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การปรับบทบาทของห้องสมุด

บทบาทของห้องสมุด

ความต้องการของผู้ใช้บริการ

Affect of 

Service (AS)

Information 

Control (IC)

Library as 

Place (LP)

SDGs, also known as Global Goals, 2015 - 2030

while ensuring that no one is left behind.



Functions of the Library.
บทบาทหน้าทีข่องห้องสมุดตามกระบวนการ

To collect

To organise

To dissemminate

• Printed / Electronic materials

• Collection Development

• Classification,Cataloging,Metadata, Indexing

• Information Organization

• Reference, User inquiry, Literacy

• Information Services



บทบาทของหอ้งสมุดจากอดีตถึงปัจจุบนัคือการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Life-Long Learning and Library



• Learning Space • Virtual Space

Virtual 

Space

Learning Space



เพราะหอ้งสมุดเป็นศูนยร์วมของความรู้



iSchool Concept,

Information Science

The Wilson Typology:

LIS Four Fundamental Fields

To collect, to organize, to disseminate information



Libraries Change Live. 



Technology Changes Live. 



Reading changes life.



If the libraries can solve the problems of the world.

UN2030 Goals ถ้าห้องสมุดช่วย
• ขจดัปัญหาความยากจน พลเมืองมีสุขภาพดี
• เท่าเทียมกนัทางการศึกษา การเขา้ถึงความรู้
• มีงานท า สร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ
• ลดโลกร้อน ส่ิงแวดลอ้มสะอาด ดูแล
ธรรมชาติอยา่งดี



ห้องสมุด
ช่วยได้ไหม

ช่วยแกปั้ญหาสงัคม

ช่วยพฒันาสังคมอยา่งย ัง่ยนื



If the libraries have

•High quality services

•Strong collection

•Learning spaces for all



เราจึงเห็นหอ้งสมุดของโลกเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการยกระดบัความรู้ของคนในสงัคม

หอสมุดแห่งชาติ
ห้องสมุดมหาวทิยาลยั
ห้องสมุดประชาชน
ห้องสมุดโรงเรียน
ห้องสมุดเฉพาะ
และศูนย์การเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ



บทบาทของหอ้งสมุดต่ออนาคตของสังคมไทย

• เปิดโอกาสใหเ้ขา้ถึงความรู้เพื่อพฒันาตนเอง
• ฝึกอบรมทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีพเช่น สอน

ท าอาหาร อบรมการท าเกษตร

• บริการขอ้มูลทางการเกษตรและการวจิยัเพื่อพฒันา
ชุมชนทอ้งถ่ิน

• บริการขอ้มูลเพื่อการท่องเท่ียวและธุรกิจชุมชน

• บริการขอ้มูลสุขภาพ

• ผอ่นคลายกบัการอ่าน ดูหนงั ฟังเพลง

• บริการบทเรียนออนไลน์

• บริการใหค้วามรู้แก่สงัคม

• Safe and welcoming meeting 

space.

• มีบริการน ้าด่ืม

• สุขภณัฑท่ี์ดี หอ้งน ้าสะอาด



บทบาทของหอ้งสมุดต่ออนาคตของสังคมไทย

• พลงังานสะอาด

• บรรยากาศร่มร่ืนดว้ยตน้ไม ้ดอกไม้

• ขอ้มูลสมคัรงาน การเขียนใบสมคัร การสอบ

• การพฒันาอาชีพ ช่วยใหค้นมีงานท า

• นวตักรรมและโครงสร้างพื้นฐาน

• Research support services

• Maker spaces

• Learning accessible for all.

• Open Access

• เมืองน่าอยู่

• ชุมชนยัง่ยนื

• การผลิดและการบริโภคดว้ยควมรับผดิชอบ



บทบาทของหอ้งสมุดต่ออนาคตของสังคมไทย

• การรับมือกบัสภาพภูมิอากาศ

• ชีวิตใตท้อ้งทะเล

• รักษาระบบนิเวศ

• ชีวิตบนพื้นดิน

• ดูแลส่ิงแวดลอ้ม

• สนัติภาพ

• องคก์รท่ีเขม้แขง็ ยติุธรรม

• สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือเป้าหมายน้ี

• เป้าหมายเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื



การปรับบทบาทของห้องสมุด

Build Collection

Build Technology

Build Trust

•ลดค่าใช้จ่าย ใช้งบประมาณคุ้มค่า
• Electronic resources consortium

• Open Access Policy
• ห้องสมุดดิจิทลั, Mobile application

• Support learning and 

teaching, Digital literacy
• ขอ้มูลเช่ือถือได ้ภาพลกัษณ์ท่ีดี รับรองคุณภาพ มาตรฐานสากล

• Higher university ranking



Thailand Digital Policy 

: Build trust in the use of digital technology.

http://www.cicc.or.jp/japanese/kouenkai/pdf_ppt/pastfile/h28/161026-10th.pdf

http://www.cicc.or.jp/japanese/kouenkai/pdf_ppt/pastfile/h28/161026-10th.pdf


New Role :

Act as Open Acess Publishers, 

Open Access Policy, Agreement

Institutional Repository, Digital Repository, Data Archive

Data Seal of Approval (DSA)

Electronic Resources Consortium

Union Catalog



New role: 

Act as Community Services Providers : 

Community Services, Maker Spaces

Mobile applications

New Cataloging Standards, RDF, BIBFrame



New role : Act as technology experts 
& coordinators การปรับโมเดลห้องสมุดดจิิทลั

DL

(1994 – now)

• Stand-alone Digital 
Library (SDL)

• Federated Digital 
Library (FDL) 

• Harvested Digital 
Library (HDL)

•GDL, SUDL

IR

(2000 – now)

• Institutional 
repository

• Domain or subject-based 
repository

• National repository system, 
including governmental

• Publication repository

• Research project repository

DL+IR

(2016 – now)

• duraspace.org
(Linked Open 
data)

• projecteucid.org

(Libraries + Publishers)(Libraries + OPEN ACCESS)(Libraries + Computers)

SDL.jpg
FDL.jpg
HDL.jpg
GDL.jpg
SUDL.jpg
DURA.jpg
DURA2.jpg
EU.jpg


ความเปลีย่นแปลงทีม่ผีลกระทบต่อห้องสมุด

ความคาดหวงัของผู้ใช้
(User expectations)

การเปลีย่นวธีิท างานของ
นักวชิาการ (Change ways of 

scholars)

ความเปลีย่นแปลงของการตพีมิพ์เผยแพร่ในการ
ส่ือสารทางวชิาการ(Change in scholarly 

publishing) 



Quality Services

ความรู้ความสามารถของบุคลากรประทบัใจคน

•คุ้มค่าหรือไม่
การจดัการทรัพยากรสารสนเทศระบบดี

•ครบถ้วนไหม
สร้างบรรยากาศทางการเรียนรู้สถานท่ีดี

•มจี านวนผู้ใช้เท่าใด



การวดัคุณภาพการบริการของห้องสมุด (LibQual Model)

http://images.slideplayer.com/15/4829577/slides/slide_16.jpg

http://images.slideplayer.com/15/4829577/slides/slide_16.jpg


ความตอ้งการของผูบ้ริหาร

Professional librarians, staff

High Quality Learning Resources

High Quality Learning Spaces

คุม้ค่า
ครบถว้น

มีคนมาใช้



การเรียนการสอน การเขยีนต ารา

การวจิยั การให้ค าปรึกษาวจิัย

บริการวชิาการแก่สังคม

• การมีส่วนร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ

• การจัดกลุ่มเน้ือหา/หมวดหมู่ให้อยู่ในกลุ่มเดยีวกนั

• การมทีรัพยากรทีส่นับสนุนการวจิัย

• การมีห้องLabเพ่ือการค้นคว้า ท ารายงาน การวิจัย 
เพ่ือช่วยนักศึกษา

• การตดิต่อกบับรรณารักษ์ทีรู้่ในเน้ือหาของทรัพยากร
สารสนเทศในห้องสมุด

• การอ้างองิ การศึกษาวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง

• การเผยแพร่ผลงานวจิัย ผลงานวชิาการ



ความตอ้งการของนกัวิจยั

การเขยีนโครงการและวรรณกรรมที่
เกีย่วข้อง

การวางแผนจัดเกบ็ข้อมูลวจิัยตั้งแต่เร่ิมต้นโครงการ
ไว้ทีฐ่านข้อมูลวจิัยหรือคลงัสารสนเทศสถาบัน

การเผยแพร่ผลงานวจิัย การเขียนบทความ
และการน าเสนอ

วงจรการวจิัย



Strategic Plan 2017-2020
Strategic Priorities:

• Inspire a Culture of Engagement

• Redefine and Transform 
Collections

• Empower an innovative and 
responsive staff

• Cultivate Dynamic Teaching and 
Learning

• Cultivate a Climate of Assessment

กลยุทธ์ส าคญัทีต้่องวางแผนและท า

• สร้างวฒันธรรมการมีส่วนเกีย่วข้อง
• ปรับเปล่ียนรูปแบบการจดัการทรัพยากร
สารสนเทศ

• บุคลากรห้องสมุดกล้าคดิ กล้าท าส่ิงใหม่

• การเรียนการสอนท่ีมีพลวตั
• การประเมินผลต่อเน่ืองเพ่ือปรับปรุง

https://www.scu.edu/library/strategicplan/ https://wmich.edu/library/about/strategicplan

https://www.scu.edu/library/strategicplan/
https://wmich.edu/library/about/strategicplan


