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ท่ี 

 
หลักสูตร 

 
วันท่ีอบรม 

จํานว
นวัน/
ชั่วโมง 

คาลงทะเบียน กลุมเปาหมาย/
จํานวน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สถานท่ีอบรม 

1 การวิจัยสําหรับครูบรรณารักษ 
               การวิจัยมีความสําคญัตอการพัฒนาตนและพัฒนา
งาน  ครูบรรณารักษจึงควรมีความรูความเขาใจและมีทักษะการ
วิจัย สามารถสรางสรรคองคความรูและพัฒนานวัตกรรมจาก
การวิจัยเพ่ือนําผลการวิจัยมาใชพัฒนาตนและพัฒนางาน   
เน้ือหาสาระครอบคลุม ความรูเก่ียวกับการวิจัย 
กระบวนการวิจยั การกําหนดปญหาการวิจัย การออกแบบและ
สรางเครื่องมือการวิจัย  การใชสถิติเพ่ือการวิจัย  การวิเคราะห
ขอมูล การนําเสนอและเขียนรายงานการวิจัย กรณีศึกษาการฝก
ปฎิบัติ การวิจยัในบริบทการเรียนการสอนและหองสมดุ
โรงเรียน การสรางนวัตกรรมหองสมุดดวยกระบวน การวิจัย    

รุน 1: 19-21 กพ 
2561   

รุน 2:  14-16 พ.ค. 
2561 

3 วัน 4,500 บาท อาจารยบรรณารักษ
นักวิจัย   

จํานวนท่ีเปดรับ 
รุนละ  20 คน 

 

สมาคมหองสมุดแหงประเทศ
ไทยฯ รวมกับหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชา
สารสนเทศศาสตร  มสธ  
(ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันทและ
คณะ)  

มสธ 

2 การส่ือสารภาษาอังกฤษสําหรับบรรณารักษ (1) 
      การพัฒนาความรูและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดย
การอาน  การเขียน การฟง การพูด  โดยเนนสภาพ แวดลอม
การเรยีนการสอนและบริบทของหองสมุดโรงเรียน และการ
ปฏิบัต ิ

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

3 วัน 4,500 บาท อาจารย บรรณารักษ 
ผูสนใจ 

 จํานวนท่ีเปดรับ 
15-20 คน 

 

สมาคมหองสมุดแหงประเทศ
ไทยฯ รวมกับหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสาร 
สนเทศศาสตร  มสธ                 

(รศ.ดร.  อลิสา วานิชดี) 

มสธ 

3 การส่ือสารและการประชาสัมพันธสําหรับหองสมุด
โรงเรียน 
     การสื่อสารและการประชาสัมพันธเปนหัวใจสําคัญของการ
บริหารจดัการหองสมุดยุคใหมสูการเปนหองสมุดท่ีทันสมยั   ครู
บรรณารักษ จึงจําเปนตองมีความรูความเขาใจ มีแนวคดิและมี

รุนท่ี 1:  12-14  มีค  
2561 
 

3 วัน 4,500 บาท อาจารย บรรณารักษ 
ผูสนใจ 

 จํานวนท่ีเปดรับ 
20-30  คน 

  

สมาคมหองสมุดแหงประเทศ
ไทยฯ รวมกับหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชา
สารสนเทศศาสตร  มสธ  

(ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันทและ

มสธ 

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


ความสามารถในการสื่อสารและประชาสัมพันธหองสมุด 
สามารถใชสื่อและผลติสื่อพ้ืนฐานเพ่ือการสื่อสารและ
ประชาสมัพันธไดอยางเหมาะสมกับบริบทของหองสมุด  
หลักสตูรการสื่อสารและประชาสมัพันธสําหรับหองสมุดโรงเรียน
ครอบคลมุ แนวคิด หลักการ  รูปแบบและวิธีการสื่อสารและ
การประชาสัมพันธ  โดยเนนบริบท กรณีศึกษา/สถานการณ ท่ี
เหมาะสมกับหองสมุดโรงเรยีนและแหลงเรียนรูในโรงเรียน 
สามารถศึกษาและนําไปปฏิบัติใหเกิดผลในการพัฒนาสมรรถนะ
ทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ ไดดวยตนเอง 
 

