
 

เลขที่....................... 
แบบรายงานการเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 

  รายบุคคล    กลุ่มบุคคล 
 

ชื่อ  -  สกุล  :  นางสาวเปี่ยมสุข ทุ่งกาวี         ต าแหน่ง  :  บรรณารักษ์ 
งาน  :  กลุ่มงานส่งเสริมผู้ใช้ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อ  -  สกุล  :  นางสาวอัมพร ขาวบาง                        ต าแหน่ง  :  บรรณารักษ์ 
งาน  :  กลุ่มงานส่งเสริมผู้ใช้ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อหลักสูตร :  โครงการ The 8th Philippines-Thailand Libraries Friendship Project (PTLFP) 
วันเดือนปี                                                          14-15  เมษายน 2557                 
สถานที่จัด เทศบาลเมืองสิบาลอม (Sibalom) จังหวัดแอนทิเก้ (Antique) ประเทศฟิลิปปินส์ 
หน่วยงานผู้จัด ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับกลุ่มบรรณารักษ์ จังหวัด

แอนทิเก้ (Antique) ประเทศฟิลิปปินส์ 
ค่าใช้จ่าย                    ไม่มี      มี  จ านวน......................บาท                          

เบิกจ่ายจากงบประมาณ  แผ่นดิน  เงินรายได้ งบอ่ืนๆ 
(ระบุ)............................ 

ใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร    ได้รับ     ไม่ได้รับ  เนื่องจาก...........................................................................                         
  ไม่มี 

สรุปสาระส าคัญ 
The Philippines-Thailand Libraries Friendship Project (PTLFP) เป็นโครงการที่พัฒนาจาก 

โครงการ The Antique-Thailand Friendship Program ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกเม่ือ พ.ศ. 2550 โดยขณะนั้นได้จัด
ร่วมกับโครงการ The Binirayan ซึ่งเป็นโครงการจัดงานเทศกาลประจ าปีของจังหวัดแอนทิเก้ (Antique) ประเทศ
ฟิลิปปินส์ โครงการดังกล่าวริเริ่มขึ้นโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรีย เหล่าสุนทร ด้วยความร่วมมือของส านัก
หอสมุดกลาง และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย 
สภาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของจังหวัดแอนทิเก้ (Antique Provincial Historical & Cultural Council) 
และสถาบัน Datu Lubay Center, Inc จังหวัดแอนทิเก้ ประเทศฟิลิปปินส์ (ปัจจุบันด าเนินการโดยบรรณารักษ์
ส านักหอสมุดกลาง น าโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรีย เหล่าสุนทร และกลุ่มบรรณารักษ์กลุ่มบรรณารักษ์ 
จังหวัดแอนทิเก้ (Antique) ประเทศฟิลิปปินส์) เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
ในกลุ่มอาชีพบรรณารักษ์ นักเขียน ครู อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคลากรที่ท างานเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ หน่วยงานองค์กรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอ่ืนๆ 
ของจังหวัดแอนทิเก้และจังหวัดใกล้เคียง 
 การเดินทางครั้งนี้ ได้ด าเนินกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) การเข้าร่วม/จัดการประชุม The Antique 
CONFAB 8 : “Little Libraries, Much Knowledge” และ 2) จัดนิทรรศการเกี่ยวกับประเทศไทยและเผยแพร่
ประเพณีรดน้ าขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์  
 
 
 
 
 



1. การจัดเตรียมนิทรรศการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและจัดการประชุม The Antique  
    CONFAB ในวันที่ 14 เมษายน 2557 
            ทางส านักหอสมุดกลางได้ติดต่อองค์การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพ่ือขอเอกสารและโปสเตอร์
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม เทศกาล และประเพณีของประเทศไทยไปจัดแสดงนิทรรศการ พร้อมกันนี้ได้จัดเตรียม
อุปกรณ์และสถานที่ส าหรับพิธีรดน้ าขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ โถงด้านทางเข้า ชั้น 1 ของเทศบาลเมืองสิ
บาลอม (Sibalom) จังหวัดแอนทิเก้ (Antique) หลังจากนั้น ผศ.ดร.มาเรีย เหล่าสุนทร ได้ประชุมเพ่ือเตรียมงาน
ประชุมที่จะจัดขึ้นในวันรุ่งขึ้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมคือบรรณารักษ์จ านวน 4 คนทีเ่คยผ่านการศึกษางานที่ส านัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมทั้งผู้ด าเนินรายการ ณ ห้องสมุดประชาชนสิบาลอม ซึ่งเป็น
ห้องสมุดที่อยู่ในความดูแลของคุณเฟ อ๊อคเซย่า บรรณารักษ์คนล่าสุดทีเ่ข้ารับการศึกษางานที่ส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา  
               
ภาพการจัดเตรียมนิทรรศการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ โถงด้านทางเข้า ชั้น 1 เทศบาลเมืองสิบาลอม 
(Sibalom) จังหวัดแอนทิเก้ (Antique) และสถานที่จัดประชุม ณ ชั้น 2 เทศบาลเมืองสิบาลอม 
 

             
 

             
 

             
 

             



               
 

              
 

       
 

       
 

             
 

            



             
 
ภาพการประชุมบรรณารักษ์เพื่อเตรียมงานประชุม The Antique CONFAB 8 ณ ห้องสมุดประชาชน 
ประจ าอ าเภอสิบาลอม 
 

             
    

             
 

           นอกจากนี้ในวันก่อนเตรียมงาน ทางคณะท างานได้เดินทางไปยังห้องสมุดประชาชน อ าเภอพันดัน ซ่ึงเป็น
ห้องสมุดประชาชนที่ด าเนินการโดยบุคลากรที่ไม่ใช่บรรณารักษ์และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการและจัด
กิจกรรมส่งสเริมการอ่านให้คนในชุมชน (ใช้เวลาในการเดินทางจากอ าเภอสิบาลอมไปประมาณ 3 ชั่วโมง) เพ่ือ
เยี่ยมเยียนหลังจากทีเ่คยมาเยี่ยมชมเมื่อประมาณ 5-6 ปี ที่ผ่านมา รวมถึงเชิญเจ้าของห้องสมุดในการเข้าร่วม
ประชุมครั้งนี้ด้วย 
  

                     
 
 



                        
 

        
 
2. การเข้าร่วม/จัดประชุม The Antique CONFAB 8 :  Phil-Thai Libraries Friendship 
Project & Librarians’ Forum 2014 ในวันที่ 15 เมษายน 2557  
 
            การประชุมในปีนี้จัดขึ้นในธีมที่ชื่อว่า “Little Libraries, Much Knowledge” มีบรรณารักษ์/อาจารย์
จาก 15 ห้องสมุด/โรงเรียน/มหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมประมาณ 30 คน ในจ านวนนี้มีผู้ที่มาใหม ่7 คน 
กิจกรรมต่างๆ ของการประชุม มีดังนี ้ 
             1) การกล่าวเปิดการประชุมโดยรองนายกเทศมนตรี และผู้ด าเนินรายการแนะน าผู้เข้าร่วมประชุม 

          
 
 
             2) การน าเสนอประสบการณ์การเข้ารับการศึกษางานที่ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมาของคุณเฟ อ๊อคเซย่า บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน
ประจ าอ าเภอสิบาลอม จังหวัดแอนทิเก ้ 
 

                   
 
 



             3) การบรรยายและแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการแบ่งปัน
ทรัพยากรของห้องสมุด โดย ผศ. ดร. มาเรีย เหล่าสุนทร อาจารย์ ดร.อารีย์ ชื่นวัฒนา ผูอ้ านวยการห้องสมุด 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (อดีตอาจารย์ประจ าภาควิชาบรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ)  และคุณ Dioso จากห้องสมุดประชาชน อ าเภอพันดัน 
 

                                
 

                                 
 
