
 
 
 
 
 
 
เลขที่  ส.272/2560 
       13 พฤศจิกายน 2560 
 
เรื่อง ขอความร่วมมืออนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ร่วมมือสรรค์สร้าง 

สังคมการเรียนรู้” และประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พุทธศักราช 2560 
เรียน อธิการบดี / อธิบดี / คณบดี / ผู้บัญชาการ / ผู้ว่าการ / ผู้อ านวยการ / นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด / 

นายกเทศมนตรี / อาจารย์ใหญ่ / ครูใหญ่ / ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา ฯลฯ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.   โครงการ / ก าหนดการประชุม / แบบลงทะเบียนประชุม 
 

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ก าหนดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมการเรียนรู้” (Together we create 
Learning Society) และประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พุทธศักราช 2560 ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2561 ณ 
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

สมาคมฯ ได้ก าหนดค่าลงทะเบียน ช าระเงินก่อนวันที่ 16 มีนาคม 2561 ส าหรับสมาชิกสมาคมห้องสมุดฯ  
คนละ 3,000 บาท บุคคลทั่วไป คนละ 3,400 บาท และช าระเงินหลังวันที่ 16 มีนาคม 2561 ส าหรับสมาชิก
สมาคมห้องสมุดฯ คนละ 3,500 บาท บุคคลทั่วไป คนละ 3,900 บาท ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 23 มีนาคม 2561 
และไม่รับลงทะเบียนหน้างาน ทั้งนี้ ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการประชุมสามารถเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.tla.or.th  

สมาคมฯ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความร่วมมือโดยอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่านเข้าร่วม
ประชุมโดยถือเป็นการปฏิบัติราชการ และโปรดอนุเคราะห์เวียนแจ้งการประชุมฯ ดังกล่าว แก่สถาบันหรือหน่วยงาน
ในสังกัดด้วย จักขอบคุณยิ่ง                                    

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 
        (ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์) 
             นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
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การประชุมทางวิชาการระดับชาติ  

เรื่อง ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมการเรียนรู ้(Together we create Learning Society) 
และประชุมใหญ่สามญัประจ าป ีพุทธศักราช 2560 

สมาคมห้องสมดุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
วันจันทร์ที่ 26 – วันพุธที่ 28  มีนาคม 2561 

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 
 

หลักการและเหต ุ
การประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รวมทัง้การใช้แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อน าประเทศ

ไทยไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์  ได้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในทุกมติิ โดยเฉพาะด้านการศึกษา  ห้องสมุดใน
ฐานะแหล่งการเรียนรู้ที่ส าคญัเพื่อสนับสนนุการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตลอดชีวิต จึงต้อง
ปรับบทบาทให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกและสังคมไทย และเป็นกลไกที่เข้มแข็ง มสี่วนรว่มและมีบทบาท
ส าคัญในการสรรค์สร้างสังคมการเรียนรู ้อันจักน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามกระบวนทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนของโลกของสหประชาชาติ ที่จะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาของประชาคมโลก ตั้งแตเ่ดือนกันยายน ปี 2558 ถึง
เดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย (Goals) 169 เป้าประสงค์ 
(Targets) 

การมีส่วนร่วม การแบ่งปันความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ป็นกลไกส าคัญที่ท าให้หอ้งสมุดและ
บรรณารักษ ์อาจารย์ นักวิชาการและนักวิชาชีพ ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ี  และเป็นพลังขับเคลื่อนที่ส าคญัใน
การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเตรียมทุนมนุษย์ ข้อมูล นวัตกรรม และทรัพยากรอ่ืน ๆ ให้มีความพร้อมและการ
เตรียมทรัพยากรมนุษย์ให้มมีีทักษะศตวรรษที่ 21   เพื่อการด ารงชีวิต การศึกษา และการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมห้องสมุดและสถาบัน (IFLA) ในการสนับสนนุ
และส่งเสริมหอ้งสมุด องค์การบริการสารสนเทศ ให้มีบทบาทส าคัญในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และร่วมเป็นส่วน
หนึ่งของชุมชน   การสนับสนนุและส่งเสริมการผลิตและการบริการสารสนเทศ   เสรีภาพในการเข้าถึงสารสนเทศทุก
รูปแบบได้อย่างทั่วถึง  การพัฒนาสมรรถภาพและขีดความสามารถของบุคลากรห้องสมุดทุกระดับ ทั้งในระดับชาติ 
ระดับภูมิภาค และระดับโลก  

