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จากนายกสมาคม 

สมาคมหอ้งสมดุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ์ ตระหนกัความสาํคญัของการเรียนรู ้โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงหอ้งสมุดโรงเรียน ประจวบกับสหพนัธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบนัห้องสมุด ไดจ้ัดทาํ

คู่มือหอ้งสมุดโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางใหบุ้คลากรวิชาชีพสารสนเทศ และผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถ

ดาํเนินงานหอ้งสมุดไดอ้ย่างเต็มความสามารถ โดยใหน้ักเรียนและครูผูส้อนทุกคนสามารถเขา้ถึงบริการ 

และกิจกรรมของหอ้งสมดุท่ีจดัขึน้จากบคุลากรหอ้งสมดุโรงเรียนไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ 

ขอขอบคณุคณะผูแ้ปลคู่มือหอ้งสมดุโรงเรียนอิฟล่า ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที่ 2 ที่ไดด้าํเนินการแปล และสมาคม

แห่งประเทศไทยฯ พิจารณาเห็นว่าควรจัดพิมพเ์ป็นเอกสาร เพื่อใชส้าํหรบับรรณารกัษ์และผูด้าํเนินงาน

หอ้งสมุดโรงเรียน จักไดป้ระโยชน ์จึงมีมติเห็นชอบในการจัดพิมพค์ู่มือหอ้งสมุดโรงเรียน ฉบบัภาษาไทย  

ขอขอบคณุคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิท่ีไดช้่วยตรวจสอบก่อนจดัพิมพแ์ละเผยแพร ่

สมาคมหอ้งสมดุแห่งประเทศไทยฯ หวงัว่าคู่มือหอ้งสมดุโรงเรียน  ซึ่งจดัทาํโดยคณะกรรมการประจาํแผนก

หอ้งสมดุโรงเรียนอิฟลา สมาคมบรรณารกัษ์หอ้งสมดุโรงเรียนสากล  จะเป็นคู่มือในการบรหิาร บรกิาร และ

ดาํเนินกิจการหอ้งสมดุโรงเรียนใหส้ามารถกา้วสูร่ะดบัสากลต่อไป 

 

 
ศาสตรเมธี สวุคนธ ์ศิรวิงศว์รวฒัน ์
นายกสมาคม 
1 กรกฎาคม 2564 
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คาํนํา 

คู่มือการดาํเนินงานหอ้งสมุดโรงเรียนอิฟลา/ยูเนสโก ฉบบัพิมพค์รัง้ท่ี 2 ไดร้บัการพฒันาและปรบัปรุงจาก

คู่มือการดาํเนินงานหอ้งสมดุโรงเรียน (IFLA Professional Report 77) เป็นคู่มือฉบบัแรกท่ีพัฒนาขึน้ในปี 

ค.ศ. 2002 โดยแผนกหอ้งสมุดโรงเรียนอิฟลา ซึ่งต่อมาภายหลังไดเ้ปลี่ยนชื่อแผนกเป็น แผนกหอ้งสมุด

โรงเรียนและศูนยท์รพัยากรสารสนเทศอิฟลา คู่มือการดาํเนินงานหอ้งสมุดโรงเรียนอิฟลา/ยูเนสโก ฉบบั

ปรบัปรุง มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทางใหบุ้คลากรวิชาชีพสารสนเทศ และผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถ

ดาํเนินงานหอ้งสมุดไดอ้ย่างเต็มความสามารถ โดยใหน้ักเรียนและครูผูส้อนทุกคนสามารถเขา้ถึงบริการ 

และกิจกรรมของหอ้งสมดุที่จดัขึน้จากบคุลากรหอ้งสมดุโรงเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

คู่มือการดาํเนินงานห้องสมุดโรงเรียนอิฟลา/ยูเนสโก ฉบับปรับปรุง พัฒนาจากจากการทบทวน การ

อภิปราย การให้ข้อคิดเห็น และคําแนะนําของนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรวิชาชีพทาง

บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตรจ์ากหลากหลายประเทศ ในระหว่างการประชุมทางวิชาการ

ของอิฟลา ทัง้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและผ่านเครือข่ายออนไลน ์คู่มือการดาํเนินงานหอ้งสมดุโรงเรียนอิฟ

ลา/ยูเนสโกฉบบัปรบัปรุงนีส้าํเร็จลลุ่วงไดด้ว้ยความอนุเคราะหจ์ากคณะกรรมการประจาํแผนกหอ้งสมุด

โรงเรียนอิฟลา (Standing Committee of the IFLA Section of School Libraries) คณะกรรมการบริหาร

จากสมาคมบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนสากล (International Association of School Librarianship: 

IASL) และสมาชิกจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหอ้งสมดุโรงเรียนในระดบัสากลต่าง ๆ ท่ีใหค้าํแนะนาํอย่าง

มืออาชีพ และทุ่มเทจนโครงการนีส้าํเร็จลลุ่วงไปดว้ยดี นอกจากนีค้ณะบรรณาธิการขอขอบพระคุณ IFLA 

Indigenous Matters SIG สาํหรบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชนต่์อการพัฒนาคู่มือการ

ดาํเนินงานหอ้งสมดุโรงเรียนอิฟลา/ยเูนสโก ฉบบัปรบัปรุง มา ณ ท่ีนีด้ว้ย 

ขอขอบพระคณุสมาชิกและบุคลากรท่ีรบัผิดชอบเป็นคณะกรรมการหอ้งสมุดโรงเรียนอิฟลา ดังรายนาม

ต่อไปนี ้ : Nancy Achebe (ไนจีเรีย), Tricia Adams (องักฤษ, ผูป้ระสานงานขอ้มลู/ บรรณาธิการเว็บไซต)์, 

Lisa Åström (สวีเดน), Lesley Farmer (สหรัฐอเมริกา , บรรณาธิการบล็อก/จดหมายข่าว), Karen 

Gavigan (สหรัฐ อ เม ริกา ), Rei Iwasaki (ญ่ี ปุ่ น ), Mireille Lamouroux (ฝรั่ ง เศส ), Randi Lundvall 

(Norway), Danielle Martinod (ฝ รั่ ง เ ศ ส ), Luisa Marquardt (อิ ต า ลี ), Dianne Oberg (แ ค น า ด า , 

เลขาธิการ), Barbara Schultz-Jones (สหรฐัอเมริกา, ประธาน), and Annike Selmer (นอรเ์วย)์ สมาชิก

สมทบ : Lourense Das (เนเธอรแ์ลนด)์, Patience Kersha (ไนจีเรีย), B. N. Singh (อินเดีย), Diljit Singh 

(มาเลเซีย). ผูอ้าํนวยการและเจา้หนา้ท่ี IASL: Lourdes T. David (ฟิลิปปินส)์, Busi Diamini (แอฟรกิาใต)้, 
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นายกสมาคม), Ingrid Skirrow (ออสเตรีย), Paulette Stewart (จาเมกา), and Ayse Yuksel-Durukan 
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บทสรุปผู้บริหาร 

บทบัญญัติว่าด้วยห้องสมุดโรงเรียน (School Library Manifesto) ห้องสมุดโรงเรียนทั่วโลกแสดง

วัตถุประสงคร์่วมกันในบทบัญญัติว่าดว้ยหอ้งสมุดโรงเรียนสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าดว้ยสมาคมและ

สถาบนัหอ้งสมดุ และองคก์ารศึกษาวิทยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ ค.ศ. 1999: หอ้งสมุด

โรงเรียนกบัการเรียนการสอนสาํหรบัทุกคน (The 1999 IFLA/UNESCO School library Manifesto: The 

school library in teaching and learning for all) ห้อง ส มุด โ รง เ รียนดํา ร ง ค่า นิ ยม ข อง  ป ฏิ ญ ญ า

สหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของเด็ก (1959) (United Nations Declaration of the Rights of the Child 

(1959)) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก (United Nation Convention on the Rights of the 

Child (1989)) ปฏิญญาสหประชาชาติว่าดว้ยสิทธิของชนพืน้เมือง (2007) (United Nations Declaration 

on the Rights of Indigenous People (2007)) และค่านิยมของสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าดว้ยสมาคม

และสถาบนัหอ้งสมุด (Core Values of IFLA) บทบญัญัติฯ กาํหนดภาพใหห้อ้งสมดุโรงเรียนสามารถเป็น

กาํลงัขบัเคลื่อนที่สามารถเพิ่ม และปรบัปรุงศกัยภาพของการสอนและการเรียนในชมุชนโรงเรียน 

คู่มือการดาํเนินงานห้องสมุดโรงเรียน (School library guidelines) คู่มือทัง้หมดแสดงใหเ้ห็นถึงความ

ปรารถนาของคณะผู้จัดทาํท่ีต้องการพัฒนาคู่มือให้สาํเร็จ และสามารถนาํไปปฏิบัติตามไดจ้ริง คณะ

ผูจ้ดัทาํไดพ้ฒันาคู่มือฉบบันีด้ว้ยความมุ่งมั่นโดยแสดงใหเ้ห็นถึงพนัธกิจและคณุค่าของหอ้งสมุดโรงเรียน 

อีกทัง้ยงัตระหนกัดีว่าบุคลากรหอ้งสมุด และผูบ้ริหารสถานศึกษาหลาย ๆ แห่ง แมว่้าจะอยู่ในประเทศท่ีมี

ทรพัยากรสารสนเทศอันมั่งคั่ง มีการสนบัสนุนหอ้งสมุดเป็นอย่างดีก็ตาม มกัประสบปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกับ

ความต้องการในการเรียนรูข้องชุมชนโรงเรียน และการรับมืออย่างชาญฉลาดกับสภาพแวดล้อมทาง

สารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไปในยคุปัจจบุนั 

เป้าหมายของห้องสมุดโรงเรียน (The goal of school library) เปา้หมายของหอ้งสมดุโรงเรียน คือ การ

พฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศของนกัเรียน โดยใหม้ีความรบัผิดชอบในการใชส้ารสนเทศอย่างถูกตอ้งตาม

หลกัจริยธรรมของสงัคม การมีทกัษะการรูส้ารสนเทศส่งผลใหน้กัเรียนสามารถเป็นผูท่ี้เรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 

โดยตระหนักถึงความต้องการในการใช้สารสนเทศ และมีความรู ้ความเข้าใจในโลกและแก่นแท้ของ 

สรรพสิ่งต่าง ๆ  นกัเรียนสามารถแกไ้ขปัญหา รูจ้กัวิธีเขา้ถึงและเลือกใชท้รพัยากรสารสนเทศท่ีน่าเชื่อถือได้

อย่างมั่นใจ สามารถใชเ้คร่ืองมือทางเทคโนโลยีเพื่อเขา้ถึงสารสนเทศและสื่อสารสารสนเทศท่ีไดจ้ากการ

เรียนรู ้นอกจากนีย้งัสามารถรบัมือกบัสถานการณต่์าง ๆ ไดอ้ย่างสบายถึงแมว่้าจะไดค้าํตอบหลากหลาย 

หรือไม่ไดค้าํตอบเลย ทัง้นีส้ามารถสรา้งสรรคง์านไดอ้ย่างมีคุณภาพ นกัเรียนท่ีมีทกัษะการรูส้ารสนเทศมี



10 

 

ทกัษะและความสามารถท่ียืดหยุ่นต่อการปรบัตวั และเปลี่ยนแปลงในการทาํงานทัง้ส่วนบุคคลและเป็นหมู่

คณะ 

กรอบแนวคิดสาํหรับห้องสมุดโรงเรียน (Frameworks for school library) หอ้งสมดุโรงเรียนธาํรงอยู่ได้

ดว้ยกรอบแนวคิดหลกัของชุมชน ภูมิภาคและประเทศชาติ ทัง้นีเ้พื่อใหท้กุคนไดม้ีโอกาสในการเรียนรูอ้ย่าง

เสมอภาค และพัฒนาสมรรถนะท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินชีวิตในสงัคมฐานความรู ้การท่ีจะทาํใหห้อ้งสมุด

โรงเรียนอยู่รอด สามารถรบัมือกับการวิวัฒน์ของบริบททางการศึกษา และสิ่งแวดลอ้มทางวัฒนธรรม 

ห้องสมุดโรงเรียนจําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลโดยการบัญญัติกฎหมายและสนับสนุน

งบประมาณอย่างยั่งยืน 

นอกจากนีห้้องสมุดโรงเรียนนั้นสามารถธํารงอยู่ได้ด้วยกรอบจริยธรรม ที่คาํนึงถึงสิทธิและหน้าท่ีของ

นักเรียน รวมไปถึงผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับชุมชนแห่งการเรียนรู ้ตัวอย่างเช่น บุคลากร

หอ้งสมดุโรงเรียน ซึ่งหมายความรวมถึงอาสาสมัครจาํเป็นตอ้งมีคณุธรรมและจริยธรรมในการดาํเนินงาน 

การใหบ้ริการ และจดักิจกรรมทัง้ระหว่างบุคลากรท่ีทาํงานร่วมกนั ไปจนถึงสมาชิกทุกคนในชุมชนโรงเรียน 

บุคลากรจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงสิทธิของผูใ้ชบ้ริการเป็นสาํคญั และคาํนึงถึงความสะดวกสบายในการทาํงาน

ของตนเองเป็นเร่ืองรอง ทัง้นีเ้พื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการมีเจตคติท่ีดีและมีความเชื่อมั่นต่อการใหบ้ริการหอ้งสมุด 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงบุคลากรหอ้งสมุดตอ้งใหบ้ริการแก่ผูใ้ชทุ้กกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน และผูใ้หญ่

อย่างเสมอภาค ไม่แบ่งแยกและเลือกปฏิบติักบับุคคล ไม่ว่าจะเป็นคนปกติ หรือคนพิการ และภูมิหลงัของ

ครอบครวัท่ีแตกต่างกนัไป ทัง้นีเ้พราะทกุคนมีสิทธิ์ในความเป็นส่วนตวั และมีสิทธิ์ในการรบัรูข้อ้มลูไดอ้ย่าง

เท่าเทียมกนั 

บุคลากรห้องสมุดโรงเรียน (Staffing school libraries) เน่ืองจากหอ้งสมุดโรงเรียนมีบทบาทต่อการ

สนับสนุนการเรียนการสอน การจัดบริการและกิจกรรม ดังนัน้การดาํเนินงานหอ้งสมุดจาํเป็นตอ้งอาศัย

บุคลากรวิชาชีพที่มีคุณวุฒิ ท่ีและสามารถปฏิบติังานไดใ้นระดับเดียวกันกับครูผูส้อน ทัง้นีผู้ป้ฏิบติัหนา้ท่ี

บรรณารกัษ์หอ้งสมุดโรงเรียนนอกเหนือจากตอ้งมีคุณวฒุิทางวิชาชีพแลว้ ยังจาํเป็นตอ้งมีภาวะผูน้าํได้

เช่นเดียวกับผูบ้ริหารสถานศึกษา และนกัวิชาการการศึกษา ในงานปฏิบติัการของหอ้งสมุดโรงเรียนนั้น 

สามารถมอบหมายใหบุ้คลากรท่ีไดร้บัการฝึกฝน อบรม หรือเจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุดเป็นผูด้าํเนินงานได ้ทัง้นี ้

เพื่อใหบ้รรณารกัษ์โรงเรียนไดม้ีเวลาและแสดงศักยภาพทางวิชาชีพท่ีมีต่อการสอน ใหค้วามรู ้การบริหาร

จดัการ การสรา้งความรว่มมือ ตลอดจนการทาํหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
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รูปแบบการดาํเนินงานของบรณารกัษ์โรงเรียนแต่ละแห่งนัน้มีความแตกต่างกนัไป ทัง้นีข้ึน้อยู่กบับริบทของ

ชมุชนนัน้ ๆ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย สภาพทางเศรษฐกิจ และโครงสรา้งพืน้ฐานทางการศกึษา อย่างไรก็ตาม

ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา งานวิจยัจากนานาประเทศระบวุ่าบรรณารกัษ์หอ้งสมดุโรงเรียนตอ้งการใหบ้รรจุและ

จัดการเรียนการสอนวิชาทางบรรณารกัษศาสตรส์าํหรับการศึกษาในระบบ ทั้งนีเ้พื่อเป็นการพัฒนา

ผูเ้ชี่ยวชาญทางวิชาชีพใหม้ีทกัษะทัง้การสอน การอ่าน การพฒันาทกัษะการอ่านออกเขียนได ้การบริหาร

จดัการหอ้งสมดุ การสรา้งความรว่มมือกบัครูผูส้อน และการมีสว่นรว่มกบัเครือข่ายสถานศกึษา 

คอลเลคชั่นห้องสมุดโรงเรียน (School library collections) บรรณารกัษห์อ้งสมดุโรงเรียนรว่มงานทัง้กบั

ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนเพื่อพัฒนานโยบายท่ีกาํหนดทิศทางในการพัฒนาคอลเลคชั่นท่ีเป็น

ประโยชนต่์อการศกึษา นโยบายการจัดการทรพัยากรสารสนเทศจาํเป็นตอ้งสอดรบักับหลกัสูตรการเรียน

การสอน ความตอ้งการและความสนใจของชุมชนโรงเรียน ตลอดจนคาํนึงถึงความหลากหลายของสงัคม

ภายนอกโรงเรียน การพฒันาทรพัยากรสารสนเทศหอ้งสมดุตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทัง้ครูผูส้อน เพราะ

ใหข้อ้มลูท่ีจาํเป็นเก่ียวกบัความตอ้งการในการใชท้รพัยากรของนักเรียน และเป็นผูม้ีบทบาทสาํคญัในการ

กาํหนดเนือ้หาของคอลเลคชั่น ทัง้นีบ้รรณารกัษจ์าํเป็นตอ้งคดัเลือกทรพัยากรสารสนเทศทัง้ท่ีอยู่ในประเทศ 

และต่างประเทศ เพื่อใหผู้เ้รียนไดม้ีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับสมาชิกในชุมชนโรงเรียน ทั้งในมิติด้าน 

เชือ้ชาติ ชาติพนัธุ ์วฒันธรรม ภาษา ชนเผ่าพืน้เมือง และชาติพนัธุท่ี์มีเอกลกัษณเ์ฉพาะ 

การสอนการใช้ ห้องสมุดของห้องสมุดโรงเ รียน ( Instructional prograls of school libraries)

บรรณารกัษห์อ้งสมดุโรงเรียนควรใหค้วามสาํคญักบักิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนหลกั ๆ ดงันี ้

• การสง่เสรมิการอ่านออกเขียนไดแ้ละการอ่าน  

• ทักษะการรูส้ารสนเทศ เช่น ทักษะดา้นสารสนเทศ (Information skills) สมรรถนะดา้น

สารสนเทศ (Information competences) ความคล่องแคล่วทางสารสนเทศ (Information 

fluency) การรูเ้ท่าทนัสื่อ (Media literacy), การรูข้า้มสื่อ (Transliteracy) 

• การสืบเสาะหาความรู ้(Inquiry-based learning)  เช่น การเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

(Problem-based learning) การคิดเชิงวิพากษ ์(Critical thinking)  

• การบรูณาการเทคโนโลยี  

• การพฒันาวิชาชีพสาํหรบัครู และ 

• คณุค่าทางวรรณกรรมและวฒันธรรม  
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บรรณารกัษ์โรงเรียนควรตระหนักและความสาํคัญเก่ียวกับกรอบการทาํงานท่ีมีแบบแผน โดยการสรา้ง

ความรว่มมือกบัครูผูส้อน เพื่อประโยชนใ์นการสอนทกัษะการรูเ้ท่าทนัสื่อและทกัษะการรูส้ารสนเทศที่ส่งผล

ใหน้กัเรียนสามารถเพิ่มพนูทกัษะต่าง ๆ ได ้

การประเมินห้องสมุดโรงเรียน (School library evaluation) การประเมินเป็นปัจจยัสาํคญั และเป็นวงจร

ต่อเน่ืองในการพัฒนางาน การประเมินช่วยในการกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานและจัดบริการของ

หอ้งสมดุใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน การประเมินส่งผลใหผู้เ้รียนและครูผูส้อน บุคลากรหอ้งสมุด 

และเครือข่ายทางการศึกษาในวงกวา้งไดเ้ห็นและไดร้บัประโยชนจ์ากทางการดาํเนินงานและจดับรกิารของ

หอ้งสมดุ นอกจากนีข้อ้มลูจากการประเมินยงัเป็นหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความจาํเป็นต่อการพฒันาการ

ดาํเนินงานและจดับรกิารของหอ้งสมดุ อีกทัง้ยงัช่วยใหบ้คุลากรหอ้งสมดุและผูใ้ชบ้รกิารเขา้ใจและตระหนกั

ถึงคุณค่าของหอ้งสมุดและบริการของหอ้งสมุด การประเมินท่ีประสบผลสาํเร็จไม่เพียงแต่จะนาํไปสู่การ

ปรบัปรุงการดาํเนินงานและบริการของหอ้งสมุดเท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึงการพัฒนารูปแบบการ

ดาํเนินงาน และบรกิารหอ้งสมดุรูปแบบใหม่ ๆ ดว้ย   

การสนับสนุนห้องสมุดโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง (Maintaining support for the school library) การ

ประเมินเป็นสิ่งสาํคญัท่ีสะทอ้นถึงการประชาสมัพนัธ์และการใหก้ารสนับสนุนหอ้งสมุดโรงเรียน เน่ืองจาก

การขาดความเขา้ในบทบาทของหอ้งสมดุโรงเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอน ดงันัน้การสรา้งความร่วมมือกับ

ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย และผูใ้หก้ารสนับสนุนหอ้งสมุดโรงเรียน จะส่งผลต่อการสนับสนุนหอ้งสมดุทัง้รูปแบบ

งบประมาณและการสนบัสนนุในรูปแบบอ่ืน ๆ อย่างต่อเนื่อง  

เกี่ยวกับเอกสาร (About this document) คู่มือการดาํเนินงานหอ้งสมดุโรงเรียนอิฟลา/ยเูนสโก ฉบบัพิมพ์

ครัง้ที่ 2 ไดร้บัการพฒันาและปรบัปรุงจากบรรณารกัษ์วิชาชีพและผูบ้ริหารทางการศึกษาซึ่งมีความมุ่งมั่น

ในการส่งเสริมใหน้กัเรียนและครูผูส้อนทุกคนสามารถเขา้ถึงบริการ และกิจกรรมของหอ้งสมดุท่ีจดัขึน้จาก

บคุลากรหอ้งสมดุโรงเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ คู่มือฉบบันีป้รบัปรุง และพฒันาจากจากการทบทวน การ

อภิปราย การให้ข้อคิดเห็น และคําแนะนําของนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรวิชาชีพทาง

บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตรจ์ากหลากหลายประเทศ ในระหว่างการประชุมทางวิชาการ

ของอิฟลา และการประชุมกลางปีซึ่งประกอบดว้ยสมาชิกท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและผ่านเครือข่าย

ออนไลน ์กองบรรณาธิการซาบซึง้ท่ีไดร้บัความอนเุคราะหจ์ากคณะกรรมการประจาํแผนกหอ้งสมดุโรงเรียน

อิฟลา (Standing Committee of the IFLA Section of School Libraries)  คณะกรรมการบริหารจาก

สมาคมบรรณารกัษ์หอ้งสมดุโรงเรียนสากล (International Association of School Librarianship: IASL) 
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และสมาชิกจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหอ้งสมุดโรงเรียนทั่วโลกท่ีใหค้าํแนะนาํจากประสบการณ ์และให้

ความทุ่มเทจนโครงการนีส้าํเรจ็ลลุว่งไปดว้ยดี   

Barbara Schultz-Jones, Chair  

Dianne Oberg, Secretary  

IFLA Section of School Libraries  

มิถุนายน 2558  
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ข้อเสนอแนะ 

ขอ้มลูเสนอแนะดงัต่อไปนีไ้ดร้บัการพฒันาขึน้ โดยบรรณารกัษวิ์ชาชีพและผูบ้รหิารทางการศกึษาซึ่งมีความ

มุ่งมั่นในการสง่เสรมิใหน้กัเรียนและครูผูส้อนทุกคนสามารถเขา้ถึงบริการ และกิจกรรมของหอ้งสมดุท่ีจดัขึน้

จากบุคลากรหอ้งสมุดโรงเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งขอ้เสนอแนะทัง้หมดนีไ้ล่เรียงตามลาํดบัหัวขอ้ท่ี

ปรากฏในเอกสารฯ โดยขอ้มูลท่ีสนับสนุนในแต่ละรายการของขอ้เสนอแนะนัน้จะระบุรายละเอียดไว้ท่ี

สว่นทา้ยของแต่ละรายการ 

ผูท่ี้มีความประสงค์จะใช้ข้อเสนอแนะเป็นส่วนหน่ึงในการกาํหนดแผน การพัฒนา การสนับสนุน หรือ

แมก้ระทั่งการประเมินผลหอ้งสมุดโรงเรียน อาจตอ้งพิจารณาถึงเกณฑ ์และความเหมาะสมในการนาํ 

คู่มือฯ ไปใชก้บัหอ้งสมดุโรงเรียนและระบบของโรงเรียน (ตวัอย่างเช่น “ใช่, ไม่แน่ใจ, ไม่ใช่” ดท่ีู ภาคผนวก 

D:  ตัวอย่างแบบรายการประเมินการดาํเนินงานหอ้งสมุดโรงเรียน (ประเทศแคนาดา) หรือ “การสาํรวจ, 

การพัฒนา, การวิวัฒน,์ การสรา้ง, การนาํไปสู่อนาคต” ดูท่ี Leading Learning: Standards of Practice 

for School Library Learning Commons in Canada, 2014, p. 9)  

ข้อเสนอแนะ 1. พันธกิจและวัตถุประสงค์ของห้องสมุดโรงเรียนควรกาํหนดเอาไว้อย่างชัดเจน โดย

สอดคลอ้งกบัหลกัแถลงการณห์อ้งสมดุโรงเรียนของสหพนัธร์ะหว่างประเทศว่าดว้ยสมาคม และคณุค่าของ

ห้องสมุดท่ีระบุไว้ในปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก (The United Nations Declaration of the 

Rights of the Child) และปฏิญญาสหประชาชาติว่าดว้ยสิทธิของชนเผ่าพืน้เมือง (The United Nations 

Declaration on the Rights of Indigenous People) และค่านิยมของสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วย

สมาคมและสถาบนัหอ้งสมดุ (Core Values of IFLA) 

ข้อเสนอแนะ 2. พนัธกิจและวตัถปุระสงคข์องหอ้งสมดุโรงเรียนควรกาํหนดไวเ้พื่อแสดงถึงความเก่ียวเน่ือง

กับพันธกิจหลักทางการศึกษาทั้งในระดับนานาชาติ ภูมิภาค และชุมชน ตลอดจนกับผลท่ีได้รับจาก

หลกัสตูรของสถานศกึษา [บทนาํ, 1.1-1.8] 

ข้อเสนอแนะ 3.  แผนควรมีความเหมาะสมต่อการพัฒนาหอ้งสมุดโรงเรียนใหป้ระสบความสาํเร็จ โดย

ประกอบไปดว้ยปัจจยัหลกั 3 ประการ: บรรณารกัษ์วิชาชีพ, คอลเลคชั่นท่ีสนบัสนุนหลกัสูตรการเรียนการ

สอน; และแผนงานที่ชดัเจนเพื่อการเติบโตและพฒันาหอ้งสมดุโรงเรียน [1.1-1.8] 
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ข้อเสนอแนะ 4.  การติดตามและประเมินผลบริการและโครงการของหอ้งสมุดโรงเรียน ตลอดจนการ

ดาํเนินงานของบุคลากรห้องสมุดควรจะติดตามและประเมินผลอย่างเป็นประจาํ ทัง้นีเ้พื่อใหห้อ้งสมุด

สามารถรองรบัความตอ้งการของชมุชนโรงเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปได ้[1.9, 6.1-6.4] 

ข้อเสนอแนะ 5.  กฎหมายหอ้งสมดุโรงเรียนควรมีความเหมาะสม และเป็นกฎหมายท่ีรฐับาลกาํหนด ทัง้นี ้

เพื่อใหม้ีการระบุความรบัผิดชอบท่ีเป็นไปตามกฎหมายไดอ้ย่างชดัเจน ไม่ว่าจะเป็นการจดัตัง้ การส่งเสริม

สนบัสนุน และการปรบัปรุงหอ้งสมุดอย่างต่อเน่ือง เพื่อใหน้กัเรียนทุกคนสามารถเขา้ถึงหอ้งสมุดได ้[2.1-

2.2, 2.4-2.7] 

ข้อเสนอแนะ 6.  กฎหมายหอ้งสมดุโรงเรียนควรมีความเหมาะสม และเป็นกฎหมายท่ีรฐับาลกาํหนด ทัง้นี ้

เพื่อใหส้มาชิกของชุมชนโรงเรียนเขา้ใจเก่ียวกบัความรบัผิดชอบทางจริยธรรมท่ีชัดเจน ซึ่งประกอบไปดว้ย 

สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูอย่างเสมอภาค กฎหมายเสรีภาพดา้นขอ้มลูข่าวสาร กฎหมายลิขสิทธ์ิและทรพัยส์ิน

ทางปัญญา และสิทธิเด็ก [2.3, 3.6-3.8] 

ข้อเสนอแนะ 7. บริการและโครงการห้องสมุดโรงเรียนควรเป็นไปตามทิศทางการดาํเนินงานของ

บรรณารกัษห์อ้งสมดุโรงเรียนซึ่งมีวฒุิการศกึษาดา้นบรรณารกัษศาสตรแ์ละการสอน [3.1-3.4] 

ข้อเสนอแนะ 8. บทบาทของบรรณารกัษ์วิชาชีพในหอ้งสมดุโรงเรียนควรมีการกาํหนดหนา้ท่ีอย่างชดัเจน 

ไม่ว่าจะเป็นการแนะแนวหอ้งสมุด (เช่น การส่งเสริมการอ่านออกเขียนได ้และการอ่าน การสืบเสาะหา

ความรู ้การเรียนรูโ้ดยใชท้รพัยากรเป็นฐาน) การบริหารจัดการหอ้งสมุด ภาวะผูน้าํในโรงเรียน การสรา้ง

ความรว่มมือในโรงเรียน ความรว่มมือกบัชมุชน และการส งเสรมิการใชบ้รกิารหอ้งสมดุ [3.5-3.5.4] 

ข้อเสนอแนะ 9. บุคลากรหอ้งสมุดทุกคน ไม่ว่าจะเป็นบรรณารกัษ์วิชาชีพ เจา้หน้าท่ี อาสาสมัครควร

เขา้ใจถึงบทบาทและหนา้ท่ีท่ีรบัผิดชอบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของหอ้งสมดุ และความเก่ียวขอ้งกบัความ

เสมอภาคในการเขา้ถึงขอ้มลู สิทธิส่วนบุคคล และเสรีภาพในการเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุดทุก

คน  [3.1, 3.2, 3.6, 3.7] 

ข้อเสนอแนะ 10. บุคลากรหอ้งสมุดทุกคนควรพยายามพัฒนาคอลเลคชั่นหอ้งสมุด ทัง้ท่ีอยู่ในรูปแบบ

สิ่งพิมพแ์ละดิจิทัลใหส้อดคลอ้งกับหลักสูตรของโรงเรียน ตลอดจนพัฒนาคอลเลคชั่นท่ีเป็นสากล คอล

เลคชั่นชาติพันธุ์ และวัฒนธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับสมาชิกในชุมชนโรงเรียน นอกจากนีบุ้คลากรทุกคนควร
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ส่งเสรมิเกิดการใชท้รพัยากรหอ้งสมุดเพิ่มมากขึน้ เช่น การทาํบญัชีรายชื่อ การคดัสรรทรพัยากร และการ

แบ่งปันทรพัยากร  [4.2.3, 4.3, 4.3.1-4.3.4] 

ข้อเสนอแนะ 11. สิ่งอาํนวยความสะดวก อุปกรณ ์คอลเลคชั่นและบริการของหอ้งสมุดโรงเรียนควร

ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนท่ีตรงตามความต้องการของนักเรียนและครูผู้สอน สิ่งอํานวย 

ความสะดวก อุปกรณ ์และคอลเลคชั่นของหอ้งสมุดเหล่านีค้วรปรบัเปลี่ยนไดต้ามความตอ้งการในการ

เรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไป [4.1-4.3] 

ข้อเสนอแนะ 12 .  เครือข่ายระหว่างห้องสมุดโรงเ รียนกับห้องสมุดประชาชน และห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษาควรไดร้ับการพัฒนาเพื่อสรา้งความเขม้แข็งในการเขา้ถึงทรพัยากรและบริการของ

หอ้งสมุด ทัง้นีเ้พื่อผลกัดันใหเ้กิดการแบ่งปันความรบัผิดชอบต่อการสนับสนุนการเรียนรูต้ลอดชีวิตเพื่อ

สมาชิกทกุคนในชมุชน [4.2, 5.4] 

ข้อเสนอแนะ 13. บรรณารกัษ์หอ้งสมุดโรงเรียนควรเนน้การจัดกิจกรรมหลกัที่เก่ียวขอ้งกับการแนะแนว

หอ้งสมดุ ไดแ้ก่ การส่งเสริมการอ่านออกเขียนไดแ้ละการอ่าน การรูเ้ท่าทันสื่อ  และการรูส้ารสนเทศ การ

สอบแบบสืบเสาะหาความรู ้การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี และการพฒันาทกัษะทางวิชาชีพของครูผูส้อน [5.2- 

5.7] 

ข้อเสนอแนะ 14. บริการและโครงการต่าง ๆ ของหอ้งสมดุโรงเรียนควรพฒันาจากความรว่มมือระหว่าง

บรรณารกัษ์วิชาชีพของหอ้งสมุด และผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารหลกัสูตร ครูผูส้อน เครือข่ายสมาชิก

จากหอ้งสมดุอ่ืน ๆ  และสมาชิกในชุมชนทัง้ทีมีความแตกต่างทางวฒันธรรม ภาษา ชาติพนัธุ ์และกลุ่มคน

เฉพาะอ่ืน ๆ เพื่อสรา้งผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษา วฒันธรรมและสงัคมใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน   

[3.5, 3.5.4, 5.1-5.8] 

ข้อเสนอแนะ 15. การปฏิบติัตามหลกัฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based practice) ควรนาํมาใชเ้พื่อ

เป็นแนวทางในการจัดบริการและโครงการของหอ้งสมุดโรงเรียน เน่ืองจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการปฏิบติัตาม

หลักฐานเชิงประจักษ์สามารถนาํมาใชเ้พื่อการปรบัปรุงการปฏิบติังานทางวิชาชีพ และการบริการและ

โครงการของหอ้งสมดุท่ีสง่ผลดีต่อการเรียนและการสอนในโรงเรียน [5.1, 5.2] 
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ข้อเสนอแนะ 16. หอ้งสมดุโรงเรียนควรจะมีการวางแผน และสื่อสารอย่างเป็นระบบแก่ผูใ้ชบ้รกิารปัจจุบนั 

และในอนาคต ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียกบัหอ้งสมดุโรงเรียน ตลอดจนผูบ้รหิาร ทัง้นีเ้พื่อกระตุน้ใหเ้กิดการใชง้าน 

และการสง่เสรมิกิจกรรมและโครงการของหอ้งสมดุเพิ่มมากขึน้ [6.4, 6.5] 
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บทนํา 

ถึงแมว่้าหอ้งสมุดโรงเรียนทั่วโลกจะมีรูปแบบท่ีแตกต่างกันไป แต่หอ้งสมุดเหล่านัน้ต่างมีวัตถุประสงค์

รว่มกนั คือ การยกระดบั “การสอนและการเรียนรูส้าํหรบัทกุคน” ดว้ยเหตนุีบ้คุลากรหอ้งสมดุโรงเรียนจึงทาํ

หนา้ท่ีส่งเสริมใหทุ้กคนมีความเสมอในการเขา้ถึงขอ้มูล อีกทัง้บุคลากรหอ้งสมุดโรงเรียนยงัยึดถือค่านิยม

ต่าง ๆ ของ ปฏิญญาสหประชาชาติว่าดว้ยสทิธิเด็ก (1959) [United Nations Declaration of the Rights 

of the Child (1959)] อนุสัญญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ว ยสิ ท ธิ เ ด็ ก  (CRC, 1989) [United Nations 

Convention on the Rights of the Child (1989)] ปฏิญญาสหประชาชาติว่าดว้ยสิทธิของชนพืน้เมือง 

(2007) [United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People (2007)] และค่านิยมหลัก

ของสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าดว้ยสมาคมและสถาบนัหอ้งสมุด (Core Values of IFLA) ดงัรายละเอียด

ต่อไปนี ้

• การรบัรองหลกัการเร่ืองเสรีภาพในการเขา้ถึงสารสนเทศ ความคิด และผลงานทางจินตนาการ 

และเสรีภาพในการแสดงออก ซึ่งปรากฏในขอ้ 19 ของปฏิญญาสากลว่าดว้ยเรื่องสิทธิมนุษยชน 

(The Universal Declaration of Human Rights) 

• ความเชื่อท่ีว่าผูค้น ชุมชน และองคก์รต่าง ๆ ตอ้งการการเขา้ถึงสารสนเทศ ความคิด และผลงาน

ของจินตนาการอย่างสากลและเป็นธรรม เพื่อสวสัดิภาพทางสงัคม ทางการศึกษา ทางวฒันธรรม 

ทางประชาธิปไตย และทางเศรษฐกิจ 

• ความเชื่อมั่นท่ีว่าการใหบ้รกิารหอ้งสมดุและสารสนเทศท่ีมีคณุภาพสงูช่วยรบัประกนัการเขา้ถึง 

• ความมุ่งมั่นท่ีจะทาํใหส้มาชิกของสหพนัธใ์หม้ีส่วนร่วมและไดร้บัประโยชนจ์ากกิจกรรมต่าง ๆ โดย

ไม่จาํกดัสญัชาติ ความพิการ ชาติพนัธุ ์เพศ ท่ีตัง้ทางภูมิศาสตร ์ภาษา ปรชัญาการเมือง เชือ้ชาติ 

หรือศาสนา (www.ifla.org/about/more)  

แนวทางการปฏิบติันีอ้ยู่บนพืน้ฐานหลกัการเบือ้งตน้ของการพัฒนาหอ้งสมุดโรงเรียนใน IFLA/UNESCO 

School Library Manifesto: The school library in teaching and learning for all (ดูภ าคผ นวก  ก ) 

บทบญัญัติว่าดว้ยหอ้งสมุดโรงเรียน (School Library Manifesto) ตีพิมพเ์ผยแพร่ครัง้แรกเมื่อ ค.ศ. 1999 

และไดร้บัการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ มากมาย หอ้งสมุดโรงเรียนยังคงใชเ้อกสารเหล่านีอ้ย่างต่อเน่ืองเพื่อ

ยกระดบัหอ้งสมดุใหเ้ป็นที่ยอมรบัทัง้ในโรงเรียน ในภมูิภาคและประเทศของตน 
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บทบัญญัติฯ ระบุว่า “รัฐบาลซึ่งมีกระทรวงรับผิดชอบด้านการศึกษาต่างถูกกําชับให้พัฒนากลยุทธ์ 

นโยบาย และแผนต่าง ๆ โดยการบูรณาการกบัหลกัแนวคิดทีป่รากฏอยู่ในบทบญัญตั”ิ แนวทางการปฏิบติั

ในเอกสารนีจ้ดัทาํขึน้เพื่อใหค้วามรูก้บัผูบ้ริหารทัง้ในระดบัชาติและทอ้งถ่ินทั่วโลก และเพื่อใหก้ารสนับสนุน

และแนวทางแก่ชุมชนหอ้งสมดุ นอกจากนีย้งัจดัทาํขึน้เพื่อช่วยผูน้าํโรงเรียนนาํหลกัการในบทบญัญัตินีม้า

ปฏิบติั เน่ืองดว้ยโรงเรียนและหอ้งสมดุโรงเรียนในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกนัออกไป ดงันัน้ผูใ้ชคู้่มือ

ฉบบันีค้วรอ่านและนาํไปใช ้โดยตระหนกัถึงความเหมาะสมกบับริบทของตน 

เอกสารฉบบันีจ้ดัทาํขึน้จากแรงบนัดาลใจและปณิธาน โดยคณะผูจ้ดัทาํเอกสารนีไ้ดร้บัแรงบนัดาลใจจาก

พนัธกิจและค่านิยมของหอ้งสมดุโรงเรียน ซึ่งคณะผูจ้ดัทาํเอกสารต่างเห็นพอ้งตอ้งกนัว่า แมแ้ต่ในประเทศท่ี

หอ้งสมุดโรงเรียนมีทรพัยากรและไดร้บัการสนบัสนุนเป็นอย่างดี บุคลากรหอ้งสมุดโรงเรียนและผูบ้ริหาร

การศึกษายังต้องเผชิญกับอุปสรรคเก่ียวกับความต้องการของชุมชนโรงเรียนในการเรียน และต้อง

ปฏิบติังานเพื่อตอบสนองสภาพแวดลอ้มทางสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลง 

แนวทางการปฏิบัติจากคู่มือทั้งหมดถูกคัดสรรเพื่อให้สามารถนําไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายได้อย่าง

สมเหตสุมผล และท่ีสาํคญัคือบรรณารกัษห์อ้งสมดุโรงเรียนสามารถนาํมาตรฐานและแนวทางจากคู่มือเพื่อ

นาํไปใชใ้นการปฏิบติังานปัจจบุนั หรือเตรียมความพรอ้มในอนาคตเพื่อใชป้รบัปรุงบรกิารและโครงการของ

หอ้งสมดุโรงเรียนใหเ้หมาะกบัสถานการณข์องทอ้งถ่ิน มาตรฐานและแนวทางการปฏิบติัควร "สะทอ้นกลบั" 

ไปยงับุคคลท่ีเขา้ใจสถานการณใ์นทอ้งถ่ินไดดี้ท่ีสดุ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อตอ้งการขอจดัสรรงบประมาณ

และจาํนวนบุคลากรเพิ่มขึน้ หรือการปรบัปรุงสถานท่ีใหม่ ทัง้นีห้ลกัฐานท่ีมีนํา้หนกั และสามารถสนบัสนุน

การขอจดัสรรทรพัยากรตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ คือ ความสาํเร็จทางการเรียนรูข้องนักเรียนและครูซึ่งเป็นท่ี

ประจกัษม์ากกว่าการวดัจากความสาํเรจ็ตามเกณฑม์าตรฐาน 

การดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน สาํหรบังบประมาณ เทคโนโลยี คอลเลคชั่น บคุลากร และสิ่งอาํนวย

ความสะดวกไม่ไดร้บัประกนัว่าหอ้งสมดุนัน้ ๆ จะมีสภาพแวดลอ้มการเรียนการสอนท่ีดีที่สดุ แต่สิ่งที่สาํคญั

มากกว่านัน้ คือ หนทางท่ีทาํใหส้มาชิกในชุมชนโรงเรียนตระหนกัถึงคณุค่าของหอ้งสมุดโรงเรียน กล่าวคือ 

การใหบ้รกิาร เพือ่จุดมุ่งหมายทางจริยธรรม ของหอ้งสมดุโรงเรียน (เช่น การพฒันาคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ของ

เยาวชน) และ วตัถปุระสงคท์างการศกึษาของหอ้งสมดุโรงเรียน (เช่น การปรบัปรุงการเรียนการสอนสาํหรบั

ทุกคน) ส่วนสิ่งอาํนวยความสะดวก คอลเลคชั่น บุคลากร และเทคโนโลยีเป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีเอือ้ใหบ้รรลุ

ถึงจดุหมายปลายทาง 
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ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียอ่ืน ๆ รวมถึงบุคลากรหอ้งสมุดโรงเรียน ตอ้งระลึกอยู่เสมอถึง

คาํถามสาํคญั คือ นกัเรียนและครูไดร้บัประโยชนอ์ะไรจากการเขา้ถึงบรกิารและโปรแกรมหอ้งสมดุโรงเรียน 

จากงานวิจัยในช่วงสี่ทศวรรษท่ีผ่านมา แสดงใหเ้ห็นว่าหอ้งสมุดโรงเรียนท่ีเพียบพรอ้มดว้ยบุคลากรและ

ทรพัยากรสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ทรพัยากรที่สาํคญัที่สุดของหอ้งสมุดโรงเรียน คือ บรรณารกัษ์หอ้งสมุดโรงเรียนท่ีมีคณุวฒุิทางวิชาชีพ ซึ่ง

ทาํงานร่วมมือกบัครูผูส้อนคนอ่ืน ๆ เพื่อสรา้งองคค์วามรูแ้ละการเรียนรูท่ี้เกิดจากประสบการณ ์ท่ีสรา้งองค์

ความรูอ้ย่างมีความหมาย (Meaning-Making Learning Experiences) ใหแ้ก่นกัเรียน 

คู่มือการดาํเนินงานหอ้งสมุดโรงเรียนสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าดว้ยสมาคมและสถาบนัหอ้งสมดุ (IFLA 

School Library Guidelines) สามารถนาํไปใชเ้พื่อสนับสนุนการพฒันาและปรบัปรุงหอ้งสมุดโรงเรียนได้

แตกต่างกนัไปในภูมิภาคต่าง ๆ ถึงแมว่้าการนาํคู่มือไปใชใ้นประเทศกาํลงัพัฒนาอาจเป็นเร่ืองท่ีท้าทาย

แต่ จุดมุ่งหมายทางดา้นคุณธรรม และ วตัถุประสงคท์างการศึกษา ของหอ้งสมดุโรงเรียนสามารถกาํหนด

ได ้ถึงแมว่้าจะมีสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกันไป และสามารถนาํไปใชอ้ย่างสรา้งสรรคไ์ด ้บางครัง้อาจ

นาํไปใชเ้พื่อเป็นการสรา้งพืน้ฐานทางการเรียนรูท่ี้จาํเป็นต่อการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ตัวอย่างของ

โครงการนวัตกรรมดา้นการอ่านออกเขียนได ้ปรากฏอยู่ในหนังสือท่ีไดร้บัการสนับสนุนโดยอิฟลา ชื่อว่า 

Global Perspectives on School Libraries: Projects and Practices (Marquardt & Oberg, 2011) 

ตัวอย่างเช่น หนังสือ Global Action on School Library Guidelines (Schultz-Jones & Oberg, 2015)

เป็นหนงัสือไดร้บัการเผยแพรเ่มื่อเร็ว ๆ นี ้และไดร้บัการสนบัสนนุจากอิฟลา ซึ่งนาํเสนอความคิดรเิริ่มท่ีเป็น

นวตักรรมสาํหรบัการพฒันา การนาํไปใช ้และการสง่เสรมิแนวทางของหอ้งสมดุโรงเรียน  

บทบัญญัติว่าด้วยห้องสมุดโรงเรียนสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด 

(IFLA/UNESCO School Library Manifesto) เผยแพร่หลักการพืน้ฐานในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 

คู่มือการดําเนินงานห้องสมุดโรงเรียน (School Library Guidelines) ใหทิ้ศทางในการปฏิบัติงานจาก

พืน้ฐานในการพัฒนาหอ้งสมุดโรงเรียน อีกทัง้ คู่มือการดําเนินงานหอ้งสมุดโรงเรียน (School Library 

Guidelines) ทา้ทายเราใหคิ้ดกวา้งและนาํไปใชใ้หเ้หมาะสมกบัทอ้งถ่ินตามกาํลงั และความสามารถเท่าท่ี

จะทาํไดอ้ย่างถึงท่ีสุด ทัง้นีเ้พื่อใหบ้ริการหอ้งสมุดโรงเรียนท่ีดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปไดใ้นการสนับสนุน "การ

สอนและการเรียนรูส้าํหรบัทกุคน" 
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คิดให้ใหญ่ มองให้ไกล 

คู่มือการดาํเนินงานหอ้งสมดุโรงเรียนวาดหวงัใหโ้ลกใบนีม้ีความเสมอภาค ผูค้นมีโอกาสเท่าเทียมกนั และ

ได้รับความยุติธรรมทางสังคม  แนวคิดนี้ถูกนํามาปรับใช้กับบริบทของยุคศตวรรษท่ี 21 และการ

เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนผ่าน การติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอ้มลูทัง้ในระดบัและภาคส่วนต่าง ๆ ชีวิต

ผูค้นทั่วโลกไดร้บัผลกระทบจากสมยันิยมต่าง ๆ เช่น โลกาภิวฒัน ์ความไม่มั่นคงและการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจและสงัคม การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีไรส้ายสาํหรบัอุปกรณเ์คลื่อนท่ี (Mobile 

technologies) และความยั่งยืน หรือ “แนวคิดสีเขียว” (Greening) ของสิ่งแวดลอ้ม 

การศึกษากาํลงัเปลี่ยนไปดว้ยการเปลี่ยนแปลงของหลกัสูตรและดว้ยความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี (เช่น 

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud computing) การเล่นเกม (Gaming) สมารท์โฟน (Smartphones) 

นโยบายคอมพิวเตอรส์าํหรับนักเรียนทุกคน (1to1 computing) เป็นต้น การระดมทุนรูปแบบใหม่เพื่อ

การศึกษาเป็นสิ่งจาํเป็นสาํหรบัดา้นการเงินและกฎหมายในหลายประเทศท่ีมุ่งเน้นการลดตน้ทุน และ

งบประมาณของภาครฐัที่จดัสรรแก่โรงเรียนและมหาวิทยาลยั ดว้ยผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอน

ปลายทั่วโลกมีจาํนวนเพิ่มขึน้ แต่จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษาระดบัอดุมศึกษาในหลายประเทศยงัคงมีจาํนวน

นอ้ย การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมส่งผลใหน้กัเรียนต่างชาติและผูเ้รียนภาษาท่ีสองในโรงเรียน