คณะ) 

4 การอบรมการจัดหมวดหมูระบบทศนิยมดิวอ้ีและการ
กําหนดหัวเรื่อง 
     แนวคิดการจดัหมวดหมู และระบบการจัดหมูทศนิยมของ           
ดิวอ้ี  การกําหนดหัวเรื่อง ประเภทของหัวเรื่อง  ความ สัมพันธ
ของเลขหมูกับหัวเรื่อง 

รุนท่ี 1: 6-9 ธค 60 
รุนท่ี 2: 7-10 กพ 61  
รุนท่ี 3: 2-5 พค 61 

 

4 วัน สมาชิก 4,000  
ท่ัวไป 4,300 
*รวมคูมือ

ประกอบการ
อบรม 

อาจารย บรรณารักษ
หองสมุด 

จํานวนท่ีเปดรัย 
20-30 คน 

สมาคมหองสมุด                        
แหงประเทศไทย                            

(รศ พวา พันธุเมฆา) 

สมาคมฯ 

5 การออกแบบพ้ืนท่ีแหลงเรียนรู สรางแรงบันดาลใจ 
สงเสริมความคิดสรางสรรค 
       การออกแบบพ้ืนท่ีหองสมุด เพ่ือสรางและสงเสรมิ
บรรยากาศการเรียนรู การจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

รุนท่ี 1: 17 พย 60 
รุนท่ี 2: 19 มค 61 
รุนท่ี 3: 23 มีค 61 

1 วัน 1,200 บาท 
 

อาจารย บรรณารักษ
หองสมุด ผูสนใจ 
จํานวนท่ีเปดรับ 

30-50 คน  

สมาคมหองสมุด               
แหงประเทศไทยฯ 

(นางสุภาพร สมจิตต) 

TCDC 

6 การสรางนวัตกรรมหองสมุดโรงเรียนเพ่ือสงเสริมการ
เรียนรู ไมยากอยางท่ีคิด 
       การนําแนวคิดการออกแบบ (design thinking) มาใชใน
การออกแบบบริการ(service design) เพ่ือสรางนวัตกรรม            
งาย ๆ สนับสนุนสงเสริมการใชทรัพยากรหองสมดุไดอยางมี
คุณคาและประสิทธิภาพ 
 

รุนท่ี 1: 15 ธค 60 
รุนท่ี 2:  23 กพ  61 
รุนท่ี 3:  4 พค 61 

1 วัน 1,200 บาท 
 

 อาจารย บรรณารักษ
หองสมุด ผูสนใจ 
จํานวนท่ีเปดรับ 

30-50 คน 

สมาคมหองสมุด               
แหงประเทศไทยฯ 

(นางสุภาพร สมจิตต) 

TCDC 

7   การบริหารงานและจัดการทรัพยากรหองสมุด
โรงเรียนในยุคไทยแลนด 4.0 
     การนําแนวคิดการบริหารจัดการมาผสมผสานกับแนวคิด

 รุนท่ี 1: 12 มค 61 
รุนท่ี 2:  20 เมย 61 
รุนท่ี 3:   1 มิย 61 

1 วัน  1,200 บาท 
 

อาจารย บรรณารักษ
หองสมุด ผูสนใจ 
จํานวนท่ีเปดรับ 

30-50 คน  

สมาคมหองสมุด               
แหงประเทศไทยฯ 

(นางสุภาพร สมจิตต) 

TCDC 



การออกแบบเพ่ือสรางกระบวนการออกแบบบริการ  มาใช
ประกอบการทําแผนงานและจัดการงบประมาณหองสมุด
โรงเรียนไดอยางเหมาะสม 

8 เรียนรูกวาจะถึงช้ันวาง (หนังสือ)  
      การนําแนวคิดการบริหารจัดการองคกรมาประยุกตใชใน
การบริหารจัดการแหลงเรียนรู การวางแผน งบประมาณ การ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
จากแหลงทรัพยากรท่ีหลากหลาย ใหสอดคลองกับภารกิจ และ
กิจกรรม ไดอยางเหมาะสมกับบรบิท สถานการณ และ
สภาพแวดลอม สรางประสิทธิภาพแหลงการเรียนรูท่ีมคีุณคาตอ
ชุมชนและทองถ่ิน 

รุนท่ี 1:  8 มิย 61 
รุนท่ี 2: 17 สค 61  

 

1 วัน  1,200 บาท  
 

อาจารย บรรณารักษ
หองสมุด ผูสนใจ 
จํานวนท่ีเปดรับ 

30-50 คน  

สมาคมหองสมุด               
แหงประเทศไทยฯ 

(นางสุภาพร สมจิตต) 

TCDC 

9 ยายบาน(หองสมุด)ท้ังที ตองรูและเตรียมการอยางไร 
     การนําแนวคิดการบรรจุภณัฑ มาใชในการจัดการทรัพยากร
สารสนเทศท่ีหลากหลาย การขนสงและ การจัดการพ้ืนท่ี เพ่ือ
ประมาณการจัดทําแผนปฏิบัติงาน การใชงบประมาณ และ
บริหารจดัการกําลังคนและเวลาท่ีใช 

 รุนท่ี 1:  25 พค 61  1 วัน  1,200 บาท  
 
 

 อาจารย บรรณารักษ
หองสมุด ผูสนใจ 
จํานวนท่ีเปดรับ 

30-50 คน 

สมาคมหองสมุด               
แหงประเทศไทยฯ 

(นางสุภาพร สมจิตต) 

TCDCและ
สมาคม 

10 การจัดการองคความรู : หองสมุดและวิชาชีพ
บรรณารักษ 
     การบริหารจัดการองคความรูภายในหองสมดุสําหรับผู
ปฏิบัติหองสมุดท่ีไมไดจบบรรณารกัษศาสตร  เก่ียวกับงานจัดตั้ง
และดําเนินงานหองสมดุ  งานเทคนิคหองสมุด งานบริการและ
กิจกรรม  งานเทคโนโลยีหองสมุด และแนวปฏิบัติท่ีดีสําหรับ
หองสมุด 

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

3 วัน สมาชิก 3,500 
ท่ัวไป 3,900 

อาจารย บรรณารักษ
หองสมุด ผูสนใจ 
จํานวนท่ีเปดรับ 

100 คน  

สมาคมหองสมุด                        
แหงประเทศไทยฯ 

วิทยากรจากสมาคมหองสมุดฯ 

ตลาด
หลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

11 การใชโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติ PMB   
      การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรมระบบหองสมุด
อัตโนมัติ ประกอบดวย ระบบงานยอย 5 ระบบ ไดแก 

• ระบบสรางฐานขอมูลทรัพยากรหองสมุด 
(Cataloging) 

• ระบบบริการยมืคืนและสมาชิก (Circulation & 
Member) 

• ระบบสบืคนขอมูล (OPAC) 

รุน10: 14-15 ธค 60 
รุน11: 8-9 มีค 61    

รุน12: 28-29พค 61 
รุนท่ี13: 30-31สค 61 
รุน 14:  1-2 พย 61 

 

2 วัน สมาชิก 2,200   
ท่ัวไป 2,400 

 อาจารย บรรณารักษ
หองสมุด ผูสนใจ 
จํานวนท่ีเปดรับ 

30-50 คน 

สมาคมหองสมุด                             
แหงประเทศไทยฯ 

วิทยากรจากสมาคมหองสมุดฯ 

สมาคมฯ 



• ระบบสถิติและรายงาน  (Statistic & Report) 
ระบบบรหิาร (Administration) 

12 การซอมและบํารุงรักษาหนังสืออยางมืออาชีพ  
     การอบรมเชิงปฏิบัติการเย็บเลมและบํารุงรักษาหนังสือ  
การเย็บหนังสือแบบตาง ๆ อาทิ แบบเจาะสัน แบบเลื่อนสันฝง
ดาย แบบเย็บพันลํา และการเย็บก่ี ซึ่งเปนการอนุรักษาและ
ซอมแซมหนังสือแบบโบราณ ตลอดจนการบํารุงรักษาหนังสือ 
การซอมกระดาษเน่ืองในหนังสือ 

รุน 7: 29-30 มีค 61  
รุน 8: 10-11 พค.61 
รุน 9: 12-13 กค.61   
รุน10: 18-19 ตค 61 

2 วัน สมาชิก 2,500  
ท่ัวไป 2,800 

 อาจารย บรรณารักษ
หองสมุด ผูสนใจ 
จํานวนท่ีเปดรับ 

30-50 คน 

สมาคมหองสมุด                              
แหงประเทศไทยฯ 

วิทยากรจากสมาคมหองสมุดฯ 

สมาคมฯ 

13 การพัฒนาหองสมุดท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมเพ่ือความ
ย่ังยืน 
     แนวคิดและท่ีมาของหองสมุดท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(Green Library) และการพัฒนาท่ียั่งยืน  (SDGs) การบริหาร
จัดการหองสมุดเพ่ือความยั่งยืน การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช
พลังงานในหองสมุด การให บริการหองสมุดท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม มาตรฐานหองสมุดสีเขียว ของสมาคมหองสมดุแหง
ประเทศไทยฯ ตัวช้ีวัดและการประเมินคณุภาพหองสมุดสีเขียว 
และศึกษาหองสมุดสีเขียว 

รุน 1: 15-16 มีค 61 
รุน 2: 19-20 เมย 61 
รุน 3:17-18 พค. 61 

2 วัน สมาชิก 2,500 
ท่ัวไป 2,800 

 อาจารย บรรณารักษ
หองสมุด ผูสนใจ 
จํานวนท่ีเปดรับ 

100 คน 

สมาคมหองสมุด                              
แหงประเทศไทยฯ รวมกับ 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ม.เกษตร 

14 การจัดการเนื้อหาและบริการแนวใหมสําหรับครู
บรรณารักษมืออาชีพ  
    การจัดบริการใหตรงกับความตองการของผูใชคือหัวใจสําคัญ
ของหองสมุด ในยุคท่ีผูใชสามารถเขาถึงสารสนเทศท่ี
หลากหลายไดดวยตนเองโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยโดยอาจไม
ตองพ่ึงพาหองสมุด หองสมุดตองมีวิธีการจัดการทรัพยากร
สารสนเทศท่ีมีอยูท้ังภายในและภายนอกเพ่ือสรางคณุคาใหกับ
การบริการ ครูบรรณารักษยุคใหมตองมีความสามารถในการ
จัดการทรัพยากรสารสนเทศในระดับเน้ือหา (Contents) ท่ีตรง
กับความตองการของผูใช ไมใชแตเพียงจัดการรายการ (Items) 
และสามารถจัดบริการโดยใชเทคนิควิธีใหมๆ ท่ีเช่ือมโยงกับ
หลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอน และมสีวนรวมในการ
สรางเสริมความรูความสามารถของนักเรียนในการศึกษาเรียนรู 
ซึ่งเปนหนาท่ีหลักของหองสมดุสถาบันการศึกษา 

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

5 วัน สมาชิก 7,500 
ท่ัวไป 7,800 

 อาจารย บรรณารักษ
หองสมุด ผูสนใจ 
จํานวนท่ีเปดรับ 

50 คน 

สมาคมหองสมุด                               
แหงประเทศไทยฯ รวมกับ 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ม.ขอนแกน 



 


