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แบบรายงานการเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ 

เรื่อง ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล 
หน่วยงาน ศูนย์วิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
๑. ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ชื่อ-สกุล นางน้อย  อรุณศรี  ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด   
 กลุ่มบุคลากร  สายวิชาการ    สายสนับสนุนวิชาการ 

๒. หลักสูตรหรือเรื่องท่ีเข้าร่วมโครงการ 
     โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล 

๓. วิทยากรในการบรรยาย 
๑) ชญาน์พิมพ์ ภรจตุรพรชัย นักเขียนจากสถาพรบุ๊คส์ 
    บรรยายเรื่อง “ห้องสมุดกับการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน” 

 ๒) คุณอรศรี บาเล็นซิเอก้า ฮอนโนว์  
               บรรยายเรื่อง “การอ่านกับหนังสือเล่มโปรดของคุณแม่คนดัง” 
 ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส พาวินันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง และอาจารย์ประจ าสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
รามค าแหง  บรรยายเรื่อง “การออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล” 

๔. สถาบันหรือหน่วยงานที่จัดอบรม 
 ศูนย์วิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๕. ระยะเวลาที่เข้าร่วมอบรม 
 วันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องสื่อโสตทัศน์ชั้น ๔ ศูนย์วิทยบริการ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๖. งบประมาณที่ใช้ในการเข้าร่วมอบรม 
 ค่าลงทะเบียน ๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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๗. วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมอบรม 
 ๑. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการ
ในยุคดิจิทัล  

๒. อ่านเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาตระหนักและเห็นความส าคัญของการส่งเสริมการอ่านสู่ความส าเร็จ 
  ๓. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน 

๘. สรุปเนื้อหาสาระของการเข้าร่วมอบรม 
๑) ชญาน์พิมพ์ ภรจตุรพรชัย นักเขียนจากสถาพรบุ๊คส์ บรรยายเรื่อง ห้องสมุดกับการสร้างวัฒนธรรม

การอ่าน ผู้บรรยายได้เล่าถึงชีวิตส่วนตัวที่กว่าจะมาเข้าสู่เส้นทางนักเขียนได้นั้น ต้องผ่านความคิด ความรู้ และ
ประสบการณ์มากมาย โดยได้รับการปลูกฝังการอ่านหนังสือนิยายมาตั้งแต่เยาว์วัย เป็นแรงบันดาลใจให้มุ่งมั่น
ตามความฝันของการเป็นนักเขียน  ผู้บรรยายได้เล่าถึงชีวิตส่วนตัวที่คุณแม่ถูกลอบยิง งานเขียนจึงเป็นเหมือน
หลุมหลบภัยส าหรับผู้บรรยายได้เข้าสู่โลกจินตนาการ เหมือนเป็นการเขียนเพ่ือบ าบัดตัวเอง ตอนนั้นคือเขียน
ให้ตัวเองมีความสุข ต่อมาจึงอยากให้ผู้อ่านมีความสุข ต้องการให้งานเขียนเป็นที่หลบภัยให้คนอ่ืนเหมือนที่
ผู้บรรยายเคยเป็นมา สิ่งเดียวที่ท าให้ผู้บรรยายไม่แก้แค้นคนร้าย ก็คือ หลักธรรม เพราะฉะนั้นหนังสือนิยายทุก
เล่มของผู้บรรยายจึงสอดแทรกการให้อภัย สอนให้จิตใจคนอ่อนโยน ผู้บรรยายมองว่าปัจจุบันคนในสังคม
อารมณ์ร้อนและรุนแรงมากขึ้น ความรักของคนสมัยนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวย ท าอย่างไรจึงจะท าให้คน
ผูกพันกันด้วยจิตใจ มีเมตตาต่อกัน ผู้เขียนจึงต้องมีจุดจบของเรื่องที่รับผิดชอบต่อสังคม เช่น คนท าดีได้ดี  
ท าชั่วได้ชั่ว  

