
เลขท่ี........... 
แบบรายงานการเข้าร่วมประชุม/ อบรม/สัมมนา/ ศึกษาดูงาน 

  รายบุคคล          กลุ่มบุคคล 
 

ช่ือ – นามสกุล  :  นางสาวอัญชล ีตุ้มทอง ต าแหน่ง : บรรณารักษ์ 
สังกัดฝ่าย / หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
ช่ือ – นามสกุล  :  นางสาวอัมพร ขาวบาง ต าแหน่ง : บรรณารักษ์ 
สังกัดฝ่าย / หน่วยงาน : ห้องสมุดองครักษ์ 
ช่ือหลักสูตร  โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอดุมศึกษา ครั้งท่ี 34 หัวข้อ “การ

ปรับเปลีย่นรูปห้องสมุด: คิดใหม่ ฟอร์มใหม่ เพ่ืออนาคตที่ยั่งยืน” 
วัน/เดือน/ปี  วันพฤหัสบดีที ่6 ถึงวันศุกร์ที่ 7 มถิุนายน 2562 
สถานท่ีจัด มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
หน่วยงานผู้จัด ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

(สกอ.) ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมดุสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(อพส.) 

ค่าใช้จ่าย   ไมม่ี               มี  จ านวน ………………  บาท   
 เบิกจ่ายจากงบประมาณ   แผน่ดิน    เงินรายได้     งบอ่ืนๆ (ระบุ) 

ใบเกียรติบตัร/
วุฒิบัตร 

 ไดร้ับ            ไม่ไดร้ับ เนือ่งจาก................................................................................              
 ไม่ม ี

สรุปสาระส าคญั 
      หัวข้อการบรรยายและอภิปรายมีหลายหัวข้อ ในที่น้ีขอเลือกน าเสนอเฉพาะหัวข้อท่ีน่าสนใจและมเีนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานของห้องสมุดและบรรณารักษ์ จ านวน 9 หัวข้อ สรุปเนื้อหาแต่ละหัวข้อ ได้ดังนี ้
 
1. หัวข้อ “การอุดมศึกษาในยุคของความเปลี่ยนแปลง” วิทยากรโดย รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อ านวยการส านักงาน
บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวตักรรม  
เนื้อหาสรปุได้ ดังนี ้
  ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดส้ังกัดภายใต้กระทรวงใหม ่คือ “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม: อว.” (Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation : HESRI) 
 เป้าหมายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือ การท างานเพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการของประเทศ และหลดุพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง โดยการด าเนินการดังนี้ 
   1. ผลิตก าลังคนให้มีคณุภาพสูงเพื่อตอบสนองภาคการผลิตและภาคบริการเพื่อรองรบั Thailand 4.0 
   2. ยกระดับการบริหารจัดการ โดยใช้ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ (Big Data) เพื่อการตัดสินใจและการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
   3. ยกระดับวิจัยและนวตักรรมเพือ่สนับสนุนการพัฒนาประเทศ   
  แนวทางที่จะน าทุกมหาวิทยาลัยสู่ทางรอดในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 
   1. ผลิตบุคลากรทีม่ีความคดิสร้างสรรค์ และมีทักษะการคดิเป็นระบบ 
   2. สนับสนุนและส่งเสรมินักศึกษา คณาจารย์ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม ่
   3. สนับสนุนนักศึกษา คณาจารย์ ในการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ่
   4. ให้ทุนการศึกษาแก่คณาจารย์ โดยในทุกครั้งท่ีท าวิจัยจะต้องพยายามบูรณาการกับสาขาวิชาอื่นๆ ด้วย 
   5. ท างานร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู ้
   6. สร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนเหน็ความส าคญัของการร่วมกันพัฒนาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สร้างนวัตกรรม 
  7. เปิดกว้างให้ภาคเอกชนเข้ามามสี่วนร่วมกับการศึกษาวิจัยในสถาบันการศึกษา 
   8. ต้องสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได ้



2 

 

  ในส่วนของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสารสนเทศนั้น จะอยู่ภายใน “ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ซ่ึงมีภารกิจ อ านาจ หน้าท่ี ดังนี้ 
   1. สนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏริูปอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม 
   2. ก ากับ เร่งรัดการปฏิบัตริาชการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนด้านการอุดมศึกษา  
แผนด้านวิทยาศาสตร ์วิจัยและนวตักรรมของประเทศและแผนอ่ืน 
   3. ส่งเสรมิการศึกษาระดับอดุมศึกษา 
   4. จัดท าข้อเสนอนโยบายและแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 
   5. จัดการศึกษาตลอดชีวิต 
   6. จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษา การประกันคณุภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
   7. จัดท าฐานข้อมูลการอดุมศึกษา รวมทั้งวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล เพื่อให้สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนาการอุดมศึกษา 
   8. สนับสนุนการก ากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
   9. ท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการมาตรฐาน 
การอุดมศึกษา 
   10. รับผิดชอบราชการที่คณะรัฐมนตรีมไิด้ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่ง 
ในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ 
  หน่วยงานภายในของส านักงานปลัดกระทรวงฯ ประกอบด้วย สถาบันคลังสมองของชาต ิส านักพัฒนา
บัณฑิตศึกษาและวิจยัด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ส านักงานบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา และ
โครงการมหาวิทยาลยัไซเบอรไ์ทย 
  จ านวนมหาวิทยาลัย ณ ปัจจุบนั ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยของรฐั 9 แห่ง มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 25 
แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหง่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง วิทยาลัยชุมชน 1 แห่ง และมหาวิทยาลัย
เอกชน 75 แห่ง 

ส าหรับโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดแห่งประเทศไทยหรือ ThaiLIS นั้น ขณะนี้มีผลงานประกอบด้วย 
   1. Thai Digital Collection (TDC) ระบบจดัเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ 
   2. Union Catalog (UC) ระบบสหบรรณานุกรมส าหรับสถาบันการศึกษา 
   3. AutoLib ได้แก่ ระบบ AList (มีห้องสมุดที่ใช้ระบบนี้ 30 แห่ง) ระบบ Walia AutoLib (มีห้องสมุดที่ใช้
ระบบนี้ 82 แห่ง) และKMUTT-LM (มีห้องสมุดที่ใช้ระบบนี้ 4 แห่ง) รวมแล้วปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 
ๆ น าระบบไปใช้งานแล้ว จ านวน 116 แห่ง 
   4. iThesis ระบบจัดการวิทยานิพนธ์และผลงานวิชาการ ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาใช้งานระบบไปแลว้ 
จ านวน 20 แห่ง 
   5. Reference Databases การบริการฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 
   6. UniCAD 
       โดยในอนาคตจะพัฒนาให้ทุกระบบสามารถสืบค้นผ่านกล่องสืบค้นเดียว 
 
