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สูจิบตัร 
การประชมุใหญสามญัประจำป 2564 และประชมุวชิาการระดบัประเทศ 

 

เรือ่ง 

 

 หองสมุดยคุวถิชีวีติใหม : ความรวมมอื นวตักรรม และบรกิาร 

(Library in New Normal : Collaboration, Innovation &Services) 

 

 

วันที ่1 กรกฎาคม 2565 

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ถนนสุขมุวทิ 11 กรงุเทพมหานคร 

 

 

สมาคมหองสมดุแหงประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

2565 

  



2 
 

 
การประชุมทางวิชาการระดับประเทศ  

เรือ่ง หองสมดุยุควถิชีวีติใหม: ความรวมมอื นวตักรรม และบริการ 

(Library in New Normal: Collaboration, Innovation and Services) 

และประชุมใหญสามัญประจำป พุทธศักราช 2564 

สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ 

วันศุกรท่ี 1 กรกฎาคม 2565 

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11  กรุงเทพมหานคร 
 

หลักการและเหตผุล 
 

จากการท่ีไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีทำใหเกิดโรคโควิด 19 ไดแพรระบาดตั้งแตปลายป 2562 มาจนถึงปจจุบัน 

สงผลกระทบอยางมากมายท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา การใหบริการ และการดำเนินชีวิต

ของมนุษย ไมวาจะเปนการดำรงชีวิตประจำวัน การทำงาน หรือการศึกษา บุคคลตองดำเนินชีวิตตามแบบวิถีชีวิตใหม 

(New Normal) โดยสวมหนากากอนามัย ลางมือ เวนระยะหางทางสังคม (social distancing) 

สวนหนวยงานตางๆ ก็ตองปรับตัวเพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหดำเนินกิจการไดตอไป หองสมุดซ่ึง

เปนหนวยงานท่ีใหความรู ความบันเทิง และเปนท่ีพักพิงของผูรับบริการ ก็ตองปรับเปลี่ยนวิธีการและรูปแบบของการ

ใหบริการเพ่ือใหรองรับตอสภาวะท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลานั้นๆ และตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการของแตละ

หองสมุดนั้นดวย อาทิ การปดบริการ การสลับเวลาทำงาน การใหทำงานจากบาน (work from home) การใหบริการ

ผานชองทางออนไลน หรือปรับรูปแบบ ชองทาง และวิธีการใหบริการ เม่ือกาลเวลาเปลี่ยนแปลงไป พรอมๆ กับสภาวะ

ท่ีการแพรระบาดยังมีอยู หองสมุดก็ยังตองปรับเปลี่ยนอยูเสมอเพ่ืออยูเคียงขางผูรับบริการตอไป  

ในยุควิถีชีวิตใหมนี้ หองสมุดหลายแหงอาจมีความกังวลวาควรจะทำอยางไรตอไปเพ่ือพัฒนาการใหบริการท่ี

เปนประโยชนและเปนท่ีพึงพอใจแกผูรบับริการ สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ จึงเห็นสมควรจัดการประชุม

วิชาการเพ่ือใหผูบริหาร ครู อาจารย บรรณารักษ นักเอกสารสนเทศ นักการศึกษา ผูปฏิบัติงานหองสมุดทุกประเภท

และผูเก่ียวของไดทราบแนวทางในการสรางความรวมมือนวัตกรรมและบริการ เพ่ือนำไปประยุกตในการพัฒนาการ

บริหารจัดการและการบริการหองสมุดตามความเหมาะสมตอไป 

 

ผูรบัผดิชอบ  

สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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วตัถปุระสงค 

1. เพ่ือใหผูเขาประชุมไดรับความรู และแนวทางท่ีจะนำไปประยุกตใชตามความเหมาะสม 

2. เพ่ือใหผูเขาประชุมไดทราบขอมูลสารสนเทศใหมๆ ท่ีเปนประโยชนกับการใหบริการ 

3. เพ่ือใหสมาชิกของสมาคมหองสมุดฯ ไดพบปะ แลกเปลี่ยน และติดตามผลการดำเนินงานของสมาคมฯ 

ตลอดจนสรางเครือขายหองสมุดท่ีจะกาวเดินรวมกันตอไป 
 

ระยะเวลาการประชมุ 

วันศุกรท่ี 1 กรกฎาคม 2565 
 

สถานที่ประชมุ 

โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร 
 

ผูเขาประชมุ 

1. ผูบริหาร บรรณารักษ ผูปฏิบัติงาน และผูท่ีเก่ียวของกับหองสมุด 

2. คณาจารยในสถาบันท่ีจัดการศึกษาและการวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 

3.   ผูสนใจท่ัวไป 

คาลงทะเบยีน 

1. ภายในวนัศุกรที ่17 มถินุายน 2565 สมาชิกสมาคมฯ คนละ 1,300 บาท ผูสนใจ 1,500 บาท 

2. ภายหลังวนัศุกรที ่17 มิถนุายน 2565 สมาชิกสมาคมฯ คนละ 1,600 บาท ผูสนใจ 1,800 บาท 
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 กำหนดการ  
 

วนัศุกรที ่1 กรกฎาคม 2565 

07.30-08.30 น.   ลงทะเบียนและรับเอกสาร 

08.30-09.00 น.   ลงทะเบียนและซอมการรับเกียรติบัตร สำหรับผูรับรางวัลตาง ๆ  

09.00-10.15น.  พิธเีปดและมอบรางวลัตางๆ ของสมาคมหองสมดุแหงประเทศไทย ในพระราชปูถัมภ                     

 รางวัล ศ.คุณหญิงแมนมาส ชวลิต : ผูทำความดีเพ่ือสังคมดานการพัฒนาหองสมุด  

 รางวัลผูมีอุปการคุณตอวงการหองสมุด  

 รางวัลบุคคลดีเดนในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร    

 รางวัลหองสมุดดีเดน   

 รางวัลยอดนักอาน  

 เกียรติบัตรหองสมุดสีเขียว 

 โดย  ศาสตราจารยเกยีรตคิุณนายแพทยเกษม วฒันชยั  

                                  องคมนตรี 

10.15 -10.30 น.  รับประทานอาหารวาง 

10.30-12.00น. การเสวนา เรื่อง “บทบาทของหองสมดุกบัการพฒันาพืน้ที่การอาน  การสรางความรวมมอื         

  การพฒันานวตักรรม  การบริการ  และกจิกรรมมสงเสรมิการอานในยคุวิถชีวีติใหม” 

   โดย นายวลัลพ สงวนนาม 

         เลขาธิการ สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

       นางสาววรารกัษ พฒันเกียรติพงศ 

       ผูอำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

                            นางสาวมญัชร ีศรวีชิยั   อาจารย โรงเรียนบางบอวิทยาคม    

12.00-13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.00 น.   การประชุมใหญสามัญประจำป  การรายงานผลการดำเนนิงานตามยทุธศาสตร  

  สมาคมหองสมดุแหงประเทศไทย ประจำป 2564 

โดย นายกสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ และคณะฯ  

14.00-14.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 

14.30-16.00 น. การบรรยาย เรื่อง “ทรัพยากรการเรียนรูและการใหบริการในยุควถิชีวีติใหม” 

