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สรุปสาระสําคัญ 
ศึกษาดูงาน ณ หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
 

 
 

    หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร ประกอบดวยพ้ืนท่ีบริเวณชั้น 3 และชั้น 4  โครงการปรับปรุงหองสมุดให
เปนหองสมุดอันชาญฉลาดหรือหองสมุดอัจฉริยะ (Smart Library) เกิดจากการท่ีคณะผูบริหารเห็นชอบในการ
ปรับปรุงหองสมุดใหตรงกับความตองการของผูใช มีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือขอรับเงินบริจาคจากศิษยเกาและผูท่ี
สนใจ ในการสนับสนุนการปรับปรุงหองสมุดในครั้งนี้  โดยมีการสํารวจจุดประสงคในการมาใชหองสมุดกอนทํา
การปรับปรุง แบงไดเปน 4 เรื่อง ไดแก 
      1. Working space – ความตองการพ้ืนท่ีท่ีสามารถทํากิจกรรมหรือทํางานกลุมท่ีใชเสียงได และความ
ตองการพ้ืนท่ีงดใชเสียงสําหรับการอานหนังสือ 
      2. Book/People – การบริหารจัดการหนังสือ เพ่ือลดพ้ืนท่ีจัดเก็บหนังสือ แตการใหบริการยงัคงเดิม โดย



การแยกหนังสือท่ีใชบอยและหนังสือใหม กับหนังสือท่ีเกามากและมีคนใชนอย 
      3. Student oriented – เนนความตองการของผูใช คือ นิสิต อาจารย และบุคลากร 
      4. New look – เนนดีไซนท่ีมีความทันสมัย โดยไปดูงานหองสมุดและบริษัทท้ังในและตางประเทศ วามี
การออกแบบสถานท่ีอยางไรใหท่ีเนนใหคนในท่ีทํางานมีความคิดสรางสรรค 
 
บริเวณช้ัน 3 
 

   
 

   
 

   
 



   
 

   
 

   
 

   พ้ืนท่ีบริเวณชั้น 3 เนนการพูดคุยและทํางานเปนกลุม ใชเสียงดังไดในระดับหนึ่ง มีพ้ืนท่ีนั่งอานท่ีเปนโตะยาว 
มีหองประชุมกลุมยอย มีพ้ืนท่ีนั่งเดี่ยว มีเคานเตอรยืม-คืน มีสวนของท่ีทํางานของเจาหนาท่ี และมีสวนท่ีตัดเก็บ
ชั้นหนังสือ นอกจากนี้ยังมีการจัดพ้ืนท่ีนั่งอานแบงออกเปนโซนตาง ๆ ไดแก Metal Room ท่ีเนนการใชโทนสี
แบบเหล็ก และ Wooden Room เปนโซนท่ีนั่งแบบญี่ปุน 
 
 
 



บริเวณช้ัน 4 
 

   
 

   
 

   
 

   
 



   
 

   
 

    พ้ืนท่ีบริเวณชั้น 4 ประกอบดวยโซนมัลติมีเดีย มุมพักผอน หองประชุมกลุมยอย พ้ืนท่ีจัดเก็บงานวิจัยและ
วารสาร เคานเตอรยืม-คืนวารสาร พ้ืนท่ีนั่งอานท่ีสามารถใชเสียงได และหองงดใชเสียง ในหองประชุมกลุมยอย
นั้นจะมีจอโปรเจคเตอรอินเตอรแอคทีฟไวใหบริการ และในโซนของมัลติมีเดียหรือ The Box นั้น มี Internet 
TV ไวใหบริการ โดยเฟอรนิเจอรสวนใหญท่ีใชจะเนนความสบายและผอนคลาย สําหรับผูท่ีตองการพักผอนหรือ
นอนพัก เนื่องจากแนวคิดของผูบริหารท่ีเล็งเห็นวา ถานิสิตไดเขามานอนพักแลวมีพลังในการไปเขาหองเรียนตอ 
เราก็สามารถท่ีจะทําสถานท่ีท่ีเอ้ือตอนิสิตได 

 

 
 

การสรางวัฒนธรรมการอานท่ีย่ังยืน 
    หลายประเทศท่ัวโลกมีการสงเสริมการอานมาอยางยาวนาน โดยสมาคมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ จะมีการรณรงค
กันอยางจริงจัง ท้ังการทําโปสเตอร ทําสื่อ หรือการนําบุคคลสาธารณะท่ีมีชื่อเสียงมาเปนพรีเซ็นเตอร นอกจากนี้
ยังมีโครงการอ่ืน ๆ เชน โครงการท่ีใหผูเกษียณอายุมาอานหนังสือรวมกับเด็กในชุมชน โดยอาจจะสอนเด็กท่ี



อานหนังสือไมออกควบคูไปดวย และโครงการ Book Change อยางการใชตูโทรศัพทสาธารณะมาดัดแปลงให
เปนจุดแลกเปลี่ยนและบริจาคหนังสือ เปนตน 
    หองสมุดขนาดเล็กก็เปนอีกหนึ่งทางเลือกของการสงเสริมการอาน โดยมุงเนนไปท่ีการเขาถึงคนในชุมชนให
ไดมากท่ีสุด เพราะเปนจุดเริ่มตนท่ีจะทําใหคนในชุมชนนั้น ๆ มีนิสัยรักการอาน โดยประเทศท่ีมีการสงเสริม
หองสมุดขนาดเล็กจนประสบความสําเร็จคือ ประเทศเกาหลีใต ซ่ึงมีการสงเสริมใหเพ่ิมจํานวนหองสมุดขนาด
เล็กในชุมชนตาง ๆ และเพ่ิมจํานวนบรรณารักษใหมากข้ึนตามลําดับ 
    โดยการสงเสริมการอานนั้นไมใชแคหนาท่ีของรัฐบาลหรือบรรณารักษ แตเปนความรวมมือของทุกหนวยงาน 
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ใหเกิดเปนเครือขายท้ังประเทศ เพ่ือใหทุกหนวยงานหันมาใหความ
รวมมือ และสนับสนุน เชน ประเทศสิงคโปรท่ีออกกฎหมายใหแตละตึกท่ีพักอาศัยท่ีมีเด็กอาศัยอยู ตองมี
หองสมุดสําหรับเด็กอยูชั้นลางของตึกนั้น ๆ เปนตน 
 
โครงการหนังสือเลมแรก (Book Start) 
    คือโครงการท่ีสงเสริมใหครอบครัวหันมาใสใจการเลี้ยงดูบุตรหลานแรกเกิดดวยหนังสือ โดยจะมีเจาหนาท่ีลง
ไปตามชุมชนท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด เพ่ือแจกถุง Book Start ใหแกครอบครัวท่ีมีบุตรหลานอายุตั้งแต 
6 เดือน ถึง 1 ป รวมถึงการลงไปอบรมใหความรูในการใชงานอีกดวย โดยในถุงประกอบดวย ตุกตาชาง, VCD 
แนะนําการใชงาน, หนังสือสรางนิสัยรักการอานใหลูกนอย, คูมือพอแมหนูชอบหนังสือ, นิทานตั้งไขลม, นิทาน
นองหมีเลนกับพอ และนิทานกุกไกปวดทอง  
    การลงไปอบรมของเจาหนาท่ีจะสอนวิธีการเลี้ยงดูบุตรหลานดวยหนังสือ ดังนี้ 
      - จัดมุมสบาย ๆ ในบานใหเปนมุมหนังสือ 
      - จัดบรรยากาศในบานใหเอ้ือตอการอานหนังสือรวมกัน 
      - อุมลูกนั่งตักแลวสื่อรักดวยหนังสืออยางสมํ่าเสมอ 
      - อานออกเสียงสูง ๆ ต่ํา ๆ เพ่ือใหเด็กเกิดความสนใจ และสนุกสนาน 
      - อานวันละ 8-10 นาที 
เม่ือทําการสํารวจจากครอบครัวท่ีลงพ้ืนท่ีพบวา มีการเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 83.5 
 
บทบาทของหองสมุดเด็กเพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย “ดรุณบรรณาลัย” หองสมุดหนังสือภาพแหงแรก 
    หองสมุดดรุณบรรณาลัย หมายถึงหองสมุดเด็ก เปนชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี โดยจัดตั้งข้ึนเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันท่ี 2 เมษายน 2558 เพ่ือ
ใหบริการสงเสริมการอานแกเด็กปฐมวัยกลุมปกติ และกลุมพิเศษ ณ ศูนยสงเสริมพัฒนาการราชานุกุล มวงแค 
โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ การเปดโอกาสใหเด็ก ๆ มีอิสระและมีความสุขกับการอานหนังสือ ท้ังยังเปนแหลง
เรียนรูของผูใหญท่ีเก่ียวของกับหนังสือเด็กในดานตาง ๆ เชน กิจกรรมสงเสริมการอาน การเลานิทาน การอาน
หนังสือใหเด็กฟง การบริหารหองสมุดเด็ก และการผลิตหนังสือสําหรับเด็ก เปนตน 
 
อนาคตของส่ือการเรียนรู 
    สื่อการเรียนรูคือตัวกลางสําคัญในกระบวนการเรียนรู โดยแบงออกเปน 3 ประเภท 
      1. สื่อประเภทวัตถุ เปนสื่อท่ีเก็บความรูในลักษณะของตัวอักษร ภาพ หรือเสียง เชน หนังสือ เอกสาร 
สิ่งพิมพ บันทึก รายงาน เปนตน 
      2. สื่อเครื่องมือและอุปกรณ เปนสื่อท่ีใชความรูควบคูไปกับเครื่องมือโสตทัศนวัสดุหรือเทคโนโลยี มาใช
ประยุกตในกระบวนการเรียนรู เชน เครื่องฉายภาพยนตร วิทยุ ระบบอินเทอรเน็ต เปนตน 
      3. สื่อเทคนิคหรือวิธีการ เปนสื่อท่ีไมเนนวัสดุหรือเครื่องมือ แตใชเทคนิคหรือวิธีการตาง ๆ โดยเนนผูสอน



