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การเปลี่ยนแปลงภมิูทศัน์ของหอ้งสมดุ

“จุดพบกนั” (Touchpoints) ระหว่างหอ้งสมดุกบัผูใ้ช ้เปลี่ยนปป

สมัพนัธ ์– เช่ือมโยง แบบใหม่

บทบาทของหอ้งสมดุ/ บรรณารกัษ์



ความตอ้งการผูใ้ชเ้ปลีย่น         หอ้งสมดุเปลีย่น 
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ภาพรวมของหอ้งสมดุ

 เป็น Gatekeeper

 มีความจ าเป็นที่ตอ้งรวมเรื่องสือ่และเทคโนโลยใีนการวางแผนกลยุทธ์

 ตอ้งพจิารณาเรื่องการเขา้ถงึโดยเสร ี(open access) 

 พจิารณาความสมดลุในเรื่องพื้นที่ ระหว่าง พื่นที่เฉพาะบคุคล กบั พื้นที่การเรยีนรูร้่วมกนั

 เนน้การออกแบบหอ้งสมดุที่มีผูใ้ชเ้ป็นศูนยก์ลาง

 มีหนา้ที่ในการเผยแพร่สมรรถนะดิจทิลั

 ตอ้งธ ารงปวซ่ึ้งค่านิยมพื้นฐาน – สทิธิสว่นบคุคล และ เสรภีาพทางปญัญา



 ปรบัโครงสรา้งองคก์รใหเ้ขา้กบันวตักรรมการบริการและการด าเนินงาน

 น าความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีมาใช้

 จำก NMC Horizon Report: 2017 Library Edition

 เกี่ยวกบั New Media Consortium เขำ้ถงึไดจ้ำก facebook.com/newmediaconsortium



การเปลีย่นแปลงของหอ้งสมดุ : ประเด็นรณรงคข์อง ALA
ALA LIBRARIES TRANSFORM CAMPAIGN

 Libraries Transform is ALA's multi-year national public 
awareness campaign highlighting the transformative nature 
of our nation’s libraries and elevating the critical role 
libraries and library professionals play in the digital age.



วตัถปุระสงค์

สรา้งความตระหนกัรู ้และท าใหเ้กดิการสนบัสนุนในการปรบัเปลี่ยนหอ้งสมดุ

 เปลี่ยนมมุมองเกี่ยวกบัหอ้งสมดุ จาก “ตกยคุ” หรอื “มีปวก้ด็ี” เป็น “ความจ าเป็น”

กระตุน้การมีสว่นรว่มโดยสรา้งพลงัใหก้บับคุลากรหอ้งสมดุ และ สรา้งการสนบัสนุน

ภายในที่จะสง่ผลกบัผูม้ีอ านาจการตดัสนิใจระดบัทอ้งถิ่น ชาติ และนานาชาติ



LIBRARY TRANSFORM กลายเป็นประเด็นการรณรงค ์เพือ่

บอกว่า

 หอ้งสมดุเปลี่ยนชีวติ

 หอ้งสมดุเปลี่ยนชมุชน

 หอ้งสมดุเป็นตวัแทนพูดเกี่ยวกบัการเรยีนรูต้ลอดชีวติ

 หอ้งสมดุเป็นการลงทนุที่ชาญฉลาด

 หอ้งสมดุสมยัน้ีปม่ปดเ้นน้ว่ามีอะปรใหก้บัประชาชน แต่เนน้การที่จะท าอะปรให ้และท าอะปรกบั

ประชาชน



 http://www.ilovelibraries.org/librariestransform/about

http://www.ilovelibraries.org/librariestransform/about


ทกัษะส าหรบันกัวิชาชีพสารสนเทศ

ทกัษะวชิาชีพ

การจดัการความรู ้

การจดัการ

สารสนเทศ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

การพฒันา

บรกิาร

ทกัษะทัว่ปป

การจดัการ

โครงการ

การคดิเชิง

วเิคราะห์

ภาวะผูน้ า/การ

บรหิาร

การตลาด



ทกัษะที่เป็นที่ตอ้งการ

ทกัษะทัว่ปป

การสือ่สาร

เทคโนโลย/ีการใช้

การจดัการบคุลากร

การจดัการเชิงกลยทุธ ์

การสือ่สารระหว่างบคุคล



ทกัษะเฉพาะ

ความตอ้งการของผูใ้ช/้ การมุ่งเนน้ผูใ้ช/้การดูแลลูกคา้

การรูส้ารสนเทศ / การใหก้ารศึกาผูใ้ข ้

การท ารายการ /เมทาเดทา

การจดัการทรพัยากรสารสนเทศ

การพฒันาบทบาทในการเรยีนการสอนเกี่ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ



การพฒันาวชิาชีพต่อเน่ือง 

(CONTINUING PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT-CPD)

 CPD = CPE Continuing Professional Education

 A career long process of updating the skills, abilities and competencies of staff 
by regular in-service training and education, supported by external courses 
(Prytherch 2005)

 (The) systematic maintenance, improvement and broadening of knowledge 
and skills and the development of personal qualities necessary for the 
execution of professional and technical duties throughout practitioner’s 
working life ( Corrall and Brewerston 1999)



ท าปมตอ้งพฒันาวชิาชีพ

สภาพแวดลอ้มเปลี่ยน

ผูใ้ชเ้ปลี่ยน

เทคโนโลยีเปลี่ยน

สมรรถนะ

บทบาท

ความสมัพนัธก์บัผูใ้ช้



การพฒันาวชิาชีพอย่างต่อเน่ือง ปม่ใช่ทางเลอืก แต่เป็นขอ้ก าหนดของการ

ปฏบิตัิงานวิชาชีพ



ผูม้ีสว่นรว่ม

บรรณารกัษ์

หอ้งสมดุ
สถาบนั

การศึกษา

องคก์รวชิาชีพ



แนวปฏบิตัทิี่ดี

ประเมินความตอ้งการเรยีนรูเ้ป็นประจ า

เปิดโอกาสเลอืกรูปแบบ และหวัขอ้ใหต้รงความตอ้งการ

เผยแพรข่อ้มูลเกี่ยวกบัแหล่ง และทรพัยากรเพือ่การพฒันาวชิาชีพ

บนัทกึการเขา้รว่มกจิกรรมการพฒันาวชิาชีพ

ประเมินการจดักจิกรรม และท าวจิยัเกี่ยวกบักาพฒันาวชืาชีพ



การจดัโครงการพฒันาวชิาชีพ

ท าการส ารวจ

หารอืกบันกัวิชาชีพสารสนเทศ

จดัสนทนากลุม่

จดัประชมุกบักลุม่ผูป้ระสานงาน



เน้ือหา – ตวัอย่างจาก SLA
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Future trends



วธิีการ

ทางการ

 ร่วมประชมุสมาคมวชิาชีพ

 เป็นกรรมการสมาคมวิชาชีพ

 บรรยายในการประชมุ

 เขียนงานทางวชิาการ

 สอนบคุลากรหอ้งสมดุ

 รบัการอบรม

 เรยีนรายวชิา ท ัง้ที่เป็น การเรยีนออนปลน ์และ ในสถาบนัการศึกษา

 ร่วมการอบรมที่จดัในที่ท างาน



วธิีการ

ปม่เป็นทางการ

 ชมนิทรรศการ ในการประชมุ

 อา่นวรรณกรรมวิชาชีพ

 สรา้งเครือข่าย

 ฝึกตวัเองเรื่องเทคโนโลยี

 ตดิต่อทางอเีมล

 กลุม่บนอนิเทอรเ์น็ต



เน้ือหา

ความรู ้

ทัว่ปป

การบรหิาร

งานเทคนิค

งานบรกิาร

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

ความรู ้

อืน่ๆ

ทีม่ำ : วไิลวรรณ รตันพนัธ ์2547



รูปแบบ

การเขา้ร่วมประชมุ การศึกษาต่อเน่ือง

การเรยีนใน

หลกัสูตร
การผลติผลงาน



ความทา้ทาย

 การสนับสนุน

 โครงสรา้งองคก์ร

 ความสมัพนัธ ์/ เครอืข่าย

 การแข่งขนั