โดย  ผศ.ดร.สมศกัดิ ์ศรบีรสิทุธิ์กลุ 

       คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

16.00-16.30 น.  พิธีปด  ถายรูปรวมกันเปนท่ีระลึก 

                      โดย รองศาสตราจารย ดร. ทัศนา หาญพล นายกสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ 
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ประกาศเกยีรตคิณุ 

ผูไดรับรางวัลจากสมาคมหองสมดุแหงประเทศไทย ในพระราชปูถมัภ  

ประจำป 2564 
 

รางวลัศาสตราจารย คณุหญงิแมนมาส ชวลติ ดานการพฒันาหองสมดุ 

 นายยทุธนา ไอยราพรต  บรรณารกัษชำนาญการพิเศษ หองสมดุประชาชนจงัหวดัอตุรดติถ 

 ประธานชมรมหองสมุดประชาชน และบรรณารักษหองสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ ผูขับเคลื่อนและ 

บริหารงานหองสมุด และศูนยเรียนรูตอเนื่องอยางยั่งยืน โดยพัฒนาและอบรมหลักสูตรวิชาชีพตาง ๆ โดยเฉพาะ 

สรางอาชีพท่ีสอง ใหแกประชาชนทุกกลุมอยางตอเนื่อง และเปนรูปธรรมในการประสานงานหองสมุดอำเภอตาง ๆ                 

ในจังหวัดอุตรดิตถ ในการขับเคลื่อนการเรียนรูสำหรับกลุมตาง ๆ อาทิ เยาวชน โดยการฝกตัดผมชาย การซอมรถยนต

เล็ก การชงกาแฟ การทำอาหารวาง การปลูกเกษตรอินทรีย ภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ การตัดเย็บในรูปแบบตาง ๆ               

เพ่ือใชในครอบครัว และสรางอาชีพท่ีสองใหแกผูเรียน ผานหองสมุดประชาชน สรางวิทยากรจิตอาสาในการขยายการ

อบรมดังกลาวไปสูอำเภอ โดยมีผูเขาเรียนรูกวา 2,000 คนตอป  สรางอาชีพใหแกผูเรียนกวา 50 คนตอป   

ตลอดระยะเวลากวา 30 ปท่ีไดเสียสละ ทุมเท อุทิศและแสวงหาโอกาสสรางความรูใหแกชุมชน ในรูปแบบใหม  

อยางตอเนื่อง นับเปนบุคคลท่ีสมควรยกยองและเชิดชูในดานการพัฒนาหองสมุด ตามโครงการเชิดชูบุคคลผูทำความดี

เพ่ือสังคม สมควรไดรับรางวัล ศ.คุณหญิงแมนมาส ชวลิต พรอมเงินรางวัลเพ่ือตอยอดความดี มูลคา 50,000 บาท  
 

รางวลัผูมีอปุการคุณตอวงการหองสมดุ 

 ศาสตราจารยคลนิกิ นายแพทยนิเวศน นันทจติ  

 อธกิารบดมีหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

 เปนผูนำองคกรท่ีมีวิสัยทัศนท้ังดานบริหารงาน และสงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักหอสมุด  

มหาวิทยาลัยเชียงใหมใหเปนหัวใจของการศึกษาอยางแทจริง  ตั้งแตการพัฒนาบริการหองสมุดไปสูบริการดิจิทัลท้ัง 

ดาน digital content และบริการสนับสนุนการศึกษาและการวิจยั สนับสนุนใหสำนักหอสมุดเปนศูนยขอมูลลานนา  

ตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหมดานลานนาสรางสรรค  ใหการสนับสนุนการพัฒนาบริการดิจิทัลท่ี

ทันสมัยและการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุด ดวยงบประมาณรวมกวา 410 ลานบาท   

 ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหนงอธิการบดี ไดอุทิศตน ทุมเท เสียสละ นำองคกรอยางมีวิสัยทัศน มี 

คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาสำนักหอสมุดใหเปนประโยชนตอการศึกษา สรางสรรคองคความรู สรางคุณคาตอเศรษฐกิจ 

ทองถ่ินและประเทศอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
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 นายปราชญ สงวนศกัดิ์  

 นกัวชิาการคอมพวิเตอรชำนาญการ รองผูอำนวยการสำนักหอสมดุ มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

 เปนนักวิชาชีพและผูบริหารท่ีมุงม่ันอุทิศตนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมบริการหองสมุด 

อยางตอเนื่องกวา 11 ป  ใชความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณในวิชาชีพตั้งแตเริ่มบรรจุเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัยจนเปนผูบริหาร ไดพัฒนางานดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานเทคโนโลยีหองสมุดและนวัตกรรมบริการ สงผล

ใหเกิดประโยชนกับประชาคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูใชบริการหองสมุด และหองสมุดตาง ๆ ท่ีขอนำนวัตกรรมไปใช 

 ดวยผลงานอันโดดเดน จึงสงผลใหไดรับรางวัลระดับประเทศ อาทิ พัฒนาระบบยืมทรัพยากรหองสมุดดวย 

ตนเองแบบออนไลน  พัฒนาแพลตฟอรมกลางสำหรับงานบริการหองสมุดไรเงินสด พัฒนาการเชื่อมโยงขอมูล 

บรรณานุกรมผลงานวิชาการจากฐานขอมูลสากล พัฒนาระบบปญญาประดิษฐสำหรับการคนควา พัฒนาระบบ 

เทียบเคียงสมรรถนะมหาวิทยาลัยดวยผลงานวิชาการเพ่ือความเปนเลิศ  และการพัฒนาระบบคลังสารสนเทศออนไลน 
 

 รองศาสตราจารย วนดิา แกนอากาศ  

 คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน และ  

 อดตีผูอำนวยการสำนกัหอสมดุมหาวทิยาลัยขอนแกน 

 เปนผูอำนวยการสำนักหอสมุดท่ีใชศาสตรดานวิทยาการคอมพิวเตอรไปผนวกกับศาสตรดานการบริหาร และ 

ศาสตรดานบรรณารักษศาสตร/สารสนเทศศาสตร มาพลิกโฉมสำนักหอสมุดใหสามารถเปดบริการได 24 ชั่วโมง ดวย 

นวัตกรรมการใหบริการเชน หุนยนตโตตอบ (chatbot) ท่ีตอบคำถามไดท้ังภาษาไทยและอังกฤษ นวัตกรรม 

สิ่งแวดลอม เชน ถังขยะอัจฉริยะ (Smart Trash) ท่ีจะเตือนเจาหนาท่ีเม่ือถังขยะเต็ม ริเริ่มการใช Big Data มา

วิเคราะหขอมูล เชน วิเคราะหความคุมคาการจัดซ้ือฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส 

 นอกจากนี้ ยังไดรับรางวัลท่ีแสดงถึงความเสียสละและทุมเทคือ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ผาน 

การประเมินมาตรฐานหองสมุดสีเขียวและเปนหองสมุดสีเขียวนำรอง 10 แหงแรกของประเทศ ประจำป 2560 
 

