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ค าน า 
 
  รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิทยบริการปี 2555 ฉบับน้ี       ของแผนก
งานห้องสมุด ฝ่ายวิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานสรุปผลการด าเนินงานและ
เผยแพร่ โครงการสัมมนาปฏิบตัิการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)     เนื้อหาประกอบด้วย   โครงการ
สัมมนาปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)  ก าหนดการสัมมนาฯ  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
สัมมนาฯ  งบประมาณ       ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ   บทความประกอบการสมัมนาฯ สรุปผลการด าเนินงาน  และผล
การประเมินโครงการสัมมนาปฏิบตัิการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)    
 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอยา่งยิ่งว่า รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพ             งานวิทย
บริการปี 2555 เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้บรหิารห้องสมุด คร/ูอาจารย์ บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา 
รวมถึงผู้สนใจทั่วไป  

 
 
 
 
 
 

                                                                                    คณะผู้จัดท า 
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สารบัญ 
 

ค าน า                                                                                                           หน้า 
       โครงการสมัมนาปฏิบติัการการพฒันาหอ้งสมุดมนุษย ์(Human Library) และเครือข่าย  
หอ้งสมุดมนุษยแ์ห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) 1 
ผลการด าเนินงาน 
       ก าหนดการสมัมนาปฏิบติัการการพฒันาหอ้งสมุดมนุษย ์(Human Library)                4 
และเครือข่ายหอ้งสมุดมนุษยแ์ห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) 
       ภาพประกอบการสมัมนาปฏิบติัการการพฒันาหอ้งสมุดมนุษย ์ 5 
(Human Library) และการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายหอ้งสมุดมนุษยแ์ห่งประเทศไทย   
       สรุปผลรายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายหอ้งสมุดมนุษยแ์ห่งประเทศไทย  12 
(Thailand Human Library Network) 
       สรุปผลความพึงพอใจผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาปฏิบติัการการพฒันาหอ้งสมุดมนุษย ์(Human Library) 15 
และเครือข่ายหอ้งสมุดมนุษยแ์ห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) 
 

ภาคผนวก 20 
  
        ภาคผนวก ก  หนงัสือเชิญและใบสมคัรเขา้ร่วมสมัมนาฯ 21 
 ภาคผนวก ข  รายช่ือผูเ้ชา้ร่วมสมัมนาฯ และรายช่ือวทิยากร 24 
 ภาคผนวก ค  ค  าสัง่แต่งตั้ง 28 
 ภาคผนวก ง  ค  ากล่าวรายงานและค ากล่าวเปิดการสมัมนาฯ 36 
        ภาคผนวก จ  เอกสารประกอบการสมัมนาฯ 40 
 ภาคผนวก ฉ  แบบสอบถามความพึงพอใจ 57 
 ภาคผนวก ช  รายช่ือคณะกรรมการเครือข่ายหอ้งสมุดมนุษยแ์ห่งประเทศไทย  59 
                         ปี 2555-2556 (ชุดปรับปรุงเพ่ิมเติม) 
 ภาคผนวก ซ  บนัทึกขอ้ความ ขอเบิกเงินตามโครงการ ตามสญัญายมืเงิน เลขท่ี ๒๓๔/๕๕       61  
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รายงานสรุปผล 
“สัมมนาปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด  Human Library” 

วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2555  ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน  ชั้น 5  อาคาร 12C 
โครงการสัมมนาปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนษุย์ Human Library 

และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) 
 

1. ชื่อโครงการ สัมมนาปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)  และเครือข่ายห้องสมุด
มนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) 
 

2. หลักการและเหตุผล 
    แผนกงานห้องสมุด  ฝ่ายวิทยบริการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนซึ่งมีภารกิจส าคัญในการพัฒนามาตรฐาน
และคุณภาพของระบบงานวิทยบริการ เพื่อให้มีความสนใจและดึงดูดความสนใจให้ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งในปัจจุบัน นวัตกรรมการจัดห้องสมุดมีชีวิตก าลังได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  คือการจัด
ห้องสมุดในรูปแบบ Human Library  ซึ่งเป็นการจัดให้มี “หนังสือมีชีวิต (Living Books)”  ไว้บริการแก่
ผู้สนใจ จุดเด่นอยู่ที่การสรรหาให้บริการหนังสือมีชีวิตดังกล่าว โดยมีระเบียบหรือข้อปฏิบัติในการยืม – คืน 
คล้ายกับการยืม – คืนหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ธรรมดา  ประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับคือ การได้เรียนรู้แนวคิด 
ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจ จากการมีปฏิสัมพันธ์ทางวาจา (Verbal Interaction)  กับหนังสือมีชีวิต
แต่ละรายการ แล้วน าสิ่งดังกล่าวไปใช้พัฒนาการศึกษา ชีวิตตนเองและสังคมต่อไป   
     ปัจจุบันมีการจัดตั้ง Human Library  ขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแล้ว ในส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการโดยแผนกงานห้องสมุดและฝ่ายวิทยบริการ มีการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือและบริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันนี้มีเครือข่ายที่เปิดด าเนินการ Human 
Library  แล้ว 4 แห่ง คือ ห้องสมุดโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อ.โนนไทย ห้องสมุดโรงเรียนพระทองค า
วิทยา  อ.พระทองค า จ.นครราชสีมา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แต่ยังมีห้องสมุดอีกจ านวนมากที่ต้องการความรู้ แนวคิดและแรงบันดาลใจใน
การพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) เช่นเดียวกัน ซึ่งการสัมมนาปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเครือข่าย
ห้องสมุดมนุษย์อย่างต่อเนื่อง จะสามารถสนองตอบความต้องการดังกล่าวได้ จึงได้มีการจัดสัมมนา
ปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ (Human library Network)  ครั้งนี้ขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือจัดสัมมนาปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย ์(Human Library) และเครือข่ายห้องสมุด

มนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) ซึ่งเป็นการด าเนินการตามภาระงาน
ให้บริการวิชาการแก่สังคม  

3.2 เพ่ือให้ผู้เข้าสัมมนาได้น าความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจ ไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดตั้ง Human Library ในห้องสมุดของแต่ละสถาบันและร่วมมือกันพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์
แห่งประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
4. วิธีด าเนินงาน 

4.1 ผู้รับผิดชอบ แผนกงานห้องสมุด ฝ่ายวิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

4.2 หัวข้อในการสัมมนาปฏิบัติการ ประกอบด้วย 
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4.2.1 แนวทางในการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์
แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) 

4.2.2 ปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)  เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่ง
ประเทศไทย (Thailand Human Library Network) 

4.3 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 
4.3.1 ผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวน 40 คน 
4.3.2 วิทยากรบรรยาย และวิทยากรหนังสือมีชีวิต (ทัง้ภายในและภายนอก) จ านวน 11 คน 
4.3.3 เจ้าหน้าทีผู่้เกีย่วข้อง จ านวน 5 คน 

4.4 ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
4.4.1 ขัน้วางแผนและเตรียมการ ประกอบด้วย 

1) เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
2) ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา 
3) ติดต่อเชิญวิทยากร 
4) เตรียมบุคลากร เอกสารประกอบการสัมมนา วัสดุอุปกรณ์ และสถานที ่

4.4.2 ขัน้ปฏิบัติ 
จัดการสัมมนาปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)  และเครือข่าย

ห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555 
เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ดังตารางเวลาข้างล่าง 

 

07.30-08.00 น. 08.00-10.00 น. 10.00-12.00 น. 13.00-15.00 น. 15.00-17.00 น. 
ลงทะเบียน 
และพิธีเปิด 
การสัมมนาฯ 
 

การบรรยายการ
พัฒนาห้องสมุด
มนุษย ์(Human 
Library)  และ
เครือข่ายห้องสมุด
มนุษย์แห่ง
ประเทศไทย 
(Thailand 
Human Library 
Network) 

แบ่งกลุ่ม
ปฏิบัติการการ
พัฒนาห้องสมุด
มนุษย ์(Human 
Library)   

การบรรยายการ
พัฒนาห้องสมุด
มนุษย์ (Human 
Library) ของ
โรงเรียนโนนไทย
คุรุอุปถัมภ์ 

ปฏิบัติการพัฒนา
เครือข่ายห้องสมุด
มนุษย์แห่ง
ประเทศไทย 
(Thailand 
Human Library 
Network) และ
สรุปผลการ
สัมมนา  

 

4.4.3 ขัน้ประเมินผล 
1) เครือ่งมือทีใ่ช้ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสังเกต และการสัมภาษณ์ 
2) ผู้เกีย่วข้อง ได้แก่ ผู้เข้าสัมมนา และเจ้าหน้าทีผู่้เกีย่วข้อง 

4.4.4 ขัน้สะท้อนผลและปรับปรุง 
1) วิธีการทีใ่ช้ ได้แก่ การประชุมเพ่ือสรุปผลและปรึกษาหารือ 
2) ผู้เกีย่วข้อง ได้แก่ ผู้มีบทบาทเป็นหนังสือมีชีวิต และผู้ด าเนินโครงการ 

          4.5 งบประมาณ 60,000 บาท ประกอบด้วย 
4.5.1 ค่าตอบแทน 
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4.5.2 ค่าใช้สอย 
4.5.3 ค่าวัสดุ 

4.6 การประเมินผล 
4.6.1 ขอบเขต ได้แก่ ผลผลิต – ผลลัพธ์ จากการสัมมนา และความพึงพอใจของผู้เข้าสัมมนา 
4.6.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสังเกต และการสัมภาษณ์ 

 
5. ผลการด าเนินงาน 

5.1 ผลผลิต (Outputs) สรุปได้ดังนี้ 
5.1.1) ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ มีจ านวน 62 คน สุงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  
5.1.2) คณะกรรมการเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ปี 2554 – 2555 มีจ านวน

เพ่ิม 5คน ได้แก่ รองประธานคนที่ 2 คือ อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์  และกรรมการที่เสนอชื่อเพ่ิมเติม ได้แก่ 
นายจารุต  บุศราทิจ  นางสาวสุรางคณา คงปั้น  คุณจรรยา โพธิ์กลาง และคุณณภัทร ณรงค์สระน้อย 

5.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
5.2.1)  
       ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯส่วนใหญ่ (ร้อยละ82.85ระดับความพึงพอใจ 3.51 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80) มีความพึงพอใจต่อความรู้แนวคิด ประสบการณ์และแรงบันดาลใจที่ได้รับจากการสัมมนาฯใน
ระดับมาก 
6. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 6.1 ผลผลิต (Outputs) 
       6.1.1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จัดสัมมนาปฏิบัติการการพัฒนา
ห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human 
Library Network) เป็นการบริการวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมาย 
       6.1.2) มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯจากสถาบันต่างๆทั่วประเทศไทย มีจ านวน 62 คนสูงกว่าเป้า 
หมายที่ตั้งไว้ 
 6.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
         ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจในความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจที่ได้รับ
และคาดว่าจะน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) และเครือข่ายฯในสถาบัน
ของตนได ้
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ก าหนดการ 
สัมมนาปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)   

และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) 
วันท่ี 27  มกราคม พ.ศ. 2555  เวลา 08.00 – 17.00 น. 

ณ ห้องประชุมมรกตอสีาน  ชั้น 5  อาคาร 12C  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  นครราชสีมา 

 
เวลา กิจกรรม วิทยากร/หนังสือมีชีวิต สถานที่ 

08.00 – 08.30 น. ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ลงทะเบียน
รับเอกสาร 

เจ้าหน้าที ่ หน้าห้องประชุมฯ 

08.30 – 08.45 น. พิธีเปิดการสัมมนาปฏบิัติการ
การพัฒนาห้องสมุดมนุษย์  
และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์
แห่งประเทศไทย   

ผศ.ดร.คงศักดิ์  
สังฆมานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านสง่เสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
 

ห้องประชุมมรกตอีสาน 

09.00 – 10.15 น. การบรรยาย “แนวคิดในการ
พัฒนาห้องสมุดมนุษย์และ
เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่ง
ประเทศไทย” 

 ห้องประชุมมรกตอีสาน 

10.15 – 10.30 น. รับประทานอาหารวา่ง  หน้าห้องประชุมฯ 
10.30 – 12.00 น. ปฏิบัติการการพฒันาห้องสมุด

มนุษย์ (Human Library) 
ผศ.ดร.คงศักดิ์  สังฆมานนท์,  
รศ.กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์
อาจารย์ชวลิต  คัยนนัทน์  
และอาจารยส์ุรศักดิ์        
สังฆมานนท ์

ห้องประชุมมรกตอีสาน 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน - ในห้องประชุมฯ 
13.00 – 14.30 น. ปฏิบัติการการพฒันาเครือข่าย

ห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศ
ไทย 

ผศ.ดร.คงศักดิ์  สังฆมานนท์,   
อาจารย์ปิยวรรณ  คุสนิธุ์,  
อาจารย์ชวลิต  คัยนนัทน์,   
ครูระเบียบ  จันทา  และ
อาจารย์สุรศักดิ์  สังฆมานนท์ 

ห้องประชุมมรกตอีสาน 

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารวา่ง  หน้าห้องประชุมฯ 
14.45 – 16.30 น. ประชุมคณะกรรมการ

เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่ง
ประเทศไทย สรุปผล และพิธี
ปิดการสัมมนาฯ 

คณะกรรมการเครือข่าย
ห้องสมุดมนุษย์แห่ง 
ประเทศไทย 

ห้องประชุมมรกตอีสาน 

 
        หมายเหตุ  เวลา 10.30 -10.45 น. และ 14.45 -15.00 น. รับประทานอาหารว่าง 
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            ภาพที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์  สังฆมานนท์ 

         ผู้ชว่ยอธิการบดีด้านส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
        เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ 

 

              
 

    ภาพที่ 2 การบรรยาย“แนวคิดในการพัฒนาห้องสมุดและเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย 
          โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์  สังฆมานนท์ ประธานเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ฯ 

ภาพประกอบการ“สัมมนาปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)   
และการประชุมเครือขา่ยหอ้งสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) 
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ภาพที่ 3 การบรรยาย “ปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)”  
โดย อาจารย์ชวลิต  คัยนันทน์ 

อดีตอาจารย์ 3 ระดับ 8  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ปัจจุบันเป็นประธานชมรมบอนไซโคราช  ซึ่งท่านได้เป็นหนังสือมีชีวิต เรื่อง “บอนไซโคราช” 

 
 

 
 

ภาพที่ 4 การบรรยาย “ปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)”  
โดย อาจารย์สุรศักดิ์ สังฆมานนท์ อดีตผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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ภาพที่ 5 การบรรยาย “ปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ 
และเครือข่ายห้องสมุดแห่งประเทศไทย”  

โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์  สังฆมานนท์  ประธานเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ฯ 
 
 

    
ภาพที่ 6 การบรรยาย “ปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ 

และเครือข่ายห้องสมุดแห่งประเทศไทย” 
โดย อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ภาพที่ 7 การบรรยาย “ปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ 
และเครือข่ายห้องสมุดแห่งประเทศไทย”  

โดยครูระเบียบ  จันทา โรงเรียนโนนไทยครุอุปถัมภ์ 
 

             
 

ภาพที่ 8 และ 9 การบรรยายของหนังสือมีชีวิต (Living Book) “เรื่องขนมจีนประโดก”                     
โดยอาจารย์สาวิกา เพียรเกาะ เจ้าของกิจการ “ร้านขนมจีนประโดก” (ภาพซ้าย) 

และ หนังสือมีชีวิต (Living Book) เรื่อง “สเต๊กจิ้มกะแจ่ว”  โดย คุณจีระวัฒน์ คาระวิวัฒนา         
เจ้าของกิจการ “ร้านสเต๊กจิ้มกะแจ่ว” (ภาพขวา) 
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ภาพที่ 10 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย 
 
