
ชมรมห้องสมดุเฉพาะ  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
ในพระราชปูถมัภส์มเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

 

ประธาน : นาวาอากาศเอก หญงิ นวรตัน์ ทองสลวย โรงเรยีนนายเรอือากาศ โทร 081 925 7231 tnawarat@hotmail.com 

รองประธาน : เอมอร  ตนัเถยีร โทร 081 6862958 รองประธาน : ดร. นฤมล รืน่ไวย ์สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย โทร. 
โทร. 081 921 2841 narumol_r@tistr.or.th รองประธาน : เบญจภทัร ์จาตุรนต์รศัม ีส านกัหอสมดุและศนูยส์ารสนเทศฯ กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร 
โทร. 0-2201-7256 benjaphatj@hotmail.com 
 

ที่ ชพ.     28  /2555 
             27  มิถนุายน  2555  
 

เร่ือง      ขอเรียนเชิญร่วมงานประชมุวิชาการชมรมห้องสมดุเฉพาะ ประจ าปี 2555   
                เร่ือง “ Branding การสื่อสารอตัลกัษณ์ของห้องสมดุและการบริการสารสนเทศ” 
เรียน     อธิการบดี / คณบด ี/ ผู้อ านวยการ / หวัหน้าห้องสมดุ / บรรณารักษ์ / นกัเอกสารสนเทศ และผู้สนใจ 
สิ่งท่ีสง่มาด้วย  รายละเอียดโครงการ ก าหนดการ และแบบตอบรับ 
     

ด้วยชมรมห้องสมดุเฉพาะ สมาคมห้องสมดุแห่งประเทศไทยฯ   ก าหนดจดัประชมุวิชาการ ประจ าปี 2555                      
เร่ือง “ Branding…การส่ือสารอัตลักษณ์ของห้องสมุดและการบริการสารสนเทศ” ในวนัพฤหสับดีท่ี 6  และ 
ศกุร์ท่ี 7 กนัยายน 2555 เวลา 08.00 – 16.00 น ณ  โรงแรมมารวยการ์เด้น ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  

การจดัประชมุวิชาการประจ าปีของชมรมห้องสมดุเฉพาะ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ใน การสร้าง 
อตัลกัษณ์ของห้องสมดุ  การวิเคราะห์สถานภาพของห้องสมดุหรือศนูย์สารสนเทศในการให้บริการอย่างมีคณุคา่ รวมทัง้
การตอบสนองตอ่การเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนของภาคบริการสารสนเทศ  กลุม่เป้าหมายในครัง้นี ้ได้แก่  
ผู้บริหาร / บรรณารักษ์ / บคุลากรในวงการสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์  ผู้สนใจทัว่ไป และสมาชิกสมาคมฯ  
อตัราคา่ลงทะเบียนคนละ 1,800.- บาท( ก่อนวนัศกุร์ท่ี 17 ส.ค.55) และ 2,200.- บาท (ตัง้แต ่18 ส.ค. – 31 ส.ค.55)  
ผู้มีอาย ุ60 ปีขึน้ไป คนละ 1,500.- บาท  ปิดรับลงทะเบียนในวนัศกุร์ท่ี 31 สิงหาคม 2555 

ในการนี ้ ชมรม ฯ จงึขอเรียนเชิญท่าน / ผู้ เก่ียวข้อง/ บคุลากรในสงักดัหน่วยงานของท่าน  เข้าร่วมการประชมุ
วิชาการชมรมห้องสมดุเฉพาะประจ าปี 2555 ตามวนั เวลา ดงักลา่ว โดยถือเป็นการปฏิบตัิราชการ และมสีิทธิเบิก
คา่ลงทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆ ได้ตามหนงัสือกระทรวงการคลงั ท่ี  กค  0409.7 / ว. 51 ลงวนัท่ี 18 มีนาคม 2548 โดย
ขอความกรุณาสง่แบบตอบรับ (ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย ) ภายในวนัศกุร์ท่ี 31 สิงหาคม 2555  

 จงึเรียนมาเพ่ือพิจารณาและ ขอขอบพระคณุมา ณ โอกาสนี ้
 

                                                    ขอแสดงความนบัถือ 
                                              

                                                นาวาอากาศเอก หญิง   
                       (นวรัตน์  ทองสลวย) 
                                          ประธานชมรมห้องสมดุเฉพาะ  สมาคมห้องสมดุแห่งประเทศไทยฯ 
 



             
 

โครงการประชุมวิชาการชมรมห้องสมุดเฉพาะ ประจ าปี 2555   
เร่ือง “ Branding… การส่ือสารอัตลักษณ์ของห้องสมุดและการบริการสารสนเทศ ” 

จัดโดย ชมรมห้องสมุดเฉพาะ  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ   
ในวันพฤหสับดีที่ 6 และวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 เวลา 0800 - 1600 น 

ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น ถนนพหลโยธิน (เยือ้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

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

หลักการและเหตุผล  
 Brand หรือ เคร่ืองหมายการค้า หรือ ตราสินค้า นบัวา่มีความส าคญัในโลกธุรกิจปัจจบุนั เพราะการสร้างแบรนด์ 

ท าให้ผลิตภณัฑ์หรือสินค้ามีความโดดเดน่ โดยอาจแสดงถงึอตัลกัษณ์ (Identity) จดุเดน่ หรือ คณุคา่ของผลิตภณัฑ์ หรือ
สินค้านัน้ๆ ท่ีท าให้ผู้บริโภครู้สกึมัน่ใจหรือไว้วางใจท่ีจะเลือกใช้ การสร้างแบรนด์ ส าหรับห้องสมดุหรือการบริการ
สารสนเทศ นบัเป็นสิ่งจ าเป็นเชน่กนั แม้จะมิใช่เพ่ือจดุมุง่หมายการได้เปรียบในเชิงแข่งขนั แตค่วรเป็นไปเพ่ือการสร้าง 
มลูคา่ท่ีเป็นข้อเดน่ และแสดงอตัลกัษณ์ของห้องสมดุ เพ่ือท าให้ผู้ ใช้บริการเกิดความมัน่ใจหรือเลือกท่ีจะใช้บริการ 
เน่ืองจากสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ นอกจากนัน้ การก้าวเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนของประเทศไทย 
จ าเป็นท่ีห้องสมดุจะต้องสร้างอตัลกัษณ์ของตนขึน้มา เพ่ือน าเสนอคณุคา่ของผลิตภณัฑ์และบริการท่ีโดดเดน่ของ 
ประเทศไทย  ดงันัน้ การจดัประชมุวิชาการเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเดน็ของการสร้างและการสื่อสารอตัลกัษณ์ 
ของห้องสมดุและการบริการสารสนเทศ จงึเป็นสิ่งจ าเป็นในแง่ของการสร้างคณุคา่และสามารถสื่อสารคณุคา่นัน้ๆ ให้เกิด
ภาพลกัษณ์ท่ีดีในหมูผู่้ ใช้บริการ และท าให้ห้องสมดุสามารถวิเคราะห์จดุเดน่ของตน เพ่ือตอบสนองความต้องการ 
ของผู้ใช้ได้อย่างเตม็ท่ี 
 
วัตถุประสงค์  
1.     เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการวิเคราะห์ ถงึสถานภาพของห้องสมดุหรือศนูย์สารสนเทศ  ในการให้บริการอย่างมีคณุคา่ 
 2.    เพ่ือตอบสนองการเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนของภาคการบริการสารสนเทศของไทย 

 3.    เพ่ือเปิดโอกาสให้บคุลากรในวงวิชาชีพบรรณารักษ์และสารสนเทศได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกบั 
       การสร้างอตัลกัษณ์และการสร้างคณุคา่ให้กบัผลิตภณัฑ์และบริการของห้องสมดุหรือศนูย์สารสนเทศ 

 
กลุ่มเป้าหมาย   

ผู้บริหาร  ผู้อ านวยการ  บรรณารักษ์ นกัสารสนเทศ  นกัเทคโนโลยีสารสนเทศ ครู  อาจารย์  สมาชิกสมาคม 
             ห้องสมดุแห่งประเทศไทยฯ และผู้สนใจทัว่ไป 
 



2 - 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1    ผู้ เข้าร่วมการประชมุ มีโอกาสในการวิเคราะห์ ถงึสถานภาพของห้องสมดุหรือศนูย์สารสนเทศของตน เพ่ือการสร้าง 
      การบริการอย่างมีคณุคา่ 
 2.  ผู้ เข้าร่วมประชมุ ได้ตระหนกัถงึการเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนของภาคการบริการสารสนเทศของไทย 

 3.  ผู้ เข้าร่วมประชมุ มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกบัการสร้างอตัลกัษณ์  และสร้างคณุคา่ให้กบั 

