
CHECKLISTS
ส ำหรบักำรกลบัมำเปิดห้องสมดุในชีวิตวิถีใหม่

[ นายเมฆนิทร ์ลขิติบุญฤทธิ ์ ]

3 สิงหำคม 2563
เวลำ 13:15 - 14:00 น.

การประชุมเพือ่เตรยีมการจดังานสปัดาหห์อ้งสมุดออนไลน์ ครัง้ที ่44 พทุธศกัราช 2563 
เรือ่ง แนวปฏบิตัขิองหอ้งสมุดในชวีติวถิใีหม ่(Library Practices in New Normal)



Who am I ?

นำยเมฆินทร ์ลิขิตบญุฤทธ์ิ
(วำย)

ปริญญำตรี : 
บรรณำรกัษศำสตรแ์ละสำรสนเทศศำสตร ์มอ. ปัตตำนี

ปริญญำโท :
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มจธ.

ประสบกำรณ์ท ำงำน :
• กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร
• บริษทัแกรนดมี์เดียเน็ตเวิรค์จ ำกดั
• วิทยำลยัเทคโนโลยีสยำม
• www.Sanook.com
• ส ำนักงำนบริหำรและพฒันำองคค์วำมรู้ (OKMD)
• ส ำนักงำนอทุยำนกำรเรียนรู้ (TK park)
• ห้องสมดุมำรวย ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

ผลงำนอ่ืนๆ : 
http://projectlib.wordpress.com,www.libraryhub.in.th,www.thlibrary.com
ผูก่้อตัง้ Facebook Group : Librarian in Thailand
ผูก่้อตัง้ Facebook Page : เครือข่ำยห้องสมดุและบรรณำรกัษ์ไทย



อนำคตของ
แหล่งเรียนรู้
จะเป็นอย่ำงไร

ผูใ้ช้บริกำร
จะยงัคงมำท่ี

แหล่งเรียนรูห้รอืไม่

หำกไม่มีหนังสือ
สกัเล่ม

ในห้องสมุด

บรรณำรกัษ์
จะตกงำน
ได้หรอืไม่



https://ourworldindata.org/coronavirus#we-need-to-be-careful-in-interpreting-the-case-fatality-rate-of-an-ongoing-outbreak

https://ourworldindata.org/coronavirus#we-need-to-be-careful-in-interpreting-the-case-fatality-rate-of-an-ongoing-outbreak


NEW NORM
ความปกตริปูแบบใหม่



NEW NORM
มำตรกำรภำครฐั



แนวทำง
สู่กำรเปิดให้บริกำรห้องสมดุ

ลดควำมเส่ียง

ปรบัเปล่ียนพฤติกรรม

ได้มำตรฐำน

สร้ำงควำมเช่ือมัน่



Check Lists
ส าหรบัการกลบัมาเปิดหอ้งสมดุในชวีติวถิใีหม่

1. กำรวำงแผน (Planning)
2. กำรส่ือสำร (Communications)
3. เว้นระยะห่ำงทำงสงัคม (Social distancing measures)
4. มำตรกำรควำมปลอดภยั (Safety precautions)
5.พนักงำนให้ควำมช่วยเหลือ (Staff support)
6. กำรให้ควำมช่วยเหลือชมุชน / ผูใ้ช้บริกำร
7.กำรด ำเนินงำน (Operations)

Credit : Australian Library and 
Information Association (ALIA) -
Checklist for reopening libraries : 
https://read.alia.org.au/file/1355/downlo
ad?token=b4AAAz6q



1. กำรวำงแผน (Planning)

• กำรประเมินควำมเส่ียง (Risk assessment)

• กำรวำงแผนปฏิบติักำรและแผนกำรส่ือสำร (Operations and 
communications plans)

• กำรก ำหนดช่วงเวลำ หรือกำรแบง่เฟส (Timeline and phasing) 
(easing of lockdown, partial reopening, full reopening)

• กำรเฉลิมฉลองต้อนรบักำรกลบัมำเปิด (Celebration of full reopening)



กำรก ำหนดช่วงเวลำ หรอืกำรแบง่เฟส (Timeline and phasing) 
(easing of lockdown, partial reopening, full reopening)

Scenario 4Scenario 3Scenario 2Scenario 1

กลบัมำระบำดรอบสอง 
ปิดแบบกะทนัหนัอีกครัง้

กลบัมำเปิดแบบ 
Full Reopening

กลบัมำเปิด
แต่ลดกำรบริกำร

กลบัมำเปิด
แต่ปิดบริกำรบำงส่วน

https://medium.com/@john.alan.thill/a-phased-reopening-plan-for-libraries-as-covid-19-restrictions-are-lifted-2d96885c0c1d

https://medium.com/@john.alan.thill/a-phased-reopening-plan-for-libraries-as-covid-19-restrictions-are-lifted-2d96885c0c1d


2. กำรส่ือสำร (Communications)

• ค ำแนะน ำและกำรอบรมเจ้ำหน้ำท่ี (Guidelines and training for staff)

• ข้อมลูส ำหรบัผูเ้ก่ียวข้อง (Information for stakeholders) 

• กำรแจ้งเตือนข่ำวสำรผำ่นส่ือประชำสมัพนัธอ์งคก์ร (Media alert 
through organisation’s media team)

• แจ้งเตือนบริกำรท่ีสำมำรถให้บริกำรได้ (Notification of services available)

• กำรส่ือสำรผำ่น โทรศพัท ์และ อีเมล ์(Be prepared for phone and email)

• โอกำสในกำรส่ือสำร "คณุค่ำของห้องสมดุ" (Use the opportunity to 
communicate the value of the library)



แจ้งเตือนบริกำรท่ีสำมำรถให้บริกำรได้ (Notification of services available)

Curbside 
Pickup

Downloadable eBooks 
& eAudiobooks

Daily Virtual 
Storytime

Outdoor 
Book Drop

Wi-Fi 
Availability



3. เว้นระยะห่ำงทำงสงัคม (Social distancing measures)

สญัลกัษณ์กำรเว้นระยะห่ำงภำยใน
ห้องสมดุ เช่น โต๊ะ เกา้อี ้คอมพวิเตอร ์
รวมถึงกำรท ำสญัลกัษณ์จดุยืนรอรบั
บริกำรต่ำงๆ นอกจำกน้ียงัรวมถึงกำร
จ ำกดักำรใช้บริกำรต่ำงๆ เช่น จ านวนเวลา
ในการใชบ้รกิาร จ านวนผูใ้ชบ้รกิารภายใน 
จ านวนการจดักจิกรรมในสถานที ่ฯลฯ

มากกว่า 1 เมตร



4. มำตรกำรควำมปลอดภยั (Safety precautions)

• กำรปฏิบติังำนในพืน้ท่ีท่ีมีควำมเส่ียง 
(Identify high risk areas)

• กำรท ำควำมสะอำดอปุกรณ์และวสัดอ่ืุนๆ 
(Cleaning schedule)

• กำรกกักนั / กำรกกัตวั (Quarantine and/or 
sanitise returned items)

• จดุคดักรองผูมี้ควำมเส่ียง (Ask people who 
are unwell not to attend the library)



กำรกกักนั / กำรกกัตวั (Quarantine and/or sanitise returned items)



5.พนักงำนให้ควำมช่วยเหลือ (Staff support)

• กำรเหล่ือมเวลำในกำรปฏิบติังำน (Shift work 
to reduce the number of staff in the library)

• สนับสนุนบริกำรด้วยตนเอง (Promote use of 
Self Services) 

• บริกำรช่วยเหลือแบบ Face to Face ท่ี
เปล่ียนไป (Manage expectation of face-to-face 
assistance for library users)



บริกำรช่วยเหลือแบบ Face to Face ท่ีเปล่ียนไป 
(Manage expectation of face-to-face assistance for library users)

บรรณำรกัษ์ห้องสมดุมหำวิทยำลยักบักำรสอนใช้เคร่ืองมือออนไลน์

ส านกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัขอนแก่น
https://library.kku.ac.th/



บรรณำรกัษ์ห้องสมดุประชำชนปรบัตวัอย่ำงไร

หอ้งสมดุประชาชนอ าเภอทพัทนั จงัหวดัอุทยัธานี
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011407706455



6. กำรให้ควำมช่วยเหลือชมุชน / ผูใ้ช้บริกำร
• ขยำยเวลำในกำรยืมคืน (Extended loan periods)
• ต่ออำยกุำรยืมอตัโนมติั (Automatic and repeated loan renewals)
• ยกเว้นค่ำปรบั (Waiving of fines)



7.กำรด ำเนินงำน (Operations)

• กำรกลบัมำท ำงำนของพนักงำน (Bring back staff)

• กำรเปิดรบัคืนหนังสือค้ำงส่ง (Reactivate return chutes)

• กำรเปิดอำคำรห้องสมเุพ่ือให้บริกำรอีกครัง้ (Reopen library buildings)

• กำรให้บริกำรห้องสมดุในรปูแบบใหม่ 
• กำรให้บริกำรคอมพิวเตอรใ์นห้องสมดุ
• ทบทวนเร่ืองกำรรบัเงินสดในกรณีต่ำงๆ
• กิจกรรมในรปูแบบ Virtual / Remote Classroom
• ทบทวนงบประมำณส ำหรบัปีน้ีและปีหน้ำ (Review 2020-2021 budget) 



ห้องสมดุปิดแต่บริกำรไม่ได้ปิด







ห้องสมดุปิดแต่บริกำรไม่ได้ปิด

Photo/TKPARK delivery.jpg


กรณีศึกษำห้องสมดุท่ีกลบัมำเปิดให้บริกำร

https://www.facebook.com/bangkokcitylibrary
หอสมดุเมอืงกรงุเทพมหานคร Bangkok City Library



กรณีศึกษำห้องสมดุท่ีกลบัมำเปิดให้บริกำร

https://www.facebook.com/tkparkclub/
TKpark อุทยานการเรยีนรู้



อนำคตของ
แหล่งเรียนรู้
จะเป็นอย่ำงไร

ผูใ้ช้บริกำร
จะยงัคงมำท่ี

แหล่งเรียนรูห้รอืไม่

หำกไม่มีหนังสือ
สกัเล่ม

ในห้องสมุด

บรรณำรกัษ์
จะตกงำน
ได้หรอืไม่



ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี




