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ที่

หลักสูตร

1 การวิจัยสําหรับอาจารยและบรรณารักษ
การวิจัยมีความสําคัญตอการพัฒนาตนและ
พัฒนางาน ครูบรรณารักษจึงควรมีความรูความเขาใจ
และมีทักษะการวิจัย สามารถสรางสรรคองคความรู
และพัฒนานวัตกรรมจากการวิจัยเพื่อนําผลการวิจัยมา
ใชพัฒนาตนและพัฒนางาน เนื้อหาสาระครอบคลุม
ความรูเกี่ยวกับการวิจัย กระบวนการวิจัย การกําหนด
ปญหาการวิจัย การออกแบบและสรางเครื่องมือการ
วิจัย การใชสถิติเพื่อการวิจัย การวิเคราะหขอมูล
การนําเสนอและเขียนรายงานการวิจัย กรณีศึกษา
การฝกปฏิบัติการวิจัยในบริบทการเรียนการสอนและ
หองสมุดประเภทตางๆ การสรางนวัตกรรมหองสมุด
ดวยกระบวนการวิจัย
2 การสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับบรรณารักษ (1)
การพัฒนาความรูและทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษโดยการอาน การเขียน การฟง การพูด
โดยเนนสภาพ แวดลอมการเรียนการสอนและบริบท
ของหองสมุด และการปฏิบัติ

จํานวน
คา
วันที่อบรม
วัน/ ลงทะเบีย
ชั่วโมง
น
3 วัน
4,500
รุน 1:
บาท
19-21 กพ 2561
รุน 2:
14-16 พ.ค. 2561

รุน 1:
9-11 ก.พ. 61
รุน 2 :
11-13 มิ.ย.61

3 วัน

4,500
บาท

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สถานที่
อบรม

อาจารย
บรรณารักษ
นักวิจัย
จํานวนที่เปดรับ
รุนละ 20 คน

สมาคมหองสมุดแหง
ประเทศไทยฯ รวมกับ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต แขนงวิชา
สารสนเทศศาสตร มสธ
(ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันทและ
คณะ)

มสธ

อาจารย
บรรณารักษ
ผูสนใจ
จํานวนที่เปดรับ
15-20 คน

สมาคมหองสมุดแหง
ประเทศไทยฯ รวมกับ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต แขนงวิชาสาร
สนเทศศาสตร มสธ (รศ.
ดร. อลิสา วานิชดี)

มสธ

3 การสื่อสารและการประชาสัมพันธสําหรับหองสมุด
รุนที่ 1:
การสื่อสารและการประชาสัมพันธเปนหัวใจสําคัญ 12-14 มีค 2561
ของการบริหารจัดการหองสมุดยุคใหมสูการเปน
หองสมุดที่ทันสมัย อาจารย และบรรณารักษ จึง
จําเปนตองมีความรูความเขาใจ มีแนวคิดและมี
ความสามารถในการสื่อสารและประชาสัมพันธ
หองสมุด สามารถใชสื่อและผลิตสื่อพื้นฐานเพื่อการ
สื่อสารและประชาสัมพันธไดอยางเหมาะสมกับบริบท
ของหองสมุด หลักสูตรการสื่อสารและประชาสัมพันธ
สําหรับหองสมุดครอบคลุม แนวคิด หลักการ รูปแบบ
และวิธีการสื่อสารและการประชาสัมพันธ โดยเนน
บริบท กรณีศึกษา/สถานการณ ที่เหมาะสมกับ
หองสมุด ใหอาจารย และบรรณารักษ สามารถศึกษา
และนําไปปฏิบัติใหเกิดผลในการพัฒนาสมรรถนะ
ทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ ไดดวยตนเอง

3 วัน

4,500
บาท

อาจารย
บรรณารักษ
ผูสนใจ
จํานวนที่เปดรับ
20-30 คน

สมาคมหองสมุดแหง
ประเทศไทยฯ รวมกับ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต แขนงวิชา
สารสนเทศศาสตร มสธ
(ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันทและ
คณะ)

มสธ

4 การอบรมการจัดหมวดหมูระบบทศนิยมดิวอี้และการ
กําหนดหัวเรื่อง
แนวคิดการจัดหมวดหมู และระบบการจัดหมู
ทศนิยมของดิวอี้ การกําหนดหัวเรื่อง ประเภทของหัว
เรื่อง ความ สัมพันธของเลขหมูกับหัวเรื่อง

4 วัน

สมาชิก
4,000
ทั่วไป
4,300
*รวมคูมือ

อาจารย
บรรณารักษ
หองสมุด
จํานวนที่เปดรัย
20-30 คน

สมาคมหองสมุด
แหงประเทศไทย
(รศ พวา พันธุเมฆา)

สมาคมฯ

1 วัน

1,200
บาท

อาจารย
บรรณารักษ
หองสมุด ผูสนใจ
จํานวนที่เปดรับ
30-50 คน

สมาคมหองสมุด
แหงประเทศไทยฯ
(นางสุภาพร สมจิตต)

TCDC

5 การออกแบบพื้นที่แหลงเรียนรู สรางแรงบันดาลใจ
สงเสริมความคิดสรางสรรค
การออกแบบพื้นที่หองสมุด เพื่อสรางและ
สงเสริมบรรยากาศการเรียนรู การจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย ไดอยางมีประสิทธิภาพ

รุนที่ 1:
6-9 ธค 60
รุนที่ 2:
7-10 กพ 61
รุนที่ 3:
2-5 พค 61
รุนที่ 1: 17 พย 60
รุนที่ 2: 19 มค 61
รุนที่ 3 :23 มีค 61

6 การสรางนวัตกรรมหองสมุดเพื่อสงเสริมการเรียนรู
ไมยากอยางที่คิด
การนําแนวคิดการออกแบบ (design
thinking) มาใชในการออกแบบบริการ(service
design) เพื่อสรางนวัตกรรมงาย ๆ สนับสนุนสงเสริม
การใชทรัพยากรหองสมุดไดอยางมีคุณคาและ
ประสิทธิภาพ

รุนที่ 1: 15 ธค 60
รุนที่2: 23 กพ 61
รุนที่ 3: 4 พค 61

1 วัน

1,200
บาท

อาจารย
บรรณารักษ
หองสมุด ผูสนใจ
จํานวนที่เปดรับ
30-50 คน

สมาคมหองสมุด
แหงประเทศไทยฯ
(นางสุภาพร สมจิตต)

TCDC

การบริหารงานและจัดการทรัพยากรหองสมุดในยุค รุนที่1: 12 มค 61
รุนที่2: 20 เมย 61
ไทยแลนด 4.0
การนําแนวคิดการบริหารจัดการมาผสมผสานกับ รุน ที่ 3: 1 มิย 61
แนวคิดการออกแบบเพื่อสรางกระบวนการออกแบบ
บริการ มาใชประกอบการทําแผนงานและจัดการ
งบประมาณไดอยางเหมาะสม

1 วัน

1,200
บาท

อาจารย
บรรณารักษ
หองสมุด ผูสนใจ
จํานวนที่เปดรับ
30-50 คน

สมาคมหองสมุด
แหงประเทศไทยฯ
(นางสุภาพร สมจิตต)

TCDC

8 เรียนรูกวาจะถึงชั้นวาง (หนังสือ)
รุนที่ 1: 8 มิย 61
การนําแนวคิดการบริหารจัดการองคกรมา
รุน ที่ 2: 17 สค 61
ประยุกตใชในการบริหารจัดการแหลงเรียนรู การ
วางแผน งบประมาณ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศจากแหลงทรัพยากรที่
หลากหลาย ใหสอดคลองกับภารกิจ และกิจกรรม ได
อยางเหมาะสมกับบริบท สถานการณ และ
สภาพแวดลอม สรางประสิทธิภาพแหลงการเรียนรูที่มี
คุณคาตอชุมชนและทองถิ่น
9 ยายบาน(หองสมุด)ทั้งที ตองรูและเตรียมการอยางไร รุนที่ 1: 25 พค
การนําแนวคิดการบรรจุภัณฑ มาใชในการจัดการ
61
ทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย การขนสงและ การ
จัดการพื้นที่ เพื่อประมาณการจัดทําแผนปฏิบัติงาน