      ผลิตภณัฑ์และบริการของห้องสมดุหรือศนูย์สารสนเทศ และสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
รูปแบบการประชุมวิชาการ 

ก าหนดการจดังานประชมุวิชาการ วนัพฤหสับดท่ีี 6 – วนัศกุร์ท่ี 7 กนัยายน 2555 เวลา 0800 – 1600 น 

 
ค่าลงทะเบียน  (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน) 
 
     สง่แบบตอบรับและช าระเงินคา่ลงทะเบียนภายในวนัศกุร์ท่ี 17 สิงหาคม 2555        คา่ลงทะเบียน  1,800.-- บาท  
     สง่แบบตอบรับและช าระเงินคา่ลงทะเบียนภายใน 18  – 31 สิงหาคม 2555           คา่ลงทะเบียน  2,200.—บาท 

      ผู้มีอายุ 60 ปีขึน้ไป (กรุณาแสดงหลกัฐาน)             คา่ลงทะเบียน  1,500.—บาท 
                                *** ปิดรับการลงทะเบียน ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555 ***  
 
              ช าระเงิน        โอนเงินเข้าบญัชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) สาขาศนูย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพลก็ซ์                    

ช่ือ บญัชี  ชมรมห้องสมดุเฉพาะฯ  บญัชีเลขท่ี 402 - 295959 – 8 
 

                     เม่ือโอนเงินแล้ว กรุณาสง่หลกัฐานการโอนเงินหรือ Pay in slip  พร้อมระบ ุ ช่ือ-สกลุของ                       

ผู้ลงทะเบียนในเอกสารดงักลา่วท่ี น.ส. ปรียาพร ฤกษ์พินยั ทางโทรสาร  02 252 7852 ตอ่ 104 หรือ  02-2548757 

หรือทาง E-mail  :  preeyaporn.r@chula.ac.th  สอบถามเพ่ิมเติมท่ี นวรัตน์ 081 925 7231   /   
ปรียาพร 02-2564266 ตอ่ 111 หรือ 02-2564499   หรือ  www.facebook.com/Speciallib Thaislg 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการ 
งานประชมุวชิาการชมรมห้องสมดุเฉพาะ ประจ าปี 2555   

เร่ือง “ Branding… การสือ่สารอตัลกัษณ์ของห้องสมดุและการบริการสารสนเทศ ” 
ณ  โรงแรมมารวยการ์เด้น ถนนพหลโยธิน  แขวงเสนานิคม เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 

 
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555 

08.00 - 08.45 น. ลงทะเบียน 
08.45 - 09.00 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการฯ      อ.วิภาวรรณ มนุญปจิุ  

                                        รักษาการ หัวหน้าห้องสมุด สถาบนัวิจัยจุฬาภรณ์  
กล่าวรายงาน                        น.อ.หญิง นวรัตน์ ทองสลวย  
                                        ประธานชมรมห้องสมดุเฉพาะ สมาคมห้องสมดุแห่งประเทศไทยฯ 

09.00 - 10.00 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง Brand Identity กับห้องสมุด 
                             อ.ประดิษฐา ศิริพันธ์  
                   รักษาการผู้อ านวยการ ศูนย์การเรียนรู้ สถาบันบณัฑิตศึกษาจุฬาภรณ ์ 

10.00 - 12.00 น. การบรรยาย เรื่อง   อัตลักษณข์องการอา่น....มุมหนังสือเพ่ืออาเซียน... 
                        ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล  
                   รองผู้อ านวยการ ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)  
                   และ ผู้อ านวยการ ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ ( TK Park) 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น. การบรรยายเรื่อง   Branding การสร้างอัตลักษณท์่ามกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง 

                        นายวิบูลย์ ลีรตันขจร  
                 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 
                 พิธีกรรายการ 168 ช่ัวโมง สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน  2555 
08.00-09.00 น. แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
09.00-12.00 น. การบรรยายเรื่อง  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการสร้าง branding ของห้องสมุด     

                     นายบุญเลิศ อรณุพิบูลย์  
หัวหน้างานงานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทลั  ส านักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น. การเสวนาเรื่อง  Branding อย่างไร เพ่ือก้าวไกลสู่อนาคต 

