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🞅 ไม่ม ี
สรุปสาระส าคัญ 
          การอบรมสัมมนาครั้งนี้มหีัวข้อทีน่ าเสนอ 6 หัวข้อ ประกอบด้วยหัวข้อท่ีสามารถน ามาปรับใช้กับห้องสมุดได้ 4 หัวข้อ และหัวข้อ
ที่ว่าด้วยการแนะน าฐานข้อมูลและบริการของบริษัท Wiley 2 หัวข้อ ในที่น่ีขอสรุปสาระส าคญัเฉพาะหัวข้อท่ีน ามาปรับใช้กับห้องสมุด  
4 หัวข้อ ดังนี้ 
 
หัวข้อที ่1  “The Influence of Libraries on Research and Institutional Reputation: Now and Future”  
              วิทยากรโดย รศ. ดร. วนิดา แก่นอากาศ ผู้อ านวยการห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
              ในยุคปัจจุบันทีม่ีความเปลีย่นแปลงเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะแนวโนม้ใหม่ ทิศทางใหม่ และรัฐบาลใหมซ่ึ่งได้ก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีท่ีเน้นการพฒันาใน 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การเปลีย่นแปลงคน ทีต่้องพร้อมเรยีนรูส้ิ่งใหม่ๆ และทิ้งสิ่งที่เคยเรยีนรูม้าก่อน
หน้า  2) การสร้างความเท่าเทียม สร้างโอกาสเพิ่มความเสมอภาค  3) การสร้างความมั่นคง เพื่อให้เกิดความสงบสุข รวมถึงสร้างความ
ร่วมมือกับประเทศในกลุม่อาเซียนเพื่อสร้างความมั่นคงเข้มแข็ง  4) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  5) การพัฒนาด้านสุขภาพ และ  
6) การสร้างความเติบโตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งห้องสมุดมีหนา้ที่ในการตอบสนองและด าเนินงานให้สอดรับกับทิศทางเหล่านั้น 
               สภาพแวดล้อมในปัจจุบันท่ีมีการน าเทคโนโลยีต่างๆ เขา้มาใช้เพื่อลดต้นทุนและลดระยะเวลา รวมถึงกลไกการเรียนรู้ของเดก็ที่
มีทางเลือกมากขึ้นในการหาความรู้ สิ่งเหล่านี ้คือ ความเปลี่ยนแปลงที่ห้องสมุดจะต้องปรบัเปลีย่นตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อม  
ซึ่งบทบาทส าคัญของห้องสมดุ คือ สนับสนุนการเข้าถึงความรู้ทีม่ีจ านวนมากมายบนโลกในปัจจุบัน  
                บรรณารักษ์จะต้องมบีทบาทหน้าท่ีในการสนับสนุนองค์กรหรือมหาวิทยาลยั ไม่ว่าจะเปน็ 1) ท าหน้าที่เข้าถึงองค์ความรู้ระดับ
โลก  2) สนับสนุนอาจารย์นักวิจัยเพื่อให้บรรลเุป้าหมายการวิจยั  3) ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวทิยาลัย  4) จัดให้บริการใหม่ๆ  และ 
5) ดูแลช่วยเหลือในเรื่องความร่วมมือทางการวิจัย  
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                 ส าหรับการสร้างบทบาทและให้บริการใหม่ๆ น้ัน ห้องสมุดจะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
                    1) ปรับเป้าหมายของห้องสมุดให้ชัดเจนเพื่อให้สอดรับกับบริบทและสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องการ เช่น พิจารณาว่า
มหาวิทยาลยัมีความต้องการในเรือ่งใด หัวข้อใดท่ีอาจารย์หรือนักวิจัยให้ความสนใจ ห้องสมุดจะต้องตอบสนองหรือจัดบริการโดยเน้นใน
เรื่องใด 
                    2) ท างานร่วมกับอาจารย์/นักวิจัย ไม่ว่าจะเป็นในดา้นการเรยีนการสอนหรือการวิจัย เพื่อจะได้ทราบความต้องการที่
แท้จริงของบุคคลเหล่านี ้
                    3) ท าหน้าที่เสมอืนเข็มกับด้ายในการร้อยเรียงความต้องการของผู้ใช้กับสิ่งท่ีห้องสมุดมี รวมถึงการเพิ่มมูลคา่และขอบเขต
การเข้าถึงของทรัพยากรที่ม ีเช่น น าขึ้นบริการในรูปออนไลน์เพื่อการเข้าถึงได้กว้างขวางและสะดวกมากยิ่งขึ้น 
                    4) พัฒนาความสามารถของบุคลากรเพื่อสร้างนวัตกรรมและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น 
                 ห้องสมุดจะต้องท าหน้าที่เป็นประตูสู่ข้อมลูความรู้ เปน็ผู้น าทางเพื่อเข้าถึงข้อมูลความรู้ สร้างบริการใหม่ และมีบทบาทใหม่
ในการคอยช่วยเหลือสนับสนุนอาจารย์/นักวิจัยในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็น Discovery, Analysis, Writing, Publication, Outreach และ 
Assessment รวมถึงการคัดเลือกและแนะน าเครื่องมือตา่งๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลไดร้วดเร็วและง่ายขึ้น และนอกจากจะท าหน้าท่ีเป็น
ผู้น าทางหรือไกด์เพื่อเข้าถึงข้อมูลความรู้แล้ว ยังต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วย สรุปว่า บรรณารักษ์จะต้องพร้อมท่ีจะปล่อยความรู้เดมิที่เคย
รับรู้มาเพื่อท่ีจะเปดิรับและเรียนรูค้วามรู้ใหม่ๆ  และมีบทบาทในการเดินเคียงคู่กับอาจารย์นักวิจยัในการสร้างผลงานใหม่ๆ ท่ีมีคณุค่าเพือ่
ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย  
 
