
  

บอกเล�าเก�าส
บจากการสมมนา 
“ การร��สารสนเทศของปวงชน : 

เร�ยนร��เพ� อสงคมเศรษฐก
จพอเพ�ยง ” 
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● จรรยาบรรณบรรณารกษ-และนกสารสนเทศ   
● การร��สารสนเทศกบสงคมเศรษฐก
จพอเพ�ยง
● นโยบายของรฐกบการร��สารสนเทศ
● การร��สารสนเทศของปวงชน                     



  

จรรยาบรรณบรรณารกษ-และนกสารสนเทศ
จรรยาบรรณบรรณารกษ-และนกสารสนเทศของสมาคมห�องสม)ดแห�ง

ประเทศไทยฯ ประกาศใช�เม� อ พ.ศ. 2521 ปรบปร)งคร6งแรกเม� อ เม� อ 
พ.ศ. 2529
 

การปรบปร)งคร6งน�6เป8นการปรบปร)งคร6งท� สอง พ.ศ. 2550 เพ� อให�
สอดคล�องกบความเปล� ยนแปลงในว
ชาช�พและสงคม 

จรรยาบรรณน�6ใช�เป8นแนวทางส:าหรบบรรณารกษ-และนกสารสนเทศ
ในการประกอบว
ชาช�พ ม�สาระส:าคญครอบคล)มจรรยาบรรณ ต�อผ��รบ
บร
การ ว
ชาช�พ ผ��ร�วมงาน สถาบน และ สงคม ดงน�6       

            



  

จรรยาบรรณบรรณารกษ-และนกสารสนเทศ

1. พ>งให�บร
การอย�างเต?มความสามารถ ด�วยบร
การท� ม�ค)ณภาพและ
ด�วยความเสมอภาคแก�ผ��รบบร
การ

2. พ>งรกษาความลบ เคารพและปกปAองส
ทธ
ส�วนบ)คคลและส
ทธ
Cในการ
รบร��ของผ��รบบร
การ

3. พ>งม�ความศรทธาในว
ชาช�พและใช�ว
ชาช�พปฏ
บต
หน�าท� ด�วยความรบ
ผ
ดชอบ ซ� อสตย-ส)จร
ต เส�ยสละ อดทน และม)�งประโยชน-ส�วนรวม โดย
ปราศจากการถ�กครอบง:าด�วยอ
ทธ
พลหร�อผลประโยชน-อนม
ชอบท)กประการ

            



  

จรรยาบรรณบรรณารกษ-และนกสารสนเทศ

4. พ>งแสวงหาความร��และพฒนาตนทางว
ชาการ ว
ชาช�พ อย�างต�อ
เน� องให�ทนความเปล� ยนแปลง และได�มาตรฐานทางว
ชาการ ว
ชาช�พระดบ
สากล

5. พ>งเป8นกลยาณม
ตรของผ��ร�วมงาน ร�วมม�อ สนบสน)น ส�งเสร
ม 
ช�วยเหล�อ เก�6อก�ลกน เปIดโอกาสให�แก�กนและกน และสร�างความสามคค�ใน
หม��คณะ เพ� อการปฏ
บต
หน�าท� อย�างม�ประส
ทธ
ภาพ

6. พ>งพฒนาสมพนธภาพและความร�วมม�อระหว�างบ)คคลและสถาบน 
และธ:ารงไว�ซ> งช� อเส�ยงและเก�ยรต
ภ�ม
ของสถาบน

   

            



  

จรรยาบรรณบรรณารกษ-และนกสารสนเทศ
7. ไม�พ>งใช�ต:าแหน�งหน�าท�  ช� อประโยชน-ส�วนตนหร�อหม��คณะโดยม
ชอบ

สถาบนและทรพยากรของสถาบนเพ� อแสวงหาประโยชน-ส�วนตนหร�อหม��คณะ
โดยม
ชอบ

8. พ>งย�นหยดในหลกการแห�งเสร�ภาพทางปMญญา เคารพและปฏ
บต

ตามกฎหมายทรพย-ส
นทางปMญญา และธ:ารงไว�ซ> งเสร�ภาพของห�องสม)ดและ
เก�ยรต
ภ�ม
ของว
ชาช�พ

9. พ>งม�ความรบผ
ดชอบต�อสงคม อ)ท
ศตนเพ� อประโยชน-และความม นคง
ของสงคม และม�บทบาทในการพฒนาสงคมไทยส��สงคมภ�ม
ปMญญาและการ
เร�ยนร�� เพ� อประโยชน-ในการพฒนาประชาชนและประเทศชาต
          

            



  

การร��สารสนเทศกบสงคมเศรษฐก
จพอเพ�ยง

การร��สารสนเทศ 

หมายถ>ง ค วามร��และความสามารถของบ)คคลในการระบ)ความ
ต�องการสารสนเทศของตนเอง ค วามสามารถในการค�นหา ประเม
น
ค)ณค�าและใช�ประโยชน-จากสารสนเทศได�อย�างม�ประส
ทธ
ภาพ 

            



  

สงคมเศรษฐก
จพอเพ�ยง
 
ค�อ สงคมท� ม�การด:าเน
นช�ว
ต โดยย>ดหลกเศรษฐก
จพอเพ�ยง

การร��สารสนเทศกบสงคมเศรษฐก
จพอเพ�ยง



  

ปรชญาของเศรษฐก
จพอเพ�ยง

เศรษฐก
จพอเพ�ยง เป8นปรชญาช�6ถ>งแนวการด:ารงอย��และปฏ
บต
ตนของ
ประชาชนในท)กระดบ ต6งแต�ระดบครอบครว ระดบช)มชน จนถ>งระดบรฐ 
ท6งในการพฒนาและบร
หารประเทศให�ด:าเน
นไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ
การพฒนาเศรษฐก
จเพ� อให�ก�าวทนต�อย)คโลกาภ
วฒน- 

ความพอเพ�ยง หมายถ>ง ความพอประมาณ ความม�เหต)ผล รวมถ>งความ
จ:าเป8นท� จะต�องม�ระบบภ�ม
ค) �มกนในตวท� ด�พอสมควร ต�อการม�ผลกระทบใดๆ
อนเก
ดจากการเปล� ยนแปลงท6งภายนอกและภายใน  

การร��สารสนเทศกบสงคมเศรษฐก
จพอเพ�ยง



  

  

การร��สารสนเทศกบสงคมเศรษฐก
จพอเพ�ยง
ท6งน�6จะต�องอาศยความรอบร� �และรอบคอบ และความระมดระวงอย�างย
 งใน

การน:าว
ชาการต�างๆมาใช�ในการวางแผนและการด:าเน
นงานท)กข6นตอน และ
ขณะเด�ยวกน จะต�องเสร
มสร�างพ�6นฐานจ
ตใจของคนในชาต
 โดยเฉพาะเจ�า
หน�าท� ของรฐ นกทฤษฎ� และนกธ)รก
จในท)กระดบ ให�ม�ส:าน>กในค)ณธรรม 
ความซ� อสตย-ส)จร
ต และให�ม�ความรอบร��ท� เหมาะสม
 

ด:าเน
นช�ว
ตด�วยความอดทน ความเพ�ยร ม�สต
ปMญญา และความรอบคอบ 
เพ� อให�สมด)ลและพร�อมต�อการรองรบการเปล� ยนแปลงอย�างรวดเร?วและกว�าง
ขวาง ท6งด�านวตถ) สงคม ส
 งแวดล�อม และวฒนธรรมจากโลกภายนอกได�เป8น
อย�างด�



  

การร��สารสนเทศกบสงคมเศรษฐก
จพอเพ�ยง

ศ�นย-ศ>กษาการพฒนาฯ
แหล�งสารสนเทศส:าหรบเกษตรกร

* ศ�นย-ศ>กษาการพฒนาเขาห
นซ�อนฯ จ.ฉะเช
งเทรา
* ศ�นย-ศ>กษาการพฒนาห�วยทรายฯ จ.เพชรบ)ร�
* ศ�นย-ศ>กษาการพฒนาอ�าวค)�งกระเบนฯ จ.จนทบ)ร�
* ศ�นย-ศ>กษาการพฒนาห�วยฮ�องไคร�ฯ จ.เช�ยงใหม�
* ศ�นย-ศ>กษาการพฒนาพ
ก)ลทองฯ จ.นราธ
วาส
* ศ�นย-ศ>กษาการพฒนาภ�พานฯ จ.สกลนคร



