
วรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทบาทของ                    กับการพัฒนาพื�นที�นั�งอ่าน  "ห้องสมุด"
การสร้างความร่วมมือ 

การพัฒนานวัตกรรม การบริการ 

วิถีชีวิตใหม่ในยุค



Touchless Society

Regenerative Organic

แบบ next normal

Stay-at-home Economy

เทรนด์ชีวิต



"New Normal" ชีวิตวิถีใหม่

"พร้อมจะ Next Normal กันหรือยัง"

"Next Normal” ชีวิตวิถีถัดไป

Before COVID-19
Digital 

Transformation

Re-Think
Re-Imagine
Re-Make



Build Internal Capabilities

New Normal                Next Normal

Content : e-Resources 
(subscribed & In-house, including 
platform & tools)
Information literacy (face to face 
& Online)
Research support
Platform (digital platform, 
discovery service platform for 
searching in campus & 
worldwide and worldshare 
interlibrary loan, DD. Platform (in 
campus) online self-check 
platform 
Smart locker

People 
(grownth mindset, 

positive thinking, digital 
literacy, leadership

collaboration)

Before COVID-19           Digital Transformation

Enrich User Experience

How do we prepare and adapt?

Library as place/space 

Library as Learning gateway
Digital Content & Services
Innovations

Technology 
(Cloud, Data, Cyber 

Security)

Operations
(Process Re-design, De-regulations, 
Hybrid & Flexible Working, Library 

cooperation, Rethinking the organization 
Integrated working etc.)

Reading area/Co-working space
Green Library & Green Office



Library as place/space 

" Digital and physical convergence, adaptive and user-centered design, 
library as a place and as a network of connection and collaboration, more digitally 

connected and connect to nature"



Library as place/space 

New Creative Spaces

รองรับภาวะวิกฤต

บรรยากาศที�ต่อเชื�อมกับธรรมชาติ 
(Connect to the Nature)

เป�นมิตรกับสิ�งแวดล้อม
(ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน)

Medical Concerns 

https://www.kennedykrieger.org/patient-care/conditions/concerns-symptoms/medical
https://www.kennedykrieger.org/patient-care/conditions/concerns-symptoms/medical


Strict screening 

   Ventilation management 

Social distancing  

   Personal protection and Hygiene 

Medical Concerns During new narmal to next normal 

      มีการคัดกรองอย่างเข้มงวดสําหรับบุคลากรและผู้ใช้บริการก่อน 
การปฏิบัติการและการเข้าใช้อาคารหอสมุด

     ให้มีระบบระบายอากาศที�เพียงพอมีการถ่ายเทอากาศ โดยการใช้พัดลม
ดูดอากาศหรือการเป�ดหน้าต่างระบายอากาศประจําวันอย่างสมํ�าเสมอ

      จัดให้มีระยะห่างระหว่างโต๊ะและระหว่างที�นั�งอย่างน้อย 1 เมตร

   การขอความร่วมมือผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย การใช้เจลแอลกอฮอล์ 
ล้างมือ การลดการปนเป�� อนจุดสัมผัสร่วมต่าง ๆ ได้แก่ การใช้ประตู ป�ด-เป�ด 
อัตโนมัติ การทําความสะอาดพื�นผิวต่าง ๆ ประจําวันอย่างสมํ�าเสมอ เป�นต้น

https://www.kennedykrieger.org/patient-care/conditions/concerns-symptoms/medical
https://www.kennedykrieger.org/patient-care/conditions/concerns-symptoms/medical


Library as place/space 



Library as place/space 



Library 
as 
place/
space 



Library as Learning gateway

Content : e-Resources (subscribed & In-house, including 
platform & tools)
Information literacy (face to face & Online)
Research support
Platform (digital platform, discovery service platform for 
searching in campus & worldwide and worldshare interlibrary 
loan, DD. Platform (in campus) online self-check platform 
Smart locker

Library as Learning gateway
Digital Content & Services
Innovations



Information literacy (face to face & Online) 

ONSITE

ONLINE



Smart Accessibility  
เพื�อการเข้าถึงหนังสืออย่างไร้ขีดจํากัด 

Smart Locker



People 
grownth mindset
positive thinking
digital literacy
leadership
collaboration



5 Groups of Skills for the Future

1.Digital 
Literracy

2. 
Cr

ea
tiv

ity
&
 In

no
va

tio
n

3. Risk
management

4.
 G

ro
w

th

m
in

ds
et

5.

Lea
der

shi
p

ทักษะดิจิทัลพื�นฐาน (ใช้เทคโนโลยีเป�น)
ทักษะดิจิทัลขั�นสูง (โค้ดดิ�ง, AI, 
cybersecurity, Digital strategy 
and culture)

ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
การแก้ป�ญหาที�ซับซ้อน

Scenario planning,
Hedge / Diversification /
Buffer / Insurance

Resilience 
Lifelong Learning

สร้างพื�นที�ปลอดภัย
การเข้าอกเข้าใจผู้อื�น
ทักษะการสื�อสาร

Skills 
for the Future



กําหนดสมรรถนะร่วม 
จํานวน7 ด้าน ได้แก่ 
    1. ทักษะสารสนเทศ 
    2. ทักษะดิจิทัล 
    3. ความคิดสร้างสรรค์และ
       นวัตกรรม
    4. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
       และการแก้ป�ญหา 
    5. การตรวจสอบความถูกต้อง
       ตามกระบวนงาน
    6. ทักษะการสื�อสาร
    7. ทักษะด้านการใช้
       ภาษาอังกฤษ 
 

สมรรถนะรว่ม (common competency) 
ประเมินสมรรถนะร่วม (common competency ) 

เพื�อใช้วัดระดับค่าคาดหวังของขีดความสามารถของบุคลากรทุกตําแหน่งตามที�สํานักหอสมุดกําหนด

จัดทําแบบ 
ประเมินรูป 

แบบออนไลน์

แจ้งผลการ 
ประเมินสมรรถนะ 

ร่วม 

ประชุมชี�แจง
รูปแบบในการ 

พัฒนาบุคลากร 
เพื�อวางแผน 

กําหนดแนวทาง 
การแก้ไข 

(Competency 
GAP) 

จัดทําแผนการ 
พัฒนาบุคลากร 
รายบุคคล (IDP) 

สรุปผลประเมิน 
ประสิทธิผลของ 
กระบวนการ 

ประเมินสมรรถนะ 



Library cooperation

open library - sharing resources

เชื�อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก

ภาคีด้านทรัพยากร

Best practices 




