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ค าน า 
สืบเนื่องจากการประชุมกลุ่มประเทศสมาชิก ASEAN+3 ภายใต้หัวข้อ “Forum on Effectiveness 

public service web” เมื่อเดือนมีนาคม 2556 ผู้แทนจากประเทศสิงคโปร์ได้เชิญกลุ่มประเทศสมาชิกร่วมงาน  
IFLA World Library and Information Congress ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปี โดยในปีนี้ประเทศ สิงคโปร์ได้รับเลือก
ให้เป็นเจ้าภาพ โดยเป็นงานที่แสดงถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการห้องสมุดและ
สารสนเทศจากองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ ห้องสมุด ส านักงาน ก .พ. เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์ ในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในห้องสมุดและการจัดการฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ ซึ่งตรงตามความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศของส านักงาน ก .พ. อีกท้ังยังสอดคล้องกับ
โครงการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2556 และ
เป็นไปตามอนุสัญญา “Luang Prabang Joint Declaration” ที่ระบุว่าประเทศสิงคโปร์ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ
ในประเด็น Information Technology จึงได้ท าการประสานเพ่ือเข้าร่วมงาน  IFLA World พร้อมทั้งเข้าศึกษา 
ดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการให้บริการ
ประชาชนของ National Library Board Singapore (NLB) และห้องสมุดภายใต้การก ากับดูแลของ NLB อีก
จ านวน 3 แห่ง ซึ่งมีภารกิจที่แตกต่างกัน 

นอกจากนี้ คณะผู้เดินทางได้ประสานกับ Civil Service College Singapore (CSC) เพ่ือการศึกษา 
ดูงานการใช้ระบบสารสนเทศ ในการบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรม ส าหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐของประเทศ สิงคโปร์ 
ในด้านที่เก่ียวข้องกับภาระงานของส านักงาน ก.พ. รวมทั้งการน าเสนอหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน (ASEAN 
Executive Management Program) เพ่ือเป็นช่องทางในการขยายความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในการ
ด าเนินการร่วมกันกับส านักงาน ก.พ. ของประเทศสมาชิก 

คณะผู้เดินทางได้จัดท ารายงานการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2556 
โดย แสดง ภาพรวม การศึกษาดูงาน  ประเด็นการเรียนรู้ และปัญหาที่พบระหว่างการศึกษาดูงาน  
พร้อมภาพประกอบ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการส านักงาน ก .พ. และผู้ที่
เกี่ยวข้อง  ทั้งเพ่ือเป็นองค์ความรู้เกี่ ยวกับงานด้านการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริห ารทรัพยากรบุคคลใน
ภาครัฐ และการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของส านักงาน ก.พ. ต่อไป 



ภาพรวมการศึกษาดูงานและประเด็นการเรียนรู ้
คณะผู้เดินทาง ซึ่งประกอบด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ ห้องสมุด ได้ติดต่อ

ประสานเพ่ือศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่หน่วยงานภาครัฐของประเทศสิงคโปร์ พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรม IFLA 

World Library and Information Congress ประกอบไปด้วยคณะผู้เดินทางจ านวน 7 ราย ดังแสดงในหน้าถัดไป 

โดยแบ่งการศึกษาดูงานตลอดระยะเวลา 4 วันไดด้ังนี้ 

1) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการให้บริการประชาชนของห้องสมุดสิงคโปร์  

 National Library Board Singapore  

 Central Public Library 

 Jurong Regional Library 

 Library@espanade 

2) การใช้เว็บไซต์ในการบริการข้อมูลการฝึกอบรมของ Civil Service College Singapore 

 เว็บไซต์หลักหน่วยงาน 

 ระบบบริหารจัดการหลักสูตรและการฝึกอบรม 

3) เปิดโลกทัศน์ด้านการบริหารจัดการข้อมูลและห้องสมุด  โดยร่วมงาน IFLA World Library and 

Information Congress ครั้งที่ 79 

 เทคโนโลยีการค้นหาข้อมูลโดยใช้ภาพ 

 การแบ่งปันความรู้ (Resource Sharing) 

 

 

 

  



คณะผู้เดินทาง 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1. นายกิติพงษ์  มหารัตนวงศ ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับเชี่ยวชาญ 
2. นางสาวพิมลพรรณ หอมรสสุคนธ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับช านาญการ 
3. นายธชาคริต  สนธิ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับช านาญการ 
4. นายธัชพงษ์   เพ็ชร์คุ้ม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ 

