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ค าน า 

 รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ รหัส
วิชา 1633902 ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดท าโครงการสัมมนา
เรื่อง Road to Cybrarian (Cyber+Librarian) รายงานเนื้อหาของการสัมมนาทุกขั้นตอนรวมทั้งกิจกรรม
ต่างๆในการสัมมนา ผลการประเมินการด าเนินการสัมมนา และเอกสารประกอบการสัมมนาต่าง ๆ 

 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่ได้ศึกษารายงานฉบับนี้จะทราบถึงวัตถุประสงค์และ
ความส าคัญของโครงการสัมมนา รวมทั้งได้รับความรู้ ทราบถึงทักษะ และเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานใน
องค์กรต่อไป 

 

          คณะผู้จัดท า 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

ที่มาและความส าคัญ 

 บทบาทของบรรณารักษ์ในห้องสมุดในความเข้าใจของบุคคลทั่วไป หมายถึง ผู้ท าหน้าที่ดูแล 
จัดระบบหนังสือภายในห้องสมุด และให้บริการอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้ามาใช้งาน ซึ่งห้องสมุดยุคใหม่ ได้มี
การปรับตัวตามปัจจัยทางสังคมและเทคโนโลยีที่ท าให้พฤติกรรมของผู้ใช้ห้องสมุดเปลี่ยนไป สามารถเข้าถึงผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้น และสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดได้ปรับเปลี่ยนให้มีความทันสมัย ทั้ง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการให้บริการ บรรณารักษ์จึงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลก อันเกิดจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท าให้โลกก้าวเข้าสู่
สังคมยุคดิจิทัล เกิดการปรับเปลี่ยนในวิชาชีพและบทบาทอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ ค าว่า Cybrarian ได้ถูก
กลายเป็นค าบัญญัติ เพ่ือใช้อธิบายคุณลักษณะของบรรณารักษ์ที่ควรจะเป็น ซึ่งให้ความหมายได้หลากหลาย 
เช่น บรรณารักษ์แห่งโลกคอมพิวเตอร์ บรรณารักษ์แห่งโลกดิจิทัล บรรณารักษ์ยุคใหม่ และบรรณารักษ์แห่ง
โลกออนไลน์ ล้วนเป็นค านิยามเรียกแทนผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศและมีความรู้เฉพาะทางในการใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือ 

 ดังนั้น โครงการสัมมนา “Road to Cybrarian (Cyber+Librarian)” จึงถูกจัดขึ้นเพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างศักยภาพความเป็นบรรณารักษ์ให้รองรับกับบทบาทหน้าที่ในงานห้องสมุดและงานสารสนเทศได้ใน
อนาคต  สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวให้เข้ากับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ เป็นการ
เตรียมความพร้อมในการพัฒนาวิชาชีพบรรณารักษ์และพัฒนาห้องสมุดให้ไปสู่ทิศทางที่ดีเหมาะสมควบคู่กับ
เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตต่อไป 

 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงทักษะที่จ าเป็นของบรรณารักษ์ในยุคสังคมดิจิทัล 

2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพร้อมปฏิบัติงานในหน่วยงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
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เป้าหมาย 

 ด้านปริมาณ 

1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1- 3 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

2. บุคคลภายนอกที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนา 

 ด้านคุณภาพ 

 ผู้ที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “Road to Cybrarian (Cyber+Librarian)” มีความรู้ 
ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือที่จะน าไปพัฒนาวิชาชีพบรรณารักษ์
ในอนาคต 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

รูปแบบการด าเนินงาน 

 การบรรยาย การอภิปรายเชิงคณะ  

การประเมินผล 

1. สังเกตการณ์การมีส่วนร่วม และการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมการสัมมนา 

2. ผู้เข้าร่วมการสัมมนาท าแบบประเมินโครงการ เมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนาแล้ว 

วิทยากร 

1. คุณธีรดา เนียมอยู่ บรรณารักษ์อาวุโส ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) ส านักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ส านักนายกรัฐมนตรี 

2. คุณรณิดา โรจน์สัจจะกุล ต าแหน่ง  Senior HR Officer บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) 

