
 
การสัมมนาวิชาการเพ่ือเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔๒ พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

เรื่อง พระบารมีเกริกฟ้า ปกเกล้าชาวประชา มหาวชิราลงกรณ  
เพ่ือเทิดพระเกียรติในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

จัดโดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร 
 

หลักการและเหตุผล 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์                  

ตั้ งแต่ วันที่  ๑๓  ตุ ลาคม พุทธศักราช  ๒๕๕๙  จากพระราชด ารัสตอบรับการขึ้ นทรงราชย์  ความว่ า                            
“ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา ได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทย                  
เชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร     
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์กับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้าขอตอบรับ เพ่ือสนองพระร าชปณิธานและเพ่ือประโยชน์                      
ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง” และจากพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัตินับแต่ยังทรงพระเยาว์ตราบจนปัจจุบัน              
เพ่ือทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  และสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ในด้านต่าง ๆ  อาทิ ด้านการทหาร การกีฬา การพระศาสนา 
เกษตรกรรม การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม การต่างประเทศ สังคมสงเคราะห์ การแพทย์และการสาธารณสุข เป็นต้น  

 
 ด้วยพระองค์ทรงยึดมั่นในพระปฏิญญา ทรงพระวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ 

เพ่ือประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงจัดการประชุมเพ่ือ
เตรียมงานสัปดาห์ห้องสมุดประจ าปี  ๒๕๖๑ เรื่อง “พระบารมีเกริกฟ้า ปกเกล้าชาวประชา มหาวชิราลงกรณ”  
เพ่ือเทิดพระเกียรติในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตลอดจนให้บรรณารักษ์ทั่วประเทศได้
รับทราบถึงพระราชกรณียกิจที่เป็นคุณูปการต่อปวงชนชาวไทย ตลอดจนได้แนวทางในการจัดนิทรรศการสัปดาห์
ห้องสมุดของห้องสมุดแต่ละแห่ง เพ่ือเทิดพระเกียรติและชื่นชมในพระบารมีต่อไป 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
รูปแบบการจัดงาน 

การบรรยาย และ ตัวอย่างรูปแบบการจัดนิทรรศการ 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเทิดพระเกียรติและแสดงความ ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว                   

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 



2. เพ่ือเผยแพร่ความรู้และแนวทางการจัดนิทรรศการของห้องสมุดทั่วประเทศเรื่อง พระบารมีเกริกฟ้า                 
ปกเกล้าชาวประชา มหาวชิราลงกรณ  : เทิดพระเกียรติ  ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา                       
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ความเข้าใจและได้แนวทางจัดนิทรรศการห้องสมุดทั่วประเทศ เรื่อง พระบารมีเกริกฟ้า  
ปกเกล้าชาวประชา มหาวชิราลงกรณ  เพ่ือเทิดพระเกียรติ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 
ระยะเวลาในการจัดประชุม 

วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 
สถานที่ประชุม 

โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร 
 
กลุ่มเป้าหมาย    

๑. ผู้บริหาร บรรณารักษ์ ครูบรรณารักษ ์ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด 
๒. คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรในสถาบันการศึกษาและการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ 
๓. ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดและผู้สนใจทั่วไป 

 
ค่าลงทะเบียน 
 ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารการประชุม อาหารว่าง และ อาหารกลางวัน 
       ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
  สมาชิกสมาคมห้องสมุด        คนละ ๑,๒๕๐ บาท   
                     ไม่เป็นสมาชิกสมาคมห้องสมุด คนละ  ๑,๔๕๐ บาท 
       หลังวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
  สมาชิกสมาคมห้องสมุด          คนละ ๑,๔๕๐ บาท   
                     ไม่เป็นสมาชิกสมาคมห้องสมุด  คนละ  ๑,๖๕๐ บาท 
 
 

ก าหนดการ 

การสัมมนาวิชาการเพ่ือเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔๒ พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
เรื่อง พระบารมีเกริกฟ้า ปกเกล้าชาวประชา มหาวชิราลงกรณ                                                        

เพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา เวลา ๘.๐๐– ๑๖.๐๐น. 

ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร 
 

๐๘.๐๐–๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน  



๐๘.๓๐–๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด โดย ศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา สัจจานันท์  
               นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 

๐๙.๐๐–๑๐.๓๐ น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                     
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร”  
         โดย นายแพทย์เกษม วัฒนชัย   
               องคมนตรี   

๑๐.๓๐–๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น. การบรรยาย เรื่อง  “สืบราชสันตติวงศ์ พงศ์จักรี” 

         โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ  
               ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม 

๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐  น. การบรรยาย เรื่อง “พระอัจฉริยภาพด้านภาษาและการประพันธ์ : พระราชนิพนธ์

ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร”       
          โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาดา อรุณเวช อารัมภีร 
                 ผู้ทรงคุณวุฒิดีเด่นด้านภาษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๓๓)  และ                     
                 รางวลัผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น กระทรวงวัฒนธรรม (๒๕๕๑)   

๑๔.๓๐–๑๕.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๕.๐๐–๑๖.๐๐ น. การบรรยาย เรื่อง “บูรณาการการจัดนิทรรศการ : นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 

พระบารมีเกริกฟ้า ปกเกล้าชาวประชา มหาวชิราลงกรณ”  อ่าน ค้น เขียน เรียง
ร้อย สู่กิจกรรมและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ       
          โดย  อาจารย์ อังสนา เกิดบุญส่ง และ ชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน 

๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. ปิดการสัมมนา มอบวุฒิบัตร 

 