และมหาวิทยาลัยมีจาํนวนเพิ่มมากขึน้ ความแพร่หลายทางเทคโนโลยีส่งผลใหผู้เ้รียนเปลี่ยนวิธีในการ

เขา้ถึงสารสนเทศและการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น (OECD, 2014) 

ห้องสมุดก็ได้รับผลกระทบจากประเด็นทางดิจิทัลและสมัยนิยมต่าง ๆ เช่น การเข้าถึงข้อมูลแบบเปิด 

(Open access data) การเรียนรู้แบบคิดริเริ่ม (Learning initiatives) และการหลอมรวมของสื่อดิจิทัล 

(Convergence) เป็นตน้ รฐับาลจากหลายประเทศไดพ้ฒันาเอกสารการวางแผนคลา้ยกบั วาระดา้นดิจิทลั 

(The Digital Agenda) ของสหภาพยุโรป  (http://ec.europa.eu/digital-agenda/en) ซึ่งประกอบด้วย

ประเด็นหลกั 7 ประการ ดงันี ้

1) ตลาดร่วมด้านดิจิทัล (Digital Single market)  - เพื่อลดอุปสรรคของการให้บริการ

ออนไลน ์และเนือ้หาขา้มพรมแดน 

2) ความสามารถในการทาํงานร่วมกัน (Interoperability) และมาตรฐาน – มาตรฐานใหม่

สาํหรบัอปุกรณเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ แอพพลิเคชนั คลงัขอ้มลู และบริการต่าง ๆ ช่วยให้

มั่นใจไดว่้าสามารถทาํงานแลกเปลี่ยนขอ้มลูกนัไดอ้ย่างราบรื่นเหมือนกบัอินเทอรเ์น็ต 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en
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3) ความน่าเชื่อถือและการรักษาความปลอดภัย – กฎระเบียบท่ีเข้มแข็งเก่ียวกับความ

ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและการตอบสนองต่อการลอบ เจาะ ลว้งขอ้มูลในโลก 

ไซเบอร ์(Cyber-hacking) 

4) อินเทอรเ์น็ตความเร็วสงูและความเร็วสงูมาก (Fast and Ultra-fast Internet) – การลงทุน

เพิ่มขึน้ เพื่อใหเ้กิดการเขา้ถึงและดาวนโ์หลดไดเ้ร็วขึน้ 

5) การวิจยัและนวัตกรรม - การลงทุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มขึน้เพื่อ

ขบัเคลื่อนผลงานวิจยัและนวตักรรมเกิดประโยชนเ์ชิงพาณิชย ์

6) การเสรมิสรา้งการรูดิ้จิทลั ทกัษะต่าง ๆ และความรอบรู ้– การศกึษาและการฝึกอบรมเพื่อ

ลดช่องว่างทางดิจิทลั โดยเฉพาะอย่างย่ิงสาํหรบัผูด้อ้ยโอกาส 

7) ประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร – เพื่อลดการใช้พลังงาน 

ปรบัปรุงบรกิารสาธารณะใหม้ีประสิทธิภาพ และเพิ่มการเขา้ถึงมรดกทางวฒันธรรม 

วาระดา้นดิจิทลัทาํใหเ้กิดบุคลากรหอ้งสมดุโรงเรียนมีความตอ้งการในการพฒันา และเพิ่มพนูทกัษะดิจิทลั

ตลอดจนเตรียมความพรอ้มท่ีจะทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นในชุมชนโรงเรียนเพิ่มมากขึน้ ทัง้นีเ้พื่อพฒันาและเพิ่ม

ทกัษะและความรูด้า้นดิจิทลัแก่นกัเรียนและครูผูส้อน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทลัและเทคโนโลยี

ไรส้ายสาํหรบัอปุกรณเ์คลื่อนที่กระทบต่อการจดับริการและโปรแกรมของหอ้งสมดุทั่วโลก ซึ่งหอ้งสมดุบาง

แห่งอาจไดร้บัผลกระทบดังกล่าวในไม่ชา้ อีกทัง้การเปลี่ยนแปลงเหล่านีย้งัส่งผลใหก้ารสอนและหลักการ

ของการเป็นพลเมืองดิจิทลัเป็นสิ่งจาํเป็น 

การนําไปปฏิบัติให้เหมาะกับบริบทของแต่ละท้องถ่ิน 

คู่มือการดําเนินงานหอ้งสมุดโรงเรียน (School Library Guidelines) นัน้มีวัตถุประสงคเ์พื่อใหส้ามารถ

นาํไปปรบัใชแ้ละดาํเนินการในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบับริบททอ้งถ่ินแต่ละแห่ง โดยเฉพาะอย่างย่ิงกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้งกับการพัฒนาหอ้งสมุดโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นพระราชบญัญัติการศึกษา หรือพระราชบัญญัติ

เก่ียวกบัหอ้งสมดุ ซึ่งอาจนาํไปใชค้วบคู่กนัทัง้สองฉบบัหรือไม่ก็ได ้เอกสารหลกัสตูรสถานศึกษาอาจร่างขึน้

ในระดับชาติหรือระดับท้องถ่ิน ซึ่งเอกสารเหล่านี ้อาจกาํหนดพันธกิจ บทบาท และวัตถุประสงค์ของ

หอ้งสมดุโรงเรียนอย่างละเอียด หรืออาจเป็นไปไดท่ี้ไมม่ีระบุรายละเอียดใด ๆ เก่ียวกบัหอ้งสมดุโรงเรียนใน

เอกสารเหลา่นี ้

คู่มือการดาํเนินงานหอ้งสมุดโรงเรียน (School Library Guidelines) นัน้มีวัตถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทาง

ปฏิบัติสาํหรับรัฐบาล สมาคมห้องสมุด โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน และชุมชนท้องถ่ิน ท่ีดาํเนินการให้
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หอ้งสมดุโรงเรียนเป็นสว่นหนึ่งที่ทาํใหเ้กิดผลลพัธท์างการศึกษาในทอ้งถ่ิน และมิติทางสงัคมทัง้ในและนอก

โรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นความตอ้งการสารสนเทศของชมุชนโรงเรียน สงัคม ชาติพนัธุ ์วฒันธรรม ภาษา ชนเผ่า

พืน้เมือง และกลุม่คนเฉพาะอ่ืน ๆ  

คู่มือการดาํเนินงานหอ้งสมุดโรงเรียน (School Library Guidelines) เรียกรอ้งใหผู้บ้ริหารทางการศึกษา 

ทัง้สมาชิกสภานิติบญัญัติของรฐับาล และผูบ้ริหารสถานศึกษาพิจารณาหลกัฐานจากการวิจัยท่ีแสดงให้

เหน้ว่าคณุภาพบริการของหอ้งสมุดโรงเรียนส่งผลใหเ้ยาวชนเกิดความสาํเร็จทางการศึกษาได ้คู่มือการ

ดาํเนินงานหอ้งสมดุยงัช่วยใหบ้คุลากรหอ้งสมดุโรงเรียนไดพ้ฒันาและเพิ่มขีดความสามารถที่จาํเป็นต่อการ

รับมือและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและสังคมอย่างต่อเน่ือง ซึ่งบุคลากรเหล่านี ้จะ

กลายเป็นตวัแทนและเป็นผูก้ระตุน้ใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได ้
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บทที ่1   

พันธกิจและวัตถุประสงคข์องห้องสมุดโรงเรียน                                                                       

"หอ้งสมุดโรงเรียนใหส้ารสนเทศและความคิดที่เป็นฐานในการทาํงานใหส้าํเร็จในสงัคมสารสนเทศและ

สงัคมฐานความรูใ้นปัจจุบนั หอ้งสมดุโรงเรียนเตรียมนกัเรียนใหม้ีทกัษะในการเรียนรูต้ลอดชีวิตและพฒันา

จินตนาการ เพือ่ทีพ่วกเขาจะเติบโตเป็นพลเมืองทีม่ีความรบัผิดชอบในสงัคม" บทบญัญัติว่าดว้ยหอ้งสมุด

โรงเรียนของสหพนัธร์ะหว่างประเทศว่าดว้ยสมาคมและสถาบนัหอ้งสมุด และองคก์ารศึกษาวิทยาศาสตร์

และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ 

1.1 บทนํา  

บทนีเ้ป็นเร่ืองทั่วไปเก่ียวกบัพนัธกิจและวัตถุประสงคข์องหอ้งสมดุโรงเรียน ตามท่ีกาํหนดไวใ้นบทบญัญัติ

ว่าดว้ยหอ้งสมุดโรงเรียนของสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าดว้ยสมาคมและสถาบันหอ้งสมุด และองคก์าร

ศึกษาวิทยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ  (IFLA/UNESCO School Library Manifesto 1999) 

บทบญัญัติฯ ได ้นิยามคาํว่า หอ้งสมดุโรงเรียนไวว่้าเป็น “พลงัในการสง่เสรมิและปรบัปรุงการสอน และการ

เรียนรูใ้นโรงเรียน ทัง้สาํหรบัครูและนกัเรียน” ประเด็นสาํคญัท่ีระบุในบทบญัญัติฯ มีรายละเอียดปรากฏใน

บทลาํดบัต่อ ๆ ไป 

1.2 บริบท 

หอ้งสมุดโรงเรียนทั่วโลกเป็นสภาพแวดลอ้มการเรียนรูท่ี้ใหพ้ืน้ท่ี (ทัง้ทางกายภาพและดิจิทัล) การเขา้ถึง

ทรพัยากร และการเขา้ถึงกิจกรรมและบริการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรูข้องนักเรียน ครู 

และชมุชน การเติบโตของหอ้งสมดุโรงเรียนสอดคลอ้งกบัการเติบโตของการศึกษาท่ีสง่เสรมิใหน้กัเรียนมีทัง้

ความรูใ้นการดาํเนินชีวิตในสงัคมและมีสว่นรว่มในการพฒันาสงัคม  

แมว่้าสภาพของสิ่งอาํนวยความสะดวกและการดาํเนินงานในหอ้งสมดุโรงเรียนทั่วโลกมีความแตกต่างกัน

ไป หอ้งสมุดโรงเรียนทุกแห่งลว้นมุ่งเน้นการสนับสนุน และการพัฒนาการเรียนรูข้องนักเรียน หอ้งสมุด

โรงเรียนใหโ้อกาสทางการเรียนรูท้ัง้แบบรายบุคคล และแบบหมู่คณะทัง้กลุ่มเล็ก และกลุม่ใหญ่ โดยมุ่งเนน้

เนือ้หาทางปัญญา (intellectual content) การรูส้ารสนเทศ (information literacy) และการพัฒนาทาง

วฒันธรรมและสงัคม (cultural and social development) ดว้ยจุดเนน้ท่ียึดผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง หอ้งสมดุ

โรงเรียนจึงสนบัสนนุ ขยาย และคาํนึงถึงลกัษณะเฉพาะของหลกัสตูรในแต่ละโรงเรียน  
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ตวัอย่างเช่น  

โครงการหอ้งสมดุ Lubuto ในประเทศแซมเบียมีทรพัยากรท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรม และประสบการณ์

ดา้นการศกึษาสาํหรบัเด็กกาํพรา้และและเยาวชนท่ีตอ้งการการพกัพิง 

1.3 ความหมายของห้องสมุดโรงเรียน 

หอ้งสมดุโรงเรียนเป็นพืน้ที่การเรียนรูท้างกายภาพและทางดิจิทลั ซึ่งมีการอ่าน การตัง้คาํถาม การวิจยั การ

คิด จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์เป็นหัวใจสําคัญของการเดินทางจากสารสนเทศสู่ความรู้ 

(information-to-knowledge journey) ของนกัเรียน และเพื่อการเติบโตทัง้ในส่วนของปัจเจกบุคคล สงัคม 

และวฒันธรรม ถึงแมจ้ะมีคาํหลายคาํท่ีใชเ้พื่อสื่อความหมายถึงพืน้ท่ีการเรียนรูท้างกายภาพและทางดิจิทลั 

(เช่น ศูนยเ์อกสารสนเทศและสารนิเทศ ศูนยท์รพัยากรสารสนเทศ แหล่งเรียนรูห้อ้งสมุด พืน้ท่ีสรา้งสรรค์

ของหอ้งสมดุ)แต่คาํว่า หอ้งสมดุโรงเรียน เป็นคาํที่ถกูใชม้ากท่ีสดุและนาํมาใชบ่้งบอกถึงลกัษณะทัง้สถานท่ี 

(facility) และหนา้ท่ี (functions)   

ในวงการวิจัยนานาชาติช่วง 50 ปีท่ีผ่านมา (ดูท่ี  Haycock, 1992, ใน LRS (2015) School Libraries 

Impact Studies in the USA www.lrs.org/data-tools/school-libraries/impact-studies/ แล ะ  Williams, 

Wavell, C., and Morrison (2013) ใ น The United Kingdom www.scottishlibraries.org/storage/ 

sectors/schools/SLIC_RGU_Impact_of_School_Libraries_2013.pdf) ได้ระบุไว้ว่า ห้องสมุดโรงเรียน

ในภาพรวมควรมีองคป์ระกอบสาํคญัสามประการดงันี ้

• มีบรรณารกัษ์ห้องสมุดซึ่งมีวุฒิการศึกษาดา้นบรรณารักษศาสตร ์และการสอน เน่ืองจาก

คณุสมบติัดงักลา่วแสดงถึงความเชี่ยวชาญท่ีจาํเป็นต่อบทบาทการทาํงานที่ซบัซอ้น ทัง้ในดา้น

การเรียนการสอน (instruction) การอ่านและการพฒันาทกัษะการอ่านออกเขียนได ้(reading 

and literacy development) การบริหารจัดการหอ้งสมุดโรงเรียน ความร่วมมือกับบุคลากร

สายการสอน และการมีสว่นรว่มกบัชมุชนดา้นการศกึษา 

• มีการจัดทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีคุณภาพสูง มีรูปแบบท่ีหลากหลาย (สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ

มัลติมีเดีย และสื่อดิจิทัล) ท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนในหลกัสูตรท่ีเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการของโรงเรียน ตลอดจนรวมถึงจดัใหม้ีโครงการต่าง ๆ และการพฒันาบคุคล 

• มีนโยบายและแผนสาํหรบัการเติบโตและการพฒันาท่ีชดัเจนและต่อเน่ือง 
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หอ้งสมดุโรงเรียนมีขัน้ตอนในการพฒันา และเติบโตเฉกเช่นเดียวกบัมิติอ่ืน ๆ ของระบบการศึกษา อย่างไร

ก็ตามองคป์ระกอบทัง้สามประการของหอ้งสมดุโรงเรียนควรสอดคลอ้งตามพนัธกิจ และวตัถุประสงคข์อง

หอ้งสมดุโรงเรียน จากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่า ปัจจยัสาํคญัท่ีสง่ผลใหห้อ้งสมดุโรงเรียนมีศกัยภาพและมี

อิทธิพลต่อการเรียนรูข้องนกัเรียน ประกอบไปดว้ย 

• การจัดพืน้ท่ีทางกายภาพและพื ้นที่เพื่อการเข้าถึงสื่อดิจิทัลในโรงเรียนให้กว้างขวางและ

สามารถเขา้ถึงไดท้กุคน 

• การเป็นพืน้ท่ีเปิดใหทุ้กคนเขา้ถึงแหล่งขอ้มลูท่ีมีคุณภาพในสื่อทุกลกัษณะ ทัง้เอกสารตีพิมพ ์

สื่อมลัติมีเดีย และทรพัยากรสารสนเทศดิจิทลัไดอ้ย่างเสมอภาคและเสรี 

• การเป็นพืน้ท่ีปลอดภัยท่ีส่งเสริม สนับสนุนความสงสัยใคร่รู ้ความคิดสรา้งสรรค ์และการ

เรียนรู้ของแต่ละบุคคล และเป็นสถานท่ีซึ่งนักเรียนสามารถสาํรวจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีความ

หลากหลายไดอ้ย่างเป็นสว่นตวัและปลอดภยั แมว่้าจะเป็นประเด็นที่มีการโตแ้ยง้กนัในสงัคม  

• การเป็นพืน้ท่ีสาํหรับการเรียนการสอนท่ีให้นักเรียนได้เรียนรูถึ้งความสามารถ และความ

ตอ้งการของตนเองในการมีสว่นรว่มกบัสารสนเทศและการสรา้งความรู ้  

• การเป็นพื ้นท่ีทางเทคโนโลยีท่ีมีอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี ซอฟท์แวร ์และความชํานาญท่ี

หลากหลายเพื่อการสรา้งสรรค ์การเป็นตวัแทน และการแบ่งปันความรู ้

• การเป็นศนูยก์ารอ่านออกเขียนได ้ (literacy centre) ซึ่งชุมชนโรงเรียนใส่ใจต่อการพฒันาการ