สถานที่ด าเนินการ 

 ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

งบประมาณค่าใช้จ่าย 

 งบประมาณสนับสนุนจากหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  จ านวน 11,500 
บาท รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

- ค่าตอบแทนวิทยากร      7,200 บาท 

(จ านวน 2 ท่าน ท่านละ 1,200 บาท เวลา 3 ชั่วโมง) 

- ค่าอาหารว่าง       2,500 บาท 

- (จ านวน 100 ชุด ๆ ละ 25 บาท) 

- ค่ารับรองและอาหารกลางวันวิทยากร    1,166 บาท 

- ค่าของที่ระลึกวิทยากร         500 บาท 

- ค่าจัดท าเอกสาร          45 บาท 

- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด         89 บาท 

   รวม               11,500 บาท 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงทักษะที่จ าเป็นของบรรณารักษ์ในยุคสังคมดิจิทัล 

2. ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพร้อมปฏิบัติงานในหน่วยงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
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แผนการปฏิบัติงาน 
โครงการสัมมนา 

เร่ือง “Road to Cybrarian (Cyber+Librarian)” 

เริ่ม มกราคม 2562 

สิ้นสุด เมษายน 2562 

 
 

การด าเนินการ มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน วันที ่
ด าเนินการ 

ผลการ 
ด าเนินการ 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.เสนอหัวข้อสัมมนา                22 – 29 
มกราคม 

เสร็จแล้ว 

2.แต่งตั้ งผู้ รับผิดชอบการ
ด าเนินงาน 

              29 มกราคม เสร็จแล้ว 

3.วางแผนการด าเนินงานจัด
สัมมนา 

              29 มกราคม – 
11 กุมภาพันธ์ 

เสร็จแล้ว 

4.เชิญวิทยากรและติดต่อ
สถานท่ีสัมมนา 

              11 - 28 
กุมภาพันธ์ 

เสร็จแล้ว 

5.ร่างโครงการ               29 มกราคม - 
9 กุมภาพันธ์ 

เสร็จแล้ว 

6.ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา               6 - 20 มีนาคม เสร็จแล้ว 

7.จั ด ท า เ อ ก ส า ร เ พื่ อ
ลงทะเบียน 

              19 มีนาคม เสร็จแล้ว 

8.จั ดสถาน ท่ีสัมมนาและ
ตรวจสอบความเรียบร้อย 

              19 มีนาคม เสร็จแล้ว 

9.ด าเนินการจัดสัมมนา               21 มีนาคม เสร็จแล้ว 

10.ประเมินผลสัมมนา               21 - 23 
มีนาคม 

เสร็จแล้ว 

11.จัดท าสรุปผลการสัมมนา               22 - 26 
มีนาคม 

เสร็จแล้ว 

12.รายงานผลด าเนินงาน  
 ข้อเสนอแนะ และแนวทาง
ก า รแก้ ไ ข เพื่ อ พัฒนา ใ น
โอกาสต่อไป 

              22 มีนาคม – 
22 เมษายน  

เสร็จแล้ว 

13.จัดส่งรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานสัมมนาไปยังผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

              23 เมษายน  
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ส่วนที ่2 รายละเอียดการด าเนินงาน 

 ในการจัดโครงการสัมมนาเรื่อง Road to Cybrarian (Cyber+Librarian) มีผู้เข้าร่วมโครงการ
เป็นนักศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 - 3 และบุคคลภายนอก จ านวนทั้งสิ้น 
93 คน โดยจัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 301 อาคาร ดร. 
ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

กระบวนการจัดกิจกรรมในโครงการประกอบด้วย 

 1. การรับลงทะเบียน 

      

 

 2. พิธีเปิดโครงการสัมมนา ฯ โดยท่านอาจารย์บรรพต พิจิตรก าเนิด ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ
พิธีกรได้แก่ นางสาวณัฏฐกานต์ ทาแสง 

      

 

 

 

ภาพที่ 1.1 การรับลงทะเบยีน 

ภาพที่ 1.2 พิธีเปิดโครงการสัมมนา ฯ 
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 3. กิจกรรมการสัมมนาในหัวข้อ “Road to Cybrarian (Cyber+Librarian)” โดยวิทยากร 2 
ท่าน ได้แก่ คุณธีรดา เนียมอยู่ บรรณารักษ์อาวุโส ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) ส านักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ส านักนายกรัฐมนตรี และคุณรณิดา โรจน์สัจจะกุล ต าแหน่ง  Senior HR 
Officer บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และด าเนินรายการโดยนางสาวอัจฉริยาพร พืบขุนทด และ
นางสาวรุ้งทิวา อนุจร 

      

      

      

 

  

 

 

ภาพที่ 1.3 ภาพบรรยากาศกจิกรรมสัมมนา 
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 4. ตอบข้อซักถาม โดยผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา 

      

 

 5. พิธีปิดโครงการสัมมนา ฯ 

      

 

ภาพที่ 1.4 ภาพกิจกรรมการตอบข้อซักถาม 

ภาพที่ 1.5 พิธีปิดโครงการสมัมนา ฯ 
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 6. ผู้เข้าร่วมสัมมนารับอาหารว่าง และเดินทางกลับ 

      

  

ภาพที่ 1.5 พิธีปิดโครงการสมัมนา ฯ (เพิ่มเติม) 

ภาพที่ 1.6 ผู้เข้าร่วมสัมมนารับอาหารว่างและเดินทางกลับ 



9 
 

ส่วนที่ 3 ผลการประเมนิการด าเนินการสัมมนา 

สรุปผลการประเมินการด าเนินการสัมมนา 

 การด าเนินการสัมมนา เรื่อง Road to Cybrarian (Cyber+Librarian) โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการประเมินผล 

 จากการด าเนินงานโครงการสัมมนา เรื่อง  Road to Cybrarian (Cyber+Librarian) โดย
นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงทักษะที่จ าเป็นของบรรณารักษ์ในยุคสังคมดิจิทัลและเตรียมความพร้อม
ปฏิบัติงานในหน่วยงานห้องสมุดและสารสนเทศในยุคสังคมดิจิทัล ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวนทั้งหมด 93 
คน จัดการสัมมนาในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 08:30 – 12:00 น. ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.
ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 การประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง Road to Cybrarian 
(Cyber+Librarian) ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 81 คน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: SD) พบว่า 

 ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.38 โดยมีความคิดเห็น
ต่อการใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย และการตอบข้อซักถามในการสัมมนา อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
4.53 เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ความรู้ที่ได้รับตรงกับความต้องการ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.49 
และมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของระยะเวลาการสัมมนา อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.08 เป็นอันดับ
สุดท้าย  
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รายละเอียดการประเมินผลโครงการ 

 การประเมินผลโครงการสัมมนา เรื่อง Road to Cybrarian (Cyber+Librarian) ใช้วิธีการ
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากแบบสอบถามเพ่ือน าผลที่ได้ไปปรับปรุงการด าเนินการ
ของโครงการในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมสัมมนา ตอนที่ 2 
ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

 จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอมรมจ านวน 93 คน ได้รับแบบสอบถามคืนเป็น
จ านวน 81 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 87.1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมสัมมนา 

 ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งหมด 81 คน จ าแนกตามเพศ ได้แก่ เพศชาย จ านวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.52 และเพศหญิง จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 81.48 จ าแนกตามช่วงอายุ ได้แก่ 18 - 24 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 100 จ าแนกตามระดับการศึกษา ได้แก่ ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 100 

ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา 

 การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการสัมมนาการสัมมนาเรื่อง Road to Cybrarian 
(Cyber+Librarian) แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นดังนี้ 

1. วิทยากร 
2. ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
3. ความรู้ความเข้าใจและการน าความรู้ไปใช้ 

 แบบสอบถามส าหรับการประเมินเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า การวิเคราะห์ใช้การหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) ซึ่งความหมายของแบบสอบถามท่ีเป็นมาตรส่วนประมาณค่า มีความหมายดังนี้ 

 5 หมายถึง  ความคิดเห็นที่มีต่อรายการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 4 หมายถึง  ความคิดเห็นที่มีต่อรายการประเมินอยู่ในระดับมาก 

 3 หมายถึง  ความคิดเห็นที่มีต่อรายการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง 

