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สรุปสาระสําคัญ 
    ในสังคมยุคดิจิทัลการตระหนักถึงการรูเรื่องการอาน การรูสารสนเทศ และการใชคอมพิวเตอร ถือเปนพ้ืนฐาน
สําคัญสําหรับการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ท้ังนี้เพ่ือใหทุกคนสามารถระบุความตองการ เลือกใช ประเมินผล  
วิเคราะห สงัเคราะหสารสนเทศท่ีมีอยูจํานวนมาก เพ่ือนําไปใชในการแกปญหาและใชประโยชนในการดําเนินชีวิตได
อยางถูกตอง เหมาะสม ดังนั้นการตระหนักรูหรือการรูเทาทันเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Literacy) จึงเปนสิ่งท่ี
จําเปนและสําคัญสําหรับบรรณารักษ และหนวยงานบริการสารสนเทศตาง ๆ ไมวาจะเปนหองสมุด ศูนยขอมูลตาง ๆ 
ท่ีตองตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการสงเสริมและใหความใหความรูกับผูใชบริการ รวมถึงพัฒนาทักษะและ
ความสามารถในการรูเทาทันเทคโนโลยีใหกับผูใช การอบรมในครั้งนี้ สามารถสรุปไดตามหัวขอดังตอไปนี้ 
 

ICT Literacy และแหลงเรียนรูดิจิทัล เพ่ือสงเสริมความเทาเทียม ภายใตแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม 
    บริบทในการพัฒนาประเทศไทย 
      - กาวขามกับดักรายไดปานกลาง 
      - พัฒนาขีดความสามารถของเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 
      - แกปญหาความเหลื่อมล้ําของสังคม 
      - บริหารจัดการสังคมผูสูงอายุ 
      - แกปญหาคอรัปชั่น 
      - พัฒนาศักยภาพคนในประเทศ 



    ปฏิรูปประเทศสูดิจิทัลไทยแลนด หมายถึง ประเทศไทยสามารถสรางสรรค และใชประโยชนจากเทคโนโลยี
ดิจิทัลอยางเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน นวัตกรรม ขอมูล และทรัพยากรตาง ๆ เพ่ือขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
    แผนภูมิทัศนดิจิทัลของไทยในระยะเวลา 20 ป แบงไดออกเปน 4 ระยะ ดังนี้ 
      - ระยะท่ี 1 (1 ป 6 เดือน) : Digital Foundation เปนชวงของการลงทุน และสรางฐานรากในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
      - ระยะท่ี 2 (5 ป) : Digital Thailand I เปนชวงท่ีทุกภาคสวนของประเทศไทยมีสวนรวมในเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัลตามแนวทางประชารัฐ 
      - ระยะท่ี 3 (10 ป) : Digital Thailand II เปนชวงท่ีประเทศไทยจะกาวเขาสูการเปนดิจิทัลไทยแลนด ท่ี
ขับเคลื่อนและใชประโยชนจากนวัตกรรมดิจิทัลไดอยางเต็มศักยภาพ 
      - ระยะท่ี 4 (10 - 20 ป) : Global Digital Leadership เปนประเทศท่ีอยูในกลุมพัฒนาแลว สามารถใช
เทคโนโลยีดิจิทัลสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและคุณคาทางสังคมอยางยั่งยืน 
 
    ยุทธศาสตรของแผน 
      1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ใหครอบคลุมท่ัวประเทศ 
      2. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
      3. สรางสังคมคุณภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
      4. ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 
      5. พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
      6. สรางความเชื่อม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
    สงเสริมการใชดิจิทัลอยางสรางสรรคและรับผิดชอบตอสังคม คือ สรางหลักสูตร Digital Literacy ในบริบท
ประเทศไทย สงเสริมความรู ทักษะ รณรงคสรางสรรคสื่อ และสรางเครือขายการใชประโยชนแบบมีสวนรวม 
 
ICT Literacy in Asean Libraries 
    ICT Literacy คือ ความสามารถของบุคคลในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือสื่อสารอยางเหมาะสม ใน
การเขาถึง จัดการ แปลความ สรุปความ และประเมินความนาเชื่อถือของสารสนเทศได  ICT Literacy มี
ความสําคัญคือ เปนการพัฒนาศักยภาพของคนในสังคมใหมีคุณภาพ สามารถเปลี่ยนวิธีการใชชีวิต วิธีการเรียนรู 
และวิธีการทํางานได 
    ICT Literacy นั้น ประกอบดวย 
      - Internet Literacy : ความสามารถในการใชอินเทอรเน็ต 
      - Digital Literacy : การรูดิจิทัล 
      - Information Literacy : การรูสารสนเทศ 
      - Media Literacy : การรูเทาทันสื่อ 
    โดยบุคคลท่ัวไปสามารถทําแบบประเมินทักษะการรูดิจิทัลของตนเองไดท่ี www.digitalliteracy.eu ซ่ึงจะ
แบงออกเปน Base Modules, Standard Modules และ Advance Modules 
 
Asean Woman Economic Empowerment Through ICT Literacy 
    เปนงานวิจัยท่ีมีจุดมุงหมายในการศึกษาความสามารถในการรูเทคโนโลยสีารสนเทศของผูหญิง และการเปด



สอนการรูเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับใชการพัฒนาเศรษฐกิจของผูหญิงภายในหองสมุด 
    เม่ือไดเริ่มทํางานวิจัย ผูวิจัยพบวา ประเทศแถบอาเซียนนั้นมีงานวิจัยท่ีเก่ียวกับหองสมุดนอยมาก และโลก
เองตองการรับรูวา หองสมุดของแตละประเทศนั้นมีก่ีแหง มีลักษณะเปนอยางไร และมีรูปแบบการใหบริการ
เปนอยางไรบาง 
    จากการศึกษาพบวา ผูหญิงอาเซียนท่ีมีอายุประมาณ 21-30 ปนั้น มีการใชเทคโนโลยีในดานเศรษฐกิจอยูท่ี 
67.3% ในขณะท่ีผูชายจะอยูท่ี 32.7% เทานั้น ถึงแมผูหญิงจะเขามามีบทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจมากข้ึน แต
ชองวางความแตกตางระหวางเพศก็ยังไมไดลดนอยลง ไดแก การท่ีผูชายยังไดเงินเดือนมากกวา ตําแหนงสูง ๆ 
ในหนวยงานสวนใหญยังเปนผูชาย และการท่ีผูหญิงตองออกจากงานเร็วข้ึน เพ่ือไปดูแลพอแม ดังนั้นการสอน
การรูเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับผูหญิงจึงเปนสิ่งสําคัญ เพ่ือใหสามารถประกอบอาชีพได แมไมตองไปทํางานท่ี
บริษัท ซ่ึงการอบรมนั้น ไมไดจํากัดอยูแคภายในหองสมุด เชน กระทรวง ICT ท่ีมีการสอนอบรมทางไกลโดยใช 
Internet Hub นอกจากนี้ การสอนยังไมไดเปนเรื่องของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง เชน กระทรวง ICT 
กระทรวงศึกษาธิการ และสกอ. ท้ัง 3 หนวยงานนี้ตางมีนโยบายไปในแนวทางเดียวกันดานการสงเสริมการรู
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงควรทํางานรวมกัน เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จไปในทิศทางเดียวกัน เพราะแคความพรอมของ
อุปกรณนั้น ไมสําคัญเทากับทักษะในการใช 
    จากการสํารวจผูหญิง 100 คน จาก 16 อําเภอในประเทศไทย อยูในชวงอายุระหวาง 31 – 40 ป มากท่ีสุด 
การศึกษาสวนใหญจบปริญญาตรี นิยมใชคอมพิวเตอรและ Smartphone ในการเขาอินเทอรเน็ตเปนหลัก และ
ใชอินเทอรเน็ตในการเขาเว็บไซตสําหรับการคนหามากท่ีสุด และรองลงมาเปน การใชอินเทอรเน็ตสําหรับการ
โทรหรือพูดคุย รวมถึงการเขา Social network อีกดวย  
    นอกจากนี้ยังพบวา มีคนท่ีไมเคยเขาหองสมุดเลยถึง 28% ซ่ึงถือวาเปนจํานวนท่ีมากท่ีสุด โดยวัตถุประสงคท่ี
เขามาในหองสมุดคือ การอานนิตยสาร หนังสือพิมพ หรือเลนอินเทอรเน็ต โดยปญหาสวนมากท่ีหองสมุดพบวา
คนไมนิยมเขาหองสมุด เกิดจาก WiFi มีความชา, ไมมีเวลา, ไมมีทรัพยากรท่ีตรงกับความตองการ และการขาด
แคลนของทรัพยากรอิเล็กทรอนิคส  
 
