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ใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร     ไดรับ     ไมไดรับ  เน่ืองจาก...........................................................................                         

   ไมมี 

สรุปสาระสําคัญ 

1. ยุทธศาสตรความรวมมือดานการศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน   

โดย ดร. ประพัฒนพงศ เสนาฤทธิ์ : ท่ีปรึกษาฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เน้ือหาสรุปไดดังน้ี 

1.1 กลไกและขอบขายความรวมมือดานการศึกษาของอาเซียน 

         ในดานความรวมมือดานการศึกษาเพื่อกาวเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 น้ันมีกลไกการ

ดําเนินงานท่ีควรจะกลาวถึงอยู 2 ลักษณะ คือกลไกท่ีกําหนดโดยอาเซียนโดยตรง และกลไกขององคกรเครือขายเฉพาะทาง 

ซ่ึงองคการเฉพาะทาง ก็คือองคการรัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ “ซีมีโอ” (Southeast Asian Ministers 

of Education Organization : SEAMEO) ทําหนาท่ีเปนองคการชํานาญการดานการศึกษาโดยตรง องคการซีมีโอมีความ

พรอมและมีศูนยระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการศึกษาดานตางๆ กระจายอยูในประเทศสมาชิกอาเซียนอยูแลว สามารถทําหนาท่ี

เปนศูนยประสานงานความรวมมือดานการศึกษาตามแผนการดําเนินงานของอาเซียนไดเปนอยางดี 

         สําหรับขอบขายการดําเนินงานดานการศึกษาตามท่ีปรากฏในแผนงานจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

กําหนดไวภายใตการพัฒนามนุษย (Human Development) โดยอาเซียน “จะสงเสริมและลงทุนในดานการศึกษาการเรียนรู

ตลอดชีวิต การฝกอบรมและเพิ่มขีดความสามารถ สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบการ สงเสริมการใชภาษาอังกฤษ  



เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตรเชิงประยุกตและเทคโนโลยีในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาทางดานสังคมและ

เศรษฐกิจ” ในแผนงานดังกลาว อาเซียนไดใหความสําคัญกับการศึกษา โดยกําหนดเปนเปาหมายเชิงยุทธศาสตรท่ีจะให

การศึกษาเปนวาระการพัฒนาของอาเซียน การสรางสังคมความรู (Knowledge Based Society) โดยสงเสริมการจัด

การศึกษาข้ันพื้นฐานอยางท่ัวถึง การเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัยและการตระหนักรับรูเร่ืองอาเซียน เพื่อสรางอัตลักษณ

อาเซียนบนพื้นฐานของมิตรภาพและความรวมมือซ่ึงกันและกัน 

         นอกจากน้ี อาเซียนยังไดกําหนดมาตรการดานการศึกษาท่ีจะดําเนินการในชวงระยะเวลาของแผนงานดังกลาวอีกถึง 

21 มาตรการ เชน การขยายการศึกษาข้ึนพื้นฐานภายในป พ.ศ. 2558 ใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สงเสริมการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตผานการศึกษาทางไกลและอินเทอรเน็ต สรางเครือขายทางการศึกษาในทุกระดับ  

โดยประสานความรวมมืออยางใกลชิดกับองคการซีมีโอ และครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน จัดทําหลักสูตรอาเซียนศึกษา 

และบรรจุเร่ืองคานิยมรวม (Common Values) และมรดกทางวัฒนธรรมในหลักสูตร  สนับสนุนการเรียนภาษาของประเทศ

สมาชิกอาเซียน และสงเสริมการแลกเปลี่ยนผูเช่ียวชาญดานภาษา สงเสริมการเรียนตอยอดหรือเรียนรวมในสถาบันใน

ตางประเทศ เปนตน 

      1.2 การเตรียมพรอมของประเทศไทย 

          กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในดานการจัดการศึกษาของชาติโดยตรง ไดมอบหมายให

สํานักงานปลัดกระทรวงเปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีประสานงานการเตรียมความพรอมเร่ืองการศึกษา และไดแตงตั้ง

คณะกรรมการระดับชาติข้ึนคณะหน่ึง โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน มีหนาท่ีกําหนดนโยบาย 

ดําเนินโครงการและกิจกรรมดานการศึกษา กํากับติดตาม ประเมินผล  และใหขอคิดเห็นเพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อน

ความรวมมือดานการศึกษาในอาเซียนขององคกรหลัก สถาบัน และหนวยงานดานการศึกษาท่ีเกี่ยวของเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม คณะกรรมการชุดดังกลาวไดกําหนดนโยบายการดําเนินงานดานการศึกษาไว 5 ประการ 

ดังน้ี 

1.  เผยแพรความรู ขอมูลขาวสาร และเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อสรางความตระหนักเตรียมความพรอมของ 

    ครูคณาจารย บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน 

2.  พัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนใหมีทักษะท่ีเหมาะสม และสอดคลองกับการการปรับตัว 

               เปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม ภาษาอังกฤษ ภาษาของประเทศเพื่อนบาน  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.  พัฒนามาตรฐานการศึกษา สงเสริมการหมุนเวียน (Mobillity) ของนักศึกษาและครูอาจารยในอาเซียน สงเสริม 

    ความรวมมือระหวางการศึกษาตางๆ  พัฒนาการศึกษาทางไกล และการศึกษาตลอดชีวิต ปรับปรุงการ    

               อาชีวศึกษา  และการฝกอบรมอาชีพ 

4.  เตรียมความพรอมเพื่อเปดเสรีการศึกษาในอาเซียนควบคูการเปดเสรีการเคลื่อนยายแรงงาน  

5.  พัฒนาเยาวชนผานโครงการและกิจกรรมตางๆ ท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียน 

2.    สถานภาพของบรรณารักษและบุคลากรที่ปฏิบัติงานหองสมุด 

โดย ดร. เบญจลักษณ นํ้าฟา : รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เน้ือหาสรุปไดดังน้ี 

      บรรณารักษ เปนผูรับผิดชอบงานหองสมุด จึงเปนผูท่ีตองมีความรู และพัฒนาตัวเองในศาสตรตางๆ หลายดาน เชน 

จิตวิทยา การตลาด การประชาสัมพันธ เพื่อใหงานบริการของหองสมุดและวิชาชีพบรรณารักษเจริญกาวหนาม่ันคง การ

บริหารจัดการงานหองสมุดใหดําเนินการไปไดดวยดี 



 

            สมรรถนะที่จําเปนในสายงานบรรณารักษ 

              1.1 สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบดวย 5 สมรรถนะ ดังน้ี 

                   1. คุณธรรมจริยธรรม (Integrity) 

                   2. การบริการท่ีดี (Service mind) 

                   3. การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 

                   4. การทํางานเปนทีม (Teamwork) 

                   5. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise)  

             1.2 ทักษะพื้นฐาน (Skill) 

                   1. ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 

                   2. ความสามารถดานภาษาอังกฤษ 

                   3. ทักษะการบริหารจัดการขอมูล 

             1.3 สมรรถนะประจํากลุมงาน (Functional Competency) 

                  1. การพัฒนาศักยภาพของคน 

                  2. การศึกษาและวิเคราะหขอมูล 

                  3. การประสานงาน 

             1.4 ความรูและทักษะท่ีจําเปนในงาน (Knowledge and Skill)  

                  1. ความรูท่ีจําเปนในงาน 

                  2. ความรูเร่ืองกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 

                  3. ความรูเร่ืองสถานการณภายนอก 
 

                การพัฒนาปรับปรุงสถานภาพบรรณารักษและผูปฏิบัติงานหองสมุด  

                     1. ขยายโครงสรางการปฏิบัติงานเพื่อความคลองตัวและสรางความกาวหนาในวิชาชีพใหผูปฏิบัติงาน 