สมาคมห้องสมดุแห่งประเทศไทยฯ  จึงเห็นควรจัดการประชุมวิชาการเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้บรหิาร ครู 
อาจารย์ บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ  นักการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดทุกประเภทตระหนักถึงบทบาทของ
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรูแ้ละบทบาทของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศในยุคประเทศไทย 4.0 และดิจิทัลไทยแลนด์ 
ได้ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์และที่เกี่ยวข้อง การมีส่วน
ร่วมในเครือข่ายความร่วมมือเพื่อน าไปประยุกต์ในการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรูแ้ละร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
การเรียนรู้ 
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ผู้รับผิดชอบ 

สมาคมห้องสมดุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู ้ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และ

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องต่อการศึกษาห้องมุด แหล่งเรียนรู้
วิชาการ และวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

2. เพื่อให้ผู้ประชุมได้พัฒนาความรู้และความกา้วหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนมีส่วนร่วมและการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของ ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ทุกระดับ  

3. เพื่อให้ผู้ประชุมน าความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษา ห้องสมุดและแหลง่เรียนรู้ 
อันน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามนโยบายของชาติและสากล  

4. เพื่อให้สมาชิกของสมาคมห้องสมุดฯได้พบปะ แลกเปลี่ยน และติดตามผลการด าเนินงานของสมาคม ฯ 
ตลอดจนสร้างเครือข่ายห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ในทุกภาคส่วน 

 
ระยะเวลา  

วันจันทร์ที่ 26 – วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 
 
สถานทีป่ระชมุ 

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  ถนนสุขุมวิท กรงุเทพมหานคร 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหาร คร ูอาจารย์ ผู้สอน บรรณารักษ์ ผูป้ฏิบัติงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  
ผู้สนใจทั่วไป 
 
ค่าลงทะเบียน 

ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารว่าง อาหารกลางวัน และศึกษาดูงาน 
ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2561 

สมาชิกสมาคมฯ คนละ 3,000 บาท ผู้สนใจ 3,400 บาท 
หลังวันที่  16 มีนาคม 2561 

สมาชิกสมาคมฯ คนละ 3,500 บาท ผู้สนใจ 3,900 บาท 
 

***    ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน   *** 
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ก าหนดการ   
วันจันทรท์ี่ 26 มีนาคม 2561 

10.00-11.30 น.  ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
12.00-13.00 น.  เดินทาง อาหารกลางวันบริการบนรถบัส 
13.00-16.00 น.  ศึกษาดูงานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู ้   

สายที่ 1 ศูนย์เรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย เขตพระนคร  (100 คน) 
ศูนย์เรียนรู้แหง่ใหม่ล่าสุดของไทย ปรบัโฉมจากอาคารโรงพิมพ์ธนบัตรเดิม 

 เพื่อฉลองครบรอบ 75 ปีของธนาคารแห่งประเทศไทย เปน็อาคารภาพลักษณ์ใหม่  
พื้นที่กว่า 26,500 ตรม. ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย 
นิทรรศการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน เงินตราและธนบัตรไทย ด้วยนวัตกรรม
ใหม่ๆ พื้นที่ชั้น 2 และ 3 จัดเป็นห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย  co-working 
space และสื่อมัลติมีเดีย 

สายที่ 2 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์เขตบางเขน  (100 คน) 
          ต้นแบบห้องสมุดสีเขียว (Green Library)ได้รับรางวัลห้องสมุดสีเขียวดีเด่น  

ประจ าปี 2559 จากสมาคมห้องสมุดฯ และได้รับรางวัลส านักงานสีเขียว (Green  
Office) ระดับเหรียญทองคะแนนสูงสุดระดับประเทศ    