 

ห้องสมุด 

1. นางวิจิตร   มโนทัย   บรรณารักษ์ ระดับช านาญการ 
2. นางสมสวาท  วงษ์ยี่   บรรณารักษ์ ระดับช านาญการ 
3. นางวนิดา  วรรณจิตต์  บรรณารักษ์ ระดับช านาญการ 

  



 

 

 

1) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ

ให้บริการประชาชนของห้องสมุดสิงคโปร ์
 

 

  



การศึกษาดูงานห้องสมุด 

National Library Board Singapore (NLB) 

NLB เป็นองค์กรที่คอยก ากับดูแลห้องสมุดของรัฐทั้งหมดในประเทศสิงคโปร์ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ส่วนใหญ่  ๆ 

ได้แก่ Public Libraries และ National Archives ซึ่งห้องสมุดทั้ง 2 ประเภทมีหน้าที่ที่แตกต่างกันคือ 

 

Public Libraries มีหน้าที่หลักในการให้บริการความรู้ในรูปแบบต่าง  ๆ แก่ประชนชาวสิงคโปร์ ซึ่งมี

ทั้งหมด 24 แห่ง นับรวมกับ Regional Libraries อีก 3 แห่ง โดยกระจายอยู่ทุก ชุมชนในประเทศสิงคโปร์เพ่ือ

ให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง โดยแต่ละแห่งจะให้บริการความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ตามท่ีตั้งของแต่ละท้องถิ่น 

เช่น ห้องสมุดชุมชนก็จะมีข้อมูลเฉพาะที่เก่ียวข้องกับย่านนี้อย่างละเอียด รวมถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในชุมชม 

อย่างไรก็ตามการให้บริการความรู้ที่จ าเป็นด้านอ่ืน ๆ ก็มิได้ความขาดตกบกพร่องเช่นกัน 

National Archives เป็นแหล่งรว บรวมประวัติศาสตร์ทั้งหมดของประเทศสิงคโปร์ โดยแบ่งเป็น

หมวดหมู่ต่าง  ๆ ได้แก่ บันทึกการเปลี่ยนแปลงของประเทศท้ังด้านการเมืองและการปกครอง ภูมิศาสตร์ แผนที่ 

ภาพประวัติศาสตร์ เทปบันทึกเสียง สื่อวิดีโอ บันทึกการสัมภาษณ์ผู้น าหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในอดีตถึงปัจจุบัน โดย

จัดเก็บในรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือให้ชาวสิงคโปร์ในปัจจุบันและอนาคตได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ของชาติ 

 



Jurong Regional Library (JRL) 
JRL ได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 4 มิถุนายน 2547 แต่เดิมเป็นห้องสมุดชุมชน (Jurong East 

Community Library) ซึ่งเคยเปิดไปเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2531 นับได้ว่าเป็นห้องสมุดชุมชนแห่งที่สาม และเป็น

ห้องสมุดสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดภายใต้ก ากับดูแลของ the National Library Board (NLB) ตั้งอยู่ที่ Jurong East 

เป็นอาคาร 4 ชั้นประกอบด้วย  

 ชั้นล่าง เป็นห้องสมุดเด็กมีหนังสือประมาณ 120,000 เล่ม ที่เก่ียวกับหนังสือนิทานพ้ืนบ้านและนิยาย

ส าหรับเด็ก หนังสือท่ีได้รับรางวัล และหนังสือที่เก่ียวกับอาเซียน … เป็นต้น 

 ชั้นหนึ่ง เป็นแผนกนวนิยายภาษาอังกฤษส าหรับผู้ใหญ่ วารสาร หนังสือพิมพ์ และสื่อโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ 

 ชั้นที่สอง เป็นแผนกคืนหนังสือ ห้องอ่านหนังสือท่ีต้องใช้ความเงียบ  

 ชั้นที่สาม เป็นแผนกอ้างอิงที่มีวัสดุประมาณ 200,000 รายการ จัดไว้ให้ศึกษาค้นคว้าเพียงอย่างเดียว 

