
 
เลขที่....................... 

แบบรายงานการเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 
รายบุคคล  กลุ่มบุคคล 

 
ชื่อ  -  สกุล  : นางสาวมัทนา  บุญประเสริฐ        ต าแหน่ง  :   บรรณารักษ์ 
งาน  : งานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อ  -  สกุล  : นางสาวอิสยาห์  พันศิริพัฒน์        ต าแหน่ง  :   บรรณารักษ์ 
งาน  : งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อหลักสูตร :  การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2558 ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และการ
ประชุมวิชาการ เรื่อง “การเคลื่อนย้ายภาคแรงงานอาเซียนกับวิชาชีพบรรณารักษ์” 
วันเดือนปี : 11 กันยายน 2558      เวลา : 08.30-16.30 น. 
สถานที่จัด :  ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส กรุงเทพมหานคร 
หน่วยงานผู้จัด :  ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส 
ค่าใช้จ่าย ไม่มี    มี จ านวน  1,200 บาท                          

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

ไม่มี 
 
สรุปสาระส าคัญ 
     การประชุมในครั้งนีเ้ป็นการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2558 ของชมรมห้องสมุดเฉพาะ และมีการบรรยายและเสวนาใน
หัวข้อ “แรงงานไทย...แรงงานอาเซียน...มิติแห่งการพัฒนาของไทย” โดยนายอโณทัย อุดมศิลปะ ผู้อ านวยการสถาบัน
วิชาการสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส และหัวข้อ “การเคลื่อนย้ายภาคแรงงาน: สิ่งที่บรรณารักษ์ในประเทศอาเซียนควรรู้” โดย 
ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อ านวยการส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต และดร.นฤมล รื่นไวย์ ผู้อ านวยการศูนย์ความรู้ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมทั้งเยี่ยมชมศึกษาดูงานห้องสมุดสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส 
สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส และพิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2558 ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2558 ชมรมห้องสมุดเฉพาะในครั้งนี้ ได้แจ้งระเบียบวาระการประชุม 2 เรื่อง ได้แก่ 
ระเบียบวาระท่ี 1 กิจกรรมที่ชมรมห้องสมุดเฉพาะจัดขึ้น 
1.1 แผนกิจกรรมประจ าปี 2558 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
2.1 การแก้ไขข้อบังคับชมรมห้องสมุดเฉพาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การบรรยายเรื่อง “แรงงานไทย...แรงงานอาเซียน...มิติแห่งการพัฒนาของไทย” โดยนายอโณทัย อุดมศิลปะ 
ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส 
         ประชาคมอาเซียนนั้นมีการแบ่งงานทั้ง 3 เสาหลัก ได้แก่ 

- APSC ด้านการเมืองและความมั่นคง 

- AEC ด้านเศรษฐกิจ 

- ASCC ด้านประชาสังคม เป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม และพลเมือง เน้นด้านคุณภาพชีวิต และภาคการศึกษา ทั้งในและนอก
ระบบ รวมถึงการศึกษาตามความพึงพอใจ และการศึกษาตลอดชีพ นอกจากนี้ยังให้ความส าคญักับเรือ่งของกลุ่มคน เช่น เด็ก 
และสตรี เป็นต้น    

 แผนงานตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

          - การพัฒนามนุษย์ : ส่งเสริมความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต โดยลงทุนด้านการศึกษา การฝึกอบรม ภาษา   เทคโนโลยี 
นวัตกรรม 
          - การคุ้มครองและสวัสดิการทางสังคม :  ส่งเสริมความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต โดยลดความยากจน คุ้มครองสวัสดิการ 
สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย ภัยพิบัติ สุขภาพ ความม่ันคงด้านอาหาร ลดปัญหายาเสพติด 
          - ความยุติธรรมและสิทธิ : ความเท่าเทียมในสังคม กลุ่มด้อยโอกาส สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ แรงงานโยกย้ายถิ่น 
          - ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการบริหารสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากร การแก้ไขปัญหามลพิษ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภาพภูมิอากาศ 
          - การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน : ส่งเสริมตัวตนร่วมกันบนพื้นฐานจารีต ค่านิยม ความเชื่อร่วมกันใน “ความเป็นหนึ่ง
อันเดียวกันท่ามกลางความหลากหลาย หรือความแตกต่างในทุกชั้นของสังคม” 
 

 บรรณารักษ์ไทยควรเตรียมตัวอย่างไร 

          - มีวิสัยทัศน์ แนวคิด 
          - มองเห็นโอกาส และสิ่งท้าทาย 
          - มีความเป็นมืออาชีพ ความเชี่ยวชาญ 
          - พัฒนาความเป็นศูนย์กลางภูมิภาค  
          - ยกระดับฐานะการเรียนการสอน 
          - มีความตระหนักรู้อาเซียน 
          - มีทักษะด้านภาษา  
  
         โดยสิ่งที่ควรน ากลับมาคิดคือ เปลี่ยนฐานะและบทบาทของวิชาชีพบรรณารักษ์ใหม่ จากการย้ายแรงงานไปที่ประเทศ
อ่ืน เป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของเราให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ด้านการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไปจนถึงตัว
วิชาชีพเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเสวนาเรื่อง “การเคลื่อนย้ายภาคแรงงาน: สิ่งท่ีบรรณารักษ์ในประเทศอาเซียนควรรู้” โดย ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ 
ผู้อ านวยการส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต และดร.นฤมล รื่นไวย์ ผู้อ านวยการศูนย์ความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
 