หัวข้อที ่2  “Information Literacy”  
              วิทยากรโดย Dr. Shirley Wong บรรณารักษ์จาก Pao Yue-Kong Library, The Hong Kong Polytechnic  
               University 
               เนื้อหาครอบคลุม 3 หัวข้อ ได้แก ่
               2.1 ความเปลี่ยนแปลงของการรู้สารสนเทศ (Information Literacy): ในปัจจุบันมีเครื่องมือและเทคโนโลยตี่างๆ เกดิขึ้น
มากมาย มีการเปลี่ยนรูปข้อมูลความรู้ข่าวสารจาก “ข้อความ”เป็น “ภาพ เสียง วิดีทัศน์ และสื่อเสมือนจริง (VR/AR)” รวมถึงสื่อสังคม
ออนไลน์ท่ีเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น ความเปลี่ยนแปลงเหล่านีท้ าให้การท างานของห้องสมุดต้องปรับเปลีย่นเพื่อท าให้ผู้ใช้โดยเฉพาะ
นักศึกษามีความพร้อมในเรื่องดังกล่าว 
                   นอกจากน้ี เนื่องจากต้นทุนค่าใช้จ่ายในการสร้างขอ้มูลความรู้ลดลง ปัจจุบันจึงมีข้อมูลข่าวสารเกดิขึ้นมากมายจนล้นทะลัก 
เกิดเป็นสงครามของข้อมูล โดยข้อมูลเหล่านี้มีทั้งข้อมลูที่ถูกต้องและเป็นเท็จ ห้องสมุดจึงต้องมีบทบาทในการช่วยผู้ใช้ในเรื่องของการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารว่าจะเข้าถึงอย่างเหมาะได้อย่างไร แยกแยะและประเมินได้ว่าอะไรคือข้อมูลจริงหรือเทจ็  
                2.2 ความเปลี่ยนแปลงของขอบเขตของการรู้สารสนเทศ: จากการเพิ่มขึ้นของจ านวนข้อมูลข่าวสาร รวมถึงรูปแบบของ
ข้อมูลที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้น นอกจากห้องสมุดจะต้องท าหน้าทีใ่นการแนะน าการสืบค้นหรือการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นแล้ว ยังต้องเนน้ไป
ที่การประเมินและคัดเลือกข้อมลูที่ถูกต้องด้วย 
                     สิ่งส าคัญที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้น คือ 3C ประกอบด้วย 1) Cooperation ต้องสร้างความร่วมมือและท างานร่วมกันกับทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อท่ีจะปรับเปลีย่นให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกดิขึ้น  2) Communication ต้องสื่อสารร่วมกันเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน 
และ 3) Creation ต้องส่งเสรมิให้เกิดการสร้างสรรค์ เพื่อท าตัวใหต้่างจากเครื่องจักร มิเช่นนั้นเราจะถูกแทนท่ีด้วย AI 
                     ห้องสมุดต้องมสี่วนช่วยให้ผู้ใช้โดยเฉพาะนักศึกษาใหม้ีความคุ้นเคยกับข้อมูลที่อยู่ในรูปดิจิทัลเพื่อให้สามารถเข้าถึงขอ้มูล
ได้อย่างเหมาะสม การรู้สารสารสนเทศเป็นเพียงชุดของความสามารถ แต่ปัจจุบันเนื่องจากความเปลีย่นแปลงต่างๆ เกดิขึ้นอย่างรวดเรว็  
จึงต้องมองไปท่ีอนาคต เมื่อพูดถึงการรูส้ารสนเทศ จะต้องพูดถึงการรู้ทางด้านสื่อด้วย การสร้างเนื้อหาสาระทางสื่อโดยใช้เครื่องมือต่างๆ 
และผูห้าข้อมูลจะต้องรับมือกับข้อมูลข่าวสารที่มีจ านวนมากและหลากหลายได ้
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                       การที่นักศึกษาที่เรียนจบไปแล้ว จะสามารถรับมอืกับการรับข้อมลูข่าวสารที่มีจ านวนมากได้นั้น จะต้องไดร้ับการสอนมา
ตั้งแต่เด็กในเรื่องของสื่อต่างๆ ข้อมูลข่าวสาร และการประเมิน ทั้งนี้อีก 2 เรื่องที่มีความส าคัญในปัจจบุันท่ีเด็กควรได้รับการสอน คือ Social 
Media Literacy เพราะสื่อออนไลน์มีบทบาทมากข้ึนในปัจจุบันและเป็นสิ่งท่ีมผีลต่ออารมณ์ของเด็ก และ Digital Literacy เพื่อท่ีจะ
สามารถค้นหาและประเมินข้อมลูโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ได้ 
                 2.3 บทบาทของห้องสมุดในการอ านวยความสะดวกในการรู้สารสนเทศ: ห้องสมุดไมใ่ช่สถานท่ีที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
เท่านั้น แต่ยังเป็นท่ีใหป้ระสบการณ์ด้วย โดยพิจารณาว่าจะท าอย่างไรที่จะให้นักศึกษาพัฒนาความคิดในการใช้ข้อมูลข่าวสาร ส าหรบัของ 
Pao Yue-Kong Library นั้น ได้ด าเนินการดังนี ้
                       2.3.1 น าโปรแกรม “MOOC” (InfoLit For U) มาใช้ (ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล) โดยเน้นการสร้างสรรค์ ประเมิน 
เชื่อมโยงความคดิเพื่อสรา้งความคดิใหม่ เน้นความร่วมมือเพราะความร่วมมือจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ได ้ทั้งนีท้างห้องสมุดจะเน้นสื่อท่ีเป็น
ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เพือ่สร้างความน่าสนใจในการน าเสนอข้อมูลความรู้ในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้เข้ามาเรยีนรู้ โดย 
น าขึ้น YouTube ด้วยเพื่อการเข้าถึงได้สะดวกขึ้น 
                       2.3.2 ท างานร่วมกับอาจารย์ โดยให้อาจารย์ใช้ MOOC เป็นสื่อในการเรียนการสอน 
                       2.3.3 จัดให้บริการพื้นท่ีที่ท้ังให้บริการข้อมูลความรู้ และสรา้งประสบการณ์ด้านสารสนเทศ โดยจดัพื้นท่ีให้เอื้อกับ
การศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ทั้งแบบเดี่ยวและกลุม่ สามารถเคลื่อนยา้ยปรับเปลี่ยนอุปกรณ์โต๊ะเกา้อี้ไดต้ามต้องการในพ้ืนท่ีที่จัดให้ 
นอกจากน้ีทาง Pao Yue-Kong Library ยังจัดพื้นที่ส าหรับเรียนรูร้่วมกันท่ีเรียกว่า “i-Space of the Library” เพื่อสนับสนุนการท า
โครงการต่างๆ ของนักศึกษา ส่งเสริมให้เกิดปฏิสมัพันธ์และร่วมมือกัน มีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ จดัใหบ้ริการและให้นักศึกษาได้เรียนรู้  
เช่น Laser Cutting, Vinyl Cutting, VR, Video recording, MacBook Air เป็นต้น รวมถึงจัดกจิกรรมต่างๆ ในพ้ืนท่ีดังกล่าวเพื่อส่งเสริม
ให้นักศึกษามีความคิดสรา้งสรรค์ เรียนรู้ และสร้างนวัตกรรม ทั้งนี้กอ่นที่จะเปิดบริการพื้นที่ i-Space of the Library จะต้องมีการเตรยีม
ความพร้อมบุคลากรของห้องสมดุก่อนเพื่อให้สามารถให้บริการและแนะน านักศึกษาในการใช้อุปกรณต์่างๆ ได้ 
                        สรุปว่า ทุกอย่างมีความเป็นไปได้ แต่บรรณารักษ์จะต้องเป็นฝ่ายเสี่ยงท่ีจะเริ่มและลองก่อน ต้องมีมุมมองและมีความคิด
สร้างสรรค์ จากน้ันส่งต่อให้กับบุคลากรของห้องสมดุเพื่อจัดให้บริการต่อไป 
 
หัวข้อที ่3  “Future Libraries and Digital Technologies”  
              วิทยากรโดย Salihin Mohammed Ali, Manager of Library Technology & Innovation, Singapore  
               Management University 
               จากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันท่ีเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามามีบทบาทกับชีวิต รวมถึงผู้ใช้ห้องสมุด หากห้องสมุดไม่ปรับตัวหรือ
อยู่นิ่ง หุ่นยนตร์จะเข้ามาท าหน้าท่ีแทน ดังนั้นห้องสมุดจะต้องพิจารณาน าเทคโนโลยีมาปรับใช้กับบริการต่างๆ เช่น การจัดพื้นท่ีและสรา้ง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง เรียนรู้เป็นกลุ่ม โดยห้องสมดุต้องจัดเตรียมอปุกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ ไว้ให้ 
ซึ่งสิ่งท่ีส าคัญที่นักศึกษาต้องการใช้ คือ Wifi และปลั๊กไฟ  
                เนื่องจากพ้ืนท่ีห้องสมุดมีจ ากดั สถิตจิ านวนผู้ใช้จึงมีความส าคญัในการน ามาใช้บริหารจดัการพื้นท่ี วิธีเก็บสถิติที่ห้องสมดุใช้ 
เช่น การใช้ Wifi จะท าให้ห้องสมดุสามารถวัดความหนาแน่นของผู้ใช้ได้ การตดิเซ็นเซอรไ์ว้กับโตะ๊เก้าอี้ก็ท าให้ทราบความต้องการใช้งาน 
และการติดตั้งกล้องเพื่อนับจ านวนผู้ใช้ เป็นต้น 
                การท า “การวิเคราะห์ข้อมูล” (Data Analytics) จะช่วยให้ทราบข้อมูลและสามารถน ามาบริหารจัดการห้องสมดุได้  
ซึ่งการท าการวิเคราะห์ข้อมลูนั้น ต้องทราบเป้าหมายกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อท่ีจะสามารถระบุข้อมลูทีต่้องการวิเคราะห์ให้สอดคล้องกัน 
จากนั้นจึงสร้างระบบส าหรับการวเิคราะห์ และน าเข้าข้อมูล ท้ังนี้การรวบรวมข้อมูลจะต้องมีกระบวนการที่เป็นระบบ เช่น รวบรวมไว้ใน 
Excel รวมถึงจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าเข้าระบบส าหรับการวิเคราะห์ ข้อมลูที่ควรเก็บรวบรวม เช่น ทรัพยากรฉบับพมิพ์
และอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบการใช้ห้องสมุดของแต่ละคณะ ข้อมูลที่มปีระโยชน์หรือสนับสนุนการเรียนการสอนการวจิัยของแต่ละคณะ  
เป็นต้น 
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                สิ่งที่ห้องสมุดจะเรียนรู้และด าเนินการ 5 ข้อ ได้แก่ 1) ต้องรู้จักผู้ใช้  2) ต้องร่วมมือกับทางอาจารย์/นักวิจยั นักศึกษา คณะ
และมหาวิทยาลัย  3) ต้องปรับปรงุอย่างต่อเนื่อง  4) ต้องพัฒนาความท้าทาย  และ 5) ต้องมีทักษะและการรู้ทางด้านดจิิทัล (Digital 
Literacy) 
                สิ่งที่ห้องสมดจะต้องเตรียมการส าหรับอนาคต คือ 1) ต้องมีแนวคิดในการออกแบบ สร้างสรรค์  2) มีทักษะการสื่อสาร   
3) มีทักษะการคิดอย่างมรีะบบ  4) สร้างศักยภาพ ให้การเรียนรู้พัฒนา และให้โอกาสกับบุคลากรของห้องสมุด และ 5) ต้อง Learn, 
Unlearn & Relearn 
 
หัวข้อที ่4  “Panel session: How does your Library Influence Research?” 
              วิทยากรโดย  ดร. อมร เพชรสม ผู้อ านวยการส านักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
                              ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหดิล 
                                ดวงใจ ติรประเสริฐ บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี  
                                ปรียาพร ฤกษ์พินัย หัวหน้าบรรณารักษ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
             ด าเนินการเสวนาโดย ยานิกา วีระพิชญ์เกษม จากบริษัท Wiley 
             ค าถามข้อ 1 การเปลี่ยนแปลงมากมายของห้องสมุดมผีลกับเป้าหมายการวิจัยของสถาบันมากน้อยเพียงใด? 
                   สรุปความคิดเห็นจากวิทยากร :  
                         1.1 มีการท า R2R เพื่อพัฒนางานโดยได้งบประมาณจากมหาวิทยาลัย 
                         1.2 ด าเนินงานตามตัวช้ีวัดทางด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยจะสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือตา่งๆ ตามทีฝ่่าย
วิจัยต้องการ เช่น ต้องการจ านวนผลงานของอาจารย์ทีต่ีพิมพ์ท้ังในประเทศและตา่งประเทศ ต้องการข้อมูลส าหรับการท าวิจัย เป็นต้น 
                         1.3 ด าเนินงานตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ซึ่งด าเนินการสอดคล้องกับเป้าหมายของกระทรวงการอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งหน่ึงในเป้าหมาย คือ นโยบาย BCG (Bio Economy, Cycle Economy, และ Green Economy) 
เพื่อท าให้โลกยั่งยืน ส าหรับมหาวทิยาลัยมหิดลทีม่ีเป้าหมายที่จะมุ่งไปสูร่ะดับโลกภายใน 20 ปีน้ัน สิ่งที่ห้องสมุดจะต้องเตรยีมการ คือ  
1) ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ ที่สนบัสนุนการศึกษาวิจยัของอาจารย/์นักวิจัย รวมถึงฐานข้อมูลทางด้านสิทธิบัตร และ 2) การสนับสนุน
อาจารย์/นักวิจัยในการตีพมิพ์ผลงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม   
             ค าถามข้อ 2 ห้องสมุดมีบทบาทอย่างไรในการสนับสนนุ ท าให้เป้าหมายดังกล่าวประสบความส าเร็จ? 
                   สรุปความคิดเห็นจากวิทยากร :  
                         2.1 ต้องทราบความต้องการของผู้ใช้ เพื่อประเมินได้ว่าสิ่งที่ห้องสมุดจัดหามานั้น คุ้มค่าหรือไม่ เพียงใด ท้ังนี้ปริมาณ
การใช้อาจจะไม่ไดเ้ป็นตัวช้ีวัดถึงความคุ้มค่าเสมอไป เช่น แม้ว่าปรมิาณการใช้ฐานข้อมูลอาจจะมไีมม่าก แต่หากมันสามารถต่อยอดไปถึง
การสร้างผลงานจนถึงขั้นจดสิทธิบตัรได้ ก็ถือว่าคุ้มค่า และการจะทราบความต้องการของผู้ใช้ได้นั้น จะต้องสอบถามจากผู้ใช้เป็นหลัก และ
เมื่อจัดหาทรัพยากรใดใดมาแล้ว จะต้องประชาสมัพันธ์หรือแจ้งให้ผู้ใช้ทราบในทุกช่องทาง เพื่อให้ทรัพยากรนั้น ไดร้ับการเข้าถึง 
                        2.2 ส านักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนโยบาย CU Transformation คือ การแปลงรูปข้อมลูทุกอยา่งที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เช่น MOOC ซึ่งการ CU Transformation ประกอบด้วย 3 สิ่ง ได้แก่ 1) Learning : ปรับเปลี่ยนข้อมลูเพื่อ
สนับสนุนการเรยีนการสอน  2) Research : สิ่งทีส่ าคัญในการสนับสนุนการวิจัย คือ ฐานข้อมลูออนไลน์ต้องเพียงพอ ให้ข้อมูลทั้งกว้างและ
ลึก เครื่องมือช่วยต่างๆ เช่น EndNote, Turnitin, SPSS เป็นต้น ช่องทางการตีพิมพ์ผลงาน และการเก็บรวบรวมผลงาน (Archive)  และ 
3) Innovation : การสร้างนวัตกรรม  