จุดประสงค์หลักของ JRL คือ ห้องสมุดเพ่ือเด็กวัย รุ่น  

มีคณะกรรมการบริหารจ านวน 12 คน ซึ่งท างานข้ึนตรงกับ 

NLB และเป็นห้องสมุดแห่งแรกของสิงคโปร์ที่ให้บริการด้วย

ตนเอง 24 ชั่วโมงท่ีชั้น Lobby จะมีเครื่อง Kiosks ไว้

ส าหรับให้บริการโดยอัตโนมัติแก่ผู้ใช้บริการด้านนอก

ห้องสมุด ในการลงทะเบียนสมาชิก การยืมคืนหนังสือด้ วย

ตนเอง นอกจากนี้ยังให้บริการอ้างอิง เช่น ไมโครฟิล์ม 

เอกสารทางกราฟิก และบริการแนะน าหนังสือเด็ก รวมถึงผู้ปกครองพ่อแม่ ครู และโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน 

การเยี่ยมชมห้องสมุด JRL ท าให้ได้เห็นรูปแบบการพัฒนางานบริการของห้องสมุดในลักษณะ one-stop 

service จัดให้มีการบริการด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง เช่น สามารถลงทะเบียนสมาชิก สืบค้นข้อมูล และยืมคืน

หนังสือ เป็นต้น รวมถึงการให้บริการแบบ 360 องศา คือการให้ความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการและผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้อง : กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการหมายถึง เด็กเล็กและวัยรุ่น เพี ยงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องให้ความส าคัญ

กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ ผู้ปกครอง /พ่อแม่ ครู และโรงเรียน ท าให้เกิดภาพมุมมองการให้บริการห้องสมุด

ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ และห้องสมุดจะเป็นผู้มีบทบาทส าคัญอย่างมากต่อชุมชนนั้น ๆ 



The Library@espanade 

เป็นห้องสมุดศิลปะแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ เปิดท าการเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2545 ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 

ของห้าง The Esplanade เลขที่ 8 Raffles Avenue, Singapore 039802  มีเนื้อที่ 2,300 ตารางเมตร 

ให้บริการสารสนเทศและสื่อต่าง  ๆ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา เอกสารอ้าง อิง และความรู้ใหม่  ๆ ทางด้านดนตรี 

การเต้นร า ภาพยนตร์และฟิล์ม ได้แก่ Film Village, Music Village, Theatre Village, Dance Village และ Art 

Village (หนังสือและวารสารอ้างอิง)… เป็นต้น 

 

 



ประเด็นการเรียนรู้ 
จากจ านวนสมาชิกห้องสมุดราว 2 ล้านคนจากประชากรทั้งหมดประมาณ 5.2 ล้าน หรือเกือบร้อยละ 40 ของ

ประชากรทั้งหมด ประเทศ สิงคโปร์จึงเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ประชาชนรักการอ่านมากที่สุด แห่งหนึ่งของโลก จึงไม่

น่าแปลกใจว่าท าไมประเทศสิงคโปร์จึง เป็นหนึ่งในประเทศท่ีมีการพัฒนา ในทุกด้านอย่างไม่หยุดยั้ง  หนึ่งในปรัชญา

การบริการของผู้น า NLB สะท้อนถึงแนวทางการ

ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความรู้แห่งนี้ ได้เป็นอย่างดี นั่นก็

คือ ความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม และ

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ต้องไม่

เป็นอุปสรรคในการ เรียนรู้ของคนสิงคโปร์ทุกคน การ

คิดค้นเครื่องมือให้ก้าวยุคสมัยจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก 

แต่ก็มิได้ละเลยการเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบเดิม 

เครื่องมือในการเรียนรู้จากห้องสมุดของสิงคโปร์จึง

เปิดกว้างส าหรับทุกคน ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะมีเชื้อชาติใด ใช้ภาษาใด และอายุที่แตกต่าง กันหลายช่วงอายุ  องค์กรก็

จะมีเครื่องมือที่สอดคล้องปัจจัยพื้นฐานเหล่านั้นอย่างเท่าเทียม  

การน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในห้องสมุดของสิงคโปร์ ท าเพ่ือจุดประสงค์หลัก 3 ประการ คือ 

1. การเผยแพร่หรือปลดล็อคการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของประเทศสิงคโปร์สู่โลกภายนอก 

2. การพัฒนารูปแบบข้อมูลให้เกิดประโยชน์ต่อการค้นหาผ่าน Search Engine และการท า Data Mining 

3. การเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้รุ่นใหม่โดยใช้เครื่องมือการสื่อสารยุคใหม่เป็นตัวกลาง 

 

 

 

  



ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในห้องสมุด 
อุโมงค์เสียง 

สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบภาพและเสียงที่สามารถให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการตามภาษาท่ีต้องการรับฟังตามต าแหน่งที่ยืน 

ด้วยเทคโนโลยีการ ส่งสัญญาณเสียงแบบ แม่นย า เฉพาะจุ ด ท าให้การชมวีดิทัศน์ในห้องเดียวกันสามารถรับฟัง 

การบรรยายด้วยภาษาที่แตกต่างกันเมื่ออยู่ในต าแหน่งที่แตกต่ างกันเพียงไม่ก่ีเซนติเมตร ขณะเดียวกัน ผู้ที่อยู่นอก

นอกพ้ืนที่ส่งสัญญาณเสียงก็จะไม่มีเสียงรบกวนใด ๆ 

 

ระบบยืมอัจฉริยะ 

ผู้รับบริการที่มีบัตรสมาชิกสามารถหยิบหนังสือจากชั้นแล้วท าการยืมได้ด้วยตนเอง โดยวางหนังสือบนเครื่องยืม

หนังสือพร้อมกันสูงสุด 6 เล่ม ระบบจะท ากระบวนการยืมให้เสร็จภายในไม่ก่ีวินาที โดยหลังจากกระบวนการเสร็จสิ้น 

ผู้รับบริการจะได้รับแจ้งทางใบแจ้งและทางสมาร์ทโฟน แล้วสามารถ เดินออกจากห้องสมุดโดยไม่จ าเป็นต้องท า

รายการกับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 

 

 



ตู้คืนหนังสือ 24 ชั่วโมง 

ผู้ยืมหนังสือสามารถส่งคืนหนังสือผ่าน Book Drop ตลอด 24 ชั่วโมง ในสถานที่ที่ได้มีการติดตั้ง Book Drop โดย

ไม่จ าเป็นต้องคืนที่ห้องสมุดต้นทางที่ได้ท าการยืม  

 

บริการห้องสมุดผ่าน KIOSK 

ผู้รับบริการสามารถ รับบริการข้อมูลผ่าน KIOSK ซ่ึงติดตัง้กระจายอยู่ มากกว่า 750 เครื่อง ทั่วทั้งประเทศสิงคโปร์ 

โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ Multimedia stations, OPAC Station, Self-checkout stations และ Self-

service kiosks คุณลักษณะเด่นของ KIOSK  

 

 สมัครสมาชิก และบริหารจัดการข้อมูลสมาชิก 

 ตรวจสอบรายการหนังสือค้างส่ง  



 ช าระค่าบริหาร เช่น ค่าสมาชิก ค่าธรรมเนียมเมื่อยืมเกินก าหนด  

 ค้นหาหนังสือ และ กิจกรรมของแต่ละสาขา 

 บริการแจ้งยืมต่างสาขาได้ โดยระบุสาขาที่ต้องการรับหนังสือ ซึ่งผู้ยืมจะได้รับหนังสือที่สาขาท่ีตนระบุ

ภายใน 6 ชั่วโมง 

 และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของ Kiosk 

 

E-Books 

e-book เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สร้างการเข้าถึงของหนังสือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อตอบสนองความ

ต้องการแก่ สมาชิก ที่มีความประสงค์ยืมหนังสือ และอ่าน ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของตน เช่น คอมพิวเตอร์  

ส่วนบุคคล แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อ่าน e-book อ่ืน ๆ ตามสมัยนิยมได้อย่างทั่วถึง  

  



ภาพระหว่างการดูงานที่ National Library Board Singapore (NLB) 

 

แลกเปลี่ยนของที่ระลึกระหว่างหัวหน้าคณะและผู้อ านวยการด้านเทคโนโลยีของ NLB 

 

ห้องสมุดอาเซียน 



 

มีกิจกรรมให้ท านอกเหนือจากการอ่านหนังสือ 

 

คณะผู้ดูงานและเจ้าหน้าที่ NLB 

 

 



 

2) การใช้เว็บไซต์ในการบริการข้อมูลการฝึกอบรม 

 

 

 

 

  



Civil Service College (CSC) 

