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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

หน�วยงานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 

1.ช่ือโครงการ สัมมนาวิชาการห�องสมุดมนุษย� (Human Library)  ระดับนานาชาติ 
เรื่อง 2014 International Forum on Human Library Development for ASEN++ 
2. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาห�องสมุดมนุษย�(Human Library)เกิดข้ึนครั้งแรกในกรุงโคเปนฮาเกน ประเทศ
เดนมาร�ก เม่ือปG ค.ศ.2000 โดย Ronni Abergel และคนอ่ืนๆ  มีวัตถุประสงค�หลักในระยะแรกๆคือ 
การหยุดความรุนแรง(Stop the violence)โดยกระบวนการสร�างเสริมความรู�ความเข�าใจอันดี
ระหวSางบุคคลหรือกลุSมชนท่ีมีความขัดแย�งกันด�วยการจัดกิจกรรมให�กลุSมบุคคลดังกลSาวได�มีโอกาสมา
พบปะพูดคุยหรือสนทนากันในสถานท่ีซ่ึงมีบรรยากาศกัลยาณมิตร ผลท่ีได�จากกิจกรรมดังกลSาวคือ 
บุคคลกลุSมตSางๆท่ีเข�ารSวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในประโยชน�ท่ีได�รับ ซ่ึงได�แกS การได�รับความรู� 
ความเข�าใจ แนวคิด ประสบการณ� และแรงบันดาลใจ แตSเดิม Ronni Abergel ใช�ชื่อวSาเปXนกิจกรรม 
Living Library ตSอมามีการปรับเปลี่ยนเปXน Human Library ซ่ึงมีความหมายท่ีชัดเจนมากข้ึน และ
เขาได�เผยแพรSแนวคิดเรื่องการพัฒนาห�องสมุดมนุษย�ผSานเว็บไซต� humanlibrary.org  มาอยSาง
ตSอเนื่อง 

ในปZจจุบันการพัฒนาห�องสมุดมนุษย�ได�ขยายตัวไปสูSประเทศอ่ืนๆในทวีปยุโรปและประเทศ
ตSางๆในทวีปอ่ืนๆ เปXนต�นวSา อเมริกา ออสเตรเลีย และอาเซีย มากข้ึนตามลําดับ  แตSวัตถุประสงค�
หลักจะมีความแตกตSางไป กลSาวคือ สSวนใหญSมีวัตถุประสงค�หลักคือ การมุSงจัดให�บุคคลจากสาขา
อาชีพตSางๆท่ีมีจิตอาสาเปXนกุศลได�มาพบปะสนทนาและถSายทอดความรู�ความเข�าใจ แนวคิด 
ประสบการณ� และแรงบันดาลใจให�กับผู�ท่ีสนใจในวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปXน
มหาวิทยาลัยแหSงแรกในประเทศไทยและอาเซียนท่ีมีการพัฒนาการพัฒนาห�องสมุดมนุษย� โดยได�เริ่ม
ดําเนินการเม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2553 ในแงSผลผลิตและผลลัพธ� นับต้ังแตS ปG พ.ศ.2553 ถึง  
พ.ศ.2556 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได�จัด
กิจกรรมห�องสมุดมนุษย�มาแล�ว 25 ครั้ง ผู�เข�ารSวมกิจกรรมมากกวSาร�อยละ 80 มีความพึงพอใจใน
ระดับมากหรือสูงตSอประโยชน�ท่ีได�รับ นั่นคือ การได�รับความรู� ความเข�าใจ แนวคิด ประสบการณ� 
และแรงบันดาลใจในเรื่องท่ีตนสนใจ หรือการได�มีโอกาสให�ความรู� ความเข�าใจ แนวคิด ประสบการณ� 
และแรงบันดาลใจแกSผู�อ่ืนท่ีสนใจ นอกจากจะจัดกิจกรรมห�องสมุดมนุษย�ในฐานะงานวิทยบริการ 
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แกSผู�ใช�บริการมาอยSางตSอเนื่องแล�ว สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ยังได�ริเริ่มการพัฒนาเครือขSายห�องสมุดมนุษย�แหSงประเทศไทยข้ึนต้ังแตSปG 
พ.ศ.2554 ซ่ึงในปZจจุบันมีสมาชิกเพ่ิมมากข้ึนตามลําดับ 

ด�วยเหตุท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีสถานภาพเปXนผู�นําด�านการพัฒนา
ห�องสมุดมนุษย�ของประเทศไทย มีภารกิจสําคัญประการหนึ่งคือการให�บริการทางวิชาการแกSสังคม 
และมีความจํ า เปXนต� อ งสนองนโยบายด� านการ เตรี ยม ตัว เข� าสูS ป ระชาคมอาเ ซียนของ
กระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได�จัดโครงการสัมมนา
ทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง 2014 International Forum on Human Library Development for 
ASEAN++ ข้ึน โดยมีหัวข�อท่ีนSาสนใจดังนี้ 

1) The Keynote Speaker  
2) Human Library : Importance, Procedure, Output & Outcomes 
3) The Development of a Human Library Model: An R&D Study 
4) The Symposium : Human Library Experiences Learned from Countries 
5) Human Library Demonstration & Human Library Events 

3.วัตถุประสงค' 

3.1  เพ่ือให�ผู�เข�าสัมมนาได�มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู�ประสบการณ�และวิธีปฏิบัติท่ีดีจากการ
นําเสนอและอภิปรายจากการประชุมสัมมนาและวิทยากรชั้นนําด�านการพัฒนาห�องสมุดมนุษย�
(Human Library) 

 3.2 เพ่ือให�ผู�เข�าสัมมนาได�รับการสร�างเสริมความตระหนักในความสําคัญของการพัฒนา
มหาวิทยาลัย/สถานศึกษาในด�านการพัฒนาห�องสมุดมนุษย�(Human Library)  

3.3  เพ่ือเปXนเวทีให�นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู�บริหารและ
บุคลากรมหาวิทยาลัย/สถานศึกษาผู�บริหารและบุคลากรห�องสมุดในมหาวิทยาลัย/สถานศึกษาและผู�ท่ี
สนใจ  ได�อภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองในการพัฒนาห�องสมุดมนุษย�ในมหาวิทยาลัย/
สถานศึกษาในฐานะกลยุทธ�ใหมSของการสร�างเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมแหSงการเรียนรู� ชุมชนและ
สังคมแหSงการเรียนรู�ท่ียั่งยืน 

4. หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
จังหวัดนครราชสีมา 
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5. วัน เวลา และสถานท่ี   

วันท่ี 28 – 30 มกราคม 2557 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห�องประชุมมรกตอีสานชั้น 5 
อาคาร 12C สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
744 ถนนสุรนารายณ� อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

6. กลุ�มเป,าหมายผู.เข.าร�วมโครงการ 

ผู�บริหารบรรณารักษ�บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในห�องสมุด นักศึกษา และผู�สนใจท่ัวไปท้ังในและ
ตSางประเทศ จํานวน 70 คน 

7.ผลท่ีคาดว�าจะได.รับ 

7.1 ผู�เข�ารSวมสัมมนาได�แลกเปลี่ยนความรู� ประสบการณ�  วิธีปฏิบัติท่ีดีจากการนําเสนอ และ
อภิปรายจากการประชุมสัมมนา จากวิทยากรชั้นนําด�านการพัฒนาห�องสมุดมนุษย� (Human Library) 
เพ่ือให�เกิดความตระหนักในความสําคัญของการพัฒนามหาวิทยาลัย/สถานศึกษาในด�านการพัฒนา
ห�องสมุดมนุษย� (Human Library)  

7.2 ผู�เข�ารSวมสัมมนามีความพึงพอใจในระดับมากหรือสูงตSอประโยชน�ท่ีได�รับ นั่นคือ การ
ได�รับความรู� ความเข�าใจ แนวคิด ประสบการณ� และแรงบันดาลใจในการพัฒนาห�องสมุดมนุษย�ข้ึนใน
มหาวิทยาลัย/สถานศึกษาของตน 
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Rajamangala University of Technology Isan 

Office of Academic Resources and Information Technology 
_________________________________________________________________________

____ 
1.Project :International Forum on Human Library 
Topic2014 International Forum on Human Library Development for ASEAN++ 
 
2.Rationale 
 The first human library development was done by Ronni Abergel and others 
in Copenhagen, Denmark, in 2000. The main purpose were to stop violence and to 
reduce conflicts in the society by means of creating good or better understanding 
among people and groups of people through friendly conversation activities.  The 
outcomes from those events could be said that most participants were satisfied with 
the meaningfulness or the advantages they obtained.  Originally, the term “living 
library” was used but it was changed into “human library” later and it has been 
recognized more and more up to these days.  

Nowadays,  human library development has been being done more 
respectively and widely in other countries in Europe, America, Australia, and Asia. The 
purposes of setting up human libraries in those countries were mostly similar to the 
ones in Denmark but some have mainly focused on providing readers with 
representatives of occupations as several occupational books as possible. One of the 
strong points of a human library is that readers can listen, talk, ask and get answers 
suddenly from books who are open-minded and service-minded people. Information 
on human library development can be seen in http://www.humanlibrary.org which 
has been disseminated continuously for years.  

In Thailand, human library was firstly set up in Office of Academic Resources 
and Information Technology (OARIT), Rajamangala University of Technology Isan 
(RMUTI) NakhonRatchasima Province, on May 25, 2010. In since then, 25 human 
library events have been done and in terms of outcomes, most participants indicated 
that they were very satisfied with the advantages the obtained, that is, knowledge, 
understanding, ideas, experiences and inspiration. Besides, Thailand Human Library 
Network has been established since 2011 in OARIT during a national workshop 
seminar on developing human library network for Thailand. 
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According to the status of RMUTI’s leading university on developing human 
library in Thailand and the missions on dealing with academic contribution to 
community, society and the country, as well as the preparation to enter ASEAN 
Community in 2015, OARIT has to propose this project which includes interesting 
topics as follows. 

 
1) The keynote speaker  
2) Human Library: importance, procedure, output &outcomes 
3) The development of a Human Library Model: An R&D study 
4) The symposium: Human Library experiences  learned from countries 
5) Human Library demonstration & Human Library events 

3. Purposes 
 3.1 To let participants exchange knowledge, experiences and good practice 
from presentations and symposium presented by leading visiting lecturers or 
speakers on human library development 
 3.2 To let participants gain awareness on significance of human library 
development in institutions 

3.3 To be the stage for university chairpersons and committee, university or 
educational institution administrators and personnel, library administrators and staff, 
and interested people to discuss and exchange ideas and perspectives on 
developing human library in universities or educational institutions as a new strategic 
for creating sustainable learning culture, learning community and learning societies  
4.Project Authority 
 Office of Academic Resources and Information Technology (OARIT), 
Rajamangala University of Technology Isan (RMUTI), NakhonRatchasima 
5.Date & Venue 

Tuesday 28 -Thursday 30 January 2014At Emerald-Isan Conference Room, 
Floor 5, Building 12C, Office of Academic Resources and Information Technology 
(OARIT), Rajamangala University of Technology Isan (RMUTI), 744 Suranarai Road, 
Muang,  NakhonRatchasima Province, Thailand 
 
6. Target Group 
 University chairpersons and committee, university or educational institution 
administrators and personnel, library administrators and staff, and interested people 
 
7. Expected Outcomes 
 7.1 Participants will have gained exchanged knowledge, experiences and good 
practice from presentations and symposium presented by leading visiting lecturers or 
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speakers on human library development and will have had awareness on significance 
of human library development in institutions. 

7.2 Participants will have much or high level of satisfaction on advantages 
obtained, that is, to gain knowledge, understanding, ideas, experiences and 
inspiration towards developing human library in their own institution. 
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กําหนดการโครงการสัมมนาวิชาการห.องสมุดมนุษย' (Human Library) ระดับนานาชาติ 
Schedule Project : International Forum on Human Library 

เรื่อง 2014 International Forum on Human Library Development for ASEAN++ 
วันท่ี 28 – 30 มกราคม พ.ศ.2557ณ ห.องประชุมมรกตอีสานช้ัน 5 อาคาร 12C 

Tuesday 28 -Thursday 30 January 2014 At Emerald-Isan 
Conference Room, Floor 5, Building 12C 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 

Office of Academic Resources and Information Technology (OARIT), Rajamangala 
University  of Technology Isan (RMUTI) NakhonRatchasima Province, Thailand 

********* 
วันอังคาร ท่ี 28 มกราคม 2557  

Tuesday 28January 2014 

08.00-09.00   ลงทะเบียน Registration 

09.00-09.20  พิธีเป�ด Openning Ceremony 
การลงนามบันทึกความเข�าใจ MOU ระหวSาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
The Human Library Organization และวิทยาลัยนครราชสมีา 

09.20-09.45  สุนทรพจน�นํา โดย ศ.ดร.ประสาท สืบค�า อธิการบดมีหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี
Keynote speaker By Professor Dr.Prasart Suebka 
President of Suranaree University of Technology 

09.45-10.30  Setting up a Human Library : Importance, Procedure, Output  & 
Outcomes 
By Mr. Ronni Abergel ผู�กSองตั้งห�องสมุดมนุษย�แหSงแรกของโลก ประเทศเดนมาร�ค 

10.30-10.45  พักรับประทานอาหารวSาง Break 

10.45-12.00  การพัฒนารูปแบบห�องสมุดมนุษย� : ผลการวิจยัและพัฒนา 
โดย ผศ.ดร.คงศักดิ์ สังฆมานนท�  รองคณบดฝี�ายวิชาการ คณะบัณฑิตวิทยาลยั  
วิทยาลัยนครราชสมีาThe Development of a Human Library Model : An R&D 
Study By Asst. Prof. Dr. Khongsak Sangkhamanon 

13.00-14.30  เสวนา : ประสบการณ�จดัห�องสมดุมนุษย�ในประเทศตSางๆ (โดยตัวแทนประเทศ
อาเซียน++) 
Symposium : Human Library Experiences Learned from Countries ( By 
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ASEAN++ Delegates) ผศ.ดร.คงศักดิ์ สังฆมานนท� ผู�ดําเนินรายการ ผศ.ธัญภัค สังฆ
มานนท� ผอ.สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครรูะเบียบ จันทา ครู
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ� 
ผศ.ดร.พรทิพา ดําเนิน รองอธิการบดีฝ�ายเทคโนโลยสีารสนเทศและประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย� คุณกิตติยา ขุมทอง ผู�ชSวยผู�อํานวยการด�านห�องสมุด
เครือขSาย สํานักหอสมดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�  Youngin Choi จากประเทศ
เกาหลี และ Chris Toffer จากประเทศมาเลเชีย  

14.30-14.45  พักรับประทานอาหารวSาง Break 

14.45-16.30  สาธิตการจัดห�องสมุดมนุษย� รายช่ือ หนังสือมีชีวิต Living Books ผศ.ดร.คงศักดิ์ สังฆ
มานนท�รองคณบดีฝ�ายวิชาการ คณะบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนครราชสีมา  
อ.ชวลิต คัยนันทน� ประธานชมรมบอนไซโคราช ผศ.ดร.ผดุง เพชรสขุ ดร.ชุภาศิริ 
อภินันท�เดชา ดร.ณิชรัตน� แสงทองจากวิทยาลัยนครราชสมีา  Eiien Soco  
ครูโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ� จากประเทศฟ�ลปิป�นส�      
ครูระเบียบ จันทา และคณะนักเรยีนจากโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ�  ผศ.ดร.เฉลิมพล  
เยื้องกลาง รองอธิการบดฝี�ายวิชาการและการประกันคุณภาพมทร.อีสาน  
ผศ.ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย�  อาจารย�ประจําสาขาวิชาการตลาด คณะบรหิารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน และ ผศ.ดร สําเนาว� เสาวกูล 
Human Library Demonstration  (OARIT Staff & Volunteers) 

18.00-21.00  งานเลี้ยงรับรอง ณ อาคาร 35 
Welcoming Dinner, Building 35 

วันพุธ ท่ี 29 มกราคม  2557 

Wednesday 29 January 2014 

08.30-12.00  จัดกิจกรรมห�องสมดุมนุษย� ครั้งท่ี 27 รายช่ือ Living Books ผศ.ดร.คงศักดิ์  
สังฆมานนท� ผศ.ดร สําเนาว� เสาวกูล  ผศ.ธัญภัคสังฆมานนท�  อ.ชวลิตคัยนันทน� 
อ.อภิชาต ติรประเสริฐสิน อ.สุกัญญา ชูธรัตน�  นายสเุทพ  ยนต�พิมาย   
และผศ.ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย� 
Human Library Event -1 (HL-27)  

13.00-16.30  จัดกิจกรรมห�องสมดุมนุษย� ครั้งท่ี 28 รายช่ือ Living Books  รศ.กาญจนา 
ตันสุวรรณรัตน�  ผศ.ดร.คงศักดิ์ สงัฆมานนท�  ผศ.ดร สําเนาว� เสาวกูล   
ผศ.ธัญภัคสังฆมานนท�  อ.ชวลิตคัยนันทน� อ.อภิชาต ติรประเสริฐสนิ   