หองสมดุดเีดน 

หองสมดุเฉพาะ  

  ศนูยสารสนเทศสทิธมินษุยชน สำนกังานคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแหงชาต ิ

หองสมุดเฉพาะดานสิทธิมนุษยชนแหงแรกของประเทศไทย ท่ีเปดใหบริการแกประชาชนท่ัวไปใหสามารถ 

เขาถึงความรูดานสิทธิมนุษยชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โดยไมเสียคาใชจายมุงเนนการใหบริการในรูปแบบออนไลน 

ผานทางเว็บไซต Line Facebook ได สามารถสืบคนและดาวนโหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ได 24 ชั่วโมง 

โดยไมมีขอจำกัดดานเวลาและสถานท่ี และสามารถติดตอสอบถาม/ขอคำปรึกษาดานสารสนเทศสิทธิมนุษยชนกับ

เจาหนาท่ีไดโดยตรงผานออนไลน ดวยเชื่อวาความรูจะเปนพลังสำคัญในการปกปองสิทธิมนุษยชน 

 นอกจากนี้ ยังไดปรับการบริการเชิงรุกในชวงสถานการณโควิด ในรูปแบบออนไลนเต็มรูปแบบ สรางความพึง

พอใจใหแกผูใชบริการกวา 96% เพ่ิมประสิทธิภาพ ลดคาใชจาย ดวยความพรอมและจิตบริการของบรรณารักษ 



7 
 

  

หองสมดุโรงเรยีนดเีดน  

หองสมดุโรงเรียนขนาดใหญ 

หองสมดุเมธารกัษ โรงเรยีนเทศบาลชมุชนวมิลวทิยา อำเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด 

 หองสมุดเมธารักษ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาหองสมุดใหทันสมัยครูบรรณารักษมีความรู

ความสามารถบริหารงานหองสมุดตลอดจนการสรางยุวบรรณารักษชวยงาน จัดกิจกรรมสงเสริมการอานท่ีหลากหลาย

เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของผูใชบริการทุกชวงวัย ตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตนและชุมชน

ใกลเคียงหองสมุดเมธารักษ มีเครือขายชุมชนท่ีเขมแข็ง โดยเฉพาะการจัดหองสมุดเคลื่อนท่ีสูชุมชนผานการจัด

กิจกรรมสงเสริมอาชีพท่ีหลากหลายใหกับชุมชนอยางตอเนื่อง  นับวาเปนหองสมุดของชุมชน โดยชุมชน เพ่ือชุมชน  
 

หองสมดุโรงเรียนไทยคริสเตยีน เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนไทยคริสเตียน เปนหองสมุดขนาดใหญท่ีทันสมัย ตั้งอยูจุดศูนยกลางของโรงเรียนหองสมุดออกแบบ

ตกแตงดวยบรรยากาศทันสมัย สะอาด เรียบรอยสวยงาม เหมาะสมกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษามีพ้ืนท่ี

ใชสอยและใหบริการกวางขวาง จัดแบงเปนมุมตาง ๆ ตามมาตรฐานหองสมุดเชน มุม Children’s Room  มุม 

Levelled Readers มุม Fiction/Story Books โดยมีหนังสือภาษาไทยภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยไว

บริการแกนักเรียนสองภาษาอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้  ยังมีหอง Silent Room และหอง Forum Room 

สำหรับใหบริการเฉพาะกลุมบุคคลท่ีตองการความเปนสวนตัวนับเปนหองสมุดท่ีมีบรรยากาศสบาย ๆ ท่ีโดดเดนเอ้ือตอ

การเรียนรูและการอานอยางสมบูรณแบบ 
 

หองสมดุเฉลมิพระเกยีรตกิาญจนาภเิษกโรงเรียนวดัอนิทาราม เขตธนบุร ีกทม.     

หองสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกโรงเรียนวัดอินทาราม เปนหองสมุดท่ีไดรับการพัฒนาใหมีความ 

ทันสมัย สีสันสดใส สะอาด เรียบรอย สวยงามภายใตงบประมาณท่ีจำกัด ภายในหองสมุดจัดแบงพ้ืนท่ีใหบริการแบบ

กระทัดรัดมีมุมตางๆ ไวบริการตามมาตรฐานหองสมุด เชน มุมเฉลิมพระเกียรติมุมอินเทอรเน็ต มุมศึกษาคนควาดวย

ตัวเอง มุมนิทรรศการโดยมีครูบรรณารักษและยุวบรรณารักษท่ีเขมแข็งคอยใหบริการและจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน

อยางตอเนื่องมีฝายบริหาร ครูและชุมชน ใหการสนับสนุนหองสมุด  นอกจากนี ้ ยังไดประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ 

ของหองสมุดสูชุมชนผานแฟนเพจของหองสมุดอยางตอเนื่อง 
 

 หองสมดุโรงเรียนเฉลมิพระเกียรตกิาญจนาภเิษก โรงเรียนเถนิวทิยา จงัหวดัลำปาง 

 หองสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนเถินวิทยา มีการบริหารจัดการหองสมุดรวมกับฝายบริหาร

สถานศึกษา ตามนโยบายพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูในโรงเรียนและชุมชนโดยนำนวัตกรรมใหมๆ เขามาใช  

เชน  การพัฒนาระบบหองสมุดดิจิทัลฐานขอมูลหนังสือทันสมัย ถูกตอง งายตอการสืบคนขอมูล ภายในหองสมุดจัดมุม

ความรูอยางเปนระบบ ระเบียบ เรียบรอย สะดวกในการเขาถึง มีพ้ืนท่ีใชสอยกวางขวาง เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม

สงเสริมการอาน นอกจากนี้ ยังมีการสรางยุวบรรณารักษชวยงานหองสมุดเคลื่อนท่ี ท้ังภายในโรงเรียนและในชุมชน  
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หองสมดุโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 

 หองสมดุเฉลมิพระเกยีรตกิาญจนาภเิษก โรงเรยีนชมุแพศกึษาจงัหวดัขอนแกน 

หองสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนชุมแพศึกษาเปนหองสมุดท่ีไดจัดสรรพ้ืนท่ีใหบริการกวาง 

ขวาง ทันสมัย มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีครบถวน  มีอินเทอรเน็ตใหบริการแกนักเรียนอยางท่ัวถึงหองสมุดไดรับการ

สนับสนุนจากหนวยงานภายนอกใหเปนหองสมุดสารานุกรมแหงท่ี 89 จัดหนังสือสารานุกรมไวใหบริการอยางครบครัน   

มีการจัดบริการเชิงรุก และกิจกรรมสงเสริมการอานในรูปแบบตาง ๆ อยางตอเนื่อง  สงผลใหไดรับรางวัลตาง ๆ อาทิ  

หองสมุด 3 ดี ระดับดีเยี่ยม โรงเรียนสงเสริมการอานยอดเยี่ยมจากนานมีบุค นักเรียนยุวบรรณารกัษไดรับรางวัลคาย

ผูนำการอานระดับประเทศ และรางวัลชนะเลิศการแขงขันตอบปญหาสารานุกรมไทยฯ 
 

 หองสมดุเฉลมิพระเกยีรตกิาญจนาภเิษกโรงเรียนคณะราษฎรบำรงุ จงัหวดัปทมุธาน ี

หองสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงปทุมธานีเปนหองสมุดขนาดใหญ โดดเดน

ดานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัยไวใหบริการการอานแกนักเรียนอยางหลากหลาย ตามความตองการ

ตลอดจนสื่อสารสนเทศประเภทตางๆ ไวใหบริการ เชน หนังสือคูมือเตรียมสอบหนังสือเสริมทักษะความรูตางๆ 

หนังสือสารานุกรม มีการจัดระบบหองสมุดท่ีเอ้ือตอการใชบริการของนักเรียนเปนระบบ ระเบียบ มียุวบรรณารักษท่ี

เขมแข็งคอยใหบริการและจัดกิจกรรมสงเสริมการอานอยางตอเนื่องมีความรวมมือระหวางฝายบริหาร คุณครู 

ผูปกครอง และชุมชน ท่ีรวมมือสนับสนุนดานตางๆ เพ่ืองานหองสมุดอยางตอเนื่อง 
 

หองสมดุสถาบนัอดุมศกึษาดีเดน 
 

 สำนกังานวทิยทรพัยากร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั กทม. 
 

 บริหารงานดวยระบบมาตรฐานสากล บริหารจัดการหองสมุดดวยแนวคิด Balance Score Card ปรับปรุง

กายภาพหองสมุดเพ่ือสงเสริมและสรางบรรยากาศการเรียนรูควบคูกับการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมหองสมุดสี

เขียวและสำนักงานสีเขียวมีการนำเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนานวัตกรรมบริการท่ีนาสนใจและชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใหบริการและเหมาะสมกับสถานการณแพรระบาดโควิด-19 อยางตอเนื่องอาทิ Mobile Telepresence 

Robotics CUNEX Application และจัดหองสมุดสาขาท่ีใหบริการในรูปแบบ Unmanned Library แหงแรกของ

ประเทศไทย 

 สงผลใหสำนักงานวิทยทรัพยากร ไดรับรางวัลตาง ๆ อาทิ ระบบ ISO 9001:2015 ระบบบริหารจัดการ 

สิ่งแวดลอม ISO 14001:2015 มาตรฐานสำนักงานสีเขียวและหองสมุดสีเขียวระดับดีเยี่ยม  นำแนวคิด“Open to All  

for Life-Long Learning” การจัดทำ คลังสารสนเทศ Open Access การพัฒนา Library on Mobile  เพ่ือการ 

เขาถึงทรัพยากรการสรางพ้ืนท่ีแหงการเรียนรูตลอดชีวิตผานกิจกรรมบอรดเกม  ตลอดจนกิจกรรมและบริการวิชาการ 

เพ่ือสังคม  อาทิ โครงการพัฒนาหองสมุด 3D ตลอดจนสงเสริมความรวมมือกับชุมชนดวยกิจกรรม CSR อยางตอเนื่อง 

โดยเปลี่ยนคาปรับเปนเงินบริจาคเพ่ือการกุศล เปนตน 
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 สำนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัวทิยาลยัเชยีงใหม จงัหวดัเชยีงใหม 

 ในทศวรรษแหงการปรับตัวสูหองสมุดยุคใหม  บริหารจัดการโดยใชเกณฑคุณภาพ EdPEx เปนกรอบแนวทาง

พัฒนาคุณภาพองคกร โดยมีเปาหมายในการพัฒนาบริการของหองสมุดใหเปนประตูการเรียนรูชั้นนำ (Leading 

Learning Gateway) เนนหนักการพัฒนานวัตกรรมบริการใหสามารถรองรับบริการดิจิทัล (digital services) ท่ี

ทันสมัย ตั้งแตบริการพ้ืนฐานจนถึงบริการเชิงรุกเพ่ือสนับสนุนการวิจัย เชน การพัฒนาบริการยืม-คืนใหเปน Smart 

Accessibility เพ่ือการเขาถึงหนังสืออยางไรขีดจำกัด และการชำระคาบริการดวยระบบไรเงินสด (e-Payment) การ

พัฒนาบริการสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาบริการสอนการรูสารสนเทศอยางตอเนื่องใหทันกับยุคสมัย รองรับ new 

normal และ next normal รวมถึงการเรียนรูตลอดชีวิต  การพัฒนาระบบตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการทำงานดาน

เทคนิคหองสมุดอยางตอเนื่อง  เชน ระบบการสำรวจหนังสือ การพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัล และ centralized 

digital platform (CMUDC) รองรับการทำงานเชิงบูรณาการรวมกับสวนงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหมในดานการ

พัฒนา subject collections และคลังจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเชียงใหม  รวมถึงเพ่ือการจัดเก็บและเผยแพรคลัง

สารสนเทศใหสามารถสืบคนจากแหลงเดียว ใหความสำคัญกับการเปนศูนยขอมูลทองถ่ินลานนา และการปรับปรุงดาน

กายภาพ  การพัฒนาหองสมุดใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยไดผานเกณฑตรวจประเมินหองสมุดสีเขียวและไดรับ

รางวัลสำนักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม (ทอง) 
 

 หอสมดุแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร กทม. 

ขับเคลื่อนองค์กรด้วยวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA มุ่งเน้นการดำเนินงานภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ

และสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 กำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพและสิ่งแวดล้อม

ท่ีมุ่งเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการนำ OKRs (Objectives and Key Results) มาเป�นเครื่องมือในการกำหนด

เป้าหมายและวัดผลการดำเนินงานขององค์กร โดย OKRs ในแต่ละรายไตรมาสจะสอดรับกับสถานการณ์หรือทิศทางท่ี

องค์กรมุ่งเป้า ณ ขณะนั้น ดำเนินงานตอบสนองนโยบายผลักดันการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals: SDGs) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่สมดุลกันใน 3 เสาหลักของมิติความยั่งยืน คือ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

ตามกรอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยความท้าทายและการมีเป้าหมายไปสู่ “การเป�นองค์กรที่ส่งเสริมการ

เรียนรู้และการวิจัยทุกที่ทุกเวลาที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชื่นชม” หอสมุดฯ มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมบริการและนำ

เทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน ด้วยการออกแบบบริการ (Service Design) โดยมีผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เป�นศูนย์กลาง มีการนำศาสตร์ด้าน Data Analytics โดยอาศัยข้อมูลจาก Big Data มาประกอบการวิเคราะห์และ

ตัดสินใจ พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศในคอลเล็กชันที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 

การแปลงรูปทรัพยากรสารสนเทศเป�นดิจิทัลเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงและสงวนรักษามรดกภูมิป�ญญาที่มีคุณค่า 

ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื ่อยกระดับการให้บริการห้องสมุด การแบ่งป�นทรัพยากร

สารสนเทศ องค์ความรู้และความร่วมมือทางวิชาการ  
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 หองสมดุประชาชนดีเดน 
 