 2 หมายถึง  ความคิดเห็นที่มีต่อรายการประเมินอยู่ในระดับน้อย 

 1 หมายถึง  ความคิดเห็นที่มีต่อรายการประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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 เกณฑ์การตัดสินผลการวิเคราะห์ข้อมูล พิจารณาค่าเฉลี่ยเลขคณิตตามเกณฑ์จุดกลาง 
(midpoint) ของช่วงระดับคะแนน (class interval) 

 ค่าเฉลี่ย 4.20 – 5.00 หมายความว่าระดับความคิดเห็นที่มีต่อรายการประเมินอยู่ในระดับ
มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.19 หมายความว่าระดับความคิดเห็นที่มีต่อรายการประเมินอยู่ในระดับ
มาก 

 ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายความว่าระดับความคิดเห็นที่มีต่อรายการประเมินอยู่ในระดับ
ปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายความว่าระดับความคิดเห็นที่มีต่อรายการประเมินอยู่ในระดับ
น้อย 

 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายความว่าระดับความคิดเห็นที่มีต่อรายการประเมินอยู่ในระดับ
น้อยที่สุด 

 

ตารางแสดงสรุปการประเมินผลโครงการสัมมนา 

ล าดับ ค าถาม ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

ด้านวิทยากร 
1. เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.48 0.61 มากที่สุด 

2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 4.40 0.68 มากที่สุด 
3. ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมและเข้าใจง่าย 4.53 0.61 มากที่สุด 

4. การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร 4.32 0.64 มากที่สุด 

5. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรง
ประเด็น 

4.44 0.63 มากที่สุด 

6. การตอบข้อซักถามในการสัมมนา 4.53 0.63 มากที่สุด 
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 

1. ความเหมาะสมของสถานที่การจัดสัมมนา 4.46 0.61 มากที่สุด 

2. ความเหมาะสมของระยะเวลาการสัมมนา 4.08 0.71 มาก 
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3. ความเหมาะสมของรูปแบบและบรรยากาศ
การสัมมนา 

4.29 0.67 มากที่สุด 

4. ความเหมาะสมของอาหารว่าง 4.25 0.80 มากที่สุด 

ด้านความรู้ความเข้าใจและการน าความรู้ไปใช้ 

1. ความรู้ที่ได้รับตรงกับความต้องการ 4.49 0.57 มากที่สุด 
2. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่/

ถ่ายทอดได้ 
4.35 0.62 มากที่สุด 

รวม 4.38 0.66 มากที่สุด 

 จากตารางพบว่าผู้เข้าร่วมสัมมนามีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.38 
โดยมีความคิดเห็นต่อการใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย และการตอบข้อซักถามในการสัมมนา อยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.53 เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ความรู้ที่ได้รับตรงกับความต้องการ อยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 4.49 และมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของระยะเวลาการสัมมนา อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.08 
เป็นอันดับสุดท้าย 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 วิทยากรมีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย ตอบค าถามได้ตรงประเด็นและเข้าใจง่าย ควรเพ่ิมการ
ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากการประชาสัมพันธ์น้อยเกินไป 
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หนังสือเชิญผู้เข้าร่วมสัมมนา/ประชาสัมพันธ์การสัมมนา 
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ประวัติวิทยากรและผู้ด าเนินรายการ 

วิทยากร 

1. นางสาวธีรดา เนียมอยู่ 

บรรณารักษ์อาวุโส ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park (สอร.) ส านักงานบริหารและพัฒนา 

องค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ส านักนายกรัฐมนตรี  

2. นางรณิดา โรจน์สัจจะกุล  

ต าแหน่ง  Senior HR Officer บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ผู้ด าเนินรายการ 

1. นางสาวอัจฉริยาพร พืบขุนทด 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2. นางสาวรุ้งทิวา อนุจร  

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ค ากล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิดการสัมมนา 

เร่ือง “Road to Cybrarian (Cyber+Librarian)” 

โดย ประธานโครงการจัดการสัมมนา 

วันพฤหัสบดีที ่21 มีนาคม พ.ศ. 2562 

ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

 