2. การอภิปราย หัวข้อ “Rethink and Reform : สู่บริการห้องสมุดเต็มประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน”  
    วิทยากรโดย:   1) รศ.ดร.อมร เพชรสม ผู้อ านวยการส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  
                       2) ดร.รุจเลขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อ านวยการหอสมดุและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 
        3) ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อ านวยการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 
       4) อาจารย์ภคพร อ ามาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร ผู้อ านวยการศูนย์เรียนรู้และหอสมดุ  
                         มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์  
   ด าเนินรายการโดย ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ และผู้อ านวยการ 
                         ส านักหอสมดุกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
   เนื้อหาสรุปได้ดังนี ้
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  2.1 รศ.ดร.อมร เพชรสม ผู้อ านวยการส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   ความต้องการของผู้ใช้ในปัจจุบันเปลี่ยนไปโดยใหค้วามส าคัญกับ การเข้าถึงข้อมูล พ้ืนท่ีการเรียนรู้ การ
จัดเก็บงานวิจัย การอบรม การวเิคราะห์ข้อมลู การเข้าใช้ข้อมูล/บรกิารในรูปแบบออนไลน์ เข้าถึงได้ทกุท่ีทุกเวลา รวดเร็ว 
ไม่จ ากดั ไมม่ีค่าใช้จ่าย และทุกอยา่งอยู่ท่ีปลายนิ้ว 
   ทั้งนี้ปัจจัยที่ท าให้ห้องสมุดเกดิการเปลีย่นแปลงนั้น มาจาก 1) นโยบายทางการเมือง  2) ความเสี่ยงและ
ความต้องการของผู้ใช้ (นักศึกษาลดลง รายไดล้ดลง ห้องสมุดหมดความส าคญั ผู้ใช้ไม่ชอบ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่
สูงขึ้น เช่น ค่าไฟ และความท้าทายจากภาคเอกชนท่ีจะดึงนักศึกษาออกจากห้องสมุด เช่น Too Fast Too Sleep ร้าน
กาแฟต่างๆ)  3) การเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร  4) งบประมาณที่มีจ ากัด  5) การจัดการที่ยังไม่ค่อยมปีระสิทธิภาพ  6) การ
เข้ามา/การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  และ 7) ความต้องการของสังคมและความยั่งยืน 
   สิ่งที่ห้องสมุดจะต้อง ReThink หรอืคิดทบทวน ประกอบด้วย 1) บทบาทของห้องสมุด  2) วิเคราะห์ 
SWOT  3) การพัฒนากลุ่มทรัพยากร (ต้องทันสมัย ตรงความต้องการ และคุม้ค่า)  4) พื้นที่  5) การเน้นไปที่ผู้ใช้เป็นหลัก 
ไม่ใช่การให้บริการแบบเดิมๆ เหมอืนท่ีเคยชิน  และ 6) สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   สิ่งที่ห้องสมุดจะต้อง Reform ไดแ้ก่ เปลี่ยนจากการอยู่นิ่งไปเป็นการบริการเชิงรุก เปลีย่นจากฉบับพิมพ์ไป
เป็นออนไลน/์ดิจิทลั เปลีย่นจากเน้นท่ีบริการของห้องสมุดไปเป็นการเน้นที่ความต้องการของผู้ใช้ เปลี่ยนจากพ้ืนท่ีการ
เรียนรูส้่วนบุคคลไปเป็นการเรียนรูร้่วมกันท างานร่วมกัน เปลี่ยนจากการจัดเก็บความรูไ้ปเป็นการสร้างความรู้ขึ้นมา เปลี่ยน
การจากเข้าถึงทรัพยากรเฉพาะในระดับห้องสมุดหรือสถานท่ีไปเป็นการเข้าถึงระดับโลก   
      ห้องสมุดต้องปรับเปลีย่นเป็น “เขม้แข็งภายใน ถูกใจลูกค้า” 
  2.2 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 
   จากการย้ายสังกัดจากกระทรวงศกึษาธิการและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็น “กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม: อว.” ซึ่งภารกิจหลักของกระทรวงดังกล่าว คือ การเตรียมคนไทยสู่
ศตวรรษที่ 21   และการน าองค์ความรู้และนวัตกรรมไปพัฒนาประเทศนั้น ห้องสมุดจะต้องคิดทบทวนว่าเราจะ
สนับสนุนกระทรวงดังกล่าวนีไ้ด้อย่างไรบ้าง และจะต้องพบกับความเปลีย่นแปลงใดบ้าง  
   มาตรา 26 ไดก้ าหนดหน้าท่ีและอ านาจของสถาบันอุดมศกึษาไว้ใหม่ ประกอบด้วย 1) การจดัการศึกษา   
2) การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (เพิ่มเข้ามาใหม่)  3) การบริการวิชาการแก่ชุมชน  4) การทะนุ บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  และ 5) หน้าท่ีและอ านาจอื่นตามที่กฏหมายก าหนด 
   นอกจากน้ียังมีการปรับเปลี่ยนชื่อและสังกัดท่ีเกี่ยวข้องกับห้องสมดุ ได้แก่  
    1. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
เปลี่ยนเป็น “ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ” (สอวช.) 
    2. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) Thailand Research Fund (TRF) เปลี่ยนเป็น 
“ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” (สกสว.) Thailand Science Research and 
Innovation (TSRI) 
    3. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปลี่ยนเป็น “ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ” (วช.) 
National Research Council of Thailand (NRCT) 
   ห้องสมุดจะต้องปรับตัวตามบริบทของตัวเอง จะปรับตามบริบทของห้องสมุดอื่นไม่ได้ ต้องคิดในเชิงบวก 
และคิดในเชิงที่จะสามารถเติบโตขึน้ได ้และควรจะ “Learn, Unlearn, and Relearn” นั่นคือ แม้จะเรียนรู้มาก่อนแล้ว ก็
ต้องยอมน าสิ่งที่เรยีนรู้เดิมทิ้งไปกอ่น เพื่อพร้อมรับและเรยีนรู้สิ่งใหม่ 
   จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารห้องสมดุจ านวน 30 คน 14 ประเทศ เมื่อสรุปผลแล้วพบสิ่งที่ห้องสมดุควรจะ
เป็น ได้แก่ เป็นพื้นที่ส่วนกลาง เปน็พ้ืนท่ีปลอดภัย มีพื้นที่ท่ีน่าสนใจและดึงดดู และให้บริการสารสนเทศท่ีเท่าเทียมและ
เข้าถึงได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย 
   2.3 ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อ านวยการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 
   มหาวิทยาลยัต้องเป็นผู้ประกอบการเพื่อสนับสนุนกระทรวงฯ และนกัศึกษาจะต้องมีทักษะอื่นๆ 
นอกเหนือจากในห้องเรียน 
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   ส าหรับห้องสมุดนั้น กม็ีแนวโน้ม ข้อกังวลที่ต้องเจอ ดังนี ้
    1. ห้องสมุดยังมีบทบาทส าคัญ แต่งบประมาณคงที่และมีแนวโน้มลดลง    
   2. ห้องสมุดถูกคาดหวังสูงขึ้นทั้งในการเป็นแหล่งองค์ความรู้ (Knowledge center) และแหล่งเรียนรู้ 
(Learning space) ที่มีบรรยากาศเหมาะสม กับพฤติกรรมผู้ใช้ 
    3. ฐานข้อมูลออนไลน์มรีาคาสูงขึ้น และการ Pay twice น าไปสูยุ่คของ Open Access  
    4. ทรัพยากรสารสนเทศออนไลนม์ีบทบาทส าคญัมากข้ึน สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ของผู้ใช้ยุคใหม่ 
    5. มีการลงทุนทางเทคโนโลยสีูง ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการจัดการระบบหลักและระบบเสรมิ 
    6. การเข้าถึงสารสนเทศได้โดยง่าย ท าให้การใช้งานเสี่ยงต่อการละเมิดทรัพยส์ินทางปัญญาเช่นกัน 
(กระทบภาพลักษณ์สถาบันและสังคม) 
    7. การพัฒนาสมรรถนะของผู้ให้บริการเป็นประเด็นเร่งด่วน  
    8. ผู้บริหารห้องสมุดต้องเผชิญสถานการณ์การตดัสินใจที่อาจเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการบริการ
และการบริหาร 
   ในส่วนของการบริหารความคุ้มค่าและการสร้างคุณค่านั้น ผู้บริหารห้องสมุดจะต้องมีภาระกจิส าคญั
ดังนี้ 
    1. การบริหารความคุ้มค่า ประกอบด้วย 
     1.1 ความคุ้มทุน  
     1.2 ความพึงพอใจ  
     1.3 ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
    2. การบริหารคุณคา่ ประกอบด้วย 
     2.1 ความต้องการของผู้ใช้และผูม้สี่วนไดส้่วนเสีย  
     2.2 การเพิ่มมูลคา่ให้กับบริการ  
     2.3 การสร้างภาพลักษณ ์ 
     2.4 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน/สังคม  
   ตัวแปร/แนวทางในการใช้ประเมินความคุ้มค่า ใหพิ้จารณาท่ี 
    1. มูลค่าการลงทุน เช่น ค่าบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ ราคาระบบ/ซอฟต์แวร ์
    2. จ านวน/ปริมาณ เช่น หนังสือเล่มกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน และโอกาสในการเข้าถึง 
    3. สถิติการใช้ เช่น การเข้าใช้เว็บไซต์ การเข้าถึงและดาวนโ์หลดเอกสารจากฐานข้อมูล หรือบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ  
    4. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิาร (ประเมินประสิทธิภาพ) 
    5. ประเมินผลลัพธ์เชิงคุณภาพ (ประเมินประสิทธิผล) เช่น จ านวนผลงานวิจัย จ านวนบทความวิจัย/
วิชาการที่เผยแพร่ในระดับสากล  รวมถึงการที่คณาจารย์/นักวิจัยของสถาบันไดร้ับรางวัล 
    6. วิเคราะหต์้นทุนบริการและการด าเนินงาน เช่น การค านวณต้นทนุต่อหน่วยในการให้บริการ  ต้นทนุ
ต่อหน่วยในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
   การสร้างและการบริหารคุณค่า ประกอบด้วย 
    1. การบริหารคุณคา่ เป็นความจ าเป็นที่จะท าให้ห้องสมดุคงอยู ่
    2. ความต้องการของผู้ใช้และผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย ห้องสมุดควรมีการสอบถามความต้องการและประเมนิ
ความพึงพอใจของผู้ใช้อย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบริการใหม่ๆ และบริการที่มีการลงทุนสูง 
    3. การเพิ่มมลูค่าให้กับบริการ เป้าหมายอยู่ท่ีผู้ใช้ ค าตอบของความคุม้จึงอยู่ที่ “ผู้ใช้” 
    4. การสร้างภาพลักษณ์ ห้องสมุดควรให้ความใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   
   การบริหารคุณค่า ได้แก่ 
    1. การลงทุนทางเทคโนโลยีมักมมีลูค่าสูง และไม่สร้างก าไรเหมือนองค์กรธุรกิจ แต่ท าให้ห้องสมดุมี
ความทันสมัย 
    2. การลงทุนด้านสินทรัพย์ เช่น การปรับปรุงอาคาร ปรับสภาพแวดล้อมให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตและ
ทันสมัย เป็นการตอบสนองความต้องการและรสนยิมผู้ใช้ ส่งผลใหม้ีการใช้ห้องสมุดมากขึ้น และสถาบันได้รับประโยชน์ด้าน
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ภาพลักษณ์  
    3. การพัฒนาฐานข้อมูลเอกสารส าคัญ/เฉพาะด้านของมหาวิทยาลัย อาจต้องลงทุนสูงแต่ท าให้ห้องสมดุ
มีสารสนเทศท่ีมคีวามเป็นเอกลักษณ์  
    4. การบอกรับฐานข้อมูลวิจยัเฉพาะด้านและขั้นสูง เพื่อสร้างความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 
    5. คุณค่าจากการเลือกใช้เทคโนโลยีช้ันเลิศ หรือเลือกโปรแกรมระบบเปิด (Open source) 
    6. ห้องสมุดให้ความใส่ใจต่อสังคมและด าเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
    7. การใช้เทคโนโลยเีพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความสะดวกสบายของผู้ใช้ เช่น การมรีะบบ
สืบค้นแบบจุดเดียวเบ็ดเสรจ็ การมีบริการข้อมลูผ่านอุปกรณ์พกพา การมีระบบสนับสนุนข้อมลูที่ช่วยผู้ใช้ตัดสินใจ  
    8. การพัฒนาและออกแบบบริการใหม่ ในบางครั้งเป็นการบรหิารเพือ่เพิ่มคุณค่า และยากที่จะประเมนิ
ความคุ้มทุน 
    9. เป้าหมายของการเพิม่คุณคา่หรอืมูลค่าการบริการของห้องสมุด อยู่ที่ “ผู้ใช้” ค าตอบของความคุ้มคา่ 
จึงอยู่ที่ “ผู้ใช้” 
    10. ห้องสมุดจึงควรสอบถามความต้องการและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้อย่างสม่ าเสมอ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบริการใหม่ๆ  และบริการที่มีการลงทุนสูง  
    11. การท าการตลาดบริการหรือสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นเรื่องจ าเป็น 
    12. ห้องสมุดต้องมีวิธีเผยแพร่ผลของการประเมินความคุม้ค่าด้านคณุค่า 
  2.4 อาจารย์ภคพร อ ามาตย์มณี ชุ่มอินทรจกัร ผู้อ านวยการศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธรุกิจ
บัณฑิตย ์
   ห้องสมุดควรจะต้องปรับปรุงพ้ืนท่ีให้น่าสนใจ มีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาช่วย รวมถึงจดัให้เข้าถึง
ทรัพยากรทางออนไลนต์ามพฤติกรรมของผู้ใช้ รวมถึงบรรณารักษ์ตอ้งท าหน้าที่ท่ีหลากหลายมากขึ้น ต้องปรับตัว แทนท่ีจะ
เน้นเฉพาะงานเดมิๆ ท่ีเคยท า เช่น การลงรายการ เป็นต้น 
 
3. หัวข้อ “PULINET: Rethink & Reform for Thailand Academic Success” วิทยากรโดย อาจารย์วรารักษ์  
   พัฒนเกียรติพงศ์ ประธานคณะกรรมการอ านวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค และผู้อ านวยการ  
   ส านักหอสมุด มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   
   เนื้อหาสรุปได้ดังนี ้
  การด าเนินงานของ PULINET แบ่งออกเป็นระยะ ดังนี ้
   ทศวรรษที ่1 (2529-2538) : พัฒนาการยืมระหว่างห้องสมุด ประกอบด้วย 
    1. พัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union catalogue) พร้อมจัดท าคู่มือบริการยืม – คืนระหว่าง
ห้องสมุดร่วมกัน  
    2. ผลักดันให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมภิาค และ PULINET ประสบความส าเร็จ ในปี 2536  ท าให้ห้องสมุดสมาชิกได้รับงบประมาณในการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์และระบบห้องสมดุอตัโนมัติ  
   ทศวรรษที่ 2 (2539-2548) : พัฒนาการยืมระหว่างห้องสมุดและข้อมลูท้องถิ่น ประกอบด้วย 
    1. บริการยืม – คืนระหว่างห้องสมุดร่วมกัน - ผู้ใช้สามารถไปยืมหนงัสือท่ีห้องสมุดอื่นในข่ายงานได้ 
ด้วยบัตร PULINET  
    2. การผลักดันบริการข้อมูลท้องถิน่และพัฒนาฐานข้อมลูท้องถิ่น ให้เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลยัในส่วนภมูิภาค 
   ทศวรรษที่ 3 (2549-2558) : จัดหาร่วมกัน ผลักดันการมี Discovery Services และใช้บริการบริการ 
ILL บน platform เดียวกัน ประกอบด้วย 
    1. จัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปภาคี  
    2. บอกรับแพลตฟอร์มพรีเมี่ยม discovery services ในรูปภาคี เพือ่ประหยัดงบประมาณขยายแหล่ง
ทรัพยากรสารสนเทศ และใช้ทรัพยากรร่วมกัน (การยืมระหว่างห้องสมุดผ่าน discovery services) และ พัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน และบุคลากร       
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   ทศวรรษที่ 4 2559 -    : สร้างความร่วมมือให้เข้มแข็งเพ่ือการต่อรองและใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
ประกอบด้วย   1. ภาคี PULINET Plus* (CU MU TU KU NIDA SWU RU KMUTNB KMUTT KMITL)  
    2. ภาคีการบอกรับ e-Books, e-Databases, Tools  กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 
    3. ให้ความส าคัญกับการวิเคราะหค์วามซ้ าซ้อนของวารสาร 
    4. การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มของมหาวิทยาลัย  
    5. การน าเข้าระเบียนทรัพยากรฯใน UC-TAL 
         *ภาคี PULINET Plus 4 ก่อตั้งข้ึนเพื่อร่วมกันผลักดันการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบอกรับ ScienceDirect 
ต่อส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 2559-2562 
       ปี 2562-  สร้างความร่วมมือให้เข้มแข็งเพ่ือการต่อรองและใช้ทรัพยากรร่วมกัน ประกอบด้วย 
        1. การลดการบอกรับ/ยกเลิกการบอกรับ e-Resources โดยเฉพาะ e-Journals เนื่องจากมีราคา
สูงขึ้น รวมถึง model การบอกรบั ไม่สอดคล้องกับแนวโน้มของจ านวนงบประมาณที่ลดลง หลายสถาบันจึงยกเลิกการ
บอกรับวารสารอิเล็กทรอนิกส ์
        2. PULINET ควรหาภาคีเพื่อการบอกรับ e-Resources และ Tools และการต่อรองราคาร่วมกัน 
        3. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นด้านการยมืระหว่างห้องสมุด (Interlibrary loan) เพื่อใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 
        4. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ PULINET Plus -X ควรก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการยืมระหว่าง
ห้องสมุดร่วมกัน 
  ล่าสุดการประชุมภาคี PULINET Plus (PULINET – X ) คร้ังท่ี 1/2562 วันที่ 29 กรกฎาคม 2562  ณ 
หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ สรุปได้ว่า 
   1. เห็นชอบในแนวทางการบอกรับ e-Resources + Tools ร่วมกนั เพื่อท าใหม้ีอ านาจในการต่อรองราคา
ได้มากข้ึน 
   2. เห็นชอบในหลักการในร่างนโยบายและแนวปฏิบัติ ILL ตามเสนอ 
  3. ควรให้ผู้เช่ียวชาญดา้นกฎหมายช่วยในการตีความข้อกฏหมายและกฏระเบยีบที่เกี่ยวข้อง 
  4. แนวปฏิบัติบริการ ILL ขอให้พิจารณางบประมาณคา่ใช้จ่าย    
                   5. เสนอให้ยุบรวมประกาศการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดเป็นแนวปฏิบัตเิดียวกัน 1 ฉบับ (รวมแนว
ปฏิบัตPิULINET และ ส่วนกลาง) 
  6. ขอให้คณะท างานบริการ PULINET ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับส่วนกลาง (Working Group) เพื่อพิจารณา
แนวทางร่วมกันอย่างเร่งด่วน เพื่อก าหนดประกาศใช้ร่วมกันต่อไป 
 