 

   
 

ภาพที่ 11 และ 12 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย 
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ภาพที่ 13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพา  ด าเนิน 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

        และรองประธานเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย 
 

 

 
ภาพที่ 14  คณะกรรมการเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ปี 2554-2555 
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ภาพที่ 15 การสาธิตการยืม-คืนหนังสือ ในรูปแบบห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) 

 
 

 

 
ภาพที่ 16 การสาธิตการยืม-คืนหนังสือ ในรูปแบบห้องสมุดมนุษย์ (Human Library 
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สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย 
(Thailand Human Library Network Committee 2011-2012)  

ครั้งที่  ๒/ ๒๕๕๕ 
เมื่อ  วันศุกร์ ที่  ๒๗ มกราคม  ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

ณ  ห้องมรกตอีสาน ชั้น ๕ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
_______________________ 

 
ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ดร.คงศักดิ ์ สังฆมานนท ์
2. นายสวัสดิ จันทา 
3. นายสุรศักดิ์ สังฆมานนท ์
4. นายชวลิต คัยนันทน์ 
5. ผศ.ธัญภัค สังฆมานนท์ 
6. ผศ.ดร.พรทิพา ด าเนิน 
7. นางอัจฉราพร เลี้ยงอยู่ 
8. นางผกายมาศ เจริญศิร ิ
9. นางสาวพริมา กุลนอก 
10. นางระเบียบ จันทา        
11. นางอัญชลี ชัชวาลุรัตน ์
12. นางสาววราภรณ์ วังหอม 
13. นางรติมา ปลั่งกลาง 
14. นางสาวอุไรลดา ศรีอุ่นลี 
                                                          

ผู้ไม่มาประชุม   
      1. รศ.กาญจนา  ตันสุวรรณรัตน์ 
      2. ผศ.วรางคณา  กรุยรุ่งโรจน์ 
      3. นางกันยา  แตเ้จริญวิริยะกุล 
      4. นางสาวกนกวรรณ    บัวงาม 
      5. นางสาววนิดา          ขันธเนตร 
      6. นางกุหลาบ             เทิดวิชิตสมพร 
      7. นายทนงชัย           วัฒนศักดิศ์ิริ 
ผู้เข้าร่วมประชุม   

1. นางปิยวรรณ          คุสินธุ์ 
2. นายจารุต            บุศราทิจ 
3. นางสาวสุรางคณา     คงปั้น 

 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๕.๐๐   น. 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑ รายงานผลการจัดห้องสมุดมนุษย์ Human Library ในสถาบันต่าง ๆ 
  ๑) ประธาน รายงานจ านวนสถาบันที่จัด ห้องสมุดมนุษย์ Human Library ได้แก่ 
                                    ๑.๑) มทร.อีสาน จัดมาแล้ว ๑๕ ครั้ง 
       ๑.๒) เครือข่ายที่หนึ่ง คือ ร.ร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 
       ๑.๓) เครือข่ายที่สาม คือ ร.ร.พระทองค าวิทยา 
       ๑.๔) เครือข่ายที่สี่ คือ มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
       ๑.๕) เครือข่ายที่ห้า คือ ม.ราชภัฏเพชรบุร ี
 
                               ๒) ผศ.ดร.พรทิพา  ให้ความเห็นว่า  มีการจัดเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ยังไม่
ชัดเจน            ต้องมีวิสัยทัศน์  พันธกิจร่วมกัน  ในการจัดห้องสมุดมนุษย์มีปัญหาหลายอย่าง 
                               ๓) คุณอัญชลี  ชัชวาลุรัตน์ ได้กลา่วว่า ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ร ๙ 
นครราชสีมา จะน าแนวคิดกลับไปคิดว่าจะน าออกมาเป็นบริการในลักษณะใด 
                              ๔.) คุณผกายมาศ เจริญศิร ิได้กล่าวว่า มีโครงการที่จะด าเนินการแต่มีปัญหาใน
ด้านของนักศึกษาเข้ามาใช้บริการห้องสมุดน้อย  ขาดความร่วมมือของนักศึกษาในการเข้ามาใช้  แต่ก็จะ
ด าเนินการและประชาสัมพันธ์ในนักศึกษาทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 ๓.๑ แนวทางการด าเนินงานของครือข่าย 
  ๑.) วาระของคณะกรรมการ ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
  -ผศ.ดร.พรทิพา ด าเนิน เสนอ ควรจะนับวาระคราวละ ๒ ปี 
  -มติที่ประชุม ๒ ปี ควรมีคณะกรรมการการท างานแบ่งเป็นฝ่าย 
   
 ๓.๒ การเลือกตั้งคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย 
                              (Thailand Human Library Network) ประจ าปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

๑.) การแบ่งฝ่ายคณะกรรมการ 
- ผศ.ดร.พรทิพา ด าเนิน เสนอ รองประธานควรจะมีมากกว่า ๑ คน ควรจะมี
สมาชิกมาจากอุดมศึกษา, อาชีวะศึกษา, มัธยมศึกษา, ประถมศึกษา  
- ผอ.ปิยวรรณ คุสินธุ์ เห็นว่าควรจะมีกลุ่มสมาชิกระดับสถาบันอุดมศึกษา, 
โรงเรียนเข้ามาเป็นสมาชิกเพ่ือเป็นการน าความรู้มาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
- ผอ.สวัสดิ จันทา  เสนอว่าควรหาสมาชิกมาจากหลากหลายภูมิภาค        
ทั่วประเทศ  
-โรงเรียนเกียรติคุณวิทยาสนใจสมัครเข้าร่วมสมาชิกเครือข่าย 
-วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัยสนใจร่วมสมัครสมาชิก Human Library และจะ
น าแนวคิดไปปรับใช้ในหน่วยงานต่อไป 
- โรงเรียนพระทองค า ได้จัดกิจกรรม Human Library อย่างต่อเนื่อง 
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   - มติที่ประชุมมีข้อเสนอเพ่ิมเติม ผอ.ปิยวรรณ คุสินธุ์ เป็นรองประธานคนที่ ๒         
คุณจรรยา โพธิ์กลาง จากโรงเรียนเกียรติคุณวิทยาและ คุณณภัทร ณรงค์สระน้อย จากวิทยาลัยเทคนิคปัก
ธงชัย       เข้าร่วมเป็นกรรมการเครือข่าย อ.จารุต บุศราทิจ  จากม.ราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมเป็นกรรมการ
เครือข่ายด้านเทคโนโลยี  
   
                  ข้อเสนอแนะ 
 - ควรจัดกิจกรรมเป็นประจ าทุกปี ควรจะจัดสัมมนาทุกปีและมีการหมุนเวียนการจัด 
 - ท าอย่างไรที่จะน ากิจกรรมนี้เข้าสู่สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
 - ควรเสนอกิจกรรมเข้าสู่การเป็นสมาชิกห้องสมุดเฉพาะ 
 - ท าหนังสือเสนอการเป็นสมาชิกเครือข่ายกับผู้เข้าร่วมสัมมนา 
 -ประธานมอบ ม.ราชภัฏเพชรบุรี ประสานงานการเข้าร่วมเป็นสมาชิกห้องสมุดเฉพาะ 
 - มติที่ประชุม  มอบ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์จัดสัมมนาปี ๕๖ 
                        ๓.๓ (ถ้ามี) 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
  
 
 
 
 

............................................... 
(นางรติมา  ปลั่งกลาง) 
ผู้จดรายงานการประชุม 
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สรุปผลความพึงพอใจผู้เขา้ร่วมสัมมนาปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)   
และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) 

 
1.  วิธีด าเนินการ 

1.1  กลุ่มตัวอย่าง 
ผู้บริหารห้องสมุด  ครู  อาจารย์  บรรณารักษ์  และเจ้าหน้าที่  ของมหาวิทยาลัย , วิทยาลัย

และโรงเรียนต่าง ๆ  จ านวน 62 คน 
1.2  เครื่องมือที่ใช้ 

แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วม “สัมมนาปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ 
(Human Library)  และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library 
Network)”  จ านวน 6 ข้อ  เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) และให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็น
เชิงข้อเสนอแนะได้  

1.3  วิธีรวบรวมข้อมูล 
เจ้าหน้าที่แจกแบบสอบถามความพึงพอใจแก่ผู้เข้าสัมมนาฯ 

1.4  ระยะเวลา 
ระยะเวลาในการส ารวจครั้งนี้ คือวันที่ 27 มกราคม 2555   เวลา 08.00 – 17.00 น. 

1.5  สถิติที่ใช้ 
1.5.1  ค่าความถ่ี  (Frequency) 
1.5.2  ค่าร้อยละ  (Percentage) 
1.5.3  ค่าดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPI : Key Performance Indicator )   

 
2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามในการเข้าร่วม  “สัมมนาปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุด
มนุษย์ (Human Library)  และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human 
Library Network)” 
 2.1  ตอนที่ 1  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ค่าคะแนนความถี่/ร้อยละ  สถานะผู้ตอบ 
สถานะผู้ตอบ ความถี่ ร้อยละ 

ครู/อาจารย ์ 33 53.20 

เจ้าหน้าที่ 29 46.80 

รวม 62 100.00 

ตารางที่ 1  แสดงค่าความถี่/ร้อยละของสถานะผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้า
ร่วม “สัมมนาปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)  และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่ง
ประเทศไทย (Thailand Human Library Network)” 
 จากตารางที่ 1  พบว่า  มีผู้เข้าร่วมสัมมนาปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)  
และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) ทั้งหมด 62 คน  
ได้แก่  ครู/อาจารย์  จ านวน 33 คน  คิดเป็นร้อยละ 53.20  และเจ้าหน้าที่  จ านวน 29 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 46.80 
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 ค่าคะแนนความถี่/ร้อยละ สถาบัน 
 

สถาบัน ความถี่ ร้อยละ 

มหาวิทยาลัยฯ 26 41.90 

โรงเรียน 32 51.60 

อ่ืน ๆ 4 6.50 

รวม 62 100.00 
 

ตารางที่ 2  ค่าความถี่/ร้อยละสถาบัน ของผู้เข้าร่วม “สัมมนาปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุด
มนุษย์ (Human Library)  และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library 
Network)” 
 จากตารางที่ 2  พบว่า  มีผู้เข้าร่วมสัมมนาปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)  
และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) มาจากสถาบันที่เป็น
มหาวิทยาลัยฯ  จ านวน 26 คน  คิดเป็นร้อยละ 41.90  โรงเรียน  จ านวน 32 คน  คิดเป็นร้อยละ 51.60  
และอ่ืน ๆ  จ านวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.50 

 ค่าคะแนนความถี่/ร้อยละ เพศ 
 

เพศ ความถี่ ร้อยละ 

ชาย 12 19.40 

หญิง 50 80.60 

รวม 62 100.00 
 

ตารางที่ 3  ค่าความถี่/ร้อยละเพศ ของผู้เข้าร่วม “สัมมนาปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุด
มนุษย์ (Human Library)  และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library 
Network)y” 
 จากตารางที่ 3  พบว่า  มีผู้เข้าร่วมสัมมนาปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)  
และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) เป็นเพศชาย  
จ านวน 12 คน  คิดเป็นร้อยละ 19.40  และเพศหญิง  จ านวน 50 คน  คิดเป็นร้อยละ 80.60 
 

 ค่าคะแนนความถี่/ร้อยละ ระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา ความถี่ ร้อยละ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 1 1.60 

ปริญญาตรี 45 72.60 

สูงกว่าปริญญาตรี 16 25.80 

รวม 62 100.00 

ตารางที่ 4  แสดงค่าความถี่/ร้อยละระดับการศึกษา ของผู้เข้าร่วม “สัมมนาปฏิบัติการ
พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมีชีวิตแบบ Human Library” 
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จากตารางที่ 4  พบว่า  มีผู้เข้าร่วมสัมมนาปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)  
และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) ที่มีระดับการศึกษา
ต่ ากว่าปริญญาตรี  จ านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.60  ปริญญาตรี  จ านวน 45 คน  คิดเป็นร้อยละ 
72.60  และสูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน 16 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.80 
 
 2.2  ตอนที่ 2  ความพึงพอใจ 

 ค่าคะแนนความถี่และค่าคะแนนร้อยละของความพึงพอใจในการเข้าร่วม “สัมมนา
ปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)  และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย 
(Thailand Human Library Network)” 
 

รายการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม 
5 4 3 2 1 

1. ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการสัมมนาฯ  16 
(25.80) 

39 
(62.90) 

7 
(11.30) 

- - 62 

2. เนื้อหาของการเข้าร่วมการสัมมนาฯ มีความ
น่าสนใจ 

9 
(14.50) 

45 
(72.60) 

8 
(12.90) 

- - 62 

3. การจัดการสัมมนาฯ มปีระโยชน์และความ
เหมาะสม 

22 
(35.50) 

33 
(53.20) 

7 
(11.30) 

- - 62 

4. สถานที่ในการจัดสัมมนาฯ มคีวามเหมาะสม 20 
(32.30) 

29 
(46.80) 

10 
(16.10) 

3 
(4.80) 

- 62 

5. ความต้องการให้มีการจัดการสัมมนาฯ ในคร้ัง
ต่อไป 

17 
(27.40) 

36 
(58.10) 

9 
(14.50) 

- - 62 

6. ท่านคิดว่าจะน าการสัมมนาฯ คร้ังนี้ไปใช้
ประโยชน์ในหนว่ยงานของท่านได้มากน้อย
เพียงใด 

24 
(38.70) 

30 
(48.40) 

8 
(12.90) 

- - 62 

 

ตารางที่ 5  แสดงค่าคะแนนความถี่ของความพึงพอใจในการเข้าร่วม “สัมมนาปฏิบัติการการ
พัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)  และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand 
Human Library Network)” 
 จากตารางที่ 5  พบว่า  ผู้เข้าร่วมสัมมนาปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)  
และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) มีความพึงพอใจดังนี้ 

ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการสัมมนาฯ  มีความพึงพอใจระดับมาก  มากที่สุด  จ านวน 39 
คน (ร้อยละ 62.90)  รองลงมาคือ  ระดับมากที่สุด  จ านวน 16 คน  (ร้อยละ 25.80)  และระดับปานกลาง  
จ านวน 7 คน (ร้อยละ 11.30)  ตามล าดับ 

เนื้อหาของการเข้าร่วมการสัมมนาฯ มีความน่าสนใจ   มีความพึงพอใจระดับมาก มากที่สุด  จ านวน  
45 คน  (ร้อยละ 72.60)  รองลงมาคือ  ระดับมากที่สุด  จ านวน 9 คน  (ร้อยละ 14.50)  และระดับปาน
กลาง  จ านวน 8 คน (ร้อยละ 12.90)  ตามล าดับ 

การจัดการสัมมนาฯ มีประโยชน์และความเหมาะสม  มีความพึงพอใจระดับมาก  มากที่สุด  
จ านวน 33 คน (ร้อยละ 53.20)  รองลงมาคือ  ระดับมากที่สุด  จ านวน 22 คน  (ร้อยละ 35.50)  และ
ระดับปานกลาง  จ านวน 7 คน (ร้อยละ 11.30)  ตามล าดับ 
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สถานที่ในการจัดสัมมนาฯ มีความเหมาะสม  มีความพึงพอใจระดับมาก  มากที่สุด  จ านวน 99  
คน (ร้อยละ 46.80)  รองลงมาคือ  ระดับมากที่สุด  จ านวน  20  คน  (ร้อยละ 32.30)  ระดับปานกลาง  
จ านวน 10 คน (ร้อยละ 16.10)  และระดับน้อย  จ านวน  3  คน  (ร้อยละ 4.80)  ตามล าดับ 

