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ภาคผนวก ก 

กลุ่มผู้ก่อตั้งและคณะกรรมการบริหารท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย 

 

กิตติรัตน์ ณระนอง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยชนิวัตร  กรุงเทพมหานคร  สัมภาษณ์  อาคารวอยซ์ทีวี 
 มหาวิทยาลัยชินวัตร   2 สิงหาคม 2553     

วิลาศ วูวงศ์  ศาสตราจารย์ประจ าคณะวิศกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  ปทุมธานี  สัมภาษณ์   
 คณะวิศกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเอเซีย 17 สิงหาคม 2553   
สิริกร มณีรินทร์  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและประธานคณะกรรมการบริหาร 
 ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร  สัมภาษณ์  บริษัทคีรีวารี  4 สิงหาคม 2553   
อมรา ปฐภิญโญบูรณ์  อาจารย์สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้   
 ส านักงานบริหารการศึกษานอกโรงเรียน  กรุงเทพมหานคร  สัมภาษณ์  ศูนย์การเรียนรู้วังจันทร์
 เกษม กระทรวงศึกษาธิการ  16  สิงหาคม 2553   
อุดม เพชรสังหาร  รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาความรู้ บริษัท รักลูกกรุ๊ป จ ากัด  
 กรุงเทพมหานคร  สัมภาษณ์  บริษัท รักลูกกรุ๊ป จ ากัด   27 สิงหาคม 2553 
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ภาคผนวก ข 

กลุ่มผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าส่วนของส านักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) 
 

เฉียดฉัตรโฉม ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงานอุทยานการเรียนรู้  กรุงเทพมหานคร
 สัมภาษณ์  ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ อาคารเซ็นทรัลเวิลด์   ชั้น 17  5 สิงหาคม 2553 

ฐิติพัฒน์ สุมีรัง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนอาวุโส ส านักงานอุทยานการเรียนรู้   

 กรุงเทพมหานคร  สัมภาษณ์  ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ อาคารเซ็นทรัลเวิลด์  ชั้น 17   

 23 สิงหาคม 2553  
ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล  ผู้อ านวยการส านักงานอุทยานการเรียนรู้  กรุงเทพมหานคร  สัมภาษณ์  ส านักงาน
 อุทยานการเรียนรู้  อาคารเซ็นทรัลเวิลด์  ชั้น 17  13 กันยายน 2553  
ธีรพร ยินเจริญ   นักจัดการความรู้อาวุโส ส านักงานอุทยานการเรียนรู้   กรุงเทพมหานคร  สัมภาษณ์
 ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ อาคารเซ็นทรัลเวิลด์  ชั้น 17  2 พฤศจิกายน 2553    

ปณิธาน ภาสกานนท์  เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานอุทยานการเรียนรู้  
 กรุงเทพมหานคร  สัมภาษณ์ ส านักงานอุทยานการเรียนรู้  อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17  

  17 กันยายน 2553  
รินศิริ ทองค า รักษาการหัวหน้าฝ่ายห้องสมุดมีชีวิต ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร
 สัมภาษณ์  ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17  2  พฤศจิกายน 2553   
วลัยพร จารุกลัส หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร  สัมภาษณ์ 
 ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17  17 กันยายน  2553  

วัฒนชัย วินิจจะกูล  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ส านักงานอุทยานการเรียนรู้  กรุงเทพมหานคร  สัมภาษณ์  
 ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ อาคารเซ็นทรัลเวิลด์  ชั้น 17  6 กันยายน  2553   
สุรีพันธ์ เป็งกาสิทธิ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่าย ส านักงานอุทยานการเรียนรู้  กรุงเทพมหานคร  สัมภาษณ์  
 ส านักงานอุทยานการเรียนรู้  อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17  10 สิงหาคม 2553   
อัศรินทร์ นนทิหทัย  หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม  ส านักงานอุทยานการเรียนรู้   กรุงเทพมหานคร  สัมภาษณ์   
 ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ อาคารเซ็นทรัลเวิลด์  ชั้น 17  10 สิงหาคม 2553    
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ภาคผนวก  ค 

บรรณารักษ์ นักวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในส านักงานอุทยานการเรียนรู้  
 

ชวันธร มงคลเลิศลพ  นักจัดการความรู้อาวุโส (ด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้) ฝ่ายกิจกรรม  

 สนทนากลุ่ม   ส านักงานอุทยานการเรียนรู้  อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17  6 กันยายน  2553 

ชิดชม วสันติวงศ์  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อาวุโส ฝ่ายส านักอ านวยการ  สนทนากลุ่ม  ส านักงาน 

 อุทยานการเรียนรู้  อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17  6 กันยายน 2553  

ธมกร นันตา  นักจัดการความรู้ (ด้านเครือข่าย)  ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย  สนทนากลุ่ม  ส านักงานอุทยานการ
เรียนรู ้  อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17  6 กันยายน 2553   