เรียน ท่านประธานในพิธี 

 ข้าพเจ้าในนามของประธานจัดการสัมมนา มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่ีท่าน
อาจารย์ผศ.ดร. บรรพต พิจิตรก าเนิด กรุณาสละเวลาและให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการ
สัมมนา เร่ือง Road to Cybrarian (Cyber+Librarian) ในคร้ังนี ้

  ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการผู้จัดสัมมนาได้เห็นถึงความส าคัญของเรื่องดังกล่างจึงได้
จัดการสัมมนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงทักษะท่ีจ าเป็นของบรรณารักษ์ในยุคสังคมดิจิทัล 
2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพร้อมปฏิบัติงานในหน่วยงานห้องสมุดและสารสนเทศ 

 ในการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับความ
อนุเคราะห์จาก คุณธีรดา เนียมอยู่ บรรณารักษ์อาวุโส ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) 
ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ส านักยายกรัฐมนตรี และ คุณรณิดา 
โรจน์สัจจะกุล ต าแหน่ง Senior HR Officer บริษัท ทรูคอร์ปปอเรชั่น ให้เกียรติเป็นวิทยากรใน
การบรรยาย 

 บัดนี้ได้เวลาตามก าหนดแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดการสัมมนาต่อไป 
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ค ากล่าวของประธานในพิธีเปิดการสัมมนา 

เร่ือง “Road to Cybrarian (Cyber+Librarian)” 

โดย ผศ.ดร. บรรพต พิจิตรก าเนิด  

 

เรียน ท่านคณาจารย์ ท่านวิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน 

 รู้สึกยินดีมากท่ีได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง “Road to 
Cybrarian (Cyber+Librarian)“ ของนักศึกษาในครั้งนี ้

จากรายงานของคณะผู้จัดท า ได้ทราบถึงการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงทักษะท่ีจ าเป็นของบรรณารักษ์ในยุคสังคมดิจิทัล และเพื่อให้ผู้เข้าร่วม
สัมมนามีความพร้อมปฏิบัติงานในหน่วยงานห้องสมุดและสารสนเทศ 

 ในการด าเนินงานหรือปฏิบัติงานใดใดก็ตามขอให้นักศึกษาจงท าอย่างตั้งใจ อย่างเต็ม
ความสามารถ ซึ่งการกระท านี้จะน าไปสู่ความส าเร็จ หวังว่านักศึกษาทุกท่านจะน าความรู้ท่ีได้จาก
การสัมมนาในคร้ังนี้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานและในชีวิตประจ าวันของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี 

 ในโอกาสนี้ขอขอบคุณท่านวิทยากรผู้มาบรรยาย คณาจารย์และผู้จัดสัมมนาทุกท่าน 

 บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการสัมมนา เรื่อง “Road to Cybrarian 
(Cyber + Librarian)” และขออวยพรให้การสัมมนาครั้งนี้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
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ที ่        มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

        295 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต  

        เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

       21 มีนาคม 2562 

เรื่อง ขอขอบคุณ 

เรียน ธีรดา เนียมอยู่ และ คุณรณิดา โรจน์สัจจะกุล 

  ตามที่ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรในการจัดสัมมนา ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เรื่อง Road to Cybrarian (Cyber+Librarian) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ 
ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  มหาวิยาลัยสวนดุสิต เพ่ือถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่งที่ท าให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบ
ความส าเร็จเป็นอย่างดี 

  คณะนักศึกษาของมหาวิยาลัยสวนดุสิต ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งต่อความอนุเคราะห์
และการให้ความสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษา และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงน าพาให้
ท่านประกอบกิจกรรมงานทั้งปวงประสบแต่ความส าเร็จ และความสุขในทุก ๆ ด้าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ
ได้รับเกียรติจากท่านในโอกาสต่อไป 

         

        ขอแสดงความนับถือ 

        ประธานด าเนินการจัดสัมมนา 
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แบบสอบถามการสัมมนา ฯ 

 

QR CODE แบบสอบถามออนไลน์ที่ใช้ในการประเมินผลการสัมมนา 

 

 

รูปแบบของแบบสอบถามออนไลน์ที่ใช้ในการประเมินผลการสัมมนา 