ความต้องการให้มีการจัดการสัมมนาฯ ในครั้งต่อไป   มีความพึงพอใจระดับมาก มากที่สุด  จ านวน  
36  คน  (ร้อยละ 58.10)  รองลงมาคือ  ระดับมากที่สุด  จ านวน  17  คน (ร้อยละ 27.40)  และระดับ
ปานกลาง  จ านวน  9  คน  (ร้อยละ 14.50)  ตามล าดับ 

ท่านคิดว่าจะน าการสัมมนาฯ ครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานของท่านได้มากน้อยเพียงใด  มี
ความพึงพอใจระดับมาก มากที่สุด  จ านวน  30  คน (ร้อยละ 48.40)  รองลงมาคือ  ระดับมากที่สุด  
จ านวน 24  คน  (ร้อยละ 38.70)  และระดับปานกลาง  จ านวน  8  คน (ร้อยละ 12.90)  ตามล าดับ 
 

 ค่าดัชนีชี้วัดความส าเร็จ ( KPI) 

 

 
ตารางที่ 6  แสดงการค านวณค่าดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPI) ความพึงพอใจในการเข้าร่วม 

“สัมมนาปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)  และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่ง
ประเทศไทย (Thailand Human Library Network)” 
 จากตารางที่ 6  พบว่า  ค่าคะแนน KPI เท่ากับ 4.14  คิดเป็นร้อยละ 82.85  และค่าคะแนนความ
พึงพอใจผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป  มีจ านวน 62 คน   คิดเป็นร้อยละ 100  (คิด
จากผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 62 คน) 
 
 
 
 
 
 

ค าถาม 5 4 3 2 1 รวม 

1 16 39 7 0 0 62 

2 9 45 8 0 0 62 

3 22 33 7 0 0 62 

4 20 29 10 3 0 62 

5 17 36 9 0 0 62 

6 24 30 8 0 0 62 

ผลรวมคะแนน 108 212 49 3 0 372 
ผลรวมคะแนน  น้ าหนักคะแนน 540 848 147 6 - 1,541 

ค่า KPI  =    (ผลรวมคะแนน x น้ าหนักคะแนน) 
ผลรวมคะแนน 

1,541 
372 

= 4.14  
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2.3  ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเพิ่มเติม/ข้อเสนอแนะ 
  ดีมาก ถ้ามีโอกาสจะมาอีก 

   จัดได้ดีมากข้อมูลสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
   ส าหรับผู้ร่วมสัมมนาครั้งแรกอาจจะไม่รู้จักความเป็นมาเลย ความส าคัญ การน า
ประโยชน์ไปใช้ อยากให้เกริ่นเป็นแนวทางให้ทราบบ้างก็จะดี 
   เสนอผลงาน Human Library จากมวลสมาชิกในรอบปี 2555, 2556 
   อยากให้มีการน าประสบการณ์การน า Human Library ที่น าไปใช้ แล้วมาเล่าให้ฟัง
มากกว่านี้ 
   น่าจะมีการแบ่งหมวดหมู่ในการจัดท า Human Library ให้ชัดเจน 
   ควรจัดเอกสารประกอบการบรรยายให้เพียงพอ เพราะหนังสือมีชีวิตบางเล่มไม่มีเอกสาร
ประกอบ 
   ควรเพิ่มระยะเวลาในการสัมมนา และมีตัวอย่างรายการหนังสือ (ฐานข้อมูล) ให้ดูด้วย 
   อยากให้จัดทุกปี หากทราบข่าวจะมาร่วมกิจกรรมอีกแน่นอน เพราะดีและมีประโยชน์
มาก 
   ช่วงพักกลางวันเปิดเพลงด้วย 
   หนังสือมีชีวิตที่น ามา อยากให้พูดเก่ง ๆ ผู้เข้าประชุมชอบฟังมากกว่าจะถาม 
   มีการซักซ้อมในห้องบรรยาย ท าให้มีเสียงดัง ท าให้วิทยากรต้องใช้เสียงดังขึ้น และผู้ฟังก็
ไม่ได้ยิน 
   ก าหนดการ เวลา ควรแน่นอน  
   ปัญหาเทคโนโลยีควบคุมได้ถ้ามีการซ้อมและเตรียมการที่ดี 
   กิจกรรมด้านหลังเสียงดังมาก 
   สถานที่ดี 
   ผู้ต้อนรับน่ารัก อัธยาศัยดี 
   ด้านหลังเสียงดังมาก ๆ รบกวนวิทยากรด้านหน้า 
   เป็นโครงการที่ดีมาก อยากให้มีโครงการอย่างต่อเนื่อง และถ่ายทอดโครงการต่อไปเรื่อย ๆ 
   ก าหนด เวลา น่าจะตามตาราง เพราะผู้ร่วมงานคือ บุคคลที่มาจากสถาบันอ่ืน ๆ ไม่
เข้าใจว่าเปลี่ยนแปลงเพราะอะไร 
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ภาคผนวก  ก 
 

หนังสือเชิญ 
และใบสมัครเข้าร่วมสมัมนาฯ 
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ที่  ศธ ๐๕๘๖(สวท)/๑๔๕๗                   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
          744 ถ.สุรนารายณ์  ต.ในเมือง  อ.เมือง 
          จ.นครราชสีมา  30000 
 

 ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
 

เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย ์(Human Library)  และเครือข่าย
ห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) 
 

เรียน  ………………………………………………………………………………………………. 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.  แผ่นพับงานตลาดนัดการเรียนรู้ ครั้งที่ ๕  จ านวน ๑ แผ่น 
         ๒.  แผ่นพับสัมมนาปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)  และเครือข่าย
ห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) จ านวน ๑ แผ่น 
         ๓.  ใบสมัคร จ านวน ๑ แผ่น 
 

 ด้วยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  จะ
จัดงาน “ตลาดนัดการเรียนรู้ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕  ณ บริเวณอาคาร      
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป  โดยภายในงานจะมีการจัดสัมมนาปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human 
Library)  และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network)  ในศุกร์ที่ 
๒๗ มกราคม  ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น ๕ อาคาร 12C ในการนี้
ส านัก  ขอเรียนเชิญท่าน และ คณาจารย์เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน  ดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่ http://www.oarit.rmuti.ac.th 
 

              จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง 
 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญภัค  สงัฆมานนท์) 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โทรศัพท์  ๐ ๔๔๒๓ ๓๐๖๙ 
โทรสาร   ๐ ๔๔๒๓๓ ๐๗๐ 
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ใบสมัครเข้าร่วมสัมมนาปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)   
และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) 

วันที่ 27 มกราคม 2555   เวลา 08.00 – 17.00 น. 
ณ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

 
1.  ชื่อ – สกุล.................................................................  ต าแหน่ง................................................................. 
2.  ชื่อสถานศึกษา............................................................................................................................. .............. 
3.  ที่อยู่............................................................................................ ............................................................... 
4.  โทรศัพท์ (ที่ท างาน)..................................  (มือถือ).............................  e-mail : ………………………..……. 
5.  ความประสงค์เกี่ยวกับวุฒิบัตร  (.....) ต้องการรับวุฒิบัตร (.....)  ไม่ต้องการรับวุฒิบัตร 
หมายเหตุ  1. สมัครทางไปรษณีย์ธรรมดา จ่าหน้าซองดังนี้   

คุณอุไรลดา  ศรีอุ่นลี  แผนกงานห้องสมุด 
   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
   744 ถ.สุรนารายณ์  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000 
     2. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) พิมพ์ข้อความใบสมัครส่งถึง urai.sr@rmuti.ac.th 
     3. สมัครด้วยตนเอง ณ ชั้น 1 อาคาร 12B  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     
หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อ นางสาวอุไรลดา ศรีอุ่นลี โทร.05775 1327 โทรสาร 0 4423 3070 
 
หมายเหตุ  หมดเขตรับสมัคร วันที่ 20 มกราคม 2555  รับจ านวนจ ากัด 
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ภาคผนวก  ข 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมสมัมนาฯ 
และรายชื่อวิทยากร   
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)   
และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) 

วันศุกร์ที่  27 มกราคม  พ.ศ. 2555    เวลา 08.00 – 17.00 น. 
ณ  ห้องประชุมมรกตอีสาน  ชั้น 5  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล สังกัด 

1 ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  เยรัมย์ มทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 

2 ดร.เนติรัฐ            วีระนาคินทร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 

3 นางผกายมาศ       เจริญศิริ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

4 นางเสาวนีย์          ปานทอง มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

5 นางเรณู               โปสรักขกะ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

6 นายสิริวุฒิ            อ่อนพรม มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

7 นางสาวพจนา        หอมหวน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

8 นางสาวอรพิม        จันทร์เกษม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

9 นางสาววนิดา         ขันธเนตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

10 นางสาวกชชพัศ       บัวลอย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

11 นางสาวชานิดา        โกรสมเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

12 นางสาววรรณา        มนจิตรสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

13 นางสาวนาตยา        ศิริทับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

14 นางบุญนาค            ศรีบุญ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

15 นางสาวลภัสรดา     ประเมศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

16 นายพงศกร            เพชรายุทธการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

17 นางวิไลวรรณ          ฝากไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

18 นางสาวสิริวัลย์        เทอดไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

19 นางสาวรัตนา          ประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

20 นางสาวกรรณิการ์     ศรีปิ่นเป้า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

21 นางสาวชลธิชา         ดินขุนทด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

22 นายธรรมรัตน์          ปนสูงเนิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

23 นายญฐกฤตย์          นวมงาม มหาวิทยาลัยราชภฏเพชรบุรี 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)   
และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) 

วันศุกร์ที่  27 มกราคม  พ.ศ. 2555    เวลา 08.00 – 17.00 น. 
ณ  ห้องประชุมมรกตอีสาน  ชั้น 5  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล สังกัด 

24 นายวิโรจน์             ว่องไวไพโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภฏเพชรบุรี 

25 นางสาวเอริน          ปราโมทย์ มหาวิทยาลัยราชภฏเพชรบุรี 

26 นางสาวกิตติยา        ขุมทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

27 นางสาวจิตชญา       กรสันเทียะ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

28 นายจารุต              บุศราทิจ มหาวิทยาลัยราชภฏเพชรบุรี 

29 นางอัจราพร           เลี้ยงอยู่                มหาวิทยาลัยราชภฏเพชรบุรี 

30 นางนงลักษณ์          พหุพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภฏเพชรบุรี 

31 นายสวัสดิ์              อุราฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภฏเพชรบุรี 

32 นางสาวธนพร          ถมเสาร์ มหาวิทยาลัยราชภฏเพชรบุรี 

33 นางสาวสุกันดา       พรหมนิล โรงเรียนกุดจิกวิทยา 

34 นางเพชรัตน์       กล่อมสินทร์ โรงเรียนวังหมีพิทยาคม 

35 นางสาวสุกัลยา    มโนธรรม โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม 

36 นางสาจรรยา     โพธิ์กลาง โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา 

37 นางสุภรัตน์        ศรีบุณยมาลา โรงเรียนบัวใหญ ่

38 นายมานะชัย      วีระเบญจพล โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 

39 นางสาวศิริพร          สุขรุ่งเรอืง     วิทยาลัยบริหารธรุกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 

40 นางอัญชลี              ดีเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา 

41 นางสาวณภัทร        ณรงค์สระน้อย   วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย 

42 นางพริมา              กุลนอก วิทยาลัยนครราชสีมา 

43 นางสาววิลาวรรณ    ต่างสันเทียะ วิทยาลัยนครราชสีมา 

44 นางชลิตา              อาภาทิพยานุกูล หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา 

45 นางส ารวย             เพียรท าดี วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา 

46 นางสาวนุชจรีย์         สดศิร ิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)   
และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) 

วันศุกร์ที่  27 มกราคม  พ.ศ. 2555    เวลา 08.00 – 17.00 น. 
ณ  ห้องประชุมมรกตอีสาน  ชั้น 5  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ล าดับ ชื่อ – สกุล สังกัด 

47 นางสาวปราณี         งามด ี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 

48 นางสาวสุรางคณา     จงปั้น โรงเรียนพระทองค าวิทยา 

49 นายสวัสดิ์               จันทา โรงเรียนพระทองค าวิทยา 

50 นางอรุนณี               กินก่ิง โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม 

51 นางสาวรุ่งฤดี            นกไม้ โรงเรียนหนองบุนนากพิทยาคม 

52 นางสาวชุรีกร      ศรีธรรมศักดิ์ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 

53 นางสริณพร        ผิวนางาม โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 

     54 นายสุริยัน          พบขุนทด โรงเรียนปากช่อง ๒ 

55 นางล าภึง           ภุมรา โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม 

56 นางศรีนวล         แดงประพันธ์ โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 

57 นางสาวสโรชินี     สุดานิช โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 

58 นางสาวสาวิกา    จริยะวรกุล โรงเรียนสูงเนิน 

59 นายสนิท           แคร่กระโทก โรงเรียนพิมายวิทยา 

60 นางปุญญัสสิกา    กองเงินนอก โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี 

61 นางวีณา             สารเสา โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว 

62 นางวิธิตา            กาจกระโทก                              โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม 
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รายช่ือวิทยากร โครงการสัมมนาปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)   
และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) 

วันศุกร์ที่  27 มกราคม  พ.ศ. 2555    เวลา 08.00 – 17.00 น. 
ณ  ห้องประชุมมรกตอีสาน  ชั้น 5  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์  สังฆมานนท์ 

2 นายสุรศักดิ์  สังฆมานนท์ 

3 นางปิยวรรณ  คุสินธุ์ 

4 นางระเบียบ  จันทา 

5 นายชวลิต คัยนันทน์ 

6 ผศ.ธัญภัค  สังฆมานนท์ 

7 นายอภิชาต  ติรประเสริฐสิน 

8 นางสาลิกา  เพียรเกาะ 

9 นายไพล  เพราะผักแว่น 

10 นายจีระศักดิ์  คาระวิวัฒนา 
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ภาคผนวก  ค 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ,แก้ไข/เพิ่มเตมิค าสั่ง  
และ ค าสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ที่  ๐๐๒๙ / ๒๕๕๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสัมมนาปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human 
Library) และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) 

                                         --------------------------------------------------------------- 
 เพ่ือให้การด าเนินงานสัมมนาปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) 

และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) ในวันที่ ๒๗ 
มกราคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น ๕ อาคาร 12C ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ และให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ วรรคสอง และมาตรา ๔๖             
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
สัมมนาปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศ
ไทย (Thailand Human Library Network) ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที ่ก าหนดแผนงาน ให้ค าปรึกษา แนะน า ควบคุมดูแล และอ านวย
ความสะดวกในการด าเนินการจัดโครงการ 

๑. ผู้ช่วยอธิการบดีด้านส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน              ประธานกรรมการ 
๒. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ            กรรมการ 
๓. รองผู้อ านวยการฝ่ายวิทยบริการ                                        กรรมการ   
๔. รองผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานวิชาการ         กรรมการ 
๕. หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ                                           กรรมการ 
๖. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป                        กรรมการและเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้าที ่ติดต่อ/เชิญวิทยากร และด าเนินงาน ประสานงานให้ส าเร็จเรียบร้อย
ตลอดการจัดงานสัมมนา 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์      สังฆมานนท์                    ประธานกรรมการ 
๒. นางรติมา      ปลั่งกลาง กรรมการ 
๓. นางจิราพร      ภู่ถนนนอก กรรมการ 
๔. นางสาวชลิตา      ค าหอม กรรมการ 
๕. นางรัชดาพร      บุญไมตร ี กรรมการ 
๖. นางสาววราภรณ์      วังหอม กรรมการ 
๗. นางสาวอุดมลักษณ์      กล่องพุดซา กรรมการ 
๘. ว่าที่ ร้อยตรีจตุรงค์      แฉขุนทด กรรมการ 
๙. นางสาวอุไรลดา      ศรีอุ่นลี          กรรมการและเลขานุการ 