4. หัวข้อ “Librarian Competency & Digital Skills” วิทยากรโดย รศ.ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล รักษาการแทน 
    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช  
    เนื้อหาสรุปได้ดังนี ้
  มี 3 ประเด็นที่เกีย่วข้อง ได้แก่ 1) ความเปลีย่นแปลงของอุดมศึกษา  2) ห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาและวิจัย  
และ 3) สมรรถนะบรรณารักษ์/นกัวิชาชีพ 
  ความเปลี่ยนแปลงของอุดมศึกษา ที่มีสาเหตมุาจาก 3 ปัจจัย ได้แก่ 
   1. ค่าใช้จ่ายและการเข้าถึง (Cost & Access) : นักศึกษาสามารถแบกรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเข้า
มหาวิทยาลยัไดห้รือไม?่ 
   2. ผลลัพธ์การเรยีนรู้ (Learning Outcome) : (ห้องสมุดมีบทบาทอย่างยิ่งกับปัจจัยข้อนี้) นักศึกษาจะ
สามารถเรียนรู้สิ่งที่ต้องการ เพื่อการเรยีนการสอน เพื่อพัฒนาตนเอง และเพื่ออยู่ร่วมกับสังคมได้หรือไม?่ 
   3. เทคโนโลยี (Technology) : เทคโนโลยีใหม่พัฒนาขึ้นอย่างมาก และท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการ
เรียนการสอนอย่างมากเช่นกัน (ห้องสมุดก็มีบทบาทอย่างยิ่งกับข้อน้ีเช่นกัน) เนื่องจากเป็นตัวช่วยปรับปรุงการสื่อสาร
ระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เป็นตัวช่วยในการเข้าถึงนักศึกษาหรือผู้มสี่วนร่วมได้จากภายนอก และเป็นตัว
ส่งเสริมการเรียนการสอนของนักศึกษาในระดับต่างๆ 
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  ค าถามส าคญัที่เกิดขึ้น 3 ค าถาม คือ 1) อีก 5 ปีข้างหน้า อุดมศึกษาจะเป็นอย่างไร?  2) แนวโน้มหรอื
เทคโนโลยีอะไรที่จะท าใหเ้กิดความเปลีย่นแปลงต่ออุดมศึกษา และ 3) ความท้าทายที่ส าคัญของอุดมศกึษาคืออะไร แล้วจะ
แก้ไขปัญหาอย่างไร? 
  การวางแผน/แนวโน้มจึงถูกแบ่งเป็นระยะ ดังนี ้
      แนวโน้มระยะยาว (5 ปีข้ึนไป) : ต้องทบทวนว่าอุดมศึกษาจะท างานกันอย่างไร รวมถึงจะต้องสามารถ
ผสมผสานหลักสูตรและปรญิญาได้ 
      แนวโน้มระยะกลาง (3-5 ปี) : สร้างวัฒนธรรมของนวัตกรรม และการเติบโตของการเน้นไปท่ีการวดัการ
เรียนรู้ ซึ่งบรรณารักษ์ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ และพิจารณาว่าจะท าอยา่งไรให้ทรัพยากรเขา้มาถึงในห้องเรียน 
      แนวโน้มระยะสั้น (1-2 ปี) : ออกแบบ/จัดพื้นท่ีการเรียนรู้ และออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง
ออนไลน์กับการเผชิญหนา้ (เช่น การเรยีนรู้แบบสัมมนา) 
  ห้องสมุดแห่งการวิจัยจะเป็นพลังส าหรับความรู้ที่ย่ังยืนในยุคดิจิทัล โดยห้องสมุดจะด าเนินไปใน 3 ทิศทาง 
ได้แก่      
                 1. เป็นศูนย์รวมของการสื่อสารวิชาการใหม่ๆ: มี 3 สิ่งท่ีต้องเกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) ลิขสิทธิ์และเง่ือนไขทาง
กฏหมายต่างๆ  2) การเข้าถึงแบบเสรี (Open Access) แต่ไม่ได้หมายถึงการไมม่ีลิขสิทธ์ิ เพราะการเข้าถึงแบบไม่เสยี
ค่าใช้จ่าย ก็ไม่ได้หมายถึงจะสามารถท าอะไรกับข้อมูลได้ การเข้าใช้อาจมีเงื่อนไขก าหนดอยู่  และ 3) ตัววัดนวัตกรรม/
ผลงานใหม่ๆ   
     2. เป็นจุดเช่ือมของทักษะและบริการดา้นดิจิทัล: มี 4 สิ่งท่ีต้องเกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) ข้อมูลดิจิทัลทางด้าน
มนุษยศาสตร์และวัฒนธรรม เช่น หนังสือหายาก ที่จากเดิมมักจะไมใ่ห้ผู้ใช้เข้าถึงได้สะดวก เพราะกลัวตัวเล่มเสยีหาย   
2) ความเป็นผู้น า  3) ทักษะด้านดจิิทัลของบุคลากรห้องสมุด สมาชกิห้องสมุดและนักวิจัย  และ 4) การเปลีย่นรูปการ
ให้บริการ  
     3. เป็นโครงสร้าง/เครื่องมือสนบัสนุนเพื่อการพัฒนาและวิจัย: เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมลูวิจัย ซึง่สิ่งที่จะ
เกี่ยวข้องด้วยคือ การท าเหมืองข้อมูล การแชร์บริการและข้อมลูบน Cloud และการเช่ือมโยงข้อมูลแบบเปิด 
 
  ในการก าหนดสมรรถนะจะต้องดูแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มการเรียนรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ซึ่งมี 3 อย่าง ได้แก่ 1) ทักษะอาชีพและการใช้ชีวิต  2) ทักษะการเรยีนรู้และการพัฒนานวัตกรรม และ 3) ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ซึ่งห้องสมุดจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับทักษะที่ 3 แต่เราจะต้องมองทั้ง 3 ทักษะประกอบกัน ไม่
ควรมองเพียงทักษะใดทักษะเดยีว 

ทักษะ สมรรถนะ 
การรูส้ารสนเทศและข้อมูล 1. ไล่เรยีง สืบค้น และคัดกรองเนื้อหาท่ีเป็นดิจิทัล สารสนเทศและขอ้มูลได ้

2. ประเมินเนื้อหาที่เป็นดิจิทลั สารสนเทศและข้อมลูได้ 
3. บริหารจัดการเนื้อหาท่ีเป็นดิจิทลั สารสนเทศและข้อมลูได้ 

การสื่อสารและการท างานร่วมกัน 1. การปฏิสมัพันธ์กันผ่านเทคโนโลยีดิจิทลั 
2. การแบ่งปันข้อมูลกันผ่านเทคโนโลยดีิจิทัล 
3. การท างานร่วมกันผ่านเทคโนโลยีดิจิทลั 
4. การส่งเสริมผู้ใช้ผ่านเทคโนโลยดีิจิทัล 

การสร้างเนื้อหาดิจิทลั 1. การพัฒนาเนื้อหาดิจิทลั 
2. การบูรณาการเนื้อหาดิจิทัล 
3. ลิขสิทธ์ิ 
4. การท าโปรแกรม 

ความปลอดภัย 1. การปกป้องเครื่องมือ/อุปกรณ ์
2. การปกป้องข้อมูลส่วนตัว 
3. การปกป้องด้านสุขภาพ 
4. การปกป้องทางด้านสิ่งแวดล้อม 
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การแก้ไขปัญหา 1. การแก้ไขปัญหาทางเทคนคิ 
2. การระบุความต้องการและการตอบสนองทางเทคโนโลย ี
3. การใช้เทคโนโลยดีิจิทัลอยา่งสรา้งสรรค ์
4. การระบุช่องว่างของสมรรถนะทางดิจิทัล 

   ส าหรับทักษะส าคัญของศตวรรษที่ 21 ท่ีบรรณารักษ์จะต้องมี ได้แก่ 1) การท างานร่วมกันท้ังภายในห้องสมุด 
ภายในวงวิชาชีพ และภายนอกห้องสมุด และวิชาชีพอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น อาจารย์ นิสิต  2) การคิดวิเคราะห์  3) การรู้
สารสนเทศ  และ 4) การตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีเกดิขึ้นบนโลก 
  กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะในหอ้งสมุด ประกอบด้วย 
   1. วางแผนและก าหนดนโยบาย : ศึกษาสภาพแวดล้อมของห้องสมดุและมหาวิทยาลัย รวมถึงศึกษาแนวคิด
และหลักการของมาตรฐานและตัวแบบสมรรถนะต่างๆ 
   2. ประเมินสมรรถนะ : ประเมินสมรรถนะรายบุคคล และประเมินช่องว่างสมรรถนะของบุคลากรของ
ห้องสมุดว่ายังขาดสมรรถานะเรื่องใดมาก เพื่อจะได้พัฒนาเรื่องนั้น เช่น ส่วนใหญ่ยังขาดเรื่องการใช้ Excel ซึ่งเป็น
โปรแกรมส าคญัในการท างาน 
   3. สร้างผูฝ้ึกอบรมสมรรถนะ : โดยก าหนดหลักสตูร นโยบาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัดต่างๆ เพื่อให้การอบรม
ได้ผล 
   4. ฝึกอบรมกลุม่เป้าหมาย : จัดฝกึอบรมและวัดผลของกลุ่มเป้าหมาย 
   5. การรับรองการพัฒนาสมรรถนะ : การพัฒนาสมรรถนะเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินและการพัฒนา
องค์กร 
   
5. หัวข้อ “คุณภาพวารสาร Open Access มุ่งสู่สากล (DOAJ: Digital Open Access Journals)” 
   วิทยากรโดย 1) รศ.ดร. น้ าทิพย์ วิภาวนิ ประธานกรรมการบรหิารหลักสูตรปรญิญาเอกสารสนเทศศาสตร์  
                        สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช 
    2) รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อ านวยการส านักหอสมดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   เนื้อหาสรุปได้ดังนี ้
              5.1 รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อ านวยการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                  Open Access (OA) คือ ทรัพยากรในรูปดิจิทัล ท่ีให้บริการทางออนไลน์ ใช้งานได้ฟรทีั้งในแง่ของค่าใช้จ่าย
และการน าไปใช้แบบไม่ผดิลิขสิทธ์ิ 
                  ลักษณะของ OA ได้แก่ จะต้องผ่านการพิจารณาคณุภาพ จะต้องไม่ท าให้คณุลักษณะของทรัพย์สินทาง
ปัญหาหรือลิขสิทธิ์เปลี่ยนไป เจ้าของบทความจะต้องคงความเป็นเจา้ของอยู่ เข้าถึงได้แบบไมเ่สียค่าใช้จ่าย จะต้องไม่ลด
สิทธิหรือลิขลิทธ์ิของเจ้าของผลงาน จะต้องไมล่ดความอิสระทางวิชาการ  จะต้องไม่ค้านกับการคัดลอกทางวรรณกรรม 
(Plagiarism) จะต้องไม่เป็นบ่อนท าลายส านักพิมพ์ท่ัวไป จะต้องไม่คว่ าบาตรวรรณกรรมหรือส านักพิมพ์ใดใด 
                 OA ถือเป็นโอกาสของนักวิจัยนักวิชาการในการเผยแพร่ผลงาน แตจ่ะต้องพิจารณาดูเง่ือนไขการน าไปใช้ของ
แต่ละส านักพิมพ์ด้วย 
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                 ส านักพิมพ์ OA มี 3 ประเภท ได้แก่ 
                       1. Bom-OA คือ ส านักพิมพ์ท่ีแสดงตัวเลยว่าเปน็ OA และเจ้าของผลงานก็ยังมสีทิธ์ิในผลงานของ
ตนเอง ส านักพิมพ์ดังกล่าว เช่น BioMed Central และ Plos เป็นต้น 
                       2. Cenventional คือ เจ้าของผลงานหรือผู้อ่านจะต้องเสยีเงิน และเจ้าของผลงานสามารถเก็บข้อมูล
เป็นคลังของตนเอง ส านักพิมพ์ดังกล่าว เช่น SpringerLink และ Hindawi เป็นต้น 
                       3. Non-Traditional คือ ลูกผสม เจ้าของผลงานสามารถรักษาลิขสิทธ์ิของตนเอง และมสีิทธ์ิในการท า
ไปใช้ได้อย่างเสรีอย่างเป็นการใช้ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย ์ส านักพิมพ์ดังกลา่ว เช่น PostModern Culture และ The Public-
Access Computer Systems Review เป็นต้น 
                  ชนิดของ OA มีดังนี ้
                       Gold OA : วารสารที่ไมม่ีค่าใช้จ่ายใดใด เชือ่ถือได้ ให้บริการจากส านักพิมพ์วารสารโดยตรง 
                       Green OA : มาจากคลังต่สถาบัน/หน่วยงานต่างๆ 
                       Toll OA :  ต้องจ่ายค่าเผยแพร ่
                       GranTIS OA : อ่านได้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย แต่น าไปใช้ซ้ าไม่ได ้
                       LIBRE OA : สามารถอ่านและน าไปใช้ซ้ าได้ แต่อาจมีค่าใช้จ่าย 
                       HYBRID OA : ลูกผสมระหว่างวารสารทั้งแบบไม่เสีย/เสียค่าใช้จ่าย 
                       BRONZ : เริ่มต้นเป็นวารสาร/บทความที่ต้องบอกรับ แต่เมื่อพ้นจากช่วง Embargo แล้ว ก็กลายเป็น 
OA สามารถเข้าใช้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย 
                       BLACK : เป็น OA ที่ผิดกฏหมาย ปลอมหรือท าตวัเสมือนว่าเป็น OA แต่จริงๆ แล้ว ไม่ใช่ หลอกให้
เจ้าของผลงานน าผลงานไปลง เมือ่ลงแล้ว เจ้าของผลงานก็ไมส่ามารถท าอะไรกับผลงานตัวเองได้อีก หรือจริงๆ แล้วเป็น
วารสารที่ไม่น่าเชื่อถือ แต่หลอกว่าน่าเชื่อถือ  
                       บรรณารักษ์ตอ้งแนะน าผู้ใช้ได ้
                   ความท้าทายในการตีพิมพ์ OA  
                       1. คุณภาพของการวิจัย 
                       2. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ตรวจประเมินคณุภาพ และค่าด าเนินการต่างๆ ส าหรบั OA บางประเภท 
(Article Processing Charges: APC) 
                       3. ความน่าเชือ่ถือของส านักพิมพ์ เช่น หากตีพิมพ์แล้ว เจ้าของผลงานจะยังคงเขา้ไปอ่านหรือมสีิทธ์ิใน
ผลงานของตัวเองหรือไม่ ส านักพิมพ์นา่เชื่อถือหรือไม่ วิชาการหรือไม่ 
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                       4. งบประมาณ 
                       5. การเก็บคลงัข้อมูล ซึ่งจริงๆ แล้ว คลังสถาบัน/หน่วยงานต่างๆ นั้น ก็สามารถท าเป็น OA ได ้
                   ห้องสมุดในอนาคตกับ OA 
                       1. OA จะลดความส าคญัในการพัฒนาทรัพยากรของห้องสมดุ แตทั่กษะตา่งๆ ของบรรณารักษ์ยังเป็ฯที่
ตอ้งการอยู ่

