
แหล่งเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน:  
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย Edith Cowan วิทยาเขต Joondalup ประเทศออสเตรเลีย 

โดย...ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน 
 

 มหาวิทยาลัย Edith Cowan เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั ้งชื่อตามสุภาพสตรีผู ้ก่อตั้งคือ Edith Dircksey 
Cowan เป็นนักปฏิรูปสังคมด้านสิทธิและสวัสดิการของเด็กและสตรี มหาวิทยาลัย  Edith Cowan วิทยาเขต 
Joondalup ตั้งอยู่ในมลรัฐ Western Australia (WA) ประเทศออสเตรเลีย เริ่มก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1991 (พ.ศ. 
2534) นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2565) มีอายุราว 30 ปีเท่านั้น จึงถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ แต่ในด้านคุณภาพ
การสอน มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลระดับ 5 ดาวมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 15 ปี ติดอันดับ 1 ใน 100 
ของการประเมิน ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตสำคัญ 3 แห่ง คือ Joondalup, Mount Lawley และ 
South West ส่วนในอนาคตจะเปิดวิทยาเขตที่ใจกลางกรุง Perth (ECU City) ซึ่งคาดว่าจะเปิดราวปลายปี 
ค.ศ. 2025 (พ.ศ. 2568) 
 ห้องสมุดมหาวิทยาลัย Edith Cowan วิทยาเขต Joondalup เปิดให้บริการทุกวัน วันจันทร์ถึงศุกร์
เปิดตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. วันเสาร์และอาทิตย์เปิดเวลา 10.00 น.-17.00 น และที่บริเวณชั้น 1 และ 2 
เปิดให้บริการแบบ 7/24 คือ 7 วันตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีบริการที่หลากหลาย ทั้งบริการพื้นฐานทั่วไป และ
บริการลักษณะพิเศษที่สอดคล้องกับบริบทการเป็นแหล่งเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 
บริการห้องสมุดกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ห้องสมุดมหาวิทยาลัย Edith Cowan วิทยาเขต Joondalup มีบริการที่สอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ 
(Quality Education) โดยมีการจัดบริการห้องสมุดที่สำคัญดังนี้ 

1. บริการพื้นฐานทั่วไป (General Service) 
เป็นบริการที่ห้องสมุดทุกแห่งจัดไว้สำหรับผู้ใช้บริการโดยทั่วไป ได้แก่ บริการทรัพยากรสารสนเทศ 

(Collections) ซึ่งเป็นบริการเพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า การจัดการเรียนการสอน การวิจัย ทั้งในรูปแบบ
ของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของฐานข้อมูลต่างๆ สามารถค้นหาตามหัวเรื่อง ประเภทฐานข้อมูล 
หรือบริษัทจัดจำหน่ายได้ บริการสืบค้นข้อมูลขั้นสูงสำหรับการทำวิจัย นอกจากนี้ ยังมีบริการพิมพ์ ทำสำเนา 
และแสกน (Print Copy Scan) ซึ่งผู ้ใช้บริการสามารถดำเนินการด้วยตนเองโดยใช้ระบบอัตโนมัติและเสีย
ค่าบริการ ห้องสมุดมีการจัดแยกทรัพยากรสารสนเทศประเภท High Use Collection ซึ่งเป็นทรัพยากร
สารสนเทศที่ได้รับความนิยมในการใช้สูงและมักยืมออกในช่วงเวลาสั้นๆ โดยจัดบริการเครื่องถ่ายเอกสารและ
เครื่องยืมคืนอัตโนมัติสำหรับให้ผู้ใช้ดำเนินการด้วยตนเองเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว  

 
 
 



2. บริการอาคารสถานที่ (Area and Space Service) 
เป็นบริการใช้อาคารสถานที่ เช่น ห้องอ่านหนังสือ ห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องศึกษาแบบกลุ่มและแบบ

เงียบ สามารถจองการใช้งานห้องประชุมผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงบริการใช้พื้นที่สาธารณะบริเวณโดยรอบ
ห้องสมุดสำหรับการเรียนรู้ร่วมกัน  

3. บริการอุปกรณ์และแนะนำการใช้ (Loan and Peer support) 
เป็นบริการให้ยืมอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป ดองเกิล (Dongles เป็น