ธีรดา เนียมอยู่  บรรณารักษ์อาวุโส  ฝ่ายห้องสมุดมีชีวิต  สนทนากลุ่ม  ส านักงานอุทยานการเรียนรู้  
 อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17  6 กันยายน 2553  

นวพร มาลาศรี  นักจัดการความรู้ (ด้านเว็บไซต)์  ฝ่ายกิจกรรม  สนทนากลุ่ม  ส านักงานอุทยานการเรียนรู้  
 อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17  6 กันยายน 2553  

นันธนา เจริญภักดี  นักจัดการความรู้ (ด้านวิชาการ)  ฝ่ายวิชาการ  สนทนากลุ่ม  ส านักงานอุทยานการ
เรียนรู้  อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17  6 กันยายน 2553  

นิวัฒน์ ถุงเงินศิริ  นักจัดการความรู้ (ด้านส่งเสริมการอ่านและทักษะชีวิต)  ฝ่ายกิจกรรม  สนทนากลุ่ม 
 ส านักงานอุทยานการเรียนรู้  อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17  6 กันยายน 2553  

ปนัดดา แว่วศรี  บรรณารักษ์  ฝ่ายห้องสมุดมีชีวิต  สนทนากลุ่ม  ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ อาคาร
 ส านักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17  6 กันยายน 2553    

เปรมเกียรติ ศิริวัฒนะ  บรรณารักษ์  ฝ่ายห้องสมุดมีชีวิต  สนทนากลุ่ม  ส านักงานอุทยานการเรียนรู้  
 อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17  6 กันยายน 2553   

ยุทธินัย ยั่งเจริญ นักจัดการความรู้ (ด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้)  ฝ่ายกิจกรรม  สนทนากลุ่ม 
 ส านักงานอุทยานการเรียนรู้  อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17  6 กันยายน 2553  

ศักด์ิศรี บุญยรักษ์โยธิน  นักจัดการความรู้ (ด้านกิจกรรมไอที)  ฝ่ายกิจกรรม  สนทนากลุ่ม  ส านักงาน
 อุทยานการเรียนรู้  อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17  6 กันยายน 2553  

สมัญญา ไตรทิพย์พิทักษ์  บรรณารักษ์  ฝ่ายห้องสมุดมีชีวิต  สนทนากลุ่ม  ส านักงานอุทยานการเรียนรู้  
 อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17  6 กันยายน 2553  

สายสัมพันธ์ คีรีรัตน์  บรรณารักษ์  ฝ่ายห้องสมุดมีชิวิต  สนทนากลุ่ม  ส านักงานอุทยานการเรียนรู้  
 อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17  6 กันยายน 2553  
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สุธี จัดละ  นักจัดการความรู้ (ด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้)  ฝ่ายกิจกรรม  สนทนากลุ่ม 
 ส านักงานอุทยานการเรียนรู้  อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17  6 กันยายน 2553  

อัญญาพร อ่อนศรี  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการผอ./สารบรรณ)  ฝ่ายส านักผู้อ านวยการ   
สนทนากลุ่ม  ส านักงานอุทยานการเรียนรู้  อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17  6 กันยายน 2553 
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ภาคผนวก  ง 
กลุ่มบรรณารักษ์อื่นๆ และบุคคลทั่วไปที่เก่ียวข้องกับ สอร.ทางด้านวิชาการ   

จุร ีศรัยทอง 

วุฒิการศึกษา ค.บ.  (บรรณารักษศาสตร์)  ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา)  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 ต าแหน่ง บรรณารักษ์ช านาญการ 
 สถานที่ท างาน ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา  ถนนรามวิถี  ต.บ่อยาง  อ.เมือง  จ.สงขลา 

นงนภัส ชื่นเชาว์ไว 

 วุฒิการศึกษา ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ 
 ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะ ช านาญการ 
 สถานที่ท างาน โรงเรียนบ้านม่วงสามปี   ต. ลี้ อ. ลี้  จ.ล าพูน 

บุณยอร จันทรเสน 

 วุฒิการศึกษา ศศ.บ.  (บรรณารักษศาสตร์)  วิทยาลัยครูมหาสารคาม 

 ต าแหน่ง บรรณารักษ์ 7ว 

 สถานที่ท างาน ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ มีนบุรี  ถนนรามค าแหง  ต. มีนบุรี  อ.มีนบุรี 
    กรุงเทพมหานคร 
ผ่องศร ี ปิยะยาตัง 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ.  (บรรณารักษศาสตร์)   กศ.ม. (บริหารการศึกษา)    มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 สถานที่ท างาน ห้องสมุดประชาชนเทศบาลระยอง  เลขที่ 10/1  ถนนศรีเมือง   
   ต.ท่าประดู่   อ.เมือง  จ.ระยอง   
ลักคณา บุญดี 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) กศ.ม. (บริหารการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 ต าแหน่ง บรรณารักษ์ช านาญการ 
 สถานที่ท างาน ห้องสมุดประชาชนอ าเภอโพทะเล  หมู่ 3  ถ.บางมูลนาก-โพทะเล  
   ต.โพทะเล อ.โพทะเล  จ. พิจิตร   
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วิรัช กุญแจทอง 