  

  

การร��สารสนเทศกบสงคมเศรษฐก
จพอเพ�ยง

การประย)กต-ใช�เศรษฐก
จพอเพ�ยง

เศรษฐก
จพอเพ�ยง สามารถประย)กต-ใช�ได�ในท)กระดบ ท)กสาขา ท)กภาค
ของเศรษฐก
จ ท6งภาคอ)ตสาหกรรม ภาคการเกษตร ภาคชนบท ภาคการเง
น 
ภาคอสงหาร
มทรพย- และการค�าการลงท)นระหว�างประเทศ โดยม�หลกการท� 
คล�ายคล>งกน ค�อ เน�นการเล�อกปฏ
บต
อย�างพอประมาณ ม�เหต)ม�ผล และสร�าง
ภ�ม
ค)�มกนให�แก�ตนเองและสงคม



  

  

การร��สารสนเทศกบสงคมเศรษฐก
จพอเพ�ยง

เศรษฐก
จพอเพ�ยง ควรสร�างความพอด� 5 ประการ

1. ความพอด�ด�านจ
ตใจ
2. ความพอด�ด�านสงคม
3. ความพอด�ด�านทรพยากรธรรมชาต
และส
 งแวดล�อม
4. ความพอด�ด�านเทคโนโลย�
5. ความพอด�ด�านเศรษฐก
จ



  

  

การร��สารสนเทศกบสงคมเศรษฐก
จพอเพ�ยง

สร)ป
ย>ดหลกเศรษฐก
จพอเพ�ยงเพ� อการพฒนาค)ณภาพช�ว
ตท� ม นคงย งย�น

* ค�อ การปฏ
บต
ตามแนวทางเศรษฐก
จพอเพ�ยง

* เป8นการป�รากฐานท� ม นคงและย งย�น



  

  

นโยบายของรฐกบการร��สารสนเทศ
ค)ณสมบต
ท� ควรม�ในการร��สารสนเทศ

1. ตระหนกร��ว�าสารสนเทศท� ถ�กต�องสมบ�รณ-สามารถน:าไปใช�ประโยชน-
ได� 
2. ร��ว�าตนเองม�ความต�องการสารสนเทศใด
3. สามารถต6งค:าถามหร�อระบ)ความต�องการสารสนเทศของเองได�
4. สามารถระบ)หร�อช�6แหล�งสารสนเทศท� จะค�นหาได�
5. สามารถพฒนากลว
ธ�การค�นค�นสารสนเทศได�

  



  

นโยบายของรฐกบการร��สารสนเทศ

●6. สามารถเข�าถ>งแหล�งสารสนเทศท6งท� จดเก?บอย��ในส� อคอมพ
วเตอร-
และส� อร�ปแบบอ� นๆได�
●7. สามารถประเม
นค)ณค�าสารสนเทศได�
●8. สามารถจดกล)�มหร�อหมวดหม��สารสนเทศเพ� อน:าไปใช�ประโยชน-ได�
●9. สามารถบ�รณาการสารสนเทศใหม�ๆเข�ากบองค-ความร��ท� ม�อย��เด
มได�
●10. สามารถใช�สารสนเทศในการค
ดเช
งว
เคราะห- และใช�สารสนเทศ
ในการแก�ปMญหาได�



  

ดงน6น ผ��ร��สารสนเทศจ>งเป8นผ��ท� ม�ความร��และความสามารถท� ส:าคญ 
ค�อร��ความต�องการสารสนเทศ สามารถค�นหาและประเม
นค)ณค�าสารสนเทศ 
สามารถค
ดเช
งว
เคราะห- ซ> งเป8นผลสมฤทธ
Cท� ส:าคญของการร��สารสนเทศ 
นอกจากน�6 ยงสามารถส� อสารสนเทศโดยใช�เคร� องม�อและเทคโนโลย�
ท� เหมาะสมได�อย�างม�ประส
ทธ
ภาพ และประการส)ดท�ายค�อ ม�ความเข�าใจ
เร� องจร
ยธรรม และม�จร
ยธรรมในการใช�สารสนเทศ 