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             ค าถามข้อ 3 การเปลี่ยนแปลงของห้องสมุดในวันนี้เป็นอย่างไร หากเทียบย้อนหลังไปเมื่อ 5 ปีที่แล้ว และยังมีเทคโนโลยีด้าน
ใดหรือไม่ที่ยังคงต้องการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นของบรรณารักษ์หรือผู้ใช้? 
                   สรุปความคิดเห็นจากวิทยากร :  
                          3.1 สิ่งที่ห้องสมุดคณะแพทย์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ด าเนินการใหผู้้ใช้ ได้แก่ 
                               1) สิ่งที่ผู้ใช้ต้องการคือเอกสารฉบับเต็ม หอ้งสมุดจึงหาเครื่องมือประเภท Link Resolver มาช่วยเพื่อให้สามารถ
เข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ง่ายและรวดเร็วข้ึน ซึ่งการน าเครื่องมือนี้มาใช้ บรรณารักษ์จะต้องท างานเบือ้งหลังหลายอย่าง รวมถึงต้องท างาน
ร่วมกับส านักพิมพ์หรือบริษัทฐานข้อมูล  
                               2) น าซอฟต์แวร์ U Center มาใช้เพื่อน าข้อมูลต ารับยามาใส่เพื่อความสะดวกในการเข้าถึง ซึ่งได้รับความนิยม
จากอาจารย์หมอ เนื่องจากเข้าถึงได้ง่าย ดูข้อมูลได้ง่าย และพบว่ากลายเป็นแหล่งที่มีการเข้าใช้มากกว่าฐานข้อมูลอื่นๆ ที่บอกรับจาก
ส านักพิมพ์เพราะข้อมูลที่อยู่ใน U Center เป็น Local Content ที่มาจากคณะหรือบุคลากรของคณะเอง  
                       3.2 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลยัมหิดล ยึดถือ คือ ยุทธศาสตร์ 3 สิ่งของมหาวิทยาลยั นั่นคือ การวิจัย 
นักศึกษา และองค์กรเพื่อความยั่งยืน กล่าวคือ ในส่วนของ “การวิจัย” หมายถึง การวิจัยระดับโลกและนวัตกรรม ซึ่งห้องสมุดต้องท าหน้าที่
จัดเตรียมข้อมลูที่สนับสนุนการท าวิจัย/นวัตกรรมอยา่งเพียงพอ / “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาที่จะต้องรู้ลึกรู้กว้าง เมื่อเรยีนจบแล้ว
จะต้องเป็น Global Citizen ซึ่งหอ้งสมุดมีหน้าที่ในการดูแลนักศึกษาให้มีความรอบรู้ โดยการจดัเตรียมอุปกรณ์ พ้ืนท่ีเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ รวมถึงให้ความรู้ในเรื่อง Literacy ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ หรือด้านอ่ืนๆ ท่ีต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น 
Financial Literacy, Health Literacy เป็นต้น / “องค์กรเพื่อความยั่งยืน” หมายถึง องค์กรที่ไดร้ับการประกันคณุภาพหรือได้
ประกาศนียบตัรในวิชาชีพ รวมถึงความสุขขององค์กร ซึ่งห้องสมุดมหีน้าท่ีในการสนับสนุนพัฒนาความสามารถ สมรรถนะ และทักษะตา่งๆ 
ของบุคลากร สรุปว่า ในการที่ห้องสมุดจะด าเนินการอย่างไรนั้น จะต้องดูที่โจทย์ก่อนว่าต้องการอะไร จากนั้นห้องสมุดจึงจดัเตรียมและ
ด าเนินการใหส้อดรับกัน 
                      3.3 ส านักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จัดให้บริการ “Content to Mobile” เนื่องจากมือถือคือสิ่งส าคัญ
มากในปัจจุบัน นักศึกษาต้องใช้มือถือในการด าเนินการต่างๆ เช่น การลงทะเบยีนเรยีน การสบืค้นข้อมูลต่างๆ ห้องสมุดจึงต้องเตรียมหรือ
เปลี่ยนรูปข้อมูลข่าวสารในสามารถเข้าถึงผ่านมือถือได้ 
                     3.4 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี จัดให้บริการ Finger Scan เพื่อแก้ไขปญัหานักศึกษา
ที่มักลืมบัตรประจ าตัว ซึ่งแนวคิดนี้มาจากนักศึกษาเองที่ต้องการท าอะไรกไ็ด้แตไ่ม่อยากพกบัตรประจ าตัว 
             ค าถามข้อ 4 ความร่วมมือกับส านักพิมพม์ีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงความคาดหวังจากส านกัพิมพ์ท่ีห้องสมุดต้องการ? 
                   สรุปความคิดเห็นจากวิทยากร :  