 วุฒิการศึกษา ค.บ.  (การศึกษานอกระบบ)  วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี 
 ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 

 สถานที่ท างาน ส านักงานเทศบาลต าบลมาบอ ามฤต   เลขที่ 111  ถนนวงศ์วานิช   
   ต. ดอนยาง  อ. ปะทิว  จ. ชุมพร  
ศรีนวล เต้มีย์ 
 วุฒิการศึกษา ค.บ.  (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 
 ต าแหน่ง ครู คศ. 2 

 สถานที่ท างาน โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง   ต. ทองเอน  อ. อินทร์บุรี  จ. สิงห์บุรี 
สินทอน มุกดา 

 วุฒิการศึกษา ค.บ.  (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 
 ต าแหน่ง ครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

 สถานที่ท างาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพัฒนานิคม 

   150  ต. พัฒนานิคม  อ. พัฒนานิคม  จ. ลพบุรี 
สุดารัตน์ ค ามูลใจ 

 วุฒิการศึกษา ศศ.บ.  (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)  สถาบันราชภัฏนครราชสีมา  
 ต าแหน่ง ครู 
 สถานที่ท างาน ส านักงาน กศ.น.  อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน   
อามรรัตน์ ศรีสร้อย 

 วุฒิการศึกษา ค.บ.  (บรรณารักษศาสตร์)  สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี 
 ต าแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 
 สถานที่ท างาน ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 

   กุมารี  จ.ขอนแก่น   174   ถ.ดรุณส าราญ  ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น   

อุดม ศรีสุขวัฒน์   
 วุฒิการศึกษา ค.บ.  (บรรณารักษศาสตร์)  วิทยาลัยครูนครปฐม 

 ต าแหน่ง ครู คศ. 2 

 สถานที่ท างาน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 
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ภาคผนวก  จ 

ผู้ใช้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตของส านักงานอุทยานการเรียนรู้ 
 

กนิฎฐานี ไหวยะ  เจ้าหน้าที่  โรงพยาบาลต ารวจ  กรุงเทพมหานคร  สัมภาษณ์   อุทยานการเรียนรู้   
 อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น G  24 ตุลาคม  2553 

เกษรา สรไกรวุฒิกุล  เภสัชกร  กรุงเทพมหานคร  สัมภาษณ์  อุทยานการเรียนรู้  อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น G  
  6 กันยายน  2553  
ขนิษฐา  ดิรโศภิตเลิศ  บริษัทเอกชน  กรุงเทพมหานคร  สัมภาษณ์  อุทยานการเรียนรู้  อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ 
 ชั้น G  24 ตุลาคม  2553 

คงกะพัน  ธนกิจเจริญ  ธุรกิจส่วนตัว  สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  2 ตุลาคม 2553 

คมชาญ  ตระการไพโรจน์  นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์  สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  31  ตุลาคม 
2553 

จงกลนี ศรีวัฒนานนท์, ร.ต.อ.หญิง  พยาบาล  โรงพยาบาลต ารวจ  กรุงเทพมหานคร  สัมภาษณ์  อุทยาน
 การเรียนรู้  อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น G  6 กันยายน 2553  

จริยา นวลเกลี้ยง  พนักงานบริษัทเอกชน  สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  24  ตุลาคม 2553  
จันทิมา  ค าปญญญา  บริษัทเอกชน กรุงเทพมหานคร  สัมภาษณ์ อุทยานการเรียนรู้  อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ 
 ชั้น G   24 ตุลาคม  2553 

จิตติมา อินทะท ามา, พ.ต.ท.หญิง พยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลต ารวจ  กรุงเทพมหานคร  สัมภาษณ์  
 อุทยานการเรียนรู้  อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น G 18 กันยายน 2553 

จีรณัทย์ วิมุตติสุข  รับราชการ  กรุงเทพมหานคร สัมภาษณ์  อุทยานการเรียนรู้  อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น G   
 28  กันยายน 2553 

จุฑามาศ  พิลาไชย  นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  2  ตุลาคม 2553 

ชเนตร แก้วเล็ก  พนักงานของรัฐ กรุงเทพมหานคร  สัมภาษณ์  อุทยานการเรียนรู้  อาคารเซ็นทรัลเวิลด์  
 ชั้น G  24  ตุลาคม  2553  

ตวงพรรณ สิริชวาลพัฒน์ พนักงานบริษัทเอกชน  กรุงเทพมหานคร  สัมภาษณ์  อุทยานการเรียนรู้  
  อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น G  24  ตุลาคม  2553  

ทิพย์วัลย์  กระสินพันธุ์  ธุรกิจส่วนตัว  กรุงเทพมหานคร  สัมภาษณ์  อุทยานการเรียนรู้ อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ 
  ชั้น G  24 ตุลาคม  2553 
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ทีปกร นภารัศมี นักวิจัยด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม สระบุรี  สัมภาษณ์   
 อุทยานการเรียนรู้ อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น G 18 กันยายน 2553 

ธรรมรักษ์ รอดแสวง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์  กรุงเทพมหานคร  อุทยานการ
 เรียนรู้  อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น G  สัมภาษณ์  18 กันยายน 2553 

ธาตรี เตียวนานนท์  บริษัทเอกชน กรุงเทพมหานคร  สัมภาษณ์ อุทยานการเรียนรู้  อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ 

  ชั้น G  24 ตุลาคม 2553 

ธัญชนก วรรณญาติ  นักเรียน กรุงเทพมหานคร สัมภาษณ์   อุทยานการเรียนรู้  อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น G 
 24 ตุลาคม  2553 

นิรมล ธนทวี  แม่บ้าน  กรุงเทพมหานคร  สัมภาษณ์ อุทยานการเรียนรู้  อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น G 

 6 กันยายน 2553 

บรรพต  คงขุนทด  บริษัทเอกชน กรุงเทพมหานคร  สัมภาษณ์ อุทยานการเรียนรู้  อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ 

  ชั้น G  24 ตุลาคม 2553 

บุญบ าเพ็ญ พลายแสงสุข พนักงานบริษัทเอกชน  สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  30 กันยายน 2553 

บูรไท  พัลลภดิษฐ์สกุล  ครีเอทีฟรายการโทรทัศน์  สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  31 ตุลาคม 2553 

ประสิทธิชัย จันทร์วันนา พนักงานประกันภัย วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร สัมภาษณ์  อาคาร 
 เซ็นทรัลเวิลด์  ชั้น G  6 กันยายน 2553 

ปาริฉัตร พะวงศ์ บริษัทเอกชน กรุงเทพมหานคร  สัมภาษณ์  อุทยานการเรียนรู้  อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น G 

  24 ตุลาคม 2553 

ปรียาภรณ์ พิสิฐพิทย์  รับราชการ ส านักงานอัยการสูงสุด กรุงเทพมหานคร  สัมภาษณ์  อุทยานการ
 เรียนรู้  อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น G  18 กันยายน 2553 

ปิยพร เหล่าหะเกียรติ  ข้าราชการเกษียณ  กรุงเทพมหานคร  สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  2 ตุลาคม 2553 

ปุณฑรา  สมมโนทัศน์  บริษัทเอกชน กรุงเทพมหานคร  สัมภาษณ์ อุทยานการเรียนรู้  อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ 
 ชั้น G  24 ตุลาคม 2553  

พีรญา สาครกุลวิช  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  ประสานมิตร  กรุงเทพมหานคร  สัมภาษณ์ อุทยานการเรียนรู้  อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น G  
 18 กันยายน 2553 

ภัทราพร  จงประสาธน์สุข  นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  24 ตุลาคม 2553 

ภัทราภรณ์ แสงงาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร สัมภาษณ์ 
 อุทยานการเรียนรู้  อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น G  18 กันยายน 2553 

ภานวุัฒน์ พืชกสิชลพสุธา  นักศึกษา  สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  31 ตุลาคม 2553 
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มณทิสา สัจจานันท์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโยธินบูรณะ  กรุงเทพมหานคร  สัมภาษณ์ทาง
 โทรศัพท์  30 ตุลาคม  2553  

เมษา  แจ่มฟ้า   พนักงานบริษัทเอกชน  กรุงเทพมหานคร  สัมภาษณ์  อุทยานการเรียนรู้  อาคาร 
 เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น G  28 กันยายน 2553 

รัฐพล สุขสวัสดิ์มหาศาล  สถาปนิก  สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์   2 ตุลาคม 2553 

รุจิสรรค์ เลียวพานิช พนักงานบริษัทเอกชน  กรุงเทพมหานคร  สัมภาษณ์  อุทยานการเรียนรู้  อาคาร
 เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น G   24 ตุลาคม 2553 

วรสิทธิ์  แย้มแฟง  พนักงานบริษัทเอกชน  กรุงเทพมหานคร  สัมภาษณ์  อุทยานการเรียนรู้  อาคารเซ็นทรัล
 เวิลด์ ชั้น G  24  ตุลาคม  2553   
วัชรพล โชติชวโรช  นักศึกษา  กรุงเทพมหานคร  สัมภาษณ์  อุทยานการเรียนรู้  อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น G 
 28 กันยายน 2553 

วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย  กองบรรณาธิการนิตยสาร happening  สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  31 ตุลาคม 2553 

วิวัฒน์  ปิ่นแก้ว  รับราชการ กรุงเทพมหานคร  สัมภาษณ์ อุทยานการเรียนรู้  อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น G   
 28 กันยายน  2553 

วิสา  แซ่บู๊  บริษัทเอกชน  สัมภาษณ์  กรุงเทพมหานคร อุทยานการเรียนรู้  อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น G   
 24 ตุลาคม 2553 

ศีลดา วงศ์สุทธิเลิศ  ธุรกิจส่วนตัว  กรุงเทพมหานคร  สัมภาษณ์ อุทยานการเรียนรู้  อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ 
 ชั้น G  28 กันยายน  2553 

สดใส เปาะนอก   นักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  กรุงเทพมหานคร สัมภาษณ์  
 อุทยานการเรียนรู้  อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น G  18 กันยายน 2553 

สมชาย ปรารถนาสันติ  พนักงานบริษัทเอกชน สีลม กรุงเทพมหานคร สัมภาษณ์  อุทยานการเรียนรู้  
 อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น G 18 กันยายน 2553 

สายฝน  บุญมา  พนักงานบริษัทเอกชน  กรุงเทพมหานคร  สัมภาษณ์  อุทยานการเรียนรู้  อาคาร 
 เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น G  24  ตุลาคม  2553 

สุกัญญา โคกสูงเนิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร  สัมภาษณ์  
 อุทยานการเรียนรู้  อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น G 18 กันยายน 2553 

สุจรรยา สุจริตศรีชัยกุล  นักศึกษา กรุงเทพมหานคร  สัมภาษณ์  อุทยานการ เรียนรู้  อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ 
 ชั้น G  28 กันยายน 2553  

อัจฉรา ประดิษฐ์  อาจารย์  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรุงเทพมหานคร 
 สัมภาษณ์  อุทยานการเรียนรู้  อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น G  28 กันยายน 2553 
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เอกนรินทร์ ใจเงิน  นักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร สัมภาษณ์   
 อุทยานการเรียนรู้  อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น G 18 กันยายน 2553 

เอกรินทร์ ทองพวงเงิน  ธุรกิจส่วนตัว  กรุงเทพมหานคร  สัมภาษณ์  อุทยานการเรียนรู้  อาคาร 
 เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น G  28 กันยายน 2553 
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ภาคผนวก  ฉ 

เครือข่ายห้องสมุดมีชีวติ 

จันทร์สม  เสียงดี 
 วุฒิการศึกษา ศศ.บ.  (ประวัติศาสตร์)  พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)  สถาบันบัณฑิตพัฒน 

                                    บริหารศาสตร์ 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักการศึกษา  
 สถานที่ท างาน เทศบาลนครล าปาง  ถ.ฉัตรไช  ต.สบตุ๋ย  อ.เมืองจังหวัด  จ.ล าปาง   
ชมัยภร แสงกระจ่าง 

วุฒิการศึกษา อ.บ.(ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปร.ด. (กิตติมศักด์ิ) สาขาวิชา
ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 ต าแหน่ง นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 

 สถานที่ท างาน สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 31 ถนนกรุงเทพ-นนท์ 33  บางซื่อ                                 
กรุงเทพฯ      

น้ าทิพย์ วิภาวิน, รองศาสตราจารย์ ดร. 
 วุฒิการศึกษา  อ.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง), อ.ม.(บรรณารักษศาสตร์), 
   วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), Ph.D.(Library and Information Studies)  

   Loughborough University 

 ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์  
 สถานที่ท างาน สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ถ. แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด 

   อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 
ปรเมศวร์ สุขมาก 

 วุฒิการศึกษา ศษ.บ.  (การศึกษาผูใ้หญ่และการศึกษาต่อเนื่อง)  ศศ.ม.  
   (การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ต าแหน่ง           ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
 สถานที่ท างาน  อาคาร เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร  
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พงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ, ดร. 
 วุฒิการศึกษา ภ.บ., B.M.A., รป.ม., ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 ต าแหน่ง นายกเทศมนตรี  
 สถานที่ท างาน ส านักงานเทศบาลนครยะลา เลขที่ 10  ถนนสุขยางค์  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา  
เพ็ญสุวรรณ นาคะปรีชา 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)  อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์)  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักหอสมุด     
 สถานที่ท างาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว  ต.สุเทพ  อ.เมือง จ.เชียงใหม่   
ริสรวล อร่ามเจริญ 

 วุฒิการศึกษา วท.บ. (คณิตศาสตร์)  ศ.บ. (เศรฐศาสตร์การคลัง)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 ต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จ ากัด   
   นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย 