อุปกรณ์ USB ขนาดเล็กที่สามารถเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปเพื่อการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต) เป็นต้น 
รวมถึงการมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อแนะนำในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น Blackboard, MS 
Teams, MS Office, Panopto, Turnitin, Pebblepad เป็นต้น รวมถึงการจัดวัสดุอุปกรณ์พื้นฐานไว้บริการ 
เช่น กระดานไวท์บอร์ด จุดชาร์ตไฟ เป็นต้น 

4. บริการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  
เป็นบริการใช้พื้นที่ในห้องสมุดเพื่อจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อที่น่าสนใจ อาจเป็นกิจกรรมเพ่ือ

สนับสนุนเชิงวิชาชีพ หรือกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนเชิงวิชาการ โดยเปิดกว้างให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม
หรือขอพ้ืนที่เพ่ือดำเนินกิจกรรมได้ 

5. บริการใหค้ำปรึกษา (Learning Advisers and Peer Skills Advisers) 
เป็นบริการออนไลน์สำหรับผู้ใช้บริการที่อยู่ในวิทยาเขตอื่นๆ ในการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เช่น 

ทักษะภาษาอังกฤษ การเขียนเชิงวิชาการ การคำนวณ และทักษะการเรียน การจัดหาทรัพยากรที่ผู้ใช้บริการ
สามารถเข้าถึงได้ด้วยตนเองบนเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังมีบริการชุมชนศูนย์ทักษะทางวิชาการ การอบรมเชิง
ปฏิบัติการทักษะทางวิชาการในหัวข้อต่างๆ เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการ การสื่อสาร และการคิดเชิง
วิพากษ์ รายการเสริมทักษะทางวิชาการเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการเริ่มต้นและวางแผนงานที่ได้รับมอบหมายและ
ตอบคำถาม การนัดหมายแบบตัวต่อตัวเพื ่อให้ข้อเสนอแนะเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับ งานที ่ได้ร ับมอบหมาย 
(Assignment) การจัดห้องเรียนแบบ UniPrep Course และ Peer Assisted Study Sessions (PASS)  

6. บริการศูนย์การเรียนรู้และอาชีพ (Learning and Career Hub)  
บริการศูนย์การเรียนรู้และอาชีพเป็นบริการที่มีลักษณะพิเศษที่เปิดกว้างสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

มีบริการอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้บริการตนเอง เช่น หน้าจอแนะนำบริการ มีเจ้าหน้าที่อำนวย
ความสะดวกในการแนะนำบริการห้องสมุด บริการผู้ช่วยด้านอาชีพเพื่อให้คำปรึกษาด้านอาชีพและการสมัคร
งาน เช่น การจัดทำเอกสารประกอบการสมัครงาน การเขียนประวัติ จดหมายนำ และโพรไฟล์ LinkedIn การ
แนะนำเป้าหมายทางอาชีพและการวางแผนปฏิบัติการ การสนับสนุนเครื่องมือและแพลตฟอร์มการสมัครงาน 
วิธีการสมัครงาน การจำลองการสัมภาษณ์งาน การสร้างเครือข่ายการทำงานอุตสาหกรรม งานอาสาสมัคร 
รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านงานอาชีพอ่ืนๆ  

7. บริการพิเศษอ่ืนๆ  
ห้องสมุดยังมีบริการพิเศษอื่นๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ บริการสำหรับผู้

พิการหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ บริการจัดส่งเอกสาร บริการห้องสมุดทางไกลสำหรับผู้ใช้ที่อยู่นอก



วิทยาเขต รวมถึงมีบริการหอจดหมายเหตุ (Archives) ซึ่งเป็นห้องจัดเก็บเอกสารสำคัญของหน่วยงานที่มี
คุณค่าควรแก่การเก็บรักษาไว้เพ่ือการอ้างอิง 

 
บทสรุป 

จากการศึกษาบริการของห้องสมุดซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ของประชาชน พบว่าห้องสมุดสามารถตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนให้บรรลุผลได้  โดยเฉพาะ
เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education) โดยซึ่งห้องสมุดมีบทบาทในการส่งเสริมโอกาสใน
การเรียนรู้ของประชาชน การเป็นแหล่งฝึกทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ การสร้างความเสมอภาคในการ
ให้บริการอย่างไม่แบ่งสถานภาพและเพศสภาพ เป็นการสร้างหลักประกันว่าทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และประการสำคัญคือห้องสมุดเป็นแหล่งสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม 

 
เอกสารอ้างอิง 
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