นโยบายของรฐกบการร��สารสนเทศ



  

  

นโยบายของรฐกบการร��สารสนเทศ
ความจ:าเป8นท� จะต�องม�ทกษะการร��สารสนเทศ

1. เราอาศยอย��ในสงคมสารสนเทศ
2. สารสนเทศ เป8นเคร� องอ)ปโภคท� ไม�ม�ท� ส
6นส)ด และเราต�องการให�
สารสนเทศได�แพร�หลายและเป8นส
 งจ:าเป8นส:าหรบเรา
3. เทคโนโลย� ท:าให�เก
ดการเปล� ยนแปลงท6งว
ธ�การและความก�าวหน�า 
ท6งในด�านการจดสร�างและการจดเก?บสารสนเทศ ดงน6นจ>งม�ความ
จ:าเป8นท� เราจะต�องม�การเปล� ยนแปลงทกษะ และย)ทธว
ธ�ในการเข�าถ>ง
สารสนเทศ

  



  

  

การร��สารสนเทศของปวงชน

ในฐานะห�องสม)ดท:าอย�างไรให�คนไทยรบร��สารสนเทศ

1. เป8นผ��ช�6น:าให�คนร��จกค
ด
2. เป8นบร
บทใหญ�ในสงคม
3. เป8นเพ� อนค��ค
ด
4. เป8นนกค
ด นกบร
การ
5. น:าความผ
ดพลาดมาพ
จารณาและปรบปร)ง 

  



  

  

การร��สารสนเทศของปวงชน
การท:าห�องสม)ดให�เป8น 5 stars learning resource center

1. Inside : ร��จกผ��ใช�อย�างล>กซ>6ง
2. Info : เป8นแหล�งเร�ยนร��ให�กบผ��ใช� 
3. Inspire : สร�างแรงบนดาลใจให�ผ��ใช�อยากค�นคว�า รวมถ>ง
การสร�างบรรยากาศท� ด�
4. Intrend : ตามย)คตามสมยทน อย�าท:าอะไรท� ย>ดต
ดกบส
 งเด
ม 
ต�องขานรบกบการปรบเปล� ยนได�โดยง�าย
5. Integrate : ต�องบ�รณาการห�องสม)ดให�เข�ากบสถานการณ-และ
ความเปล� ยนแปลงต�างๆท� เก
ดข>6นอย��เสมอ 

  



  

  

การร��สารสนเทศของปวงชน
ข�อค
ดส:าหรบบรรณารกษ-ในย)คปMจจ)บน

1. เป8น Professional

2. Update ความร��ท6งทางบรรณารกษ- และ IT

3. สร�างภาค� ความร�วมม�อ

4. ม� plan ในการท:างาน

  



  

  

การร��สารสนเทศของปวงชน

5. ท:างานประจ:าให�เป8นงานว
จย กระต)�นให�เก
ดนวตกรรมใหม�ๆจาก
งานประจ:าของเรา

6. สร�างนโยบายท� ชดเจน

7. ถ�าหากสามารถผลกดนให�ม� license ส:าหรบว
ชาช�พข>6นมาได� ก?
จะเป8นว
ชาช�พท� ม�ค)ณค�า และความส:าคญ

8. ส
 งใดท� พอท:าได� ให�ท:าโดยไม�ต�องร�รอ   

  



  

  

แหล�งท� มาของข�อม�ล

เอกสารประกอบการประช)มใหญ�สามญประจ:าปg 2550 และประช)ม
ว
ชาการสมาคมห�องสม)ดแห�งประเทศไทยฯ เร� อง “ การร��สารสนเทศ
ของปวงชน : เร�ยนร��เพ� อสงคมเศรษฐก
จพอเพ�ยง” วนท�  18-21 
ธนวาคม 2550 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร- กร)งเทพมหานคร

สวสด�


