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แบบรายงานการเขา้อบรม / ประชุม / สมัมนา / ศกึษาดูงาน 
  รายบุคคล    กลุ่มบุคคล 

 
ช่ือ  -  สกลุ : นางสาวอมัพร ขาวบาง ต ำแหน่ง :  บรรณารกัษ์ 
งำน : งานบรกิารทรพัยากรสารสนเทศ 
ช่ือ  -  สกลุ  :  นางสาวศวิพร  ชาตปิระสพ                                           ต ำแหน่ง :  บรรณารกัษ์ 
งำน : งานบรกิารทรพัยากรสารสนเทศ 
ช่ือกิจกรรม :  งำนเฉลิมฉลองกรงุเทพมหำนครเมืองหนังสือโลก 2556 (Bangkok World Book Capital 2013)  
วนัเดือนปี :   21 เมษายน  2556                    เวลำ :  9.00-15.00 น. 
สถำนท่ีจดั : ณ หอ้งเวลิดบ์อลรมู โรงแรมเซน็ทาราแกรนด ์แอท เซน็ทรลัเวริล์, หอศลิปวฒันธรรมแห่ง 
                 กรงุเทพมหานคร, สกายวอรค์ หอศลิปวฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร-สยามพารากอน- 
                 เซน็ทรลัเวริล์ และ รอยลัพารากอนฮอลล ์ชัน้ 5 สยามพารากอน 

 

หน่วยงำนผู้จดั :  กรงุเทพมหานคร  
ค่ำใช้จ่ำย                    ไมม่ ี   ม ี จ านวน...................บาท                          
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   ไมม่ ี
สรปุสำระส ำคญั 
           งานเฉลมิฉลองกรงุเทพมหานครเมอืงหนงัสอืโลก 2556 ประกอบดว้ยกจิกรรมหลายอย่าง ในครัง้นี้ผูเ้ขา้รว่มไดม้โีอกาส
รว่มกจิกรรม 4 อยา่ง ไดแ้ก่ 1) การเสวนานานาชาต ิหวัขอ้ “The Future of Reading, Reading for the Future”  2) ชม
นิทรรศการ 35 ปี รางวลัซไีรต ์ 3) กจิกรรมการอ่านลอยฟ้า และ 4) ชมนิทรรศการกรงุเทพมหานครเมอืงหนงัสอืโลก 
         1. กำรเสำวนำนำนำชำติ หวัข้อ “The Future of Reading, Reading for the Future” ณ หอ้งเวลิดบ์อลรมู โรงแรม
เซน็ทาราแกรนด ์แอท เซน็ทรลัเวริล์             
           หนงัสอืเป็นสื่อหลกัในการเรยีนรูใ้นดา้นต่างๆ การอ่านจงึเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะน าไปสู่การเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ การอ่านมมีา
ตัง้แต่สมยัประวตัศิาสตรจ์นถงึปจัจบุนั วตัถุประสงคข์องการอ่านเพื่อตคีวามรปูภาพหรอืตวัอกัษร เพื่อการสื่อสาร เพื่อความ
สนุกสนาน ความบนัเทงิและเพื่อพฒันาวชิาชพี ในปจัจบุนัมเีทคโนโลยทีีท่นัสมยัมากมาย วธิกีารอ่านหนงัสอืในอนาคตจะ
เปลีย่นแปลงไป ท าใหเ้ชื่อว่าการอ่านหนงัสอืจะลดลง ดงันัน้การอ่านในอนาคตจงึต้องมกีารพฒันาเป็นอย่างมากเพื่อใหส้มอง
สามารถจดจ าหรอือ่านไดเ้ป็นอยา่งด ีเพราะการใชเ้ทคโนโลยนีัน้ท าใหก้ารอ่านสัน้ลง จะจ าเฉพาะขอ้มลูหรอืขอ้ความทีส่ าคญัๆ
เท่านัน้ รายละเอยีดไมต่อ้งมากนกั ในการพฒันาอุตสาหกรรมทางดา้นเทคโนโลยจีงึตอ้งมคีวามเขม้แขง็ คนในยคุปจัจบุนัจุบนั
ตอ้งมคีวามความรูค้วามสามารถทีจ่ะอ่านหนงัสอืบนเทคโนโลยไีดเ้ป็นอยา่งด ีมคีวามเชื่อมัน่ในการอ่าน สามารถตคีวามและ 
น าเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมมาประยกุตใ์ชก้บัการอ่านได้ 



 
             นกัเขยีนมบีทบาทส าคญัในการดงึดดูใหค้นมาสนใจการอ่านเพิม่มากขึน้ โดยการเขยีนทีม่คีวามสนุกสนาน ความ
บนัเทงิ ใหข้อ้คดิ สาระทีม่ปีระโยชน์และสอดแทรกจติวญิญาณความเป็นมนุษย ์เพื่อใหผู้อ่้านมวีจิารณญาณและสามารถใชช้วีติ
ไดอ้ยา่งมคีวามสุข 
               กำรเสวนำหวัข้อ “The Future of Reading, Reading for the Future”  สรปุสาระส าคญัดงันี้ 
             ในปจัจบุนัการอ่านลดน้อยลง มกีารด ูYouTube หรอื VDO มากขึน้ แต่การอ่านไมไ่ดห้ายไปเพราะเราตอ้งหาขอ้มลู
หรอืการแสดงความคดิเหน็ผ่านขอ้ความต่างๆ  เช่น การเขยีนขอ้ความหรอืขอ้มลูสัน้ๆ บน Facebook หรอื Twitter กถ็อืว่าเป็น
การถ่ายทอดขอ้มลูท าใหเ้กดิการอ่านเช่นกนั ขึน้อยูก่บัว่าแต่ละคนจะน าเทคโนโลยมีาใชก้บัการอ่านอย่างไร บางครัง้เทคโนโลยี
เป็นสิง่ทีด่มีากเพราะจะท าใหเ้กดิการอ่านในรปูแบบทีห่ลากหลาย ช่วยส่งเสรมิการอ่านใหม้ากขึน้ การอ่านไมม่วีนัตายแต่จะ
เจรญิเตบิโตมากขึน้ไปอกีถา้รูจ้กัวางรากฐานในการบรหิารจดัการทีด่ ีตอ้งมกีารสนับสนุน ชกัจงู สรา้งเครอืขา่ยและการจดั
สภาพแวดลอ้มในการอ่านใหด้ยีิง่ขึน้ 
             การบรหิารจดัการทีด่ตีอ้งมนีโยบายทีช่ดัเจน รูว้่าผูอ่้านตอ้งการอะไร ตอ้งน าเสนออย่างไรเพื่อเพิม่มลูค่าใหก้บัการ
อ่านมากขึน้ การดงึบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อสงัคม เช่น ดารา ฮโีร่ หรอืผูน้ า ใหม้าช่วยสนับสนุนการอ่าน ท าใหค้นเกดิความสนใจ
มากขึน้เพราะเราไมส่ามารถบงัคบัใหค้นมาอ่านหนงัสอืไดแ้ต่อาศยัสื่อต่างๆ กระตุน้หรอืซมึซบัใหเ้กดิวฒันธรรมการอ่านทีด่แีละ
ท าใหป้ระเทศชาตเิกดิความมัน่คงต่อไป 
 
 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
               2. ชมนิทรรศกำร 35 ปี รำงวลัซีไรต์  ณ หอศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
               นิทรรศการดงักล่าวจดัแสดงอยูท่ี ่ชัน้ 1, 3-5 ณ หอศลิปวฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร เนื้อหาของนิทรรศการที่
น าเสนอประกอบดว้ยสญัลกัษณ์ของรางวลัซไีรต ์นกัเขยีนของแต่ละประเทศทีไ่ดร้างวลัในปีล่าสุด ววิฒันาการของรางวลัซไีรต ์
ชวีติและผลงานของนกัเขยีนรางวลัซไีรตข์องไทย การฉายภาพยนตรท์ีส่รา้งจากวรรณกรรมซไีรต์ รวมทัง้การถ่ายทอดเรือ่งราว
เบือ้งหลงัความส าเรจ็และแรงบนัดาลใจในการสรา้งงานจากนกัเขยีนซไีรต ์ นิทรรศการนี้จะจดัแสดงจนถงึวนัที ่19 พฤษภาคม 
2556  

                                
 

                                 
 

              