1 วัน

1,200
บาท

อาจารย
บรรณารักษ
หองสมุด ผูสนใจ
จํานวนที่เปดรับ
30-50 คน

สมาคมหองสมุด
แหงประเทศไทยฯ
(นางสุภาพร สมจิตต)

TCDC

1 วัน

1,200
บาท

อาจารย
บรรณารักษ
หองสมุด ผูสนใจ
จํานวนที่เปดรับ

สมาคมหองสมุด
แหงประเทศไทยฯ
(นางสุภาพร สมจิตต)

TCDCและ
สมาคม

7

การใชงบประมาณ และบริหารจัดการกําลังคนและ
เวลาที่ใช
10 การจัดการองคความรู : หองสมุดและวิชาชีพ
บรรณารักษ
การบริหารจัดการองคความรูภายในหองสมุด
สําหรับผูปฏิบัติหองสมุดที่ไมไดจบบรรณารักษศาสตร
เกี่ยวกับงานจัดตั้งและดําเนินงานหองสมุด งาน
เทคนิคหองสมุด งานบริการและกิจกรรม งาน
เทคโนโลยีหองสมุด และแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับ
หองสมุด
11 การใชโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติ PMB
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรมระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ ประกอบดวย ระบบงานยอย 5
ระบบ ไดแก
• ระบบสรางฐานขอมูลทรัพยากรหองสมุด
(Cataloging)
• ระบบบริการยืมคืนและสมาชิก (Circulation
& Member)
• ระบบสืบคนขอมูล (OPAC)
• ระบบสถิติและรายงาน (Statistic &
Report)
ระบบบริหาร (Administration)
12 การซอมและบํารุงรักษาหนังสืออยางมืออาชีพ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเย็บเลมและบํารุงรักษา
หนังสือ การเย็บหนังสือแบบตาง ๆ อาทิ แบบเจาะสัน
แบบเลื่อนสันฝงดาย แบบเย็บพันลํา และการเย็บกี่ ซึ่ง
เปนการอนุรักษาและซอมแซมหนังสือแบบโบราณ

30-50 คน
รุน 5:
27-30 มีค 61
รุน 6:
27-29 มิย 61

3 วัน

สมาชิก
3,500
ทั่วไป
3,900

อาจารย
บรรณารักษ
หองสมุด ผูสนใจ
จํานวนที่เปดรับ
100 คน

สมาคมหองสมุด
แหงประเทศไทยฯ
วิทยากรจากสมาคม
หองสมุดฯ

ตลาด
หลักทรัพย
แหงประเทศ
ไทย

รุน10 :
14-15 ธค 60
รุน11 :
8-9 มีค 61
รุน12 :
28-29พค 61
รุนที่13:
30-31สค 61
รุน 14 :
1-2 พย 61

2 วัน

สมาชิก
2,200
ทั่วไป
2,400

อาจารย
บรรณารักษ
หองสมุด ผูสนใจ
จํานวนที่เปดรับ
30-50 คน

สมาคมหองสมุด
แหงประเทศไทยฯ
วิทยากรจากสมาคม
หองสมุดฯ

สมาคมฯ

รุน 7:
29-30 มีค 61
รุน 8:
10-11 พค.61
รุน 9:

2 วัน

สมาชิก
2,500
ทั่วไป
2,800

อาจารย
บรรณารักษ
หองสมุด ผูสนใจ
จํานวนที่เปดรับ
30-50 คน

สมาคมหองสมุด
แหงประเทศไทยฯ
วิทยากรจากสมาคม
หองสมุดฯ

สมาคมฯ

ตลอดจนการบํารุงรักษาหนังสือ การซอมกระดาษเนื่อง
ในหนังสือ
13 การพัฒนาหองสมุดที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพื่อ
ความยั่งยืน
แนวคิดและที่มาของหองสมุดที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม (Green Library) และการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs) การบริหารจัดการหองสมุดเพื่อความยั่งยืน
การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในหองสมุด การ
ให บริการหองสมุดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มาตรฐาน
หองสมุดสีเขียว ของสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย
ฯ ตัวชี้วัดและการประเมินคุณภาพหองสมุดสีเขียว
และศึกษาหองสมุดสีเขียว
14 การจัดการเนื้อหาและบริการแนวใหมสําหรับ
บรรณารักษมืออาชีพ
การจัดบริการใหตรงกับความตองการของผูใชคือ
หัวใจสําคัญของหองสมุด ในยุคที่ผูใชสามารถเขาถึง
สารสนเทศที่หลากหลายไดดวยตนเองโดยใชเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยโดยอาจไมตองพึ่งพาหองสมุด หองสมุดตองมี
วิธีการจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยูทั้งภายใน
และภายนอกเพื่อสรางคุณคาใหกับการบริการ
บรรณารักษยุคใหมตองมีความสามารถในการจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศในระดับเนื้อหา (Contents) ที่
ตรงกับความตองการของผูใช ไมใชแตเพียงจัดการ
รายการ (Items) และสามารถจัดบริการโดยใชเทคนิค
วิธีใหมๆ ที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน และมีสวนรวมในการสรางเสริมความรู
ความสามารถของนักศึกษาในการศึกษาเรียนรู ซึ่งเปน

12-13 กค.61
รุน10:
18-19 ตค 61
รุน 1:
15-16 มีค 61
รุน 2:
19-20 เมย 61
รุน 3:
17-18 พค. 61

รุน 1:
26-30 มีค 61
รุน 2:
2-6 เมย. 61

2 วัน

สมาชิก
2,500
ทั่วไป
2,800

อาจารย
บรรณารักษ
หองสมุด ผูสนใจ
จํานวนที่เปดรับ
100 คน

สมาคมหองสมุด
แหงประเทศไทยฯ รวมกับ
สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ม.เกษตร

5 วัน

สมาชิก
7,500
ทั่วไป
7,800

อาจารย
บรรณารักษ
หองสมุด ผูสนใจ
จํานวนที่เปดรับ
50 คน

สมาคมหองสมุด
แหงประเทศไทยฯ รวมกับ
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ม.ขอนแกน

หนาที่หลักของหองสมุดสถาบันการศึกษา
15 การเขียนตําราทางบรรณารักษศาสตรและ
รุน 1:
สารสนเทศศาสตร
11-13 ธค 2560
รุน 2:
ความรูเกียวกับตําราและเทคนิคการเขียนตํารา
19-21 กพ. 2561
สภาพการผลิตและการเผยแพรตําราทาง
รุน 3:
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร การเลือก
หัวขอ การจัดทําโครงเรื่อง การเขียนเนื้อหา การอางอิง 25-27 กค 61
ฝกปฏิบัติจริงพรอมขอแนะนํา
16 การเขียนบทความเพื่อตีพิมพเผยแพรระดับชาติและ
นานาชาติ
ความรูเกียวกับบทความและเทคนิคการเขียน
บทความ การเลือกแหลงเผยแพรบทความระดับชาติ
และนานาชาติ การเลือกหัวขอ การจัดทําโครงเรื่อง
การเขียนเนื้อหา การอางอิง ฝกปฏิบัติจริงพรอม
ขอแนะนํา

รุน 1:
18-20 ธค 2560
รุน 2:
5-7 มีค. 2561
รุน 3:
11-13 มิย 61

3 วัน

4,500

อาจารย
บรรณารักษ
นักวิชาการ
จํานวนที่เปดรับ
รุนละ 20 คน

สมาคมหองสมุดแหง
ประเทศไทยฯ รวมกับ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต แขนงวิชา
สารสนเทศศาสตร มสธ
(ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันทและ
คณะ)

มสธ

3 วัน

4,500

อาจารย
บรรณารักษ
นักวิชาการและ
นักวิจัย
จํานวนที่เปดรับ
รุนละ 20 คน

สมาคมหองสมุดแหง
ประเทศไทยฯ รวมกับ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต แขนงวิชา
สารสนเทศศาสตร มสธ
(ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท
และคณะ)

มสธ