สายที่ 3 ห้องสมุดโรงเรียน ที่ได้รับรางวัลจากสมาคมห้องสมุดฯ เลือกได้ 1 แห่ง  
           (โรงเรียนละ 100 คน)  

1. หอสมุด ม.ล.ปิน่ มาลากุล  งานห้องสมุด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา   
   เขตพญาไท กทม. รางวัลหอ้งสมุดโรงเรียนดีเด่น ประจ าปี 2534 

         2   ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรตกิาญจนาภิเษก โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม  
          เขตราษฎร์บรูณะ กทม.  ห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ประจ าปี 2559  
    3.  ห้องสมุดและแหล่งเรยีนรู้ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ  

   เขตภาษีเจรญิ กทม.  กจิกรรมห้องสมุดเด่น ดัง ดี 
     4.  ห้องสมุดโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)   

                    เขตวังทองหลาง กทม.  ห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ประจ าปี 2539 
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 
07.30-08.30 น.   ลงทะเบียนและรับเอกสาร (ส าหรับผูท้ีไ่ม่ได้ไปศึกษาดูงานฯ) 
09.00-10.15 น.   การบรรยาย เรื่อง “ดิจิทัล ไทยแลนด ์กับการส่งเสริมห้องสมุดและสังคมแห่งการเรียนรู”้ 
                          โดย ดร. กษิติธร ภูภราดัย  
                               รองผู้อ านวยการ สายงานยุทธศาสตร์และบริหาร ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิดิจิทัล    
                               กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
10.15-10.30 น.   รับประทานอาหารว่าง 
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10.30-12.00 น.   การบรรยาย เรื่อง “นโยบายของรัฐในการพัฒนาวัฒนธรรมการอ่านและห้องสมดุเพื่อขับเคลื่อน 
                      สู่สังคมการเรยีนรู้” 
                          โดย ดร.ประชาคม จันทรชิต   
                               รองเลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ    
12.00-13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.15 น.   การบรรยาย  เรื่อง “บทบาทสมาคมและองค์การทางวิชาชีพ ในการร่วมสร้างสรรคส์ังคม 
                      แห่งการเรียนรู”้  
                โดย  ศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
14.30-14.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45-16.30 น.   การเสวนา เรื่อง “เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้” 
                              - เครือข่ายความร่วมมือส่งเสรมินิสัยรักการอา่นและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน                                       

  โดย ดร.ยุวด ีอยู่สบาย รองผู้อ านวยการ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
- ความร่วมมือห้องสมุดประชาชนและเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน  

            โดย  ดร. กฤตชัย อรุณรัตน ์เลขาธิการ กศน. 
- โครงการเครอืข่ายห้องสมดุในประเทศไทย (Thai Library Integrated System              
  ThaiLIS)  โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อ านวยการ  

            ส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สกอ.   
- ขา่ยงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยในส่วนภมูิภาค (Provincial University Library  
  Network : PULINET) โดย นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์    

                       ประธานคณะกรรมการอ านวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 
            ด าเนินรายการ  โดย  ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล 

                      ผู้อ านวยการ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานแผนกวิจัยและพัฒนา คนที่ 1 
18.00 – 20.30 น.  งานเลี้ยงรับรองและแสดงมุทิตาจิตต่อสมาชิกสมาคมฯ ที่เกษียณอายุการท างาน 
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561  
08.30-09.00 น. ลงทะเบียนและซ้อมการรับเกียรติบัตร ผู้เขา้สัมมนาพร้อมกัน ณ ห้องประชุม 
09.00-09.30 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน ์
                   รัฐมนตรวี่าการกระทรวงวัฒนธรรม   เป็นประธาน มอบรางวัล และเกียรติบัตร ดังนี ้

1) รางวัล ศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต (ด้านการพัฒนาห้องสมุด) 
2) รางวัลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด 
3) รางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ฯ 
4) รางวัลห้องสมุดดีเด่น  
5) รางวัลยอดนักอ่าน 
6) เกียรติบัตรการผ่านตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 
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09.30-10.00 น.   ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สร้างวัฒนธรรมการอ่าน สร้างเยาวชน สร้างสังคมยคุประเทศไทย 4.0”  
                   โดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน ์
                           รฐัมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  
10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.15-12.15 น. การน าเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์
  หัวข้อ “การวจิัยสหวิทยาการส าหรับสาขาวิชาบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร”์ 
                            โดยผู้มีผลงานวิจัยทีม่ีคุณภาพดีเด่นในระดับนานาชาติ ดังนี้ 

- การวิจัยสหวทิยาการทางสารสนเทศศาสตร์สุขภาพและการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
โดย ผศ. ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- กระบวนการเรียนรู้ด้วยการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีกิจกรรมโดยใช
คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมห้องสมุดส าหรับนิสิตวิชาชีพสารสนเทศ   
โดย ผศ. ดร. ศศิพิมล ประพินพงศกร ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

- การวิจัยบูรณาการสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม โดย ผศ. ดร. วิศปัตย์ ชัยช่วย 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

- เทคโนโลยีเชิงความหมาย ส าหรับงานวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
โดย ดร. มารุต บูรณรัช ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC) 

                       ด าเนินรายการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา ท้วมสุข 
      คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานแผนกมาตรฐานคนที ่1 
12.15-13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น.   ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  การรายงานผลการด าเนนิงานตามยทุธศาสตร์ สมาคมห้องสมุด 

  แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2560   
               โดย  นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และคณะ 

                      การสรรหาคณะกรรมการเสนอแนะรายชื่อกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  
                      ชุดที่ 38  พุทธศักราช  2562-2563    

              โดย  อุปนายก สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และคณะ 
14.-30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
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14.45-16.00 น.  Library Pitching : นานาสาระ อยากได้ อยากเห็น อยากเปน็ อยากท า อยากฝัน...ในห้องสมุด    
                         โดย  - ดร. วิโรจน์ ลกัขณาอดิศร  ผู้อ านวยการศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center 
                                  บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน ผู้เขียนหนังสือ ปูทางให้ลูกไปสู่เส้นชัยที่ลูกหวัง 
                               -  นางสาว นัยนป์พร พญาชน ครูช านาญการ วัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์)  
                                       ครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ 

          -  ดร. สุกัญญา สมไพบูลย ์: จากมุมมองนกัอ่าน สู่บทบาทผู้ใช้บริการ และอยากเห็นอะไร    
             ใหม่ ๆ จากห้องสมุด  
             หัวหน้าภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์ 

                                  มหาวิทยาลัย 
16.00-16.30 น.  พิธีมอบวฒุิบัตรแดผู่้ลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่ฯ และพธิีปิด 
                        โดย  ศาสตราจารย ์ดร. ชุติมา สัจจานันท์ นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 



 

 
ติด Slip การโอนเงนิ ที่น่ี 

 

แบบฟอร์มการจองห้องพกั  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ 

วนัท่ีท ำกำรส ำรองหอ้งพกั.............................ช่ือหน่วยงำน/ช่ือกรุ๊ป.......สมำคมหอ้งสมุด............................................................... 
ช่ือ-นำมสกลุ  (ภำษำไทย)        นำย   นำง  นำงสำว.......................................................................................................... 
ช่ือ-สกลุ  (ภำษำองักฤษ)   Mr.    Ms.   Mrs. ............................................................................................................................... 
ท่ีอยู.่...................................................ต ำบล..........................................อ ำเภอ............................................จงัหวดั.....................................
รหสัไปรษณีย.์............................โทรศพัท.์.....................................โทรสำร...................................อีเมลล.์................................................. 
เขำ้พกัวนัท่ี.......................................................ออกวนัท่ี......................................................... จ ำนวน ..................................................คืน 
พกัคู่กบั..................................................................................................เบอร์โทรศพัท.์.............................................................................. 