                 2. สรางขวัญและกําลังใจใหผูปฏิบัติงานท่ีมีผลงานดีเดนเปนท่ียอมรับไดมีโอกาสพัฒนาศักยภาพดาน   

                    วิชาชีพ 

                3. สนับสนุนความกาวหนาและวิทยฐานะเทียบเทาในสาขาวิชาชีพอื่น 

                4. สงเสริมใหพัฒนาและฝกทักษะงานดานการบริหาร 

                5. สนับสนุนการศึกษาดูงาน การอบรมทางวิชาการ การประชุมสัมมนาท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

                6. สนับสนุนทุนการศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาวิชาชีพ กับสถาบันการศึกษา ท้ังภาครัฐและเอกชนท้ัง 

                    ภายในประเทศและตางประเทศ 

                7. นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใชในงานบริการหองสมุด 

                8. สนับสนุนใหบรรณรักษทํางานรวมกับภาคีเครือขายท้ังหนวยงานของรัฐและเอกชน 

                9. สงเสริมการทําวิจัยของบรรณารักษ เพื่อพัฒนางานวิชาชีพ 

               10. จัดสรรงบประมาณใหหองสมุด และบรรณารักษบริหารจัดการใหตรงกับความตองการอยางเพียงพอ 

 



3.    การตลาดหองสมุด  

โดย ดร.รัฐ ธนาดิเรก : อาจารยพิเศษวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เน้ือหาสรุปไดดังน้ี 

      การตลาด 3.0 ไดพัฒนามาจากการบริหารจัดการหองสมุดในอดีต ในระยะแรกหองสมุดมุงเนนสินคาและบริการ ตอมา

ในระยะท่ี 2 หองสมุดมุงสรางความสัมพันธและประสบการณรวมท่ีดีกับลูกคา จนมาถึงปจจุบันในยุคการตลาด 3.0 เกิด

ความตองการท่ีแตกตางและหลากหลาย โดยเฉพาะการเติบโตของสังคมออนไลน ทําใหหองสมุดตองปรับเปลี่ยนบทบาท

ของตนเอง โดยตองเขาถึงจิตใจของผูใชบริการ และมุงเนนความเปนตัวตน เอกลักษณ เพื่อสรางความประทับใจ ความ

นาเช่ือถือ ใหแกผูใชบริการอยางย่ังยืนตลอดไป 

    อยางไรก็ตามหองสมุดจะตอง“มองผูใชบริการเหมือนลูกคาทางธุรกิจ”การนํากลยุทธการตลาด 3.0 มาใชกับงาน

หองสมุด จะเปนการปรับเปลี่ยนรูปแบบความคิดของการบริหารหองสมุดแบบใหม ท้ังการวางแผนเชิงปฏิบัติการ การ

ควบคุมการบริการสารนิเทศในลักษณะเชิงรุกท่ีตองตามใหทันกับความตองการของผูใชบริการในสังคมยุคใหม รวมถึงการ

หาแนวทางพัฒนา สรางสรรคคุณคาบริการ การสื่อสาร และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ “ตองสรางความเปนตัวตน เอกลักษณ 

ความนาเชื่อถือใหกับองคกรหรือหองสมุด” เพื่อท่ีผูใชบริการจะไมไดเขามาเพราะความจําเปนเพียงอยางเดียว แตมา

เพราะเกิดความประทับใจและผูกผันกับหองสมุดดวย 
 

   บัญญัติ 10 ประการ ของ Marketing 3.0 (แนวทางเพื่อใหไดพื้นฐานทางใจของผูใชบริการ)  

       1. รักในลูกคา และ เคารพในคูแขง 

          ลูกคาคือพระเจา ผูใชบริการก็เชนกัน คูแขงคือกระจกสะทอนตัวตนของเรา 

       2. สรางแบรนดท่ีชัดเจน (DNA + Positioning) 

          คนหาเอกลักษณ ความเปนตัวตนของหองสมุด (อาจมาจากการสํารวจความคิดเห็นผูใชบริการ) ดึงสิ่งท่ีหองสมุด                               

          ทําไดดีท่ีสุดออกมาเปนจุดขาย ทําใหหองสมุดของเราแตกตางจากทางเลือกอื่น หรือ ทางเลือกอื่นเปนอยางเรา                

          ไมได 

       3. คนหาลูกคาท่ีจะไดรับประโยชนจากเรามากท่ีสุด คนหาผูใชบริการกลุมใหญที่สุดใหเจอ ปรับแนวคิดการบริหาร 

          จัดการเพื่อสนองตอบความคิด/ความตองการของกลุมน้ัน ๆ อยางเต็มท่ี 

       4. ทําใหลูกคาคนหาเราไดงาย เพิ่มชองทางในการติดตอสื่อสารระหวางผูใชบริการกับหองสมุด 

       5. ใหขอเสนอท่ีคุมราคา เหนือความคาดหวัง สรางประสบการณท่ีแปลกใหมในการใชบริการหองสมุด เชน เปด 

           บริการ 24 ช่ัวโมง บริการนํ้าชา-กาแฟ คือทําใหผูใชบริการรูสึกวาท่ีน่ีมีพรอมทุกอยาง มาแลวไมตองไปท่ีอื่นอีก                

           หรือเสียดายท่ีไมไดเขาใช เปนการเพิ่มความหลากหลายใหชีวิต นอกเหนือจากปญญา 

       6. เก็บขอมูลลูกคาใหละเอียด 

       7. เก็บขอมูลลูกคาเชิงลึก 

       8. ทุกธุรกิจคือการบริการ 

       9. พัฒนากระบวนการใหรวดเร็ว ครบถวน แมนยํา ตรงเวลา 

     10. พรอมเปลี่ยนแปลง 



การติดตามขอมูลขาวสารในโลกยุคใหมเพื่อการพัฒนาหองสมุดเปนเร่ืองสําคัญ เพราะในทางการตลาดถือวาขอมูลขาวสาร

เปนสินคา หรือผลผลิตเชิงเศรษฐกิจท่ีมีคาเพื่อนํามาใชประกอบการตัดสินใจ 

ดู Link วีดีโอการบรรยายไดท่ี

http://library.cmmu.mahidol.ac.th/index.php?object=page&access=oShow&oran=1318488720  

 

4.    การสื่อสารกับชาวตางชาติอยางมีประสิทธิภาพ  

โดย คุณสุผจญ กลิ่นสุวรรณ : ผูประกาศขาวสถานีโทรทัศนไทยทีชอง 3 เน้ือหาสรุปไดดังน้ี 

      วิทยากรไดเลาประสบการณการในการใชชีวิตในตางประเทศวา ในชวง 3 เดือนแรก อาศัยการฟง (Listening) 

พอ 6 เดือน สนทนาภาษาอังกฤษไดดีข้ึน หลังจากเวลาผานไป 1 ป 6 เดือน สามารถพูดภาษาอังกฤษไดโดยเจาของ

ภาษาไมทราบวาเปนคนไทย 

       วิทยากรแนะนําเทคนิคในการพัฒนาภาษาอังกฤษดังน้ี 

  1.  การท่ีเราจะพูดภาษาอังกฤษใหไดดี ตองอาศัยความคุนเคย วิทยากรยกตัวอยาง เพลงโดราเอมอน วาทําไม 

                 เราจึงรองเพลงโดราเอมอนได ท้ังท่ีเราพูดภาษาญี่ปุนไมเปน ท้ังน้ีก็เพราะเราไดฟงทุกวัน เราจึงรองได  

                 ภาษาอังกฤษก็เชนเดียวกัน ตองอาศัยความคุนเคย 

            2.  สรางความม่ันใจในขณะพูดภาษาอังกฤษ  หากไดพูดบอยๆ จะทําใหเราม่ันใจมากข้ึน (จึงควรหาโอกาสใช   

                 ภาษาอังกฤษบอยๆ) 

            3.  เรียนรูภาษาอังกฤษจากสิ่งท่ีอยูนอกหองเรียน เชน เรียนรูการฝกพูดจาก YouTube ซ่ึงเราสามารถฝกซํ้าๆ ได 

            4.  การออกเสียง การเนนเสียงหนักเบาในภาษาอังกฤษ ทําใหเราสามารถสื่อสารไดเขาใจมากข้ึน 

            5.  เรียนรูภาษาอังกฤษจากเน้ือเพลงและภาพยนตร 

 

          5.  แผนการดําเนินงาน เมืองหนังสือโลกป 2556 ของกรุงเทพมหานคร (Bangkok World Book Capital 

2013) 

          โดยนางสาวปราณี สัตยประกอบ : ผูอํานวยการสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเท่ียว  กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมจากตั้งแตปพ.ศ. 2544 องคการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ  (ยูเนสโก) UNESCO  

จะมอบรางวัลแหงเกียรติยศ “เมืองหนังสือโลก” หรือ “World Book Capital” แกเมืองท่ีไดรับการคัดเลือกเปนเอกฉันทจาก

คณะกรรมการ เพียงปละหน่ึงเมือง ในฐานะท่ีเปนเมืองแหงการเรียนรูและสงเสริมการอาน เพื่อกระตุนใหเกิดกิจกรรม

สงเสริมการอานและการเรียนรูดวยหนังสือใน ระดับนานาชาติ ใหสอดคลองกับการเฉลิมฉลองใหวันท่ี 23 เมษายนของทุกป

เปน “วันหนังสือและลิขสิทธิ์โลก” ( World Book and Copyright Day) ดวยเหตุผลท่ีวา หนังสือ คือ สิ่งท่ีมีพลังอํานาจสูงสุด

และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ในการกระจายความรูและรักษาไวซ่ึงความรูน้ันๆเพื่อมนุษยชาติ ยูเนสโกตองการใหท่ัวท้ังโลก

สงเสริมใหเกิดการอาน การจัดพิมพหนังสือ และการปกปองทรัพยสินทางปญญาผานความคุมครองดานลิขสิทธิ์ 

เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554 องคการยูเนสโกประกาศใหกรุงเทพมหานครเปนเมืองหนังสือโลกป 2556 ดวย

เหตุผลท่ีวา “เพราะกรุงเทพมหานคร มีความมุงม่ันท่ีจะเปนผูมีสวนไดสวนเสียในวงการหนังสือทุกสวน รวมถึงภาคสวน

อื่นๆ เขามารวมมือกันพัฒนาการอานโดยไดนําเสนอแผนโครงการ ท่ีมีความหลากหลาย มุงเนนชุมชนและแสดงออกถึงการ

มีพันธะสัญญาในระดับสูงท่ีจะสรางสรรคกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาการอานและหนังสืออยางจริงจัง” 

http://library.cmmu.mahidol.ac.th/index.php?object=page&access=oShow&oran=1318488720�


            คณะกรรมการUNESCO ตัดสินรางวัล World Book Capital 2013  

- สมาคมผูจัดพิมพนานาชาติ- International Publishers Association (IPA) 

- สหพันธผูจําหนายหนังสือนานาชาติ – International Booksellers Federation (IBF) 

- สหพันธสมาคมและสถาบันหองสมุดนานาชาติ – International Federation of Library Associations and 

Institutions (IFLA)  

- องคการ UNESCO  

     ตราสัญลักษณประจําโครงการ  

 

 

 

 

 

 

    แผนการดําเนินงานแผนการดําเนินงาน เมืองหนังสือโลกป 2556 

     ดวยแนวคิก “ อานเพื่อชีวิต : Bangkok Read For Life”  