                      4.1 เมื่อห้องสมุดจ่ายเงินไปแล้ว ก็ต้องการเข้าถึงทรัพยากรให้เต็มที่ ดังนั้นช่วงเวลาที่ไม่สามารถเขา้ถึงฐานข้อมูลได้ ควร
จะน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย แตห่ากมคีวามจ าเป็นท่ีจะต้องมีช่วงเวลาที่ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้ ทางส านักพิมพ์ควรจะมสีิ่งชดเชยให้ 
                     4.2 ต้องการให้ทางส านักพิมพ์จัดการอบรมในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่ทางส านักพิมพ์จะจัดอบรมให้ความรู้กับผู้ใช้ใน
เรื่องการสืบค้นฐานข้อมูล การตีพมิพ์ผลงาน (ส านักพิมพ์จะต้องจัดเตรียมวิทยากรที่เป็นบรรณาธิการที่ตรงสาขากับกลุ่มผู้ใช้ที่เข้าฟัง) หรือ
การใช้ฐานข้อมูลเพื่อการวิจยั ซึ่งหัวข้อเหล่านี้ถือเป็นเรื่องพื้นฐานท่ีทางส านักพิมพ์ควรจะจัดให้อยู่แล้ว แต่สิ่งที่ห้องสมุดอยากให้ส านักพิมพ์
จัดอบรมหรือแนะน าเพิม่เตมิคือเรือ่งในเชิงลึกให้กับบรรณารักษ์ เช่น การดูแลบริหารจัดการฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ การสร้างเนื้อหา
หรือข้อมูลเพื่อน าเข้าฐานข้อมูลไดเ้อง เพื่อที่ห้องสมุดจะได้น าไปจัดท าหรือปรับปรุงฐานข้อมลูทรัพยากรดิจิทัลของห้องสมดุหรือของ
มหาวิทยาลยั เป็นต้น  
                      4.3 ต้องการให้ส านักพิมพ์จัดกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ใช้เข้าร่วม เช่น ตอบค าถามชิงรางวลั รวมถึงกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างให้
ผู้ใช้มี Literacy ที่ด ี 
                      4.4 ต้องการให้ส านักพิมพ์จัดท ารายงานสถติิต่างๆ มาให้กับห้องสมดุเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกให้ตรงความ
ต้องการ เช่น ข้อมูล Access Denies เนื่องจากห้องสมดุไม่สามารถจัดหาทุกอย่างเข้ามาให้บริการได้    
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           ค าถามข้อ 5 ประเด็นหลัก 3 สิ่งที่ทางห้องสมุดวางไว้ในแผนพัฒนาหรือปรับปรุงต่อจากนี้คือด้านอะไร และอะไรคือสาเหตุ
ส าคัญของประเด็นดังกล่าว? 
                   สรุปความคิดเห็นจากวิทยากร :  
                       5.1 การเปิดเผยผลงานวิจยัของอาจารย์/นักวิจยั คือ ประเด็นท่ีส าคัญประเด็นหนึ่ง เนื่องจากอาจารย/์นักวิจัยมักจะไม่
ยอมหรือไม่แน่ใจในการเปดิเผยผลงานวิจัยของตัวเอง ซึ่งปัจจุบันวารสารประเภท Open Access ก็มมีากขึ้นและน่าเชื่อถือมากขึ้น บาง
วารสารถึงกับก าหนดไว้ว่าหากผลงานวิจัยใดไม่เป็น Open Research Data จะไม่สามารถลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนั้นๆ ได้ สิ่งส าคญั
ของการขับเคลื่อนประเด็นนี้คือ การก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในระดบัประเทศ มเิช่นนั้นผลงานวิจยัก็จะไม่ถูกน ามาเปิดเผย ซึ่งส่งผลให้ทาง
ห้องสมุดไม่สามารถรวบรวมมาสรา้งเป็นคลังข้อมูลดิจิทัล หรือ RDM ของมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์
วิจัย และนวัตกรรมก าลังจะจัดท า Open Science Policy ระดบัประเทศเพื่อวางแนวทางในการตีพมิพ์ผลงานประเภท Open Access 
                      5.2 ทักษะของบรรณารักษ์ที่ต้องปรับเปลี่ยนและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
                      5.3 ห้องสมุดยังคงเป็นแหล่งสารสนเทศส าหรับผูใ้ช้ โดยบรรณารักษ์และบุคลากรของห้องสมุดจะต้องปรบัเปลีย่น
พฤติกรรมตนเองให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้ ต้องฟังผู้ใช้ว่าต้องการอะไร อยากให้ห้องสมดุเปน็อย่างไร รวมถึงต้องพัฒนาทักษะต่างๆ
เพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอนและการวจิัยของผู้ใช้ 
  
ภาพประกอบ  
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
           ได้ความรู้ในเรื่องของบทบาทหน้าท่ีที่ต้องปรับเปลีย่นให้เขา้กับปัจจุบัน การให้บริการและแนวโน้มใหม่ๆ ในการให้บริการที่น า

เทคโนโลยีต่างๆ มาปรับใช้เพื่อสนบัสนุนการศึกษาค้นคว้าและวิจัยให้กับนิสิต อาจารย์ และนักวิจัย  

น าความรู้ที่ได้รับมาใช้ปรับปรุงการท างาน ดังต่อไปนี้ 
      หัวข้อการปรับปรุง / พัฒนา รายงานผลการปรับปรุง/ พัฒนาภายในวันท่ี 
  
  

ข้อเสนอแนะอืน่ๆ (ถ้าม)ี  
.......................................................................................................................................................................................................................... 

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

                                                                                                      (นางสาวอัมพร  ขาวบาง) 
                                                                                                         ต าแหน่ง บรรณารักษ ์

                                                                                                         ผู้รายงาน.............................................................. 
                                                                                                     (นางสาวธนภร พึ่งพาพงศ์) 

                                                                                            ต าแหน่ง บรรณารักษ์ 
                                                                                           วันท่ี 29 สิงหาคม  2562 

ความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่าย 
........................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ........................................................... 
                                                                                                       (นางสาวธนภร พึง่พาพงศ)์ 

ต าแหน่ง หัวหน้าห้องสมดุองครักษ์ 
                                                                                                         วันท่ี 29 สิงหาคม  2562 
 