๓. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และพิธีการ มีหน้าที ่ประชาสัมพันธ์การจัดการสัมมนา รวมทั้งพิธี
การในการจัดการสัมมนา 
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๑. นางสาวชลิตา      ค าหอม                      ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกิติยา      นิวาศานนท ์ กรรมการ 
๓. นายเศรษฐะ      จันณรงค ์ กรรมการ 
๔. นายประภวิชญ์      บรรจงกุล กรรมการ 
๕. นางรัชดาพร      บุญไมตรี         กรรมการและเลขานุการ 

๔. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม มีหน้าที ่ผลิตเอกสาร รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา การต้อนรับ จัดบริการ
อาหารและเครื่องดื่มระหว่างการสัมมนา เตรียมของที่ระลึก 

๑. นางรติมา     ปลั่งกลาง ประธาน 
๒. นางสาวอุไรลดา     ศรีอุ่นลี กรรมการ 
๓. นางสาววิลาวัณย์     แสนสุข กรรมการ 
๔. นางสาวอุดมลักษณ์     กล่องพุดซา กรรมการ 
๕. นางสาวปนิดา     ฉิมกลาง กรรมการ 
๖. นางสาววราภรณ์     วังหอม กรรมการ 
๗. นางจิราพร     ภู่ถนนนอก           กรรมการและเลขานุการ 

๕. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าที ่จัดสถานที่ในการสัมมนา 
๑. นายประกาย     นาดี                     ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวปวีณา     จิระสุโข กรรมการ 
๓. นายกฤษฎา     ทาสันเทียะ กรรมการ 
๔. นายรัญชน์     แถวโสภา กรรมการ 
๕. นายไพล     เพราะผักแว่น กรรมการ 
๖. นายวินิจ     การชงัด กรรมการ 
๗. นายศุภกร     จันทเสวต กรรมการ 
๘. ว่าที่ร้อยตรี จตุรงค์     แฉขุนทด กรรมการ 
๙. นางสาวกิติยา     นิวาศานนท ์ กรรมการ 
๑๐. นายชัยวัฒน ์     แดงจันทึก        กรรมการและเลขานุการ 

๖. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้าที่ จัดการควบคุม ดูแลโสตทัศนูปกรณ์ และบันทึกภาพ                           
    พร้อมถ่ายทอดสดระหว่างการสัมมนา 

๑. นายประกาย     นาดี                     ประธานกรรมการ 
๒. นายทศพล     บุญใส กรรมการ 
๓. นายชัยวัฒน ์     แดงจันทึก กรรมการ 
๔. ว่าที่ร้อยตรี จตุรงค์     แฉขุนทด กรรมการ 
๕. นางสาวชลิตา     ค าหอม กรรมการ 
๖. นางรัชดาพร     บุญไมตร ี กรรมการ 
๗. นางสาวกิติยา     นิวาศานนท ์ กรรมการ 
๘. นางสาวอัจฉรา     เทือกพุดซา กรรมการ 
๙. นางสาวอาจารี     จรานุวัฒน ์ กรรมการ 
๑๐. นางสาวปวีณา     จิระสุโข          กรรมการและเลขานุการ 

/๗. คณะกรรมการ... 
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๗. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล มีหน้าที่ รายงานสรุปผลการประเมินการด าเนินงาน 
การสัมมนา 

๑. นายสุเทพ     ยนต์พิมาย             ประธานกรรมการ 
๒. นางจิราพร     ภู่ถนนนอก กรรมการ 
๓. นางสาววราภรณ์     วังหอม กรรมการ 
๔. นางสาวชลิตา     ค าหอม กรรมการ 
๕. นางสาวกิติยา     นิวาศานนท ์ กรรมการ 

                       ๖.      นางรัชดาพร     บุญไมตร ี กรรมการ 
๖. นางสาวอุไรลดา     ศรีอุ่นลี          กรรมการและเลขานุการ 

๘. คณะกรรมการการเงิน มีหน้าที ่เบิก-จ่ายงานการสัมมนา โดยประสานกับกองคลังในการเบิก-จ่าย
เกี่ยวกับการด าเนินงาน 

๑. นางสาวยุพิน     สุทธิกิจพงศ์           ประธานกรรมการ 
๒. นางสุรวดี     กอคูณกลาง กรรมการ 
๓. นางรติมา     ปลั่งกลาง กรรมการ 
๔. นางสาวอรวรรณ     พรตะคุ กรรมการ 
๕. นางสาวอุไร     แสงศิร ิ         กรรมการและเลขานุการ 

๙. วิทยากรสัมมนา มีหน้าที ่บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์     สังฆมานนท์  
๒. รองศาสตราจารย์กาญจนา     ตันสุวรรณรัตน์ 
๓. นายสุรศักดิ์     สังฆมานนท ์
๔. นางระเบียบ     จันทา 
๕. นายชวลิต     คัยนันทย์ 
๖. นางปิยวรรณ     คุสินธ์ 

๑๐. วิทยากรหนังสือมีชีวิต (Living Book) มีหน้าที่ ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญภัค     สังฆมานนท ์
๒. นายอภิชาต     ติรประเสริฐสิน 
๓. นางสาริกา     เพียรเกาะ 
๔. นายจีระศักดิ ์     คาระวิวัฒนา 
๕. นายไพล     เพราะผักแว่น 

    
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
        สั่ง ณ วันที่   ๙      มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วินิจ  โชติสว่าง) 

            รักษาราชการแทนอธิการบดี 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ที่    ๐๑๕๕  / ๒๕๕๕ 

เรื่อง  แก้ไข/เพิ่มเติมค าสั่ง 
                                         --------------------------------------------------------------- 

 อนุสนธิตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่ ๐๐๒๙/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานสัมมนาปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) และเครือข่าย
ห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ เนื่อง
ด้วย มีการแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งคณะกรรมการเพ่ือความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ วรรคสอง และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ จึงขอแก้ไข/เพ่ิมเติมค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่ 
๐๐๒๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ ดังนี้ 
  ๑๐. วิทยากรหนังสือมีชีวิต (Living Library) มีหน้าที่ ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
          จากเดิม นางพักตร์ฉวี  กุลงูเหลือม       แก้ไขเป็น นายจีระศักดิ์  คาระวิวัฒนา  
          จากเดิม นางเตือนใจ   เกราะกระโทก   แก้ไขเป็น นายไพล        เพราะผักแว่น 
นอกนั้นให้เป็นไปตามความเดิมทุกประการ 
     

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
        สั่ง ณ วันที่     ๒๓    มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 
 
 
 

  (รองศาสตราจารย์ ดร.วินิจ  โชติสว่าง) 
            รักษาราชการแทนอธิการบดี 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ที่  ๐๑๙๘ / ๒๕๕๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้เข้าร่วมสัมมนาปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)  
และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) 

                                         --------------------------------------------------------------- 
 เพ่ือให้การด าเนินงานสัมมนาปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) และ
เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) ในวันที่ ๒๗ มกราคม 
๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น ๕ อาคาร 12C ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรลุ
วัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ และให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ วรรคสอง และมาตรา ๔๖             
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ จึงแต่งตั้งผู้เข้าร่วมสัมมนาปฏิบัติการ
พัฒนาเครือข่ายห้องสมุด Human Library ดังนี้ 
๑. นางส ารวย            เพียรท าดี วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา 
๒. นายไพศาล            สมบูรณ์ โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม 
๓. นางอรวรรณ          ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม 
๔. นางรจนา              แสงสุธา โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม 
๕. นางสาวแสงทอง      หมื่นสุรินทร์ โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม 
๖. นางสาวสุรางคณา     คงปั้น โรงเรียนพระทองค าวิทยา 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์     เยรัมย์ มทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 
๘. ดร.เนติรัฐ   วีระนาคินทร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 
๙. นางพุทธิชาต    คนอยู่ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 

๑๐. นางอรุนณี    กินก่ิง โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม 
๑๑. นางสาวรุ่งฤดี   นกไม้ โรงเรียนหนองบุนนากพิทยาคม 
๑๒. นางสาวชุลีกร   ศรีสุธรรมศักดิ์ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 
๑๓. นางสริณพร   ผิวนางาม โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 
๑๔. นางอรทัย   ธนะสัมบัญ โรงเรียนมหิศราธิบดี 
๑๕. นางสาวศรีวรรณ   บัณฑิตเสน โรงเรียนวังน้ าเขียวพิทยาคม 
๑๖. นายสุริยัน   พบขุนทด โรงเรียนปากช่อง ๒ 
๑๗. นางสาวนุชจรีย์   สดศิริ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
๑๘. นายล าภึง   ภุมรา โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม 
๑๙. นางศรีนวล   แดงประพันธ์ โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
๒๐. นางสาวสโรชินี   สุดานิช โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
๒๑. นางสาวสาวิกา   จริยะวรกุล โรงเรียนสูงเนิน 
๒๒. นางกันยา   แต้เจริญวิริยะกุล หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙   

๒๓. นางชลิตา   อาภาทิพยานุกุล หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙   



38 
 

- ๒ – 
 

๒๔. นางสาวพริมา   กุลนอก วิทยาลัยนครราชสีมา 
๒๕. นางสาววิลาวรรณ   ต่างสันเทียะ วิทยาลัยนครราชสีมา 
๒๖. นางสาวปิยะนุช   มะลาวาสน์ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 
๒๗. นางสาวณภัทร   ณรงค์สระน้อย วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย 
๒๘. นางสาวปราณี   งามดี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 
๒๙. นายสวัสดิ์   จันทา โรงเรียนพระทองค าวิทยา 
๓๐. นางปริยาพันธ์   ฉัตรสูงเนิน โรงเรียนราชสีมา ๒ 
๓๑. นางรัศมี   ไลไธสง โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 
๓๒. นางสาวศิริพร   สุขรุ่งเรือง วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทอ่งเที่ยว

นครราชสีมา 
๓๓. นางกันยาวีร์   อัครธรรมานันท์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทอ่งเที่ยว

นครราชสีมา 
๓๔. นางผกายมาศ   เจริญศิริ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
๓๕. นางเสาวนีย์   ปานทอง มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
๓๖. นางเรณู   โปสรักขกะ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
๓๗. นายสิริวุฒิ   อ่อนพรม มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
๓๘. นางเพชรัตน์   กล่อมสุนทร โรงเรียนวังหมีพิทยาคม 
๓๙. นางสาวสุกัลยา   มโนธรรม โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม 
๔๐. นายอนุชา   นาคสมบูรณ์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 
๔๑. นางจรรยา   โพธิ์กลาง โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา 
๔๒. นายนิพนธ์   โพนยงค์ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 
๔๓. นางสาวกิตติยา   ขุมทอง ส านักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์  
๔๔. นางสุภรัตน์   ศรีบุณยมาลา โรงเรียนบัวใหญ่ 
๔๕. นายมานะชัย    วีระเบญจพล โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 
๔๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร   โกศิยะกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
๔๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์   เจิงกลิ่นจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
๔๘. นางสาวสุวภัทร   ท าสวน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
๔๙. นางสาวดรุณี   สายหยุดฉิมพลี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
๕๐. นายจารุต  บุศราทิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
๕๑. นางอัจฉรา   เลี้ยงอยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
๕๒. นางนงลักษณ์  พหุพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
๕๓. นายสวัสดิ์   อุราฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
๕๔. นางสาวธนพร   ถมเสาร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
๕๕. นายณฐกฤตย์   นวมงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
๕๖. นายวิโรจน์    ว่องไวไพโรจน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
๕๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล   ภูมิโคกรักษ์ 

- ๓ – 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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๕๘. นางสาวจารุพรรณ   จันทร์แรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
๕๙. นางสาววรรณา  มนจิตรสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
๖๐. นางสาวนาตยา  ศิริทับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
๖๑. นางบุญนาค   ศรีบุญ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
๖๒. นางสาวลภัสรดา   ประเมศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
๖๓. นายพงศกร   เพชรายุทธการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
๖๔. นางวิไลวรรณ   ฝากไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
๖๕. นางสาวสิริวัลย์   เทอดไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
๖๖. นางสาวรัตนา   ประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
๖๗. นางสาวกรรณิการ์   ศรีปิ่นเป้า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
๖๘. นางสาวชลธิชา   ดินขุนทด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
๖๙. นายธรรมรัตน์   ปนสูงเนิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
๗๐. นายเขตขันต์   สีตะธนี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
๗๑. นางอัญชลี ดีเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชการ 

นครราชสีมา 
๗๒. นางสาวสุกันดา พรหมนิล โรงเรียนกุดจิกวิทยา 
๗๓. นางสาวพจนา หอมหวน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

๗๔. นางสาวอรพิม จันทร์เกษม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

๗๕. นางสาวจิตชญา กรสันเทียะ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
    

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 สั่ง ณ วันที่  ๒๕   มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 
 

  (รองศาสตราจารย์ ดร.วินิจ  โชติสว่าง) 
            รักษาราชการแทนอธิการบดี 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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ภาคผนวก  ง 
 

ค ากล่าวรายงาน 
และค ากล่าวเปดิการสมัมนาฯ 
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ค ากล่าวรายงาน 
พิธีเปิดการสัมมนาปฏิบตักิารการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)   

และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญภัค  สังฆมานนท์ 

วันศุกร์ที่  27 มกราคม 2555 
ณ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 
เรียน ท่านประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
 
 ดิฉันในนามของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานใน
พิธีเปิดการสัมมนาปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์มีชีวิตแบบ (Human Library)  และเครือข่าย
ห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) ในวันนี้ 
 การสัมมนาปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์มีชีวิตแบบ (Human Library)       และเครือข่าย
ห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 4 
ประการ คือ 

1.  พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) อย่างต่อเนื่อง 
2. พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) 

อย่างต่อเนื่อง 
3. พัฒนาการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
4. พัฒนาชุมชนและสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning community & Society) 
 

กิจกรรมที่จัดมีหลากหลาย ดังนี้ 
1. สัมมนาปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) 
2. สัมมนาปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand 

Network Human Library) 
3. ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย 

  
วิทยากรในการสัมมนาครั้งนี้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับเกียรติจากวิทยากร

สัมมนา 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์  สังฆมานนท์  ผู้ช่วยอธิการบดีด้านส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน (ผู้ก่อตั้งห้องสมุดมนุษย์แห่งแรกในประเทศไทย) 
2. นายสุรศักดิ์  สังฆมานนท์ อดีตผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา 
3. นางระเบียบ จันทา ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างานห้องสมุด  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุป

ภัมภ์ 
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4. นายชวลิต คัยนันทย์  อดีตอาจารย์ 3 ระดับ 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
และประธานชมรมบอนไซโคราช 

5. นางปิยวรรณ คุสินธ์  ผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
และวิทยากรหนังสือชีวิต (Living Library) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญภัค  สังฆมานนท์ ผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

2. ดร.อภิชาต  ติรประเสริฐสิน  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

3. รองศาสตราจารย์กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

4. นางสาริกา เพียรเกาะ ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านหินโคน  อ.จักราช      จ.
นครราชสีมา  ผู้ประกอบการร้านขนมจีนประโดก 

5. นายจีระศักดิ์  คาระวิวัฒนา  ผู้ประกอบการร้านสเต็กจิ้มแจ่ว 
6. นายไพล เพราะผักแว่น นักเอกสารสนเทศ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ประกอบด้วย  ผู้บริหารห้องสมุด  บรรณารักษ์  และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด จาก
สถาบันการศึกษาท้ังระดับอุดมศึกษาและการศึกษาข้ันพื้นฐาน จากทั้งประเทศ จ านวน 75 คน 

นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือให้การสนับสนุนจากบุคลากรและหน่วยงานทั้งภายใน ภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม , คณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , กอง
พัฒนานักศึกษา,  สถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดนครราชสีมา, เทศบาลนครนครราชสีมา, ห้องสมุดโรงเรียนโนน
ไทยคุรุอุปถัมภ์, ห้องสมุดโรงเรียนพระทองค าวิทยา และห้องสมุดโรงเรียน, ห้องสมุดวิทยาลัย, ส านักวิทย
บริการฯ มหาวิทยาลัยทุกแห่ง  ที่เข้าร่วมสัมมนาและร้านค้าผู้จ าหน่ายหนังสือที่มาร่วมงานตลาดนัดการ
เรียนรู้ครั้งนี้ 

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดงานและท าพิธีเปิดงานสัมมนา
ฯ  ขอเรียนเชิญค่ะ 
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ค ากล่าวเปิดงาน 
พิธีเปิดการสัมมนาปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์(Human Library) 

และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย 
โดย ผู้ช่วยอธิการบดีด้านส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์  สังฆมานนท์) 

วันศุกร์ที่  27 มกราคม 2555 
ณ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 
ท่านรองอธิการบดี, คณบดี, ผู้อ านวยการ, วิทยากร, แขกผู้มีเกียรติ และ

ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ทุกท่าน 
กระผม  มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดจัดการสัมมนา

ปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)  และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย 
(Thailand Human Library Network) ในวันนี้ 
 จากค ากล่าวรายงานได้ทราบถึงวัตถุประสงค์และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมายในการจัดการ
สัมมนาปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)  และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศ
ไทย (Thailand Human Library Network)  ครั้งนี้  ซึ่งเป็นการสัมมนาที่ดี มีประโยชน์ คือ เพ่ือให้ผู้เข้า
สัมมนาได้รับความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ในการจัดห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) พัฒนา
เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย และได้รับแรงบันดาลใจ ในการน าความรู้เรื่องการพัฒนา
ห้องสมุดมนุษย์ไปสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับตนเองและชุมชน  ได้รับผลงานการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์
ต่อให้เจริญก้าวหน้าไป และสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ขอชื่นชมการจัดการสัมมนาในครั้งนี้ เป็นความตั้งใจที่ดี มีการร่วมแรงร่วมใจและเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกันของบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความมุ่งมั่นและเล็งเห็นคุณค่าของการ
เรียนรู้ และการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
 ขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่าน ขอขอบคุณหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนให้การจัดการสัมมนาครั้งนี้เป็นอย่างดี 
 ขออวยพรให้ผู้มาร่วมสัมมนาทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ และขอให้การด าเนินงาน
ในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ทุกประการ 
 บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผม ขอเปิดการสัมมนาปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ 
(Human Library)  และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library 
Network) ณ บัดนี้ 
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แนวคดิในการพฒันาห้องสมุดมนุษย์(Human Library) 
และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ในประเทศไทย(Thailand Human Library Network) -2 

ผศ.ดร.คงศกัด์ิ สงัฆมานนท ์
 

                                                    

                        
 
 ห้องสมดุมนษุย์และเครือข่ายห้องสมดุมนุษย์ในประเทศไทยได้เกิดขึน้แล้วในประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 25 
พฤษภาคม, 18 สิงหาคม 2553, 11-14 กมุภาพันธ์, 27 กรกฎาคม และ 20 สิงหาคม 2554 ตามล าดับ แต่ข้อมลู/ข่าวสาร
อาจจะยงัไม่แพร่หลาย บทความนีจึ้งขอน าเสนอ ความเป็นมา กรอบแนวคิดของการพัฒนา รูปแบบในการพัฒนา 
ประสบการณ์-ข้อเสนอแนะ และข้อสรุปส าหรับผู้บริหาร  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาห้องสมดุมนษุย์และเครือข่าย
ห้องสมดุมนษุย์ในประเทศไทยสืบไป 
 

1. ความเป็นมา 
 1.1 ความเป็นมาในการพฒันาห้องสมุดมนุษย์ในประเทศไทย 
  การพฒันาหอ้งสมุดมนุษยใ์นประเทศไทยมาจากผลของขอ้สรุป 3 ประการต่อไปน้ี 
  1.1.1 ผลจากการก าหนดแนวคิดหลกัในงานสมัมนาความร่วมมือระหวา่งหอ้งสมุด
สถาบนัอุดมศึกษา คร้ังท่ี 28 โดยผูเ้ขียนไดข้อ้สรุปคือ “แนวคิดใหม่ในการส่งเสริมการเรียนรู้ในหอ้งสมุด(New Ideas 
on Learning Promotion in Libraries)” ส าหรับการจดังานสมัมนาฯ จดัระหวา่งวนัท่ี 22-24 กนัยายน 2553 ณ ส านกั
วทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยไดรั้บการสนบัสนุน
เป็นอยา่งดีจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือข่าย NARINET บริษทัหา้งร้านผูส้นบัสนุน และผูเ้ขา้ร่วม
สมัมนา-ผูส้นใจจากหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาต่างๆทัว่ประเทศ แมว้า่จะจดังานในช่วงปลายปีงบประมาณ 

 
  1.1.2 ผลการแสวงหารูปธรรมของแนวคิดใหม่ในการส่งเสริมการเรียนรู้ในหอ้งสมุด ซ่ึงสรุปขอ้
คน้พบไดว้า่ การจดัหอ้งสมุดมนุษย(์Human Library : HL) คือนวตักรรม(innovation)และการเปล่ียนแปลงกระบวน
ทศัน(์Paradigm shift)ในการจดัหอ้งสมุด โดยผูเ้ขียนคน้พบท่ีเวบ็ไซต ์livinglibrary.com และต่อมาเปล่ียนเป็น 
humanlibrary.com ของ Ronni Abergel ในระหวา่งเดือนมกราคม-กมุภาพนัธ์ 2553 

http://www.oarit.rmuti.ac.th/salco28/
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  1.1.3 ผลลพัธ์ท่ีดีจากการทดลองจดัหอ้งสมุดมนุษย(์Human Library) ใน มทร.อีสาน นครราชสีมา 
โดยผูเ้ขียนไดใ้ชว้จิยัปฏิบติัการในการทดลองจดัหอ้งสมุดมนุษย(์หสม.)คร้ังแรกของประเทศไทย ในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 
2533 เป็นส่วนหน่ึงของการท าหนา้ท่ีเป็นวทิยากรบรรยายเร่ือง “แนวคิดใหม่ในการจดัหอ้งสมุดมีชีวติ” ใหแ้ก่ผูเ้ขา้
ประชุมสมัมนาปฏิบติัการซ่ึงเป็นครูบรรณารักษแ์ละเจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุดสงักดั อบจ.นครราชสีมา จดัระหวา่งวนัท่ี 25-26 
พฤษภาคม 2553 ณ ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
ผลลพัธ์ปรากฏวา่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดบัดี/มาก (คงศกัด์ิ สงัฆมานนท,์ 2553) 
 1.2 แรงบันดาลใจในการพฒันาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ในประเทศไทย(หสมท) 
  แรงบนัดาลใจในการพฒันาเครือข่ายหอ้งสมุดมนุษยใ์นประเทศไทย มาจากเหตผุล 3 ประการ คือ 
  1.2.1 หสม. ได้รับการสรรค์สร้างขึน้แล้ว (HLs have been created.)  หมายความวา่ หอ้งสมุด
มนุษยไ์ดรั้บการจดัตั้งข้ึนแลว้ แมว้า่การจดัตั้งคร้ังแรก(เม่ือ 25 พ.ค.53) จะเป็นหอ้งสมุดมนุษยข์นาดเลก็ แต่ก็มีโครงสร้าง
หรือองคป์ระกอบท่ีชดัเจน คือ มีโครงการจดัตั้ง ซ่ึงกล่าวถึงหลกัการและเหตผุล วตัถุประสงค ์วธีิด าเนินการ(ขั้นวางแผน
และเตรียม-ทีมงาน(staff), รายการหนงัสือมีชีวติ(living books catalog), ผูอ่้าน(readers), และ วสัดุอุปกรณ์-สถาน
ท่ีตั้ง(location) ขั้นปฏิบติั ขั้นประเมิน และขั้นสรุป-สะทอ้นผล) และประโยชนท่ี์จะไดรั้บ เหนือส่ิงอ่ืนใด ผูเ้ก่ียวขอ้ง
เกือบร้อยละ 100 มีความพึงพอใจในระดบัดีมากทุกคร้ัง นบัวา่นวตักรรมหอ้งสมุดมนุษยน้ี์เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจในการ
พฒันาและใชเ้ป็นส่ือสร้างเสริมวฒันธรรมและสงัคมแห่งการเรียนรู้อีกช่องทางหน่ึงซ่ึงใชง้บประมาณนอ้ยแต่มีคุณค่าสูง 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการใหว้ทิยาทาน/ความรู้(knowledge contribution) เป็นการสร้างกศุลส าหรับผูเ้ป็นหนงัสือมีชีวติ
(living books) และแรงบนัดาลใจส าหรับผูอ่้าน(inspirations for readers) ขณะน้ี สวท.มทร.อีสาน(โดยผูเ้ขียน) ไดจ้ดั
กิจกรรมหอ้งสมุดมนุษยม์าแลว้ 17 คร้ัง ผูส้นใจสามารถเขา้ดูภาพ-ข่าวไดท่ี้ http://library.oarit. 
rmuti.ac.th/HumanLibrary.php และเครือข่ายก็มีการจดัตั้งข้ึนแลว้ 4 แห่ง คือ (1) หอ้งสมุดมนุษยโ์รงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถมัภ ์(2)หอ้งสมุดมนุษยโ์รงเรียนพระทองค าวทิยา (3) หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก 
และ(4) หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี   ดงันั้น หสม.และ หสมท.ควรไดรั้บการพฒันาเป็นวทิยบริการแก่สงัคม
อยา่งต่อเน่ืองต่อไป                  

                   
            (หสม.1 - มทร.อีสาน นครราชสีมา)                (หสม.10 - มทร.อีสาน ขอนแก่น)               (หสม.12 - มทร.อีสาน นครราชสีมา) 

   1.2.2 หสม.จะไม่เดนิคนเดยีว (HLs will never walk alone.) หมายถึง อุดมคติท่ีวา่การด าเนินการจดั
หอ้งสมุดมนุษยใ์นแต่ละคร้ังจะไม่จดัตามล าพงั แต่จะมีความช่วยเหลือ/สนบัสนุนจากสมาชิกเครือข่ายท่ีอยูใ่กลเ้คียง 
ดงันั้น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งหอ้งสมุดมนุษย(์Human Library in Thailand Network: HLTN) เพื่อ
ช่วยเหลือ สนบัสนุน และส่งเสริมกนั จึงเป็นวฒันธรรมอยา่งหน่ึงท่ีส าคญัและจ าเป็นท่ีควรไดรั้บการพฒันาข้ึนส าหรับ
วงการหอ้งสมุดมนุษยข์องประเทศไทย 
  1.2.3 หสม.และ หสมท.จะก้าวหน้าต่อไป (HLs & THLNs will go ahead.) หมายถึง อุดมคติท่ีวา่
การด าเนินการพฒันาการจดัหอ้งสมุดมนุษยจ์ะไม่จดัคร้ังเดียวแลว้เลิก แต่จะมีการจดัอยา่งต่อเน่ือง โดยความช่วยเหลือ/
สนบัสนุนจากสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งหอ้งสมุดมนุษยใ์นประเทศไทย(Thailand Human Library 
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Network: THLN) ท่ีอยูใ่กลเ้คียง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือช่วยเหลือ สนบัสนุน และส่งเสริมกนั เป็น
วฒันธรรมอยา่งหน่ึงท่ีส าคญัและจ าเป็นมากส าหรับวงการหอ้งสมุดมนุษย ์

                                            
2. กรอบแนวคิดในการพฒันา 
 2.1 กรอบแนวคดิในการพฒันาห้องสมุดมนุษย์ 
  การพฒันาหอ้งสมุดมนุษยใ์หส้ าเร็จดว้ยดี มาจากองคป์ระกอบอยา่งนอ้ย 4 ประการ ดงัต่อไปน้ี 
  2.1.1 มีผูจ้ดั(Organizer) หมายถึง การมีบุคคลผูท้  าหนา้ท่ีเขียนโครงการการจดัตั้งหรือพฒันา
หอ้งสมุดมนุษย ์และด าเนินงานตามโครงการดงักล่าว ซ่ึงจะตอ้งมีการประสานงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้งในขอ้ต่อๆไปอยา่ง
ต่อเน่ือง ปกติผูเ้หมาะกบัหนา้ท่ีน้ีคือบรรณารักษห์รือนกัวชิาการศึกษาประจ าหอ้งสมุด ผูซ่ึ้งจะตอ้งเตรียมแฟ้มรายการ
หนงัสือมีชีวติ แฟ้มลงทะเบียนหนงัสือมีชีวติ แฟ้มเก็บขอ้มูลการยมื-คืน และแฟ้มสรุปผลและปรับปรุง 
  2.1.2 มีหนงัสือมีชีวติ(Living books) หมายถึง การมีบุคคลผูท้  าหนา้ท่ีเป็นหนงัสือมีชีวติเพื่อ
ถ่ายทอดหรือเล่าเร่ืองราวหรือความรู้ท่ีตนช านาญ/เช่ียวชาญโดยความสมคัรใจและไม่หวงัผลตอบแทนเป็นค่าจา้ง  ซ่ึง
ควรมีหลากหลายสาขา ดงัส านวน “ยิง่มากยิง่ดี” การรวบรวมหรือเสาะหาหนงัสือมีชีวติมาเปิดบริการนบัเป็นภาระมาก
พอควร เพราะตอ้งใชเ้วลาในการติดต่อ และบุคคลผูเ้ป็นหนงัสือมีชีวติอาจจะมีภารกิจในช่วงเวลาท่ีจดักิจกรรม 
  2.1.3 มีผูอ่้าน(Readers) หมายถึง การมีกลุ่มเป้าหมายหรือบุคคลผูจ้ะท าหนา้ท่ียมืหนงัสือมีชีวติมา
อ่าน ดว้ยความสนใจและตั้งใจจริง ซ่ึงควรมีการเชิญชวนหรือจดัตั้งไวส่้วนหน่ึงเพ่ือใหก้ารจดัหอ้งสมุดมนุษยแ์ต่ละคร้ังมี
ความเคล่ือนไหว สีสนั และไม่ลม้เหลว เน่ืองจากยงัเป็นของใหม่ส าหรับสงัคมและประเทศไทย 
  2.1.4 มีเวลาและสถานท่ีจดั(Location) หมายถึง การมีบุคคลผูท้  าหนา้ท่ีจดัหาสถานท่ีท่ีเหมาะสม 
อาจเป็นพ้ืนท่ีส่วนหน่ึงในหอ้งสมุด หรือในอาคารอ่ืนท่ีเหมาะสมต่อการจดักิจกรรม(Activity/Event)แต่ละคร้ัง และ
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการจดั ตามปกติจะนิยมจดัช่วงละ 2-4 ชัว่โมง ในเวลาท่ีหนงัสือมีชีวติจะอุทิศใหไ้ด ้เช่น ช่วง
กลางวนัหรือช่วงเยน็ของวนัท างานปกติ หรือช่วงกลางวนัของวนัหยดุบางวนั 
  ขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันาหอ้งสมุดมนุษยข์อง มทร.อีสาน ดูไดจ้าก http://library.oarit.rmuti.ac.th/ 
  สรุปกรอบแนวคิดเชิงระบบขององคป์ระกอบในการพฒันาหอ้งสมุดไดด้งัภาพท่ี 1 

                             
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดเชิงระบบขององคป์ระกอบในการพฒันาห้องสมุดมนุษย ์

 

 

ปัจจัยป้อนเข้า 

•มีผู้จดั/บรรณารักษ์ 

•มีหนงัสอืมีชีวิต 

•มีผู้อ่าน 

•มีเวลา-สถานท่ี 

•................ 

กระบวนการ 

(P-D-C-A / P-A-O-R) 

•วางแผน-เตรียม 

•จดั (บริการยืม-คืน) 

•ประเมิน 

•สะท้อนผล-ปรับปรุง 

ผลผลิต-ผลลัพธ์ 

•หสม.ได้รับการจดัขึน้ 

•ผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจอย่าง
ต่อเน่ือง 
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 2.2 กรอบแนวคดิในการพฒันาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ในประเทศไทย 
  กรอบแนวคิดในการพฒันาเครือข่ายหอ้งสมุดมนุษยใ์นประเทศไทยเพ่ือความร่วมมือระหวา่ง
หอ้งสมุดมนุษยต์่างๆ ตั้งอยูบ่นระบบของกรอบแนวคิดวา่ ปัจจยัป้อนเขา้(Input)ประกอบดว้ย แรงขบัจาก พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ พศ.2542 ฉบบัปัจจุบนั ท่ีเนน้ใหมี้การปฏิรูปการศึกษาโดยมุ่งพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนใหเ้ขามีทกัษะใน
การแสวงหาและสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง หอ้งสมุดจะช่วยไดใ้นฐานะหน่วยงานสายสนบัสนุน โดยการจดัใหมี้
หอ้งสมุดมนุษยข้ึ์น เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดพ้บหรือมีปฏิสมัพนัธ์ทางวาจากบัหนงัสือมีชีวติท่ีหลากหลาย หากหอ้งสมุด
สามารถด าเนินการจดัหอ้งสมุดมนุษยไ์ดอ้ยา่งต่อเน่ือง ผูเ้รียนก็จะสามารถพฒันาตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเช่นเดียวกนั และ
หากมีการด าเนินการในระดบัมหภาคหรือทั้งประเทศ ยอ่มจะสามารถพฒันาสงัคมแห่งการเรียนรู้ไดอี้กมิติหน่ึง  กรอบ
แนวคิดเชิงระบบในการพฒันาเครือข่ายฯ สรุปไดด้งัภาพท่ี 2 

                   
ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดเชิงระบบในการพฒันาเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งห้องสมุดมนุษยใ์นประเทศไทย 

3. รูปแบบในการพฒันา 
 3.1 รูปแบบในการพฒันาห้องสมดุมนุษย์ 
  รูปแบบในการพฒันาหอ้งสมุดมนุษย ์จ าแนกไดเ้ป็น 8 รูปแบบ (Abergel, 2009) คือ 
  3.1.1 จดัในหอ้งสมุดสาธารณะ (The Public Library)หมายถึง การจดัหอ้งสมุดมนุษยใ์นหอ้งสมุด
สาธารณะท่ีเปิดใหส้าธารณชนเขา้ใชบ้ริการได ้ส าหรับประเทศไทยหอ้งสมุดส่วนมากก็ใหบ้ริการประชาชนทัว่ไปอยู่
แลว้ 
  3.1.2 จดัในโรงเรียน (The School Library) หมายถึง การจดัหอ้งสมุดมนุษยใ์นพ้ืนท่ีของโรงเรียน 
ซ่ึงอาจจะไม่ใช่ท่ีหอ้งสมุดก็ได ้
  3.1.3 จดัในงานตลาดนดัหนงัสือ (The Book Fair) หมายถึง การจดัหอ้งสมุดมนุษยใ์นพ้ืนท่ีของการ
จดังานแสดงและจ าหน่ายหนงัสือ เป็นกิจกรรมเสริม 
  3.1.4 จดัในรัฐสภา (The Parliament) หมายถึง การจดัหอ้งสมุดมนุษยใ์นพ้ืนท่ีของรัฐสภา เพ่ือเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนไดพ้บกบัผูแ้ทนประชาชนในฐานะหนงัสือมีชีวติหรือผูอ่้าน 
  3.1.5 จดัในเทศกาล(The Festival) หมายถึง การจดัหอ้งสมุดมนุษยใ์นพ้ืนท่ีของเทศกาลต่างๆ เช่น 
งานแสดงผลงานทางศิลปะ วฒันธรรม งานวดั งานประชุมสมัมนาต่างๆ ดงัภาพตวัอยา่ง Human Library in Festival 
Belluard Bollwerk International ซ่ึงจดัโดย Sally de Kunst (Kunst, 2009)เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2553 
ณ State Library, Fribourg, Switzerland ส าหรับในประเทศไทย มีการจดั หสม.7 เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2553 ในงาน
สมัมนาความร่วมมือระหวา่งหอ้งสมุดอุดมศึกษาคร้ังท่ี 28 โดยผูเ้ขียน 

ปัจจัยป้อนเข้า 

•พ.ร.บ.กศช.2542-ปัจจบุนั 

•วิทยบริการกบัการพฒันาศกัยภาพ
ผู้ เรียน 

•การเปลีย่นแปลงกระบวนทัศน์ใน
ห้องสมดุและนวตักรรม 

•การท าผลงานของบคุลากรสาย
สนบัสนนุ 

•แรงขบั/แนวโน้มใหม่ๆ...? 

กระบวนการ 

•กิจกรรม หสม.1/2/... 

•การวางแผน+เตรียม-การจดั-การ
ประเมิน-การสะท้อนผล+ปรับปรุง 

•กิจกรรมเครือข่าย หสมท. 

•การวางแผน+เตรียม-การจดั-การ
ประเมิน-การสะท้อนผล+ปรับปรุง 

ผลผลิต-ผลลัพธ์ 

•หสม.ได้รับการจดัตัง้-พฒันาขึน้ใน
ห้องสมดุ/หน่วยงานเพิ่มขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง 

•หสมท.ได้รับการจดัตัง้ขึน้และมีการ
ขยายเครือข่ายอย่างต่อเน่ือง 

•ผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจอย่าง
ต่อเน่ือง 
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                    (HL in Fribourg by Kunst -1)            (HL in Fribourg by Kunst -2)               (หสม.7 - มทร.อีสาน น.ม.) 
  3.1.6 จดัแบบท่องเท่ียวในรถบสั(The Human Library Bus Tour) หมายถึง การจดัหอ้งสมุดมนุษย์
ในพ้ืนท่ีบนรถบสัท่ีจดักิจกรรมระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว หรือจดัเป็นกิจกรรมหอ้งสมุดมนุษยด์ว้ยการเดินทาง
ท่องเท่ียวบนรถบสัในลกัษณะเป็นเสน้ทางวงกลม  
  3.1.7 จดัแบบออนไลน(์The Online Human Library) หมายถึง การจดัหอ้งสมุดมนุษยบ์นระบบ
ออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต หนงัสือมีชีวติและผูอ่้านจะพบกนับนเวบ็ไซตแ์ละหนา้จอคอมพิวเตอร์ท่ีติดตั้งระบบ
อินเทอร์เน็ตในวนั-เวลาท่ีก าหนดกนัไวล่้วงหนา้ 
  3.1.8 จดัในสถานประกอบการ(The Corporate Human Library) หมายถึง การจดัหอ้งสมุดมนุษย์
ในท่ีท างานหรือสถานประกอบการ กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรและผูบ้ริหารในสถานประกอบการนั้นๆ 
 
 
 3.2 รูปแบบในการพฒันาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ในประเทศไทย 
  ตามความนิยม รูปแบบในการพฒันาเครือข่ายหอ้งสมุดมนุษยใ์นประเทศไทย อาจจดัไดเ้ป็น 2 รูปคือ 
  3.2.1 เครือข่ายหอ้งสมุดมนุษยใ์นประเทศไทย (Thailand Human Library Network: THLN)  
โปรดดูรายละเอียดในภาคผนวก ก.    
  3.2.2 ชมรมหอ้งสมุดมนุษยแ์ห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Club: THLC) โปรดดู
รายละเอียดในภาคผนวก ก. เช่นเดียวกนั เน่ืองจากองคป์ระกอบของการเป็น “ชมรม”น่าจะคลา้ยคลึงกบั “เครือข่าย”  
 

4. ประสบการณ์และข้อเสนอแนะ 
 4.1 การจดัห้องสมุดมนุษย์ใน มทร.อสีาน นครราชสีมา 
  จากการจดัหอ้งสมดุมนุษยใ์น มทร.อีสาน นครราชสีมา สรุปประสบการณ์และขอ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี 

หวัขอ้ จุดแขง็ จุดอ่อน ขอ้เสนอแนะ(เพื่อน าไปใช)้ 
1) ผูจ้ดั 1) รองผูอ้  านวยการและหวัหนา้แผนก

งานหอ้งสมุดเป็นผูจ้ดั 
2) บุคลากรหอ้งสมุดใหค้วามร่วมมือดี 
3) ผูอ้  านวยการส านกัฯสนบัสนุน 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วม(ในฐานะ
หนงัสือมีชีวติและผูอ่้าน)อาจยงั
ไม่มากพอ 

1) ควรเร่ิมเป็นโครงการ 
2) ผูบ้ริหารควรส่งเสริมและ
สนบัสนุนอยา่งเป็นทางการ 

2) หนงัสือมี
ชีวติ 

1) รองผูอ้  านวยการและหวัหนา้แผนก
งานหอ้งสมุดเป็นหนงัสือมีชีวิตดว้ย
ตนเอง(กวา่ 10 รายการ) 
2) มีลูกศิษย(์นกัศึกษา)ใหค้วามร่วมมือดี
(เป็นหนงัสือมีชีวติ) 

1) จ านวนหนงัสือยงัไม่
หลากหลาย/มาก 
2) การพฒันาหนงัสือมีชีวิตใช้
เวลาพอสมควร 
 

1) ผูจ้ดัควรพฒันาปริมาณ
อยา่งต่อเน่ือง 
2) บางคนผูจ้ดัตอ้งช่วยในการ
เติมขอ้มลูลงในรายการ
หนงัสือมีชีวติ 

3) ผูอ่้าน มีลูกศิษย(์นกัศึกษา)ใหค้วามร่วมมือดี ผูอ่้านท่ีมาตามธรรมชาติมีนอ้ย ควรเพ่ิมช่องทางการ
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(สวมบทบาทเป็นผูอ่้าน) มาก(ส่วนมากถูกเชิญมา) ประชาสัมพนัธ์ 
4) สถานท่ี 1) ตั้งอยูช่ั้นล่าง ใกลเ้คาน์เตอร์ยมื/คืน มี

ความสะดวกมาก 
1) มีเน้ือท่ีจ  ากดั ตั้งโต๊ะอ่านได ้10 
ตวั (ตวัละ 2 ท่ีนัง่) 

1) ควรหาพ้ืนท่ีประมาณ 20 
ตรม.ข้ึนไป 

5) เวลา จดัเป็นส่วนหน่ึงในเวลาเรียน(1.5-2 
ชัว่โมงต่อคร้ัง) 
 

ไม่สามารถจดันอกเวลาได ้
เน่ืองจากผูจ้ดัมีภารกิจมาก 

1)วนัจนัทร์-ศุกร์อาจจดัได้
ช่วงเยน็(หลงัเลิกเรียน) 
2)วนัเสาร์-อาทิตยอ์าจจดัได้
ตามเวลาท่ีผูอ่้านตอ้งการ 

6) ผลลพัธ์ 1) ผูรั้บบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ระดบัดีหรือมากอยา่งต่อเน่ือง 
2) หลายคนบอกวา่ยนิดีรับเชิญมาเป็น
หนงัสือมีชีวติอีกในอนาคต 

1)บางคร้ังเกิดความไม่สะดวกกบั
ผูใ้ชบ้ริการยมื/คืนหนงัสือปกติ 
2)- 

1) ควรจดับุคลากรใหอ้ยู่
บริการอยา่งพอเพียง 
2)ควรท าทะเบียนผูป้ระสงค์
จะมาเป็นหนงัสือในอนาคต 

7) สะทอ้นผล
(จากการ
สังเกต) 

1) ผูร่้วมกิจกรรมส่วนมากมีความสุขใจท่ี
ไดใ้หค้วามรู้แก่ผูอ่ื้น 
2) หอ้งสมุดมีบรรยากาศคึกคกั สีสันและ
ชีวติชีวามากข้ึน 

- ควรจดัอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือสร้าง
เสริมวฒันธรรมการเรียนรู้กบั
ช่องทางใหม่น้ี 

 4.2 การพฒันาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ในประเทศไทย 
  เครือข่ายหอ้งสมุดมนุษยใ์นประเทศไทย มี 4 แห่งอยา่งเป็นทางการ คือ หอ้งสมุดโรงเรียนโนนไทย
คุรุอุปถมัภ ์หอ้งสมุดโรงเรียนพระทองค าวทิยา หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก และ
หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี มีขอ้สรุปบางประการดงัน้ี 

หัวขอ้ จุดแข็ง จุดอ่อน ขอ้เสนอแนะ(เพื่อน าไปใช)้ 
1) ผูจ้ดั 1) ทั้งโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถมัภแ์ละพระทองค าวทิยามี

ผูอ้  านวยการให้การสนบัสนุนและส่งเสริมดีมาก 
2) หัวหนา้ครูบรรณารักษห์้องสมุดโรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถมัภเ์คยไดรั้บรางวลับุคลากรห้องสมุดดีเด่นจากสมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
3) หัวหนา้ห้องสมุดมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
พิษณุโลก ด าเนินการ 
4) ห้องสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ผูอ้  านวยการส านกั
วทิยบริการฯด าเนินการ 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วม(ในฐานะ
หนงัสือมีชีวติและผูอ่้าน)
อาจยงัไม่มากพอ 

ผูบ้ริหารทุกสถาบนัควรส่งเสริมและ
สนบัสนุนอยา่งเป็นทางการ เน่ืองจาก
เป็นนวตักรรมการจดัห้องสมุดใน
ประเทศไทย 

2) หนงัสือมีชีวติ 1) ผูอ้  านวยการทั้งโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถมัภแ์ละพระ
ทองค าวทิยาร่วมท าหนา้ท่ีเป็นหนงัสือมีชีวติ 
2) มีผูบ้ริหารหลายคนร่วมท าหนา้ท่ีเป็นหนังสือมีชีวติ 

ปริมาณยงัมีไม่มาก เน่ืองจากเป็น
ระยะเร่ิมตน้ 

 

3) ผูอ่้าน มีนกัเรียนหลายคนร่วมท าหนา้ท่ีเป็นเป็นผูอ่้าน ปริมาณยงัมีไม่มาก เน่ืองจากเป็น
ระยะเร่ิมตน้ 

 

4) ความร่วมมือ
จากเครือข่าย 

ผูก่้อตั้ง หสม.มทร.อีสาน(ผูเ้ขียน) เดินทางไปเยีย่มชม ให้
ความรู้ แนวคิด แรงบนัดาลใจ และร่วมท าหนา้ท่ีเป็นหนงัสือ
มีชีวติ แห่งละ 1 คร้ัง 