     อานเพือ่รัก : รักรากเหงา รักตนเอง รักผูอื่น รักโลก 

     อานเพื่อรู  : รูจักตนเอง รูจักผูอื่น รูจักโลก 

     รักและรู   : สูการสรางสรรคพัฒนาชีวิตและสังคมใหกาวหนาทุกดาน ร่ืนรมย มีสันติสุขและสันติภาพ 
 

     วัตถุประสงคโครงการ  

             -  เพื่อสรางวัฒนธรรมการอานอยางย่ังยืนของคนกรุงเทพมหานคร 

             -  เพื่อใหการอานเปนเคร่ืองมือจรรโลงปญญา 

             -  เพื่อใหการสงเสริมการอานเปนเงื่อนไขสรางความรัก ความเขาใจ 

             -  ความเห็นอกเห็นใจ ระหวางกลุมตางๆ 

             -  เพือ่ใหการสงเสริมการอาน เปนเวทีนําความคิดอันหลากหลายมาเช่ือมตอกันบนพื้นฐาน ความเคารพในความ   

               แตกตาง  
 

      กิจกรรมเปดตัวกรุงเทพมหานครเมืองหนังสือโลก 2556 

            - การประชุมนานาชาติ : World Book Capital 2013 Round Table Discussion “Future of Reading, Reading     

               For Future ” 

            - พิธีเปดเทศการ 35 ป รางวัลซีไรต ณ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพฯ 

            - พิธีเปดนิทรรศการกรุงเทพเมืองหนังสือโลก ณ รอยัลพารากอนฮอลล สยามพารากอน 

             



 

            - กิจกรรม รอง เลน เทศน ทอลค ณ รอยัลพารากอนฮอลล สยามพารากอน 

            - กิจกรรมสงเสริมการอานไดแก กิจกรรมอานลอยฟา กิจกรรมปลอยหนังสือ กิจกรรมสนุกคิด(ส) สนุกอาน ณ    

              บริเวณ   

              ทางเช่ือม Sky Walk หอศิลปะวัฒนธรรมฯ สยามพารากอน และเซ็นทรัลเวิลด 

            - กิจกรรมตักบาตรหนังสือ ณ สนามหลวง 

            - กิจกรรม “พี่ชวนนองอานกันสน่ันเมือง” ณ สนามหลวง 

            - กิจกรรมเปดตัวแสตมปกรุงเทพมหานครเมืองหนังสือโลก ณ สนามหลวง 

            - พิธีรับมอบตําแหนงเมืองหนังสือโลก 2556 ณ ลานพลับพลาเจษฎาบดินทร 
 

6.    บรรณารักษคิดบวก  

โดย คุณเสริมพรรณ สุทธิธานี :นักวิชาการอิสระท่ีปรึกษาและผูชํานาญทางการบริหารทรัพยากรมนุษย เน้ือหาสรุปได

ดังน้ี 

      วิทยากรไดกลาวถึงแนวคิดในรูปแบบของ Positive thinking ของ Normman Vincent Peale ผูเปนบิดาแหง ”

แนวคิดเชิงบวก”  จากหนังสือ “ The Power of Positive Thinking” ดังน้ี 

1. มีความเช่ือม่ันในตนเอง 

2. จิตสงบ...สรางพลัง 

3. สรางความสุขใหตนเอง อยางไร? 

4. ไมยอมแพงายๆ...สูไมถอย 

5. ขจัดความกังวลท้ิงไดอยางไร 

6. สรางพลังในการแกปญหา 

7. หวังใหไกล...แลวไปใหถึง 

8. คิดใหม...ทําใหเราเปนคนใหม 

9. จะสรางและรักษา “พลัง” ใหคงท่ี และมีสมํ่าเสมอไดอยางไร? 

