
 
 

การประชุมทางวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔๖ พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

เรื่อง  “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง : พระแม่แห่งแผน่ดิน” 

เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง                              
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม. 
 

หลักการและเหตุผล 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงยึดมั่นในพระปฏิญญา

และทรงพระวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย
มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระชนมพรรษา ๙๐ พรรษาของ
พระองค์ท่าน ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นับเป็นมหามงคลพิเศษอย่างยิ่ง รัฐบาลจึงได้เตรียมการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
แสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยจัดกิจกรรมในลักษณะถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล ใน
รูปแบบของกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ที่สอดคล้องกับโครงการต่าง ๆ ของพระองค์ เพื่อสืบสาน 
รักษา ต่อยอด ขยายผลให้เจริญเติบโต เกิดผลเป็นรูปธรรม เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจนานัปการ และโครงการต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงดำริขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและ
ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ ตลอดจนความผาสุกของประชาชนชาวไทย และเพื่อให้เยาวชนและประชาชน
ชาวไทยทั้งรุ่นปัจจุบันและรุ่นหลัง ได้ศึกษาหาความรู้จากโครงการต่าง ๆ เหล่านี้  

จากนโยบายของรัฐบาลข้างต้น สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงจัดการประชุมเพ่ือเตรียม
งานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปี  ๒๕๖๕ เรื่อง “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง : พระแม่แห่งแผ่นดิน” 
เพื่อให้บรรณารักษ์ทั่วประเทศได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจที่เป็นคุณูปการต่อปวงชนชาวไทย ตลอดจน
แนวทางในการจัดนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุดของห้องสมุดแต่ละแห่ง เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระ
มหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

รูปแบบการจัดงาน 
การบรรยาย การจัดแสดงนิทรรศการ และการประดิษฐ์ผีเสื้อตัวแทนแห่งความจงรักภักดี  

 
 



 
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื ่อเท ิดพระเก ียรติ  และสำนึกในพระมหากร ุณาธ ิค ุณของ  สมเด ็จพระนางเจ ้าส ิร ิก ิติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ 
พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

2. เพื่อให้ผู้ประชุม ได้รับความรู้และได้แนวทางในการจัดนิทรรศการของห้องสมุดทั่วประเทศ เรื่อง 
“สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง : พระแม่แห่งแผ่นดิน” 

ระยะเวลาในการจัดประชุม 
วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕   

สถานที่ประชุม 
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท ๑๑ กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มเป้าหมาย  
๑. ผู้บริหาร บรรณารักษ์ ครูบรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด 
๒. คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรในสถาบันการศึกษาและการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ 
๓. ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดและผู้สนใจทั่วไป 

ค่าลงทะเบียน 
 ค่าลงทะเบียนรวมอาหารว่าง และ อาหารกลางวัน  
       ภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
  สมาชิกสมาคมห้องสมุด         คนละ  ๑,๓๐๐ บาท   
                     ไม่เป็นสมาชิกสมาคมห้องสมุด คนละ  ๑,๕๐๐ บาท 
       หลังวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
  สมาชิกสมาคมห้องสมุด          คนละ  ๑,๕๐๐ บาท   
                     ไม่เป็นสมาชิกสมาคมห้องสมุด  คนละ  ๑,๗๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



กำหนดการ 
 การประชุมทางวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔๖ พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

เรื่อง  “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง : พระแม่แห่งแผน่ดิน” 

เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง                              
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม. 
 

 ****************** 
๐๘.๐๐–๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน  
๐๘.๓๐–๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด โดย ศาสตรเมธี สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ 
                                นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
๐๙.๐๐–๑๐.๓๐ น.  การบรรยาย เรื่อง “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช

ชนนีพันปีหลวง : ความสุขประชาชน คือ ความรับผิดชอบราชวงศ์จักรี     
      โดย  นายวีระ โรจน์พจนรัตน์                                                                    
                อดีตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม 
๑๐.๓๐–๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น. การบรรยาย เรื่อง สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง แห่งราชวงศ์จักรี  
ในกรุงรัตนโกสินทร์ 

           โดย  ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ  
                  ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม 
๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐–๑๔.๓๐ น. การบรรยาย เรื่อง “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระองค์ สมเด็จพระ    
ราชนนีพันปีหลวง : ๙๐ พรรษา ๙๔๘ โครงการ” 
โดย   วิทยากร 
        กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๔.๔๕ – ๑๖.๑๕  น.  การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จ              
พระราชชนนีพันปีหลวง : รวมพลังแห่งความจงรักภักดี พระแม่แห่งแผ่นดิน”                                                                                         

             โดย   นางศรัณย์พร เชื้อชาญ 
       บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี/  
       ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน จังหวัดอุบลราชธานี 

๑๖.๑๕ – ๑๖.๓๐ น.  มอบวุฒิบัตร ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 
******************* 


