
 
เลขที่....................... 

แบบรายงานการเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 
  รายบุคคล    กลุ่มบุคคล 

 
ช่ือ  -  สกุล  : นางสาวสุประภา ศรีทอง ต าแหน่ง  :  บรรณารักษ์ช านาญการ 
งาน  : งานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
ช่ือ  -  สกุล  : นางสาวศิวพร ชาติประสพ                     ต าแหน่ง : บรรณารักษ์ 
งาน  : งานบริการทรพัยาการสารสนเทศ 
ช่ือโครงการ : การประชุมสัมมนาโครงการเครือข่ายห้องสมดุศูนย์คุณธรรม  “มุมคุณธรรม” ปีงบประมาณ 2556 
วันเดือนปี : 17-18 กันยายน 2556  เวลา : 8.00 - 16.30 น. 
สถานที่จัด : โรงแรมโกลเด้น ทิวลปิ เอสเซนเชียล วสุ (โรงแรมตรงั) ถนนวิสุทธ์ิกษัตริย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ  
หน่วยงานผูจ้ัด : ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน)  
ค่าใช้จ่าย                     ไม่มี       มี  จ านวน.......บาท                          

เบิกจ่ายจากงบประมาณ  แผ่นดิน  เงินรายได้ งบอื่นๆ (ระบุ)............................ 
ใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร   ได้รับ      ไม่ได้รับ  เนื่องจาก...........................................................................                         

  ไม่มี 
สรุปสาระส าคัญ 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
           
        การประชุมสมัมนาโครงการเครือข่ายห้องสมุดคุณธรรมในครั้งนี้มีหน่วยงานเข้าร่วมสัมมนา 77 แห่ง และ
ผู้เข้าร่วมสัมมนา 120 คน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้กี่ยวกบัมุมคุณธรรมของหน่วยงานและสถาบันอื่นๆ ในรปูแบบการ
จัดการ การด าเนินโครงการของหน่วยงานเกี่ยวกบัมุมคุณธรรม  การจัดกิจกรรมสง่เสรมิการอ่าน  ด้านการการจัดเกบ็
ผลลัพธ์ (การเกบ็สถิติ) ผลผลิต และการประเมินผล มกีารเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปในทางที่ดีหรือต้องปรบัปรุงการ
ด าเนินงานอย่างไรบ้าง 
 
 
 
 
 



กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม  
      กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรมมีการให้คะแนน 3 ด้าน คือ การจัดการ การจัดกจิกรรมส่งเสริมการอ่าน การจัดเก็บผล
ลัทธ์ ผลผลิตและการประเมินผล  และห้องสมุดในดวงใจ   
  
 

 

 
          
 
 
 
 

 
        ตลาดนัดคุณธรรม คือ  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท าใหส้ามารถเข้าใจถึงการท างานของหน่วยงานและ
สถาบันอื่นๆและได้ความคิดสร้างสรรค์จากงานต่างๆ ที่แต่ละหน่วยงานจัดท าและมีการให้คะแนน 3 ด้าน ดังกล่าว
ข้างต้น  มีหน่วยงานที่ด าเนินงานเป็นที่น่าประทับใจ ดังนี้        
ห้องสมุดในดวงใจ และ ด้านการจัดการ  
         - โรงพยาบาลรอ้ยเอ็ดที่มีการจัดกจิกรรมที่น่าสนใจโดยให้ผู้ใช้บริการเข้าร่วมกจิกรรมโดยอ่านหนงัสอืมุม
คุณธรรมแล้วมีแสตมป์แลกของรางวัล มีการประชาสัมพันธ์แบบบอกต่อๆและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบน 
Facebook และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
         - สวนธรรมเทียนศิริ หอ้งสมุดหลายแหง่เกิดจากจิตอาสาและเสียสละเพือ่การท างานด้านคุณธรรม โดยเน้น
เรื่องการสร้างเครือข่าย เช่น สวนธรรมเทียนศิริ จังหวัดบุรรีมัย์ มีการจัดค่ายอบรม จัดรายการสถานีวิทยุหนังสือที่หนู
ชอบ มีการน าประโยชน์ที่ไดร้ับความรูจ้ากปราชญ์ชาวบ้านมาประยุกต์ใช้ จัดต้ังมหาวิทยาลัยภูมิปญัญา โดยใช้เวลาวัน
อาทิตย์ให้คนมาเรียนรูร้่วมกัน มกีารสอบเทียบ 15 ครั้ง ได้ 1 ปัญญาบัตร (การศึกษานอกระบบ) เน้นเรื่องการต่อยอด
และการถ่ายทอดองค์ความรู้ เช่น การท านา  ท าอย่างไรจึงจะได้ผลผลิตมากขึ้น/ ท าวิจัยไปด้วยจัดในรปูศูนย์การ
เรียนร็ เน้นให้คนในชาติให้ได้รับการศึกษา  9 ปัญญาบัตร เท่ากับ 1 ปรญิญาตรี ถือว่าการศึกษาคือทุนทางสังคม 
นอกนั้นมีการจัดพมิพ์หนงัสอืพระพุทธเจ้าในสายตานักปราชญ์โลก และมเีครือข่ายร่วมกับทางวัดและหน่วยงานด้าน
คุณธรรม จิตอาสา เช่น สวนโมกข์กรุงเทพฯเกี่ยวกับ e-book การจัดท าหนังสือเสียง ต้องท ากจิกรรมต่อเนื่องจึงจะ
มั่นคงและต้องมผีู้รบัผิดชอบหลัก จงึจะท าได้ ในการท าใหเ้กดิความสงบสุขในการด าเนินชีวิตของผู้คนเพือ่ขยายพื้นที่
ให้บรกิารให้มากขึ้นและดีต่อคุณภาพชีวิตของผู้ที่ได้รับการบริการ   และเห็นว่า “หนังสือ คือ อาหารสมองและจิตใจ”          
ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสรมิการอ่าน 
          -  โรงเรียนแหลมฉบัง 2 จังหวัดชลบรุี จัดกิจกรรมสง่เสริมการอ่าน โดยเดก็ๆอ่านนทิานแล้ว และเล่าเรื่องวาด
ภาพประกอบเรื่อง  จัดท าในรูปหนังสือ POP UP  อันเป็นการน าผลจากการเข้ารับการอบรมการท าหนงัสือ Pop up 
จากศูนย์คุณธรรมไปตอ่ยอด  บูรณาการกบัการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ในกิจกรรมหมอภาษา การอ่านหนงัสือ/
เล่านิทานให้น้องฟัง ในบรกิารศูนย์เดก็เล็กของไทยออยโดยอาสาสมัครจิตอาสา         
           โรงเรียนบ้านช่องพราน จงัหวัดราชบรุ ีโรงเรียนแหลมฉบงั 3 จังหวัดชลบุรี จะเน้นเรื่องกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านเช่น เล่านิทาน ใหบ้ริการหนงัสือ ประกวดละคร นิทานคุณธรรม ระดับอุดมศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ให้บรกิารแก่ชุมชนโดยการจัดห้องสมุดโรงเรยีน ให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนโดยขอหนังสอืและของรางวัล
จากศูนย์คุณธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา มีการสะสมแต้มคุณธรรม จัดประกวด Young 



Animation  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดท ามาสค็อต จัดกิจกรรมแรลลีร่ายวิชาที่ต้องใช้หนังสือมมุคุณธรรม จัดมุม
กฎหมาย มุมคุณธรรม มุมการอ่าน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกจิกรรมส่งเสริม 
ด้านการการจัดเก็บผลลัพธ์ ผลผลิต และการประเมินผล  
          หอสมุดและคลังความรูม้หาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  จัด Collectionและมุมคุณธรรมโดยเฉพาะ เกบ็สถิติการ
ใช้รายเดือน และการให้นสิิตที่เรียนรายวิชาการศึกษาและพฒันามนุษย์ การแนะน าหนังสือคุณธรรมที่น่าสนใจ ทั้งนี้
เพื่อใหผู้้ใช้สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าถึงทรัพยากรมมุคุณธรรมและรบัรู้ข่าวสารของมมุคุณธรรมได้สะดวกและ
รวดเร็ว มีการรวบรวมกจิกรรมต่างๆทีเ่กี่ยวข้องกบัคุณธรรมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เช่น บุคคลที่ท าความดี การ
เลี้ยงสุนัขจรจัด การออกค่ายจิตอาสาของนักศึกษา พุทธปญัญาภิรมย์ ของ CP all เป็นต้น มีการเปิด CD ของศูนย์
คุณธรรมหมุนเวียนเพือ่ให้นักศึกษาเกิดความสนใจ เป็นต้น 
          ส านักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร จัด collecton มุมคุณธรรมและจัดบริการหนังสือไว้ที่มมุคุณธรรมช้ัน 
6 แล้ว และมกีารน าหนงัสอืจากมุมคุณธรรมลงมาจัดนิทรรศการหนงัสอืหมุนเวียนที่บริเวณช้ัน 1 เพื่อให้นิสิตได้อ่าน
หนังสือมากข้ึน และนอกจากนี้มหีอสมุด มศว องครักษ์ได้จดัท า link ebook ของศูนย์คุณธรรม ใหส้ามารถค้นได้จาก 
OPAC ของห้องสมุด โดยค้นด้วยค าส าคัญ dl.moral.center แต่มีเรื่องที่ต้องปรับปรงุแก้ไขเรือ่งการเข้าถึงเพราะเมือ่
ศูนย์คุณธรรมปรับปรุง website หรือ การย้ายที่เก็บข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการจะท าใหเ้ปิดอ่านไม่ได้ ได้
เสนอแนะให้ทางศูนย์คุณธรรมใช้ DOI (Digital object identifier)  ซึ่งเป็นรหสัมาตรฐานของทรัพยากรสารสนเทศใน
รูปดิจทิัล โดยรหสัดังกล่าวมีทัง้ตัวเลขและตัวอักษร ก าหนดข้ึนมาเพื่อใช้ระบุต าแหน่งหรอืที่อยู่ (URL) ของทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ เช่น บทความ วารสาร หนังสือ และทรัพยส์ินทาง
ปัญญาต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ จะได้ไม่เกิดปญํหาเรื่องการเข้าถึงอีกตอ่ไป  และในกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรมส านัก
หอสมุดกลางได้รบัคะแนนด้านการจัดเกบ็และประเมินผลเปน็อันดับที่ 3  
            การท างานของศูนย์คุณธรรมเน้นการเป็นโหนด (Node) ท าเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้งบประมาณ มีการจัดการ
ฝึกอบรมเพื่อให้เกิดการขยายผล  การใช้ Social Media และสื่อในรปูแบบต่างๆ เช่น Facebook  อีเมล์ บอร์ด
ประชาสมัพันธ์ เสียงตามสาย หหนงัสือ สิ่งพมิพ์ ทั้งนี้ให้ใช้เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม   
            รูปแบบและทิศทางการจัดมุมคุณธรรมคือ 