ความคาดหวงัของอาจารย์ นักวจิัย
การพฒันา Thai National Digital Library

ให้เป็นโครงการระดบัชาติ
Thai Thesis 

and Research 
Reports

Thai Articles 
and Journals

Thai e-Books 
and e-

Resources

Foreign 
Journals and 

Databases



การจดัการข้อมูลตามมาตรฐานสากลเพ่ือการใช้งาน
ในระยะยาว



ปัจจัยด้านความเส่ียง
•ค่าใช้จ่ายท่ีสงูขึน้ในการซือ้ข้อูดูิจ จิท ด
•การขาดมาตรฐานการจดัการข้อมูล
เพ่ือใช้งานในระยะยาว 



ThaiLIS Digital Collection

http://tdc.thailis.or.th/tdc/

http://tdc.thailis.or.th/tdc/


https://www.datasealofapproval.org/en/

https://www.datasealofapproval.org/en/


Data Seal of Approval (DSA) 
มาตรฐานการจัดการข้อมูลในคลงัสารสนเทศดจิิทลั



A Standard for Trusted Digital 
Repositories : Auditing IR

ISO

NESTOR

DSA, WDS
http://aims.fao.org/activity/blog/put-fair-principles-practice-and-enjoy-your-data

DIN 31644 / nestor approach for certification

ISO 16363:2012 Space data and information transfer systems --

Audit and certification of trustworthy digital repositories

Extended 
self assessment process

34 criteria

CORE 
self assessment process

16 criteria

FORMAL
Audit

105 criteria

2009

http://aims.fao.org/activity/blog/put-fair-principles-practice-and-enjoy-your-data


https://assessment.datasealofapproval.org/guidelines_54/html/

วัตถุประสงค์ของเกณฑ์การรับรองแบบ DSA 
คือ เพื่อปกป้องขอ้มูลของเจา้ของขอ้มูล เพื่อผูใ้ชข้อ้มูล
ให้มั่น ใจในคุณภาพของข้อ มูล  เพื่ อ ให้ผู ้ให้ ทุน
สนับสนุนการวิจัยมั่นใจว่า มีการเผยแพร่ผลวิจัยท่ี
สามารถใชง้านไดแ้ละสามารถน ากลบัมาใชไ้ดอี้ก และ
เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการขอ้มูลวิจยัเพื่อการใชง้าน
ในอนาคตโดยไม่จ าเป็นตอ้งสร้างมาตรฐานข้ึนมาใหม่ 

https://assessment.datasealofapproval.org/guidelines_54/html/


ตวัอยา่ง
ความร่วมมือกนัพฒันาหอ้งสมุดดิจิทลัFederated Digital Library (FDL) 

TROVE Australia Europeana EU

Find and get over 536,630,877 Australian and online resources:
books, images, historic newspapers, maps, music, archives and more

http://trove.nla.gov.au/

http://www.europeana.eu/portal/en

http://trove.nla.gov.au/system/counts
http://trove.nla.gov.au/
http://www.europeana.eu/portal/en


National Digital Library Project
เป็นโครงการความร่วมมือของ libraries, archives and museums 

Source : http://www.kdk.fi/images/stories/EMAC_4.6.2010_Karvonen_Sainio.pdf

http://www.kdk.fi/en

http://www.kdk.fi/images/stories/EMAC_4.6.2010_Karvonen_Sainio.pdf
http://www.kdk.fi/en


The National Science Digital Library (NSDL) 
provides high quality online educational resources (OER) for teaching and learning

https://nsdl.oercommons.org/

https://nsdl.oercommons.org/


New model : Cornell’s Project Euclid
โมเดลใหม่ของการส่ือสารทางวชิาการ (Libraries + Publishers)

http://projecteuclid.org/

http://projecteuclid.org/


คลงัสารสนเทศดจิิทลัหรือคลงัสารสนเทศสถาบัน 
(Digital Repository / Institutional Repository)

http://kisseng.kstudy.com/

ตวัอยา่งคลงัสารสนเทศสถาบนัในยคุแรก
arXiv repository http://arxiv.org

http://kisseng.kstudy.com/
http://arxiv.org/


The National Digital Library of Korea

http://www.ndl.go.jp/en/cdnlao/meetings/pdf/2013_Presen_NLK.pdf

http://www.dlibrary.go.kr/JavaClient/jsp/n
dli/index.jsp?LOGSTATUS=notok&NLSSOTO
KEN= 

http://www.ndl.go.jp/en/cdnlao/meetings/pdf/2013_Presen_NLK.pdf
http://www.dlibrary.go.kr/JavaClient/jsp/ndli/index.jsp?LOGSTATUS=notok&NLSSOTOKEN


Digital Libraries in Korea

The Korean Journal Publishing Service (KPubS)
http://kpubs.org/about/aboutWhat.kpubs

Research Information Sharing Service
http://www.riss.kr/index.do#contentToggle

DBpia is an Online service of Korean academic journals, 
Conference Proceedings, professional journals, E-Books, WebDB
http://www.dbpia.co.kr

National Digital Science Library
http://www.ndsl.kr/index.do

http://kpubs.org/about/aboutWhat.kpubs
http://www.riss.kr/index.do#contentToggle
http://www.dbpia.co.kr/
http://www.ndsl.kr/index.do


Thank you. Cheers !


