โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ ๘
(Thailand Human Library Networks)
ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ คุ้มขันโตก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๑. หลักการและเหตุผล
ห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) คือ นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการจัดการ
ห้องสมุด ซึ่งการจัดห้องสมุดนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจในการพัฒนาและใช้เป็นสื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมและสังคมแห่ง
การเรียนรู้อีกช่องทางหนึ่งที่ใช้งบประมาณน้อยแต่มีคุณค่าสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้วิทยาทาน / ความรู้
และการสร้ า งกุ ศลส าหรั บ ผู้ เป็ น หนั ง สื อ มีชี วิ ต (Living Book) และสร้ างแรงบั น ดาลใจให้ แ ก่ ผู้ อ่ า น โดยมี
กระบวนการในการดาเนินงานการพัฒนาหนังสือมีชีวิต และการให้บริการคล้ายห้องสมุดปกติทั่วไป ห้องสมุด
มนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library) ได้เริ่มมีการดาเนินงานเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 ณ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมีการจัดตั้งเครือข่าย
ห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Networks) เมื่อวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2554
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน งานห้องสมุด
และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ตระหนักถึงภารกิจหลักของสานักหอสมุด และมหาวิทยาลัยตลอดมาในเรื่อง
การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การเป็นแหล่งการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การ
วิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลภายนอก เพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การ
พัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และสั ง คม และมุ่ ง เน้ น ที่ จ ะเป็ น ศู น ย์ กลางในด้า นการให้ บ ริ ก ารวิช าการแก่ นั ก ศึ ก ษา
คณาจารย์ บุ ค ลากร และชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ในรู ป แบบการบริ ก ารทรั พ ยากรสารสนเทศ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
องค์ประกอบการประกันคุณภาพในด้านการบริการ โครงการเป็นเจ้าภาพการสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์
แห่งประเทศไทย เป็นการบูรณาการทางการศึกษา การพัฒนาท้องถิ่น และเผยแพร่พัฒนาห้องสมุดมนุษย์ให้
ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น สานักหอสมุด จึงได้ดาเนินการจัดโครงการ “เป็นเจ้าภาพการสัมมนาเครือข่ายห้องสมุด
มนุษย์แห่งประเทศไทย” (Thailand Human Library Networks) ครั้งที่ 8 พร้อมทั้ง ลงนามความร่วมมือ
ทางวิช าการเครื อข่า ยห้ องสมุดมนุ ษย์ แห่ ง ประเทศไทย และการเปิดอ่านหนังสื อมี ชีวิตของส านักหอสมุ ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการและแนวทางการดาเนินการ
เกี่ยวกับห้องสมุดมนุษย์

๒.๒ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาการดาเนินงานห้องสมุดมนุษย์แห่ง
ประเทศไทย
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๔. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
วันที่ ๗ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
๕. งบประมาณ
๕.๑ งบประมาณ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จานวน ๑๐๑,๕๐๐ บาท
๖. กลุ่มเป้าหมายและเป้าหมาย
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และสมาชิกเครือข่ายห้องสมุด
มนุษย์แห่งประเทศไทย
๗. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ :
- จานวนสมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ :
- ระดับความพึงพอใจของสมาชิกเครือข่าย
เชิงเวลา :
- โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
เชิงต้นทุน :
- ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ

ค่าเป้าหมาย
จานวน ๕๐ คน
≥ ๓.๕๑
ธันวาคม ๒๕๖๐
๑๐๑,๕๐๐ บาท

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ ผลผลิต (Output)
๑) ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีส่วนร่วมในการดาเนินการจัด
โครงการ สัมมนาเครื อข่ายระดับนานาชาติ (International Human Library in the Digital
Age) ครั้งที่ 8

๘.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)
๑) ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการและแนวทางการดาเนินงาน
เกี่ยวกับห้องสมุดมนุษย์ และสามารถนาไปพัฒนาต่อยอดการทางานขององค์กรของตนเองได้
๒) การพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ได้เกิดประโยชน์สูงสุด
๘.๓ ผลกระทบ (Impact)
๑) สานักหอสมุด เป็นแหล่งรวมความรู้ สนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
สาหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และท้องถิ่น
๒) สานักหอสมุด ได้สนับสนุนการบริการความรู้ และบริการวิชาการแก่ชุมชุน
๓) สานักหอสมุด และมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์การเรียนรู้ของท้องถิ่น
๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีได้ร่วมเป็นเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย

