โครงการนาร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
การอภิปรายในหัวข้อ “Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ”
ศูนย์วิทยบริการศาลยุตธิ รรม
๑. หลักการและเหตุผลของโครงการนาร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง
การเรีย นรู้ เพื่ อ พั ฒ นาตนเองให้ มี ค วามรู้แ ละทั ก ษะในด้ านต่ างๆ ช่ว ยให้ เป็ น มนุ ษ ย์
ที่สมบูรณ์ คือมีการพัฒนาทางกายทางสังคม ทางจิตและทางปัญญา มนุษย์ที่สมบูรณ์จึงจะเป็นทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณค่าสาหรับการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึง
ขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับการพัฒนาตนเองได้อย่างดีที่สุด เพราะเป็นแหล่งสะสม
ทรัพย์สินทางภูมิปัญญาและแหล่งรวมทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเอง
สนใจ รวมถึงต่อยอดความรู้ไปอย่างไม่รู้จบ ดังนั้น ห้องสมุดจึงมีความจาเป็นต่อทุกองค์กรรวมถึงต่อทุกสังคม
ที่ตระหนักถึงความสาคัญทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเป็นห้องสมุดเฉพาะด้านกฎหมายของศาลยุติธรรม ซึ่งมีขอบข่าย
ห้องสมุดในความรับผิดชอบ จานวน ๒๘๒ แห่ง ทั่วประเทศ ทั้งนี้ สมาคมห้องสมุ ดแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีประกาศเรื่องมาตรฐาน
ห้องสมุดเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไว้ว่า ห้องสมุดเฉพาะมีหน้าที่โดยตรงในการให้บริการทางวิชาการเพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมการบริหาร การปฏิบัติงาน การศึกษา การวิจัยและพัฒนาบุคลากรและองค์กรเจ้าสังกัด
ดังนั้ นศู นย์วิทยบริการศาลยุติ ธรรมจึงมี บทบาทภารกิจตามมาตรฐานห้องสมุดเฉพาะ
ดังกล่าว โดยศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมได้พัฒนาบทบาทภารกิจดังกล่าวภายใต้แนวคิดให้ห้องสมุดศาล
ทั่วประเทศ ๒๘๒ แห่ง เป็นแหล่งพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning Centre) ครอบคลุม
ทุกภารกิจโดยผ่านทุกสื่อการเรียนรู้ ทั้งสื่อหนังสือ สื่อเทคโนโลยีและสื่อบุคคล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมประสงค์พัฒนาระบบการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (Self Access Learning) ให้มีระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบ ประกอบด้วย
๑. สื่อหนังสือ
๒. สื่อเทคโนโลยี แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่
๒.๑ สื่อเทคโนโลยีที่สนับสนุนงานห้องสมุด
๒.๒ สื่อเทคโนโลยีที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะทางภาษา
๓. สื่อบุคคล
โดยระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) สามารถให้บริการด้านวิชาการ
ภาษาต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการค้นคว้า อ้างอิงและพัฒนาการเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง
ของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้างให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ
และงานตามนโยบายประธานศาลฎีกาและแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม จึงจัดทาโครงการนาร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) ขึ้น
เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองสาหรับห้องสมุดประจาศาลทั่วประเทศ
๒. วัตถุประสงค์ ...

-๒๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด สานักงาน
ศาลยุติธรรมทั่วประเทศได้ใช้ประโยชน์จากระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) ของ
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม ทั้งด้านวิชาการ ภาษาต่างประเทศ และการค้นคว้ าอ้างอิงแบบพึ่งตนเอง
อย่างมีประสิทธิผล
๓. หลักการและเหตุผลของกิจกรรมการอภิปรายในหัวข้อ “Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ”
“สื่อบุคคล” นับว่าเป็นสื่อที่มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสม
และตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ช่วยส่งเสริม แนะแนว และให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้สื่อหนังสือและ
สื่อเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการส่งเสริมการอ่าน เนื่องจาก “สื่อบุคคล”
นั้ น เปรียบเสมือนหนั งสือมีชีวิต (Living Book) ที่ท าหน้าที่ ถ่ายทอดหรือเล่าเรื่องราวความรู้ทัศนคติ
ความคิดเห็นในสิ่งที่ตนเองชานาญหรือเชี่ยวชาญ อันเกิดจากการสั่งสมความรู้และประสบการณ์ในด้าน
นั้นๆ มาอย่างยาวนาน เป็นการถ่ายทอดความรู้จากภายในตัวบุคคลสู่ภายนอก สามารถใช้เป็นสื่อสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้อีกหนึ่งช่องทาง และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้มาใช้บริการเป็นกิจกรรมของการพัฒนา
สื่อการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาห้องสมุดให้มีชีวิตชีวา
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมได้ตระหนักถึงความสาคัญของสื่อบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ
สร้างแรงบั นดาลใจในการอ่าน จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “Book talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ”
ภายใต้โครงการนาร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) เพื่อเป็นการเชิญชวน
ให้ผู้ใช้บริการรู้จักศูนย์วทิ ยบริการศาลยุตธิ รรมมากขึ้น และสนับสนุนบทบาทสาคัญของห้องสมุดในฐานะ
แหล่งพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning Centre) ด้วยการเชิญวิทยากรผู้ทรงเกียรติ
มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการอ่านและประสบการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับหนังสือที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ
ที่จะช่วยกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสะสมความรู้ในระยะยาวต่อไป
๔. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
๑. ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดสานักงาน
ศาลยุติธรรมได้ใช้ประโยชน์จากระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) ของศูนย์วิทยบริการ
ศาลยุติธรรม ทั้งด้านวิชาการ ภาษาต่างประเทศ และการค้นคว้าอ้างอิงแบบพึ่งตนเองอย่างมีประสิทธิผล
๒. เพื่อปลูกจิตสานึกให้รักการอ่านและการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning)
ให้แก่บุคลากรทั้งข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดศาลยุติธรรม
๓. เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยตนเองแก่บุคลากรในหน่วยงานสังกัดศาลยุติธรรม
๕. วิธีดาเนินการ
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมจะเชิญบุคคลที่น่าสนใจมาร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์กับผู้ใช้บริการห้องสมุด เป็นเวลา ๓ ชั่วโมง

๖. ระยะเวลา …

-๓๖. ระยะเวลา
วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๗. สถานที่
ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อาคารศาลอาญา ชั้น ๖ กรุงเทพฯ
๘. กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดศาลยุติธรรม
จานวน ๕๐ คน
๙. การประเมินผล
การสังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมงานและแบบสอบถาม
๑๐. งบประมาณ
โครงการนาร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) กิจกรรม
การอภิปรายในหัวข้อ “Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ” จานวนเงิน ๕,๓๕๐ บาท (ห้าพันสาม
ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๑๑. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. จานวนผู้ใช้บริการห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติมีเพิ่มมากขึ้น
๒. บุคลากรในสังกัดศาลยุติธรรมตระหนักถึงความสาคัญของการอ่านและการเรียนรู้
ด้วยตนเอง สามารถนาไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
๓. บุคลากรในสังกัดศาลยุติธรรมสามารถใช้ประโยชน์จากระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
(Self Access Learning) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. บทบาทของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นในการพัฒนา
ห้องสมุดให้แหล่งการเรียนรู้ที่สาคัญขององค์กร
๕. แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ส่วนบุคคลได้รับการพัฒนามากขึ้น
๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ
๑๒.๑ ที่ปรึกษาโครงการและผู้สังเกตการณ์
๑) นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจากองผู้ช่วย
ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทางานชั่วคราว
ในตาแหน่ง ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
ประจาสานักประธานศาลฎีกา
๒) นายเฉลิมพล นาคสุวรรณ ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ช่วยทางานชั่วคราว
ในตาแหน่ง ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
ประจาสานักประธานศาลฎีกา
๓) นางสาวณัชชา …

-๔๓) นางสาวณัชชา วรวัฒนเมธีกุล ผู้ตรวจราชการ สานักงานศาลยุติธรรม
๔) นางศศิกานต์ เขม้นงาน ผู้อานวยการศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
๑๒.๒ เจ้าหน้าที่โครงการ
๑) นางสาวมุจลินทร์ อุปพงศ์ บรรณารักษ์ชานาญการ
๒) นางเพ็ญพิชชา พันธ์สีแก้ว บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
๓) นางสาวเนตรทราย บุญมา เจ้าหน้าที่ธุรการ
4) นางสาวอรอุษา โพธิ์หิรัญ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

กาหนดการ
โครงการนาร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) ครั้งที่ 2/2561
กิจกรรมการอภิปรายในหัวข้อ “Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ”
วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา ๑๓.00 – 1๖.00 น.
ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
-------------------------------------------------เวลา 13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน
เวลา 13.30 – 13.40 น. พิธีกรกล่าวแนะนากิจกรรมการอภิปรายหัวข้อ “Book Talk หนังสือสร้างแรง
บันดาลใจ” โดย นางสาวมุจลินทร์ อุปพงศ์ บรรณารักษ์ชานาญการ
การกล่าวรายงานกิจกรรมการอภิปรายหัวข้อ “Book Talk หนังสือสร้าง
แรงบันดาลใจ” โดย นางสาวณัชชา วรวัฒนเมธีกุล ผูต้ รวจราชการ สานักงาน
ศาลยุตธิ รรม
การกล่าวเปิดกิจกรรมการอภิปรายหัวข้อ “Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ”
โดย นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสานักงานศาลยุตธิ รรม
เวลา 13.40 – 14.30 น. การอภิปรายหัวข้อ “Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ”
วิทยากรโดย นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสานักงานศาลยุตธิ รรม
และ นายเฉลิมพล นาคสุวรรณ ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ช่วยทางานชั่วคราว
ในตาแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจาสานักประธานศาลฎีกา
เวลา 14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เวลา 14.45 – 16.00 น. การอภิปรายหัวข้อ “Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ” (ต่อ)
วิทยากรโดย นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสานักงานศาลยุตธิ รรม
และ นายเฉลิมพล นาคสุวรรณ ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ช่วยทางานชั่วคราว
ในตาแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจาสานักประธานศาลฎีกา

หมายเหตุ : 1. รับชมการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง (Streamimg) ทางเบาร์เซอร์ IE หรือ Chrome
ติดตั้ง Tab IP 10.1.3.47 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
2. กาหนดการนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

