
 

เลขท่ี....................... 
แบบรายงานการเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 

    รายบุคคล    กลุมบุคคล 
 

ชื่อ  -  สกุล  : นางสาวพรพิมล แสนเสนห                         ตําแหนง : ผูชวยผูอํานวยการ หอสมุด มศว องครักษ 
งาน  : หอสมุด มศว องครักษ 
ชื่อ  -  สกุล  : นางสุจิตรา รัตนสิน                                  ตําแหนง : บรรณารักษ 
งาน  : หอสมุด มศว องครักษ 
ชื่อ  -  สกุล  : นางสาวชัชชภา ประทุมศรีขจร                    ตําแหนง : บรรณารักษ 
งาน  : หอสมุด มศว องครักษ 
ชื่อ  -  สกุล  : นางสาวศุภลักษณ ผลแกว                         ตําแหนง : บรรณารักษ 
งาน  : หอสมุด มศว องครักษ 
ชื่อ  -  สกุล  : นางสาวกัญญดา งึมกระโทก                       ตําแหนง : บรรณารักษ 

งาน  : งานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

ชื่อ  -  สกุล  : นางสาวศิวพร ชาติประสพ                         ตําแหนง : บรรณารักษ 

งาน  : งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

ชื่อ  -  สกุล  : นางสาวมัทนา บุญประเสริฐ                       ตําแหนง : บรรณารักษ 

งาน  : งานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

ชื่อ  -  สกุล  : นางสาวอิสยาห พันศิรพัิฒน                       ตําแหนง : บรรณารักษ 

งาน  : งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

ชื่อหลักสูตร : โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมการเรียนรูสุขภาวะ เครือขายสรางปญญา ครั้งท่ี 3/2559 
                 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “สรางแรงบันดาลใจบรรณารักษ เสริมพลังหองสมุด” 
วันเดือนป : 17  พฤศจิกายน  2559                  

สถานท่ีจัด : หอง 201 อาคารศูนยเรียนรูสุขภาวะ สสส. 

หนวยงานผูจัด : ศูนยเรียนรูสุขภาวะ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ   

คาใชจาย                   ไมมี     มี   
เบิกจายจากงบประมาณ  แผนดิน  เงินรายได งบอ่ืนๆ (ระบุ)............................ 

ใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร    ไดรับ     ไมไดรบั  เนือ่งจาก...........................................................................                         
 ไมมี 

 

สรุปสาระสําคัญ 
วัตถุประสงคของโครงการสงเสริมการเรียนรูสุขภาวะ “เครือขายสรางปญญา” 
    เพ่ือสรางพันธมิตรเครือขายหองสมุดและแหลงเรียนรูตางๆ จากความรวมมือ พัฒนา และเชื่อมโยงกิจกรรม
รวมกัน  เพ่ือขยายแนวคิดการสรางเสริมสุขภาวะสูประชาชนและกลุมเปาหมายตางๆ ใหมีความสามารถในการ
ปรับทัศนคติ และเปลี่ยนพฤติกรรมไปสูการมีสุขภาวะอยางยั่งยืนไดดวยตนเอง โดยยึดหลักสุขภาวะแบบองค
รวมท้ัง 4 มิติ อันไดแก กาย ใจ ปญญา และสังคม 
 



แนวทางการดําเนินงานกระเปา Healthy Book : อานเพ่ือสุขภาพดี 

  - กระเปาเดินทางพรอมสแตนดขอมูล จํานวน 1 ชุด ภายในกระเปามีหนังสือ สื่อการสรางเสริมสุขภาวะ 
  - จัดสงหนังสือหรือสื่อใหแกเครือขายอยางตอเนื่องตลอดโครงการ 
  - ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานรวมกับเครือขาย 
 
การพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ : ปรับเปล่ียนความคิด พลิกแพลงวิธีทํา เสริมพลังหองสมุด 
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล 
      การจะพัฒนาวิชาชีพของเราไดนั้น ตองเริ่มจากการพัฒนาตนเองตามหลัก ดังนี้ 
          1. เปลี่ยนความคิดตัวเองกอน : พหุปญญา/หาตัวเองใหเจอ/SWOT Analysis 
          2. เปลี่ยนวิธีทํา : เสรมิทักษะ/เครื่องมือชวย 
          3. เสริมพลังหองสมุด : รวมมือ/แขงขัน 

 
SWOT Analysis 
จุดแข็ง  
   -  ผูใชตองการ ยังคงรักและเห็นความจําเปนของหองสมุด  
   -  หองสมุดถือเปนแบรนด (ตราสินคา) ท่ีแข็งแกรงเพราะมีพัฒนาการเปนรอยป  
   -  หองสมุดชวยสนองความตองการของประชาชนดวยการเชื่อมโยงผูใชกับวัสดุและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   -  หองสมุดชวยสงเสริมใหทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงหนังสือ และเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเทาเทียมกัน 
จุดออน  
   -  ผูมีอํานาจในการตัดสินใจทางดานการบริหารและการงบประมาณของหองสมุด “ไมใช” ผูใชหองสมุด 
   -  คําวา “หองสมุด” ถูกมองวาเชยและลาสมัย 
   -  คําวา “บริการสารสนเทศ” ยังเปนคําท่ีผูใชหองสมุดไมคอยเขาใจนัก 
โอกาส  
   -  เรากําลังอยูในสังคมท่ีเต็มไปดวยสารสนเทศตางๆเพ่ิมมากข้ึน และกาวสูการเปนสังคมฐานความรู 
   -  เทคโนโลยีใหมและแหวกแนวจะชวยปรับปรุงการเขาถึงสารสนเทศ 
   -  หนังสือและทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส/ดิจิทัล นับเปนรูปแบบใหมอันหนาตื่นเตน  
   -  การศึกษาเจริญกาวหนากอใหเกิดจํานวนรายวิชาท่ีสอนออนไลนมากข้ึนและสงผลตออุปกรณหองสมุดท่ี
เพ่ิมข้ึนตามไปดวย  
   -  หองสมุดไดขยายบทบาทในสวนของการสรางสรรคเนื้อหาและมีสวนรวมในการเผยแพรผลงานใหมๆ 
   -  นักวิชาชีพสารสนเทศในหองสมุดมหาวิทยาลัยและหองสมุดเฉพาะสาขาเขามามีบทบาทในการสนับสนุน
การวิจัยมากข้ึน 
ภาวะคุกคาม  
   -  เนื้อหาออนไลนท่ีไดมาฟรี มีราคาถูกหรือสามารถไดรับจากทุกท่ี ทุกเวลา กลายเปนคูแขงขันท่ีสงผลกระทบ
ตอเนื้อหาสาระ ฟรีท่ีหองสมุดเคยผูกขาดหรือจัดหามาใหบริการแกผูใช  
   -  ผูมีอํานาจในการตัดสินในเก่ียวกับนโยบายและหารบริหารงานหองสมุดนิยมใชวิธีถนัดของตนเองในการ
จัดหาแหลงสารสนเทศ ซ่ึงไดลดทอนความเท่ียงตรงในหลักการความถูกตองและความสมบูรณแบบฉบับของงาน
หองสมุด 
   -  งบประมาณถูกตัดและคาใชจายสูงซ่ึงเปนอุปสรรคของหองสมุด 
 



ประเภทของพหุปญญา 
   1. เกงธรรมชาติ 
   2. เกงดนตรี 
   3. เกงคํานวณ 
   4. เกงปรัชญา 
   5. เกงคน 
   6. เกงกีฬา 
   7. เกงภาษา 
   8. เกงในตน 
   9. เกงภาพ 

 
สุดยอด 11 ทักษะท่ีจําเปนสําหรับบรรณารักษแหงอนาคต 
โดย เมเรดิธ ชวารซ  
     1. รูจักสรางการตระหนักรูในคุณคาของหองสมุดใหเกิดข้ึนในสายตาของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือรักษา
หรือหางบประมาณเพ่ิมและสรางเครือขายเพ่ือขยายขอบเขตของการบริการไปสูผูใชทุกกลุม 
     2. รูจักรวมมือกันทํางานท้ังในระดับบุคคล ฝาย องคกร ชุมชนและสังคม 
     3. ทักษะการสื่อสารระหวางบุคคลตลอดจนการรูจักใหและรับคําติชมการไกลเกลี่ยขอขัดแยงและรูจักฟง
อยางกระตือรือรน 
     4. ความคิดสรางสรรคการสรางนวัตกรรม 
     5. การคิดเชิงวิพากษ 
     6. การรวบรวมวิเคราะหแปลขอมูลและนําเสนอผล 
     7. ความยืดหยุนรูจักปรับตัว 
     8. ภาวะผูนํา 
     9. การตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธการรักษาความสัมพันธในชุมชนและสังคม 
     10. การบริหารโครงการท้ังเรื่องของการคํานวณงบประมาณ การจัดสรรเวลา การวางแผนทรัพยากร การ
เขียนโครงการเสนอขอเงินสนับสนุน 
     11. ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี เชน การพัฒนาเว็บความคลองแคลวในการใชเทคโนโลยีการเขียนโคด
สําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร 

   
หัวขอการปรับปรุง / พัฒนา รายงานผลการปรับปรุง / พัฒนา ภายในวันท่ี 

 
 
 

 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
 



ผูรายงาน....................................................... 
                                                                                              (นางสาวพรพิมล แสนเสนห) 

ผูรายงาน....................................................... 
                                                                                              (นางสุจิตรา รัตนสิน) 

ผูรายงาน....................................................... 
                                                                                              (นางสาวชัชชภา ประทุมศรีขจร) 

ผูรายงาน....................................................... 
                                                                                              (นางสาวศุภลักษณ ผลแกว) 

ผูรายงาน....................................................... 
                                                                                              (นางสาวกัญญดา งึมกระโทก) 

ผูรายงาน....................................................... 
                                                                                              (นางสาวศิวพร ชาติประสพ) 

                 ผูรายงาน....................................................... 
                                                                                              (นางสาว มัทนา บุญประเสริฐ) 

                 ผูรายงาน....................................................... 
                                                                                              (นางสาวอิสยาห พันศิริพัฒน) 

                                                                                                  วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 
ความคิดเห็นของหัวหนาหนวยงาน 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
 

ลงชื่อ........................................ 
(.........................................) 

วันท่ี................/.........................../........... 
ความคิดเห็นของผูบริหารท่ีกํากับดูแลหนวยงาน 
........................................................................................................................................................................................ 

ลงชื่อ........................................ 
(.........................................) 

วันท่ี................/.........................../........... 
หมายเหตุ  :  1. จัดทํารายงานฯ หลังจากเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ภายใน 15 วัน เสนอหัวหนาหนวยงาน 
                2. หัวหนาหนวยงานเสนอความเห็น  ภายใน 3 วัน เสนอผูบริหารท่ีกํากับดูแล 
                3. แจงผูรายงานทราบ  และจัดเก็บเขาแฟม  รายงานการเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 
                4. หัวหนาหนวยงานติดตามผลการปรับปรุงพัฒนา   

 