10. สรางพลังแหงการอธิษฐาน 

11. หยุดโกรธและไมทุกข 

12. ผอนคลาย...จะมีพลัง 
       

      ศึกษาดูงานเสนทางที่ 1 : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ 

 

 

 

 

 

 

 

 



      หอจดหมายเหตุไดเปดดําเนินการในป ๒๕๕๓ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ เปนหอจดหมายเหตุศาสนธรรม 

(Religious Archives) ท่ีทําการเก็บรักษา อนุรักษ ศึกษาคนควาและเผยแผผลงานของทานพุทธทาสฯ ใหแพรหลาย ซ่ึงจะ

ชวยสงเสริม ใหประชาชนท่ัวไป สามารถเขาถึงหัวใจของศาสนา ตามปณิธาน ๓ ประการของทานพุทธทาส ไดแก 

1. พยายามทําตนใหเขาถึงหัวใจแหงศาสนาของตน 

2. พยายามชวยกันถอนตัวออกจากอํานาจของวัตถุนิยม 

     3. พยายามทําความเขาใจระหวางศาสนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค 

1. เปนศูนยการเรียนรูและสถานบริการดานศาสนธรรมอันร่ืนรมย เปนกําลังเพื่อการบรรลุธรรมลักษณะ 

SPIRITUAL FITNESS & EDUTAINMENT CENTER 

2. สืบสานงานพระพุทธศาสนา ผานงาน ปณิธาน และอุดมการณของพุทธทาสภิกขุ ในการนําพาความถูกตองและ

สันติสุขท้ังทางกาย จิตใจ และปญญา ใหกลับคืนสูสังคมมนุษยชาติ ดวยการเขาถึงหัวใจของพระพุทธศาสนา  

3. ทําหนาท่ีรวบรวม ดูแล รักษา และจัดระบบบริการสืบคนมรดกธรรม เอกสารขอเขียนตนฉบับตาง ๆ ของพุทธ

ทาสภิกขุ ตลอดจนการใหบริการสนับสนุนการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนาเผยแผและแลกเปลี่ยนเรียนรูดานศาสนธรรม  

4. การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางสติปญญาและจิตใจใหเจริญจนกลาแข็งในความถูกตองดีงาม จนเปนผูสงบ เย็น 

และเปนประโยชน มีศักยภาพในการเปนผูอยูใน ใจเหนือ และเกื้อโลก ย่ิง ๆ ข้ึนไปขอบเขตงานของโครงการ - การรวบรวม 

อนุรักษและจัดเก็บรักษาตามมาตรฐานงานหอจดหมายเหตุ การจัดระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อเอื้ออํานวยความสะดวก

ในการสืบคน ศึกษาและเผยแผ การจัดกิจกรรมบริการ สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัยพัฒนา ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ 

รวมท้ังการเปนหองสมุด พิพิธภัณฑ ศูนยรวมหนังสือธรรมะ โรงมหรสพทางวิญญาณ และการประชุม เสวนา ศึกษาและ

ปฏิบัติธรรม การจัดหาและกอสรางอาคารหอจดหมายเหตุท่ีเหมาะสมและม่ันคงถาวรในเขตกรุงเทพมหานคร การจัด

ระบบงานบริหารจัดการ การเงินและบัญชี การอนุรักษ การจัดบริการ การศึกษาคนควาวิจัยพัฒนาตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ 

การจัดระบบอาสาสมัครและความรวมมือกับองคกรอื่นๆ 

 



 

บริเวณโดยรอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หองสมุดส่ือสาธารณะ (Thai PBS Library) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส เปนสถานีโทรทัศนสาธารณะแหงแรกของประเทศไทย ซ่ึงแตเดิมคือ บริษัท ไอทีวี จํากัด 

(มหาชน) ใหบริการดานขาวสาร ความรู สารประโยชน สาระบันเทิง ท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน บนพื้นฐานขอบังคับดาน

จริยธรรม และกรอบจรรยาบรรณขององคกร เพื่อเผยแพรผานสื่อทุกแขนง โดยยึดถือประโยชนสาธารณะเปนสําคัญ โดย