ประเด็นที่ 1 : กรณีศึกษาการเคลื่อนย้ายแรงงานของสหภาพยุโรปและอาเซียน 
 
สหภาพยุโรป อาเซียน 
ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีพบว่า ประชากรของสหภาพ
ยุโรปทั้ง 27 ประเทศสามารถเข้าไปอยู่อาศัยและท างานใน
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปประเทศใดก็ได้โดยไม่
จ าเป็นต้องมีใบอนุญาตท างาน และจะต้องได้รับการปฏิบัติ
ในการจ้างงาน สวัสดิการสังคมและประโยชน์ด้านภาษีท่ีเท่า
เทียวกันกับประชาชนชาตินั้นๆ 
นอกจากนี้ก็ยังสามารถน าสมาชิกในครอบครัวเข้าไปพ านัก
อาศัยด้วยได้ โดยไม่ค านึงถึงสัญชาติของสมาชิกใน
ครอบครัว และจะต้องได้รับการยอมรับคุณสมบัติทาง
วิชาชีพซึ่งกันและกัน รวมทั้งสามารถเดินทางเข้าออกอย่าง
เสรีในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 

การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน จะเป็นไปในลักษณะที่ผู้มีใบประกาศนียบัตรรับรอง
ฝีมือแรงงานอาเซียนสามารถจะเข้าไปท างานในประเทศใดก็
ได้ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของประเทศนั้น แต่การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีภายใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก็จ ากัดเฉพาะแรงงานฝีมือหรือ
แรงงานวิชาชีพเท่านั้น มีข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติ
นักวิชาชีพของอาเซียน ทั้งหมด 7 สาขาอาชีพ คือ แพทย์ 
ทันตแพทย์ พยาบาล สถาปัตยกรรม การส ารวจ นักบัญชี 
และวิศวกรรม ส่วนสาขาอ่ืนๆ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา 

 
ประเด็นที่ 2 : สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเคลื่อนย้ายประชากรและแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน ประกอบไปด้วย 
1. การเมืองการปกครอง 
    - เสถียรภาพทางการเมือง 
    - ความสงบสุข การขัดแย้ง การก่อการร้าย 
    - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 
    - อัตราภาษี 
    - กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน 
2. สถานภาพทางเศรษฐกิจ 
    - การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
    - รายได้ประชาชาติ 
    - อัตราค่าจ้างแรงงาน 
    - ค่าครองชีพ 
    - สมรรถนะของแรงงาน (ความสามารถของคน) 
3. สภาพทางสังคม 
    - วัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีการด ารงชีวิต 
    - อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา 
    - โอกาสทางการศึกษา 
    - อาชีพและโอกาสทางอาชีพ 
    - พฤติกรรมการใช้สารสนเทศและสื่อ 
 
 
 



4. เทคโนโลย ี
    - ความเจริญด้านเทคโนโลยี 
    - โอกาสหรือความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยี 
    - โอกาสด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล 
    - สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของแรงงาน 
    - สมรรถนะของอินเทอร์เน็ต 
5. ภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
    - การจัดการด้ายพรมแดน 
    - ภัยธรรมชาต ิ
    - สภาวะสิ่งแวดล้อม 
    - พลังงาน 
 
ประเด็นที่ 3 : ผลกระทบต่อวิชาชีพบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ 
 
โอกาส ความท้าทาย 
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้เป็นปัจจัยในการพัฒนาตนเองของ
สมาชิกในสังคมและชุมชน 

อาจมีการยุบรวมหรือปิดห้องสมุด สืบเนื่องจากการย้ายถิ่น 

บริการในห้องสมุดมีความหลากหลายมากขึ้น มีสารสนเทศ
หลากหลายภาษา 

ห้องสมุดและผู้ให้บริการจะต้องปรับตัวให้ทัน 

ประเทศไทยนับว่ามีความพร้อมในการใช้และการลงทุนทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ไม่เหมาะสม หรือเป็น
แหล่งประกอบอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 

บุคลากรมีโอกาสพัฒนาตนเองในบริบทพหุวัฒนธรรม สมรรถนะทางภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาอาเซียนยังอยู่ใน
ระดับพอใช้ 

ความรู้จะถูกจัดการให้เข้าถึงได้ในหลักการระบบเปิดมากข้ึน 
การแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้ในระดับภูมิภาคจะมีมากขึ้น 

อุปสรรคด้านภาษาของเนื้อหาความรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพบรรยากาศห้องสมุดสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพบรรยากาศพิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ได้รับความรู้ แง่คิดในการปรับตัวทางด้านห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2. ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ในการเข้าชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะไทยพีบีเอส 
 
 
 
 

หัวข้อการปรับปรุง / พัฒนา รายงานผลการปรับปรุง / พัฒนา ภายในวันที่ 
 
 

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ........................................................... 

 
ผู้รายงาน....................................................... 

(นางสาวมัทนา บุญประเสริฐ) 
ผู้รายงาน....................................................... 

(นางสาวอิสยาห์พันศิริพัฒน์) 
วันที่ 14 กันยายน 2558 

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

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

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

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

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