อ่าน และการอ่านออกเขียนไดท้กุรูปแบบ 

• การเป็นศนูยส์ง่เสรมิการเป็นพลเมืองดิจิทลั (centre for digital citizenship) ซึ่งเป็นชมุชนแห่ง

การเรียนรูท่ี้สามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลได้อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม และปลอดภัย 

ตลอดจนเรียนรูก้ลยทุธใ์นการปกปอ้งตวัตน (identity) และขอ้มลูสว่นบคุคล 

• การเป็นสภาพแวดลอ้มทางสารสนเทศสาํหรบัทกุคนในชุมชน โดยใหส้ามารถเขา้ถึงทรพัยากร

อย่างเท่าเทียม การพัฒนาทกัษะทางสารสนเทศ ซึ่งในบางครัง้อาจไม่สามารถเขา้ถึงไดจ้าก

บา้น  

• การเป็นพืน้ท่ีทางสังคมท่ีเปิดกวา้งและรองรบักิจกรรมทางวัฒนธรรม ทางวิชาชีพ และทาง

การศกึษาสาํหรบัชมุชนทั่วไป  
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1.4 บทบาทของห้องสมุดโรงเรียนในโรงเรียน 

หอ้งสมดุโรงเรียนดาํเนินการภายในโรงเรียนในฐานะท่ีเป็นศนูยส์ง่เสรมิการเรียนการสอน ซึ่งมีบทบาทอย่าง

เขม้แข็งในการบูรณาการการใชห้อ้งสมดุ (instructional program) เขา้กบัเนือ้หาหลกัสตูรโดยเนน้ที่: 

• ความสามารถในใชท้รพัยากรสารสนเทศ (Resource-based capabilities) คือ ความสามารถ

และการจดัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสวงหา การเขา้ถึง และการประเมินทรพัยากรสารสนเทศใน

รูปแบบต่างๆ รวมไปถึง แหล่งบุคคล และสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม (cultural artefacts) 

ความสามารถเหล่านีร้วมถึง 1) การใชเ้คร่ืองมือทางเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อคน้หา เขา้ถึง 

และประเมินสารสนเทศดงัท่ีกล่าวไปขา้งตน้ และ 2) การพัฒนาทักษะการรูส้ารสนเทศทัง้ใน

รูปแบบดิจิทลัและสิ่งตีพิมพ ์

• ความสามารถในการคิด (Think-based capabilities) คือ ความสามารถและการจดัการท่ีเนน้

การมีส่วนร่วมอย่างลึกซึง้กับขอ้มลูและสารสนเทศ ดว้ยกระบวนการวิจัยและการสืบเสาะหา

ความรู ้(Research and inquiry process)  ทกัษะการคิดขัน้สงู (Higher order thinking) และ

การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) ซึ่งนําไปสู่การสร้างสรรค์ผลผลิตทางความคิดท่ีมี

ความหมาย และแสดงถึงความเขา้ใจในองคค์วามรูเ้หลา่นัน้ไดอ้ย่างลกึซึง้ 

• ความสามารถในการใชค้วามรูเ้ป็นฐาน (Knowledge-based capabilities) คือ ความสามารถ

ในการวิจยั และการสืบเสาะหาความรู ้(Research and inquiry process)  และความสนใจท่ี

มุ่งไปสูก่ารสรา้งสรรค ์พฒันา และแบ่งปันผลผลิตทางความรู ้ตลอดจนสามารถแสดงถึงความ

เขา้ใจในองคค์วามรูเ้หลา่นัน้ไดอ้ย่างลกึซึง้ 

• ความสามารถในการอ่านและการอ่านออกเขียนได ้(Reading and literacy capabilities) คือ 

ความสามารถและการจัดการท่ีเก่ียวข้องกับ 1)ความสุขจากการอ่าน (the enjoyment of 

reading) 2) การอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน (reading for pleasure) 3) การอ่านเพื่อการเรียนรู้

จากหลายแพลตฟอรม์ และ 4) การเปลี่ยนแปลง การสื่อสาร และการเผยแพร่ขอ้ความใน

รูปแบบต่างๆ เพื่อการพฒันาความหมายและความเขา้ใจต่อสิ่งท่ีอ่านอย่างลกึซึง้  

• ความสามารถส่วนบุคคลและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Personal and interpersonal 

capabilities)  คือ ความสามารถและการจัดการท่ีเก่ียวขอ้งกับการมีส่วนร่วมทางสงัคมและ
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วฒันธรรม ในการแสวงหาทรพัยากรสารสนเทศ และการเรียนรูเ้ก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น ทัง้ใน

ฐานะการเป็นผูวิ้จยั ผูใ้ชส้ารสนเทศ ผูส้รา้งองคค์วามรู ้และพลเมืองที่มีความรบัผิดชอบ 

• ความสามารถในการจดัการเรียนรู ้(Learning management capabilities) คือ ความสามารถ

และการจดัการท่ีช่วยใหน้กัเรียนไดเ้ตรียมความพรอ้ม วางแผน และประสบความสาํเรจ็ในการ

เรียนตามหน่วยการเรียนรูใ้นหลกัสตูร 

บรรณารกัษข์องโรงเรียนมีบทบาทเป็นผูน้าํในการพฒันาขีดความสามารถเหลา่นีผ้่านแต่ละบุคคลและผ่าน

การรว่มมือในการอาํนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงกบัเนือ้หาหลกัสตูรและผลลพัธท์ี่ตอ้งการ 

1.5 เงือ่นไขสาํหรับห้องสมุดโรงเรียนทีม่ีประสิทธิภาพ 

งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าเงื่อนไขท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับห้องสมุดโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ คือ การมี

บรรณารักษ์ประจาํห้องสมุดโรงเรียนซึ่งมีคุณวุฒิทางบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์ทั้งนี ้

หอ้งสมุดโรงเรียนท่ีไม่มีการจัดกิจกรรมการสอน (เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีครอบคลุมตาม

แผน) จะไม่สามารถสรา้งผลกระทบทางบวกต่อการเรียนการสอนได ้ซึ่งจากงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า

ผลกระทบทางบวกดงักล่าว จะเกิดขึน้ไดต่้อเมื่อหอ้งสมดุโรงเรียนมีบรรณารกัษ์ประจาํหอ้งสมดุท่ีมีคณุวฒุิ

ตรง และปฏิบติัทาํหนา้ท่ีตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 3.4  

ห้องสมุดโรงเรียนควรมีการบริหารจัดการภายใต้กรอบนโยบายท่ีมีโครงสร้างอย่างชัดเจน เน่ืองจาก 

หอ้งสมุดโรงเรียนเป็นศูนยก์ลางการสรา้งผลิตผลทางการอ่าน การสืบเสาะหาความรู ้และความร่วมมือ 

นโยบายของหอ้งสมุดควรกาํหนดขึน้โดยคาํนึงถึงนโยบายในภาพรวม และความตอ้งการของโรงเรียน 

นอกจากนีค้วรสะทอ้นถึงภาพลกัษณท่ี์น่าเชื่อถือ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค ์ตลอดจนสภาพ

ความเป็นจริงของโรงเรียน การสนบัสนุนจากการบริหารและนโยบายของโรงเรียนเป็นสิ่งจาํเป็นท่ีแสดงถึง

การตระหนักถึงคุณประโยชนข์องหอ้งสมุดโรงเรียน ในบทต่อ ๆ ไป จะกล่าวถึงสิ่งอาํนวยความสะดวก 

ทรพัยากรสารสนเทศทัง้สิ่งตีพิมพแ์ละสื่อดิจิทัล และทรพัยากรบุคคลท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินงานหอ้งสมุด

โรงเรียนใหม้ีประสิทธิภาพ  

1.6 วิสัยทัศนส์าํหรับห้องสมุดโรงเรียน 

แถลงการณ์เก่ียวกับวิสัยทัศน์แสดงถึงสภาพของห้องสมุดโรงเรียนท่ีต้องการในอนาคต วิสัยทัศน์ของ

หอ้งสมุดทั่วโลกอาจแตกต่างกันไป ทัง้นีขึ้น้อยู่กับจุดเริ่มตน้ของหอ้งสมุด ทัง้นีก้ารกาํหนดวิสัยทัศนข์อง

หอ้งสมดุของโรงเรียนใหเ้ป็นศนูยก์ลางการเรียนรูใ้นระบบการศึกษา ควรมุ่งเนน้การสรา้งหอ้งสมดุใหเ้ป็น 



29 

 

พืน้ที่การเรียนรูท้ี่หลากหลายและกา้วขา้มขอ้จาํกดัต่าง ๆ ในปัจจบุนัใหไ้ด ้  

วิสยัทศันท์ี่รวมเอาแนวโนม้สาํคญั 5 ประการจากรายงาน IFLA Trends Report 2013 (trends.ifla.org) 

ระบไุวด้งันี:้ 

1) เทคโนโลยีใหม่ ๆ จะสง่ผลใหเ้กิดทัง้การขยายและจาํกดัการเขา้ถึงสารสนเทศ 
2) การศึกษาออนไลนจ์ะทาํใหค้นเขา้ถึงการศกึษาไดเ้ท่าเทียมกนั และสง่ผลต่อระบบการเรียนรู้

แบบเดิมไปทั่วโลก 
3) ขอบเขตของความเป็นสว่นตวัและการปกป้องขอ้มลู (privacy and data 

protection) จะถกูกาํหนดใหม่ 
4) สงัคมที่เชื่อมต่อกนัแบบไรข้ีดจาํกดัจะรบัฟังและเพิ่มพลงัใหก้บัเสียงและกลุม่ทางสงัคมใหม่ ๆ 
5) เศรษฐกิจสารสนเทศทั่วโลกจะถกูเปลี่ยนโฉมหนา้โดยเทคโนโลยีใหม่ๆ 

 

1.7 คาํแถลงพันธกิจ (mission statement) สาํหรับห้องสมุดโรงเรียน 

พันธกิจ คือ นิยามของลักษณะ วัตถุประสงค ์และบทบาทของหอ้งสมุดโรงเรียนในฐานะส่วนหน่ึงของ

วตัถุประสงคแ์ละขอ้ตกลงร่วมกันของโรงเรียน พนัธกิจของหอ้งสมดุโรงเรียนทั่วโลกเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้น

บทบญัญัติว่าดว้ยหอ้งสมดุโรงเรียนของสหพนัธร์ะหว่างประเทศว่าดว้ยสมาคมและสถาบนัหอ้งสมุด และ

องคก์ารศกึษาวิทยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ ปี ค.ศ. 1999 (ภาคผนวก A) คาํแถลงพนัธกิจ

ของหอ้งสมดุของโรงเรียนแต่ละแห่งควรสะทอ้นองคป์ระกอบของบทบญัญัติฯ ท่ีไดก้าํหนดไวว่้า หอ้งสมุด

โรงเรียนมีพนัธกิจท่ีสอดรบักบับริบททางการศึกษาของโรงเรียนนัน้ ๆ คาํแถลงพนัธกิจควรแสดงแนวทางท่ี

การมุ่งเนน้ทรพัยากร การใหค้าํแนะนาํในการวางแผน และการสื่อสารเจตนาเพื่อรบัใชชุ้มชน โดยการระบุ

ความต้องการของสมาชิก ทักษะ ทรัพยากรและความสามารถท่ีจาํเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการ

เหลา่นัน้ และผลที่คาดว่าจะเป็นประโยชนต่์อชมุชน โดยผลเหลา่นีส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์างการศึกษา

เพื่อเตรียมพรอ้มนกัเรียนใหส้ามารถทาํงานไดใ้นอนาคตและการเป็นพลเมืองของชาติ 

1.8 บริการของห้องสมุดโรงเรียน 

ห้องสมุดโรงเรียนมีบริการหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนการเรียนรู ้(the 

learning community) ซึ่งบริการเหล่านีอ้าจจัดภายในหรือใหบ้ริการไปยงัภายนอกหอ้งสมุดโรงเรียน การ

ให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จะขยายขอบเขตการเข้าถึงห้องสมุดให้

ครอบคลุมทุกพืน้ท่ีทัง้ท่ีโรงเรียนและท่ีบา้น โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเครือข่ายท่ี
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แข็งแกร่งช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศ ทรพัยากรในชุมชน และทรพัยากรดิจิทลั รวมทัง้

เครื่องมือในการตอบคาํถาม การสรา้ง การนาํเสนอและการแบ่งปันความรูต่้างๆ ที่มีในหอ้งสมดุ 

บรกิารของหอ้งสมดุโรงเรียนรวมถึง: 

• การพฒันาวิชาชีพสาํหรบัคณาจารยด์า้นการสอน (เช่น การอ่านและการอ่านออกเขียนได ้
เทคโนโลยี การสืบเสาะหาความรู ้และกระบวนการการวิจยั) 

• หนงัสือ/กิจกรรมการอ่านที่มีชีวิตชีวา เพื่อการสมัฤทธิ์ผลทางการศกึษา เพื่อความเพลิดเพลินสว่น

บคุคล และการพฒันาตนเอง 
• การเรียนรูโ้ดยการตัง้คาํถาม หรือการสืบเสาะหาความรู ้(inquiry-based learning) และ

การพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศ และ 
• ความรว่มมือกบัหอ้งสมดุอ่ืน ๆ (หอ้งสมดุประชาชน/ หอ้งสมดุของหน่วยงานภาครฐั/ แหลง่

สารสนเทศชมุชน) 
หอ้งสมดุโรงเรียนมีคณุค่าอย่างมากต่อชมุชนการศกึษา คณุค่านอกเหนือจากทรพัยากรสารสนเทศใน

หอ้งสมดุ คือ บริการผ่านกิจกรรมหอ้งสมดุที่มีชีวิตชีวา และบรรณารกัษท่ี์มีคณุสมบติัเหมาะสม 

1.9 การประเมินผลการให้บริการและกิจกรรมห้องสมุดของโรงเรียน 

การประเมินผลการใหบ้ริการและกิจกรรมของหอ้งสมุดโรงเรียนเป็นส่วนสาํคัญในการพัฒนาหอ้งสมุด

โรงเรียน การประเมินผลแสดงถึงความสามารถในการตรวจสอบได ้โดยช่วยพิจารณาว่า บริการและ

โครงการของหอ้งสมุดเป็นไปตามความตอ้งการของชุมชนโรงเรียนหรือไม่ การประเมินผลช่วยเสริมสรา้ง

การปรบัเปลี่ยนบริการและกิจกรรมในหอ้งสมุดโรงเรียน โดยมีอิทธิพลต่อความคิดของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย

ของหอ้งสมุดในการสนับสนุนหอ้งสมุดโรงเรียน ทัง้นีก้ารเลือกวิธีการประเมินขึน้อยู่กับความตอ้งการของ

ชมุชนโรงเรียน และระยะในการพฒันาหอ้งสมดุ (เช่น คณุภาพของกิจกรรม การรบัรูข้องผูม้ีสว่นไดส้่วนเสีย 

เนือ้หาของกิจกรรม และผลกระทบของกิจกรรม) 

การประเมินผลโดยมุ่งเนน้ท่ีคณุภาพโดยรวมของหอ้งสมดุอาจใชม้าตรฐานระดบันานาชาติ ระดบัประเทศ

หรือระดับท้องถ่ินเพื่อพิจารณา และวัดคะแนนห้องสมุดโรงเรียนได้ในหลากหลายดา้น (เช่น บุคลากร 

สถานที่ เทคโนโลยี และทรพัยากร ตลอดจนการสอนการใชห้อ้งสมดุ) การประเมินผลท่ีเนน้การปรบัปรุงการ

ปฏิบัติงานในห้องสมุดโรงเรียน มักเรียกว่า การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based 

practice) อาจใช้ข้อมูลจาก ผลการเรียนรู้ของนักเรียน รูปแบบการสอน (ตามระดับชั้น คะแนน หรือ

รายวิชา) การสาํรวจนกัเรียน ครูผูส้อน และ/หรือผูป้กครอง หรือสถิติจากระบบยืมคืน และระบบการจดัหมู่



31 

 

หนงัสือของหอ้งสมดุ ในบทท่ี 6 ของเอกสารฉบบันีจ้ะกล่าวถึงขอ้มลูโดยละเอียดเก่ียวกับความจาํเป็นและ

ประโยชนข์องการประเมินผลการดาํเนินงานหอ้งสมดุและการประชาสมัพนัธ ์(การส่งเสรมิการใชห้อ้งสมดุ 

การตลาด การสนบัสนนุการอ่าน)  
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บทที ่2  

กรอบกฎหมายและการเงนิสาํหรับห้องสมุดโรงเรยีน                                                                   

“ไม่ว่าหอ้งสมุดโรงเรียนจะอยู่ในหนา้ที่ความรบัผิดชอบของหน่วยงานในระดบัใด (ระดบัทอ้งถิ่น ระดบั