Civil Service College (CSC) หรือ วิทยาลัยข้าราชการแห่งสิงคโปร์ ก่อตั้ง

เมื่อปี ค .ศ. 1971 โดยในปัจจุบันอยู่ภายใต้ส่วนบริการ ประชาชน  (Public 

Service Division) ส านักนากยกรัฐมนตรีประเทศสิงคโปร์ 

CSC เป็นหน่วยงานที่จัดฝึกอบรมหลักสูตรเพื่องานข้าราชการโดยเฉพาะ มี

ภารกิจหลักคือการพัฒนาคนเพื่อเป็นข้าราชการสู่ความเป็นเลิศ  (First-Class 

Public Service) โดยมีบทบาทหน้าที่ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือ

เพ่ิมทักษะและศักยภาพของข้าราชการที่มากมายหลายด้าน เช่น การบริหารทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์การสร้าง

ความเป็นผู้น า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 

  



ประเด็นการเรียนรู ้
CSC ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพแก่องค์กร ใน 4 ด้าน ดังนี้ 

1. การจัดเก็บข้อมูลการฝึกอบรม  

Web application ถูกน ามาใช้ใน การจัดเก็บและบริหารข้อมูลการฝึกอบรม โดยข้อมูลที่น าเข้าได้แก่  

ข้อมูลหลักสูตรการฝึกอบรม  ข้อมูลวิทยากร และ ข้อมูลผู้เข้าอบรม  โดยมีระบบจัดการความสัมพันธ์เพ่ือ

การบริหารการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

 
 

2. การประชาสัมพันธ์หน่วยงานและหลักสูตร 

CSC ใช้เว็บไซต์ เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงานและ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่เปิด

อบรม โดยมีเว็บไซต์หลักอยู่ที่ cscollege.gov.sg ซึ่งถูกออกแบบอย่างเรียบง่าย โดยที่เนื้อหาของเว็บไซต์

ประกอบด้วย 3 ส่วนส าคัญ คือ  

 

 



 การแนะน าองค์กรและข่าวประชาสัมพันธ์  

 องค์ความรู้ เช่น งานวิจัย รายงานการศึกษาแบ่งตามหมวดหมู่เนื้อหา ประเภทของสื่อ และปี 

 รายการฝึกอบรม 

CSC ให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์รายการฝึกอบรม มาก โดยเห็นได้จากพ้ืนที่บนหน้าเว็บไซต์

ซึ่งจะมีส่วนเชื่อมโยงไปที่หน้ารายการฝึกอบรมได้เสมอ  ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กร โดยมี

รายละเอียด ที่ส าคัญ  คือ เนื้อหาหลักสูตร วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย โบรชัวร์หลักสู ตร ไฟล์แนบ

ค่าธรรมเนียม ระยะเวลา  พร้อมทั้งมีเครื่องมือในการค้นหาหลักสูตร  นอกจากนี้ยังมีส่วนที่แสดง  

ความคิดเห็นจากผู้ที่เคยผ่านการอบรม  เพ่ือดึงดูดและประกอบการตัดสินใจของผู้ที่ก าลังจะ

ลงทะเบียน 

 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรม  

การลงทะเบียนฝึกอบรมคือระบบย่อยภายในที่เชื่อมต่อกับส่วนประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ในการสร้างผู้ใช้งาน

ระบบนั้น ผู้เข้าอบรมต้องกรอกหมายเลขประจ าตัว ประชาชนชาว สิงคโปร์หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง  

และ อีเมล เมื่อผู้ใช้งานได้รับการตรวจสอบสถานะ จากผู้ดูและระบบ แล้ว ก็จะสามารถลงทะเบียน

หลักสูตรที่แสดงไว้บน เว็บไซต์ได้ทั้งหมด ขณะเดียวกัน ผู้ดูแลหลักสูตรสามารถ ก าหนดคุณลักษณะของ

หลักสูตรได้ เช่น จ านวนผู้อบรมขั้นต่ า และขั้นสูง ในแต่ละรุ่น  จ านวนรายชื่อส ารอง ช่วงเวลาที่เปิดให้

ลงทะเบียน ซึ่งการฝึกอบรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีจ านวนผู้สมัครมากกว่าจ านวนผู้อบรมขั้นต่ าเท่านั้น 



4. การช าระค่าลงทะเบียน  

ระบบการช าระค่าลงทะเบียน เป็นอีกระบบที่เชื่อมโยงกับระบบลงทะเบียนซึ่งมีหน้าที่หลักส าหรับ

กระบวนบริหารและจัดการ การช าระเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรมโดยเฉพาะ 

 

 



ภาพระหว่างการดูงานที่ Civil Service College 

 