            4) ฟอรั่มกลุ่มบรรณารักษ์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และปัญหาในการท างาน มีผู้เชี่ยวชาญ 6 คนเป็น
ผู้ให้ค าแนะน า ได้แก ่อาจารย์ ดร.อารีย์ ชื่นวัฒนา, ผศ. ดร. มาเรีย เหล่าสุนทร, เจ้าของห้องสมุดประชาชนที่ชื่อว่า 
L.A. Dioso Memorial Public Library อ าเภอพันดัน (Pandan), บรรณารักษ์จากห้องสมุดวิทยาลัยเซนต์แอนโธนี่ 
อ าเภอแซนโฮเซ้ และรองนายกเทศมนตรี โดยคุณอเล็ก ซานดอส เป็นผู้ด าเนินการเสวนา ซึ่งเนื้อหาการพูดคุยสรุป
ได้ว่า ปัญหาที่พบของห้องสมุดส่วนใหญ่คือไม่มีทรัพยากรเพียงพอ ผู้ให้บริการไม่เพียงพอ ผู้เชี่ยวชาญจึงแนะน า
ช่องทางในการติดต่อขอรับบริจาคหนังสือจากหน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการ และสร้างความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
เพ่ือแบ่งปันทรัพยากร รวมถึงการสร้างห้องสมุดประจ าต าบลโดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการน าหนังสือของตน
มาหมุนเวียนหรือแบ่งปันการอ่าน ซึ่งวิธีการนี้ท าให้มีหนังสือหมุนเวียนให้อ่านภายในชุมชนและไม่ต้องใช้ผู้ให้บริการ
จ านวนมาก การให้บริการหากมีคนไม่เพียงพอ สามารถเริ่มจากจุดเล็กก่อนแล้วค่อยๆ ขยายขนาดออกไปหากท าได้ 
 

                          
 



                     
 
            5) ชมนิทรรศการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ร่วมรดน้ าขอพรจากรองนายกเทศมนตรี และร่วมสนุก
ตอบค าถามเกี่ยวกับประเทศไทย 
 

                     
 

                     
 

                     
 
            6) ประชุมกลุ่มบรรณารักษ์เพื่อวางแผนสร้างความร่วมมือระหว่างห้องสมุดภายในจังหวัดแอนทิเก้  
สิ่งที่ได้จากการประชุมคือ 
                 6.1 ต้ังคณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดจังหวัดแอนทิเก ้ซึ่งคณะกรรมการมาจากตัวแทนของแต่ละ
ภูมิภาคของจังหวัด (แบ่งอ าเภอ 17 อ าเภอของจังหวัดแอนทิเก้ออกเป็น 5 กลุ่มตามภูมิภาค) 
                 6.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน ซึ่งได้แก่ 
                       6.2.1 เพ่ือส่งเสริมการตั้งห้องสมุดโรงเรียนหรือห้องสมุดประชาชนในพ้ืนที่ที่ต้องการหรือ
จ าเป็นต้องมีภายในจังหวัดแอนทิเก้ 
                       6.2.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่และครูในชุมชน
เพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดในชุมชน 
                       6.2.3 เพ่ือแบ่งปันทรัพยากรระหว่างห้องสมุดในแต่ละกลุ่มภูมิภาค/ท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนากลุ่มทรัพยากรของตนเอง รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 
 



                 6.3 ตั้งชื่อสมาคม โดยใช้ชื่อว่า ALAP (อาลาพ): Association of Libraries of Antique, 
Philippines 
                 จากนั้น ผศ. ดร. มาเรีย เหล่าสุนทร ให้แจกด้ายสีขาวเพื่อให้บรรณารักษ์ได้ผูกข้อมือให้กันและกัน
เพ่ือเป็นสัญญาในการร่วมกันด าเนินงานห้องสมุดของจังหวัด 
 

                                      
  

                                        
 

                    
 
            7) มอบโปสเตอร์ส่งเสริมการอ่านให้กับห้องสมุด 5 แห่ง มอบวุฒิบัตรให้ผู้เข้าร่วมประชุม ผศ. ดร. มาเรีย 
เหล่าสุนทรกล่าวปิดงาน และถ่ายภาพรวมกัน    

           
 



                     
 

                                      
 
            8) เยี่ยมชมห้องสมุดประชาชนสิบาลอม ซึ่งได้ด าเนินการและปรับปรุงให้น่าสนใจขึ้นหลังจากท่ี
บรรณารักษ์ได้เข้ารับการศึกษางานที่ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเมื่อเดือนพฤศจิกายน 
2557 
 

                     
 

                        

                      
 



                          
 
            ภายในงานมีการน าเสนอกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นที่ห้องสมุดโรงเรียนซานเปโดร และการจ าหน่ายสินค้า
จากประเทศไทย รวมทั้งเสื้อผ้าไทยของส านักหอสมุดกลางเพ่ือหาเงินเข้ากองทุนพัฒนาห้องสมุดจังหวัดแอนทิเก้
ด้วย 

                         
 