ปริมาณยงัมีไม่มาก เน่ืองจากเป็น
ระยะเร่ิมตน้ 

1)ควรมีการติดต่อส่ือสารกนัอยา่ง
ต่อเน่ือง 
2)ทุกแห่งควรมีการน าเสนอขอ้มูลบน
เวบ็ไซตห์น่วยงาน 
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5. ข้อสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 5.1 เกีย่วกบัการพฒันาห้องสมุดมนุษย์ 
  การจดัหอ้งสมุดมนุษย(์Human Library) คืออีกช่องทางหน่ึงในการจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ในหอ้งสมุด ในฐานะท่ีหอ้งสมุดเป็นหน่วยงานสายสนบัสนุน เพื่อตอบสนองการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ท่ี
เนน้การพฒันาศกัยภาพของผูรี้ยนผา่นการเรียนรู้จากหนงัสือมีชีวติ(Living books) ซ่ึงไดม้าจากการอุทิศเวลาของบุคคล
ท่ีมีจิตอาสา/เป็นกศุลท่ีตอ้งการถ่ายทอดวชิาความรู้ผา่นการสนทนาใหก้บัผูส้นใจ บุคลากรท่ีจ าเป็นคือ ทีมผูจ้ดั
(บรรณารักษ/์นกัวชิาการศึกษา/อ่ืนๆ) บุคคลท่ีจะเป็นหนงัสือมีชีวติ บุคคลผูส้นใจจะอ่าน และสถานท่ีสามารถใชส่้วน
หน่ึงของหอ้งสมุดทัว่ไปได ้งบประมาณอาจจะใชเ้พียงเลก็นอ้ยส าหรับงานเอกสารและจดัหาของวา่งส าหรับบริการ
หนงัสือมีชีวติ ประโยชน์ในเชิงวชิาการท่ีส าคญัคือ สามารถท าเป็นผลงานเพ่ือขอเล่ือนต าแหน่งส าหรับบุคลากรได ้เช่น 
การท าเป็นงานวจิยัปฏิบติัการ หรือท าคู่มือการปฏิบติังาน ดงันั้น การพฒันาหอ้งสมุดมนุษยข้ึ์นในหน่วยงานนบัวา่ส าคญั
และมีประโยชน์มาก 

 5.2 เกีย่วกบัการพฒันาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ในประเทศไทย 
  การพฒันาเครือข่ายหอ้งสมุดมนุษยคื์อ ช่องทางในการสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัสมาชิกเครือข่าย 
กล่าวคือ สมาชิกท่ีเขม้แขง็กวา่สามารถช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ เช่น การใหข้อ้มูล แนวคิด ขอ้เสนอแนะ แรงบนัดาลใจ 
และการอุทิศเวลาช่วยเป็นหนงัสือมีชีวติแก่สมาชิกท่ียงัไม่เขม้แขง็ เป็นตน้  ดงันั้น การร่วมมือกนัพฒันาเครือข่าย หสมท.
จึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัและจ าเป็นมากเช่นเดียวกนั 
เอกสารอ้างองิ 
คงศักดิ ์สังฆมานนท.์ 2553. “Living Books in a Living Library : กรณีศกึษา Human Library ใน สวท.มทร.อสีาน และ
 เครอืขา่ย” ใน เอกสารประกอบการสมัมนาความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา คร ัง้ที ่28 
 นครราชสมีา : ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน. 
--------------------.   2554. “แนวคดิในการพัฒนาหอ้งสมดุมนุษย(์Human Library)และเครอืขา่ยหอ้งสมดุมนุษยใ์น
ประเทศ  
             ไทย(Thailand Human Library Network)” ใน เอกสารประกอบการอบรมปฏบิตักิารพฒันาหอ้งสมดุมชีวีติ  
              แบบ Human Library  วันที ่20 สงิหาคม 2554 ณ ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัย 
             เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน. 
Abergel, Ronni. “Settings for a Human Library” Available at http://humanlibrary.org/  Accessed on March 15, 
 2009. 
Abergel, Ronni, and Sangkhamanon, Khongsak. 2553. “Human Library” in “Living Books in a Living Library” 
 ใน  เอกสารประกอบการสมัมนาความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา คร ัง้ที ่28 

 นครราชสมีา :  ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน. 
Kunst, Sally de. 2009.  Human Library in Festival Belluard Bollwerk International, Fribourg : St 
 
 
 

http://humanlibrary.org/
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LOGO

“ Add your company slogan ”

                        

                             

Thailand Human Library 
Network

ผศ.ดร.คงศักดิ  สงั มานนท์

ณ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                    
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  นครราชสีมา

ยินดตี้อนรับสู่สัมมนาป ิบัติการ          2  มกราคม 2555 -บ่าย

          

ประวัติย่อ- ผศ.ดร.คงศักดิ  สัง มานนท์

การศึกษา
      กศ.บ.(ภาษาอังก ษ),  กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

Grad Dip TESOL (Australia), Cert. SALL (Canada)
      ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)

ประสบการณ์ด้านงานห้องสมุด-วิทยบริการ
ชุมนมุห้องสมุด วค.น. (2512-1 )  หผ.ห้องสมุด (252 -2 )  ผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียน
ด้วยตนเอง(Self-Access Centre) (253 ) หน.ศนูย์วิทยบริการ (2546-48), รผอ.
  ายวิทยบริการ (2549-ป จจุบัน)  ผู้ก่อตั้งห้องสมุดมนุษย(์Human Library -แห่ง
แรกในไทย)  ศึกษาดูงาน Laos, USA, Singapore, Vietnam, Korea, China, 
Japan, Cambodia, Indonesia, Philippines, Australia, Switzerland, 
Myanmar, India, Taiwan,

 
 

หัวข้อ
กรอบแนวคิดในการพัฒนา1

ขั้นตอนในการพัฒนา หสม - หสมท2

ป ิบัติการพัฒนา หสม - หสมท3

สะท้อนผลการพัฒนา หสม - หสมท4

ของ าก5

           

   กรอบแนวคิดในการพัฒนา

Process

วางแผน เตรียม (โครงการ-คน-วัสดุ-สถานที่)

ป จจัยป อนเข้า

มีบุคลากร
มีโครงการจัด

ผลผลิต

มี หสม.เพ่ิม

ปฏิบัติ (จัด หสม. – รับสมัครสมาชิก หสมท.)

ประเมิน (ความพึงพอใจ)

สะท้อนผล(ความพอใจ)-ปรับปรงุ(ข้อบกพร่อง)

มีวัสดุอุปกรณ์-ที่

มีสมาชิก หสมท.เพิ่ม

 
 

   ขั้นตอนในการพัฒนา หสม 

สะท้อนผล-สรุป-ปรับปรุง

ประเมิน

ปฏิบัติ หสม.

วางแผน-เตรียมจัด หสม.

สะท้อนผล-สรุป- 
ปรับปรุง
ประเมินความพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง

จัดกิจกรรมให้ยืม-
คืนหนงัสือมีชีวิต

เตรียม (โครงการ     
คน-วัสดุ)

        

   ขั้นตอนในการพัฒนา หสมท 

สะท้อนผล-สรุป-ปรับปรุง

ประเมินผล(ความพึงพอใจ)

ปฏิบัติ (ประชุม-ลงมต-ิตั้งคณะกรรมการ)

วางแผน เตรียม(ด-ูปรับปรุงโครงการฯ)

สะท้อนผล-สรุป- 
ปรับปรุง
ประเมินความพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง

จัดประชุม - ลงมติ

เตรียม (ศึกษา
โครงการฯ)
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 -   ป ิบัติการจัด หสม  -  ม ค   

สะท้อนผล-สรุป-ปรับปรุง

ประเมิน –ความส าเร็จ/ล้มเหลว

ปฏิบัติ หสม. –บริการให้ยืม-คนื

วางแผน-เตรียมรายการหนังสือมีชีวิต-ก าหนดวัน/เวลา

สะท้อนผล-สรุป- 
ปรับปรุง
ประเมินความส าเร็จ
จากข้อมูลต่างๆ

จัดกิจกรรมให้ยืม-
คืนหนงัสือมีชีวิต

เตรียม (โครงการ     
คน-วัสดุ)

  ดูเอกสารหมายเลข 1 –บทความฯ และ http://library.oarit.rmuti.ac.th/

      

 -   ป ิบัติการพัฒนา หสมท  -  ม ค   

สะท้อนผล-สรุป-ปรับปรุง

ประเมินผล(ความพึงพอใจ)

ปฏิบัติ (ประชุม-ลงมต-ิตั้งคณะกรรมการ)

วางแผน เตรียม(ด-ูปรับปรุงโครงการฯ)

สะท้อนผล-สรุป- 
ปรับปรุง
ประเมินความพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง

จัดประชุม - ลงมติ

เตรียม (ศึกษา 
โครงการฯ)

  ดูเอกสารหมายเลข 1 -บทความฯ

 
 

 -   สะท้อนผลการพัฒนา หสม 

เชิงปริมาณ  1

เชิงคุณภาพ 2

3

ข้อคิดเห็น 4

5

ป ญหา-การแก้ไข .

ข้อเสนอแนะ 

       

 -   สะท้อนผลการพัฒนา หสมท  

หสม. ร.ร. นนไทยคุรุอปุ ัมภ์  1  ส.ค.53

 
 

 -   สะท้อนผลการพัฒนา หสมท  

หสม. ร.ร.พระทองค าวิทยา  1  ส.ค.53

      

 -   สะท้อนผลการพัฒนา หสมท  

หสม. มทร.ล้านนา พิษณุ ลก  11-14 ก.พ.54
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 -   สะท้อนผลการพัฒนา หสมท  

หสมท.4 -หสม. มรภ.เพชรบุรี  2  ก.ค.54

     

 -   สะท้อนผลการพัฒนา หสมท  

หสมท.5 -หสม. ......................  ..............55

 
 

 -   สะท้อนผลการพัฒนา หสมท  

หสมท.  -หสม. ......................  ..............55

       

 -   สรุปแนวทางการพัฒนา หสมท 

วิสัยทัศน ์-                               1

พัน กิจ -             -   -                            2

3

ตัวชี้วัด -                             4

5

กลยุท ์ -                -           

ค า าม-ค าตอบ-ข้อเสนอแนะ              

 
 

LOGO

“ Add your company slogan ”

khongsaksang@hotmail.com

084 485 9490, 485 4797 453

ผศ.ดร.คงศักดิ์ สังฆมานนท์
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สัมมนาป ิบัติการพัฒนา หสม.และเครือข่าย หสมท.
 (2  มกราคม 2555)

                                        
 Developing Human Library & Living Books 

ณ ห้องประชมุมรกตอีสาน  ส านักวิทยบริการและเทค น ลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยทค น ลยีราชมงคลอีสาน  นครราชสีมา

ผศ.ดร.คงศักดิ  สัง มานนท์

   

ประวัติย่อ ผศ.ดร.คงศักดิ   สัง มานนท์

การศึกษา
      กศ.บ.(ภาษาอังก ษ),  กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

Grad Dip TESOL (Australia), Cert. SALL (Canada)
       ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน),  ล 

ประสบการณด์้านงานห้องสมุด-วิทยบริการ
ชุมนมุห้องสมุด วค.น. (2512-1 )  หผ.ห้องสมุด (252 -2 )  ผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียน
ด้วยตนเอง(Self-Access Centre) (253 ) หน.ศนูย์วิทยบริการ (2546-49), รผอ.
  ายวิทยบริการ (2549-ป จจุบัน)                          -Human Library      
          ศึกษาดูงาน Laos, USA, Singapore, Vietnam, Korea, China, 
Japan, Cambodia, Indonesia, Philippines, Australia, Switzerland, 
Myanmar, India, Taiwan,

 
 
 

หัวข้อในการน าเสนอ

1. การพัฒนาห้องสมุดมนษุย(์หสม.)
2. การพัฒนาหนังสือมชีีวิต -คืออะไร 
3. แนวทางในการพัฒนามีชีวิต-1 -พัฒนาตนเอง
4. แนวทางในการพัฒนามีชีวิต-2 -พัฒนาผู้อื่น
5. ประสบการณ์-การเป นหนังสือมีชีวิต
6. แบบ  ก-การพัฒนาหนังสือมีชีวิต
 . ค า าม-ค าตอบ

  

1. การพัฒนา หสม.-กรอบแนวคิดในการพัฒนา

Process

1.วางแผน เตรียม (โครงการ-คน-วัสด-ุสถานที)่

ป จจัยป อนเข้า

มีบุคลากร
มีโครงการจัด

ผลผลิต ผลลัพ ์

มี หสม.

2. ปฏบิัติ (จัด หสม.)

3. ประเมิน (ความพึงพอใจ)

4. สะท้อนผล(ความพอใจ)-ปรับปรุง(ขอ้บกพร่อง)

มีวัสดุอุปกรณ์-ที่

มีความพึงพอใจ

 
 
 

1. การพัฒนา หสม.- ขั้นตอนในการพฒันา

สะท้อนผล-สรุป-ปรับปรุง

ประเมิน

ปฏิบัติการจัด หสม.

วางแผน-เตรียมจัด หสม.

สะท้อนผล-สรุป- 
ปรับปรุง

ประเมินความพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง

จัดกิจกรรมให้ยืม-
คืนหนงัสือมีชีวิต

เตรียม (โครงการ     
คน-วัสดุ-ที่)

  

1. การพัฒนา หสม.- ปฏิบัติการจัด หสม. -27ม.ค.55

สะท้อนผล-สรุป-ปรับปรุง

ประเมิน –ความส าเร็จ

ปฏิบัติ หสม. –บริการให้ยืม-คืน

วางแผน-เตรียมรายการหนังสือมีชีวิต-ก าหนดวัน/เวลา

สะท้อนผล-สรุป- 
ปรับปรุง

ประเมินความส าเร็จ
จากข้อมูลต่างๆ

จัดกิจกรรมให้ยืม-
คืนหนงัสือมีชีวิต

เตรียม (โครงการ     
คน-วัสด)ุ

  ดูเอกสารหมายเลข 1 –บทความฯ และ http://library.oarit.rmuti.ac.th/

 
 
 

2. การพัฒนาหนังสือมีชีวิต -คืออะไร 

หนังสือมีชีวิตคือ...

บุคคลที่มียังมีชวีิตมีจิตอาสา ผู้ ึ่ง
ประสงค์จะ ่ายทอดความรู้ในตนเอง
ให้ผู้อื่น และมีชื่อใน  รายการหนังสือ
มีชีวิต  ณ ห้องสมดุมนุษย์แห่งใดแห่ง
หนึ่ง (คงศักดิ์ สังฆมานนท์, 2554)

       

3.แนวทางในการพัฒนาหนังสือมีชีวิต-1 -พัฒนาตนเอง

แนวทางในการพัฒนาหนังสือมีชีวิต-1 –พัฒนาตนเอง

1       – อยากให้ความรูเ้รื่องอั ไร >รั บุ
               – กรอกรายการหนะงสือมีชีวิต
              – ทะกทาย >แนั น าตะว/ชื่อหนะงสือ >
เล่าสารั >ตอบค า าม >สรุปจบ

             . – มาตามนะด >เล่าความรู้แก่ผู้สนใจ
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4. แนวทางในการพัฒนาหนังสือมีชีวิต-2 –

พัฒนาผู้อื่น: วิ ีการได้มา เทคนิค
แนวทางในการพัฒนาหนังสือมีชีวิต-2 –พัฒนาผู้อื่น

1. แบบเป นทางการ –                 
    - เรียนเชิญ ขอความอนุเคราะห์  แนบเอกสารแนะน า

- สั่งการ มอบหมายงาน  แนะน า-ช่วยกรอกรายการ
2. แบบไม่เป นทางการ –       

–เชิญชวน ชักชวน  แนะน า-ช่วยกรอกรายการ

  

4. แนวทางในการพัฒนาหนังสือมีชีวิต-2 –
พัฒนาผู้อื่น: แนะน าบทบาท หน้าที่

1. บทบาท หน้าที่หนังสือมีชีวิต
       ทะกทาย > แนั น าตะว บอกชื่อหนะงสือ > เล่าสารั  
> ตอบค า าม > สรุปจบ 

2. บทบาท หน้าที่ผู้อ่าน 
            ทะกทาย > แนั น าตะว >   งการเล่า >  ามข้อสงสะย         

> ขอบคุณ กล่าวลา

 
 

 
4. แนวทางในการพัฒนาหนังสือมีชีวิต-2 -พัฒนาผู้อื่น: 
วิ ีการ เทคนิค - ตัวอย่างการเขียนรายการหนังสือมชีีวิต

ห้องสมุดมนุษย์ ...........................
รายการหนังสือมีชีวิต หมายเลข..........