ราคาห้องพกั (รวมอาหารเช้า) 

ตกึเมนวงิ      หอ้งแสตนดำร์ด      พกัเด่ียว   รำคำ  1,500.- บำท/คืน/หอ้ง   พกัคู่   รำคำ 1,500.- บำท/คืน/หอ้ง 

ตกึทาวเวอร์วงิ       หอ้งซูพีเรีย  พกัเด่ียว   รำคำ  1,800.- บำท/คืน/หอ้ง   พกัคู่   รำคำ 1,800.- บำท/คืน/หอ้ง 

ขั้นตอนการส ารองห้องพกั 
1. เช็คหอ้งวำ่งท่ีฝ่ำยส ำรองหอ้งพกั ท่ีเบอร์โทรศพัท:์ 02-254-0444 ต่อ 1220-1224   หลงัจำกไดรั้บกำรยนืยนัหอ้งวำ่งจำกฝ่ำยส ำรอง
หอ้งพกัแลว้ กรุณำส่งแฟ็กซ์หรืออีเมลลเ์อกสำรกำรจอง ท่ีโทรสำร: 02-254-7503   E-mail: rsvbkk@amtel.co.th / rsvmbkk@amtel.co.th 
2.  หลงัจำกไดรั้บกำรยนืยนักำรจองหอ้งพกั กรุณำช ำระเงินค่ำมดัจ ำหอ้งพกัอยำ่งนอ้ย 1 คืน โดยโอนเขำ้บญัชีของโรงแรม  
     ตำมรำยละเอียดดงัน้ี 

- ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั สำขำบำงกะปิ เลขท่ีบญัชี 105 3 21668 3 สัง่จ่ำยในนำม “บริษัทชวริน จ ากดั” 
3.  กรุณำส่งแฟ็กซ์หรืออีเมลลเ์อกสำรกำรจองพร้อมทั้งแนบสลิปกำรโอนเงินมำท่ีฝ่ำยส ำรองหอ้งพกั หากไม่ช าระเงนิ ตามวนัและเวลาที่   
     ก าหนดไว้ ทางโรงแรมขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการจองโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
4.  กรุณำถือใบจองน้ีพร้อมทั้งสลิปกำรโอนเงินตวัจริงมำแสดงในวนัเขำ้พกัดว้ย เพื่อควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรตรวจสอบ 
5.  ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง วนัและเวลำเขำ้พกั กรุณำแจง้ใหฝ่้ำยส ำรองหอ้งพกัทรำบล่วงหนำ้ อยำ่งนอ้ย 3 วนั 
6.  ในกรณีท่ีผูเ้ขำ้พกัไม่มำเขำ้พกัตำมวนัและเวลำท่ีไดส้ ำรองหอ้งพกัไว ้ทำงโรงแรมขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ำมดัจ ำหอ้งพกั 
7. ในกรณียกเลิกกำรจองหอ้งพกั ตอ้งแจง้ยกเลิกภำยใน 7 วนั ( มิฉะนั้นทำงโรงแรมขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ำมดัจ ำหอ้งพกั) 
8.  กรุณำส ำรองหอ้งพกัภำยในวนัท่ี  .......15 มีนำคม พ.ศ 2561......... และช ำระเงินภำยในวนัท่ี .........20  มีนำคม พ.ศ 2561.................... 
       หำกส ำรองหอ้งพกัและช ำระเงินล่ำชำ้กวำ่ท่ีทำงโรงแรมก ำหนดไว ้ทำงโรงแรมสำมำรถยกเลิกกำรจองหอ้งพกัไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ให ้
      ทรำบล่วงหนำ้ และขอสงวนสิทธ์ิกำรไม่คืนเงินค่ำหอ้งพกัดงักล่ำว 

 
ส าหรับเจ้าหน้าที่โรงแรมเท่าน้ัน 

หมำยเลขยนืยนักำรจองหอ้งพกั  

เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยส ำรองหอ้งพกั  

วนัท่ีรับจอง  

 

mailto:rsvbkk@amtel.co.th
mailto:rsvmbkk@amtel.co.th


แบบลงทะเบียนการประชุมทางวชิาการระดับชาติ เร่ือง ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมการเรียนรู้  
(Together we create Learning Society) และประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2560 

ระหวา่งวนัท่ี 26-28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขมุวทิ 11 กรุงเทพมหานคร 
 

ช่องทางที ่1(ช่องทางหลกั) : ลงทะเบียนออนไลน์ผา่นเวบ็ไซตw์ww.tla.or.th  
ช่องทางที ่2 : กรอกขอ้มูลลงแบบลงทะเบียนน้ีและส่งกลบัมาท่ีสมาคมหอ้งสมุดฯ 
 

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน (แบบฟอร์มละ 1 ท่าน) 
ช่ือ/นามสกลุ......................................................................................ต าแหน่ง............................................................... 
ท่ีอยูห่น่วยงาน..................................................................................................................................................................... 
โทรศพัทมื์อถือ...............................................................อีเมล.์............................................................................................ 
 