 
 
 
ความคิดเห็นต่อการจัด/เข้าร่วมประชุม 
    1.  จากการด าเนินงานการจัดประชุมต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 มีผู้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่องและมีผู้เข้าร่วมใหม่ทุกปี การ
ร่วมกลุ่มกันระหว่างบรรณารักษ์มีความชัดเจนและมีการสร้างเครือข่ายที่แน่นแฟ้นขึ้น จะเห็นได้จากในปีนี้ที่
บรรณารักษ์ที่ได้ผ่านการศึกษางานจากส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้เป็นผู้น าในการจัดตั้ง
สมาคมห้องสมุดของจังหวัดขึ้นมา รวมถึงมีการท านามานุกรมห้องสมุดจังหวัดแอนทิเก้ท่ีชัดเจนขึ้น 
    2.  บรรณารักษ์ท่ีเคยผ่านฝึกอบรมที่ส านักหอสมุดกลางสามารถน าความรู้และประสบการณ์จากสิ่งที่เรียนรู้ไป
ปรับใช้กับห้องสมุดของตนได้เป็นอย่างดี ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการที่จะเป็นแกนหลักในการช่วยพัฒนา
ห้องสมุดในจังหวัดของตนเองต่อไป 
 
 
 



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
      1.  เมืองแซนโฮเซ (San Jose) เป็นเมืองหลวงของจังหวัดแอนทิเก้ (Antique) ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งจาก  
4 จังหวัดที่อยู่บนเกาะพาไน (Panay) ซึ่งอยู่ในภูมิภาคที่ 6 วิสายาตะวันตก (ตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์) 
แอนทิเก้เป็นจังหวัดที่เรียกได้ว่า “จังหวัดที่ภูเขาและทะเลมาพบกัน” มีทั้งหมด 17 เมือง/อ าเภอ ประชาชนส่วน
ใหญ่ท านา และประมง 

                
 
     2.  ข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุด/ศูนย์สารสนเทศในจังหวัดแอนทิเก้ (Antique) ห้องสมุดประชาชนจ านวน 6 
แห่ง ห้องสมุดมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยจ านวน 4 แห่ง ห้องสมุดโรงเรียนจ านวน 18 แห่ง พิพิธภัณฑ์ 1 แห่ง และ
ห้องสมุดเฉพาะ 1 แห่ง 
                      
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1)  ได้เห็นสภาพของห้องสมุดประเภทต่างๆ ทั้งในชนบทและในเมืองของประเทศอ่ืนๆ  
2)  ได้มีส่วนในการกระตุ้นให้ห้องสมุดในชนบทได้เห็นความส าคัญในการสร้างเครือข่ายและปรับปรุง 
    ห้องสมุดของตนให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
4)  ได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ ไดเ้รียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิประเทศ และชีวิตความเป็นอยู่ของประเทศ 
    อ่ืน 
5)  ได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้จัก 

น าความรู้ที่ได้รับมาใช้ปรับปรุงการท างาน  ดังต่อไปนี้ 
หัวข้อการปรับปรุง / พัฒนา รายงานผลการปรับปรุง / พัฒนา 

ภายในวันที่ 
  
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ........................................................ 
.......................................................................... ...........................................................................................................  

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Philippines_location_map.svg


ผู้รายงาน........................................ 
(นางสาวอัมพร ขาวบาง) 

ผู้รายงาน........................................ 
(นางสาวเปี่ยมสุข ทุ่งกาวี) 
วันที่ 21 /เมษายน/2557 

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

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

วันที่................/.........................../........... 
ความคิดเห็นของผู้บริหารที่ก ากับดูแลหน่วยงาน 
............................................................................................................................. ........................................................ 
.......................................................................... ...........................................................................................................  

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

วันที่................/.........................../........... 
หมายเหตุ  :  1. จัดท ารายงานฯ หลังจากเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ภายใน 15 วัน เสนอหัวหน้า
หน่วยงาน 
                2. หัวหน้าหน่วยงานเสนอความเห็น  ภายใน 3 วัน เสนอผู้บริหารที่ก ากับดูแล 
                3. แจ้งผู้รายงานทราบ  และจัดเก็บเข้าแฟ้ม  รายงานการเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 
                4. หัวหน้าหน่วยงานติดตามผลการปรับปรุงพัฒนา   
 