อ.สุกัญญา  ชูธรัตน�  นายสุเทพ  ยนต�พิมาย  ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง  
นายสวัสดิ์  จันทา นายไพล เพราะผักแวSน  และนายเศรษฐะ  จันณรงค� 
Human Library Event -2 (HL-28)  
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วันพฤหัสบดี ท่ี 30 มกราคม 2557 
Thursday 30 January 2014 

09.00-16.30   ทัศนศึกษา Sightseeing 

หมายเหตุ      พักรับประทานอาหารวSางเวลา 10.30 – 10.45 น.    14.30 – 14.45  
                  Break 10.30 -10.45  , 14.30 – 14.45 
                 มีรถรับ –สSง ระหวSางโรงแรมสบายโฮเทล และ โรงแรมดุสติปริ๊นเซส ถึงสถานท่ีสัมมนา  
                  To pick up – To drop off at Sabai Hotel and Dusit Princess Hotel to Building 12C 
วันท่ี 28 มกราคม 2557 (28 January 2014) 

 รับ เวลา 07.30 -08.00 น. (Pick up : 07.30 -08.00) 
 สSง เวลา21.00น. (Drop off : 21.00) 

วันท่ี 29 มกราคม 2557 (29 January 2014) 
 รับ เวลา 07.30 -08.00 น. (Pick up : 07.30 -08.00) 
 สSง เวลา16.30 น. (Drop off : 16.30) 

  
 
แผนท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

Rajamangala University of Technology Isan Map 

 
 

                           A :  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                               (Office of Academic Resources and Information Technology) 
                       B :   สถานท่ีจัดงานเลี้ยงรับรอง อาคาร 35  
                               (Dinner Building 35) 

 
 
 
 



10 
 

งบประมาณในการดําเนินงาน 
 

 โครงการ สัมมนาวิชาการห�องสมุดมนุษย� (Human Library)  ระดับนานาชาติเรื่อง 2014 
International Forum on Human Library Development for ASEN++ ใช�งบประมาณ   
จํานวน  300,000 บาท  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ค�าตอบแทน        40,000 บาท 
      คSาใช�สอย          128,500 บาท 
      ป�ายไวนิล              10,000  บาท         
ค�าวัสดุ           69,310 บาท 
      คSาวัสดุสํานักงาน       19,790  บาท 
      คSาวัสดุโฆษณาและเผยแพรS     9,320  บาท        
      คSาวัสดุคอมพิวเตอร�      61,990  บาท 

     รวมท้ังส้ิน  300,000        บาท 
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ข.อมูลผู.เข.าร�วมสัมมนา 

การสัมมนาวิชาการห�องสมุดมนุษย� (Human Library) ระดับนานาชาติเรื่อง 2014 
International Forum on Human Library Development for ASEN++มีผู�เข�ารSวมการสัมมนาฯ 
ท้ังหมด 90 คน   เปXนชาวตSางชาติ  10  คน  และชาวไทย  80  คน มีรายละเอียดดังนี้ 
          ตารางท่ี 1   รายชื่อผู�เข�ารSวมสัมมนาฯ  ชาวตSางชาติ 

No. Name Institution/Organization Country 
1 MOI NGORN Royal University of Phnom Penh Cambodia 
2 VANNY POU Royal University of Phnom Penh Cambodia 
3 BUNMEAN SONG Royal University of Phnom Penh Cambodia 
4 WANNA NET Royal University of Phnom Penh Cambodia 
5 Ana Maria Fresnido De La Salle University Philippines 
6 Yumi Seo The Hope Institute South Korea  
7 Loan Nguyen ThiThuy Suranaree University of Technology Vietnam 
8 Mr.Toan Le Thanh Suranaree University of Technology Vietnam 
9 Mr. Nguyen DuyLinh Suranaree University of Technology Vietnam 
10 Miss Lisa Huang KhonKhaen University China 

 

ตารางท่ี  2   รายชื่อผู�เข�ารSวมสัมมนาฯ  ชาวไทย 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หน�วยงาน 
1 นายสมเกียรติ           สูงสังวรณ� โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 
2 นายพาทิศ สายศิลป� โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน�อมเกล�านครราชสีมา 
3 นายนันทวิชัย   เล็กบัว โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมป� 
4 นางสาวชฎาพร   ศิริชัย โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมป� 
5 นางสาวปรัชภัทรศิณี   จันทา โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมป� 
6 นางสาวเกษราภรณ�   จรสายออ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมป� 
7 วSาท่ีร�อยตรีพรเฉลิม เคลิ้มกระโทก โรงเรียนบ�านขุยวิทยา 
8 นางอ�อมใจ   เหล็กดี โรงเรียนบ�านยางวิทยา 
9 นางสาววิรมล เย็นเหลือ โรงเรียนประทาย 
10 นางชิสาพัชร�   รัตนพันธ� โรงเรียนเมืองจากวิทยา 
11 นางเพชรรัตน�   กลSอมสุนทร โรงเรียนวังหมีพิทยาคม 
12 นางวรรณกร   พรมบุญดSาน โรงเรียนวัดโชติการาม 
13 นางตรีชฎา   เรSงพัฒนพิบูล โรงเรียนสีค้ิวสวัสด์ิผดุงวิทยา 
14 นายอนุชา   นาคสมบูรณ� โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ� 
15 นางตรงพร   ขบวนฉลาด โรงเรียนห�วยแถลงพิทยาคม 
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ตาราง 2 (ตSอ) 

 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หน�วยงาน 
16 ผศ.ดร.ผดุง   เพชรสุข วิทยาลัยนครราชสีมา 
17 ดร.ชุภาศิริ   อภินันท�เดชา วิทยาลัยนครราชสีมา 
18 ดร.ณิชรัตน�   แสงทอง วิทยาลัยนครราชสีมา 
19 นายวิวัฒน�   ตู�จํานงค� วิทยาลัยนครราชสีมา 
20 นางสาววิลาวรรณ   ตSางสันเทียะ วิทยาลัยนครราชสีมา 
21 นางสาวภควรรณ   ลุนสําโรง วิทยาลัยนครราชสีมา 
22 ดร.วิรัลพัชร   วงศ�วัฒน�เกษม วิทยาลัยนครราชสีมา 
23 นายสมมาตร   แป�ะโคกสูง วิทยาลัยนครราชสีมา 
24 นางอนงค�นาฎ   อํ่าพันธุ� วิทยาลัยนครราชสีมา 
25 นายอรรถกร   สิงทะบุตร วิทยาลัยนครราชสีมา 
26 นางดวงจันทร�   นุSนสุวรรณ วิทยาลัยนครราชสีมา 
27 นางสาวจันทา   รูปโลก วิทยาลัยนครราชสีมา 
28 นางธารินี   อยูSมาก วิทยาลัยนครราชสีมา 
29 นางสาวปนัดดา   นนทะแสง วิทยาลัยนครราชสีมา 
30 นางสาวผาณิต   เภสัชชะ วิทยาลัยนครราชสีมา 
31 พระครูภาวนาวิริยานุโยค วิทยาลัยนครราชสีมา 
32 นายพงศ�พสิน   แสงโทโพธิ์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
33 นางศศิธร   บุญเพชร วิทยาลัยนครราชสีมา 
34 นางสาวเสาวณี   ศรีโพธิ์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
35 นายไทยรัฐ   ฤทธิไกรพิชณ� วิทยาลัยนครราชสีมา 
36 นายธันยธรณ�   พูลเทกอง วิทยาลัยนครราชสีมา 
37 นายอธิพงษ�  คิดดี วิทยาลัยทองสุข 
38 นายชาญยุทธ   ชูสุวรรณ วิทยาลัยทองสุข 
39 นางวรนุช   สุนทรวินิต สํานักบรรณสารสนเทศมสธ. 
40 นางสาวจันทิรา   จีนะวงค� หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ� 
41 นางสาวพรพิมล แสนเสนSห� หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ� 
42 นายพีรพัฒน�   ตุ�ยพิมาย สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
43 นางมุกดา   ป�อมหิน มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ�ราชวิทยาลัย 
44 นางวาสนา   เถาพุดซา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ�ราชวิทยาลัย 
45 นางสาวเนานิรันดร�   อวะภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
46 นายธีรพันธ�   สงวนวงศ� มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
47 นางสาวภัทราภรณ� เปรี่ยมรัตนชัย สถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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ตาราง 2  (ตSอ) 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หน�วยงาน 

48 
นายดํารงศักด์ิ ภาคภูมิ สถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา 
49 นางสาวพัชรินทร�   เดชพละ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด 
50 นางสาวแสงจันทร�   จันทร�โท มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด 
51 นายณปพน   บาทชารี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
52 นางภิญญาพัชญ�   อุSมภูธร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
53 นางศศธร   มาศสถิตย� มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
54 นางสาวชลิตา   คําหอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร� 

55 
นายศาสตรา   มุลวิไล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตกาฬสินธุ� 

56 
นางสาวพัชรารัตน� บุญสร�อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตกาฬสินธุ� 

57 ผศ.ดร.พิศาล   โพธิ์ทองแสงอรุณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตขอนแกSน 

58 วSาท่ีร�อยตรี ชาตรี  ม่ันกลาง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตขอนแกSน 

59 นายพงศกร  ประทีปสถาพรกุล 
ศูนย�กิจการนานาชาติ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

60 นายนนท� อนุรักษ�รุSงโรจน� ผู�สนใจ 
61 นางศรีนวล แดงประพันธ� โรงเรียนวังไม�แดงพิทยาคม 
62 นางศุภิสรา  อยูSสวน วิทยาลัย นครราชสีมา 
63 นางสาวธัญธร แจSมจงจิต วิทยาลัย นครราชสีมา 
64 นางสาวพิสมัย ชาภักดี วิทยาลัย นครราชสีมา 

65 นางรติมา ปลั่งกลาง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ศูนย�กลางนครราชสีมา 

66 นางสาวปนิดา คุณศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ศูนย�กลางนครราชสีมา 

67 นางสาววราภรณ� วังหอม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ศูนย�กลางนครราชสีมา 

68 นางสาววิลาวัณย� แสนสุข 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ศูนย�กลางนครราชสีมา 

69 นางรัชดาพร บุญไมตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ศูนย�กลางนครราชสีมา 

70 นางสาวอุดมลักษณ� พ่ึงอารมณ� 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ศูนย�กลางนครราชสีมา 
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ตาราง 2  (ตSอ)   

71 นางสาวอุไรลดา ชูพุทธพงษ� 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ศูนย�กลางนครราชสีมา 

72 นายวินิจ การชงัด 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ศูนย�กลางนครราชสีมา 

73 นางณัฐชนันย� ฉายะพงษ� 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ศูนย�กลางนครราชสีมา 

74 นางจิราพร ภูSถนนนอก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ศูนย�กลางนครราชสีมา 

75 นางเศรษฐะ  จันณรงค� 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ศูนย�กลางนครราชสีมา 

76 นายศุภกร จันทเสวต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ศูนย�กลางนครราชสีมา 

77 นางสาวปราณปรียา ตันติบุตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ศูนย�กลางนครราชสีมา 

78 นางสาวอลิษา กลิ่นหอมโสภณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ศูนย�กลางนครราชสีมา 

79 นายลทีบ� บัวงาม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ศูนย�กลางนครราชสีมา 

80 นางสาวกิติยา นิวาศานนท� 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ศูนย�กลางนครราชสีมา 

 

 

 

 

 



15 
 

สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ 
ฝ�ายวิชาการ  ผลิตเอกสาร  นิทรรศการ  และประเมินผล 

1.  ภาระหน#าท่ี 

 1.1  ติดต�อทาบทาม/เชิญวิทยากร  รวบรวมติดตามเอกสารประกอบการสัมมนาฯ จากวิทยากร 
 1.2  จัดทําต�นฉบับและผลิตเอกสารประกอบการสัมมนาฯ 
 1.3  จัดทําแบบประเมินผลการจัดสัมมนาฯ  ประมวลผล  วิเคราะห'  และนําเสนอผลการประเมิน 
 1.4  จัดทําเอกสารสรุป และรายงานผลการสัมมนาฯ 
 1.5  จัดนิทรรศการเก่ียวกับการสัมมนาฯ 
 1.6  อํานวยความสะดวกในการจัดนิทรรศการของฝ2ายต�าง ๆ 

2.  รายช่ือคณะกรรมการฝ�ายวิชาการ  ผลิตเอกสาร  นิทรรศการ  และประเมินผล 

 2.1  รองผู�อํานวยการฝ2ายวิทยบริการ    ประธานกรรมการ 
 2.2  หัวหน�าแผนกงานเทคโนโลยีการศึกษา    กรรมการ 
 2.3  หัวหน�าแผนกงานศูนย'การเรียนด�วยตนเอง   กรรมการ 
 2.4  หัวหน�าแผนกงานห�องสมุด     กรรมการ 
 2.5  นางสาววราภรณ' วังหอม     กรรมการ 
 2.6  นางสาวปนิดา คุณศึกษา    กรรมการ 
 2.7  นางสาวอุดมลักษณ' พ่ึงอารมณ'    กรรมการ 
 2.8  นางสาวปราณปริยา ตันติบุตร    กรรมการ 
 2.9  นางสาววิลาวัณย' แสนสุข     กรรมการ 
 2.10 นายวิโรจน'  ธรรมวัตร'    กรรมการ 
 2.11  นางสาวอัจฉรา   เทือกพุดซา    กรรมการ 
 2.12  นางสาวอาจารี จรานุวัฒน'    กรรมการ 
 2.13  นางจิราพร   ภู�ถนนนอก    กรรมการ 
 2.14  หัวหน�าฝ2ายวิทยบริการ     กรรมการและเลขานุการ 
 2.15  นางสาวอุไรลดา ชูพุทธพงษ'    กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 
 2.16  นางรัชดาพร   บุญไมตรี    กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 

3.  ผลการดําเนินงาน 

3.1  ช�วงเตรียมการสัมมนาฯ 
ฝ2ายวิชาการ ผลิตเอกสาร นิทรรศการ และประเมินผล มีแผนการดําเนินงานดังนี้ 
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ตารางท่ี 3  แผนดําเนินงานของ ฝ2ายวิชาการ  ผลิตเอกสาร  นิทรรศการ  และประเมินผล 

หน#าท่ี 
ผู#รับผิด 
ชอบ 

  พ.ย.-56 ธ.ค. 56 ม.ค. 57 ก.พ. 57 มี.ค.-57 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. ประชุม
คณะกรรมการในฝ2าย 
(13.30 น.  ห�อง
ประชุมกัณหาภรณ'
อีสาน) 

ประธาน
กรรมการ 

P 
                                

        
A 

                                
        

2. ประชุมร�วมของ
คณะกรรมการ 
ทุกฝ2าย  (09.00 น.  
ห�องประชุมเศตาภรณ'
อีสาน) 

กรรมการ 
ทุกคน 

P 
                                

        
A 

                                
        

3. รายงาน
ความก�าวหน�าต�อท่ี
ประชุมผู�บริการสํานัก
ฯ  (09.00 น.  ห�อง
ประชุมเศตาภรณ'
อีสาน) 

ประธาน
กรรมการ/
เลขา 

P 
                                

        
A 

                                
        

4. รายงาน
ความก�าวหน�าต�อท่ี
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักฯ  
(09.00 น.  ห�อง
ประชุมเศตาภรณ'
อีสาน) 

ประธาน
กรรมการ 

P 
                                

        
A 

                                

        
5. ประสานงาน/เชิญ
วิทยากรในประเทศ
และต�างประเทศ 

อุไรลดา/ 
รัชดาพร 

P                                         
A 

                                        
6. กําหนดการ /
โครงการ  

อุไรลดา P                                         
A                                         

7. งานหนังสือ
ราชการ 

จิราพร/
อรวรรณ/
อัจฉรา/ 
รติมา 

  
                                        

    
                                        

   7.1 คําสั่งมทร.
อีสาน 

จิราพร P 
                                        

A                                         
   7.2 หนังสือตอบ
ขอบคุณ 

อรวรรณ P                                         
A                                         

   7.3 เสนอหนังสือ
ต�อผู�อํานวยการ เพ่ือ

จิราพร P                                         
A                                         
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ลงนาม 
   7.4 ส�งหนังสือท่ี
ผอ.ลงนามแล�วไปยัง
ฝ2ายปฏคิม 

จิราพร P                                         
A 

                                        
   7.5 ส�งข�อมูล
หนังสือราชการ คําสั่ง 
กําหนดการ โครงการ 
ไปยังงานจัดทํา
รายงานสรุปผลการ
สัมมนาฉบับสมบูรณ' 

จิราพร/
อรวรรณ/
อัจฉรา 

P 

                                        
A 

                                        
                                            