เปนตัวหลัก เชน การจัดกิจกรรมการเรียนในรูปแบบตาง ๆ เปนตน 
    อนาคตของสื่อการเรียนรู มีแนวโนมท่ีจะนําเทคโนโลยีเขามาประยุกตใชเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ท้ังในเรื่องของ  
e-book หรือการเรยีนรูผานระบบ Interactive แตสื่อการเรียนรูในรูปแบบเดิม ๆ ก็ยังมีความสําคัญอยูเชนกัน 
ดวยในขอจํากัดของอุปกรณหลักท่ีใชในการเขาถึงขอมูล ประกอบกับระบบอินเทอรเน็ตท่ียังไมครอบคลุมท่ัว
พ้ืนท่ี ทําใหการเขาถึงขอมูลท่ีเปนสื่อดิจิทัลยังมีขอจํากัดอยูมาก 
 
ความเส่ียงในโลกออนไลน 
    ท่ัวโลกมีคนกวาเจ็ดพันลานคน มีคนใชอินเทอรเน็ตกวาสามพันลานคน และในอนาคตทุกอยางจะเชื่อมตอ
กับอินเทอรเน็ต ท้ังการทําธุรกรรมทางการเงิน การยื่นเสียภาษี การซ้ือของ เปนตน นอกจากความสะดวกสบาย
แลว สิ่งท่ีตามมาคือความเสี่ยงจากโลกออนไลน เชน การโดนหลอกจากมิจฉาชีพในรูปแบบตาง ๆ ความเสี่ยง
จากการถูกขโมยขอมูลสวนตัว ความเสี่ยงจากการถูกโจมตีดวยมัลแวร เปนตน ดังนั้น เราไมควรแคใช
อินเทอรเน็ตหรือเทคโนโลยีเปนเทานั้น แตเราตองรูเทาทันอีกดวย ท้ังการติดตั้งและหม่ันอัปเดตโปรแกรม Anti 
Virus, การไมคลิกลิงกหรือเปดไฟลท่ีนาสงสัย, ไมเขาเว็บไซตท่ีมีความเสี่ยง และหม่ัน Backup ขอมูลอยูเสมอ 
 
หนังสือเลมและหนังสือดิจิทัล: ขุมปญญาท่ีมีคา 
    คุณชมัยพร แสงกระจาง ไดกลาววา ความท่ีเปนคนชอบอาน และรักในการอานหนังสือมาก ทําใหเรามีความ
กลาสามารถทําไดทุกอยาง เชน การพยายามสอบเขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และคณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตามนางเอกในนิยายท่ีชื่นชอบ เพราะคุณชมัยพรเชื่อวา นอกจากการอานจะทําใหเรา
ไดรับรสของภาษาแลวนั้น การอานยังทําใหไดรับรูโลกมากข้ึน เขาใจโลก และคนอ่ืน ๆ มากข้ึน เพราะ
กระบวนการอานเปนสิ่งท่ีทําใหเขาใจความเปนมนุษยมากข้ึน และยังสามารถพลิกโลกของเรา คือ เปลี่ยนตัวตน
ของเราไปไดจากการอานหนังสือเลมใดเลมหนึ่ง 
   โดยกิจกรรมท่ีสามารถสงเสริมการอานใหเด็กได คือ การจัดใหเด็กอานหนังสือเลมเดียวกัน แลวตั้งกลุมข้ึนมา
ประมาณ 5-7 คน เพ่ือใหเด็กไดพูดคุยกันถึงหนังสือท่ีอานมา เด็กจะมีการวิเคราะหสิ่งท่ีอานจากหนังสือ และทํา
ใหไดรับฟงผูอ่ืนมากข้ึนอีกดวย 

บรรยากาศภายในงาน 
 

   
 



   
 

ขอคิด 
    การสงเสริมการอานใหกับคนในสังคมนั้น พ้ืนฐานท่ีสําคัญจําเปนตองเริ่มมาจากการไดรับการปลูกฝงจาก
ครอบครัว นอกจากนี้การสงเสริมการอานไมใชเพียงหนาท่ีของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง หรือคนกลุมใดกลุม
หนึ่ง แตเปนหนาท่ีของทุกภาคสวน ในการมีสวนรวมเพ่ือชวยใหคนในชาติมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเปนคน
รักการอาน 

ประโยชนท่ีไดรับ 
         ไดแนวคิดเรื่องการสงเสริมการอาน และการปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการและวิถีชีวิต
รูปแบบใหม ๆ ของผูใชมากข้ึน     
 

  
หัวขอการปรับปรุง / พัฒนา รายงานผลการปรับปรุง / พัฒนา ภายในวันท่ี 

 
 
 

 

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

ผูรายงาน....................................................... 
                                                                                              (นางปทมาพร ยุวพรพงศกุล) 

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

                                                                                                  วันท่ี 21 มีนาคม 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   

 