 
               3. กิจกรรมกำรอ่ำนลอยฟ้ำ และกิจกรรมปล่อยหนังสือ ณ สกายวอรก์จากหอศลิปวฒันธรรมแห่ง
กรงุเทพมหานคร-สยามพารากอน-เซน็ทรลัเวริล์ 
                  กจิกรรมดงักล่าวประกอบดว้ย การออกรา้นขายหนงัสอืจากส านกัพมิพต่์างๆ จ าหน่ายหนงัสอืในราคาถูก รา้นขาย
ของทีร่ะลกึกรงุเทพมหานครเมอืงหนงัสอืโลก 2556  กจิกรรมการแสดงต่างๆ บนเวท ีและกจิกรรม”ปล่อยหนงัสอื” ซึง่เป็นการ
ใหผู้ส้นใจรว่มสนุกกบัการอ่านและเลอืกหยบิหนงัสอืกลบับา้นไดค้นละ 5 เล่ม โดยกจิกรรมปล่อยหนงัสอืนี้จะจดัเฉพาะช่วงเวลา 
14.00 น. และ 17.00 น. กจิกรรมนี้จดัขึน้ระหว่างวนัที ่21-25 เมษายน 2556 เวลา 10.00-20.00 น. 
     

                              
 

                              
 

                



 
               4. ชมนิทรรศกำรกรงุเทพมหำนครเมืองหนังสือโลก ณ รอยลัพารากอนฮอลล ์ชัน้ 5 สยามพารากอน 
                เนื้อหาของนิทรรศการประกอบดว้ยววิฒัน์การอ่านไทย แกลเลอรีภ่าพถ่ายของคนรกัการอ่าน มมุอ่านหนงัสอื สวน
อกัษรสมเดจ็พระเทพรตันฯ วรรณกรรมอนัทรงคุณค่าของไทย มุมธรรมะกบัชวีติประจ าวนั และอื่นๆ อกีมากมาย รวมทัง้
กจิกรรมสนุกคดิ(ส)์ สนุกอ่าน ทีจ่ะมกีจิกรรมบนเวทสีลบัสบัเปลีย่นกนั นิทรรศการนี้จดัระหว่างวนัที ่20-22 เมษายน 2556 
 

                                
 

                                
 

                                
 



                                
 
  
                     ชมภาพบรรยากาศเพิม่เตมิไดจ้ากเฟซบุ๊คของส านกัหอสมดุกลางนะคะ 
 
 

ประโยชน์ท่ีได้รบั 
1. แลกเปลีย่นประสบการณ์ในการส่งเสรมิการอ่านหนงัสอืของแต่ละประเทศ 
2. ไดร้บัความรูเ้กี่ยวกบัการอ่านมากยิง่ขึน้ทีจ่ะสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาหอ้งสมุดได้ 
น ำควำมรู้ท่ีได้รบัมำใช้ปรบัปรงุกำรท ำงำน  ดงัต่อไปน้ี 

หวัข้อกำรปรบัปรงุ / พฒันำ รำยงำนผลกำรปรบัปรงุ / พฒันำ ภำยในวนัท่ี 
 - 
  
  
  
ขอ้เสนอแนะอื่นๆ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 

 
                                                                                     ผูร้ายงาน ........................................................ 

                                                                                         ( นางสาวศวิพร ชาตปิระสพ)   
 

                                                                                    ผูร้ายงาน ........................................................ 
                                                                                         (นางสาวอมัพร ขาวบาง) 
                                                                                             25 เมษายน 2556 

 
 
 
 



 

 
ความคดิเหน็ของหวัหน้าหน่วยงาน 
........................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................................... 
 
ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารทีก่ ากบัดแูลหน่วยงาน 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................  
ลงชื่อ........................................ 

(.........................................) 
วนัที.่.............../.........................../........... 

 
หมายเหตุ  :  1. จดัท ารายงานฯ หลงัจากเขา้อบรม / สมัมนา / ศกึษาดงูาน ภายใน 15 วนั เสนอหวัหน้าหน่วยงาน 
                2. หวัหน้าหน่วยงานเสนอความเหน็  ภายใน 3 วนั เสนอผูบ้รหิารทีก่ ากบัดแูล 
                3. แจง้ผูร้ายงานทราบ  และจดัเกบ็เขา้แฟ้ม  รายงานการเขา้อบรม / สมัมนา / ศกึษาดงูาน 
                4. หวัหน้าหน่วยงานตดิตามผลการปรบัปรุงพฒันา   