ภูมิภาค ระดบัชาติ) หอ้งสมุดโรงเรียนตอ้งไดร้บัการสนบัสนนุจากกฎหมายและนโยบายที่เฉพาะเจาะจง 

และตอ้งมีเงินทุนที่เพยีงพออย่างยั่งยืนสาํหรบัการพฒันาบุคลากร วสัดุ เทคโนโลยี และสิ่งอาํนวยความ

สะดวกเพือ่การบริการโดยไม่เสยีค่าใชจ่้าย” บทบญัญัติว่าดว้ยหอ้งสมดุโรงเรียน  

2.1 บทนํา  

ห้องสมุดโรงเรียนตอบสนองความต้องการของชุมชนการศึกษาท่ีห้องสมุดตั้งอยู่ และให้บริการเพื่อ

ประโยชนข์องสมาชิกทุกคนในชุมชนนัน้ หอ้งสมดุโรงเรียนธาํรงอยู่ดว้ยหนา้ท่ีความรบัผิดชอบทัง้ในระดับ

ทอ้งถ่ิน ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ซึ่งใหโ้อกาสในการเรียนรูอ้ย่างเท่าเทียม และเพื่อพัฒนาความรู้

ความสามารถท่ีจาํเป็นในสังคมฐานความรู ้ดังนั้นหอ้งสมุดโรงเรียนจาํเป็นตอ้งไดร้บัการสนับสนุนตาม

กฎหมายและการจัดสรรงบประมาณอย่างยั่งยืน เพื่อใหห้อ้งสมุดสามารถสนับสนุนและตอบสนองการ

พฒันาทางการศกึษาและวฒันธรรมไดอ้ย่างต่อเน่ือง  

2.2 ประเด็นทางกฎหมาย  

รูปแบบและความสมัพนัธร์ะหว่างหอ้งสมดุโรงเรียนกบัรฐับาลมีความแตกต่างกันทั่วโลก อีกทัง้กฎหมายท่ี

นาํมาใชใ้นการควบคุมกิจกรรม และการจดัการงบประมาณหอ้งสมุดมีความแตกต่างและความซับซ้อน 

ยกตัวอย่างเช่น กฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานของห้องสมุดโรงเ รียนอาจอยู่ภายใต้หน้า ท่ี 

ความรบัผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวงวัฒนธรรม หรืออาจเป็นหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ

ร่วมกนัระหว่างทัง้ 2 กระทรวง ในบางประเทศอาจกระจายความรบัผิดชอบหอ้งสมุดโรงเรียนทัง้หมดหรือ

บางสว่นไปยงัจงัหวดั รฐั หรือเทศบาล 

ตามหลกัการแลว้หอ้งสมุดโรงเรียนตอ้งปรบัตัวใหเ้ขา้กับสภาพแวดลอ้มทางกฎหมายและการเมือง เพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรูแ้ละเป็นศูนย์กลางของการแสวงหา คน้พบ ความคิดสรา้งสรรค ์การมีส่วนร่วมทาง

ความคิด และการเรียนการสอนท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่ การพัฒนาอย่างยั่งยืนและต่อเน่ืองท่ีทาํใหห้อ้งสมดุ

โรงเรียนบรรลมุาตรฐานในการส่งเสริม สนบัสนุนนกัเรียนใหม้ีการพัฒนาทัง้ดา้นสติปัญญาและทักษะนัน้

จาํเป็นตอ้งมีแนวทางที่เป็นระบบทัง้ในระดบัโรงเรียนและระดบัท่ีสงูขึน้ไป 
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2.3 ประเด็นทางจริยธรรม  

ห้องสมุดโรงเรียนจัดตั้งขึน้ภายใต้กรอบจริยธรรมท่ีคาํนึงถึงสิทธิและความรับผิดชอบต่อนักเรียนและ

สมาชิกของชุมชนการเรียนรู ้หอ้งสมดุโรงเรียนใชวิ้ธีแบบองคร์วมเพื่อใหป้ระชาชนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะมีความ

แตกต่างกนัทางดา้นภาษา วฒันธรรม ชนเผ่าพืน้เมือง และกลุม่คนเฉพาะต่าง ๆ สามารถเขา้ใชห้อ้งสมุดได้

อย่างเท่าเทียมกนั หลกัของความเสมอภาคในการเขา้ถึงความรูแ้ละสารสนเทศท่ีบนัทกึไว ้และเสรีภาพทาง

ปัญญาไดร้วมอยู่ในขอ้ 19 ของปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human 

Rights) และในค่านิยมของอิฟลา (www.ifla.org/about/more) 

สิ่งที่ควรพิจารณาอ่ืน ๆ :  

• พระราชบญัญัติหอ้งสมดุเก่ียวกบัสิทธิ (Library Bill of Rights) 

• เสรีภาพในการใหข้อ้มลูและความเป็นสว่นตวั (Freedom of information and privacy) 

• กฎหมายลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา และการโจรกรรมทางวรรณกรรม (Statements of 

copyright, intellectual property and plagiarism) 

• สิทธิเด็ก (Rights of the Child) (www.un.org/cyberschoolbus/humanrights/resources/ 

child ASP)  

• สิท ธิ ของ ช น เ ผ่ าพื ้น เ มื อง  (Rights of Indigenous People)  ( http: / /undesadspd. org 

/indigenous peoples/declarationontherightsofindigenouspepeoples.aspx) 

หอ้งสมดุโรงเรียนช่วยพฒันาทักษะและความเขา้ใจท่ีจาํเป็นต่อการเป็นพลเมืองท่ีมีความรบัผิดชอบ ดว้ย

กิจกรรมใหค้วามรูท้างจริยธรรมแก่นกัเรียนและชมุชนการเรียนรู ้เช่น เสรีภาพในการใหข้อ้มลู ทรพัยส์ินทาง

ปัญญา และการโจรกรรมทางวรรณกรรม 

2.4 การสนับสนุนโครงสร้างพืน้ฐานสาํหรับการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน  

ระบบการสนับสนุนการดาํเนินงานและการพัฒนาหอ้งสมุดโรงเรียนตอ้งจัดทาํขึน้โดยหน่วยงานบริหาร

การศึกษาทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และ/หรือท้องถ่ิน ซึ่งควรกาํหนดใหห้้องสมุดมีบริการและกิจกรรม

พืน้ฐาน เพื่อใหน้กัเรียนและครูผูส้อนสามารถเขา้ใจและเขา้ถึงหอ้งสมุดโรงเรียนท่ีมีฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้

และแหล่งการเรียนและการสอน หรือเป็นศูนยบ์ริการการศึกษา การทาํงานของศนูยบ์ริการการศึกษานี้

สามารถทาํไดห้ลายรูปแบบ เช่น การศึกษาตามหลกัสูตร และการศึกษาต่อเน่ืองของบรรณารกัษ์โรงเรียน 

http://www.ifla.org/about/more
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การเป็นท่ีปรกึษามืออาชีพ การศึกษาวิจยั การร่วมมือระหว่างกลุ่มบรรณารกัษ์โรงเรียนและสมาคมวิชาชีพ 

และการจดัทาํมาตรฐานและแนวทางปฏิบติั 

ลกัษณะและขอบเขตของบริการและกิจกรรมต่าง ๆ ของหอ้งสมุดโรงเรียนมีความแตกต่างกันไปในแต่ละ

โรงเรียน และแต่ละประเทศ ถึงแมว่้าการยา้ยถ่ินของนักเรียนและครอบครวัมีอัตราเพิ่มมากขึน้ ความมี

มาตรฐานเดียวกนัระหว่างโรงเรียน และการเขา้ถึงหอ้งสมดุโรงเรียนสามารถช่วยเพิ่มขีดความสามารถของ

ระบบการศกึษาใหต้อบสนองความตอ้งการของสมาชิกในชมุชนโรงเรียนได ้

ตัวอย่าง  

สภานิติบัญญัติแห่งรัฐเท็กซัส (The Texas Legislature) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดตั้งศูนย์บริการ

การศึกษาระดับภูมิภาคจาํนวน 20 แห่งขึน้ในปี ค.ศ. 1967 เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนทั่วทัง้รฐั บทบาทของ

ศนูยบ์รกิารการศกึษา คือ เพื่อทาํงานรว่มกบัโรงเรียนใหบ้รรลวุตัถุประสงคห์ลกั 3 ประการ คือ 1) ช่วยเหลือ

โรงเรียนในการปรบัปรุงประสิทธิภาพของนักเรียน 2) ช่วยใหโ้รงเรียนมีประสิทธิภาพและประหยัดมากขึน้ 

และ 3) นําแนวคิดจากสภานิติบัญญัติหรือกรรมาธิการไปปฏิบัติ ซึ่งศูนย์บริการการศึกษาให้ความ

ช่วยเหลือในการพัฒนาดา้นวิชาชีพ ดา้นเทคนิค และดา้นการบริหารจัดการโปรแกรมการศึกษาเพื่อช่วย

ผูบ้รหิาร บรรณารกัษโ์รงเรียนและครู 

2.5 นโยบาย (Policies)  

หอ้งสมุดโรงเรียนควรบริหารภายใตก้รอบนโยบายท่ีชดัเจนว่า หอ้งสมุดเป็นแหล่งทรพัยากรหลกัและเป็น

ศนูยก์ลางการอ่านและการสืบเสาะหาความรู ้นโยบายของหอ้งสมดุโรงเรียนควรเสริมสรา้งและครอบคลมุ

ความตอ้งการของโรงเรียน สามารถสะทอ้นถึงลกัษณะพืน้ฐานทางดา้นสงัคม ภารกิจ จุดมุ่งหมายและ

วตัถปุระสงคต์ลอดจนความเป็นจรงิของโรงเรียน 

นโยบายควรกาํหนดไว้อย่างชัดเจนว่าหอ้งสมุดเป็นของทุกคน และนโยบายควรจัดทาํโดยบรรณารักษ์

โรงเรียนรว่มกบัครู และผูบ้รหิาร (ผูบ้รหิาร หวัหนา้โรงเรียน บคุลากรทางการศึกษา) ชมุชนของโรงเรียนควร

แบ่งปันและอภิปรายร่างนโยบายร่วมกัน เมื่อจัดทาํนโยบายแลว้เสร็จ ควรมีการเผยแพร่เพื่อใหป้รชัญา 

แนวคิด และเจตนารมณ์ในการปฏิบัติและการพัฒนาไดร้บัการรบัรอง และพรอ้มท่ีจะนาํมาปฏิบัติจริง 

เอกสารนโยบายและแผนการพฒันาตามนโยบายควรระบุบทบาทของหอ้งสมดุท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปนี:้ 

•  หลกัสตูรอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการในโรงเรียน 

•  วิธีการเรียนรูใ้นโรงเรียน 
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•  มาตรฐานและเกณฑแ์ห่งชาติและระดบัทอ้งถ่ิน 

•  ความตอ้งการของนกัเรียนในการพฒันาดา้นการเรียนรูแ้ละสว่นบคุคล 

•  ความตอ้งการของครู 

•  การยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษา 

•  การพฒันาทกัษะการเสาะแสวงหาความรู ้

•  การสง่เสรมิและสรา้งแรงจงูใจในการอ่าน 

•  การเปิดใจและมีสว่นร่วมของพลเมือง 

องค์ประกอบทั้งหมดท่ีมีความสาํคัญต่อการสรา้งกรอบนโยบายท่ีสามารถปฏิบัติได้จริง และแผนการ

ดาํเนินงานที่ตามมา แผนการดาํเนินงานควรประกอบดว้ยเป้าหมาย งาน และกลยทุธ ์ตลอดจนการติดตาม

ประเมินผลการปฏิบติังาน ซึ่งนโยบายและแผนการดาํเนินงานควรเป็นปัจจุบนัและไดร้บัการทบทวนเป็น

ประจาํ 

2.6 การวางแผน (Planning)  

การวางแผนหอ้งสมดุโรงเรียนตอ้งอาศยัการมีสว่นร่วมอย่างแข็งขนัระหว่างบรรณารกัษ์โรงเรียนกบัผูบ้ริหาร 

ครู และนกัเรียน เพื่อกาํหนดความสมัพนัธร์ะหว่างหอ้งสมดุโรงเรียนกบัชมุชนการเรียนรูข้องโรงเรียน โดยมี

องคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการพิจารณาภายใตก้ระบวนการวางแผนดงันี:้ 

• เปา้หมายการพฒันาอย่างยั่งยืนในอนาคตท่ีกาํหนดโดยประเทศและกลุม่ระหว่างประเทศ 

• ภารกิจ ปรชัญา เปา้หมาย และวตัถปุระสงคข์องการศกึษาในระดบัชาติและระดบัโรงเรียน 

• วิสยัทัศนท่ี์อธิบายถึงคุณค่าของหอ้งสมุดโรงเรียนท่ีมีต่อโรงเรียน และบทบาทของผูม้ีส่วนได้

สว่นเสีย พนัธมิตรทางวฒันธรรม และผูใ้หท้นุในกระบวนการการศกึษา 

• การประเมินความตอ้งการท่ีระบุถึงบทบาทของหอ้งสมุดโรงเรียนในปัจจุบนัและความเป็นไป

ไดใ้นอนาคตที่จะเป็นศนูยก์ลางการเรียนรู ้

• แผนการเชื่อมโยงชุมชนของโรงเรียนกับการเข้าถึงทรพัยากรท่ีมีคุณภาพ สิ่งอาํนวยความ

สะดวก และสิ่งแวดลอ้มทางการเรียนรูท้ัง้ทางกายภาพและดิจิทลั 

• แผนเทคโนโลยีที่มีการคาดการณถึ์งเทคโนโลยีในอนาคตและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึน้ใน

การนาํสง่และใหบ้รกิารสารสนเทศ 

• แผนการดาํเนินกิจกรรมที่เนน้ผูเ้รียนและชมุชนเป็นศนูยก์ลางที่มีการปรบัปรุงอยู่เสมอ 

• แผนพฒันาทกัษะวิชาชีพสาํหรบับคุลากรหอ้งสมดุ  
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• แผนการประเมินผลท่ีสามารถปรบัปรุงอย่างต่อเน่ืองผ่านการวิจัยตามหลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

(Evidence-based research) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของบริการห้องสมุดท่ีมีผลต่อ

ความสาํเรจ็ของนกัเรียน 

ตัวอย่าง 

 บุคลากรของโรงเรียนในพืน้ท่ีชนบทของประเทศอินโดนีเซียทาํงานร่วมกับคณาจารยห์อ้งสมุดโรงเรียน 

กระทรวง และหน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อพฒันาหอ้งสมดุโรงเรียนตน้แบบ 

2.7 เงนิทุน (Funding)  

หอ้งสมุดตอ้งการการจัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสม เพื่อเพิ่มความทันสมัยและความสามารถของการ

ดาํเนินงานของห้องสมุดโรงเรียน โดยการจัดสรรงบประมาณต้องพิจารณาจากสภาพความเป็นจริง

งบประมาณและค่าใชจ้่ายควรสมัพนัธก์บันโยบายของโรงเรียนท่ีมีต่อหอ้งสมดุโรงเรียน ตลอดจนสะทอ้นให้

เห็นถึงการลงทนุเพื่อการพฒันานกัเรียน ครู และบคุลากร 

บรรณารกัษ์โรงเรียนต้องทาํงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อจัดทาํงบประมาณและสาํรวจทางเลือกท่ี

เชื่อถือไดใ้นการนาํส่งและใหบ้ริการทรพัยากรสารสนเทศท่ีมีคณุภาพไปสู่ชมุชนโรงเรียนทัง้หมด ดงันัน้การ

สนบัสนนุทางการเงินสาํหรบัหอ้งสมดุโรงเรียนสะทอ้นใหเ้ห็นถึง: 

• ขนาดและคุณภาพของบุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีการสอนหรือสนับสนุนหอ้งสมุดโรงเรียน และ

คอลเล็กชันของโรงเรียนเป็นตัวบ่งชีท่ี้ดีท่ีสุดของโรงเรียนในการทาํนายผลสมัฤทธิ์ทางการ

ศกึษา 

• นกัเรียนที่มีคะแนนสงูกว่าในเกณฑม์าตรฐานมกัมาจากโรงเรียนที่มีบุคลากรหอ้งสมดุโรงเรียน

จาํนวนมากกว่า และสามารถเข้าถึงบริการและทรัพยากรต่าง ๆ ได้มากกว่า เช่น หนังสือ 

วารสาร และเนือ้หาออนไลน ์โดยไม่ขอ้แมใ้นดา้นอ่ืน ๆ เช่น สภาพเศรษฐกิจ (ดท่ีู, ตัวอย่าง 

IASL Research Abstracts www. iasl- online.org/ research/abstracts; Kachel & Lance, 

2013.) 

การใชจ้่ายงบประมาณตอ้งมีการวางแผนอย่างรอบคอบตลอดทัง้ปี และสมัพันธ์กับกรอบนโยบาย ทัง้นี ้

องคป์ระกอบของแผนงบประมาณไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก B ส่วนรายงานประจาํปีแสดงใหเ้ห็นถึงการใช้

งบประมาณของหอ้งสมุด และแจกแจงการจาํนวนเงินท่ีใชใ้นการจัดกิจกรรม และจัดหาทรพัยากรของ

หอ้งสมดุว่าเพียงพอต่องานและบรรลเุป้าหมายตามนโยบายไดห้รือไม่ ทัง้นีร้ายงานประจาํปีควรมีหลกัฐาน
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เก่ียวกบัคณุภาพของการจดับริการ และกิจกรรมของหอ้งสมดุโรงเรียน ตลอดจนผลกระทบทีมีต่อการเรียน

การสอนในโรงเรียน ซึ่งในบทท่ี 6 ของเอกสารฉบับนี  ้นาํเสนอข้อมูลการสาํรวจความต้องการในการ

ประเมินผลและประโยชนข์องการบรหิารจดัการหอ้งสมดุของโรงเรียนในเชิงลกึมากขึน้ 
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บทที ่3  

ทรัพยากรบุคคลสาํหรับห้องสมุดโรงเรียน                                                                      

"บรรณารักษ์หอ้งสมุดโรงเรียนเป็นบุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการวางแผนและการจัดการห้องสมุด

โรงเรียน ซึ่งไดร้บัการสนบัสนนุจากบุคลากรอื่น ๆ อย่างเพยีงพอเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้ทาํงานร่วมกบัสมาชิก

ทุกคนของชุมชนโรงเรียน และเป็นผู้ประสานงานร่วมกับห้องสมุดประชาชนและหน่วยงานอื่น ๆ” 

บทบญัญัติว่าดว้ยหอ้งสมดุโรงเรียน 

3.1 บทนํา  

หนา้ที่หลกัของหอ้งสมดุโรงเรียน คือ ใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศ ตลอดจนสามารถวิเคราะห ์ตีความ 

เกิดแนวความคิดท่ีได้จากการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคลทั้งท่ีเป็นบุคลากรภายในและ

ภายนอกหอ้งสมดุโรงเรียนมีผลต่อความสมบูรณแ์ละคณุภาพของหอ้งสมดุโรงเรียน บุคลากรหอ้งสมดุควร

ไดร้บัการฝึกอบรมเป็นอย่างดี ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการทาํงานเพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการ

เก่ียวกบัการเรียนการสอนของชมุชนโรงเรียนได ้ทัง้นีจ้าํนวนบุคลากรตอ้งมีเพียงพอและเหมาะสมกบัความ

ต้องการเฉพาะของโรงเรียนนั้น ๆ ทุกคนท่ีปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียนควรมีความเข้าใจอย่างชัดเจน

เก่ียวกบับริการและนโยบายของหอ้งสมดุ อีกทัง้มีการกาํหนดหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบเอาไวเ้ป็นอย่างดี 

ตลอดจนมีการระบเุงื่อนไขการจา้งงาน และค่าชดเชยอย่างเหมาะสมท่ีสามารถสะทอ้นไดถึ้งความคาดหวงั

ที่มีต่อบทบาทของตาํแหน่งงานนัน้  

3.2 บทบาทและเหตุผลของการจัดการบริหารงานบุคลากร  

เนื่องจากหอ้งสมุดโรงเรียนมีหนา้ท่ีอาํนวยความสะดวกในการเรียนการสอน ดังนัน้โครงการและกิจกรรม

ของหอ้งสมุดโรงเรียนจาํเป็นต้องอยู่ภายใต้การกาํกับดูแลของบุคลากรมืออาชีพท่ีมีระดับและคุณวุฒิ

ทางการศึกษาเทียบเท่ากบัครูผูส้อน อีกทัง้บรรณารกัษ์ของโรงเรียนท่ีไดร้บัการคาดหวงัใหม้ีบทบาทและรบั

หนา้ท่ีผูน้าํในโรงเรียน จาํเป็นตอ้งมีคณุวฒุิการศึกษา และการเตรียมความพรอ้มเทียบเท่ากบัหวัหนา้งาน

ต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่น ผูบ้รหิารโรงเรียน ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการเรียนรู ้เป็นตน้ สว่นการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ 
ของหอ้งสมุดโรงเรียน หากมีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายสนับสนุนดา้นวิชาการ และเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการทางเทคนิคท่ี

ผ่านการอบรมและฝึกฝน จะช่วยให้บรรณารักษ์โรงเ รียนมี เวลาเพียงพอต่อบทบาทการสอน  

การบรหิารจดัการ การจดัการความรว่มมือ และการเป็นผูน้าํ   
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3.3 นิยามของบรรณารักษห้์องสมุดโรงเรียน  

บรรณารกัษ์หอ้งสมดุโรงเรียนรบัผิดชอบต่อการจดัพืน้ท่ีการเรียนรูท้างกายภาพและดิจิทลัของโรงเรียน ซึ่ง

เป็นศนูยก์ลางของการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็น การอ่าน การตัง้คาํถาม การคน้ควา้ การคิด จินตนาการ 

และความคิดสรา้งสรรค ์ผูร้บัผิดชอบบทบาทนีเ้ป็นท่ีรูจ้ักกันดว้ยชื่อเรียกหลากหลาย เช่น บรรณารักษ์

หอ้งสมุดโรงเรียน (School librarian) บรรณารกัษ์เชี่ยวชาญดา้นสารสนเทศของโรงเรียน (School library 

media specialist) ครูบรรณารกัษ์ (Teacher librarian) และ บรรณารกัษ์หอ้งสมดุโรงเรียน (professeurs 

documentalistes) แต่คาํว่า บรรณารกัษ์หอ้งสมุดโรงเรียน (School librarian) เป็นคาํท่ีใชบ่้อยที่สุด ทัง้นี ้

คุณสมบัติของบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนแตกต่างกันออกไปทั่ วโลก ซึ่งอาจหมายความรวมถึง

บรรณารกัษ์ทัง้ท่ีมีและไม่มีคุณวุฒิดา้นการสอน หรือบรรณารกัษ์ท่ีผ่านการฝึกอบรมบรรณารกัษ์เฉพาะ

ทางดา้นต่าง ๆ ดว้ย  

หอ้งสมุดโรงเรียนทั่วโลกอาจมีรูปแบบแตกต่างกันไป บางแห่งอาจใชบ้ริการหอ้งสมุดประชาชนเป็นหลัก 

ดังนัน้รูปแบบบุคลากรของหอ้งสมุดโรงเรียนจึงมีความแตกต่างกับไปตามบริบทของทอ้งถ่ิน อิทธิพลจาก

กฎหมาย การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และโครงสรา้งพืน้ฐานทางการศึกษา อย่างไรก็ตามการวิจัยในระดับ

นานาชาติ มากกว่า 50 ปี (ดู Haycock, 1992 อา้งถึงใน LRS 2015) การศึกษาผลกระทบของหอ้งสมุด

โรงเรียน (School Libraries Impact Studies) www.lrs.org/data-tools/school-libraries/impact-studies) 

ชีใ้หเ้ห็นว่าบรรณารกัษ์หอ้งสมุดโรงเรียนจาํเป็นตอ้งไดร้บัการศึกษาดา้นบรรณารกัษ์ศาสตร ์และการสอน

เพื่อใหส้ามารถรบัมือกับบทบาทท่ีซบัซอ้นทัง้การการสอน การพฒันาอ่านและทกัษะการอ่านออกเขียนได ้

การจัดการหอ้งสมุดโรงเรียน การทาํงานร่วมกับบุคลากรดา้นการสอน และการสรา้งเครือข่ายกับชุมชน

การศกึษา  

ตวัอย่าง  

ในประเทศฝรั่งเศส บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน (professeurs documentalistes) ท่ี

ปฏิบติังานในโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ผ่าน

การฝึกอบรมในระดับการศึกษาเดียวกันกับครูผู้สอน ซึ่งถือว่ามีสถานะเทียบเท่ากับ

ครูผูส้อน 

ตวัอย่าง  
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ในเมือง South Tyrol ประเทศอิตาลี เจา้หนา้ท่ีบรรณารกัษ์ห้องสมุดโรงเรียนไดร้บัการ

คัดเลือกจากแควน้ Bozen เพื่อทาํงานในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา K-13 ตามคุณวุฒิ

และการฝึกอบรมทางบรรณารกัษศาสตร ์(Province of Bozen Law n.17/1990; Province 

of Bozen Collective Labour Agreement, March 4, 2006) ในขณะท่ีผู้ช่วยห้องสมุด

โ ร ง เ รี ย น ต้อ ง จ บ ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ร ะ ดับ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า  ( K-13) แ ล ะ ห ลัก สูต ร ด้า น

บรรณารักษศาสตร์ (อย่างน้อยหน่ึงปีสําหรับการเรียนทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ) 

บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนท่ีผ่านการรับรองต้องสาํเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

( ห ลัก สู ต ร  3  ปี ก า ร ศึ ก ษ า เ ป็ น อ ย่ า ง ตํ่ า )  ดู  Berufsbilder "BibliothekarIn" und 

"DiplombibliothekarIn" (เ ช่ น  Librarian and Qualified Librarian Job Profile ท่ี  

www.provinz.bz.it/kulturabteilung/bibliotheken/1459.asp)  

ตวัอย่าง  

ในประเทศโปรตุ เกส ตั้งแ ต่ ปี  2009 บรรณารักษ์ห้องสมุดโรง เ รียน (professor 

bibliotecário) เป็นครูผูส้อนท่ีมีความเชี่ยวชาญดา้นบรรณารกัษศาสตร ์ดู "Formação" 

(Education) ที่ www.rbe.mec.pt/np4/programa.html  

3.4 สมรรถนะทีจ่าํเป็นในการจัดโครงการห้องสมุดโรงเรียน  

บรรณารกัษวิ์ชาชีพหอ้งสมดุโรงเรียน มีคณุสมบติั ความรูแ้ละความสามารถ ในดา้นต่อไปนี ้

• การเรียนการสอน หลกัสตูร การออกแบบการเรียนการสอนและการถ่ายทอด 

• การจดัการโครงการ - การวางแผน การพฒันา/ออกแบบ การใชง้าน การประเมินผล/

การปรบัปรุง  

• การพฒันาคอลเลคชนั การจดัเก็บ การจดัระบบ การคน้คืน 

• กระบวนการและพฤติกรรมสารสนเทศ – การอ่านออกเขียนได ้การรูส้ารสนเทศ การรู ้

ดิจิทลั 

• การรกัการอ่าน  

• ความรูเ้ก่ียวกบัวรรณกรรมสาํหรบัเด็กและเยาวชน 

• ความรูเ้ก่ียวกบัความพิการท่ีมีผลต่อการอ่าน 

• ทกัษะการสื่อสารและการทาํงานรว่มกนั  
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• ทกัษะดา้นสื่อดิจิทลัและสื่อ 

• จรยิธรรมและความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

• บรกิารเพื่อสาธารณประโยชน ์- ความรบัผิดชอบต่อสาธารณะ/สงัคม  

• ความมุ่งมั่นในการเรียนรูต้ลอดชีวิตโดยการพฒันาวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

• การขดัเกลาทางสงัคมกบัสาขาบรรณารกัษศาสตรด์า้นหอ้งสมดุโรงเรียน และประวติั

และคณุค่าของสาขานี ้ 

การพฒันาสมรรถนะทางวิชาชีพของบรรณารกัษ์หอ้งสมุดโรงเรียนสามารถทาํไดห้ลายวิธี – โดยปกติเป็น

การเรียนตามหลักสูตรอนุปริญญาหรือปริญญาหรือการพัฒนาทางวิชาชีพหลังจากได้รับการรับรอง

เบือ้งตน้ดา้นการสอนหรือดา้นบรรณารกัษศาสตร ์เป้าหมายของการศึกษาสาํหรบับรรณารกัษ์หอ้งสมุด

โรงเรียน คือ การทาํใหเ้กิดทกัษะการสอนและดา้นวิชาชีพบรรณารกัษ ์

ประเทศท่ีมีหลกัสตูรท่ีเนน้การผลิตบรรณารกัษ์หอ้งสมดุโรงเรียนโดยเฉพาะ ตวัหลกัสตูรควรประกอบดว้ย

สมรรถนะหลักของวิชาชีพบรรณารักษ์ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการศึกษา (การเรียนรู้ หลักสูตร  

การสอน) เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน ์และเยาวชน วัฒนธรรม และทักษะการเรียนรูต่้าง ๆ 

นอกเหนือจากสมรรถนะหลกัของวิชาชีพบรรณารกัษ์แลว้หลกัสูตรควรเก่ียวขอ้งกบัการสรา้งความเขา้ใจท่ี

ลึกซึง้และครบถว้นเก่ียวกบัการรูส้ารสนเทศท่ีเกิดจากความคิดเชิงสรา้งสรรคแ์ละมมุมองในการแกปั้ญหา  

ดังนั้นการศึกษาด้านบรรณารักษศาสตรด์้านห้องสมุดโรงเรียนควรชี ้ให้เห็นบทบาทของบรรณารักษ์

หอ้งสมุดโรงเรียนในฐานะผูน้าํ ผูม้ีบทบาทการเปลี่ยนแปลง ผูก้ระตุน้ และเป็นหน่ึงในสมาชิกของชุมชน

หอ้งสมดุโรงเรียน  

ตวัอย่าง  

ในประเทศฝรั่งเศส กรอบสมรรถนะสําหรับครู “Référentiel de compétences des 

enseignants” กําหนดรายการทักษะทางการศึกษาที่ครูควรมี ซึ่งรวมถึงบรรณารักษ์

หอ้งสมุดโรงเรียนดว้ย รายการดงักล่าวประกอบดว้ยความรูเ้กี่ยวกบัหอ้งสมุดเฉพาะและ

ทักษะด้านสารสนเทศสําหรับบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน โดยสมาชิกในชุมชน

การศึกษาทุกคนตอ้งยอมรบัว่าทกัษะการรูส้ารสนเทศเป็นทกัษะที่จําเป็นสาํหรบัทุกคน 

และเป็นความรูท้ั่วไปทีส่ิ่งจาํเป็นเป็นอนัดบัตน้ ๆ ต่อการทาํงานร่วมกนัดา้นการสอนอย่าง

มีประสทิธิภาพ  
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3.5 บทบาทของบรรณารักษว์ิชาชีพห้องสมุดโรงเรียน  

บทบาทสาํคญัของบรรณารกัษ์วิชาชีพหอ้งสมดุโรงเรียน คือ การสอน การจดัการ ความเป็นผูน้าํและความ

รว่มมือและการมีสว่นรว่มกบัชมุชน ซึ่งแต่ละบทบาทนีม้ีรายละเอียดดงันี ้ 

3.5.1 การสอน 

บรรณารกัษ์วิชาชีพหอ้งสมุดโรงเรียนควรรอบรูเ้ก่ียวกบัการสอนในสถานการณท่ี์หลากหลาย ทัง้การสอน

รายบุคคล กลุ่มนกัเรียนขนาดเล็ก และชัน้เรียน รวมถึงติดตามการพฒันาวิชาชีพอย่างไม่เป็นทางการและ

เป็นทางการจากเพื่อนร่วมงานดา้นการสอน กิจกรรมหลกัดา้นการสอนของบรรณารกัษ์หอ้งสมุดโรงเรียน 

ประกอบดว้ย (ดรูายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้นบทท่ี 5)  

• การสง่เสรมิการอ่านออกเขียนไดแ้ละการอ่าน  

• ทกัษะการรูส้ารสนเทศ เช่น ทกัษะดา้นสารสนเทศ (Information skills) สมรรถนะดา้น

สารสนเทศ ( Information competences) ความคล่องแคล่วทางส ารส น เ ท ศ 

(Information fluency) การรูเ้ท่าทนัสื่อ (Media literacy), การรูข้า้มสื่อ (Transliteracy) 

• การสืบเสาะหาความรู ้(Inquiry-based learning)  เช่น การเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็น

ฐาน (Problem-based learning) การคิดเชิงวิพากษ ์(Critical thinking)  

• การบรูณาการเทคโนโลยี  

• การพฒันาวิชาชีพสาํหรบัครู  

ตวัอย่าง  

การจัดทาํกรอบแนวคิดทางการสอน (Pedagogical frameworks) หลากหลายรูปแบบ

และนาํไปใช้เป็นแนวทางสาํหรับครู เช่น ในประเทศฝรั่งเศส ใช้ Benchmarks for the 

implementation of the learning path to an information culture [ Repères pour la 

mise en œuvre du Parcours de formation à la culture de l’information] สว่นประเทศ

เ บ ล เ ยี ย ม  ใ ช้  Media literacy skills: A major educational challenge [Les 

compétences en éducation aux medias: un enjeu éducatif majeur]; และยูเนสโก 

ไ ด้ จั ด ทํ า  Media and information literacy: A training program for teachers 

[ Education aux medias et à l'information: program de formation pour les 

enseignants].  
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3.5.2 การจัดการ  