แลกเปลี่ยนของที่ระลึกระหว่างหัวหน้าคณะและรองผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ 

 

เยี่ยมชม Heritage Gallery 



 

จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ 

 

ภาพหมู่คณะผู้ดูงานและเจ้าหน้าที่ CSC 

 



 

 

3) เปิดโลกทัศน์ด้านการบริหารจัดการข้อมูล 

และห้องสมุด โดยร่วมงาน IFLA World Library 

and Information Congress ครั้งที่ 79 

 

 

 

  



IFLA World Library and Information Congress 

 

International Federation of Library Associations and Institutions หรือ IFLA  คือ สมาคมห้องสมุด

นานาชาติได้มีการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีห้องสมุดเป็นประจ าทุกปี โดยในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 79 

ซึ่งประเทศสิงคโปร์ รับเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 17 - 23 สิงหาคม 2556 ภายใต้หัวข้อ “ห้องสมุดแห่งอนาคต กับ

ความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจ ากัด” (Future Libraries: Infinite Possibilities) 

คณะผู้เดินทางได้เลือกเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 เนื่องจากมีเนื้อหากิจกรรมโดยรวมที่ตรงตาม

ความต้องการ คือเน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการบริหารจัดการความรู้ 

ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสรุปเนื้อหาการเรียนรู้ไว้ 2 ประเด็น คือ 

1. เทคโนโลยีการค้นหาข้อมูลโดยใช้ภาพ 

2. การแบ่งปันความรู้ (Resource Sharing) 

  



ประเด็นการเรียนรู้ 

เทคโนโลยีการค้นหาข้อมูลโดยใช้ภาพ 
คณะผู้เดินทางได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 โดยมีประเด็นหลักในส่วนที่เกี่ยวข้องคือ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการและค้นหาหนังสือ หรือ Digital Collection : Images, lost and found 

Innovation 

 

โดยมีตัวแทนจากประเทศ สหรัฐอเมริกา เยอรมัน โปแลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ ได้น าเสนอนวัตกรรมของตนที่

เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและค้นหาข้อมูลโดยใช้ภาพหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพ เป็น Key ในการค้นหา  เปรียบได้

กับการค้นหาโดยใช้ “ค าค้น (Keyword)” เป็นค าหลักในการค้นหา ซึ่งเทคโนโลยีนี้  เดิมทีใช้ในงานเฉพาะเท่านั้น 

เช่น การตรวจสอบลายนิ้วมือ การตรวจสอบใบหน้า แต่ขณะนี้การค้นหาโดยภาพได้ เริ่มเข้ามามีบทบาทในวงการ

ค้นหาข้อมูลบนโลกอินเตอร์เน็ตมากขึ้น โดยเห็นได้จาก  Search Engine อันดับ 1 ของโลกอย่าง Google ก็ได้เริ่ม

มีการเปิดตัวความสามารถใหม่ในการค้นหาข้อมูลโดยใช้ภาพแก่ผู้ใช้ทั่วไปแล้ว  



 

จากการคิดค้นและวิจัยดังกล่าว ท าให้เห็นว่าโลกของเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง และมั่นใจได้

ว่าในอนาคตอันใกล้ การเข้าถึงข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งจะเป็นไป อย่างสะดวกและ เปิดกว้ างมากขึ้นเพราะการค้นหา

ข้อมูลจะไม่ใช่จากค าค้นเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถประยุกต์ใช้ได้กับการค้นหาที่

หลากหลายเช่น การค้นหาบุคคลที่มีลักษณะตามต้องการ การค้นหาภาพจากส่วนประกอบเล็ก  ๆ การตรวจสอบ

ลายนิ้วมือที่แม่นย ามากข้ึน  การค้นหาชื่อหรือข้อมูลบุคคลจากภาพใบหน้า การค้นหาสถานที่จากภาพตัวอย่าง   

การค้นหาหนังสือจากภาพบางส่วนของปกหนังสือ เป็นต้น 

  



การแบ่งปันแห่งความรู้ (Resource Sharing) 
การบรรยายเรื่อง “Strengthening access to information : the future of resource sharing – document 

delivery and resource sharing” เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากวิทยากร 4 ประเทศ คือ เยอรมัน จีน 

สหรัฐอเมริกา และ ออสเตรเลีย โดยสรุปสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมในหัวข้อดังกล่าว ซึ่งนับเป็นประโยชน์และ

สามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน คือ 

1. การจัดท า e-book หรือ e-periodical/ e-magazine ให้ค านึงถึงเรื่องลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะน าไปใช้เพื่อ

ประโยชน์ทางวิชาการหรือการน าไปเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้อื่น ต้องตระหนักเสมอว่าได้ท าผิดกฎหมาย

ลิขสิทธิ์หรือไม่ ควรมีการหารือข้อกฎหมายก่อนที่จะกระท าใด  ๆ ที่อาจส่งผลย้อนกลับมาได้ใน

ภายหลัง แม้ว่าการกระท าดังกล่าวจะมีเจตนาที่ดีที่ไม่ได้น าไปแสวงหาผลก าไรใด ๆ ก็ตาม 

2. การขับเคลื่อนการเปลี่ ยนแปลงห้องสมุดในเรื่องการใช้ทรัพยากรร่วมกัน resources sharing เพ่ือจะ

ได้เป็นการประหยัดเงินงบประมาณ เวลา และการบริหารการจัดเก็บ ... เป็นต้น  เช่น การยืมระหว่าง

ห้องสมุด (Inter-library loan)... เป็นต้น  

3. การน าระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาช่วยอ านวยความสะดวกต่อการจัด เก็บข้อมูลหนังสือ การเรียก

ข้อมูล/ สืบค้นข้อมูลการยืมคืนหนังสือ การให้บริการ และอ่ืน  ๆ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

4. การพัฒนาการบริหารจัดการห้องสมุดและการให้บริการ ได้แก่ การจัด layout ห้องสมุด และ

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องสมุดให้ เหมาะสมกับความต้องการผู้ใช้บริการมากท่ีสุด  

การจัดรูปแบบของ Information อย่างไรให้ผู้ใช้บริการรู้สึกพึงพอใจมากที่สุด การจัดการข้อมูลที่อยู่

ในสื่อต่าง ๆ (digital content management)  

5. เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการสามารถแสดงความคิดเห็นและความต้องการ เพ่ือเป็นภาพสะท้ อนกลับให้

เห็นผลงานการท างาน อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาห้องสมุดและการให้บริการต่อไปได้ 

  



ภาพระหว่างการดูงาน IFLA World Congress 

 

การบรรยายเทคโนโลยีการค้นหาข้อมูลโดยใช้ภาพจากประเทศเยอรมัน 

 

เทคนิคการค้นหาข้อมูลจากภาพ 



 

 

 

  



4) ASEAN Executive Management Program 
นอกเหนือจากการศึกษาดูงานแล้ว คณะผู้เดินทาง ได้รับมอบหมายให้ น าเสนอหลักสูตร ASEAN Executive 

Management Program ซึ่งได้น าเสนอหลักสูตรแก่รองผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์  

รองผู้อ านวยการฝ่ายหลักสูตรระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่จ าก Civil Service College Singapore ซึ่งได้รับ

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอบอุ่น  

 

โดย CSC ได้ชื่นชมถึงความตั้งใจ และตื่นตัว ของส านักงาน ก .พ. ในการรวมตัวสู่ประชาคมอาเซียน และการให้

ความส าคัญระดับภูมิภาคในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือร่วมวางแผน

อนาคตของประเทศสมาชิก  

CSC ได้เสนอแนวคิดในการท าให้หลักสูตร  ASEAN Executive Management Program ประสบความส าเร็จ  

และเกิดประโยชน์แก่ประเทศสมาชิกอย่างแท้ จริงและยั่งยืน จ าเป็นต้องได้รับการ ประสานงาน ระหว่างป ระเทศ

สมาชิก โดยได้รับความร่วมมือ ระหว่างประเทศผ่านกระทรวงการต่างประเทศของแต่ละประเทศ เพ่ือก าหนดเป็น

แนวทางปฏิบัติซึ่งจะท าให้การด าเนินการเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

 

  



5) ข้อเสนอแนะ 
ก้าวหน้าอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งท าให้ ประเทศสิงคโปร์ กลายเป็นประเทศพัฒนาแล้ว เพียงหนึ่งเดียวในประเทศอาเซียน 

และมีเศรษฐกิจดีอยู่ในล าดับต้น ๆ ของโลก สิงคโปร์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างคุ้มค่า ระบบ

จัดการต่าง  ๆ ที่ใช้งานจริงถูกออกแบบ อย่างละเอียด โดยผ่านการวิเคราะห์จากข้อบกพร่องในอดีต แล้ว ค านึงถึง  