8. งานรวบรวม
เอกสารประกอบการ
สัมมนา  

รัชดาพร/ 
หผ.ทกศ/ 
หผ.ศกต/ 
ปนิดา/ 
อุดมลักษณ'/
วิลาวัณย'/
วิโรจน'/
อาจารีย' 

                     

    8.1 สํารวจราคา 
และร�านท่ีจดัทํา
เอกสารประกอบการ
สัมมนา 

รัชดาพร P                                         

A                                         

    8.2 ออกแบบ
รูปเล�มเอกสาร 

หผ.ทกศ/
วิโรจน' 

P                                         

A                                         

    8.3 รวบรวม
เอกสาร 

รัชดาพร/ 
หผ.ศกต/ 
ปนิดา/ 
อุดมมลักษณ'/
วิลาวัณย'/
อาจารีย' 

P                                         

A                                         

    8.4 จัดทํารูปเล�ม รัชดาพร/ 
หผ.ศกต/ 
ปนิดา/ 
อุดมมลักษณ'/
วิลาวัณย'/
อาจารีย' 

P                                         

A                                         

   8.5 ส�งโรงพิมพ' รัชดาพร/
อุดมลักษณ' 

P                                         

A                                         

   8.6 ส�งเล�มเอกสาร
ไปยังฝ2ายปฏิคม 

รัชดาพร/
วิโรจน'/

P                                         
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อาจารีย'/
อุดมลักษณ' 

A                                         

9. งานประเมินผล หผ.ศกต /
อัจฉรา/ 
วราภรณ'/ 
จิราพร 

                                          

                                            

   9.1 จัดทําแบบ
ประเมิน 
อิเล็กทรอนิกส' (แบบ
ประเมินสัมมนา/แบบ
ประเมินทัศนศึกษา) 

หผ.ศกต /
อัจฉรา/ 
วราภรณ'/ 
จิราพร 

P 

                                        
A 

                                        
   9.2 ดําเนินการ
ประเมิน 

หผ.ศกต /
อัจฉรา/ 
วราภรณ'/ 
จิราพร 

P                                         
A 

                                        
   9.3 วิเคราะห'ข�อมลู หผ.ศกต / 

จิราพร 
P                                         
A                                         

   9.4 ส�งผลการ
วิเคราะห'ไปยังงาน
จัดทํารายงานสรุปผล
การสัมมนาฉบับ
สมบูรณ' 

หผ.ศกต / 
จิราพร 

P 

                                        
A 

                                        
10. ซักซ�อมความ
พร�อม 

กรรมการ 
ทุกคน 

P                                         
A                                         

11. ประชุมสรุปผล
การดําเนินงานและ
รายงานผล 

กรรมการ 
ทุกคน 

P                                         
A 

                                        
12. รายงานสงป.301 หผ.หส/ 

อุไรลดา 
P                                         
A                                         

13. งานจัดทํารายงาน
ฉบับสมบูรณ' 
  13.1   รวบรวมผล
ดําเนินงานจากฝ2าย
ต�างๆ   
  13.2    จัดทํา
รูปเล�มรายงาน 

หน.ฝวบ/ 
หผ.ศกต 

P 

                                        
A 
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ตารางท่ี 4  การเตรียมงานของฝ2ายวิชาการ    ผลิตเอกสาร  นิทรรศการ  และประเมินผล 

ลําดับ ภาระหน#าท่ี ผู#รับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 
1. จัดทําโครงการสัมมนาฯ และเสนออนุมัติโครงการ ฝ2ายวิทยบริการ สําเร็จเรียบร�อยดี 
2. จัดทํากําหนดการสัมมนาฯ คณะทํางานฝ2ายวิชาการฯ  

ทุกคน 
สําเร็จเรียบร�อยดี 

3. ประสานงาน  ทาบทามวิทยากร อุไรลดา ชูพุทธพงษ' สําเร็จเรียบร�อยดี 
4. กําหนดภาระหน�าท่ี และแบ�งฝ2ายงานต�าง ๆ รองผู�อํานวยการฝ2ายวิทย

บริการ 
สําเร็จเรียบร�อยดี 

5. นําเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือแต�งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินโครงการ 

ฝ2ายวิทยบริการ เห็นชอบตามเสนอ 

6. จัดทําหนังสือ  เชิญวิทยากร เชิญผู�เข�าร�วมสัมมนาฯ 
หนังสือขอบคุณ  

หน.ฝ2ายวิทยบริการ            
และจิราพร ภู�ถนนนอก 

สําเร็จเรียบร�อยดี 

7. กําหนดหน�วยงานท่ีจะเชิญร�วมสัมมนาฯ พร�อม
รวบรวมรายชื่อ-ท่ีอยู� 

คณะทํางานฝ2ายวิชาการฯ  
ทุกคน 

สําเร็จเรียบร�อยดี 

8. ติดตามต�นฉบับบทความกับวิทยากร  พร�อมด�วย
ประวัติวิทยากร เพือ่เปMนข�อมูลสาํหรับพิธีกร 

อุไรลดา ชูพุทธพงษ' มีวิทยากรบางท�าน ไม�
สามารถส�งบทความ
ต�นฉบับได�ทันตาม
กําหนด 

9. รวบรวมต�นฉบับ และเอกสารอ่ืน ๆ ในการจัดทํา
เปMนเอกสารประกอบการสัมมนาฯ 

อุไรลดา ชูพุทธพงษ'  
และรัชดาพร บุญไมตรี 

สําเร็จเรียบร�อยดี 

11. ออกแบบปก  รูปเล�ม  เอกสารประกอบการ 
สัมมนาฯ 

หัวหน�าแผนกงาน
เทคโนโลยีการศึกษา  
และวิโรจน' ธรรมวัตร' 

สําเร็จเรียบร�อยดี 

12. ตรวจ /พิสูจน'อักษรเอกสารประกอบการสัมมนาฯ   คณะทํางานฝ2ายวิชาการฯ 
ทุกคน 

สําเร็จเรียบร�อยดี 

13. จัดพิมพ'และเข�าเล�มเอกสารประกอบการสัมมนาฯ รัชดาพร บุญไมตรี สําเร็จเรียบร�อยดี 
14. กําหนดเอกสารท่ีจะบรรจุในกระเปNา และประสาน

ขอเอกสารจากฝ2ายต�าง ๆ  
หัวหน�าแผนกงานห�องสมุด
คณะทํางานฝ2ายวิชาการฯ  
ทุกคน 

สําเร็จเรียบร�อยดี 

15. ตรวจนับจํานวนเอกสารประกอบการสัมมนาฯ 
พร�อมส�งฝ2ายปฏิคม 

คณะทํางานฝ2ายวิชาการฯ  
ทุกคน 

สําเร็จเรียบร�อยดี 

16. กําหนดขอบเขตในการจัดนิทรรศการ รองผู�อํานวยการฝ2ายวิทย
บริการ 

สําเร็จเรียบร�อยดี 

17. จัดนิทรรศการ (โปสเตอร', แสดงประวัติ Human 
Library และมทร.อีสาน 

แผนกงานเทคโนโลยี
การศึกษา และคณะทํางาน
ฝ2ายวิชาการฯ ทุกคน 

สําเร็จเรียบร�อยดี 
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ตารางท่ี 4  (ต�อ)   
18. ประสานงานกับฝ2ายสถานท่ีในการจัดเตรียมสถานท่ี หัวหน�าฝ2ายวิทยบริการ 

และหัวหน�าแผนกงาน
ห�องสมุด 

สําเร็จเรียบร�อยดี 

19. จัดทําแบบประเมินผลการสัมมนาฯ   หัวหน�าแผนกงานศูนย'การ
เรียนรู�ด�วยตนเอง 

สําเร็จเรียบร�อยดี 

20. จัดเอกสารบรรจุใส�กระเปNา เพ่ือให�ผู�เข�าร�วม 
สัมมนาฯ 

คณะทํางานฝ2ายวิชาการฯ 
ทุกคน 

สําเร็จเรียบร�อยดี 

4.2   ช�วงระหว�างการสัมมนาฯ 
ตารางท่ี 5  ช�วงระหว�างการสัมมนา ของ ฝ2ายวิชาการ  ผลิตเอกสาร  นิทรรศการ  และประเมินผล 

ลําดับ ภาระหน#าท่ี ผู#รับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 
1. ประสานงานวิทยากร เพ่ือนําไฟล'ของวิทยากรลงใน 

Notebook 
หัวหน�าแผนกงานศูนย'การ
เรียนด�วยตนเอง และอุไรลดา  
ชูพุทธพงษ' 

สําเร็จเรียบร�อยดี 

2. ต�อนรับและดูแลวิทยากรในแต�ละวัน คณะทํางานฝ2ายวิชาการฯ ทุกคน สําเร็จเรียบร�อยดี 
3. ประสานงานกับฝ2ายปฏิคมในการเตรียมอาหารว�าง

สําหรับวิทยากรและผู�เข�าประชุมกลุ�มย�อย 
หัวหน�าฝ2ายวิทยบริการ และ
หัวหน�าแผนกงานห�องสมุด 

สําเร็จเรียบร�อยดี 

4. ดูแลและกํากับโปรแกรมการสัมมนาให�เปMนไปตาม
กําหนดการ 

รองผู�อํานวยการฝ2ายวิทย
บริการ 

สําเร็จเรียบร�อยดี 

5. รับคืนแบบประเมินผลการสัมมนาฯ คณะทํางานฝ2ายวิชาการฯ ทุก
คน 

สําเร็จเรียบร�อยดี 

 

4.3  ช�วงหลังการสัมมนาฯ 
ตารางท่ี 6  ช�วงหลังการสัมมนา ของ ฝ2ายวิชาการ  ผลิตเอกสาร  นิทรรศการ  และประเมินผล 

ลําดับ ภาระหน#าท่ี ผู#รับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 
1. สรุปผลการดําเนินงาน/ค�าใช�จ�ายของฝ2ายวิชาการฯ รองผู�อํานวยการฝ2ายวิทย

บริการ และหัวหน�าแผนกงาน
ห�องสมุด 

สําเร็จเรียบร�อยดี 

2. วิเคราะห'และประเมินผลการสัมมนาฯ จากแบบ
ประเมินผลการสมัมนาฯ พร�อมสรุปผลการประเมิน 

หัวหน�าแผนกงานศูนย'การ
เรียนด�วยตนเอง 

สําเร็จเรียบร�อยดี 

3. จัดทําเอกสารรายงานสรุปผลการดําเนินการและ
การจัดการความรู� การสัมมนาฯ 

คณะทํางานฝ2ายวิชาการฯ  
ทุกคน 

สําเร็จเรียบร�อยดี 

4. ตรวจ/พิสูจน'อักษร ก�อนส�งโรงพิมพ' คณะทํางานฝ2ายวิชาการฯ  
ทุกคน 

สําเร็จเรียบร�อยดี 

5. ติดต�อโรงพิมพ'ท่ีจะพิมพ'เอกสารรายงานผลการ
ดําเนินการฯ เพ่ือเผยแพร� 

หัวหน�าแผนกงานศูนย'การ
เรียนด�วยตนเอง 

สําเร็จเรียบร�อยดี 
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สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ ฝ�ายสถานท่ี 
 

1. ภาระหน#าท่ี 
1.1 ประสานงานดูแลเก่ียวกับเรื่องการจัดและตกแต�งสถานท่ีในห�องสัมมนา 
1.2 จัดเตรียมสถานท่ีเลี้ยงอาหากลางวัน 
1.3 จัดเตรียมสถานท่ีรับรอง, ห�องละหมาด 
1.4 จัดเตรียมสถานท่ีลงทะเบียน 
1.5 อํานวยความสะดวกให�คณะกรรมการฝ2ายต�างๆ ท่ีต�องขอเก่ียวกับการจัดสถานท่ี และอ่ืนๆ ท่ีได�รับ

มอบหมาย 
2. รายช่ือคณะกรรมการ 

2.1 รองผู�อํานวยการฝ2ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานวิชาการ ประธานกรรมการ 
2.2 ผู�อํานวยการกองกลาง     รองประธานกรรมการ 
2.3 หัวหน�าแผนกงานศูนย'คอมพิวเตอร'    กรรมการ 
2.4 หัวหน�าแผนกงานอีเลิร'นนิ่ง     กรรมการ 
2.5 หัวหน�าแผนกงานนโยบายและแผนหน�วยงาน   กรรมการ 
2.6 นายป̀ยะ  บุญราช     กรรมการ 
2.7 นายป̀ยวัฒน'  ชัยวงษ'     กรรมการ 
2.8 นายตรีทศ  ศุภคติสันต'    กรรมการ 
2.9 นายปรีชา  สมหวัง     กรรมการ 
2.10  นางสาวอาภาพร สุประดิษฐ'    กรรมการ 
2.11  นายกฤษฏา ทาสันเทียะ    กรรมการ 
2.12  นางสาวมยุรี รุนสูงเนิน    กรรมการ 
2.13  นางสาวอุไรลดา ชูพุทธพงษ'    กรรมการ 
2.14  นางสาวเมธวดี กรองโพธิ์    กรรมการ 
2.15  นางรัชดาพร บุญไมตรี    กรรมการ 
2.16  นายไพล  เพราะผักแว�น    กรรมการ 
2.17  นายวินิจ  การชงัด     กรรมการ 
2.18  นายเศรษฐะ จันณรงค'    กรรมการ 
2.19  นายศุภกร  จันทเสวต    กรรมการ 
2.20  หัวหน�าฝ2ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานวิชาการ  กรรมการและเลขานุการ 
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3. การดําเนินงาน 

3.1 ช�วงเตรียมการสัมมนา 
ตารางท่ี 7  ช�วงเตรียมการสัมมนาฯ ของฝ2ายสถานท่ี 

ลําดับ ภาระหน#าท่ี ผู#รับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 
1 ออกแบบผังห�อง ผังสถานท่ีการจัดงานสัมมนาฯ ชัยวัฒน' เรียบร�อย 
2 การติดต�อประสานงาน ฝ2ายสถานท่ี เรียบร�อย 
3 จัดเตรียมสถานท่ีลงทะเบียน ฝ2ายสถานท่ี เรียบร�อย 
4 การออกแบบปdายเวที และข�อความตัวอักษร ตรีทศ ป̀ยะวัฒน' เรียบร�อย 
5 การเตรียมห�องสัมมนาฯ ฝ2ายสถานท่ี เรียบร�อย 
6 การเตรียมห�องละหมาด ปวีณา อาภาพร 

เมธวดี จุฑารัตน' 
เรียบร�อย 

7 การเตรียมห�องจัดงานเลี้ยงรับรอง ฝ2ายสถานท่ี เรียบร�อย 
8 พ้ืนหลังเวทีห�องสัมมนาฯ ฝ2ายสถานท่ี เรียบร�อย 
9 พ้ืนหลังเวทีห�องเลี้ยงรับรอง ชัยวัฒน' กฤษฏา 

ปรีชา รัญชน' ตรีทศ 
ป̀ยะวัฒน' 

เรียบร�อย 

 

3.2 ช�วงสัมมนาฯ 
ตารางท่ี 8  ช�วงสัมมนาฯ ของฝ2ายสถานท่ี 

ลําดับ ภาระหน#าท่ี ผู#รับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 
1 สถานท่ีลงทะเบียน ฝ2ายสถานท่ี เรียบร�อย 
2 ควบคุมเวทีระหว�างกันสัมมนาฯ ฝ2ายสถานท่ี เรียบร�อย 
3 ดูแลห�องสัมมนาฯ ฝ2ายสถานท่ี เรียบร�อย 
4 ดูแลห�องละหมาด ฝ2ายสถานท่ี เรียบร�อย 
5 ดูแลห�องจัดงานเลี้ยงรับรอง ฝ2ายสถานท่ี เรียบร�อย 
6 จัดเตรียมจุดลงทะเบียนบัญชีสมาชิก กฤษฏา ชัยวัฒน'  

ปรีชา มยุรี 
เรียบร�อย 

 

3.3 ช�วงหลังการสัมมนาฯ 
ตารางท่ี 9 ช�วงหลังสัมมนาฯ ของฝ2ายสถานท่ี 
 

ลําดับ ภาระหน#าท่ี ผู#รับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 
1 สรุปผลการดําเนินงานฝ2ายสถานท่ี ฝ2ายสถานท่ี เรียบร�อย 
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4. ป6ญหา อุปสรรค และข#อเสนอแนะ 

4.1 การกําหนด วัน-เวลา ของการดําเนินโครงการคาบเก่ียวกับงานของมหาวิทยาลัย ส�งผลให�การ
ดําเนินงานในบางส�วนเกิดติดขัด เช�น การใช�สถานท่ี การยืมอุปกรณ'ต�างๆ  

4.2 กําหนดการมีการเปลี่ยนแปลงไม�ตรงตามแผนท่ีกําหนดไว� ส�งผลให�การดําเนินการในบางส�วนติดขัด
บ�างเล็กน�อย เช�น การเปลี่ยนกําหนดการดําเนินการของกิจกรรมแต�ละวัน 

4.3 ปfจจัยภายนอกอ่ืนๆท่ีไม�สามารถควบคุมได� 
5. ภาพการดําเนินงานด#านสถานท่ี 

5.1 การจัดเตรียมสถานท่ีห�องสัมมนาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 การจัดเตรียมสถานท่ีห�องสัมมนาฯ 
5.2 การจัดเตรียมสถานท่ีห�องละหมาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 การจัดเตรียมสถานท่ีห�องละหมาด 
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5.3 การจัดเตรียมสถานท่ีห�องเลี้ยงรับรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3 การจัดเตรียมสถานท่ีห�องเลี้ยงรับรอง 
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ตารางการเดินรถรับส8งวิทยากร 

โครงการสัมมนาวิชาการห#องสุมดมนุษย; (Human  Library) ระดับนานาชาติ 
ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

28 –29 มกราคม พ.ศ. 2557 

ลําดับ
ท่ี 

วิทยาการ 
รับ 

(วัน/เวลา/สถานท่ี) 

ส�ง 
(วัน/เวลา/
สถานท่ี) 

ชื่อ – สกุล 
หมายเลข

โทรศัพท'ผู�ดูแล 
หมายเหตุ 

1 ศ.ดร.ประสาน  สืบค�า - - - เดินทางเอง 
2 ผศ.ดร.คงศักด์ิ  สังฆมา

นนท' 
- - - เดินทางเอง 

3 Mr.Ronni Aberjel โรงแรมดุสิต 
ปริ้นเซส 

28 มกราคม 2557 
8.00 น. 

โรงแรมดุสิต 
ปริ้นเซส 

28 มกราคม 
2557 

22.00 น. 

นายไพล   
เพราะผักแว�น   
08-5630-1849 
นายเศรษฐะ   
จันณรงค'   
08-4470-1232 

 

  โรงแรมดุสิต 
ปริ้นเซส 

29 มกราคม 2557 
8.00 น. 

โรงแรมดุสิต 
ปริ้นเซส 

29 มกราคม 
2557 

17.30 น. 

นายไพล   
เพราะผักแว�น   
08-5630-1849 
นายเศรษฐะ   
จันณรงค'   
08-4470-1232 

 

4 ผศ.ธัญภัค  สังฆมานนท' - - - เดินทางเอง 
5 ผศ.ดร.พรทิพา  ดําเนิน - - - เดินทางเอง 
6 อ.ชวลิต  คัยนันนท' - - - เดินทางเอง 
7 ครูระเบียบ  จันทา - - - เดินทางเอง 
8 ผศ.ดร.สําเนาว'เสาวกูล - - - เดินทางเอง 
9 คุณกิตติยา  ชุมทอง - - - เดินทางเอง 
10 ผอ.สวัสด์ิ  จันทา - - - เดินทางเอง 

 

หมายเหตุ : ควบคุมดูแลรถรับส�งวิทยากร  นายไพล  เพราะผักแว�น  หมายเลขโทรศัพท'   08-5630-1849 
นายเศรษฐะ  จันณรงค' หมายเลขโทรศัพท'   08-4470-1232 
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ตารางการเดินรถรับส8งผู#เข#าร8วมสัมมนา 
โครงการสัมมนาวิชาการห#องสุมดมนุษย; (Human  Library) ระดับนานาชาติ 

ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
28 –29 มกราคม พ.ศ. 2557 

 
วัน เดือน ปn คนขับรถ ผู�ดูแล รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 

ออก
จาก 
มทร.
อีสาน 

เวลา
ออกรถ
จาก 

โรงแรม
ดุสิตฯ 

เวลา
ออกรถ
จาก

โรงแรม
สบายฯ 

ถึง 
มทร.
อีสาน 

หลัง
อาคาร
สํานัก
วิทยฯ 

อาคาร 
35 

เวลา
ออก
รถ 
จาก 
มทร.
อีสาน 

ส�ง
โรงแรม
ดุสิตฯ 
โรงแรม
สบาย 

28 มกราคม 
2557 

คุณสังข' 
08- 5479 

-8486 

นายวินิจ   
การชงัด 
นายศุภกร   
จันทเสวต 

7.00 7.20 7.40 8.30 17.30 18.00 21.30 22.00 

29 มกราคม 
2557 

คุณสังข' 
08- 5479 

-8486 

นายวินิจ   
การชงัด 
นายศุภกร   
จันทเสวต 

7.00 7.20 7.40 8.30 - - 17.00 17.30 

 
หมายเหตุ      : -  รถจอดรอรับผู�โดยสารก�อนเวลาออกรถตามตารางการเดินรถ 30 นาที 

-  ผู�ประสานงานนายวินิจ การชงัด  หมายเลขโทรศัพท'  08-5016-6488 
-  ได�รับการอนุเคราะห'รถจากเทศบาล (คุณจวน)หมายเลขโทรศัพท'   0-4424-0540   
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ปIาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4  ปdายบอกเส�นทาง  (ใช�ร�วมกับปdายประชาสัมพันธ') 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5 ปdายท่ีจอดรถ VIP 

 
 

 
 

ภาพท่ี 6 ปdายติดหน�ารถรับ-ส�ง ผู�เข�าร�วมสัมมนา 
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รายงานผลการดําเนินงาน  
 ฝ�ายประชาสัมพันธ; และพิธีการ 

 
1. ภาระหน#าท่ี 

มีหน�าท่ี จัดเตรียมข�อมูลสําหรับใช�ประชาสัมพันธ'การจัดการสัมมนา  และประชาสัมพันธ'การจัดการ
สัมมนาโดยใช�สื่อประเภทต�าง ๆ  เช�น  สื่อสิ่งพิมพ' อินเทอร'เน็ต วิทยุ โทรทัศน' จอ LED ปdายประชาสัมพันธ'  
และประชาสัมพันธ'ข�าวต�าง ๆ  ในงานสัมมนา  และจัดพิธีกรปฏิบัติหน�าท่ีในกิจกรรมต�าง ๆ  ตลอดการสัมมนา 

 
2. รายช่ือคณะกรรมการ 

2.1 รองผู�อํานวยการฝ2ายวิทยบริการ   ประธานกรรมการ 
2.2 หัวหน�าแผนกงานศูนย'คอมพิวเตอร'   กรรมการ 
2.3 หัวหน�าแผนกงานอีเลิร'นนิ่ง    กรรมการ 
2.4 หัวหน�าแผนกงานศูนย'การเรียนด�วยตนเอง  กรรมการ 
2.5 นายกฤษฎา  ทาสันเทียะ  กรรมการ 
2.6 นางสาวเมธวดี  กรองโพธิ์  กรรมการ 
2.7 นางสาววราภรณ'  วังหอม   กรรมการ 
2.8 นางสาวกิติยา  นิวาศานนท'  กรรมการ 
2.9 นางสาวพรทิพย'  บ้ังจันอัด  กรรมการ 
2.10 นายกําธร  พิณศรี   กรรมการ 
2.11 นายลทีบ'  บัวงาม   กรรมการ 
2.12 นายเรวัตร  โถมกระโทก  กรรมการ 
2.13 นายตรีทศ  ศุภคติสันต์ิ  กรรมการ 
2.14 นางสาวมุทิตา  มุ�ยกระโทก  กรรมการ 
2.15 นางจิราพร  ภู�ถนนนอก  กรรมการ 
2.16 นายวิโรจน'  ธรรมวัตร'  กรรมการ  
2.17 นายประภวิชญ'  บรรจงกุล  กรรมการ 
2.18 นางสาวอลิษา  กลิ่นหอมโสภณ  กรรมการ 
2.19 หัวหน�าสํานักงานผู�อํานวยการ   กรรมการและเลขานุการ 
2.20 หัวหน�าฝ2ายวิทยบริการ    กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 

 
3. ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการฝ2ายประชาสัมพันธ'และพิธีการ  ได�จัดประชุมในการเตรียมการสัมมนา  และได�จัดทํา
แผนการดําเนินการประชาสัมพันธ'  ดังนี้ 
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3.1  ช�วงเตรียมการสัมมนาฯ 
ตารางท่ี 10  ช�วงเตรียมการสัมมนาของ ฝ2ายประชาสัมพันธ' และพิธีการ 

ลําดับ กิจกรรม/งาน  

ระยะเวลาการดําเนินการ 

ผู#รับผิดชอบ พฤศจิกายน
2556 

ธันวาคม 
2556 

มกราคม 
2557 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.ส่ือส่ิงพิมพ; 
 

 
1.1 ปIายไวนิล 
1) ไวนิลขนาด 5X3 ม. 

2) ไวนิลขนาด  
2.85 X 0.45 ม. 
3) ไวนิล 
         ขนาด 3.6X1.45 ม. 
      4) ไวนิลขนาด 4X6 ม. 

5) ไวนิล ขนาด 15X2 ม. 
6) ไวนิล ขนาด 1.2X2.4 ม. 

             วันวิสาข' 
อรวรรณ 
มุทิตา 
ประภวิชญ' 
พรทิพย' 
อลิษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- คณะกรรมการฝ2าย
ประชาสัมพันธ'และพิธีการ
พิจารณา 

P             
A             

- คณะกรรมการบริหาร
พิจารณา 

P             
A             

- กําหนดติดต้ัง P             
A             

2.ส่ือวิทยุกระจายเสียง 
 - คณะกรรมการพิจารณา

สคริปต' 
P             ปวีณา 

เมธวดี 
รัญชน' 
กฤษฎา 
ตรีทศ 

 A             
- คณะกรรมการฝ2าย

ประชาสัมพันธ'พิจารณา
ไฟล'เสียง 

P             

 A             
- คณะกรรมการบริหาร

พิจารณา 
P              

 A             
- เผยแพร� P             
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 A             
3.ส่ือวิทยุโทรทัศน; 
 3.1 วีดีทัศน; (LED)                

 - คณะกรรมการฝ2าย
ประชาสัมพันธ'และพิธีการ
พิจารณา 

P             

 A             
- คณะกร รมกา รบ ริ ห า ร

พิจารณา 
P             

 A             
- เผยแพร� P             

 A             
4.ส่ืออินเทอร;เน็ต 
 4.1 เว็บไซต;              รัญชน' 

กิติยา - คณะกร รมกา รบ ริ ห า ร
พิจารณา 

P             

 A             
4.2 Social Media : 
Facebook Twitter  Youtube 

             ณัฐชนันย'  
กิติยา 
กําธร 

P             
 A             
 
ผลการดําเนินงานตามแผนงานประชาสัมพันธ'และพิธีการแบ�งออกเปMน  4 ส�วน ได�แก� 
ส�วนท่ี 1  สื่อสิ่งพิมพ'   

1.1 ปdายไวนิล คณะกรรมการได�จัดทําปdายไวนิลขนาดต�าง ๆ  ดังนี้ 
1.1.1. ปdายไวนิล ขนาด 5X3 เมตร จํานวน 1 ปdาย  และปdายไวนิลขนาด  

2.85 X 0.45 เมตร จํานวน 1 ปdาย ติดต้ังบริเวณหน�าอาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 

รัญชน' 
ปวีณา  
ตรีทศ 
กฤษฎา 
เมธวดี 
วิโรจน' 
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ภาพท่ี 7  ปdายไวนิลหน�าอาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
1.1.1. ปdายไวนิล ขนาด 3.6X1.45 เมตรจํานวน  1 ปdาย ติดในตู�แสดงงานหน�าสํานัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ภาพท่ี 8 ปdายไวนิลตู�แสดงงาน 
1.1.1. ปdายไวนิล ขนาด 4X6 เมตรจํานวน 1 ปdายติดต้ังบริเวณแยกสุรนารายณ'ปdาย

ประชาสัมพันธ'ของเทศบาลนครนครราชสีมา 
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ภาพท่ี 9 ปdายไวนิลแยกสุรนารายณ' 
1.1.1. ปdายไวนิล ขนาด 15X2 เมตร จํานวน  2  ปdายติดต้ังบริเวณสะพานลอยหน�า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

ภาพท่ี 10  ปdายไวนิลสะพานลอย 
1.1.2. ปdายไวนิล ขนาด 1.2X2.4 เมตร จํานวน  25  ปdาย   โดยแบ�งออกเปMน 

 2 กลุ�ม ดังนี้ 
กลุ�มท่ี 1  ติดบริเวณนอกมหาวิทยาลัย  

- บริเวณสามแยกปfกถึงหน�ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จํานวน 10 ปdาย   
- บริเวณสามแยกหัวทะเลถึงหน�ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จํานวน 5 ปdาย 
- บริเวณสี่แยกจอหอถึงหน�ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจํานวน 5 ปdาย 

   กลุ�มท่ี 2  ติดบริเวณภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 5 ปdาย 
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ภาพท่ี 11  ปdายติดภายในบริเวณมหาวิทยาลัย 

 
ส�วนท่ี 2   สื่อวิทยุกระจายเสียง 

2.1 เสียงประชาสัมพันธ'   
2.1.1  คณะกรรมการ ฯ  ได�จัดทําข�อความท่ีใช�การประชาสัมพันธ' และผลิตสื่อ

โฆษณาในการเผยแพร�ผ�านทางวิทยุกระจายเสียงโดยข�อความท่ีใช�ในการประชาสัมพันธ'มี ดังนี้ 
 

 
 
 
 

ข#อความเสียงประชาสัมพนัธ; 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญร�วม
สัมมนาวิชาการห�องสมุดมนุษย'ระดับนานาชาติ เรื่อง 2014 International forum on Human Library 
Development for ASEAN++ ระหว�างวันท่ี 28 – 30 มกราคม 2557  โดยวิทยากรชั้นนําจากต�างประเทศ
และในประเทศ  สอบถามข�อมูลเพ่ิมเติมได�ท่ี 0 4423 3069 หรือ facebook.com/humanlibrary.rmuti 



 

   2.1 .2 คณะกรรมการ ฯ  ได�จัด ทําหนั งสือขอความอนุ เคราะห' เสียง เ พ่ือ
ประชาสัมพันธ'งานสัมมนาวิชาการ ให�กับเทศบาลนครนครราชสีมา และสถานีวิทยุ อสมท นครราชสีมา 

ส�วนท่ี 3  สื่อวิทยุโทรทัศน'  
  3.1  วีดิทัศน' 

3.1.1  คณะกรรมการ ฯ  ได�จัดทําวีดิทัศน' 
สัมมนาวิชาการ   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

คณะกรรมการ ฯ  ได�จัด ทําหนั งสือขอความอนุ เคราะห' เสียง เ พ่ือ
ประชาสัมพันธ'งานสัมมนาวิชาการ ให�กับเทศบาลนครนครราชสีมา และสถานีวิทยุ อสมท นครราชสีมา 

คณะกรรมการ ฯ  ได�จัดทําวีดิทัศน' 2 ภาษา เพ่ือใช�ในการประชาสัมพันธ'งาน

 
ภาพท่ี 12  วีดีทัศน'ภาษาไทย 

34 

คณะกรรมการ ฯ  ได�จัด ทําหนั งสือขอความอนุ เคราะห' เสียง เ พ่ือ
ประชาสัมพันธ'งานสัมมนาวิชาการ ให�กับเทศบาลนครนครราชสีมา และสถานีวิทยุ อสมท นครราชสีมา  

ภาษา เพ่ือใช�ในการประชาสัมพันธ'งาน



 

 
 
 
 
 
 

    
3.1.2  คณะกรรมการ ฯ

จังหวัดนครราชสีมา และเทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ือประชาสัมพันธ'
   
  3.2  ข�อความอักษรวิ่งด�านล�างในโทรทัศน'
   3.2.1  คณะกรรมการ ฯ  ได�จัดส�งข�อความให�กับสถานีโทรทัศน'ไทยพีบีเอส 
PBS) และสถานีวิทยุโทรทัศน'แห�งประเทศไทย  โดยมีข�อความดังนี้

 
 
 
 
 
 
 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญร�วม
สัมมนาวิชาการห�องสมุดมนุษย'ระดับนานาชาติ 
Development for ASEAN++ 
ส า ร ส น เทศ  มห า วิ ท ย าลั ย เ ทค โ น โ ล ยี ร า ช ม งคล อี ส าน  ส อบถาม โ ท ร
http://ifhld.rmuti.ac.th 

 

 
 

ภาพท่ี 13  วีดีทัศน'ภาษาอังกฤษ 

คณะกรรมการ ฯ  ได�จัดส�งวีดีทัศน'ท้ัง 2 ภาษาให�กับองค'การบริหารส�วน
จังหวัดนครราชสีมา และเทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ือประชาสัมพันธ' 

ข�อความอักษรวิ่งด�านล�างในโทรทัศน' 
คณะกรรมการ ฯ  ได�จัดส�งข�อความให�กับสถานีโทรทัศน'ไทยพีบีเอส 

และสถานีวิทยุโทรทัศน'แห�งประเทศไทย  โดยมีข�อความดังนี้ 

ข#อความประชาสมัพันธ; 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญร�วม
สัมมนาวิชาการห�องสมุดมนุษย'ระดับนานาชาติ 2014 International forum on Human Library 
Development for ASEAN++ ระหว�างวันท่ี 28 – 30 มกราคม 2557  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
ส า ร ส น เทศ  มห า วิ ท ย าลั ย เ ทค โ น โ ล ยี ร า ช ม งคล อี ส าน  ส อบถาม โ ท ร
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ภาษาให�กับองค'การบริหารส�วน

คณะกรรมการ ฯ  ได�จัดส�งข�อความให�กับสถานีโทรทัศน'ไทยพีบีเอส (Thai 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญร�วม
International forum on Human Library 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
ส า ร ส น เทศ  มห า วิ ท ย าลั ย เ ทค โ น โ ล ยี ร า ช ม งคล อี ส าน  ส อบถาม โ ท ร 0  4 423  3 069  ห รื อ 
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  3.3  เชิญสื่อมวลชนจัดทําข�าว 
   3.3.1  คณะกรรมการ ฯ  ได�จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห'จัดทําข�าว ในพิธีเป̀ด
งานสัมมนา  วันท่ี  28  มกราคม 2557เวลา 09.00 น. ได�แก�   
   1)  สถานีวิทยุโทรทัศน'แห�งประเทศไทย 
    2)  บริษัท  เคซีทีวี  จํากัด 
    3)  บริษัท  ดีทีวี  จํากัด 
 

ส�วนท่ี 4  เว็บไซต' /facebook/banner 
- http://ifhld.rmuti.ac.th/ 

 

 
ภาพท่ี 14  เว็บไซต'ประชาสัมพันธ' 
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- Facebook : http://www.fabebook.com/humanlibrary.rmuti 

 
ภาพท่ี 15  Facebook 

ส�วนท่ี 5  พิธีกร 
 พิธีกรในงานสัมมนาฯ  ประกอบด�วย 
 1.  นายสุเทพ     ยนต'พิมาย รองผู�อํานวยการฝ2ายวิทยบริการ 
 2.  นางสาวสุกัญญา ชูธรัตน'  อาจารย'ประจําสาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
 3.  นายธีรวัตน'   อาจปรุ  อาจารย'ประจําสาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
 4.  นางสาววราภรณ' วังหอม  นักวิชาการคอมพิวเตอร' แผนกงานห�องสมุด 
 5.  นางสาววราภรณ' วังหอม  นักวิเทศสัมพันธ'   กองนโยบายและแผน  อ 
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สรุปผลการดําเนินงาน 
ฝ�ายปฏิคม ลงทะเบียน และศึกษาดูงาน 

1. ภาระหน#าท่ี 
1.1 รับลงทะเบียน และจัดเตรียมใบเสร็จรับเงินสําหรับผู�เข�าร�วมสัมมนา 
1.2 จัดทําและแจกปdายชื่อ กระเปNาเอกสารและของท่ีระลึกผู�เข�าร�วมสัมมนา 
1.3 ประสานงานการจองท่ีพักให�วิทยากร 
1.4 หาข�อมูลเก่ียวกับการทัศนศึกษาและจัดทําโปรแกรมการทัศนศึกษา 
1.5 ประชาสัมพันธ'การจัดทัศนศึกษา 
1.6 ประสานงานและติดต�อผู�เข�าร�วมสัมมนาเพ่ือให�การทัศนศึกษาเปMนไปด�วยความ เรียบร�อย 
1.7 ดูแลและอํานวยความสะดวกผู�เข�าร�วมสัมมนาระหว�างการทัศนศึกษา 

2. รายช่ือคณะกรรมการ 
2.1 รองผู�อํานวยการฝ2ายบริหารงานท่ัวไป   ประธานกรรมการ 
2.2 หัวหน�าแผนกงานห�องสมุด    กรรมการ 
2.3 หัวหน�าแผนกงานศูนย'การเรียนด�วยตนเอง  กรรมการ 
2.4 หัวหน�าแผนกงานสารบรรณและการเจ�าหน�าท่ี  กรรมการ 
2.5 หัวหน�าแผนกงานนโยบายและแผน   กรรมการ 
2.6 หัวหน�าแผนกงานฐานข�อมูลหน�วยงาน   กรรมการ 
2.7 นายทัดเทพ   วุฒิกนกกาญจน'  กรรมการ 
2.8  นายประภวิชญ'  บรรจงกุล  กรรมการ 
2.9  นางสุรวดี    กอคูณกลาง  กรรมการ 
2.10  นางจุฑารัตน'  บุญคํา   กรรมการ 
2.11  นางสาวอุดมลักษณ'   พ่ึงอารมณ'  กรรมการ 
2.12  นางสาวมุทิตา  มุ�ยกระโทก  กรรมการ 
2.13  นางสาวพรทิพย'  บ้ังจันอัด  กรรมการ 
2.14  นางสาวอลิษา  กลิ่นหอมโสภณ  กรรมการ 
2.15  นางสาวปนิดา   คุณศึกษา  กรรมการ 
2.16  นางสาวอุไร   ชูพุทธพงษ'  กรรมการ 
2.17  นางสาววิลาวัณย'   แสนสุข   กรรมการ 
2.18   นางรัชดาพร   บุญไมตรี  กรรมการ 
2.19   นางจิราพร   ภู�ถนนนอก  กรรมการ 
2.20   นางสาวปราณปริยา   ตันติบุตร  กรรมการ  
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2.21   หัวหน�าฝ2ายบริหารงานท่ัวไป   กรรมการและเลขานุการ 
 

3. การดําเนินงาน 

3.1 ช�วงเตรียมการสัมมนา 
ตารางท่ี 11  ช�วงเตรียมการสัมมนาของฝ2ายปฏิคม ลงทะเบียน และศึกษาดูงาน 

ลําดับ ภาระหน#าท่ี ผู#รับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 
ลงทะเบียน ปฏิคม   

1 จัดทําฐานข�อมูลรายชื่อผู�เข�าสัมมนา ฝ2ายปฏิคม ลงทะเบียน และ
ศึกษาดูงาน 

เรียบร�อย 

2 ออกแบบ/จัดทําปdายชื่อผู�เข�าสัมมนา/วิทยากร/
เจ�าหน�าท่ี 

ฝ2ายปฏิคม ลงทะเบียน 
 

เรียบร�อย 

3 รับแบบตอบรับ/ประสานขอข�อมูลเพ่ิมเติมจาก
ผู�เข�าร�วมสัมมนา 

ฝ2ายปฏิคม ลงทะเบียน 
 

เรียบร�อย 

4 ประสานจองโรงแรมท่ีพักให�วิทยากร อุไร  แสงศิริ เรียบร�อย 
5 บันทึกข�อมูลแบบตอบรับการเข�าร�วมสัมมนา ฝ2ายปฏิคม ลงทะเบียน และ

ศึกษาดูงาน 
เรียบร�อย 

6 รับ-ส�งเงินให�ส�วนการเงินเพ่ือออกใบเสร็จรับเงิน
สําหรับผู�ชําระเงินล�วงหน�า 

อุไร  แสงศิริ 
 

เรียบร�อย 

7 จัดส�งใบเสร็จรับเงินให�ผู�เข�าสัมมนา ฝ2ายปฏิคม ลงทะเบียน เรียบร�อย 
8 จัดเตรียมกระเปNาเอกสารให�ผู�เข�าสัมมนา ฝ2ายปฏิคม ลงทะเบียน เรียบร�อย 
9 จัดเตรียมรายชื่อผู�เข�าสัมมนาเรียงตามลําดับ

หน�วยงาน 
ฝ2ายปฏิคม ลงทะเบียน และ

ศึกษาดูงาน 
เรียบร�อย 

10 ประสานติดต�อร�านจัดทําอาหารกลางวัน ฝ2ายปฏิคม ลงทะเบียน เรียบร�อย 
11 จัดเตรียมกล�องอาหารว�าง ฝ2ายปฏิคม ลงทะเบียน เรียบร�อย 

ทัศนศึกษา   
1 รวบรวมข�อมูลแหล�งทัศนศึกษา ฝ2ายทัศนศึกษา เรียบร�อย 
2 ติดต�อประสานกับผู�จัดทัศนศึกษา เรื่องโปรแกรม

ทัศนศึกษา จํานวน 2 โปรแกรม 
ฝ2ายทัศนศึกษา เรียบร�อย 

3 นําเสนอโปรแกรมทัศนศึกษาต�อท่ีประชุม ฝ2ายทัศนศึกษา เรียบร�อย 
4 จัดทําแผ�นพับประชาสัมพันธ'ทัศนศึกษา ฝ2ายทัศนศึกษา เรียบร�อย 
5 รวบรวมข�อมูลของผู�เข�าร�วมทัศนศึกษาให�กับผู�จัด

ทัศนศึกษา 
ฝ2ายทัศนศึกษา เรียบร�อย 
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3.2 ช�วงสัมมนาฯ 
ตารางท่ี 12  ช�วงสัมมนาฯ ของฝ2ายปฏิคม ลงทะเบียน และศึกษาดูงาน 

ลําดับ ภาระหน#าท่ี ผู#รับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 
1 รับลงทะเบียน ฝ2ายรับลงทะเบียนฯ เรียบร�อย 
2 ประสานงานติดต�อ/สอบถาม ฝ2ายรับลงทะเบียนฯ เรียบร�อย 
3 30 มกราคม 2557 โปรแกรมทัศนิศึกษาท่ี 2   

ทัศนศึกษา “อนุสาวรีย'ท�าวสุรนารี – พิพิธพันธ'ไม�
กลายเปMนหิน –อุทธยานแห�งชาติเขาใหญ� – ตลาด
ผักผลไม�ปลอดสารพิษ อ.ปากช�อง และ Outlet  
สักการะ หลวงพ�อโต อ.สีค้ิว” 

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา 

เรียบร�อย 

 

3.3 ช�วงหลังการสัมมนาฯ 
ตารางท่ี 13 ช�วงหลังสัมมนาฯ ของฝ2ายปฏิคม ลงทะเบียน และศึกษาดูงาน 

ลําดับ ภาระหน#าท่ี ผู#รับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 
1 สรุปผลการดําเนินงาน/ค�าใช�จ�ายต�างๆ อุไร  แสงศิริ เรียบร�อย 
2 สรุปผลการดําเนินงาน/ค�าใช�จ�ายต�างๆ อุไร  แสงศิริ เรียบร�อย 

 
4. ปfญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะ 

- 
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สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ 
ฝ�ายโสตทัศนูปกรณ; และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ภาระหน#าท่ี 
1.1 ติดต้ังและจัดบริการโสตทัศนูปกรณ' 
1.2 จัดเตรียมอุปกรณ'ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสัมมนา 
1.3 พัฒนาระบบลงทะเบียนผู�เข�าร�วมสัมมนา 
1.4 จัดเตรียมอุปกรณ' ระบบถ�ายทอดสดผ�านเครือข�ายอินเทอร'เน็ต 
1.5 บันทึกภาพ 
1.6 บันทึกภาพ เสียง เทปวีดีทัศน' 
1.7 ควบคุมระบบเสียงและแสงสว�างภายในห�องสัมมนาฯ/ห�องจัดเลี้ยง 
1.8 อํานวยความสะดวกให�คณะกรรมการฝ2ายต�างๆ และงานอ่ืนๆ ท่ีได�รับมอบหมาย 

2. รายช่ือคณะกรรมการ 
2.1    รองผู�อํานวยการฝ2ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานวิชาการ ประธานกรรมการ 
2.2    หัวหน�าแผนกงานเทคโนโลยีการศึกษา   กรรมการ 
2.3    หัวหน�าแผนกงานศูนย'คอมพิวเตอร'    กรรมการ 
2.4     หัวหน�าแผนกงานอีเลิร'นนิ่ง     กรรมการ 
2.5     นายป̀ยวัฒน'  ชัยวงษ'    กรรมการ 
2.6     นายตรีทศ  ศุภคติสันต'   กรรมการ 
2.7     นางสาวอัจฉรา  เทือกพุดซา   กรรมการ 
2.8     นายกฤษฏา  ทาสันเทียะ   กรรมการ 
2.9     นายวิโรจน'  ธรรมวัตร'   กรรมการ 
2.10 นายป̀ยะ  บุญราช    กรรมการ 
2.11 นายปรีชา  สมหวัง    กรรมการ 
2.12 นางสาวเมธวดี  กรองโพธิ์   กรรมการ 
2.13 นางสาวอาภาพร  สุประดิษฐ'   กรรมการ 
2.14 นางสาวอาจารี  จรานุวัฒน'   กรรมการ 
2.15 หัวหน�าฝ2ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานวิชาการ  กรรมการและเลขานุการ 
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3. การดําเนินงาน 
3.1 ช�วงเตรียมการสัมมนา 
ตารางท่ี 14 ช�วงเตรียมสัมมนาฯ ของ ฝ2ายโสตทัศนูปกรณ' และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลําดับ ภาระหน#าท่ี ผู#รับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 
1 จัดเตรียมอุปกรณ'สําหรับการสัมมนาฯของวิทยากร รัญชน',ตรีทศ,ชัยวัฒน' เรียบร�อย 
2 จัดเตรียมอุปกรณ'สําหรับการบันทึกภาพ แผนกงานเทคโนโลยีการศึกษา เรียบร�อย 
3 จัดเตรียมอุปกรณ' ระบบถ�ายทอดสดผ�านเครือข�าย

อินเทอร'เน็ต 
ชัยวัฒน',รัญชน',ป̀ยะวัฒน'

,ตรีทศ 
เรียบร�อย 

4 การเตรียมระบบ Skype ระหว�างประเทศ 
(มาเลเซีย-ไทย) 

ฝ2ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
งานวิชาการ 

เรียบร�อย 

 

3.2 ช�วงสัมมนาฯ 
ตารางท่ี 15 ช�วงสัมมนาฯ ของ ฝ2ายโสตทัศนูปกรณ' และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลําดับ ภาระหน#าท่ี ผู#รับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 
1 บันทึกภาพนิ่ง วิโรจน' และอาจารี เรียบร�อย 
2 บันทึกภาพ เสียง เทปวีดีทัศน' ทศพล ตรีทศ ป̀ยะวัฒน' และ

วิโรจน' 
เรียบร�อย 

3 ควบคุมระบบถ�ายทอดสดผ�านเครือข�าย
อินเทอร'เน็ต 

ฝ2ายสถานท่ี เรียบร�อย 

4 ควบคุมระบบSkype ระหว�างประเทศ  
(มาเลเซีย-ไทย) 

ฝ2ายสถานท่ี เรียบร�อย 

5 ควบคุมระบบเสียงและแสงสว�างภายในห�อง 
สัมมนาฯ 

ฝ2ายสถานท่ี เรียบร�อย 

6 ควบคุมระบบเสียงและแสงสว�างภายในห�องงาน
เลี้ยงต�อนรับ 

ฝ2ายสถานท่ี เรียบร�อย 

7 ควบคุมระบบเสียงกิจกรรมห�องสมุดมนุษย'ครั้งท่ี 
27 และ 28 (ณ โถงใต�อาคาร 12A) 

ฝ2ายสถานท่ี เรียบร�อย 

 

3.3 ช�วงหลังการสัมมนาฯ 

ตารางท่ี 16 ช�วงหลังสัมมนาฯ ของฝ2ายโสตทัศนูปกรณ' และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลําดับ ภาระหน#าท่ี ผู#รับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 
1 สรุปผลการดําเนินงานฝ2ายโสตทัศนูปกรณ' และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ฝ2ายสถานท่ี เรียบร�อย 

2 ตัดต�อ รวบรวมวีดีโอ รูปภาพ ภาพรวมของการ
สัมมนาฯ 

แผนกงานเทคโนโลยีการศึกษา เรียบร�อย 
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4. ปfญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะ 
4.1 อุปกรณ'ท่ีมีอยู�อย�างจํากัด ทํางานการดําเนินงานระหว�างตอนสัมมนาฯตัดขัด เช�น ช�องเสียบการ

แสดงผลผ�านหน�าจอมี 2 ช�อง ทําให�วิทยากรไม�สามารถมองเห็นการแสดงผลหน�าจอ 
4.2 ปfจจัยภายนอกอ่ืนๆท่ีไม�สามารถควบคุมได� 

5. ภาพการดําเนินงานฝ2ายโสตทัศนูปกรณ' และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 การเตรียมระบบ Skype และ การถ�ายทอดสด 

 

 

 
ภาพท่ี 16 การเตรียมระบบ Skype และ การถ�ายทอดสด 

 
1.1 การดําเนินงานบันทึกภาพนิ่ง เสียง เทปวีดีทัศน' 

 
 

 

 

 
 

 
ภาพท่ี 17 การเตรียมระบบ Skype และ การถ�ายทอดสด 
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สรุปผลการดําเนินงาน 
ฝ�ายการเงิน 

1. ภาระหน#าท่ี 
1.1 รับเงินและออกใบเสร็จค�าลงทะเบียน 
1.2 จัดซ้ือ/จัดหาวัสดุเพ่ือใช�ในการสัมมนาฯ 
1.3 จัดทําบันทึกของบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
1.4 สรุปรายรับ-รายจ�าย 

 
2. รายช่ือคณะกรรมการ 

2.1  ผู�อํานวยการกองคลัง     ประธานกรรมการ  
2.2  หัวหน�าฝ2ายการเงิน     กรรมการ 
2.3  หัวหน�าฝ2ายเบิกจ�าย     กรรมการ 
2.4  หัวหน�าสํานักงานผู�อํานวยการ   กรรมการ 
2.5  หัวหน�าฝ2ายวิทยบริการ    กรรมการ 
2.6  นางสาวอุไรลดา  ชูพุทธพงษ'    กรรมการ 
2.7  รองผู�อํานวยการฝ2ายบริหารงานท่ัวไป   กรรมการและเลขานุการ 
2.8  หัวหน�าฝ2ายบริหารงานท่ัวไป    กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 

 
3.  การดําเนินงาน 

3.1 ช�วงเตรียมการสัมมนาฯ 
ตารางท่ี 17  ช�วงเตรียมการสัมมนาฯ ของฝ2ายการเงิน 

ลําดับ ภาระหน#าท่ี ผู#รับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 
1 ทําหนังสือของบประมาณสนับสนุนจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และบริษัท ร�านค�า
ต�าง ๆ  

หัวหน�าฝ2ายบริหารงานท่ัวไป เรียบร�อย 

2 ประสานงานกับบริษัท ร�านค�าต�าง ๆ ในการจัดหา
รายได�และสิ่งของในการจัดสัมมนา 

หัวหน�าฝ2ายบริหารงานท่ัวไป เรียบร�อย 

3 รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินค�าลงทะเบียน และ
เงินสนับสนุนจากผู�ให�การสนับสนุน 

กรรมการฝ2ายการเงิน เรียบร�อย 

 

3.2 ช�วงสัมมนาฯ 
ตารางท่ี 18  ช�วงสัมมนาฯ ของฝ2ายการเงิน 

ลําดับ ภาระหน#าท่ี ผู#รับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 
1 รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน กรรมการฝ2ายการเงิน เรียบร�อย 

 
 



45 
 

3.3 ช�วงหลังการสัมมนาฯ 
ตารางท่ี 19  ช�วงหลังสัมมนาฯ ของฝ2ายการเงิน 

ลําดับ ภาระหน#าท่ี ผู#รับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 
1 สรุปผลการดําเนินงาน/ค�าใช�จ�ายต�างๆ หัวหน�าฝ2ายบริหารงานท่ัวไป เรียบร�อย 

 
4.  ปfญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะ 

- 
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ผลการประเมินโครงการจากแบบสอบถาม 

การจัดสัมมนาวิชาการห�องสมุดมนุษย� (Human Library) ระดับนานาชาติ 
(2014 International Forum on Human Library Development for ASEAN++) 

วันท่ี 28 – 30 มกราคม พ.ศ.2557 
ณ ห�องประชุมมรกตอีสาน  สํานักวิทยบริการเละเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 

----------------------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาห�องสมุดมนุษย� (Human Library) เกิดข้ึนครั้งแรกในกรุงโคเปนฮาเกน ประเทศเดนมาร�ก 
เม่ือปT ค.ศ.2000 โดย Ronni Abergel และคนอ่ืนๆ  มีวัตถุประสงค�หลักในระยะแรกๆคือ การหยุดความรุนแรง 
(Stop the violence)โดยกระบวนการสร�างเสริมความรู�ความเข�าใจอันดีระหว\างบุคคลหรือกลุ\มชนท่ีมีความ
ขัดแย�งกันด�วยการจัดกิจกรรมให�กลุ\มบุคคลดังกล\าวได�มีโอกาสมาพบปะพูดคุยหรือสนทนากันในสถานท่ีซ่ึงมี
บรรยากาศกัลยาณมิตร ผลท่ีได�จากกิจกรรมดังกล\าวคือ บุคคลกลุ\มต\างๆท่ีเข�าร\วมกิจกรรมมีความพึงพอใจใน
ประโยชน�ท่ีได�รับ ซ่ึงได�แก\ การได�รับความรู� ความเข�าใจ แนวคิด ประสบการณ� และแรงบันดาลใจ แต\เดิม 
Ronni Abergel ใช�ชื่อว\าเป̀นกิจกรรม Living Library ต\อมามีการปรับเปลี่ยนเป̀น Human Library ซ่ึงมี
ความหมายท่ีชัดเจนมากข้ึน และเขาได�เผยแพร\แนวคิดเรื่องการพัฒนาห�องสมุดมนุษย�ผ\านเว็บไซต� 
humanlibrary.org  มาอย\างต\อเนื่อง 

ในปbจจุบัน การพัฒนาห�องสมุดมนุษย� ได�ขยายตัวไปสู\ประเทศอ่ืนๆในทวีปยุโรปและประเทศต\างๆใน
ทวีปอ่ืนๆ เป̀นต�นว\า อเมริกา ออสเตรเลีย และอาเซีย มากข้ึนตามลําดับ  แต\วัตถุประสงค�หลักจะมีความ
แตกต\างไป กล\าวคือ ส\วนใหญ\มีวัตถุประสงค�หลักคือ การมุ\งจัดให�บุคคลจากสาขาอาชีพต\างๆท่ีมีจิตอาสาเป̀น
กุศลได�มาพบปะสนทนาและถ\ายทอดความรู�ความเข�าใจ แนวคิด ประสบการณ� และแรงบันดาลใจให�กับผู�ท่ีสนใจ
ในวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป̀น
มหาวิทยาลัยแห\งแรกในประเทศไทยและอาเซียนท่ีมีการพัฒนาการพัฒนาห�องสมุดมนุษย� โดยได�เริ่มดําเนินการ
เ ม่ื อ เ ดื อ น พ ฤ ษ ภ า ค ม  พ . ศ . 2553 ใ น แ ง\ ผ ล ผ ลิ ต แ ล ะ ผ ล ลั พ ธ�  นั บ ต้ั ง แ ต\  ปT  พ . ศ . 2553 ถึ ง  
พ.ศ.2556 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได�จัดกิจกรรม
ห�องสมุดมนุษย�มาแล�ว 25 ครั้ง ผู�เข�าร\วมกิจกรรมมากกว\า      ร�อยละ 80 มีความพึงพอใจในระดับมากหรือสูง
ต\อประโยชน�ท่ีได�รับ นั่นคือ การได�รับความรู� ความเข�าใจ แนวคิด ประสบการณ� และแรงบันดาลใจในเรื่องท่ีตน
สนใจ หรือการได�มีโอกาสให�ความรู� ความเข�าใจ แนวคิด ประสบการณ� และแรงบันดาลใจแก\ผู�อ่ืนท่ีสนใจ 
นอกจากจะจัดกิจกรรมห�องสมุดมนุษย�ในฐานะงานวิทยบริการแก\ผู�ใช�บริการมาอย\างต\อเนื่องแล�ว สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ยังได�ริเริ่มการพัฒนาเครือข\าย
ห�องสมุดมนุษย�แห\งประเทศไทยข้ึนต้ังแต\ปT พ.ศ.2554 ซ่ึงในปbจจุบันมีสมาชิกเพ่ิมมากข้ึนตามลําดับ 

ด�วยเหตุท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีสถานภาพเป̀นผู�นําด�านการพัฒนาห�องสมุดมนุษย�
ของประเทศไทย มีภารกิจสําคัญประการหนึ่งคือการให�บริการทางวิชาการแก\สังคม และมีความจําเป̀นต�องสนอง
นโยบายด�านการเตรียมตัวเข�าสู\ประชาคมอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล สํานักวิทยบริการและ
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เทคโนโลยีสารสนเทศจึงได�จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง 2014 International Forum on 
Human Library Development for ASEAN++ โดยมีหัวข�อท่ีน\าสนใจดังนี้ 

1) The Keynote Speaker  
2) Human Library: Importance, Procedure, Output & Outcomes 
3) The Development of a Human Library Model: An R&D Study 
4) The Symposium: Human Library Experiences Learned from Countries 
5) Human Library Demonstration & Human Library Events 

วัตถุประสงค� 

1. เพ่ือให�ผู�เข�าสัมมนาได�มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู� ประสบการณ� และวิธีปฏิบัติท่ีดีจากการนําเสนอ
และอภิปรายจากการประชุมสัมมนาและวิทยากรชั้นนําด�านการพัฒนาห�องสมุดมนุษย� (Human Library) 

 2. เพ่ือให�ผู�เข�าสัมมนาได�รับการสร�างเสริมความตระหนักในความสําคัญของการพัฒนามหาวิทยาลัย/
สถานศึกษาในด�านการพัฒนาห�องสมุดมนุษย� (Human Library)   

3. เพ่ือเป̀นเวทีให�นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู�บริหารและบุคลากร
มหาวิทยาลัย/สถานศึกษา ผู�บริหารและบุคลากรห�องสมุดในมหาวิทยาลัย/สถานศึกษา และผู�ท่ีสนใจ   ได�มา
อภิปราย แลกเปลี่ยนแนวคิด และมุมมองในการพัฒนาห�องสมุดมนุษย�ในมหาวิทยาลัย/สถานศึกษา ในฐานะกล
ยุทธ�ใหม\ของการสร�างเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมแห\งการเรียนรู� ชุมชนและสังคมแห\งการเรียนรู�ท่ียั่งยืน 

 

วิธีดําเนินการ 

1. กลุ"มตัวอย"าง 

1.1 กลุ\มตัวอย\างในการสํารวจ ความคิดเห็นต\อการจัดสัมมนาวิชาการห�องสมุดมนุษย� (Human 
Library) ระดับนานาชาติ  (2014 International Forum on Human Library Development for 
ASEAN++)  จํานวน 90   คน   
                1.2  กลุ\มตัวอย\างในการสํารวจความคิดเห็นต\อการทัศนศึกษา จํานวน 7  คน   
 
เครื่องมือท่ีใช) 

เครื่องมือท่ีใช�ในการสํารวจครั้งนี้  คือ แบบสอบถาม เรื่อง “ความคิดเห็นต\อการสัมมนาวิชาการ
ห�องสมุดมนุษย� (Human Library) ระดับนานาชาติ  (2014 International Forum on Human Library 
Development for ASEAN++)”  และแบบสอบถาม เรื่อง ความคิดเห็นต\อการทัศนศึกษา  
 
วิธีรวบรวมข)อมูล 

3.1 การรวบรวมข�อมูลจากแบบสอบถามเรื่อง “ความคิดเห็นต\อการสัมมนาวิชาการห�องสมุดมนุษย� 
(Human Library) ระดับนานาชาติ  (2014 International Forum on Human Library Development for 
ASEAN++)” จากผู�เข�าร\วมสัมมนาฯ จํานวน 90 คนได�แบบสอบถามคืนจํานวน   54  ชุด 
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3.2  การรวบรวมข�อมูลจากแบบสอบถาม เรื่อง ความคิดเห็นต\อการทัศนศึกษา  จากผู�เข�าร\วมทัศน
ศึกษา จํานวน 7 คน ได�แบบสอบถามคือ จํานวน  7 ชุด 

1. ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการสํารวจครั้งนี้ คือ วันท่ี 28 – 30  มกราคม พ.ศ. 2557 

2. สถิติท่ีใช) 

3.1   ค\าความถ่ี (Frequency) 
3.2   ค\าความถ่ี (Percentage) 
3.3   ค\าเฉลี่ย (X�) 
3.4    ส\วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 
3.5    ค\าคะแนนความพึงพอใจต้ังแต\  3.51  ข้ึนไป 

3. การวิเคราะห�และแปรผล 

รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการสัมมนาวิชาการห�องสมุดมนุษย� (Human Library) ระดับนานาชาติ  
(2014 International Forum on Human Library Development for ASEAN++) เพ่ือประเมินผลการ
ดําเนินงาน โดยแบบสอบ  3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป  ประกอบด�วย เพศ อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพ หน\วยงานต�นสังกัด 
ประเทศ และ ท\านทราบแหล\งข�อมูลจากสื่อ/ช\องทางใดบ�าง 
 ตอนท่ี 2 แบบประเมินความคิดเห็นต\อการจัดงานสัมมนา      ได�วิเคราะห�ข�อมูลจากแบบสํารวจ ท่ีมี
ลักษณะคําถาม มาตราส\วนประมาณค\า(Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร�ท (Likert Scale) 5 ระดับ (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2541) ดังนี้  

5 หมายถึง  มากท่ีสุด 
4 หมายถึง  มาก 
3 หมายถึง  ปานกลาง 
2 หมายถึง  น�อย 
1 หมายถึง  น�อยท่ีสุด 
 
  สําหรับการแปลผลค\าเฉลี่ยท่ีได�จากการวิเคราะห�ข�อมูลมีเกณฑ� ดังนี้ 

4.51-5.00  หมายความว\า   มีระดับความคิดเห็น อยู\ในระดับ “มากท่ีสุด” 
3.51-4.50  หมายความว\า   มีระดับความคิดเห็น อยู\ในระดับ “มาก ” 
2.51-3.50  หมายความว\า   มีระดับความคิดเห็น อยู\ในระดับ “ปานกลาง” 
1.51-2.50  หมายความว\า   มีระดับความคิดเห็น อยู\ในระดับ “น�อย” 
1.00-1.50  หมายความว\า   มีระดับความคิดเห็น อยู\ในระดับ “น�อยท่ีสุด” 

ตอนท่ี 3 ข�อคิดเห็นเพ่ิมเติม และข�อเสนอแนะ  เป̀นคําถามแบบปลายเป~ด 

 



49 

ผลจากการวิเคราะห�ข)อมูล 

 1. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลจากการแจกแบบสอบถาม เรื่อง ความคิดเห็นต\อการจัดสัมมนาวิชาการ
ห�องสมุดมนุษย� (Human Library) ระดับนานาชาติ  (2014 International Forum on Human Library 
Development for ASEAN++)  เป̀นดังนี้ 

ตารางท่ี 20  จํานวน และร�อยละของข�อมูลผู�ตอบ 

รายการ จํานวน ร�อยละ 
1. เพศ  ชาย 21 38.90 

หญิง 33 61.10 
2. อายุ ตํ่ากว\า 25 ปT   3 5.60 

อายุ 25 – 40 ปT   27 50.00 
อายุ 41 – 55 ปT    20 37.00 
อายุมากกว\า  55 ปTข้ึนไป 4 7.40 

3. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 22 40.70 
ปริญญาโท 25 46.30 
ปริญญาเอก 7 13.00 

4. สถานภาพ อาจารย�/เจ�าหน�าท่ี 44 81.50 
ผู�บริหาร 7 13.00 
อ่ืนๆ (อบจ.นม) 2 3.70 

5. หน\วยงานต�นสังกัด สํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 14 25.92 
   อาชีวศึกษา 0 0 
 อุดมศึกษา 37 68.52 
 อ่ืนๆโปรดระบุ 3 5.56 
6. ประเทศ ไทย 50 92.60 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ (กัมพูชา ,ฟ~ลิป~นส�) 4 7.40 
7. ท\านทราบแหล\งข�อมูล หนังสือราชการ มหาวิทยาลัย 48 88.88 
จากสื่อ/ช\องทางใด โปสเตอร�ประชาสัมพันธ� 5 9.26 
 อินเทอร�เน็ต (เว็บไซต�, อีเมล) 7 13.24 
 โทรทัศน� 0 0 
 Social Network 4 7.40 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ 0 0 

จากตารางท่ี 20 พบว\า ผู�เข�าร\วมสัมมนาฯ ส\วนใหญ\เป̀นเพศหญิง  คิดเป̀นร�อยละ 61.10 มีอายุระหว\าง 
อายุ 25 – 40 ปT   คิดเป̀นร�อยละ 50.00  มีระดับการศึกษาปริญญาโท คิดเป̀นร�อยละ 46.30   มีสถานภาพ
เป̀นอาจารย�/เจ�าหน�าท่ี คิดเป̀นร�อยละ 81.50 สังกัดหน\วยงานอุดมศึกษา คิดเป̀นร�อยละ 68.52  มาจากไทย
ประเทศ คิดเป̀นร�อยละ 92.60 โดยส\วนมากได�ทราบข\าวการอบรมจาก หนังสือราชการ มหาวิทยาลัยคิดเป̀น
ร�อยละ 88.88 
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ตารางท่ี  21   ผลการจากแบบสอบถาม เรื่อง ความคิดเห็นต\อการจัดสัมมนาวิชาการห�องสมุดมนุษย� 
(Human Library) ระดับนานาชาติ  (2014 International Forum on Human Library Development for 
ASEAN++)   

หัวข)อ 

ผลการประเมิน 

ค"าเฉล่ีย  
(   ) 

S.D ร)อยละ แปลผล 

1.  การบริหารจัดการสัมมนา (the Seminar Management) 4.60 0.228 92.00 มาก 

1.1 การต�อนรับ-การลงทะเบียน (The hospitality and 
registration) 

4.80 0.407 96.00 มากท่ีสุด 

1.2 พิธีเป~ดงาน /พิธีการ( The opening ceremony) 4.62 0.562 92.40 มากท่ีสุด 

1.3 ความเหมาะสมของสถานท่ี (The appropriateness of the 
location) 

4.63 0.560 92.60 มากท่ีสุด 

1.4 เอกสารประกอบการสัมมนาฯ (The seminar document) 4.50 0.607 90.00 มากท่ีสุด 

1.5 การให�การบริการของเจ�าหน�าท่ี  (The services from 
OARIT staff) 

4.74 0.483 94.80 มากท่ีสุด 

1.6  ความพร�อมของอุปกรณ�และสื่อท่ีใช�นําเสนอ 
 (The quality of equipment used) 

4.65 0.555 93.00 มากท่ีสุด 

1.7 การจัดงานเลี้ยงรับรอง  (18.00-21.00น.)  
The quality of Welcome Dinner (18.00-21.00น.) 

4.60 0.566 92.00 มากท่ีสุด 

1.8 การจัดอาหารว\าง เครื่องด่ืม และอาหารกลางวัน  
(The quality of meals, snacks and beverage) 

4.28 0.712 85.60 มาก 

1.9 การต�อนรับ-การลงทะเบียน (The hospitality and 
registration) 

4.46 0.665 89.20 มาก 

2. การนําเสนอและกิจกรรมในระหว"างการสัมมนา  
(The Presentations and Activities) 

4.48 0.3653 73.40 มาก 

2.1 การกล\าวสุนทรพจน�นํา (Keynote speaker) 4.50 0.637 90.00 มากท่ีสุด 

2.2 Setting Up a Human Library : Importance, 
Procedure, Output  & Outcomes 

4.44 0.604 88.80 มาก 

2.3 The Development of a Human Library Model : An 
R&D Study 

4.46 0.605 89.20 มาก 

2.4 Symposium : Developing Human Libraries in 
Countries 

4.35 0.619 87.00 มาก 

2.5 Human Library Demonstration 4.52 0.574 90.40 มากท่ีสุด 

 

x
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ตารางท่ี  21   (ต\อ) 

หัวข)อ 

ผลการประเมิน 

ค"าเฉล่ีย  
(   ) 

S.D ร)อยละ แปลผล 

2.6 การเป~ดโอกาสให�มีส\วนร\วม(ซักถาม/คําตอบ/การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น/ใช�บริการ) 
(Participation opportunities (To ask questions/to 
exchange ideas/to join activities) 

4.76 0.473 95.20 มากท่ีสุด 

2.7 การจัดทัศนศึกษาทางศิลปวัฒนธรรม (3 เส�นทาง)  
(The Arts and Culture Sightseeing (3 routes) 

4.33 0.777 86.60 มาก 

3. ประโยชน�ท่ีได)รับและการนําไปใช)  
( Advantages gained and application) 

4.49 0.5367 89.80 มาก 

3.1 ความรู� ความเข�าใจ ประสบการณ� แนวคิด  
และแรงบันดาลใจ ก\อนการสัมมนาฯ 
(Knowledge, understanding, experiences, ideas and 
inspiration before seminar) 

4.22 0.925 84.40 มาก 

3.2 ความรู� ความเข�าใจ ประสบการณ� แนวคิด  
และแรงบันดาลใจ หลังการสัมมนาฯ 
(Knowledge, understanding, experiences, ideas and 
inspiration after seminar) 

4.57 0.536 91.40 มากท่ีสุด 

3.3 ความคาดหวังต\อการนําความรู� ความเข�าใจ ประสบการณ� 
แนวคิด และแรงบันดาลใจ ไปใช�  (ในการพัฒนาห�องสมุด
มนุษย�) 
(Expectation toward applying (the knowledge, 
understanding, experiences, ideas and inspiration on 
human library development after seminar) 

4.67 0.514 93.40 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.53 0.318 90.60 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 21  ผลผลการจากแบบสอบถาม เรื่อง ความคิดเห็นต\อการจัดสัมมนาวิชาการห�องสมุด
มนุษย� (Human Library) ระดับนานาชาติ  (2014 International Forum on Human Library 
Development for ASEAN++)  ภาพรวมมีเฉลี่ยเท\ากับ 4.53 เม่ือคิดเป̀นร�อยละ เท\ากับ 90.60  อยู\ในระดับ 
“มากท่ีสุด”  เม่ือพิจารณาเป̀นรายด�าน มีผลการวิเคราะห�ข�อมูล ดังนี้  

x
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 -  การบริหารจัดการสัมมนา (the Seminar Management)   มีค\าเฉลี่ยเท\ากับ  4.60  คิด
เป̀นร�อยละ 92.00 อยู\ในระดับ “มากท่ีสุด” และพิจารณารายข�อ พบว\าการต�อนรับ-การลงทะเบียน (The 
hospitality and registration)  มีผลการประ เ มินมาก ท่ี สุ ด มี เ ฉลี่ ย เ ท\ า กับ  4 . 80    
คิดเป̀นร�อยละ 96.00 อยู\ ในระดับ “มากท่ีสุด” รองลงมา คือการให�การบริการของเจ�าหน�า ท่ี   
(The services from OARIT staff)   มีเฉลี่ยเท\ากับ 4.74  คิดเป̀นร�อยละ 94.60  อยู\ในระดับ “มากท่ีสุด” และ
น�อยท่ีสุด คือ  การจัดอาหารว\าง เครื่องด่ืม และอาหารกลางวัน (The quality of meals, snacks and 
beverage) มีค\าเฉลี่ยเท\ากับ 4.28  คิดเป̀นร�อยละ 85.60 อยู\ในระดับ “มาก”   

 - การนําเสนอและกิจกรรมในระหว"างการสัมมนา (The Presentations and Activities) 
มีค\าเฉลี่ยเท\ากับ  4.48  คิดเป̀นร�อยละ 73.40  อยู\ในระดับ “มาก” และพิจารณารายข�อ พบว\า การเป~ดโอกาส
ให�มีส\วนร\วม(ซักถาม/คําตอบ/การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ใช�บริการ มีผลการประเมินมากท่ีสุดมีค\าเฉลี่ย
เท\ากับ 4.76  คิดเป̀นร�อยละ 95.20  อยู\ในระดับ “มากท่ีสุด”  รองลงมาคือ Human Library Demonstration 
มีค\าเฉลี่ยเท\ากับ 4.52 คิดเป̀นร�อยละ 90.40  อยู\ในระดับ “มากท่ีสุด” และน�อยท่ีสุด คือ การจัดทัศนศึกษาทาง
ศิลปวัฒนธรรม (3 เส�นทาง) มีค\าเฉลี่ยเท\ากับ 4.33 คิดเป̀นร�อยละ 86.60  อยู\ในระดับ “มาก” 

  - ประโยชน�ท่ีได)รับและการนําไปใช)  (Advantages gained and application) มีค\าเฉลี่ย
เท\ากับ  4.49   คิดเป̀นร�อยละ 89.80  อยู\ในระดับ “มาก” และพิจารณารายข�อ พบว\า ความคาดหวังต\อการนํา
ความรู� ความเข�าใจ ประสบการณ� แนวคิด และแรงบันดาลใจ ไปใช�(ในการพัฒนาห�องสมุดมนุษย�) มีผลการ
ประเมินมากท่ีสุดมีค\าเฉลี่ยเท\ากับ  4.67   คิดเป̀นร�อยละ 93.40 อยู\ในระดับ “มากท่ีสุด”  รองลงมา คือ ความรู� 
ความเข�าใจ ประสบการณ� แนวคิด และแรงบันดาลใจ หลังการสัมมนา  มีค\าเฉลี่ยเท\ากับ 4.57 คิดเป̀นร�อยละ   
91.40  อยู\ในระดับ “มากท่ีสุด”  และน�อยท่ีสุด คือความรู� ความเข�าใจ ประสบการณ� แนวคิด และแรงบันดาล
ใจ ก\อนการสัมมนาฯ   มีค\าเฉลี่ยเท\ากับ  4.22  คิดเป̀นร�อยละ 84.40 อยู\ในระดับ “มาก”   

 ค\าคะแนนเฉลี่ยต้ังแต\ 3.51 คะแนนข้ึนไปมีจํานวน 54 คนคิดเป̀นร�อยละ 100.00  (คิดจากผู�ตอบแบบ
สอถามท้ังสิ้น 54 คน)  

ส"วนท่ี 3 ข)อคิดเห็นเพ่ิมเติม และข)อเสนอแนะ 

- ควรจัดต้ังเครือข\าย 
- บรรยายควรมีภาษาไทยแปลสอดแทรก บุคคลท่ีอ\อนภาษาจะได�เข�าใจ 
- ควรจัดต้ังเครือข\าย 
- การจัดสัมมนา Human Library ของมหาวิทยาลัยฯ ขอมีการจัด ข้ึนทุกๆ  

ปTการศึกษาเพราะเป̀นประโยชน�ต\อหน\วยงานอย\างยิ่ง 
- น\าจะมี Translator ช\วยสําหรับผู�สัมมนาท่ีไม\เชี่ยวชาญด�านภาษา  ทําให�เกิดความเข�าในเนื้อหา

ไม\ครบถ�วน 
- ควรขยายเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู�   ไปสู\สาขาวิชาด�านอ่ืนๆ  นอกเหนือจากการศึกษา  

อย\างกว�างขวาง เช\น การสาธารณสุข การเมือง ฯลฯ 
- ควรปรับปรุงเรื่องการควบคุมเวลาของ Speaker  เนื่องจากต�องความรู� ความคิดเห็น   

อย\างเท\าเทียมกัน 
- ไม\สามารถใช� wi-fi  ได�ค\ะ (การดําเนินการแก�ไขค\อนข�างล\าช�าค\ะ) 
- เป̀นการจัดสัมมนาในหัวข�อท่ีมีประโยชน�มาก นําความรู�ไปต\อยอดได� 
- การอํานวยความสะดวกของผู�จัดงานดีมากค\ะ 
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-   ควรจะต�องมีการตรวจทานหนังสือราชการท่ีจะจัดส\งให�ถูกต�อง  เพราะหนังสือราชการท่ี
ส\งไปในครั้งนี้นั้น หมายเลขโทรศัพท�ท่ีติดต\อ กับหน\วยงานท่ีเก่ียวข�องไม\ถูกต�อง  จึงทําให�มีปbญหาในการติดต\อ  
สอบถามเป̀นอย\างมาก 

-   มาตรการเพ่ิมความเข�มแข็ง ทางเครือข\ายความร\วมมือ 
-   เป̀นช\องทางทุกหน\วย วิทยาเขตฯ จัดโครงการ KM Library  เพ่ือนําเครือข\ายเข�าร\วม 

(เปลี่ยนเจ�าภาพไปเรื่อยๆ ในเขตและตามเครือข\าย) 
-  ทํ าให� เ ป̀นนโยบาย  ให� ทุกหน\ วยงาน หาหนั งสื อ มีชี วิ ตให�มากและหลากหลาย  

เพ่ือนํามาตกผลึกเป̀นองค�ความรู�ของโครงการนี้ 
-  ควรปรับเรื่อง การแจ�งเวลาของรถรับ-ส\ง ระหว\างท่ีพัก-มทร.อีสาน ควรแจ�งเวลาให�ชัดเจน 
-  เอกสารสัมมนา ควรจะตีพิมพ�เป̀นรูปเล\มให�ดีกว\านี้ 
-  เสียงดนตรีในงานเลี้ยงดังเกินไป 
-  อาหารกลางวัน วันท่ี 28 ม.ค. 57 ไม\ค\อยอร\อย 
-  ควรมีนิทรรศการเก่ียวกับ Human Library  เพ่ือสื่อสารข�อมูลให�มากข้ึน 
-  การรักษาเวลาสําหรับผู�นําเสนอแต\ละท\าน ex. มี Time Keeper  
-  รถรับท่ีโรงแรมตอนเช�า เช�าไปนะ (ออกสัก 8.00 ?)  แจ�งเวลาในตารางให�ชัดเจน สําหรับการ

รับส\ง (อาจแนบไปในกําหนดการ) 
-  Very Good, Staff service mind and Active. 
- The organize were very hospitable / accommodation. 

           -  It would be a lot more better if translations in English were provide for all 
translation / sharing’s. 

-  รถรับส\ง เช�าไป ควรกําหนดเวลาให�ชัดเจน 
2. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลจากการแจกแบบสอบถาม เรื่อง ความคิดเห็นต\อการทัศนศึกษา   

เป̀นการเดินทางไปทัศนศึกษา  สาย 1  ได�แก\     จํานวน 7 คน โดยมีผลการวิเคราะห�ข�อมูล เป̀นดังนี้ 
ตารางท่ี  22   ผลการจากแบบสอบถาม เรื่อง  ความคิดเห็นต\อการทัศนศึกษา    

รายการ จํานวน ร)อยละ 

1. เพศ  ชาย 2 28.58 

หญิง 5 71.42 

2. อายุ ตํ่ากว\า 25 ปT   0 0 

อายุ 25 – 40 ปT   6 85.70 

อายุ 41 – 55 ปT    1 14.30 

อายุมากกว\า  55 ปTข้ึนไป 0 0 

3. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 3 42.90 

ปริญญาโท 4 57.10 

ปริญญาเอก 0 0 

4. สถานภาพ อาจารย�/เจ�าหน�าท่ี 5 71.42 

ผู�บริหาร 0 0 

อ่ืนๆ (activist) 2 28.58 
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จากตารางท่ี  22 พบว\า ผู�เข�าร\วมทัศนศึกษา ส\วนใหญ\เป̀นเพศหญิง  คิดเป̀นร�อยละ 71.42 มีอายุ
ระหว\าง อายุ 25 – 40 ปT   คิดเป̀นร�อยละ 85.70  มีระดับการศึกษาปริญญาโท คิดเป̀นร�อยละ 57.10 มี
สถานภาพเป̀นอาจารย�/เจ�าหน�าท่ี คิดเป̀นร�อยละ 71.40  

ตารางท่ี  23  ผลการจากแบบสอบถาม เรื่อง ความคิดเห็นต\อการทัศนศึกษา 

 

หัวข)อ 

ผลการประเมิน 

ค"าเฉล่ีย  
(   ) 

S.D ร)อยละ แปลผล 

1 ความเหมาะสมของสถานท่ีในการทัศนศึกษา 
The appropriateness of the sightseeing places 

4.43 0.535 88.60 มาก  

2 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการทัศนศึกษา 
The appropriateness of the time spent in 
sightseeing 

4.29 0.488 85.80 มาก  

3 ยานพาหนะท่ีใช�ในการเดินทางเหมาะสม 
The appropriateness of vehicles used 

4.57 0.535 91.40 มากท่ีสุด 

4 อาหารว\าง และอาหารกลางวัน 
The food and beverages 

4.86 0.378 97.20 มากท่ีสุด 

5 การอํานวยความสะดวกของทีมงานผู�จัดทัศนศึกษา 
The hospitality of the sightseeing staff 

4.71 0.488 94.20 มากท่ีสุด 

6  การทําหน�าท่ีของมัคคุเทศก� 
The sightseeing guide’s ability 

4.86 0.378 97.20 มากท่ีสุด 

7 ประโยชน�ท่ีได�รับจากการทัศนศึกษา 
The advantages of the sightseeing 

4.29 0.488 85.80 มาก  

ภาพรวม 4.57 0.297 91.40 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 23  ผลผลการจากแบบสอบถาม เรื่อง ความคิดเห็นต\อการทัศนศึกษาภาพรวม  
มีค\าเฉลี่ยเท\ากับ 4.57 เม่ือคิดเป̀นร�อยละ เท\ากับ 90.60  อยู\ในระดับ “มากท่ีสุด”    เม่ือพิจารณาเป̀นรายข�อ 
พบว\า ระดับความคิดเห็นต\อการจัดสัมมนาท่ีมากสุดคือ อาหารว\าง และอาหารกลางวัน  และการทําหน�าท่ีของ
มัคคุเทศก� มีค\าเฉลี่ยเท\ากับ 4.86  คิดเป̀นร�อยละ 97.20  อยู\ในระดับ “มากท่ีสุด”   รองลงมาคือ การอํานวย
ความสะดวกของทีมงานผู�จัดทัศนศึกษา มีค\าเฉลี่ยเท\ากับ 4.71  คิดเป̀นร�อยละ 94.20 อยู\ในระดับ “มากท่ีสุด”    

x
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และน�อยท่ีสุดคือ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการทัศนศึกษา และประโยชน�ท่ีได�รับจากการทัศนศึกษา 

ค\าเฉลี่ยเท\ากับ 4.29  คิดเป̀นร�อยละ 85.80  อยู\ในระดับ “มาก”  

 

 
ส"วนท่ี 3 ข)อคิดเห็นเพ่ิมเติม และข)อเสนอแนะ 

1.   I’d like to see more the traditional culture and spots such as loyal place and 
Kmer heritage etc. 

2.   มัคคุเทศก� น\ารักมาก 

3.   เป̀นการทัศนศึกษาท่ีดี 

4.   I want to see more traditional place . Legacy Historical ex.  Like KMER but…. 
Today is very good ! Thanks ! 
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สรุปการจัดการความรู� (KM) 
ฝ�ายวิชาการ  ผลิตเอกสาร  นิทรรศการ  และประเมินผล 

ภาระหน
าท่ี ความสําเร็จ ป�ญหา การแก
ไข ข
อเสนอแนะ 
1. ติดต#อ
ทาบทาม/เชิญ
วิทยากร  
รวบรวม
ติดตาม
เอกสาร
ประกอบการ
สัมมนาจาก
วิทยากร 

ดี 1.  วิทยากรบางท#านไม#
สามารถส#งเอกสาร
บทความตามวันท่ีกําหนด
ได
 เนื่องจากภาระงานท่ี
มาก และเวลาในการ
ประสานงานกระชั้นชิด 
 2. วิทยาการบางท#านขอ
นําเอกสารมาแจกวันงาน
ฯ 
 

1.ส#งพิมพ2เอกสาร
ประกอบ การสัมมนาฯ 
เท#าท่ีวิทยากรส#งมาให
 
2.แก
ป�ญหาเฉพาะหน
า
โดยการจัดแทรกเอกสาร
ในเล#มสําหรับวิทยากรท่ี
ส#งช
า 
3.ติดต#อขอเอกสารจาก
วิทยากรแจกหน
างาน 
 

1.ควรมีการ
วางแผนเตรียมงาน
และประสาน
วิทยากรอย#างน
อย 
ไม#ต่ํากว#า 4-5 
เดือน  

2. จัดทํา
ต
นฉบับและ
ผลิตเอกสาร
ประกอบการ
สัมมนาฯ 

ดี 1.  เอกสารประกอบการ
สัมมนาฯ จากวิทยาการ
บางท#านส#งไม#ครบตาม
เวลาท่ีกําหนด 

1.  ทําใบแทรกเอกสาร
บทความท่ีส#งมาภายหลัง
ใส#ในเล#มเอกสาร 

2.  ควรมี VCD 
หัวข
อท่ีวิทยากร
บรรยายแจกผู
เข
า
สัมมนาฯ 

3.  จัดทําแบบ
ประเมินผล
การจัดสัมมนา  
ประมวลผล  
วิเคราะห2  
และนําเสนอ
ผลการ
ประเมิน 
 

ดี - 
 
 
 
 

- - 

4.  จัดทํา
เอกสารสรุป
และรายงาน
ผลการสัมมนา
ฯ 

ดี - - - 
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5.  จัด
นิทรรศการ
เก่ียวกับการ
สัมมนาฯ 

ดีมาก 1. ไม#มีผู
อยู#ประจํา
นิทรรศการเนื่องจาก
บุคลากรมีน
อย  และแต#
ละคนมีหลายหน
าท่ี ซ่ึงไม#
สามารถมาดูแลและ
อธิบายให
แก#ผู
เยี่ยมชม
นิทรรศการได
ตลอดเวลา 
มาได
เพียงครั้งคราว  
2.นิทรรศการมีการ
เปลี่ยนแปลงภาษาไทย
เปDนภาษาต#างประเทศ   
 

1.  ให
ผู
เข
าสัมมนาฯ 
หรือผู
ท่ีสนใจเดินชม
นิทรรศการด
วยตนเอง 
2.  ขอความอนุเคราะห2
จากผู
เชี่ยวชาญด
าน
ภาษาแปลเอกสาร  
 
 
 
 

1.  ควรจะขอความ
ร#วมมือจาก
นักศึกษามา
ช#วยงาน เนื่องจาก
บุคลากรมีไม#
เพียงพอต#องาน
ระดับประเทศ 
2.ควรแต#งต้ัง
บุคลากรและ
ผู
เชี่ยวชาญด
าน
ภาษาต#างประเทศ
เปDนกรรมการฯ 

6.  อํานวย
ความสะดวก
ในการจัด
นิทรรศการ
ของฝFายต#าง ๆ 

ดีมาก - - - 
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สรุปการจัดการความรู� (KM) 
ของคณะกรรมการฝ�ายประชาสัมพันธ( และพิธีการ 

ภาระหน�าท่ี 
ระดับของ

ความสําเร็จ 
ป0ญหา การแก�ไข ข�อเสนอแนะ 

1.จัดเตรียม
ข
อมูลสําหรับ
ใช

ประชาสัมพันธ2
การจัดสัมมนา 

ดี 1. ข
อมูลสําหรับใช
ใน
การประชาสัมพันธ2ไม#
นิ่ง มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ทําให
เกิด
ป�ญหาในการจัดทํา
เอกสาร 

1. แจ
งให
ทุกฝFายส#งข
อมูลท่ีมีการ
ปรับปรุงโดยด#วนหากมีการปรับปรุง
ข
อมูล 

- 

2.
ประชาสัมพันธ2
การจัดสัมมนา
โดยใช
สื่อ
ประเภทต#างๆ  

ดี 1. มีการเคลื่อนย
าย
และปIดทับปJายไวนิล 
2. การประสานงาน
ในการติดไวนิลกับ
เทศบาลฯ ไม#
เรียบร
อยเท#าท่ีควร 
เนื่องจาก เทศบาล
บอกขนาดของปJาย
และลําดับการติดท่ี
ไม#ชัดเจน 
3. การ
ประชาสัมพันธ2ผ#าน
วีดิทัศน2ไม#ค#อยเห็น
เผยแพร# 

1. ทําการติดต#อไปหน#วยงาน
ดังกล#าว ให
ย
ายติดอีกฝ�Kงของ
สะพาน 
2. คณะกรรมการประสานงานกับ
เทศบาลของลําดับการติดต้ังท่ี
ชัดเจน 
3. คณะกรรมการสอบถามกับ
หน#วยงานท่ีเก่ียวข
องในการขอ
เผยแพร#วีดิทัศน2เพ่ิมมากข้ึน 
 

- 
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สรุปการจัดการความรู� (KM) 
ของคณะกรรมการฝ�ายยานพาหนะ 

ภาระหน�าท่ี 
ระดับ

ความสําเร็จ 
ป0ญหา การแก�ไข ข�อเสนอแนะ 

1. บริการยานพาหนะ
สําหรับผู
เข
าร#วมสัมมนา 
1.1 หาข
อมูลรถ 
1.2 ขอความ

อนุเคราะห2รถ 
1.3 สํารวจความ

ต
องการใช

ยานพาหนะ 

1.4 ขอความ
อนุเคราะห2
กองกลางเพ่ือร#วม
ดําเนินงาน 

ดี 1. การขอใช
ยานพาหนะ
ต
องเปDนไปตามระเบียบ
ของทางมหาวิทยาลัย 

2. ตามระเบียบของทาง
มหาวิทยาลัยไม#
สามารถใช
รถรับจ
างได

ในกรณีท่ียังมีรถของ
มหาวิทยาลัยสามารถ
ให
บริการได
 

3. มหาวิทยาลัยมีภารกิจ
งานกีฬาราชมงคล
อีสานเกม ทําให
ไม#
สามารถให
บริการ
ยานพาหนะได
 

1. จัดทําเอกสารการขอใช
รถ
ไว
ล#วงหน
า 

2. ประสานงานกับแผนกงาน
ยานพาหนะเพ่ือแบ#งบัน
การใช
งานร#วมกับส#วนงาน
อ่ืนตามความเหมาะสม 

3. ขอความอนุเคราะห2จาก
หน#วยงานภายนอก 

1. ขอใช
รถตาม
ระเบียบไว

ล#วงหน
า
เตรียม
งบประมาณ
เพ่ือจ
างรถ
รับจ
าง 

2. เตรียมความ
พร
อมในการ
จ
างรถ
รับจ
างใน
กรณีท่ีรถ
ของทาง
มหาวิทยาลัย
ไม#เพียงพอ 

2. บริการยานพาหนะ
สําหรับวิทยากร 
2.1 หาข
อมูลรถ 
2.2 ขอความ

อนุเคราะห2รถ 
2.3 สํารวจความ

ต
องการใช

ยานพาหนะ 

2.4 จัดยานพาหนะรับ-
ส#งวิทยากร คุณ
Ronni Abergel 

ดี 1. การขอใช
ยานพาหนะ
ต
องเปDนไปตามระเบียบ
ของทางมหาวิทยาลัย 

2. ยานพาหนะขอ
มหาวิทยาลัยไม#
เพียงพอและไม#มี
งบประมาณในการจัด
จ
าง 

1. จัดทําเอกสารการขอใช
รถ
ไว
ล#วงหน
า 

2. ขอความอนุเคราะห2
บุคลากรท่ีมียานพาหนะ 
เพ่ือรับ-ส#งวิทยากร 

1. ขอใช
รถตาม
ระเบียบไว

ล#วงหน
า 

2. ขอความ
อนุเคราะห2
รถจาก
หน#วยงาน
ภายนอก 
หรือจัด
งบประมาณ
เพ่ือสํารอง 

 
3. บริการสถานท่ีจอดรถ

และการจราจร 
ดี 1. การระบุพ้ืนท่ีจอดรถ

ท่ีชัดเจนและ
เหมาะสม 

1. ประสานกับเจ
าหน
าท่ี
รักษาความปลอดภัยเพ่ือ
ปรับพ้ืนท่ีจอดรถให

เหมาะสม 

1. จัดทําแผนผัง
กําหนดพ้ืนท่ี
ให
ชัดเจน 
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ประมวลภาพการสัมมนาวิชาการห�องสมุดมนุษย� (Human Library)  ระดับนานาชาติ 
        เรื่อง 2014 International Forum on Human Library Development for ASEN++ 
 
วันท่ี 28  มกราคม  2557 

 

 
ภาพบรรยากาศการลงทะเบียนเข�าร�วมงานสัมมนาฯ 
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การลงนามบันทึกความเข�าใจ MoU ระหว�าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน -   

The Human Library  Organization และวิทยาลัยนครราชสีมา 

 
สุนทรพจน<นํา โดย ศ.ดร.ประสาท สืบค�า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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Setting up a Human Library : Importance, Procedure, Output  & Outcomes 

By Mr. Ronni Abergel  ผู�ก�อต้ังห�องสมุดมนุษย<แห�งแรกของโลก ประเทศเดนมาร<ค 

 

Mr. Ronni  Abergel 
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ผู�เข�าร�วมฟYงการบรรยายชาวกัมพูชา

 

การพัฒนารูปแบบห�องสมุดมนุษย< : ผลการวิจัยและพัฒนา 
โดย ผศ.ดร.คงศักด์ิ สังฆมานนท< 
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การพัฒนารูปแบบห�องสมุดมนุษย< : ผลการวิจยัและพัฒนาโดย ผศ.ดร.คงศักดิ์ สังฆมานนท< 

 

เสวนา : ประสบการณ<จัดห�องสมุดมนุษย<ในประเทศต�างๆ (โดยตัวแทนประเทศอาเซียน++)  
  

 

Chris Toffer จากประเทศมาเลเชียร�วมสัมมนาออนไลน< โดยใช�โปรแกรม skype 
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นิทรรศการ  ห�องสมุดมนุษย<  (Human Library) 
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สาธิตการจัดห�องสมุดมนุษย< รายชื่อ หนังสือมีชีวิต Living Books 

 
สาธิตการจัดห�องสมุดมนุษย< รายชื่อ หนังสือมีชีวิต Living Books 

โดย Eiien Soco ครูโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ<  
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สาธิตการจัดห�องสมุดมนุษย< รายชื่อ หนังสือมีชีวิต Living Books 

 

งานเลี้ยงรับรอง ณ อาคาร 35 
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วันท่ี 29 มกราคม 2557 

 

 

การจัดกิจกรรมห�องสมุดมนุษย< ครั้งท่ี 27   
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การจัดกิจกรรมห�องสมุดมนุษย< ครั้งท่ี 27   
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รายช่ือหนังสือมีชีวิต Living Books   
โครงการสัมมนาวิชาการห�องสมุดมนุษย# (Human Library) ระดับนานาชาติ 

เรื่อง 2014 International Forum on Human Library Development for ASEAN++ 

Call No Author Title 

No.LB-001 ผศ.ดร.คงศักด์ิ สังฆมานนท& การวิจัยปฎิบัติการเพ่ือการสรรค&สร3างองค&ความรู3ใหม7สําหรับ
นักศึกษา 

No.LB-002 ผศ.ดร.คงศักด์ิ สังฆมานนท& ยุทธศาสตร&การเรียนการสอนพูดภาษาอังกฤษสําหรับผู3เรียน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต7างประเทศ 

No.LB-003 Khongsak Sangkhamanon A fantastic Journey to X-Destinations 
No.LB-004 Dr.Khong วิธีการเขียนชื่อไทยเปUนภาษาอังกฤษตามหลักภาษาศาสตร&

สมัยใหม7 
No.LB-005 ผศ.ดร.คงศักด์ิ สังฆมานนท& ห3องสมุดมนุษย&ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานประเทศ

ไทย   / Human Library in RMUTI-Thailand 
No. LB-006 Khongsak Sangkhamanon The Fantastic Journeys to X-Destinations of Khong 

Sang* 
No. LB-007 ผศ.ดร.คงศักด์ิ สังฆมานนท& วิธีการเตรียมนําเสนอการพูดหรือรายงานเปUนภาษาอังกฤษ 
No. LB-008 ผศ.ดร.คงศักด์ิ สังฆมานนท& วิธีการเขียนชื่อไทยเปUนภาษาอังกฤษตามหลักภาษาศาสตร&

สมัยใหม7 
No. LB-009 ผศ.ดร.คงศักด์ิ สังฆมานนท& การใช3วิจัยปฏิบัติการเพ่ือการสรรค&สร3างองค&ความรู3สําหรับ

นักศึกษายุคใหม7 
No. LB-010 ผศ.ดร.คงศักด์ิ สังฆมานนท& วิธีการฝhกปฏิบัติสมาธิเพ่ือพัฒนาการเรียนรู3มิติใหม7สําหรับ

นักศึกษา 
No. LB-011 ผศ.ดร.คงศักด์ิ สังฆมานนท& เข3าถึงไวยากรณ&อังกฤษง7ายนิดเดียว(EZ Access to English 

Grammar) 

No. LB-012 ผศ.ดร.คงศักด์ิ สังฆมานนท& สนทนาภาษาอังกฤษง7ายนิดเดียว(EZ English Conversation) 
No. LB-013 ผศ.ดร.คงศักด์ิ สังฆมานนท& วิธีการเขียนบทคัดย7องานวิจัยเปUนภาษาอังกฤษ 

No. LB-014 ผศ.ดร.คงศักด์ิ สังฆมานนท& ยุทธศาสตร&การเรียนการสอนพูดภาษาอังกฤษสําหรับผู3เรียน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต7างประเทศ 

No. LB-015 Khongsak Sangkhamanon English Speaking Instructional Strategies(ESIS)  for EFL 
Learners 

No.LB -016 Khongsak Sangkhamanon Human Library in RMUTI - Thailand 
No.LB -017 ผศ.ดร. สําเนาว& เสาวกูล การเลี้ยงกุ3งก3ามกรามอินทรีย&ในนาข3าว             
No.LB-018 ผศ.ธัญภัค สังฆมานนท&                      “ห3องสมุดในฝvนท่ีไม7ใช7แค7ฝvน”                  
No.LB-019 ผศ.ธัญภัค  สังฆมานนท& เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู3 
No.LB-020 ชวลิต คัยนันทน& มหัศจรรย&แห7งบอนไซ 
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Call No Author Title 

No.LB-021 Apichart  Tiraprasertsin               How to Be cool 
No.LB-022 สุเทพ  ยนต&พิมาย ระบบห3องสมุดอัจฉริยะ Radio Frequency Identification 

(RFID) 
No.LB-023 Miss Sukanya Chootarat     Bento- Pinto (เบนโตะ-ป~�นโต)                                        
No.LB-024 รศ.กาญจนา  ตันสุวรรณรัตน& เรือนโคราช  
No-LB-025 รศ.กาญจนา  ตันสุวรรณรัตน& รูปแบบทางสถาปvตยกรรมของเรือนโคราชในการอยู7แบบยั่งยืน 
No.LB-026 รศ.กาญจนา  ตันสุวรรณรัตน& สถาปvตยกรรมพ้ืนถ่ินโคราช 
No.LB-027 รศ.กาญจนา  ตันสุวรรณรัตน& วิจัยในชั้นเรียน 
No.LB-028 ไพล เพราะผักแว7น การเรียกขวัญนาค  

 
No.LB-029 เศรษฐะ จันณรงค& วิธีเล7นกีตาร&อย7างง7าย ๆ   
No.LB-030 สวัสด์ิ จันทา การพัฒนาห3องสมุดมีชีวิตเพ่ือส7งเสริมนิสัยรักการอ7าน 

No. LB-031 Asst.Prof.Dr.Chalermpol 
Yuangklang 

การผลิตสัตว&/Animal Production 
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