ไทยพีบีเอสเปดตัวหองสมุดสื่อสาธารณะ เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ภายใตสถาบันวิชาการและสื่อสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  หองสมุดสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส รวบรวมทรัพยากรท่ีเก่ียวของดานการสื่อสารเพ่ือเปนประโยชนตอบุคลากรใน
องคกร ตลอดจนวารสาร นิตยสารตางๆ ระบบการจัดหมวดหมูคือระบบทศนิยมดิวอ้ี (D.C.C) หองสมุดจะเปดใหบริการทุกวัน
จันทร – ศุกร เวลา 08.00 – 19.00 น. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
พิพิธภัณฑส่ือสาธารณะ (Thai PBS Museum) 
 
     มุงเนนการเรียนรูผานประสบการณของผูเขาชม ดวยการ นําเสนอเร่ืองราวของสื่ออยางรอบดาน กระตุนใหเกิด

ความคิดเกี่ยวกับสื่อท่ีแวดลอมอยูรอบตัว โดยใหผูเขาชมไดมีปฏิสัมพันธกับนิทรรศการ ท้ังในรูปแบบมัลติมีเดียอันทันสมัย

และสัมผัส ประสบการณการรับสื่อแบบ "ยอนยุค" เพื่อการ "รูเทาทัน” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ประโยชนที่ไดรับ 

1. ไดทราบขอมูลความเคลื่อนไหว ของการเตรียมการตอนรับการเขาสูประชาคมอาเซียนของประเทศไทย  

2. ไดรับความรูเร่ืองการตลาดหองสมุด เพื่อใหบรรณารักษวางแผนการบริการในลักษณะหองสมุดเชิงรุก ทามกลาง

กระแสของสังคมออนไลน 

3. ไดทราบขอมูล แผนการดําเนินงาน เมืองหนังสือโลกป 2556 ของกรุงเทพมหานคร (Bangkok World Book 

Capital 2013 และกิจกรรมท่ีดีท่ีกรุงเทพมหานครไดเปดโอกาสใหไดรวมกิจกรรม 

4. ไดรับความรูท่ีเปนประโยชนในเร่ืองการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ ไดแก สถานภาพบรรณารักษ การพัฒนา

จิตใจใหเปน บรรณารักษคิดบวก และ การพัฒนาตนเอง ในเร่ืองภาษาอังกฤษ 

นําความรูที่ไดรับมาใชปรับปรุงการทํางาน  ดังตอไปน้ี 

หัวขอการปรับปรุง / พัฒนา รายงานผลการปรับปรุง / พัฒนา ภายในวันที่ 

- - 

  



ขอเสนอแนะอื่นๆ 

............................................................................................................................. ........................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................... 

........................................................................................................................................................................................ 

ผูรายงาน.....นางสาวอัญชลี ตุมทอง....... 

(....นางสาวอัญชลี ตุมทอง.....) 

ผูรายงาน...นางสาวศิวพร ชาติประสพ..... 

 (....นางสาวศิวพร ชาติประสพ...) 

วันท่ี.....28 ..../.....มีนาคม ......./.....2556.... 

ความคิดเห็นของหัวหนาหนวยงาน 

............................................................................................................................. ........................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................... 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................................... 

ลงช่ือ........................................ 

(.........................................) 

วันท่ี................/.........................../........... 

ความคิดเห็นของผูบริหารท่ีกํากับดูแลหนวยงาน 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................... 

ลงช่ือ........................................ 

(.........................................) 

วันท่ี................/.........................../........... 

หมายเหตุ  :  1. จัดทํารายงานฯ หลังจากเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ภายใน 15 วัน เสนอหัวหนาหนวยงาน 

2. หัวหนาหนวยงานเสนอความเห็น  ภายใน 3 วัน เสนอผูบริหารท่ีกํากับดูแล

3. แจงผูรายงานทราบ  และจัดเก็บเขาแฟม  รายงานการเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน

4. หัวหนาหนวยงานติดตามผลการปรับปรุงพัฒนา