           2. ระบบการสืบคน้ภายนอกอาจจะพบทรัพยากรอื่นๆ นอกเหนือจากทรัพยากรของห้องสมดุ 
           3. ห้องสมุดจะเป็นท่ีส าหรับบริหารจัดการคลังของสถาบัน 
           4. การจัดการเมตะดาตาจะมีความส าคญัมากยิ่งขึน้ส าหรับการสบืค้นแหลง่ OA  

                       5. คณุค่าของห้องสมุดแตล่ะแห่งจะไดร้ับการพิจารณาตดัสนิจากคณุภาพของหนา้ทีม่ากกว่าจะเป็นกลุ่ม
ทรัพยากร นอกจากนีย้ังรวมถึงการแปลงกลุม่ทรัพยากรทีส่ าคญัในอยู่ในรูปดจิิทัลด้วย 
                       6. ห้องสมุดจ าเป็นต้องท างานร่วมกันและแบ่งปนับริการและทรัพยากรร่วมกัน 
                       7. ห้องสมุดในอนาคต คือ มืออาชีพทางสารสนเทศ 
              5.2 รศ.ดร. น้ าทิพย์ วิภาวิน ประธานกรรมการบริหารหลักสตูรปริญญาเอกสารสนเทศศาสตร์  
สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
                  ว่าด้วยเรื่อง “การขอการรับรองคุณภาพวารสาร Open Access ด้วย DOAJ Seal”  

      “DOAJ” ย่อมาจาก Directory of Open Access Journals เป็นโครงการนามานุกรมวารสารทีเ่ปิดให้
เข้าถึงได้โดยเสรี มีการท าดรรชนีและให้เข้าถึงวารสารทีม่ีคุณภาพสูงที่มีการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิทีเ่ปิดให้ผู้ใช้เข้าถึง
เนื้อหาไดโ้ดยเสรีในรูปแบบของคลังสารสนเทศวารสาร ซึ่งมีค่าใช้จา่ยในการดูแล 40% มาจากสปอนเซอร์และ 60% มา
จากสมาชิกและส านักพิมพ์ท่ีเป็นสมาชิก ปัจจุบันมีจ านวนวารสาร 13,133 ช่ือ สามารถค้นในระดับบทความได้ 10,146 ช่ือ 
จาก 130 ประเทศ มจี านวนบทความ 3,946,954 รายการ 
                  DOAJ Seal คือ การขอรับรองคณุภาพวารสาร OA ตามมาตรฐาน DOAJ Seal ซึ่งวารสารทีข่อการรับรอง
จะต้องผ่านการประเมิน 7 เง่ือนไขส าคัญได้แก ่

           1. มีการฝากเนื้อหาด้วยโปรแกรมการสงวนรักษาในระยะยาว 
           2. มีการใช้ DOI เป็นตัวระบุวัตถุถาวร 
           3. มีการลงรายการด้วยเมตะดาตาบทความในดรรชนี DOAJ 
           4. มีระบบการท างานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ OJS 
           5. มีการอนุญาตให้ใช้ซ้ าหรือผสมผสานเนื้อหาโดยระบเุงื่อนไขการน าไปใช้ประโยชน์ 
           6. มีนโยบายการฝากและจัดเก็บข้อมลูในระบบการลงทะเบียน 
           7. มีการอนุญาตใหผู้้แต่งหรือผู้เขียนบทความถือลิขสิทธ์ิในบทความโดยไมม่ีข้อจ ากัด 
     ปัจจุบันมีจ านวนวารสารในดรรชนี DOAJ ไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นตท์ี่ได้รับการรับรองคุณภาพ DOAJ Seal 

ตัวอย่างวารสารด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่ผ่านการประเมินและได้รับการรับรอง DOAJ Seal 
เช่น วารสาร Informaatiotutkimus, Biblios, Publications, Liber Quarterly, JLIS.it, Evidence Based Library and 
Information Practice, Pennsylvania Libraries : Research & Practices 
                 ส าหรับวารสารของไทยนั้น จากการคดัเลือกวารสารในดัชนีอ้างอิงวารสารไทยจ านวน 38 รายชื่อ ท่ีได้รับการ
บรรจุในฐานข้อมลู SCOPUS แล้ว พบว่า ยังไม่มีวารสารใดทีผ่่านการรับรองตามเง่ือนไขท้ัง 7 ด้าน 
                  ห้องสมุดสนับสนนุ OPEN ACCESS และการรับรอง DOAJ Seal อย่างไร 
                       1. การมีระบบคลังสารสนเทศกลางในการจดทะเบียนการจัดเก็บวารสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการใช้งาน
ในระยะยาว อาจด าเนินการโดย ส านักหอสมุดแห่งชาติ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index, 
TCI) หรือ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หรือ ศูนย์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 

           2. การมีหน่วยงานกลางแห่งชาติที่สนับสนุนการขอเลขตัวบ่งช้ีถาวร (Persistent Identifier : PI ) เช่น
ตัวบ่งช้ีถาวร DOI  (Digital Object Identifier) ภายใต้การบริการของ CrossRef ที่รับลงทะเบยีนการขอรหัส DOI ส าหรับ
การจัดเก็บเมตะดาตาและอ้างอิงผลงานบทความวารสาร หรือตัวบ่งช้ีถาวรอื่นในลักษณะเดียวกัน 

           3. การลงรายการข้อมูลบทความวารสารด้วยเมตะดาตาตามมาตรฐาน Dublin Core เพื่อให้สามารถ
ส่งออกข้อมูล เมตะดาตา ส าหรับจัดท าดรรชนีกับ DOAJ ในลักษณะของการลงรายการผา่นการพิมพต์รงในระบบ DOAJ 
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หรือ กรณีใช้ ระบบ Open Journal System (OJS) จะสามารถ export เมตะดาตา ชุดบทความ และน าเข้าระบบ DOAJ 
ในรูปแบบไฟล์ xmlได้ทันที 

           4. การก าหนดสญัลักษณข์องสัญญาอนุญาต Creative Commons licenses (CC) บนหน้าบทความ 
เพื่อให้สิทธ์ิกับระบบการท างานอัตโนมัติของฐานข้อมลูอื่น สามารถใช้โปรแกรมเว็บครอว์เลอร์ (Web Crawler) อ่านและ
เข้าถึงหน้าบทความได้ภายใต้เง่ือนไขของสัญญาอนุญาตนั้น 

           5. การก าหนดสญัญาอนุญาตให้สามารถน าบทความไปใช้ซ้ าหรือดัดแปลงเนื้อหาโดยระบุเงื่อนไขการ
น าไปใช้ประโยชน์ ตามข้อก าหนด วารสารต้องยินยอมที่จะมอบสิทธิใ์นการน าบทความไปเผยแพร่ ดัดแปลงแก้ไขเนื้อหาได้
โดยอ้างอิงแหล่งที่มา ซึ่งเป็นหลักจริยธรรมทางวิชาการ 
                       6. การมีฐานข้อมูลกลางหรือคลังสารสนเทศกลางที่รวบรวมนโยบายการฝากและจดัเก็บข้อมูลของ
ส านักพิมพ์หรือหน่วยงานท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวารสาร อาทิ เช่น Sherpa/Romeo หรือระบบอืน่เพือ่น านโยบาย
ลิขสิทธิ์และการจดัเก็บข้อมลู (copyright policies & self-archiving) ในรูปแบบวารสาร OA 
                       7. การอนุญาตให้ผู้แต่งหรือผู้เขียนบทความถือลขิสิทธิ์ในบทความที่เขียน กล่าวคือลิขสิทธิ์บทความเป็น
ของผู้แต่ง ไม่ใช่ของหน่วยงานท่ีจัดท าวารสาร เนื่องจากในวารสารแบบเปิดของต่างประเทศ ผู้แต่งเปน็ผู้เสยีค่าใช้จ่ายในการ
ตีพิมพ์ซึ่งรวมถึงการประเมินบทความโดยผู้ทรงคณุวุฒิตามกระบวนการจัดพิมพ์  จึงได้รับลิขสิทธิ์เป็นเจ้าของบทความ 
          สรุปว่า การขอการรับรองคณุภาพวารสารที่เป็น Open Access ตามมาตรฐาน DOAJ Seal จะต้องมีการ
เตรียมการอย่างเป็นระบบเพื่อสนบัสนุนแนวคิดการเข้าถึงแบบเสรีทัง้ในด้านนโยบาย ด้านระบบการจดัการวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ การลงรายการเมตะดาตาระดับบทความและการลงทะเบียนตัวระบุวัตถุถาวร เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้ในการ
เข้าถึงข้อมูลได้ในระยะยาว และประเด็นส าคญั คอื การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของผู้จัดท าวารสารไทยในการมอบลิขสิทธ์ิ
ใหก้ับผู้เขียนบทความหรือผู้แต่ง เพื่อให้ผู้ใช้น าความรู้จากบทความไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดความรู้ไดต้ามแนวคดิการ
เข้าถึงโดยเสรีอย่างแท้จริง 
 
6. หัวข้อ “Digital Media Production for New Learning Design: Implication for Academic Library” 
    วิทยากรโดย 1) อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 
     2) อาจารย์กุลเชษฐ์ เลก็ประยูร อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ 
         3) อาจารย์นฑากร เขียวชอุ่ม อาจารย์ประจ าคณะนเิทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
   เนื้อหาสรุปได้ดังนี ้
  ขณะนี้การเรียนการสอนในห้องเรยีนได้ปรับจากการบรรยายเพียงอย่างเดียว มาเป็นการจดักิจกรรมใน
ห้องเรียนเพื่อเพ่ิมความสนุกสนาน น่าสนใจ โดยเฉพาะการน าเทคโนโลยตี่างๆ เข้ามาใช้ เช่น ให้นักศึกษาผลติคลิปเพื่อ
น าเสนอ เป็นต้น การน าเสนอหรือใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาพเคลื่อนไหว สามารถแชร์ให้กัน มีปฏิสัมพันธ์กันได้ จะ
ช่วยให้นักศึกษามีการตอบสนองในห้องเรียนมายิ่งขึ้น โดยใช้ Media Production 
  ปี 2019 เป็นยุคแห่งเนื้อหาท่ีเป็นวิดิโอ การถ่ายคลิป ซึ่งช่วยอ านวยความสะดวกในการเรียนหรือการท างาน
ร่วมกัน และเพิ่มการมีส่วนร่วมและความตื่นเต้นในกลุม่นักศึกษา  
  การเรยีนการสอนที่ผ่านระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอรเ์ชื่อมโยงคอมพวิเตอร์ของนักศึกษาท าให้การเรียนการสอน
ไร้พรมแดน ซึ่งส่วนประกอบส าคญัที่ต้องมีคือ อุปกรณ์ + เครือข่าย + มัลติมีเดีย = ทุกที่ทุกเวลา และ ต้องเป็น “การ
เรียนรู้อย่างเท่าเทียม” กลา่วคือ ทุกครั้งท่ีผลิตสื่อออกมา จะต้องสามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้ทุกกลุ่ม รวมกับผู้พิการด้วย 
  นอกจากน้ีการน าเสนอสื่อแบบสั้น กระชับ เข้าใจง่าย โดยการใช้ INFOGraphic มาช่วย จะยิ่งท าให้น่าสนใจ
มากยิ่งขึ้น 
  ทั้งนี้ สิ่งส าคัญที่ต้องระวังคือเรื่องลิขสิทธิ์ในการน าภาพ ตัวอักษร หรือสื่อใดใดมาใช้ 
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7. หัวข้อ “Green Library สู่ Green Office: ความส าเร็จขององค์กรกับความรับผิดชอบต่อสังคม”   
    วิทยากรโดย ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกจิ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
    เนื้อหาสรุปได้ ดังนี ้
  “ห้องสมุดสีเขียว” ในต่างประเทศจะหมายถึง อาคารสเีขียว การอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร (น้ า ไฟ) การ
จัดการขยะ และการไม่สร้างมลพษิ 
  ส่วนห้องสมุดสีเขียวในประเทศไทยนั้น มีพัฒนาการ ดังนี ้
   ปี 2553  เริ่มพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 
   ปี 2557 เกิดเครือข่ายห้องสมดุสเีขียว โดยเริ่มต้นมหี้องสมุดเข้าร่วม 16 แห่ง และเป็นความร่วมมือกัน
ระหว่างสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยและเครือข่ายห้องสมุดสีเขยีว ปัจจุบันมีห้องสมดุที่เข้าร่วมเครือข่าย 58 แห่ง 
   ปี 2558  เกิดมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว 
   ปี 2559  เกิดเกณฑ์ประเมินห้องสมุดสีเขียว 
   ปี 2560-  มีการเตรียมประเมินห้องสมุดสีเขยีว 
  กิจกรรมของห้องสมดุสเีขียว ประกอบด้วย การให้ความรู้ การสร้างความเข้าใจ การสร้างความตระหนักรู้ การมี
ทักษะ การมีส่วนร่วม มีความต่อเนื่อง และมีความยั่งยืน 
  จากการรวบรวมจุดประสงค์ที่ผู้บรหิารห้องสมดุต้องการเขา้ร่วมเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว พบว่า ผู้บริหารมี
จุดประสงค์ดังกลา่ว ดังนี้ 
   1. ต้องการให้บริการห้องสมุดที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม (93%) 
   2. เห็นความส าคัญและประโยชน์ของเครือข่ายความร่วมมือ (92%) 
   3. เห็นว่าเป็นทิศทางของการพัฒนาห้องสมุดในอนาคต (85%) 
   4. เป็นนโยบายของหน่วยงาน (80%) 

ส าหรับการตรวจประเมินห้องสมดุสีเขียว จะมี 2 ระดับ คือ การตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสี
เขียว และตามเกณฑส์ านักงานสีเขียว  

  มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย 
   หมวดที่ 1 นโยบาย 
   หมวดที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม (อาคารใหม่, อาคา
เก่า)     
                   หมวดที่ 3 การจัดการทรัพยากรและพลังงาน 
  หมวดที่ 4 การจัดการของเสียและมลพิษ 
  หมวดที่ 5 การบริหารจัดการและการให้บริการของห้องสมุด 
  หมวดที ่6 บทบาทของบุคลากรหอ้งสมุดและผูม้ีส่วนเกีย่วข้อง 
  หมวดที่ 7 เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมดุ 
  หมวดที่ 8 การประเมินคณุภาพหอ้งสมุดสเีขียว 

เกณฑ์ส านกังานสีเชียว พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 
   หมวดที่ 1 การก าหนดนโยบาย การวางแผนการด าเนินงานและ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
   หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจติส านึก 
   หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน 
  หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย 
  หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 
  หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจดัจ้าง 

 
   หากน าเกณฑ์ทั้งสองมาเทียบกันจะพบว่า เกณฑ์ส านกังานสีเขียวจะมีเนื้อหาเช่นเดียวกับมาตรฐานห้องสมุด 
สีเขียว ยกเว้น 4 หมวดที่ส านักงานสีเขียวไม่มี ได้แก่ 1) โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม (อาคารใหม,่ อาคารเก่า) การบริหารจัดการและการใหบ้ริการของห้องสมุด  บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 
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  อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจ ากัดของห้องสมุดกับการท าให้เป็นห้องสมุดสีเขียว ดังนี ้
   1. ไม่สามารถลดการใช้น้ าและการใช้ไฟฟ้า เพราะผู้ใช้บริการเพิม่ 
   2. คัดแยกขยะไม่ส าเร็จ  ผู้ใช้บริการหลากหลาย และไม่ให้ความร่วมมือ 
   3. การใช้กระดาษ กับ ความต้องการใช้บริการหนังสือและสิ่งพิมพ์ 
   4. ความเย็น ความช้ืน ในอาคาร กับ เชื้อราในหนังสือ 
   5. ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ความเย็นในอาคาร กับปริมาณผู้ใช้บริการที่เพ่ิมขึ้น 
   6. อาคารประหยัดพลังงานต้องการแสงธรรมชาติ แตม่ีหนังสือท่ีต้องการการรักษาดูแล เช่น หนังสือเกา่ 
   7. การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ไมล่งตวั กับความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
  จากการด าเนินการของเครือข่ายหอ้งสมุดสเีขียวโดยห้องสมดุสมาชิกในเครือข่ายจ านวน 20 แห่ง ท่ีมีการ
รายงานผลในปี 2560 พบว่า ห้องสมุดสามารถช่วยลดการใช้พลังงาน ลดการใช้ทรัพยากร ลดปริมาณขยะและของเสีย โดย
ส่งผลใหเ้กิดการลดปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 8,857 ตนั (tCO2e) ต่อปี  
  นอกจากห้องสมุดสีเขียวจะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังช่วยท าให้ห้องสมุดได้
สภาพแวดล้อมท่ีดีในการท างาน ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน แบบไรเ้ส้นแบ่ง ได้ความร่วมมือ/ความสามัคค ีได้รักษ์โลก ได้ท าดี  
และได้ความภาคภมูิใจ อีกด้วย 
 
8. หัวข้อ “Artificial Intelligence & Cloud Technology in the Library Transformation”    
    วิทยากรโดย คุณสาวิตร สุทธิพันธุ์ Vice President Huawei Enterprise 
    เนื้อหาสรุปได้ ดังนี ้
  ความส าคญัของการเปลี่ยนรูปดิจทิัลนั้น (Digital Transformation) เริ่มจากการใช้วิธีรื้อท าลายกระบวนการ
ทางธุรกิจเดิม และหาแนวทางที่เหมาะสมกว่าในการท างาน เช่น ระบบแท๊กซี่ท่ีมีคู่แข่งโดยฮูเบอร์ การจองที่พัก/ตั่ว
เครื่องบิน/โรงแรมโดยระบบอินเทอร์เน็ต การท าบุญที่ใช้วิธีการติด QR CODE ที่ขอทาน เนื่องจากเป็นยุคที่ไม่ใช้เงินสดแล้ว 
(ท่ีประเทศจีน)  
  เนื่องจากโลกท่ีเปลี่ยนไป พฤติกรรมของลูกค้าท่ีเปลีย่นไปเพราะใช้เทคโนโลยีมากข้ึน ท าให้ลูกค้ามาตดิต่อใช้
บริการที่เราน้อยลง เราจะต้องเปลีย่นมุมมองว่า ลูกค้าเราจะอยู่ที่ไหนก็ได้ ก็สามารถใช้บริการของเราได้ ห้องสมุดจึงต้อง
ปรับตัวเช่นกัน ท้ังนี้เราจะต้องแน่ใจว่าลูกค้าของเราจะได้รับการให้บริการที่เท่าเทียมและเหมือนกัน 
  ขณะนี้เราอยู่ในคลืน่ลูกที่ 4 ที่เรียกว่า Industrial Revolution-Intelligent Technology ซึง่มีลกัษณะ
ดังนี ้
      1. All things Sensing อุปกรณ์ต่างๆ จะมีเซนเซอรต์ิดอยู่ ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาท่ีสามารถวัดจ านวนการเต้น
ของหัวใจ ของการเดิน ของชีพจร 
      2. All Things Connected ไม่ว่าจะไปท่ีใด จะต้องมีอินเทอรเ์นต็  
      3. All Things Intelligent แตล่ะสิ่งจะมีความฉลาด ที่เรียกว่า AI 
   กลยุทธ์ทาง ICT จะต้องประกอบด้วย 3 อย่าง ได้แก่  
    1. อุปกรณ์ (Device) : เลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสม ท่ีเป็นที่นิยมในปัจจุบันคือมือถือ 
   2. ช่องทางเชื่อมต่อ (Pipe) : การเช่ือมต่อเพื่อการสื่อสารที่เหมาะสม  
  3. Cloud : พื้นที่จดัเก็บ เปรียบเหมือนสมอง 
  ICT กลายเป็นสมองขององค์กร ห้องสมุดจึงต้องศึกษาและน ามาปรับใช้กับห้องสมุด 
 
9. หัวข้อ “บรรณารักษ์กับการออมและการลงทนุในยุคดิจิทัล” วทิยากรโดย ดร.นารีรัตน์ กิติอาสา ผู้อ านวยการ 
    ส านักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยเซนต์หลุยส ์
    เนื้อหาสรุปได้ดังนี ้
  การวางแผนชีวิตพร้อมแผนการเงิน ได้แก่ ก าหนดเป้าหมาย  ใส่ระยะเวลาตามเป้า  ก าหนดค่าพร้อมจ านวน
เงิน ปรับความคิดใหเ้ข้าที่  และหาวิถีการลงทุน 
  นอกจากน้ีควรจะแบ่งเงินเป็นหมวดหมู่เพ่ือให้ดูแลได้ง่ายขึ้น ได้แก่ หมวดค่าใช้จ่ายประจ า  หมวดคา่ใช้จ่าย
รายปีหมวดค่าเดินทางท่องเที่ยว  หมวดการลงทุนเพื่อเกษียณสุข  และหมวดเงินส ารองยามฉุกเฉิน 
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  ในส่วนของเงินเกษียณ สิ่งที่จะต้องวางแผนและค านึงถึง คือ ค่าใช้จ่ายต่อเดือนจะใช้เดือนละเท่าไหร่  
ค่าใช้จ่ายรายปีอะไรที่มีใหล้ด  ก าหนดระยะเวลาการมีชีวิตนานท่ีสดุ  เหลือเวลาเก็บเงินอีกนานแค่ไหน? ออมและลงทุน
อะไรดีจึงจะมีพอใช้? 
  ส าหรับหมวดเงินส ารองฉุกเฉินนั้น สิ่งที่ต้องพิจารณาและค านึงถึง คือ ค่าใช้จ่ายคงท่ีต่อเดือนมีอะไรบ้าง  
ค่าใช้จ่ายรายปีที่มผีลกับชีวิตมีอะไรบ้าง ส ารองไว้ นาน 3-6 เดือน เก็บไว้ในที่น ามาใช้ไดส้ะดวกทีสุ่ด 
  แผนการเงินอะไรบ้างท่ีควรมี 
   1. แผนการใช้จ่าย : บันทึกค่าใช้จ่ายอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเข้าใจพฤตกิรรมทางการเงินของตนอง 
   2. แผนการออมและการลงทุน : ท าควบคู่ไปกับแผนการใช้จ่าย ก าหนดเป้าหมายการออม 
   3. แผนภาษี : การวางแผนภาษีจะช่วยให้เสียภาษไีด้ถูกต้องและประหยัดภาษีทีร่ัฐบาลมอบให้ได ้
   4. แผนการเกษียณ : แผนการเงินระยะยาวท่ีควรเริ่มท าตั้งแต่ท างาน 
   5. แผนการจัดการมรดก : ควรจดัการให้เรียบร้อยเพื่อความมั่งคั่งที่มีเป็นไปอยา่งต้องการ 
  หากต้องการลงทุน จะต้องเตรียมพร้อมเพ่ือลงทุน ดังนี้  
   1. พร้อมท่ีจะชะลอการใช้จ่ายเพื่อเพ่ิมความมั่งคั่งและการใช้จ่ายที่มากข้ึน 
   2. ไม่มีภาระหนีส้ินพะรุงพะรังให้ตอ้งหมุนเงินจนเวียนหัว 
   3. มีเงินส ารองฉุกเฉินอย่างน้อย 6 เดือน 
   4. มีเงินออมตามเป้าหมายที่ต้องการ 
   5. มีแผนการเงินและเปา้หมายทางการเงิน 
   6. มีเป้าหมายในการลงทุนที่ชัดเจน 
   7. เข้าใจความเสีย่งจากการลงทุนที่จะไมไ่ดร้ับผลตอบแทนตามที่ต้องการ 
   8. มีความรู้เรื่องทางเลือกในการลงทุน เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้น กองทุน เป็นต้น 
  เตรียมพร้อมก่อนเสี่ยงในการลงทุน 
   1. เริ่มหาความรู้ เข้าใจเรื่องนั้นเรือ่ยๆ 
   2. อยู่ใกล้กับคนลงทุน ท าตัวเหมือนกับตัวเองลงทุน  
   3. เริ่มลงทุนโดยการกระจายตามความเสีย่ง แบ่งลงทุนในหลายรูปแบบ 
   4. ในการกระจายความเสี่ยงนั้น ตอ้งเข้าใจและยอมรับ เรื่องผลตอบแทน 
   5. อายุน้อยยอมรับความเสีย่งได้มาก อายุมากยอมรับความเสี่ยงได้นอ้ย 
   6. ลงทุนอย่างสม่ าเสมอในปริมาณเท่าๆ กัน (DCA) 
 

ภาพประกอบ 

   








