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บทบาทหน้าที่ตามวงจรห้องสมุดยุคใหม่

ทรัพยากร
สารสนเทศ/

สถาบันการศึกษาทางบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์

หอ้งสมุด องคก์ารสารสนเทศ

สมาคมวชิาชีพ เครือข่าย/ชมรมวชิาชีพ
สมาคมห้องสมุดของชาตแิละนานาชาติ
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เอกสาร

เอกสารโบราณ,

จดหมายเหตุ

หนงัสือ,

วทิยานิพนธ์,
วารสาร,

ส่ือโสตน์

ขอ้มูล,ไฟลดิ์จิทลั

1.รู้จกักระบวนการจดัการทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภทอยา่งเป็นระบบ
2.ใชม้าตรฐานการจดัการและการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ
3.ใหบ้ริการสารสนเทศใหถึ้งผูใ้ชต้ามกลุ่มเป้าหมาย
4.จดัการแหล่งเรียนรู้ตามหลกัจริยธรรมและมาตรฐานสากล
5.สงวนรักษาสารสนเทศ องคค์วามรู้ ภูมิปัญญาและวฒันธรรมของชาติเพื่อต่อยอด 
และส่งต่อใหค้นรุ่นต่อไป

สารสนเทศDocument,

Record,

Archive

Data,

Digital,

Archive

Book,eBook,

Thesis,Report,

Journal,eJournal

AV,Media

บรรณารักษ์ / นักสารสนเทศ



Library ecosystem
วงจรระบบนิเวศหอ้งสมุด

3.Library 

Technology
เทคโนโลยหีอ้งสมุด

5.Library 

Reading 

Space
พื้นท่ีการอ่าน
และการเรียนรู้

1.Library 

Advocacy/

Management
นโยบาย/งบประมาณ

การสนบัสนุน/การบริหาร/
ความร่วมมือ

6.Library/Information 

Science Training & 

Curriculum

หลกัสูตรการสอน/การฝึกอบรม

บริการยมืคืน
บริการตอบค าถามช่วยคน้ควา้
บริการส่งเสริมการอ่าน
บริการข่าวสารทนัสมยั
บริการดรรชนี บรรณานุกรม

บริการชุมชน

การคดัเลือก/การจดัหา
การวเิคราะห์หมวดหมู่/
การท ารายการ/เมตะดาตา/
การแปลงขอ้มูล
การสงวนรักษา อนุรักษ์

เอกสารจดหมายเหตุ
หนงัสือ วารสาร
วิทยานิพนธ์
รายงานการวจิยั
AV media,

E-text

ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั
ระบบหอ้งสมุดดิจิทลั
คลงัสารสนเทศดิจิทลั
คลงัขอ้มูลจดหมายเหตุ
เทคโนโลยวีเิคราะห์ขอ้มูล เครือข่าย
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บรรณำรักษศำสตร์
สำรสนเทศศึกษำ
สำรสนเทศศำสตร์

เป็นวิชำชีพ



PowerPoint Presentation01

https://circabc.europa.eu/sd/a/286ebac6-aa7c-4ada-a42b-ff2cf3a442bf/ISCED-

F%202013%20-%20Detailed%20field%20descriptions.pdf

(ISCED-F 2013)

การจัดการศึกษาและการฝึกอบรม
ตามมาตรฐานนานาชาติ

0322 Library, information 

and archival studies

https://circabc.europa.eu/sd/a/286ebac6-aa7c-4ada-a42b-ff2cf3a442bf/ISCED-F%202013%20-%20Detailed%20field%20descriptions.pdf


Libraries in Thailand
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Access เป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ของห้องสมุด

1

3
 Intellectual freedom 

ส่งเสริมเสรีภำพทำงปัญญำและสทิธิพื นฐำนของพลเมือง
 Provide intellectual freedom 

intellectual freedom and help to safeguard basic
democratic  values and universal civil rights

4
Organize & Preservation

จัดหา จัดระบบ สงวนรักษาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ

 guarantee and facilitate access to expressions of knowledge 
acquire, organize, preserve and make available the widest   
variety of materials

5 ACCESS
ให้ความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอย่างทั่วถึง

 equally accessible to all users
make materials, facilities and services equally accessible
to all users

6
Professional 

คัดเลือกทรัพยากรและจัดบริการด้วยหลักการทางวิชาชีพ
 Governed by professional considerations

ensure that the selection and availability of library materials  
and services is governed by professional considerations
and not by political, moral and religious views

https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/faife/statements/iflastat-en.pdf

2
Lifelong Learning

สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 Support Lifelong Learning
decision-making and cultural development 

https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/faife/statements/iflastat-en.pdf


กำรเข้ำถึง

The Core Values of Librarianship, adopted by ALA in 2004,
is a reasonable, comprehensive definition of librarians’ goals:

• Access
• Confidentiality/Privacy
• Democracy
• Diversity
• Education and Lifelong Learning
• Intellectual Freedom
• Preservation
• The Public Good
• Professionalism
• Service
• Social Responsibility



เขียน 2559 - 2560

Book.eBook

Journal, eJournal

Thesis, Report

Library integrated system

Digital Library

Digital objects, 

Datasets

Digital Repository

Data Repository

Data Archive

(UNISIST 2003) 

-Collection

-Storage

-Preservation

การวิจยัเร่ือง มาตรฐานในการจดัการขอ้มูล
ในคลงัสารสนเทศดิจิทลั



การจัดการข้อมูลวจิัยและผลผลติจากงานวจิัยในคลงัสารสนเทศดจิิทัล

(CNRS 2016 : 74)

บทความวิจยัในวารสาร
บทความวิชาการ

ขอ้มูลดิจิทลั
ขอ้มูลสนบัสนุนผลการวิจยั 
(datasets)

วิทยานิพนธ์
รายงานการวจิยั
รายงานวิชาการ
เอกสารการน าเสนอ

ขอ้มูลท่ีเป็นผลผลิต
จากงานวจิยั

-Digital 

Repository

-Data 

Repository



คลงัสารสนเทศดจิิทัล
Digital repository

• ระบบสารสนเทศท่ีใชจ้ดัเกบ็ขอ้มูลในรูปแบบดิจิทลัท่ีเป็น
ผลงานของอาจารย ์นกัวิจยั นกัศึกษา หรือบุคลากรของ
หน่วยงาน ไดแ้ก่ บทความวจิยัหรือบทความวชิาการ ขอ้มูลท่ี
เกิดข้ึนระหวา่งการท าวจิยั (dataset) วิทยานิพนธ์ระดบั
ปริญญาโทและปริญญาเอก รายงานการวิจยั หนงัสือ และ
ทรัพยากรการเรียนรู้อ่ืน ๆท่ีเป็นผลจากการวิจยั หาก
ด าเนินงานโดยสถาบนัการศึกษานิยมเรียกวา่ คลงัสารสนเทศ
สถาบนั (institutional repository: IR) 

คลงัข้อมูลจดหมายเหตุ
Data archive

• a facility established and 
maintained for the 
preservation, management, 
administration, and use of 
records and information of 
permanent and enduring 
value recorded or stored on 
electronic media.

หอ้งสมุดยคุใหม่เป็นหอ้งสมุดท่ีมีการจดัการขอ้มูลในคลงัสารสนเทศดิจิทลัและ
คลงัขอ้มูลจดหมายเหตุดิจิทลัตามมาตรฐานสากล



https://kukr2.lib.ku.ac.th/kukr_es/index.php?/kukr/

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

https://kukr2.lib.ku.ac.th/kukr_es/index.php?/kukr/
https://cuir.car.chula.ac.th/


มาตรฐานCoreTrustSeal

16 ขอ้ก าหนด

โครงสร้างพื้นฐานขององคก์ร การจดัการวตัถุดิจิทลั เทคโนโลยี

R1 พนัธกิจ

R2 ลิขสิทธ์ิ

R3 ความต่อเน่ืองในการเขา้ถึง

R6 ผูเ้ช่ียวชาญ

R7 ความสมบูรณ์ถูกตอ้งของขอ้มูล

R8 การประเมินคุณภาพ

R9 ขั้นตอนการจดัเกบ็เอกสาร

R10 แผนการสงวนรักษา

R11 คุณภาพข้อมูล/เมตะดาตา

R12 แผนผงังาน

R13 การคน้พบขอ้มูล

R14 การน าขอ้มูลกบัมาใชไ้ดอี้ก

R15 โครงสร้างทางเทคโนโลยี

R16 ความปลอดภยัของขอ้มูล

R5 โครงสร้างองคก์ร

R4 การรักษาความลบั/จริยธรรม

ขอ้ก ำหนด 16 ขอ้ 102 ขอ้ยอ่ยของมำตรฐำนสำกล CoreTrustSeal



Access to UK data archive

https://www.data-archive.ac.uk/

https://www.data-archive.ac.uk/


Data Archiving and Networked Services

https://dans.knaw.nl/en/

https://dans.knaw.nl/en/


Australian Data Archive (ADA)

https://ada.edu.au/

The Australian Data Archive (ADA) is a Core Trust Seal certified repository, based in the ANU Centre 
for Social Research and Methods (CSRM) at the Australian National University (ANU).

https://ada.edu.au/
https://assessment.datasealofapproval.org/assessment_245/seal/html/
http://csrm.cass.anu.edu.au/
http://www.anu.edu.au/


Swedish National Data Archive

https://snd.gu.se/en

https://snd.gu.se/en


Canadian Research Data Centre Network

https://crdcn.org/data

https://crdcn.ca/

https://crdcn.org/data
https://crdcn.ca/


Digital Repository of Ireland

https://repository.dri.ie/catalog?mode=collections&search_field=all_fields

https://repository.dri.ie/catalog?mode=collections&search_field=all_fields


UCD Digital Library by Library of University College Dublin

https://digital.ucd.ie/

http://www.ucd.ie/
https://digital.ucd.ie/


The Data Repository for University of Minnesota (DRUM)

https://conservancy.umn.edu/drum

https://conservancy.umn.edu/drum


https://www.icpsr.umich.edu/web/pages/ICPSR/index.html

https://www.icpsr.umich.edu/web/pages/ICPSR/index.html


Finland Social Science Data Archive

https://www.fsd.tuni.fi/en/

https://www.fsd.tuni.fi/en/


Data archive for the social sciences

https://www.gesis.org/en/institute/departments/data-archive-for-the-social-sciences

https://www.gesis.org/en/institute/departments/data-archive-for-the-social-sciences


ODUM INSTITUTE DATA ARCHIVE

Providing trusted long-term preservation and stewardship of research data assets to broaden scientific inquiry, 
promote research reproducibility, and foster data fluency now and into the future.

https://odum.unc.edu/archive/

https://odum.unc.edu/archive/


National Space Science Center, Chinese Academy of Sciences

https://www.nssdc.ac.cn/eng/

https://www.nssdc.ac.cn/eng/


Web archiving: UK Web Archive Blog,
Covid-19 History Project

https://rcc.access.preservica.com/uncategorized/SO_48895284-d070-47c0-b819-5317913be2a1/

การจดัการข้อมูล
จดหมายเหตุเวบ็

https://rcc.access.preservica.com/uncategorized/SO_48895284-d070-47c0-b819-5317913be2a1/


https://www.kb.nl/en/organisation/research-expertise/long-term-usability-of-

digital-resources/web-archiving

https://www.kb.nl/en/organisation/research-expertise/long-term-usability-of-digital-resources/web-archiving


Job description: Data Librarian

https://www.ands

.org.au/__data/as

sets/pdf_file/000

6/406437/generic

_datalibrarian_jo

bdescription.pdf

จะมีบรรณำรักษ์
ข้อมูลได้อย่ำงไร

https://www.ands.org.au/__data/assets/pdf_file/0006/406437/generic_datalibrarian_jobdescription.pdf






Digital library manager
ผู้จัดกำรห้องสมุดดิจิทัล

Metadata specialist
ผู้เชี่ยวชำญมาตรฐานการลงรายการ

Digital literacy trainer
วิทยำกรฝึกอบรมทักษะกำรรู้ดิจิทัล กำรรู้สำรสนเทศ

Data librarians / data archivists
บรรณำรักษ์ข้อมูล / นักจดหมำยเหตุข้อมูล

New generation librarians

1

2

3

4
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University of

Helsinki, Finland



Tampere University.        Turku Library,Finland



Tampere University Library,

Finland



New generation libraries:-

Physical collection 
in physical learning environment

for reading and learning spaces,

Digital collection 
In digital learning environment

to access to digital contents,

Digital repository,
Digital archive,
Data literacy
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วงจรของห้องสมุดยุคใหม่ยังคง
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรข้อมูล

Data, Digital, Archive
ขอบคุณค่ะ
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