การใช้งานจริง ในปัจจุบัน พร้อมทั้งการวิเคราะห์ล่วงหน้าส าหรับการใช้งานในอนาคต  โดยทัศนะคติท่ีชาวสิงคโปร์

ปฏิบัติสืบทอดกันมาคือการสร้างนวัตกรรมและก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง และความส าคัญกับประชาชนผู้สูงอายุและ

ผู้ทุพพลภาพอย่างเท่าเทียม  

ประโยชน์จากหน่วยงานที่แตกต่างกัน  

การศึกษาดูงานครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมเดินทางจาก 2 หน่วยงาน คือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ศสส.) และ ห้องสมุดส านักงาน ก .พ. ซึ่งหากมองโดยทั่วไปแล้วพบว่าภารกิจหลักของทั้งสองหน่วยงานค่อนข้าง

ต่างกัน แต่ความแตกต่างนี้กลับก่อให้เกิด ประโยชน์ อันทรงคุณค่า ได้ โดยเฉพาะด้านความคิดเห็น ในมุมมอง ที่

แตกต่าง และการได้เรียนรูส้ิ่งใหม ่ๆ โดยใช้องค์ความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่ แล้วน ามาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได ้ 

ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 

คณะผู้เดินทางได้น าเสนอหลักสูตร ASEAN Executive Management Program แก่คณะจาก Civil Service 

College Singapore ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักและส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีคุณภาพใน

ประเทศสิงคโปร์ ถึงแม้ว่าการได้พัฒนาความคิดและเพ่ิมพูนองค์ความรู้นอกเหนือจากสิ่งที่ตนเองสนใจเป็นสิ่งที่ดี 

แต่ควรค านึงถึงวัตถุประสงค์ของน าเสนอหลักสูตร เช่น หากส านักงาน ก .พ. ต้องการสร้างแนวร่วมหรือฐานลูกค้า

ให้กว้างขวางขึ้นและจริงจังแล้ว การน าเสนอโดยผู้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตร โดยตรงจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง 

เนื่องจากสามารถประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงประเด็น และตอบค าถามเชิงลึกได้เป็นอย่างดี  

คณะผู้เดินทางจึงมีข้อเสนอแนะ ให้พิจารณาบุคคลากรผู้มีความรู้ในส่วนที่เป็นภารกิจเพ่ิมเติมร่วมเดินทางไปกับ

คณะผู้เดินทางหลัก จึงจะ เกิดประโยชน์ สูงสุด โดยเฉพาะ การให้ข้อมูล และตอบค าถาม เชิงแลกเปลี่ยน  

นอกเหนือจากการรับฟังความคิดเห็นเพียงอย่างเดียว 

  



ภาพเก็บตกนอกเวลาการศึกษาดูงาน 

 

Garden on the Bay : อนุรักษ์ธรรมชาติแบบทันสมัย 

 

ห้องสมุดจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไป 



 

สรุปสิ่งที่เรียนรู้และการเตรียมความพร้อม 

คืองานที่หัวหน้าคณะมอบหมายและท าร่วมกันก่อนแยกย้ายเข้านอน  

 

อุปกรณ์ครบถ้วน 



 

ที่ชั้นบนของส านักงานใหญ่ NLB 

 

สิ่งก่อสร้างใหม่ ถูกสร้างข้ึนทดแทนอาคารเก่าที่ไม่มีเอกลักษณ์  

โดยรัฐบาลจะจัดพื้นที่ส าหรับเจ้าของที่พักเดิมให้มีโอกาสเลือกท่ีพักใหม่ได้ก่อน  



 

อาคารเก่าที่ยังถูกอนุรักษ์ไว้ 

 

ถึงจะเป็นประเทศที่มีความเจริญทางวัตถุ แต่สิงคโปร์ก็ยังให้ความส าคัญกับพื้นท่ีสีเขียวเสมอ 



 

เมืองที่ผสมผสานระหว่างความทันสมัยกับความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิม 

 

เมอร์ไลออน สัญลักษณ์ของสิงคโปร์ 



 

อาหารพื้นเมืองของชาว บ้าบ๋า ย่าหยา 

 

ทุเรียนลูกเล็กเนื้อเหลว ที่ถูกน าเข้าจากประเทศมาเลเซียเป็นที่ถูกอกถูกใจของชาวสิงคโปร์  

 



 

 

 

 


