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ห้องสมุดส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
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“For the world has changed, and we must change with it”
— Barack Obama



บทบาทใหม่
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บทบาทเดมิ



Universities as Academic Enterprises บทบาทใหม่



Libraries in Academic Enterprises



Library as Publisher
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Library as Learning space/ 

Makerspace/ Tinker Lab/ Hack Lab/ Fab Lab etc. 

University of Southern Queensland, ออสเตรเลีย
https://www.usq.edu.au/library/usq-libraries/study-spaces-facilities/makerspace



ปัจจัยทีท่ าใหห้อ้งสมุดปรับเปล่ียนบทบาท

สภาพสังคม  l เทคโนโลยี   l วัฒนธรรม   l เศรษฐกิจ    l การเมือง  
(Society)      (Technology)        (Culture)        (Economic)       (Political) 



สังคมเปล่ียน
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https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/true-gen-generation-z-and-its-implications-

for-companies



HTTPS://WWW.INTERNETLIVESTATS.COM/
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https://www.internetlivestats.com/


ปัจจัยทีท่ าใหห้อ้งสมุดปรับเปล่ียนบทบาท
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อทิธิพลเทคโนโลย ี→ พฤตกิรรมการใช้สารสนเทศเปลี่ยนแปลง

อ านวยความสะดวก

ใช้ตามความถนัด สร้างเนือ้หาเอง

อุปกรณห์ลากหลาย
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การเปลี่ยนแปลงหอ้งสมุดส่งผลตอ่ใคร
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บรรณารักษ์

การด าเนินงาน

การปรับตัว

บริหาร บริการ เทคนิค

การเรียนรู้

ทักษะศตวรรษที ่21

ผู้ใช้บริการ

รู้สารสนเทศ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

รู้ดจิทิลั
ฯลฯ

ศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้ 

บทบาท
คุณค่า

ภาพลักษณ์
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หอ้งสมุด – บรรณารักษถ์ูกลดบทบาท ? 
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LIBRARIAN-BOT หุ่นยนตบ์รรณารกัษ ์2 ตวัแรกในไทย



บทบาทหอ้งสมุดกับการส่งเสริมการเรียนรู้

บริการ

กิจกรรม

การรู้สารสนเทศ

การรู้เทา่ทนัส่ือ

การรู้ดจิทิลัฯลฯ 

• การเรียนรู้
• สนุกสนาน
• มีทศันคตทิีด่ตีอ่การอ่าน
• รักการอ่าน
• เกิดความคิดสร้างสรรค์
• ทกัษะศตวรรษที่ 21
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การอ่าน คือ 
รากฐานของชีวิต



LIBRARIES IN GOOGLE OFFICES

http://www.letsintern.com/blog/inside-google-office/

Peter Würmli, Camenzind Evolution
the Google Austin office

Zurich Google office



บทบาทหอ้งสมุดยุคใหม่กับการส่งเสริมการเรียนรู้

บริการเชิงรุก 

กิจกรรมรูปแบบใหม่

Inquiry-based 

learning

Game-based
learning

Research-based 

learning  ฯลฯ

การเรียนรู้
• ตามความถนัด
• ร่วมมือร่วมใจ

ทกัษะศตวรรษที ่21
• คิดวิเคราะห/์ค านวณ
• ภาวะผู้น า
• อาชีพและการเรียนรู้
• คิดสร้างสรรค/์

นวัตกรรม ฯลฯ 19บูรณาการเทคโนโลยี



การพัฒนาห้องสมุดให้ตอบโจทย์

การเรียนรู้ยุคดิจิทัล
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ใครควรเป็นผู้รับผดิชอบพฒันาหอ้งสมุด ?
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บรรณารักษ์ l ผู้บริหาร       l ประชาคมหอ้งสมุด l เครือข่ายหอ้งสมุด



ปัจจัยทีค่วรค านึงถงึ

สถานที่

การบริการ การจัดกิจกรรม

คอลเลคช่ัน
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ปรับสภาพแวดล้อม

พฒันาหอ้งสมุดอย่างไรใหต้อบโจทยก์ารเรียนรู้ยุคดจิทิลั

สถานที่
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ดงึดดู

เร้า

กระตุ้น
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ปรับสภาพแวดล้อม → ดงึดดู เร้า กระตุน้ 

26รองรับบริการและกิจกรรม
หลากหลายรูปแบบ

ดงึดูดผู้ใช้บริการ สร้างบรรยากาศ
แหล่งเรียนรู้ตลอดชวีติ

รองรับความต้องการ



พฒันาหอ้งสมุดอย่างไรใหต้อบโจทยก์ารเรียนรู้ยุคดจิทิลั

คอลเล็คชัน
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Printed 

materials

OER

Podcast

หลากหลาย

VR/AR

Audiobook

Games
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https://www.li.mahidol.ac.th/15mar2019/
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พฒันาหอ้งสมุดอย่างไรใหต้อบโจทยก์ารเรียนรู้ยุคดจิทิลั

การบริการ
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ใช้ IT ช่วย

บริการพเิศษ

บริการพืน้ฐาน

Social media

E-mail

Chat
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บริการอบรมใหค้วามรู้ดา้น
การอ้างอิง
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พฒันาหอ้งสมุดอย่างไรใหต้อบโจทยก์ารเรียนรู้ยุคดจิทิลั

การจัดกิจกรรม

37

บูรณาการหลากศาสตร์

หลากหลาย

แปลกใหม่

ใช้เทคโนโลยี

Game

Social media
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https://library.gmu.edu/workshops
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 https://library.gmu.edu/workshops

https://library.gmu.edu/workshops
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The University Library, UP Diliman
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https://www.facebook.com/pg/kkuesports/posts/
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ปัจจัยส่งเสริมการพฒันาหอ้งสมุดตอบโจทยก์ารเรียนรู้ยุคดจิทิลั

โครงสร้างพืน้ฐาน    l บุคลากร      l การพัฒนาคอลเลคช่ัน      l บริการ/กิจกรรมเหมาะสม
44



บรรณารักษ์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับห้องสมุด ควรศึกษา
 ความพร้อมของหน่วยงาน 

 นโยบาย 

 วัตถุประสงคข์องหน่วยงาน 

 ความตอ้งการของผู้ใช้ 

 แนวทาง 

 ความเป็นไปไดใ้นการจัด 

 ผลทีจ่ะไดรั้บ



บรรณารักษ์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับห้องสมุด ไม่ควรมองข้าม

 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

 หน่วยงานภายใน 

 หน่วยงานภายนอก (ภาครัฐและเอกชน)

ความร่วมมือ คือ ก าลังเสริมในการส่งเสริม 
สนับสนุนการด าเนินงานของห้องสมุดใหเ้กิดประสิทธิภาพ



ค าถาม-ค าตอบ ?
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ขอบคุณค่ะ
nilobonwi@gmail.com
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Libdiary