ชื่อหนังสือ    วิธีท าน้ ายาขนมจีนกระโทก
ผู้เขียน           ทอง ดีกระโทก
ภาษาที่ใช้      ไทย
สถานที่พิมพ์  ประเทศไทย
ป ที่พิมพ์         2553
ประเภท          สารคดี
ค าส าคัญ         น้ ายาขนมจีนกระโทก    

ประเภท          สารคดี
ค าส าคัญ         น้ ายาขนมจีนกระโทก  
รายงานย่อ       “วิธีท าน้ ายาขนมจีนกระโทก” เขียนโดย ทอง ดีกระโทก

          เธอแบ่งเนื้อหาออกเป น 2 บท  ในบทที่ 1 เธอเล่าถึง 
          ประวัติย่อด้านอาชีพการท าน้ ายาขนมจีนของตนเอง 
          ส่วนประกอบหรือเครื่องเทศที่ต้องใช้ และขั้นตอนการ
          ปรุง  ในบทที่ 2 เธอเล่าถึงประสบการณ์ บทเรียนทั้งที่ดี  
           และไม่ดี  และข้อแนะน าในการท าขาย

     

4. แนวทางในการพัฒนาหนังสือมีชีวิต-2 -พัฒนาผู้อื่น: 
วิ ีการ เทคนิค–ตัวอย่างการเขียนรายการหนังสือมีชีวติ(ต่อ)

 
 
 

5. ประสบการณ์ 1/2 – จากการมีส่วนร่วม
(ท่ี Fribourg, Switzerland 25-26 มิ.ย.53)

ตัวป อน

•ผู้จัด

• หนังสือมีชีวิต*

• บรรณารักษ์
•ส านท่ี

กระบวนการ

• วางแผน

• ป ิบัติ (25 มิ.ย.53)

• ประเมิน

• สะท้อนผล-ปรับปรุง

ผลผลิต-ผลลัพ ์

• มีผลส าเร็จในการป ิบัติ
(บริการ 4 ครั้ง)

• ผู้ใช้บริการพึงพอใจ

  

5. ประสบการณ์ 1/2 – การจัดหาหนังสือมีชีวิต
(ที่ สวท.มทร.อีสาน)

 
 

 
5. ประสบการณ์ 2 – จากการจัด หสม.-1

 ท่ี สวท.มทร.อีสาน น.ม. (25 พ.ค.53)

บทบาทหนังสือมี
ชีวิต คือ ทะกทาย-
แนั น าตะว-บอกชื่อ
หนะงสือ-เล่าสารั -
ตอบค า าม-สรุปจบ

บทบาทผู้ยืมอ่าน คือ 
ทะกทาย-แนั น าตะว-
  งการเล่า- ามข้อ
สงสะย-ขอบคุณ 

กล่าวลา   

5. ประสบการณ์ 3 – จากการจัด หสม.-2
 ที่ สวท.มทร.อีสาน น.ม. (12 ก.ย.53)
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5. ประสบการณ์ 4 – จากการจัด หสม.-3

 ท่ี สวท.มทร.อีสาน น.ม. (14 ก.ย.53)

  

5. ประสบการณ์ 5 – จากการจัด หสม.- 4
 ที่ สวท.มทร.อีสาน น.ม. (1  ก.ย.53 -เช้า)

 
 
 

5. ประสบการณ์   – จากการจัด หสม. – 5
 ท่ี สวท.มทร.อีสาน น.ม. (1  ก.ย.53 -บ่าย)

  

5. ประสบการณ์   – จากการจัด หสม. –  
 ที่ สวท.มทร.อีสาน น.ม. (23 ก.ย.53 -เช้า)

 
 
 

5. ประสบการณ์   – จากการจัด หสม. –  
 ที่ สวท.มทร.อีสาน น.ม. (23 ก.ย.53 -บ่าย)

  

5. ประสบการณ์   – จากการจัด หสม. –  
 ที่ สวท.มทร.อีสาน น.ม. (1   .ค.53)

 
 

5. ประสบการณ์ 1  – จากการจัด หสม. –  
 ที่ สวท.มทร.อสีาน น.ม. (24  .ค.53)

  

5. ประสบการณ์ 11 – จากการจัด หสม.-1 
ที่ มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น (  ม.ค.54)
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5. ประสบการณ์ 12 – จากการจัด หสม.-11
ที่ สวท.มทร.อีสาน น.ม. (1  ม.ค.54)

     

5. ประสบการณ์ 13 – จากการจัด หสม.-12
ที่ สวท.มทร.อีสาน น.ม.(1  ม.ค.54)

 
 

5. ข้อสรุปจากประสบการณ์ -ป จจัยผลส าเร็จ

ตัวป อน

•ผู้จัด

• หนังสือมีชีวิต
• บรรณารักษ์
•ส านที่

กระบวนการ

• วางแผน
• ปฏิบัติ
• ประเมิน
• สะท้อนผล-ปรับปรงุ

ผลผลิต-ผลลัพ ์

• มีผลการปฏิบัติตาม
โครงการ

• ผู้ใช้บริการพึงพอใจ

กระบวนการ
• วางแผน-เตรียม 
(Plan)

• ป ิบัติ (Act)
• ประเมิน (Observe)
• สะท้อนผล-ปรับปรุง 
(Reflect)

ผลผลิต-ผลลัพ ์

•มีผลส าเร็จในการจัด 
หสม. เพิ่มขึน้
• ผู้ใช้บริการพึงพอใจ
ระดับดมีาก

      

 . แบบ  กพัฒนาหนังสือมีชีวิต-1 –พัฒนาตนเอง:       
จงเขียนรายการหนังสอืมีชีวิตจากตัวทา่น ลงในแบบข้างล่าง

ห้องสมุดมนุษย.์..........................
รายการหนังสือมีชีวิต หมายเลข..........

ชื่อหนังสือ    ......................................................
ผู้เขียน           ......................................................
ภาษาที่ใช้      ......................................................
สถานที่พิมพ์  .....................................................
ป ที่พิมพ์         2554
ประเภท          .....................................................
ค าส าคัญ         ................................................................................  

 

รายงานย่อ       ........................................................................................
          ........................................................................................

           ........................................................................................
          ........................................................................................

                        ........................................................................................
          ........................................................................................

     

 . แบบ  กพัฒนาหนังสือมีชีวิต-1 –พัฒนาตนเอง:          
จงเขียนรายการหนังสอืมีชีวิตจากตัวทา่น ลงในแบบข้างล่าง(ต่อ)

     

 . แบบ  กพัฒนาหนังสือมีชีวิต-2 –พัฒนาตนเอง:       
จงเขียนรายการหนังสอืมีชีวิตจากตัวทา่น ลงในแบบข้างล่าง

Human Library in ...........................
Living Book Catalog  No..........

Title ......................................................
Author ......................................................
Language English
Printed place Thailand
Printed Year 2011
Genre              .....................................................
Catchwords ................................................................................  

 
 

Book report “.................................................” is written by    
............................................... It is divided into ………

          chapters. In Chapter 1,  he/she tells about .....................
           ........................................................................................

          ........................................................................................
                        ........................................................................................

         ........................................................................................
........................................................................................

     

 . แบบ  กพัฒนาหนังสือมีชีวิต-2 –พัฒนาตนเอง:          
จงเขียนรายการหนังสอืมีชีวิตจากตัวทา่น ลงในแบบข้างล่าง(ต่อ)

     

6. แบบ  ก- ปฏิบัติการจัด หสม. -27 ม.ค. 55

สะท้อนผล-สรุป-ปรับปรุง

ประเมิน –ความส าเร็จ

ปฏิบัติ หสม. –บริการให้ยืม-คืน

วางแผน-เตรียมรายการหนังสือมีชีวิต-ก าหนดวัน/เวลา

สะท้อนผล-สรุป- 
ปรับปรุง

ประเมินความส าเร็จ
จากข้อมูลต่างๆ

จัดกิจกรรมให้ยืม-
คืนหนงัสือมีชีวิต

เตรียม (โครงการ     
คน-วัสด)ุ

  ดูเอกสารหมายเลข 1 –บทความฯ และ http://library.oarit.rmuti.ac.th/
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1) ผลผลิต  มีการจัด หสม. ....... แห่ง
2) ผลลัพธ์  ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับ ...........
3) ป ญหาท่ีพบ .................................................................
4) วิธีการแก้ไขป ญหา .......................................................
5) ข้อเสนอแนะ ............................................................

 . สรุปผลการ  ก- ปฏิบัติการจัด หสม. -27ม.ค.55

    

1. ป จจัยส าคัญท่ีสุดในการจัดห้องสมุดมนุษย์คืออะไร เพราะเหตุใด
2. การพัฒนาหนังสือมีชีวิตเล่มแรกควรเริ่มที่ใคร
3. ค าถาม(สด) ..........................................................................
4. ข้อสรุป ..........................................................................
5. ข้อคิดเห็น ..........................................................................

7. ค า าม-ค าตอบ ข้อสรุป  ข้อคิดเห็น

 
 
 

คงศักดิ   สัง มานนท์
khongsaksang@hotmail.com

           -          
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(แบบฝึกเขียนรายการหนงัสือมีชีวติ) 

 

รายการหนังสือมีชีวิต– ................................                                                            
(Living Books Catalog in ……………………………………………) 

 
หมายเลข/No. LB. .......... 

 
ชือ่เร ือ่ง/ Title :  …………………………………………………………… 
ผูเ้ขยีน- สญัชาต/ิAuthor ………………………………………………………… 

ภาษาทีน่ าเสนอ/Language ……………………………………… 
สถานทีพ่มิพ/์Place of publication ……………………………………… 
ปีทีพ่มิพ/์Year   ……………………………………… 
ระยะเวลาทีใ่หย้มื/Assortment ………………  นาท/ีmin.  
ชนดิ/ประเภท/Genre  
 …………………………………………………………… 
ค าส าคญั/Catchwords 

 …………………………………………………………… 
รายงานยอ่/Book report (abstract) 
                       
“……………………………………………………” เขยีนโดย …………………  
 ………………………………………เนือ้หาทีน่ าเสนอแบง่เป็น ..... บท ในบท 

  ที ่1 เขาเลา่ถงึ 

……………………………………………………………………….   บทที ่2 

เขาเลา่ถงึ......................................................................  
 ……………………………………………………………………………….............
   และบทที ่3 เขาพดู

ถงึ……………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………….............
  
 “………………………………” is written by …………………………………… 
It is divided into .......... chapters. In Chapter 1, he/she tells about 
………………………………………………………………………………… In Chapter 
2, he talks about  .................................................. 
………………………………………………………………………………............And, in 
Chapter 3, he tells about …………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 

---------------- 
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ภาคผนวก  ฉ 

 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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แบบสอบถาม 
เรื่องความพึงพอใจในการเข้าร่วม “สัมมนาปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมนุษย ์(Human Library) 

และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network)” 
 

ค าชี้แจง     1.  ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะน าไปใช้ในการพัฒนาการจัดสัมมนาครั้งต่อไป                 
                2.  โปรดตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นที่สร้างสรรค์อย่างแท้จริง 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลผู้ตอบ 
 

1.1   สถานะผู้ตอบ  คร/ูอาจารย์               เจ้าหน้าที่ 
                                           

1.2   สถาบัน                 มหาวิทยาลัยฯ         โรงเรียน                
 
1.3   เพศ   ชาย                   หญิง 
 

1.4   ระดับการศึกษา  ต่ ากว่าปริญญาตรี      ปริญญาตรี         
                                สูงกว่าปริญญาตรี 

     
ตอนที่ 2  ความพึงพอใจ      โปรดกา  ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน 
 

5 = มากที่สุด     4 = มาก     3 = ปานกลาง     2 = น้อย   1 = น้อยที่สุด 
 

รายการ 5 4 3 2 1 
1. ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนา ฯ Human Library       
2. เนื้อหาของการสัมมนาฯ Human Library มีความน่าสนใจ      
3. การจัดการสัมมนาฯ Human Library มีประโยชน์และเหมาะสม      
4. สถานที่ในการจัดสัมมนาฯ Human Library มีความเหมาะสม      
5.ท่านคิดว่าจะน าความรู้ในการสัมมนาฯ Human Library ครั้งนี้ ไปใช้
ประโยชน์ในหน่วยงานของท่านได้มากน้อยเพียงใด 

     

6. ความต้องการให้มีการจัดการสัมมนาฯ Human Library ครั้งนี้ไปใช้
ประโยชน์ในหน่วยงานของท่านได้มากน้อยเพียงใด 

     

 
ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเพ่ิมเติม /ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอบคุณท่ีท่านช่วยตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี  (กรอกข้อมูลแล้วกรุณาน าส่งคืนที่เจ้าหน้าที่) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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ภาคผนวก  ช 
 

คณะกรรมการเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ปี 2554-2555 
(ชุดปรับปรุงเพ่ิมเติม) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 
 

รายช่ือคณะกรรมการเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ปี 2554-2555 (ชุดปรับปรุงเพ่ิมเติม) 
(Thailand Human Library Network Committee 2012-13) 

 
 
ล าดับ      ชื่อ – สกุล      ต าแหน่ง  สังกัด 

1. นางปิยวรรณ  คุสินธุ์        รองประธาน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

2. นายจารุต  บุศราทิจ           กรรมการ                               มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

3. นางสาวสุรางคณา คงปั้น         กรรมการ  โรงเรียพระทองค าวิทยา 

    4.     นางสาวณภัทร ณรงค์สระน้อย  กรรมการ  โรงเรียนเทคนิคปักธงชัย        

   5. นางจรรยา โพธิ์กลาง             กรรมการ  โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา 
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ภาคผนวก  ซ 
 

บันทึกข้อความ ขอเบิกเงินตามโครงการ ตามสัญญายืมเงิน เลขที่ ๒๓๔/๕๕ 
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 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โทร ๒๘๐๐   
   
ที ่    สวส/   ๐๑๕๕                          วันที ่  ๘    ตุลาคม  ๒๕๕๕                      

เรื่อง   ขอเบิกเงินตามโครงการ ตามสัญญายืมเงิน เลขที่ ๒๓๔ / ๕๕                                                             
 

เรียน   ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
  ตามที่ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพงาน
วิทยบริการปี ๒๕๕๕ : สัมมนาปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด Human Library ในวันที่ ๒๗    
มกราคม ๒๕๕๕ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ส านัก ขอแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่าย ตามเอกสารสัญญาการยืม
เงินเลขที่ ๒๓๔ / ๕๕      วันครบก าหนด   ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕   ดังรายละเอียด  
  เงินยืมทดลองจ่าย ตามสัญญาการยืมเงินเลขท่ี ๒๓๔ / ๕๕ ๖,๐๐๐๐    บาท  
   ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก   ๕,๖๐๐  
   ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน   ๒,๔๐๐ 
   ค่าอาหารกลางวัน    ๕,๐๐๐ 
   ค่าอาหารว่าง     ๒,๕๐๐ 
   ค่าเดินทาง     ๒,๐๐๐ 
   ค่าวัสดุ      ๔๒,๑๐๐ 
             จ่ายจริง                        ๕๙,๖๐๐  บาท 
 
             ขอคืนเงิน                         ๔๐๐     บาท 
  
   
  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
       (นางสาวอุไรลดา  ศรีอุ่นลี) 
             บรรณารักษ์ 
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