 หองสมดุประชาชนจงัหวดัแพรอำเภอเมอืง จงัหวดัแพร 
 

 เปนศูนยกลางการเรียนรูและจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูแบบมีสวน 

รวมท่ีหลากหลายทุกกลุมเปาหมายท้ังภายนอกและภายใน ในรูปแบบ On Line และ Onsite จัดกิจกรรมโดยใช

แบบสอบถามความสนใจของผูรับบริการ รวมกับคณะครู กศน.อำเภอเมืองแพร 20 ตำบล จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน

การเรียนรูตลอดชีวิตใหกับทุกกลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง รวมกับภาคีเครือขายอาสาสมัครสงเสริมการอาน  

ขับเคลื่อนการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน รางวัลท่ีไดรับคือ หองสมุดประชาชนยอดเยี่ยม หองสมุดยอดเยี่ยม 

สถานศึกษาตนแบบและ Best Practice ดานนวัตกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

 หองสมดุเพือ่การเรยีนรูคลองสามวา สำนกัวฒันธรรม กฬีา และการทองเทีย่ว กทม. 

 หองสมุดอัตลักษณการทองเท่ียว และสงเสริมอาชีพ พ้ืนท่ีตนแบบแหงการเรียนรู Co Working Space 

ประกอบดวยวัดวาอาราม มัสยิดงาม คูวัฒนธรรม ไรขาวไรหญาเขียวขจี อีกโรงสีชุมชน สวนสัตวซาฟารีนายล ทุก 

ชุมชนสวนรวมดีหนังสือท่ัวไป วารสาร นิตยสาร นวนิยาย วรรณกรรมเยาวชน โดยเฉพาะหนังสือเก่ียวกับการ 

ทองเท่ียว และการสงเสริมอาชีพ  โดยจัดมุมความรูตาง ๆ หลากหลาย อาทิ หองเด็ก  หองมินิเธียรเตอร  หอง 

คอมพิวเตอร  โดยจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบท้ังบริการกิจกรรมอาชีพและการทองเท่ียวภายในหองสมุด และผาน 

ระบบออนไลน อาทิ e-Book  YouTube Facebook  มีพ้ืนท่ีสำหรับรองรับกลุมเปาหมายท่ีหลากหลาย ภายใต 

บรรยากาศสบาย ๆ รมรื่น สะอาด สะดวก สบาย และความมีน้ำใจในการดูแลผูใชบริการ ภายใตขอจำกัดดานบุคลากร 
 

รางวลับคุคลดเีดนในวชิาชพีบรรณารกัษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

นางรณดิา โรจนสจัจะกลุ 

เจาหนาท่ีอาวุโส หัวหนาหองสมุด บริษัททรู คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

 บรรณารักษท่ีอุทิศตนเพ่ืองานหองสมุดและบริหารงานหองสมุดกวา 22 ป ท่ีมุงม่ันพัฒนาหองสมุดใหเปนชุมชน

แหงการเรียนรูและสรางสรรค เปนแหลง Edutainment ท่ีตอบสนองธุรกิจขององคกรไดอยางดีเยี่ยมและเปน

แบบอยางใหหองสมุดตางๆ สงผลใหไดรับรางวัลหองสมุดเฉพาะดีเดน ประจำป 2558 จากสมาคมหองสมุดแหง

ประเทศไทยฯ นอกจากนี้ยังเปนผูเชี่ยวชาญในการใหคำปรึกษา พัฒนาระบบและจัดตั้งหองสมุดใหหนวยงานตางๆ ท้ัง

ภาครัฐและเอกชน ไดรับความเชื่อถือใหวิพากษหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตาง ๆ และยังอุทิศตนเปนกรรมการชมรม

หองสมุดเฉพาะ ในสังกัดสมาคมหองสมุดฯ กวา 12 ป  ในตำแหนงตาง ๆ อาทิ เลขานุการ ประชาสัมพันธ นาย

ทะเบียน และปฏิคม  
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นางรุงเรอืง สงเคราะห 

บรรณารักษชำนาญการพิเศษ อดีตรองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เสนทางบรรณารักษกวา 27 ปกับการอุทิศตนเพ่ืองานหองสมุด โดยใชประสบการณงานในหองสมุดกลั่นกรอง

ออกมาเปนผลงานวิชาการ และพัฒนานวัตกรรมการบริการสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ พัฒนาตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์

งานบริการหองสมุดอุดมศึกษาของรัฐ รวมถึงริเริ่มจัดตั้งขายงานหองสมุดอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให

มหาวิทยาลัยไดเปนท่ีพ่ึงของชุมชน ไดรับการยอมรับใหดำรงตำแหนงประธานคณะทำงานรวม 5 เครือขาย นอกจากนี้ 

ยังมีผลงานเพื่อบรรณารักษรุนใหม คือ งานวิชาการในวิชาชีพ คูมือ หนังสือ ตำราวิชาการของไทยที่สรางสรรคจาก

บรรณารักษผูปฏิบัติงานจริง เพื่อเปนแนวทางและคูมือการทำงานและบริหารงานหองสมุด นับเปนบุคคลที่อุทิศตน 

ทุมเทและสรางผลงานสำหรับบรรณารักษไดแลกเปลี่ยน เรียนรู การพัฒนาตนอยางครบวงจร 
 

นางสาวสายฝน เตาแกว 

ผูอำนวยการฝายจัดการขอมูลสารสนเทศ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เริ่มจากบรรณารักษงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศสูการทำงานสายการบริหาร มีหนาท่ีควบคุม ดูแล บริหาร

ดานการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ คลังสถาบัน และการใหบริการสารสนเทศ ขับเคลื่อนโครงการ Chulalongkorn 

University Journal Online (CUJO) นำระบบการตีพิมพบทความวารสารที่เปนมาตรฐานสากล มาใชกับวารสารท่ี

จัดพิมพโดยคณะ/สถาบัน ในจุฬาฯ เพื่อพัฒนาวารสารเขาสูฐานขอมูลระดับนานาชาติและไดรับการแตงตั้งเปน

คณะทำงานชุดตาง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีสวนรวมใน

การศึกษา พัฒนารูปแบบแนวทางการบอกรับฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส รวมทั ้งพิจารณาและเสนอฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคน เพื่อประโยชนตอการศึกษาคนควาและการทำวิจัยสำหรับมหาวิทยาลัย สถาบันในสังกัด

ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ นับเปนบุคคลท่ีอุทิศตนในการพัฒนาและขับเคลื่อนมาตรฐานสากล  

 นางฐติมิา เธยีรอนนัตกลุ 

บรรณารักษชำนาญการพิเศษ รองผูอำนวยการสายบริหารและพัฒนา หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

จากเสนทางบรรณารักษงานจัดหมู และทำบัตรรายการ เปลี ่ยนแปลงบทบาทสู บรรณารักษผู ดูแลดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและงานพัฒนาขอมูลอิเล็กทรอนิกสขององคกร ดวยประสบการณที่สั ่งสม ตลอดจนความรู 

ความสามารถทำใหกาวเขาสูระดับบริหารในตำแหนงรองผูอำนวยการสายบริหารและพัฒนา ผลงานโดดเดนดาน