๒) คุณอรศรี บาเล็นซิเอก้า ฮอนโนว์ หรือแม่เหน่ง (คุณแม่ของมาร์กี้ ราศรี บาเล็นซิเอก้า) บรรยาย
เรื่อง การอ่านกับหนังสือเล่มโปรดของคุณแม่คนดัง โดยได้เล่าชีวิตส่วนตัวถึงการเลี้ยงลูกว่าไม่ควรเข้มงวดกับ
ลูกมากเกินไป เลี้ยงลูกให้มีความคิดและจินตนาการ และส่งเสริมให้ลูกมีนิสัยรักการอ่าน การเลี้ยงลูกให้รักการ
อ่านของแม่เหน่งนั้นจะใช้วิธีเล่าเรื่องในหนังสือให้ฟังและหากลูกอยากรู้ตอนจบของเรื่องต้องไปอ่านหนังสือเอง 
หนังสือในดวงใจของแม่เหน่งคือหนังสือ พล นิกร กิมหงวน หรือ หัสนิยายสามเกลอ ที่แม่แหน่งบอกว่าเป็น
หนังสือที่ทรงคุณค่า และสอนเรื่องราวต่างๆ ในสังคมปัจจุบันได้เป็นอย่างดี แม่เหน่งจะสอนให้ลูกอ่านหนังสือ
ของพล นิกร กิมหงวนควบคู่กับการอ่านหนังสือการ์ตูน ขายหัวเราะ เ พ่ือสร้างจินตนาการและความคิดในเชิง
บวกของลูก และแนะน าลูกให้อ่านหนังสือโดยแบ่งเปร์เซ็นต์ในการอ่านหนังสือจากตัวเล่ม ท าให้ไม่เคยเกิด
ปัญหาการอ่านหนังสือไม่ทัน  และปัจจุบันแม่เหน่งจะอ่านหนังสือประวัติบุคคลที่ประสบความส าเร็จ เพ่ือน ามา
เป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้ประสบความส าเร็จตามบุคคลนั้นๆ 

 ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส พาวินันท์ บรรยายเรื่อง การออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน
ยุคดิจิทัล โดยบรรยายเรื่องบทบาทของห้องสมุดในการส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล กล่าวว่าห้องสมุดจะต้อง
ทบทวนบทบาทจากการเคยท าหน้าที่เป็นผู้น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน อาจจะต้อง 
คิดใหม่ว่าต้องเป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนเทคโนโลยีเหล่านั้นแทนหรือไม่ เพราะผู้ใช้ได้ให้ความส าคัญกับ
การใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงสารสนเทศแทนการเข้าใช้บริการห้องสมุด ห้องสมุดจึงควรมีบทบาทดังต่อไปนี้ 
กล่าวคือ จัดท าเครื่องมือช่วยค้นทรัพยาการสารสนเทศในระบบออนไลน์ (OPAC) มีการแนะน าหนังสือผ่าน
หน้าเว็บไซต์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสิ่งพิมพ์และดิจิทัลควบคู่กันอย่างต่อเนื่อง การจัดหาสื่อดิจิทัลหรือ



๓ 

 

ออนไลน์ การจัดหามุมนักอ่าน เพ่ือให้นักอ่านได้เล่าเรื่องและแบ่งปันประสบการณ์การอ่าน การจัดเวทีพัฒนา
นักอ่านสู่นักเขียน การเขียนบทวิจารณ์หนังสือ การดัดแปลงเรื่องสั้นหรือนวนิยาย การให้บริการตอบค าถาม
ออนไลน์ ให้บริการข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแวดวงการอ่านการสอน แนะน าการอ่าน และการใช้
สารสนเทศอย่างถูกต้อง การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ควบคู่กับสื่อดิจิทัลเพ่ือตอบสนองความสนใจและความถนัดของ
ผู้อ่านแต่ละกลุ่ม โดยส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์ควบคู่ไปพร้อมกับสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน
การอ านวยความสะดวกในการอ่านหนังสือออนไลน์ โดยการจัดหาอุปกรณ์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มีการ
ประชาสัมพันธ์ในห้องสมุดและผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ทุกแอพพลิเคชั่น เพ่ือให้ผู้อ่านรู้ว่าห้องสมุดมีสื่อ
อะไรให้บริการบ้าง การจัดท าระบบสืบค้นออนไลน์ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสื่อดิ จิทัลและอ่านออนไลน์ได้ทุก
รายการ การช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงสื่อออนไลน์ได้ง่าย โดยลดขั้นตอนการลงทะเบียนผ้ใช้ และรหัสผู้ใช้ การส่งเสริม
การอ่านของผู้ใช้ในแต่ละกลุ่ม อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ และการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการ
ส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล 
๙. ปัญหาอุปสรรคในการเข้าร่วมอบรม 
 ไม่มี 

๑๐. ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
 :-ต่อตนเอง 

๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการในยุคดิจิทัล  
๒. มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการส่งเสริมการอ่านสู่ความส าเร็จ 

  ๓. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์เก่ียวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพ่ือน าไปปรับใช้ 

: - ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
 ๑. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ  บุคลากรจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับห้องสมุด
กับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการในยุคดิจิทัล 

๒. มีแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสู่ความส าเร็จในยุคดิจิทัล 
  ๓. เมื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จะท าให้
หน่วยงานน าแนวทางเหล่านั้นมาประยุกตใ์ช้และพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๑๑. เอกสารหรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องท่ีได้รับจากการเข้าร่วมอบรม 
 - เอกสารการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล 

๑๒. ส าเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรฯ ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
มี 

๑๓. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ  
 ควรจัดให้มีโครงการแบบนี้ต่อไป เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับห้องสมุดกับการ
ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการในยุคดิจิทัลและมีความพร้อมในการส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล 
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