                    รศ. ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล  
                        ผู้อ านวยการส านักบรรณสารสนเทศ และส านกับัณฑิตศึกษา  
                        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
                    ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ  
                           Deputy Director, Department of President / CEO Office & Corporate  
                       Planning , True Corporation  PCL    
                    ดร.นฤมล รื่นไวย ์ 
                        ผู้อ านวยการ ศูนย์ความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
                    นางสาวนารีรัตน ์กิติอาษา     ผู้ด าเนินรายการ 
                        หัวหน้าแผนกห้องสมุดและวิทยบริการ วิทยาลยัเซนต์หลุยส์  

 
หมายเหตุ  1. ก าหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
              2.  พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น. พร้อมบริการกาแฟฟรี ตลอดวัน 



 

                                                                                แบบตอบรับ 

งานประชมุวชิาการชมรมห้องสมดุเฉพาะ ประจ าปี 2555 
เร่ือง “ Branding… การสือ่สารอตัลกัษณ์ของห้องสมดุและการบริการสารสนเทศ ” 

จดัโดย ชมรมห้องสมดุเฉพาะ  สมาคมห้องสมดุแหง่ประเทศไทยฯ 
ในวนัพฤหสับดีที่ 6 และวนัศกุร์ที ่7 กนัยายน 2555 เวลา 0800 - 1600 น 
ณ  โรงแรมมารวยการ์เด้น ถนนพหลโยธิน  แขวงเสนานิคม เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 

 
 

กรุณาเขยีนตวับรรจง เพื่อใช้เป็นข้อมลูในการเชิญเข้าร่วมงานในโอกาสตอ่ไป 

 

1.  ช่ือ – สกลุ .................................................................................................................................................................. 

     ต าแหนง่ .................................................................................................................................................................... 

     หนว่ยงาน................................................................................................................................................................... 

     ที่อยูห่นว่ยงาน ........................................................................................................................................................... 

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

    โทรศพัท์ ..............................................................โทรศพัท์มือถือ................................................................................. 

    E mail address ……………..……………………………………………………………………………..………..………… 

 
หมายเหต ุ   
1.          สง่แบบตอบรับและช าระเงินคา่ลงทะเบียนภายในวนัศกุร์ที่ 17 สงิหาคม 2555       คา่ลงทะเบียน  1,800.-- บาท  
           สง่แบบตอบรับและช าระเงินคา่ลงทะเบียนภายใน 18  – 31 สงิหาคม 2555           คา่ลงทะเบียน  2,200.—บาท 

           ผู้มีอายุ 60 ปีขึน้ไป (กรุณาแสดงหลกัฐาน)            คา่ลงทะเบียน  1,500.—บาท 
               *** ปิดรับการลงทะเบียน ในวนัศุกร์ที่ 31 สงิหาคม 2555 ***  
2.  ช าระคา่ลงทะเบยีน โดย  กรุณาโอนเงินเข้าบญัชี ใน   ช่ือบญัชี ชมรมห้องสมดุเฉพาะฯ   ธนาคารไทยพาณิชย์  

     สาขาศนูย์เอนเนอร์ยีค่อมเพลกซ์ ประเภทออมทรัพย์ เลขท่ีบญัชี 402 – 295959 – 8 

     และสง่ส าเนาแบบตอบรับและหลกัฐานการโอนเงินท่ี  ปรียาพร   โทรสาร 02 252 7852 ตอ่ 104 หรือ 02 254 8757 

     e- mail :   preeyaporn.r@chula.ac.th  กรุณาสง่ภายในวนัศกุร์ท่ี 31 สิงหาคม 2555  
*** กรุณาน าส าเนาใบโอนเงินมาแสดง ณ วนัประชุมวชิาการ วนัพฤหสับดีท่ี 6 กนัยายน 2555 เพื่อขอรับใบเสร็จ *** 



ชมรมหอ้งสมดุเฉพาะ  สมาคมหอ้งสมดุแห่งประเทศไทย 
ในพระราชปูถมัภ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

งานประชมุวิชาการชมรมห้องสมดุเฉพาะ ประจ าปี 2555  เร่ือง “ Branding… การสือ่สารอตัลกัษณ์ของห้องสมดุและการบริการสารสนเทศ ”  
วนัพฤหสั-ศกุร์ที่ 6 และ  7 กนัยายน 2555 เวลา 0800 - 1600 น    ณ  โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ ถนนพหลโยธิน   เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 

ท่ีอยูผู่้สง่  หอสมดุคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ พระราม 4 กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-2564499 
 

 

 

เรียน 