ข้อมูลส าหรับออกใบเสร็จรับเงิน (กรุณาเขียนตัวบรรจง ชัดเจน  เพ่ือความถูกต้องในการออกใบเสร็จรับเงิน) 
ช่ือบุคคล/ช่ือหน่วยงาน..................................................................................................................................................... 
เลขประจ าตวับัตรประชาชน  (กรณีบุคคล)..................................................................................................................... 
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษ1ี3 หลกั  (กรณีหน่วยงาน)............................................................................................................. 
เลขท่ี................................  ถนน.............................................................ต าบล/แขวง.......................................................... 
อ าเภอ/เขต........................................................................จงัหวดั....................................................................................... 
ข้อมูลการลงทะเบียน (การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เม่ือช าระเงินแลว้ และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าลงทะเบียน) 
สมาชิก ก่อนวนัที ่16 มีค. 61 อตัรา  3,000 บาท หลงัวนัที ่16 มีค. 61 อตัรา 3,500 บาท 
บุคคลทัว่ไป ก่อนวนัที ่16 มคี. 61 อตัรา 3,400 บาท หลงัวนัที ่16 มีค. 61 อตัรา 3,900 บาท 
ที่พกั โหลดแบบฟอร์มการจองห้องพักได้ที่ www.tla.or.th 

ข้อมูลการทัศนศึกษาดูงาน  
 สายที ่1 ศูนยเ์รียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย เขตพระนคร  (100 คน) 
 สายที ่2 ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เขตบางเขน  (100 คน) 
        สายที ่3 หอ้งสมุดโรงเรียน ท่ีไดรั้บรางวลัจากสมาคมหอ้งสมุดฯ เลือกได ้1 แห่ง (โรงเรียนละ 50 คน) 
  3.1 หอสมุด ม.ล.ป่ิน มาลากลุ งานหอ้งสมุด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เขตพญาไท 
  3.2 หอ้งสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม เขตราษฎร์บูรณะ 
  3.3 หอ้งสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนวดันวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ 
  3.4 หอ้งสมุดโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เขตวงัทองหลาง 
 ขอสละสิทธ์ิ 

การร่วมงานเลีย้งรับรองและมุทติาจิตสมาชิกทีเ่กษียณอายุราชการ วนัองัคารท่ี 27 มี.ค. 61 เวลา 18.00-20.30 น. 
         ยนิดีร่วมงาน            ไมส่ะดวกร่วมงาน 
ข้อมูลการเลือกประเภทอาหาร    ปกติ    มุสลิม                   มงัสวรัิติ 
ข้อมูลการช าระค่าลงทะเบียน 
 การช าระเงนิโดย โอนเงินเขา้บญัชี  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคลองจัน่  เลขที่ 113-221-9848  

ช่ือบัญชี (สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ-ธุรกจิ) 
กรณีลงทะเบียนออนไลน์ในช่องทางหลกักรุณาแนบไฟลห์ลกัฐานการช าระเงินผา่นระบบลงทะเบียน 
กรณีลงทะเบียนในช่องทางท่ี 2โปรดส่งขอ้มูลโดยระบุช่ือ นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัท ์ พร้อมส่งขอ้มูลมายงั
สมาคมหอ้งสมุดฯ ภายในวนัท่ี 16  มีนาคม 2561 ทาง Fax 02-734-9021 หรือ tla2497@yahoo.com หรือ LINE: tla2497 

ปิดรับลงทะเบียนวนัที ่23 มี.ค. 2561 
ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน 

http://www.tla.or.th/
http://www.tla.or.th/