เสวนาเรื่อง “บทบาทของหองสมุดท่ีจะชวยสนับสนุนดาน ICT Literacy ใหกับประชาชนในชาต”ิ 
โดย ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล 
    การพัฒนาตนเอง ใหเปน Digitally Literate 
      1. แตละคนมีวิธีการพัฒนาตนเองไมเหมือนกัน ไมมีวิธีตายตัวแบบ one-size-fits-all 
      2. หาเวลาวาง ศึกษาเรียนรู ICT ดวยตนเอง Online Courses & MOOC 
      3. ติดตามเทคโนโลยีใหมๆ และแนวโนมท่ีจะนํามาใชกับหองสมุดในอนาคต เชน  Information 
Visualization, Augmented Reality (VR), 3D Printing, 3D Video, Drones, Robotics, Wearable 
Technology, Bring Your Own Device (BYOD), Flipped Classroom, Makerspaces 

    Digital Literacy : มีความรอบรูและเขาใจ สามารถ define, access, evaluate, manage, integrate, 
create, communicate ในเรื่องของ... 
      1. คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต เวิลดไวดเว็บ คลาวดคอมพิวติ้ง 
      2. วิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ 
      3. การสืบคน และการประเมินคุณคาของแหลงสารสนเทศบนอินเทอรเน็ต 
      4. การใชเครือขายสื่อสังคมออนไลน 
      5. Mobile Devices กับไลฟสไตลความเปนพลเมืองของโลกยุคดิจิทัล 
      6. การเขียนโปรแกรมบนเว็บ และสราง Apps 



      7. การรักษาความปลอดภัย ปกปองความเปนสวนตัวของขอมูลสวนบุคคล รูเทาทันกลลวงออนไลน 
      8. กฎหมายเก่ียวกับการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร การประพฤติผิด จริยธรรมในการเผยแพร
ผลงาน (ขโมย ลอกเลียน ปลอมแปลง ดัดแปลง) 
      9. ลิขสิทธิ์ สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ และสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส 
 
เสวนาเรื่อง “บทบาทของหองสมุดท่ีจะชวยสนับสนุนดาน ICT Literacy ใหกับประชาชนในชาต”ิ 
โดย นายประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล 
    จดุประสงคแผนการพัฒนาหอสมุดแหงชาติดิจิทัล 
      1. เพ่ือเปนแหลงสงเสริมการเรียนรูมรดกภูมิปญญาของชาติในรูปแบบสิ่งพิมพ และสื่อท่ีทันสมัยสําหรับ
ประชาชนในชาติ 
      2. สรางสรรค ตอยอด เพ่ิมคุณคามรดกภูมิปญญาของชาติท่ีอยูในหอสมุดแหงชาติ 
      3. อนุรักษและสงวนรักษาขอมูลทางมรดกภูมิปญญาของชาติใหคงอยูในระยะยาว 
      4. ลดความเหลื่อมล้ําดานดิจิทัลของคนในชาติ 
 
    โดยจะแบงออกเปน 3 โครงการ ไดแก  
      1. D-Library – ใหบริการมรดกภูมิปญญาของชาติในรูปดิจิทัล 
      2. Mobile Collections – ใหบริการสืบคน Rare Collections ใหรองรับการใชงานบนอุปกรณพกพา  
      3. Digital Zone – การจัดพ้ืนท่ีเฉพาะในการใหบริการขอมูลดิจิทัลดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 
    การสรางทรัพยากรดิจิทัลท่ีดีนั้น ตองมีนโยบายการทํางานท่ีชัดเจน ในแตละทรัพยากรควรมีรายละเอียด
อธิบายลักษณะขอบเขต รูปแบบ ขอจํากัดในการเขาถึง ความเปนเจาของ ความถูกตอง และความสมบูรณ 
นอกจากนี้ คนพิการตองสามารถเขาถึงได และยังตองคํานึงถึงเรื่องของลิขสิทธิ์อีกดวย 
 
    บรรณารักษหอสมุดแหงชาติตองมี Digital Literacy  
      1. ทักษะดานการทํางานของเทคโนโลยี 
      2. การใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ 
      3. ทักษะการทํางานรวมกัน รูวิธีการกระทําอยางสมเหตุสมผล 
      4. ออนไลนอยางปลอดภัยและเหมาะสม 
      5. การตระหนักรูทางสังคม เขาใจวาจะใชเทคโนโลยีดวยวิธีใด กับใคร เม่ือใด 
 
เสวนาเรื่อง “บทบาทของหองสมุดท่ีจะชวยสนับสนุนดาน ICT Literacy ใหกับประชาชนในชาต”ิ 
โดย นายเมฆินทร ลิขิตบุญฤทธิ์ 
    ทักษะดานไอทีกับบรรณารักษยุคใหม 
      1. ความรูและทักษะในกลุมโปรแกรมสํานักงาน 
      2. ความรูและทักษะในกลุมโปรแกรมแกรมสําหรับสื่อ 
      3. ความรูและทักษะดานการใชงานระบบเครือขาย 
      4. ความรูและทักษะในกลุมพ้ืนฐานคอมพิวเตอร 
      5. ความรูและทักษะท่ีเก่ียวกับอุปกรณอ่ืนๆ 
      6. ความรูและทักษะในกลุมการใชอินเทอรเน็ต 
      7. ความรูและทักษะการใชงานเว็บไซต 2.0 



 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    แนวทางในการสงเสริม ICT Literacy แกผูใชบริการ 
      1. นําไอซีทีมาประยุกตในชั้นเรียนก็ได 
      2. จัดสอนการใช ICT กับกลุมตางๆ 
      3. การจัดทําสื่อเพ่ือสงเสริมการรูเทาทันดานไอซีที 
 
    แหลงเรียนรูท่ีนาสนใจเก่ียวกับ ICT Literacy 
      1. The Long tail 
      2. The World is Flat 
      3. Critical Mass 
      4. The Wealth of Networks 
      5. Free Economy 
      6. Crowdsourcing 
      7. Socialnomic 
      8. Wikinomic 
      9. Wisdom of Crowd 
 
    มีเว็บไซตท่ีนาสนใจมากมายใหตามอาน เชน Blognone, Thailibrary, Libraryhub นอกจากนี้อาจจะพ่ึงพา
เครือขายสังคมออนไลนในการติดตามขาวสาร แต...ตองเลือกอานและไมเชื่ออะไรงายๆ อานแลวพิจารณา หา
ขอเท็จจริง และท่ีสําคัญอยาแชรจนกวาจะชัดเจน ---- ICT Literacy ถาเรายังรูไมเทาทัน ก็จะสงเสริมให
ประชาชนรูเทาทันคงยาก 
 
เสวนาเรื่อง “บทบาทของหองสมุดท่ีจะชวยสนับสนุนดาน ICT Literacy ใหกับประชาชนในชาต”ิ 
โดย ดร. บุษกร เลิศวีระศิริกุล 
    8 องคประกอบนิสัยรักการอาน 
      1. นิสัยการเรียนดานการจัดเวลา (Time Management) 
      2. สมาธิ (Concentration) 
      3. การจดบันทึก (Note Taking) 
      4. ความเขาใจในการอาน (Reading Comprehension) 

Know  
รูจัก 

Understand 
 เขาใจ 

Apply  
นําไปใช 

 
โปรแกรมท่ีใชพิมพงานคือ... 
โปรแกรมท่ีใชดูเว็บไซตคือ... 
โปรแกรมท่ีใชดูวีดีโอคือ... 
โปรแกรมท่ีใชดูรูปคือ... 
โปรแกรมท่ีใชฟงเพลงคือ... 
 

 
โปรแกรมฟรีแวร 
โปรแกรมแชรแวร 
โปรแกรมลิขสิทธิ์ 
โปรแกรมโอเพนซอรส 
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ 

 
ใสเลขหนาในเอกสาร... 
บันทึกรูปจากเว็บไซต... 
การจดัแผนพับโบรชัวร 
การใสสูตรคํานวณผลรวม... 
........................................... 



      5. การเตรียมตัวสอบและการสอบ (Test Preparation Test Taking) 
      6. ความเร็วในการอาน (Reading Speed) 
      7. ทักษะการเขียน (Writing Skills) 
      8. การจัดการความกังวลในการสอบ (Test Anxiety Management) 
    เปาหมายของการเรียนรู 
      1. ใหมีภาวะผูนํา 
      2. ใหรูจักคิดวิเคราะห 
      3. ใหมีจิตสํานึกพลเมืองดี 
      4. ใหมีความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 
      5. ใหสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
      6. ใหรูจักพัฒนาทักษะชีวิต 
      7. ใหมีความสามารถดานภาษาตางประเทศ 
      8. ใหมีความรอบรู 
      9. ใหมีสุขพลานามัยท่ีดี 
    หนังสือสรางคน เพ่ือสรางประเทศ ตองมีการทํางานรวมกันระหวาง บรรณารักษ และครูภาษาไทย/ ครู
ภาษาอังกฤษ/ ครูสังคม/ ครูวิทยาศาสตร/ ครูวิชาอ่ืนๆ 
    กลยุทธการสงเสริมการอาน 
      1. เอาปญหาประเทศ หรือสิ่งท่ีอยากใหเกิดในอนาคต และการสงเสริมการอาน ใหเปนเรื่องเดียวกัน เพ่ือ
วา เม่ือทําการสงเสริมการอานแลวจะชวยแกปญหาประเทศไปพรอมกันเลย 
      2. หา Best Practices สําหรับกลุมเปาหมายตางๆ 
      3. มุงเนนในกิจกรรมท่ีมี impact มากท่ีสุด (เกิดผลในวงกวาง เกิดไดเร็ว) คุมคาระยะยาวท่ีสุด ใช
ทรัพยากรนอยท่ีสุด และสงผลตอการรับรูมากท่ีสุด 
 
    หองสมุดเชิงรุก หองสมุดทุกท่ี ควรตองเปนแหลงเรียนรูอยางมีทิศทาง สนองตอบชุมชนไดจริง อยางมี
ความหมายตอการดําเนินชีวิต ตอการทํางาน ตอการสรางชาติ จึงจะทําใหไดรับความสําคัญและการสนับสนุน 
 
ขอคิด 
    - Google เปนเว็บท่ีสอน Literacy ดีท่ีสุด 
    - Information, ICT Literacy & Skills เปนทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 แต Literacy ไมใช Skills เพราะไมใช
เพียงแค “รู”...แตตอง ”เขาใจ” 

    - ไอทีในหองสมุดไมอยากอยางท่ีคิด 
    - เปดใจ และตามมันใหทัน เรื่องไอซีทีไมยากเหมือนท่ีคิด 
 
ประโยชนท่ีไดรับ 

         ตระหนักถึงความสําคัญของการรูเทาทันเทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึน ไดรับความรูและแรงบันดาลใจ
เก่ียวกับงานหองสมุด 

  



หัวขอการปรับปรุง / พัฒนา รายงานผลการปรับปรุง / พัฒนา ภายในวันท่ี 
 
 
 

 

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

ผูรายงาน....................................................... 
                                                                                              (นายทรงยศ ขันบุตรศรี) 

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

                 ผูรายงาน....................................................... 
                                                                                              (นางสาวอิสยาห พันศิริพัฒน) 

                                                                                                  วันท่ี 31 มีนาคม 2559 
ความคิดเห็นของหัวหนาหนวยงาน 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
 

ลงชื่อ........................................ 
(.........................................) 

วันท่ี................/.........................../........... 
ความคิดเห็นของผูบริหารท่ีกํากับดูแลหนวยงาน 
........................................................................................................................................................................................ 

ลงชื่อ........................................ 
(.........................................) 

วันท่ี................/.........................../........... 
หมายเหตุ  :  1. จัดทํารายงานฯ หลังจากเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ภายใน 15 วัน เสนอหัวหนาหนวยงาน 
                2. หัวหนาหนวยงานเสนอความเห็น  ภายใน 3 วัน เสนอผูบริหารท่ีกํากับดูแล 
                3. แจงผูรายงานทราบ  และจัดเก็บเขาแฟม  รายงานการเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 
                4. หัวหนาหนวยงานติดตามผลการปรับปรงุพัฒนา   

 


