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รศ.ดร.น ำ้ทพิย ์วภิำวนิ

แขนงวิชำสำรสนเทศศำสตร ์สำขำวิชำศิลปศำสตร์

มหำวิทยำลัยสุโขทยัธรรมำธิรำช



ทรัพยากรสารสนเทศ และทรัพยากรการเรียนรู้

-เอกสำรต้นฉบบั

-หนังสือ

-วำรสำร/บทควำมวำรสำร

-ดชันี /เคร่ืองมือช่วยค้น

-ฐานข้อมูล/คลงัสารสนเทศ

-เวบ็ไซต์ /ส่ือสังคมออนไลน์

Information 
Resources

ทรพัยากร
สารสนเทศ

-ต ารา/เอกสารการสอน

-eLearning

-โครงงาน/การทดลอง

- ทศันศึกษา
-กำรลงมือปฏบิัติ

-กำรท ำงำนกลุ่ม

-กำรฝึกงำน

Learning & 
Teaching 

Resources

ทรพัยากรการเรยีน
การสอน

บรรณำรักษ์ ครู



ประเภทของทรัพยากรที่ให้บริการ Types of Resources

1.หนงัสืออา้งอิง

Reference works

2.หนงัสือทั่วไป 

Book & eBook

3.วารสาร บทความวารสาร 
หนงัสือพิมพ์

4.วิทยานิพนธ์

Theses & 
Dissertation

5.Special 
Collections, 

Manuscripts, and 
Archives

6.ฐานขอ้มลูงานวิจยั 
Research 
databases



1,2 หนังสืออ้างองิ และหนังสือทั่วไป

https://library.stou.ac.th/

https://www.tkpark.or.th/tha/home

ประเภทของหนังสืออ้ำงอิง 
1. พจนานกุรม 2. สำรำนุกรม 3. หนงัสือรายปี 4. หนงัสืออา้งอิงทาง
ภมูิศาสตร ์4.1 หนงัสืออกัขรานกุรมภมูิศาสตร ์4.2 หนงัสือน าเท่ียว 
4.3 แผนท่ีและหนงัสือแผนท่ี 5. อกัขรานกุรมชีวประวตัิ 6. 
บรรณานกุรมหนงัสือ 7. หนงัสือดชันี 7.1 ดชันีวารสาร 7.2 ดชันี
หนงัสือพิมพ ์7.3 ดชันีหนงัสือรวมเรือ่ง 7.4 สาระสงัเขป 8. นามานกุรม 
9. วสัดอุา้งอิง 9.1 ส่ิงพมิพรั์ฐบำล

https://library.stou.ac.th/
https://www.tkpark.or.th/tha/home


3.บทความวารสารไทย
และวารสารต่างประเทศจากฐานขอ้มูลท่ี
หอ้งสมุดบอกรับเป็นสมาชิก

https://www.tci-thaijo.org/

https://www.tci-thaijo.org/


4.วิทยานิพนธ์
Theses & Dissertation
ThaiLIS และคลงัสารสนเทศสถาบัน

https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php

https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php


5.เอกสารจดหมายเหตุ (ความทรงจ าขององค์กร)
Special Collections, Manuscripts, and Archives

https://archives.nrct.go.th/

https://archives.nrct.go.th/


6.ฐานข้อมูลงานวจิยั/คลงัสารสนเทศสถาบัน
พฒันาเอง / จ้างพฒันา/บอกรับเป็นสมาชิก

https://dl.parliament.go.th/

https://dl.parliament.go.th/


สว่นหนึ่งของการน าเสนอ

https://ourworldindata.org/coronavirus-testing

บริกำรหอ้งสมุดและบริกำรสำรสนเทศ: 

Before, During and After COVID-19 in Thai Libraries
Covid-19 เปลี่ยนวิถชีึวิตของคนในทกุอาชีพ โดยเฉพาะวิธีการเขา้ถงึสารสนเทศและความรูใ้นชีวิตประจ าวนั

https://ourworldindata.org/coronavirus-testing


Libraries around the world faces COVID-19

Libraries always are reliable sources of 
information.
หอ้งสมุดเป็นแหล่งสำรสนเทศทีเ่ชือ่ถอืได ้
ไม่เป็นเหยือ่ของข่ำวลวง (Fake news)

IFLA has produced a COVID-19 edition of our popular 
How To Spot Fake News infographic, with a stronger 
focus on some of the issues encountered around the 
pandemic – especially the need to check with other 
sources.

https://repository.ifla.org/handle/123456789/1289

https://repository.ifla.org/handle/123456789/1289


https://repository.ifla.org/handle/123456789/1761

Public Libraries for second career workshop in the 
communities

University Libraries for green environment and 
saving energy 

https://repository.ifla.org/handle/123456789/1761


Thai Libraries

1 National library with 17 branches
120 University Libraries

> 200 special libraries

➢ 31,821  school libraries
➢ 925 public libraries



Text  Here

During AfterBefore

From the service menu on the websites, the changes 

in library and information services are:-

❖ Provide both   
physical and 
digital format 

❖ The opening
days and hours

❖ Training in 
information 
literacy

❖ Health management 
standard in library
spaces, 

❖Copyright issues in
data management
Especially in eBook    

collection

❖ Insufficient data 
regarding the 
knowledge about 
COVID-19, 

❖ The cooperation &
networking in digital 

collection and data
services

❖ The guidelines of
digital preservation,
data curation, 

❖ Online training in   
digital literacy



https://library.car.chula.ac.th/

University Libraries :
Before COVID-19 

are web OPAC, more
physical facilities

https://library.car.chula.ac.th/


University Libraries : During COVID-19
are Data on COVID Alert, Book Delivery, Drive thru, eBook, 
Sanitization in buildings (Most library closed, open on demand)



University Libraries : After COVID-19
are online training&meeting, cooperation & networking on digital 
collection, data services, connect experts online, data curation.

https://connex.chula.ac.th/en

• Information Literacy Training : 
Fake news

https://www.lib.ku.ac.th/2019/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=1512

https://connex.chula.ac.th/en
https://www.lib.ku.ac.th/2019/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=1512


Public Libraries : Before COVID-19
: Reading spaces for users, Book collection & media



Public Libraries : During & After 
COVID-19 are more eBook in digital 
collection, Sanitization in buildings, outdoor 
activities, online training & seminars.



Special Libraries: : Before Covid-19 Reading spaces for users, services on demand

During & After COVID-19 are 
more eBooks, online meeting & seminar, book talk online



School Libraries : Before COVID-19
: Book services, Library spaces, leading services
During & After COVID-19 
are more eBooks, information via Facebook



Information Services

Retrieval & Analysis

Organization of information

Systems &Technology

Information Resources

After COVID-19
It becomes digital revolution when resources and services are in digital 

form and user skills are digital literacy. Users are content partners 

for data sharing. E-book & e-contents are essential part of the course in 
the curriculum. Upskilling and Reskilling librarians and information 
professionals are needed.
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สมรรถนะของบรรณำรักษแ์ละผู้ปฏบิัตงิำนในหอ้งสมุดทีต่อ้งกำรกำรพัฒนำ :-

Health literacy training01
Data & Information skills, digital literacy

02
Information Behavior & Copyright issues

03
Health Literacy Sources &Training



reference
and 

referral
services

current 
awareness

services

document 
delivery 
services

Lending
services 

Web OPAC 
services

Standards of FAIR data & information



THANK YOU
Trust in Library and Information 

Services After COVID-19 