 สถานที่ท างาน 1/999 อาคารภูมิสรวง ถนนก าแพงเพชร 6  แขวงดอนเมือง  
    เขตดอนเมือง  กรุงเทพฯ  
สาววัชรี  (พรหมพิจิตร์) ถ้วนถวิล  

วุฒิการศึกษา อ.บ.  (นาฎศาสตร์)  ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปญตตานี 

 ต าแหน่ง ผู้จัดการอุทยานการเรียนรู้ยะลา   
 สถานที่ท างาน เทศบาลนครยะลา   ถนนสุขยางค์  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา   
วิลาวัณย์ ทรัพย์พันแสน 

 วุฒิการศึกษา อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ  
 สถานที่ท างาน  ส านักหอสมุดแห่งชาติ  ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
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ศกุนตลา สุขสมัย 

 วุฒิการศึกษา บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา)  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

 ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญพิเศษ 

 สถานที่ท างาน ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ-  

   การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ    
สรวงธร นาวาผล   

 วุฒิการศึกษา วท.บ. (จิตวิทยาคลินิก) ศศ.ม. (เทคโนโลยีสังคม)  มหาวิทยาลัยเกริก 

 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการคณะบุคคลวีอาร์แฮปป้ี    
 สถานที่ท างาน 209/265  หมู่บ้านบุศรินทร์  ถนนบ้านกล้วย ไทรน้อย 

   ต าบลพิมลราช  อ าเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี   
สุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม 

 วุฒิการศึกษา อ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 
 สถานที่ท างาน ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  ถนนสามเสน  ต.วชิรพยาบาล  อ.ดุสิต  

 กรุงเทพมหานคร    
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ภาคผนวก ช 

แบบบันทึกข้อมูล 

 

ประเด็นและสาระ ผู้พูด หรือเอกสารอ้างอิง 
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ภาคผนวก ซ 

แบบสัมภาษณ์ผู้กอ่ตั้งและผู้ก าหนดนโยบาย 

1. ที่มาของแนวคิดในการจัดตั้งห้องสมุดมีชีวิตตามรูปแบบ TK park  
 1.1 สิ่งที่จุดประกายหรือแรงผลักดันให้เกิดแนวคิดในการจัดต้ังห้องสมุดมีชีวิตตามรูปแบบ TK park  
       คืออะไร  
 1.2 อะไรเป็นแหล่งที่มาของแนวคิดในการจัดต้ังห้องสมุดมีชีวิตตามรูปแบบ TK park  
2. นโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน ์พันธกิจ วัตถุประสงค์ ในการจัดด าเนินงานห้องสมุดมีชีวิตตาม      
    รูปแบบ TK park 

 2.1 ท่านมีแนวคิดในเรื่องนโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ในการจัด 

       ด าเนินงานห้องสมุดมีชีวิตตามรูปแบบ TK park อย่างไร  
 2.2 กระบวนการได้มาซึ่งนโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ห้องสมุดมีชีวิตตาม 

       รูปแบบ TK park เป็นอย่างไร 
3. กรอบแนวคิด ต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตตามรูปแบบ TK park                                          
 3.1 ท่านมีการก าหนดกรอบแนวคิดในระยะแรกของการก่อต้ังไว้หรือไม่ ถ้ามี เป็นอย่างไร                             
 3.2 ต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตตามรูปแบบTK park เป็นอย่างไร 
 3.3 จุดเด่นหรือลักษณะพิเศษของห้องสมุดมีชีวิตตามรูปแบบTK park เป็นอย่างไร        
4. การบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิตตามรูปแบบ TK park                                               
 4.1 รูปแบบการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิตตามรูปแบบ TK park เป็นอย่างไร  
       (เช่น บุคลากร งบประมาณ สถานที่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย              
        ทรัพยากรห้องสมุด การบริการ และกิจกรรม)                                                                                                                                           
 4.2 อะไรคือปญจจัยของความส าเร็จ/ความไม่ส าเร็จในการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิตตามรูปแบบ 

                   TK park  และการพัฒนาให้ยั่งยืน                                                                                                        
     4.3 อะไรคือปญญหาอุปสรรคที่ท่านประสบในการน าแนวคิดและนโยบายสู่การปฏิบัติ 
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ภาคผนวก ฌ 

แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร  สอร. 