1. มีการจัดการ / จัดเก็บอย่าเป็นระบบ 
2. มีการจัดบรรยากาศให้น่าเข้าไปใช้ไปอ่าน มีกิจกรรมต่างๆ ทีท่ าให้เกิดความเคลื่อนไหว 
3. มีผู้ประสานงาน รบัผิดชอบและดูแลหลัก 
จากการท างานพบว่าทางศูนย์คุณธรรมได้จัดหลักสูตรด้านคุณธรรมไว้หลายโครงการ ที่น่าสนใจทีสุ่ดใน 

ช่วงเวลาน้ี คือ บางมูลนากโมเดล   หลักสูตรเศรษฐกจิชุมชน คุณธรรม 8 ประการ โรงเรียนตันแบบเสรมิสร้าง-
ครอบครัวอบอุ่น การท ากิจกรรมผ่านศิลปะ  และมีการท างานวิจัยทั้งภายในและร่วมกับหน่วยงานภายนอก 18 เรื่อง   
นอกจากนีม้ีวารสารวิชาการของศุนย์คุณธรรม จดหมายศุนย์ข่าวคุณธรรม ทั้งที่เป็นฉบบัพิมพ์และวารสาร
อิเลก็ทรอนิกส์  
            Website ของศูนย์คุณธรรม คือ http://www.moralcenter.or.th/main.php?filename=index 
  
 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FDigital_object_identifier&ei=tk9CUq2tKMf_rAeXi4DIBg&usg=AFQjCNGB3oN4PleTvUUU6wi6brh3a3AOlA&bvm=bv.53077864,d.bmk
http://www.moralcenter.or.th/main.php?filename=index


ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1. ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ของหน่วยงานอื่นเพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับมุม

คุณธรรม
2. ไดรู้้จักเครือข่ายคุณธรรมเพิ่มมากขึ้นเพื่อทีจ่ะช่วยเหลือในการด าเนินงานต่างๆของมุมคุณธรรมใหเ้ป็น

ประโยชน์มากขึ้น
3. ได้ข้อมูลข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์และทรัพยากรทีม่ีคุณค่าต่อสังคม

น าความรู้ท่ีได้รับมาใช้ปรับปรุงการท างาน  ดังต่อไปน้ี 

หัวข้อการปรับปรุง / พัฒนา รายงานผลการปรับปรุง / พัฒนา ภายในวันท่ี 

การจัดกจิกรรมเพือ่สง่เสรมิกิจกรรมคุณธรรมภายในห้องสมดุ ด าเนินงานเป็นกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน
ภายในส านักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2557 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 - 

 ผูร้ายงาน........สปุระภา ศรีทอง.................... 
 (..นางสาวสุประภา  ศรีทอง.......) 

 ผู้รายงาน.......ศิวพร  ชาติประสพ.................. 
(....นางสาวศิวพร ชาติประสพ.....) 

วันที่....20..../.....กันยายน....../..2556.. 

ความคิดเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน 
.................................................................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................................ ............................................................................ 

ลงช่ือ........................................ 
(.........................................) 

วันที่................/.........................../........... 

ความคิดเห็นของผู้บริหารที่ก ากบัดูแลหน่วยงาน 
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... ............................................................... 

ลงช่ือ........................................ 
(.........................................) 

วันที่................/.........................../........... 



หมายเหตุ  :  1. จัดท ารายงานฯ หลงัจากเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ภายใน 15 วัน เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
2. หัวหน้าหน่วยงานเสนอความเห็น  ภายใน 3 วัน เสนอผู้บริหารที่ก ากบัดูแล
3. แจ้งผู้รายงานทราบ  และจัดเก็บเข้าแฟ้ม  รายงานการเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน
4. หัวหน้าหน่วยงานติดตามผลการปรับปรงุพฒันา