บริหารจัดการที ่มีส วนขับเคลื ่อนองคกรเปนอยางมาก คือการปฏิบัติหนาที ่ “ผู แทนฝายบริหาร” (Quality 

management representative : QMR) ที่ตองกำกับดูแล ควบคุม และติดตามผลการดำเนินงานใหเปนไปตาม

ขอกำหนดในระบบ ISO ที่หอสมุดฯ ไดรับการรับรองทั้ง 2 มาตรฐาน คือ ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 

9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 ทักษะท่ีใหความสำคัญ คือ การสื่อสาร 

ซึ่งจะทรงพลังและเกิดประโยชนสูงสุด ก็ตอเมื่อผูใชตองรูจักประยุกตใชใหเหมาะสม ตามสถานการณที่เหมาะที่ควร 

นับเปนบุคคลท่ีทุมเท เสียสละ เพ่ืองานหองสมุดและการพัฒนาหองสมุดยุคใหมอยางแทจริง 
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รางวลัยอดนกัอาน 

1.  รางวลัยอดนกัอาน ประเภทนกัเรียน นกัศกึษา    

      ระดบัประถมศกึษา 

1. ด.ช.กฤษณะพงศ สำลี  โรงเรียนบานหนองหวากุดไกแกว จังหวัดอุบลราชธานี 

2. ด.ญ.กมลศรี คนทา  โรงเรียนบานหนองหวากุดไกแกว จังหวัดอุบลราชธานี 

3. ด.ญ.กิตติยาพร บุญรวม  โรงเรียนบานหนองหวากุดไกแกว จังหวัดอุบลราชธานี 

4. ด.ญ. จันทิมา พาลี  โรงเรียนบานหนองหวากุดไกแกว จังหวัดอุบลราชธานี 

5. ด.ญ.จิณณภัคธนา คนทา  โรงเรียนบานหนองหวากุดไกแกว จังหวัดอุบลราชธานี 

6. ด.ญ.จุฬาลักษณ สุภาพ  โรงเรียนบานหนองหวากุดไกแกว จังหวัดอุบลราชธานี 

7. ด.ญ.ญานิศา ศรีกุลา  โรงเรียนบานหนองหวากุดไกแกว จังหวัดอุบลราชธานี 

8. ด.ญ.ธนวดี รชัวงศ  โรงเรียนบานหนองหวากุดไกแกว จังหวัดอุบลราชธานี 

9. ด.ช.ธัญพรรธน นิมิตร  โรงเรียนบานหนองหวากุดไกแกว จังหวัดอุบลราชธานี 

10. ด.ช.ธีรพงศ สายแกว  โรงเรียนบานหนองหวากุดไกแกว จังหวัดอุบลราชธานี 

11. ด.ญ.วรัญญา บุญมารอง  โรงเรียนบานหนองหวากุดไกแกว จังหวัดอุบลราชธานี 

12. ด.ญ.ศิรินญา คำศรี  โรงเรียนบานหนองหวากุดไกแกว จังหวัดอุบลราชธานี 

13. ด.ญ.สิดาพร โพธิ์เงิน   โรงเรียนบานหนองหวากุดไกแกว จังหวัดอุบลราชธานี 

14. ด.ญ.อาริษา ศรีแกว  โรงเรียนบานหนองหวากุดไกแกว จังหวัดอุบลราชธานี 

       ระดบัมธัยมศกึษา 

1.   น.ส.กชนันท เมากา  โรงเรียนศรีชมภูวิทยา จังหวัดบึงกาฬ 

2.   น.ส.กชพร รักชัย  โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมี จังหวัดสกลนคร 

3.   ด.ช.กิตติศักดิ์ ยศพิบูลย  โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมี จังหวัดสกลนคร 

4.   น.ส.จันทรจิรา ติธรรม  โรงเรียนสหราษฎรรังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม 

5.   น.ส.จันทรสุดา มีสุวรรณ โรงเรียนสหราษฎรรังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม 

6.   น.ส.ดารณี คำทรัพย   โรงเรียนศรีชมภูวิทยา จังหวัดบึงกาฬ 

7.   ด.ญ.ณ ฐาริณีย ทองดี  โรงเรียนสุราษฎรธานี 2 จังหวดัสุราษฎรธานี 

8.   ด.ญ.ชนิดา ไชยนา  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย จังหวัดสกลนคร 

9.   น.ส.ชลธชิา แวนจันลา  โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมี จังหวัดสกลนคร 

10.   ด.ญ.ชิตตาวรรณ มณีพรรณ โรงเรียนปยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม 

11.   น.ส.ถิรัชนันท บุตรแสน  โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร 

12.   นายธนธานี พราวศรี  โรงเรียนปยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม 

13.   นายธรณินทร โลภตะคุ   โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมี จังหวัดสกลนคร 
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14.   น.ส.ณัฐการต คุมหินลาด โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมี จังหวัดสกลนคร 

15.   ด.ช.ณัฐภูมินทร ธรรมรส โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร 

16.   น.ส.นฤมล ธวิะโต  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย จังหวัดสกลนคร 

17.   น.ส.นนัทิยา สมรฤทธิ ์  โรงเรียนสหราษฎรรังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม 

18.   น.ส.นภิาธร มีศร ี  โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมี จังหวัดสกลนคร 

19.   ด.ญ.นิสรา ยุงพรมมา  โรงเรียนพรเจริญวิทยา จังหวัดบึงกาฬ 

20.   ด.ข.บุญยปกรณ นนทะสี โรงเรียนปยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม 

21.   น.ส.ปณิพร บุระเนตร  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย จังหวัดสกลนคร 

22.   น.ส.ปนแกว สำราญ  โรงเรียนสหราษฎรรังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม 

23.   น.ส.เปรมวดี โสดามุก  โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมี จังหวัดสกลนคร 

24.   น.ส.พรหมพร พรมสิทธิ์  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย จังหวัดสกลนคร 

25.   ด.ญ.พลอยพันธุ รัตนกันทา โรงเรียนบานแมจั๊วะ (ประชาราษฎรรังสรรค) จังหวัดแพร 

26.   ด.ญ.พัชรนันท แถลงศรี  โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร 

27.   ด.ญ.พิกุลแกว เหลาศรี  โรงเรียนบานดินดำเหลาเสนใต จังหวัดศรีสะเกษ 

28.   ด.ญ.พิชชาอร วังแกว  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย จังหวัดสกลนคร 

29.   ด.ญ.พิมลทิพย สีหาคม  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย จังหวัดสกลนคร 

30.   นายพันนา เข็มเพชร  โรงเรียนสหราษฎรรังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม 

31.   น.ส.ภัณฑิรา โคตสา  โรงเรียนปยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม 

32.   ด.ช.ภาณุพงศ ทองวงษา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร 

33.   น.ส.ภาวิณี สีเก้ิน  โรงเรียนสหราษฎรรังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม 

34.   น.ส.ม่ิงขวัญ พรมรัศมี  โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมี จังหวัดสกลนคร 

35.   น.ส.เมริกา ผายเงิน  โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมี จังหวัดสกลนคร 

36.   น.ส.เมริษา จดไชยภูมิ  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย จังหวัดสกลนคร 

37.   ด.ช.ภรูิ ละฏาพันธุ   โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมี จังหวัดสกลนคร 

38.   น.ส.รัญชิดา ไชยโย  โรงเรียนศรีชมภูวิทยา จังหวัดบึงกาฬ 

39.   ด.ญ.ศรัณยา อรรคสังข  โรงเรียนสหราษฎรรังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม 

40.   น.ส.ศิริมล ฮุงหวล  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย จังหวัดสกลนคร 

41.   นายสศิโรจน นาคชางแดง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย จังหวัดสกลนคร 

42.   น.ส.สิรินาถ กางทอง  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย จังหวัดสกลนคร 

43.   น.ส.สุคนธวา ไตรยงค  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย จังหวัดสกลนคร 

44.   น.ส.สุชานุช ติยะบุตร  โรงเรียนสหราษฎรรังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม 

45.   น.ส.สุนิสา ศรีวงศ  โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมี จังหวัดสกลนคร 
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46.   น.ส.สุพัฒตรา โมริพันธ  โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมี จังหวัดสกลนคร 

47.   ด.ญ.เสาวภา สุนันธรรม  โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร 

48.   น.ส.อรณิชา สิมมาวัน  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย จังหวัดสกลนคร 

49.   น.ส.อรสา คิดทำ  โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมี จังหวัดสกลนคร 

50.   น.ส.อารดา สุบรรณ  โรงเรียนศรีชมภูวิทยา จังหวัดบึงกาฬ 

51.   น.ส.ไอลดา บริเอก  โรงเรียนสหราษฎรรังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม 

ระดบัอดุมศกึษา 

1. นายเอกลักษณ ราขไรกิจ  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ 

2. น.ส.เมทะนี ทิพมอม  นักศึกษาฝกสอน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย สกลนคร  

 2.  รางวลัยอดนกัอานประเภทผูบรหิาร คร ูอาจารย  

1. นายกฤติเมธ จันทรโพธิ์  โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร 

2. นางกรุณา หวันเสนา  โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแกน 

3. นายกิติพงษ เวทยบูชา  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย จังหวัดสกลนคร 

4. นายไกรษร ดีขะมาตย  โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมี จังหวัดสกลนคร 

5. น.ส.ขจีนุช ดาโอภา           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร 

6. นางขนิษฐา ภูชาดา  โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแกน 

7. น.ส.คณัสนันท กุลภา  โรงเรียนพังโคนวิทยา จังหวัดสกลนคร 

8. นางจุฑามาศ มณีพรรณ  โรงเรียนปยะมหาราชาลัย จังหวดันครพนม 

9. น.ส.จุรารัตน อัครพิน  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย จังหวัดสกลนคร 

10. นายเดชชาติ ทองดี  โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแกน 

11. น.ส.ณิชากร อุนทะวงษ  โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแกน 

12. นาง ฉัตราภรณ รักษาภักดี โรงเรียนพังโคนวิทยา จังหวัดสกลนคร 

13. น.ส.ชฎาพร ชวยช ู  โรงเรียนสุราษฎรธานี 2 จังหวดัสุราษฎรธานี 

14. นางขนันษร อุนจันที  โรงเรียนนาหวาพิทยาคม จังหวัดนครพนม 

15. นายชาญวิทย อาจวิสัย  โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมี จังหวัดสกลนคร 

16. นายชัชวาลย โชตมลทิน  โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร 

17. นางชุมากานต สุรเสียง  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร 

18. น.ส.ชลุีกร คำหลา  โรงเรียนพังโคนวิทยา จังหวัดสกลนคร 

19. น.ส.ทรรศนันทน พรมประศรี โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมี จังหวัดสกลนคร 

20. น.ส.ทิพวรรณ ลับโกษา  โรงเรียนบำรุงพงศอุปถัมภ จังหวัดมุกดาหาร 

21. นายธนปกรณ ปองศรี  โรงเรียนพังโคนวิทยา จังหวัดสกลนคร 
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22. นางธิกานดา ศรีสาคร  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร 

23. น.ส.นริศรา วงศน้ำคำ  โรงเรียนศรีชมภูวิทยา จังหวัดบึงกาฬ 

24. นายนพดล ศรีสาคร  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร 

25. น.ส.นันทนิจ แผนสิงห  โรงเรียนนาหวาพิทยาคม จังหวัดนครพนม 

26. นายนิกร โคตรพรม  โรงเรียนนาหวาพิทยาคม จังหวัดนครพนม 

27. น.ส.นิตยา สีแสง   โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมี จังหวัดสกลนคร 

28. น.ส.ณัฐธิดา สิงหสถิตย  โรงเรียนสหราษฎรรังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม 

29. น.ส.ณัฐยาภรณ เล็กสิงหโต โรงเรียนบานบะทองนาหัวชาง จังหวัดสกลนคร 

30. น.ส.เบญจภรณ ปญญาสาร โรงเรียนนาหวาพิทยาคม จังหวัดนครพนม 

31. น.ส.ปภัสรา คึมยะราช  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร 

32. นายปรเมศร นิม่มา  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร 

33. น.ส.ปยธิดา อภิรักษสัตยา  โรงเรียนพังโคนวิทยา จังหวัดสกลนคร 

34. น.ส.ผกาวรรณ กลางชมภ ู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร 

35. น.ส.พรจันทร บุระเนตร  โรงเรียนบานหนองหวากุดไกแกว จังหวัดอุบลราชธานี 

36. นางพรภินันท วงศกลุม  โรงเรียนพังโคนวิทยา จังหวัดสกลนคร 

37. นายณพิชญกิตติ์ ทัศคร  โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร 

38. น.ส.พิจิตรา ทองนู  โรงเรียนพังโคนวิทยา จังหวัดสกลนคร 

39. น.ส.พิมพชนก แจงภูเขียว  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร 

40. น.ส.พิตตินันฏกร พอครวงศ โรงเรียนสหราษฎรรังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม 

41. น.ส.เพ็ญพิชชา รอบคอบ  โรงเรียนศรีชมภูวิทยา จังหวัดบึงกาฬ 

42. น.ส.ภักดิ์วดี รักษาบุญ  โรงเรียนพังโคนวิทยา จังหวัดสกลนคร 

43. นางภาวิณี สุพลแสง  โรงเรียนสหราษฎรรังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม 

44. นางเย็นฤดี ศรีสรอย  โรงเรียนพังโคนวิทยา จังหวัดสกลนคร 

45. นางรณันชพร อัครเอกกูลกรษ โรงเรียนปยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม 

46. นางรัตธินาภรณ สุวรรณชัยรบ โรงเรียนพังโคนวิทยา จังหวัดสกลนคร 

47. น.ส.รุจิราภรณ สายบุญรอด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร 

48. นางวรรณวรางค โอฬาริกพันธุ โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแกน 

49. นายวรสิทธิ์ พรหมมา  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย จังหวัดสกลนคร 

50. นางวันเพ็ญ เหลาพรม  โรงเรียนพังโคนวิทยา จังหวัดสกลนคร 

51. นายศิริศักดิ์ ภักดีไทย  โรงเรียนภูดินแดงวิทยา จังหวัดสกลนคร  

52. นายสุจินดา โสภาพร  โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน จังหวัดขอนแกน 

53. นางสุดา มงคลสิทธิ์  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุร ี
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54. นางสุนทรี เลิศสงคราม  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร 

55. นางเสาวนีย สีหนาท  โรงเรียนพังโคนวิทยา จังหวัดสกลนคร 

56. น.ส.โสภาพันธ คนตรง  โรงเรียนสหราษฎรรังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม 

57. น.ส.หทัยชนก งอยแพง  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร 

58. นางองครัตน วิริยสถิตยกุล โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแกน 

59. น.ส.อมรรัตน เทียมราช  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร 

60. น.ส.อรวรรณ แพงภูงา  โรงเรียนรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร 

61. นางออย คูณหอม  โรงเรียนพังโคนวิทยา จังหวัดสกลนคร 

62. น.ส.อัตถจริยา มุงคุณ  โรงเรียนสหราษฎรรังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม 

63. นายอานุภาพ งามบุญรอด  โรงเรียนบานหนองโพธิ์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

64. นางอุไรพร จันไชย  โรงเรียนพังโคนวิทยา จังหวัดสกลนคร 

65. น.ส.อุไรพร ถาคำ   โรงเรียนสหราษฎรรังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม 
 

เกยีรตบิตัรหองสมดุสเีขยีว 
 

 สำนกังานวทิยทรพัยากร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั 
 

ผูบริหารหองสมุดมีวิสัยทัศน มีนโยบายเชิงรุก แผนงานชัดเจน มีโครงสรางการบริหารงานรองรับ (ฝายบริหาร

ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม) ดำเนินงานภายใตนโยบาย/แผนตามยุทธศาสตรการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชี

วอนามัยและสิ่งแวดลอม  มีการตั้งเปาหมายตัวชี้วัดท่ีทาทาย มีระบบติดตาม ประเมินผล โดยมีผลการดำเนินงานบรรลุ

ตามคาเปาหมายที ่กำหนด ผู บริหารและบุคลากรมีความมุ งมั ่นและใหความสำคัญกับการจัดการพลังงานและ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน บูรณาการผสานการทำงานบนมาตรฐานที่เกี่ยวของ ไดแก ISO สำนักงานสีเขียว (Green 

Office) หองสมุดสีเขียว (Green Library) และกิจกรรม 5ส อยางตอเนื่องยาวนานกวา 20 ป มีผลงานเชิงประจักษ 

ผานการรับรองมาตรฐานระบบบริหารดานคุณภาพและสิ ่งแวดลอม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 

มาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม G-Gold  
 

สำนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัแมโจ 
 

ผูบริหารของมหาวิทยาลัยและผูบริหารสำนักหอสมุดใหความสำคัญกับการพัฒนาหองสมุดสีเขียวอยางยั่งยืน 

สืบตอการดำเนินงานแมจะมีการปรับเปลี่ยนผูบริหาร การดำเนินงานหองสมุดสีเขียวมีสวนสนับสนุนและสอดรับกับ

ทิศทางเพื่อกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว เปนหนึ่งใน 10 หองสมุดสีเขียวนำรอง ที่ผานการตรวจประเมินเปน

หองสมุดสีเขียวจากสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ ครั้งแรกในป พ.ศ. 2559 ไดรับรางวัลสำนักงานสีเขียว (Green 

Office) ระดับดีเยี่ยม G-Gold และเปนหองสมุดคารบอนนิวทรัลแหงแรกในภาคเหนือ เปนตนแบบแหงความสำเร็จ
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ของการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอมภายในของมหาวิทยาลัยแมโจ บุคลากรมีความมุงมั่น ตั้งใจ พัฒนาจิตสำนึก

ความเปน Green จนกลายเปน life style เปนที่กลาวขวัญและไดรับการยอมรับจากประชาคมในมหาวิทยาลัย 

บุคลากรกาวสูการเปนวิทยากรและเปนพี่เลี้ยง ถายทอดความรูใหกับหนวยงานในมหาวิทยาลัย ขยายผลสูชุมชนและ

โรงเรียนในเครือขายของมหาวิทยาลัย   
 

สำนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี
 

 เปนหนึ่งใน 10 หองสมุดสีเขียวนำรอง ท่ีผานการตรวจประเมินและไดรับการรับรองเปนหองสมุดสีเขียว จาก

สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ ครั้งแรกในป พ.ศ. 2559 ผูบริหารของสถาบันตระหนักถึงความสำคัญใหการ

สนับสนุนการพัฒนาหองสมุดสีเขียว มีการกำหนดนโยบายและวิสัยทัศนการดำเนินงานดานการอนุรักษพลังงานและ

รักษาสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน มีผลงานตามเปาหมายที่กำหนด เพื่อสรางหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูของนิสิต นักศึกษา 

ชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน (SDGs) สรางการมีสวนรวมการทำงานเปนทีมของบุคลากร มีการกำหนดภาระงาน

หองสมุดสีเขียวและถายทอดตัวชี้วัดเปนรายบุคคล โดยมีการดำเนินการพัฒนาหองสมุดสีเขียวอยางตอเนื่อง สนับสนุน

การเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับที่ 1 ในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ เปนอันดับที่ 15 ของประเทศ และอันดับที่ 196 

ของโลก ดานเครือขายความรวมมือหองสมุดสีเขียวและความรวมมือระหวางหองสมุด/เครือขายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ มี

การขยายผลการทำงานรวมกันของเครือขายภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

หอสมดุและคลงัความรูมหาวทิยาลยัมหดิล 
  

เปนอีกหนึ่งหองสมุดสีเขียวนำรอง 10 แหง ที่ผานการตรวจประเมินและไดรับการรับรองเปนหองสมุดสีเขยีว 

จากสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ ครั ้งแรกในป พ.ศ. 2559   โดยผู บริหารสถาบันมีวิสัยทัศนสู การเปน

มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน (Eco University) และผูบริหารหอสมุดฯ ตระหนักและใหความสำคัญ สานตองาน และมุงม่ัน

พัฒนาภายใตมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 มาตรฐานดานระบบการจัดการสิ ่งแวดลอม ISO 

14001:2015 มาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) และมาตรฐานหองสมุดสีเขียว (Green Library) การบรหิาร

จัดการและการใหบริการหองสมุดไดดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดานพลังงานและสิ่งแวดลอมที่มีความ

ทันสมัยและหลากหลายรูปแบบอยางตอเนื่อง มีกิจกรรมฝกอบรมใหความรูแกบุคลากรและจัดกิจกรรมใหผูรับบริการมี

สวนรวม สงผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายและวัตถุประสงค 
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