1. การรับรู้แนวคิดเพื่อด าเนินงานห้องสมุดมีชีวิตตามรูปแบบ TK park        
 - ท่านรับรู้แนวคิดอะไรเพื่อก าหนดเป็นนโยบาย ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ใน 

   การด าเนินงานห้องสมุดมีชีวิตตามรูปแบบ TK park และรับรู้อย่างไร 
2. บทบาทและการมีส่วนร่วมบริหารงาน                                                                           
 - บทบาทของท่านในการมีส่วนร่วมบริหารงานห้องสมุดมีชีวิตตามรูปแบบ TK park เป็นอย่างไร 
3. ห้องสมุดมีชีวิตตามรูปแบบ TK park                                                                                          
 4.1 ห้องสมุดมีชีวิตตามรูปแบบ TK park  เป็นอย่างไร                                                                                            
 4.2 เป้าหมายห้องสมุดมีชีวิตตามรูปแบบ TK park แต่ละแห่งในเครือข่ายมีความแตกต่างกัน 

      หรือไม่ อย่างไร 
4. การน านโยบายมาสู่การวางแผนเพื่อปฏิบัติ                     

4.1 กลยุทธ/์ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิตตามรูปแบบ TK park เป็นอย่างไร   
                  4.1.1 กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิตตามรูปแบบ TK park ใน 

    ภาพรวมเป็นอย่างไร   
             4.1.2 การบริหารจัดการในบทบาทตามต าแหน่งงานของท่านเป็นอย่างไร   
                           (บุคลากร แผนงานและงบประมาณ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย   

      ทรัพยากรห้องสมุด การบริการห้องสมุด กิจกรรม การตลาดและสื่อสาร  
             ประชาสัมพันธ์ ความร่วมมือและเครือข่าย)             
 4.2 อะไรคือปญจจัยของความส าเร็จ/ความไม่ส าเร็จของห้องสมุดมีชีวิตตามรูปแบบ TK park  และ
       การพัฒนาให้ยั่งยืน   

4.3 อะไรคือปญญหาอุปสรรคที่ท่านประสบในการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิตตามรูปแบบ  

      TK park   
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ภาคผนวก ญ 

แบบสนทนากลุ่มบุคลากร สอร. 
1. ภูมิหลัง 
 1.1 ท าไมจึงเลือกท างานที่ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ TK park 

 1.2 ท่านเคยอบรมความรู้เกี่ยวกับงานห้องสมุดหรืองานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ อะไร 
2. การรับรู้เกี่ยวกับแนวคิดห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ TK park 

 2.1 ท่านรับรู้แนวคิดห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ TK park หรือไม่  
 2.2 ท่านรับรู้แนวคิดห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ TK park จากใคร  
 2.3 ท่านคิดว่าแนวคิดของห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ TK park เป็นอย่างไร 
3. บทบาทหน้าที่ในห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ TK park 

 3.1 ท่านมีบทบาทหน้าที่อะไรในห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ TK park และบทบาทดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ   
       พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน์อย่างไร มากน้อยเพียงไร 

 3.2 ลักษณะงานที่ท่านท าอยู่ในห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ TK park เป็นงานเดียวหรืองานหลายด้าน 

 3.3 ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ TK park มีการหมุนเวียนงานกันท าหรือไม่  อย่างไร 
 3.4 ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ TK park มีการถ่ายทอดและเรียนรู้งานเป็นอย่างไร 
 3.5 ท่านได้รับโอกาสและมีส่วนร่วมในการน าเสนิแนวคิดห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ TK park หรือไม่ 
       อย่างไร  
 3.6 ท่านมีส่วนร่วมในการด าเนินการห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ TK park หรือไม่ อย่างไร  
       ขอให้เล่าประสบการณ์ของท่านทั้งที่ส าเร็จและไม่ส าเร็จ       

 3.7 อะไรคือปญญหาอุปสรรคที่ท่านประสบในฐานะผู้ปฏิบัติงานของห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ TK park 

4. การพัฒนาตนเอง 
 4.1 การพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพด้านห้องสมุดหรือที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดหรือไม่  
       หากมี อย่างไร 
 4.2 ท่านคิดว่าต้องพัฒนาตนเองอย่างไร  เพื่อให้สามารถด าเนินงานห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ  
       TK park ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.3 ท่านคิดว่าสมรรถนะที่จ าเป็นต้องมีและต้องการพัฒนาในการด าเนินการห้องสมุดมีชีวิต 

       รูปแบบ TK park คืออะไร 
 

 

 



102 

 

ภาคผนวก  ฎ 

แบบสนทนากลุ่มบรรณารักษ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมและประกวด 

ห้องสมุดมีชีวิต 

1. ภูมิหลัง 
1.1 ท่านเข้าร่วมหรือเคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดของห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ TK park  อะไรคือ

บทบาทของท่าน และอะไรคือบทบาทของ สอร. 
1.2 ท่านเคยมีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดหรือการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดมีชีวิตมาก่อน

หรือไม่ ถ้ามีท่านได้จากแหล่งใด 

2. การเข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ TK park และการน าองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ 
2.1 สิ่งที่ท่านได้รับและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ TK 

park คืออะไร 
2.2 สิ่งที่ท่านน าไปใช้หรือประยุกต์ใช้มีอะไรบ้าง ผลลัพธ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และ 

ปญญหาอุปสรรค 

2.3 อะไรคือปญจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ/ ความไม่ส าเร็จในการน าองค์ความรู้ห้องสมุดมีชีวิต  
รูปแบบ TK park ไปสู่การปฏิบัติ 

3. ห้องสมุดมีชีวิตตามรูปแบบ TK park   
3.1 ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ TK park ตามการรับรู้  ความคิด และความเข้าใจจากการเข้าร่วม

กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ TK park  เป็นอย่างไร และมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 

3.2 อะไรคือจุดเด่นหรือลักษณะพิเศษของห้องสมุดมีชีวิตตามรูปแบบ TK park   
  3.3 แนวทาง/วิธีการการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ TK park ให้ยั่งยืนควรเป็นอย่างไร 

4.  ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ  
             4. 1  ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ถ้ามีโปรดระบุ 
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ภาคผนวก ฏ 

แบบสัมภาษณ์ผูใ้ช้บริการและผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสอร. 
1. ภูมิหลัง:  
 1.1 ชื่อนามสกุล อาชีพ อายุ  
 1.2 สถานที่พัก  
 1.3 รู้จักห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ TK park ได้อย่างไร จากแหล่งใด 

 1.4 เป็นสมาชิกของห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ TK park หรือไม่ เพราะอะไร  
       เหตผุลที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก 

2. การรับรู้และผลที่ได้จากการใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรม ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ TK park 

 2.1 รับรู้การใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ TK park  จากที่ไหน 

 2.2 ผลที่ได้รับจากการใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ TK park เป็นอย่างไร 
 2.3 ความพึงพอใจหรือความประทับใจของท่านเกี่ยวกับห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ TK park  เป็น    
       อย่างไร 
 2.4 จุดเด่นลักษณะพิเศษของห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ TK park คืออะไร 
 2.5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ถ้าม)ี 
3. ผลลัพธ์จากการใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ TK park คืออะไร 
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ภาคผนวก ฐ 

แบบสนทนากลุ่มเครือข่ายห้องสมุดมีชีวิต 

 

1. ภูมิหลัง 
1.1 ท าไมท่านจึงเข้าร่วมเป็นเครือข่ายห้องสมุดมีชีวิตตามรูปแบบ TK park 

1.2 อะไรคือบทบาทของท่าน และอะไรคือบทบาทของ TK park 

1.3 ท่านเคยมีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดหรือการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดมีชีวิตมาก่อน
หรือไม่ ถ้ามีท่านได้จากแหล่งใด 

2.   การเข้าร่วมเครือข่ายห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ TK park และการน าองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ 
2.1 สิ่งที่ท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดและแบ่งปญนความรู้ห้องสมุดมีชีวิตกับ TK park 

2.2 สิ่งที่ท่านได้รับจากการเข้าร่วมเครือข่ายห้องสมุดมีชีวิตของTK park 

2.3 สิ่งที่ท่านน าไปใช้หรือประยุกต์ใช้มีอะไรบ้าง ผลลัพธ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และปญญหา
อุปสรรค       

2.4 อะไรคือปญจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ/ ความไม่ส าเร็จในการน าแนวคิดเครือข่ายห้องสมุดมีชีวิต
รูปแบบ TK park ไปสู่การปฏิบัติ 

3. ห้องสมุดมีชีวิตตามรูปแบบ TK park 

3.1 ห้องสมุดมีชีวิตตามรูปแบบ TK park ตามการรับรู้  ความคิด และความเข้าใจจากการเข้าร่วม
เครือข่ายห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ TK park เป็นอย่างไร และมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 

         3.2 อะไรคือจุดเด่นหรือลักษณะพิเศษของห้องสมุดมีชีวิตตามรูปแบบ TK park ซึ่งแตกต่างจาก 

    ห้องสมุดทั่วไป 

         3.3 แนวทาง/วิธีการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ TK park ให้ยั่งยืนควรเป็นอย่างไร 
4.  ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ  
         4.1 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ถ้ามีโปรดระบุ 
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ภาคผนวก   ฑ 

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
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วุฒิการศึกษา ศศ.บ (บรรณารักษศาสตร์), ศศ.บ.(รัฐศาสตร์),  M.L.S.(Library  

  Science),  Ph.D.(Communication) University of the Philippines 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ฉันทนา  เวชโอสถศักดา, อาจารย์ ดร. 
 วุฒิการศึกษา ศศบ. (บรรณารักษศาสตร์), ศศม. (บรรณารักษศาสตร์และ 

   สารนิเทศศาสตร์), Ph.D. (Public Policy) 

 ต าแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
   คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วัฒนชัย  วินิจจะกูล, นาย 

 วุฒิการศึกษา ศ.บ., ศ.ม. (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ 
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 ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 
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ภาคผนวก  ฒ 
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