บทบาทการจัดการของบรรณารกัษ์วิชาชีพหอ้งสมุดโรงเรียนเก่ียวขอ้งกับการจัดการระบบเอกสาร และ

กระบวนการต่าง ๆ ของหอ้งสมุดเพื่อใหเ้กิดการใชง้านอย่างสูงสุด อีกทัง้ยงัรวมถึงการจัดการสิ่งอาํนวย

ความสะดวกในห้องสมุด (ทั้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพและดิจิทัล) ทรัพยากรสารสนเทศ (ทั้งทาง

กายภาพและดิจิทลั) และ โปรแกรมการสอนและบรกิาร (ทัง้ทางกายภาพและดิจิทลั) การจดัการทรพัยากร

บุคคลซึ่งอาจเป็นส่วนหน่ึงของบทบาทดา้นการจดัการดว้ย ดังเช่น การสรรหาบุคลากร การคดัเลือก การ

ฝึกอบรม การใหค้าํปรกึษา และการประเมินผลบคุลากรหอ้งสมดุ  

3.5.3 การเป็นผู้นําและการประสานความร่วมมือ  

บทบาทหลกัของบรรณารกัษห์อ้งสมดุโรงเรียน คือ การอทุิศใหก้บัภารกิจและเป้าหมายของโรงเรียน ในดา้น

การประสานความร่วมมือกับผู้บริหารโรงเรียนและครู บรรณารักษ์มีหน้าท่ีพัฒนาและนาํเสนอบริการ

หอ้งสมุดใหส้อดคลอ้งตามหลักสูตร ซึ่งช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนสาํหรบัทุกคน บรรณารกัษ์อุทิศ

ความรูแ้ละทักษะท่ีเก่ียวกับการให้ข้อมูล และการใชท้รพัยากรสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอน เช่น การตอบขอ้สงสยัและการทาํโครงงาน กิจกรรมการแกปั้ญหา กิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน

ออกเขียนได ้การส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมทางวฒันธรรม บรรณารกัษ์หอ้งสมดุโรงเรียนอาจมีบทบาท

โดยทาํงานเพียงลาํพังหรือทาํงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญคนอ่ืน ๆ ในโรงเรียน บูรณาการเทคโนโลยี และ

จดัเตรียมแนวทางการพฒันาวิชาชีพสาํหรบัครูและผูบ้ริหาร  

การประสานความร่วมมือเป็นส่วนจาํเป็นอย่างย่ิงของงานบรรณารกัษ์ห้องสมุดโรงเรียน บรรณารักษ์

หอ้งสมุดโรงเรียนทาํงานร่วมกับผูบ้ริหารโรงเรียน เพื่อส่งเสริมความเขา้ใจและการสนับสนุนบทบาทของ

หอ้งสมดุท่ีมีต่อภารกิจและเป้าหมายของโรงเรียน บรรณารกัษ์หอ้งสมุดโรงเรียนควรรายงานความเป็นไป

โดยตรงกับผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหน้าครู และรองหัวหน้าครูของโรงเรียน และควรมีส่วนร่วมในการ

วางแผนภาพรวมของโรงเรียน และการเป็นส่วนหนึ่งของทีมบริหารอ่ืน ๆ  บรรณารกัษห์อ้งสมดุโรงเรียนควร

ทาํงานท่ีสรา้งความสามคัคีกลมเกลียวภายในชุมชนโดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง เช่น โครงการ 

สืบเสาะหาความรูแ้บบบูรณาการ และหน่วยการเรียนรูส้หวิทยาการ เป็นตน้ บรรณารกัษ์หอ้งสมดุโรงเรียน

ควรรว่มมือกบับรรณารกัษข์องโรงเรียนอ่ืน ๆ เพื่อเพิ่มเติมและพฒันาวิชาชีพและการเรียนรูอ้ย่างต่อเน่ือง  
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ตวัอย่าง  

ณ เมืองเท็กซัสตอนเหนือ ประเทศสหรฐัอเมริกา ผูบ้ริหารหอ้งสมุดโรงเรียนหลายแห่ง

พบปะกนัทุกเดือนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและนาํเสนอแนวทางใหม่ ๆ สาํหรบัโครงการ

และบรกิารของหอ้งสมดุ 

ตวัอย่าง  

ในประเทศสหราชอาณาจักร กลุ่มบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียงในระดับ

ภมูิภาคพบปะกนัทกุภาคการศกึษาเพื่อฝึกอบรมและเปิดโอกาสในการสรา้งเครือข่าย  

3.5.4 การมีสว่นรว่มของชมุชน  

การมีส่วนร่วมของชุมชนครอบคลุมการออกแบบกิจกรรม การพัฒนาคอลเลกชัน และการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ ท่ีมุ่งเน้นวัฒนธรรม ภาษาศาสตร ์ชนพืน้เมืองและอ่ืน ๆ ท่ีมีความหลากหลายใหเ้ข้าใช้

หอ้งสมุด หอ้งสมดุโรงเรียนควรตระหนักถึงความสาํคัญของครอบครวัท่ีมีต่อการการศึกษาของเด็กและ

คณุค่าของการถ่ายทอดความรูร้ะหว่างรุน่ต่อรุน่  

เด็ก ๆ จาํเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวและชุมชน ซึ่งจาํเป็นต้องมีวิธีการพิจารณาแบบ 

รอบดา้นที่ช่วยใหผู้ค้นท่ีมีภูมิหลงัหลากหลายเขา้มามีส่วนร่วมในหอ้งสมุดโรงเรียน ช่วยในการกาํกับดูแล 

และส่งเสริมการเขา้ถึงขอ้มลู ความคิด และผลงานของจินตนาการ อย่างเท่าเทียมกนั เพื่อความเป็นอยู่ท่ีดี

ทางสงัคม การศกึษา วฒันธรรม ประชาธิปไตย และเศรษฐกิจ ค่านิยมประการหนึ่งของชมุชนหลาย ๆ แห่ง 

คือ การถ่ายโอนความมั่งคั่งและความรูจ้ากรุ่นสู่รุ่น ลกัษณะการถ่ายทอดความรูท่ี้มีประสิทธิภาพและมี

ความหมายจากชุมชนเหล่านีไ้ปยงัเด็กอาจแตกต่างจากวฒันธรรมกระแสหลกัในบริบทของสมุดโรงเรียน 

ดงันัน้ 'เอกลกัษณ'์ และ 'ความเป็นเจา้ของ' เป็นองคป์ระกอบสาํคญัท่ีมีผลต่อสาํหรบัการอ่านออกเขียนได้

และผลสมัฤทธิ์ทางการศกึษาสาํหรบัเด็กทกุคน 

หากเป็นไปไดบ้รรณารกัษ์หอ้งสมุดโรงเรียนควรประสานงานกับกลุ่มหอ้งสมดุอ่ืน ๆ ในชุมชนเป็นวงกวา้ง 

รวมถึงหอ้งสมุดประชาชนและสมาคมหอ้งสมุดต่าง ๆ ทัง้นีห้อ้งสมุดโรงเรียนและหอ้งสมดุประชาชนควร

พยายามร่วมมือกันเพื่อช่วยกันปรบัปรุงบริการห้องสมุดสาํหรบัเด็กและเยาวชนในชุมชนนัน้ การสรา้ง

ข้อตกลงความร่วมมือท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรควรครอบคลุมมาตรการทั่วไปเก่ียวกับความร่วมมือ 

ขอ้กาํหนด และคาํจาํกดัความของพืน้ท่ีความร่วมมือ การชีแ้จงเก่ียวกบัผลกระทบทางเศรษฐกิจ และการ

แบ่งความรบัผิดชอบเก่ียวกับค่าใชจ้่าย และการกาํหนดช่วงเวลาสาํหรบัความร่วมมือ ตัวอย่างของการ
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ร่วมมือในพืน้ท่ี ไดแ้ก่ ความร่วมมือท่ีครอบคลมุดา้นการฝึกอบรมบุคลากร การพฒันาคอลเลคชนัและการ

จดัโปรแกรม การประสานงานดา้นบริการอิเล็กทรอนิกสแ์ละเครือข่าย การทศันศึกษาท่ีหอ้งสมดุประชาชน 

การสง่เสรมิการอ่านและการเรียนรู ้และการตลาดท่ีสง่เสรมิการใหบ้รกิารหอ้งสมดุแก่เด็กและเยาวชน  

ตวัอย่าง  

เมืองออสโล ประเทศนอรเ์วย ์โรงเรียนและหอ้งสมดุประชาชนไดท้าํขอ้ตกลงร่วมกันและ

พบปะกนัเป็นประจาํเพื่ออภิปรายประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับหอ้งสมุดโรงเรียนจาํนวน 

120 แห่งในเมือง หอ้งสมุดประชาชนไดจ้ัดบุคลากรสาํหรบัใหบ้ริการแก่โรงเรียนเพื่อให้

คาํแนะนาํและการใหยื้มสื่อต่าง ๆ แก่โรงเรียน คาํแนะนาํท่ีไดใ้หแ้ก่หอ้งสมดุโรงเรียน เช่น 

การอ่านและการรูห้นังสือ การพัฒนาคอลเลกชัน และการจัดการพืน้ท่ีหอ้งสมดุโรงเรียน 

บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนและครูทุกคนสามารถขอความช่วยเหลือได้จากบริการ

สาํหรับโรงเรียนทางอีเมลหรือโทรศัพท์ นอกจากนีย้ังสามารถติดต่อขอยืมวัสดุท่ีทาง

โรงเรียนไม่สามารถจดัหาไดเ้อง หรืออาจไม่ไดใ้ชง้านเป็นประจาํ โดยขอใหส้ง่ไปท่ีหอ้งสมดุ

โรงเรียนหรือหอ้งเรียนไดโ้ดยตรง 

3.5.5 การสง่เสรมิโครงการและบรกิารหอ้งสมดุ  

การสง่เสรมิโครงการและบรกิารหอ้งสมดุครอบคลมุการสื่อสารใหผู้ใ้ชท้ราบเก่ียวกบัสิ่งท่ีหอ้งสมดุมีให ้และ

การจัดโปรแกรมและบริการเหล่านั้นใหต้รงความตอ้งการและความพึงพอใจของผูใ้ช ้สาํหรบัโปรแกรม 

บริการ และสิ่งอาํนวยความสะดวกท่ีหอ้งสมุดโรงเรียนจัดใหน้ัน้ตอ้งไดร้บัการส่งเสริมอย่างแข็งขนั เพื่อให้

กลุม่เปา้หมายตระหนกัถึงบทบาทของหอ้งสมดุในฐานะผูม้ีสว่นรว่มในการเรียนรูแ้ละเป็นผูจ้ดัสรรโปรแกรม 

บริการ และทรพัยากรต่าง ๆ  กลุ่มเป้าหมายสาํหรบัการส่งเสริมบริการหอ้งสมดุ ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการ และ

กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง สิ่งสาํคัญคือต้อง

ปรบัเปลี่ยนการสื่อสารใหเ้ขา้กบัลกัษณะของโรงเรียนและ กลุม่เปา้หมายท่ีแตกต่างกนั  

หอ้งสมดุโรงเรียนควรมีแผนการส่งเสรมิเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทาํงานรว่มกบัผูบ้ริหารโรงเรียนและบุคลากร

ดา้นการสอน ทัง้นีแ้ผนควรประกอบดว้ย วัตถุประสงค ์แผนปฏิบติัการท่ีระบุว่าวัตถุประสงคจ์ะบรรลุได้

อย่างไร และวิธีการประเมินผลการปฏิบติัการ  
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3.6 บทบาทและสมรรถนะของเจ้าหน้าทีห้่องสมุดโรงเรียน (Paraprofessional school library staff) 

เจ้าหน้าห้องสมุดโรงเรียน (Paraprofessional school library staff) เช่น ผู้ช่วยห้องสมุด ช่างเทคนิค

หอ้งสมุด รายงานผลโดยตรงกับบรรณารกัษ์ และช่วยงานของบรรณารกัษ์ โดยเฉพาะงานธุรการและ

เทคโนโลยี เจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุดโรงเรียนควรไดร้บัการฝึกอบรมและการพัฒนาวิชาชีพท่ีจาํเป็นสาํหรบัการ

ปฏิบติังานประจาํวนัของหอ้งสมดุโรงเรียน เช่น การจดัชัน้หนงัสือ การยืม-คืน และการจดัการวสัดหุอ้งสมุด 

ตลอดจนการใหบ้ริการดา้นเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้งกับการยืม-คืนออนไลนแ์ละบริการจัดทาํรายการ และการ

เขา้ถึงแหลง่ขอ้มลูดิจิทลั  

3.7 บทบาทและความสามารถของอาสาสมัครห้องสมุดโรงเรียน (School library volunteer) 

อาสาสมคัรไม่ควรปฏิบติังานแทนบุคลากรหอ้งสมดุที่ไดร้บัค่าจา้ง แต่อาจมีบทบาทสนบัสนุนตามขอ้ตกลง

เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของหอ้งสมุดโรงเรียนภายใตก้ารดูแลของบรรณารกัษ์ นักเรียน

สามารถเป็นอาสาสมัครห้องสมุดโรงเรียนตามบทบาทท่ีกาํหนดไวแ้ละอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ

บรรณารกัษ ์นกัเรียนท่ีเป็นอาสาสมคัรควรเป็นนกัเรียนในระดบัชัน้สงู ซึ่งไดร้บัการคดัเลือกผ่านขัน้ตอนการ

สมัครอย่างเป็นทางการและไดร้บัการฝึกฝนเพื่อดาํเนินการต่าง ๆ เช่น การจัดการพืน้ท่ี การขึน้ชั้นและ

จดัเก็บวสัดหุอ้งสมดุ การอ่านหนงัสือกบัเด็กเล็ก และการแนะนาํหนงัสือใหก้บัเพื่อนนกัเรียน เป็นตน้ 

ตวัอย่าง  

ในรฐัมิชิแกน ประเทศสหรฐัอเมริกา ทีมอาสาสมัครหอ้งสมุด (Library Squad) 

ของโรงเรียนประถมศึกษามีส่วนช่วยให้ห้องสมุดทาํงานได้อย่างราบร่ืน กลุ่ม

นกัเรียนเหล่านีไ้ดช้่วยขึน้ชัน้หนงัสือและจดัเก็บและรวบรวมหนงัสอืจากหอ้งเรียน

อนุบาลสัปดาหล์ะครัง้ นอกจากนี ้ในบางครัง้ยังช่วยในการติดป้ายกาํกับและ

บารโ์คด้ใหก้บัรายการหนงัสือใหม่ ๆ ดว้ย 

ตวัอย่าง  

ท่ีกรุงโรม ประเทศอิตาลี นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีลงทะเบียนเรียน

ในโครงการความตอ้งการพิเศษช่วยงานหอ้งสมุดใหส้ามารถดาํเนินงานไดอ้ย่าง

ราบร่ืน ซึ่งช่วยเสริมสรา้งการจัดการห้องสมุดและการพัฒนาส่วนบุคคลของ

นักเรียน ทัง้นีน้ักเรียนยังมีส่วนช่วยในช่วงการปรบัปรุงหอ้งสมุดใหม่ ซึ่งมีผลต่อ
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การกระตุ้นทักษะการประสานงาน และความสนใจท่ีกว้างขึน้ และเพิ่มความ

ภาคภมูิใจ และเห็นคณุค่าในตนเองของนกัเรียน  

ตวัอย่าง  

ในประเทศฮังการี ตัง้แต่ปี 2012 นักเรียนมัธยมศึกษาตอ้งทาํงานอาสาสมัครท่ี

เป็นการบาํเพ็ญประโยชนแ์ก่ชุมชนทอ้งถ่ิน ซึ่งงานอาสาสมคัรเหล่านีส้ามารถทาํ

ในทัง้ในหอ้งสมดุโรงเรียนและหอ้งสมดุประชาชน  

3.8 มาตรฐานเชิงจริยธรรม (Ethical standards)  

ทุกคนท่ีทาํงานในห้องสมุดโรงเรียน รวมถึงอาสาสมัคร มีหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตาม

มาตรฐานทางจริยธรรม ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกับเพื่อนร่วมงานภายในหอ้งสมุดและชุมชนโรงเรียน พวก

เขาตอ้งคาํนึงถึงสิทธิของผูใ้ชห้อ้งสมดุเป็นหลกัก่อนความสะดวกสบายของตวัเอง และหลีกเลี่ยงการมีอคต

ท่ีเกิดจากทศันคติส่วนตัวและความเชื่อของตนในขณะท่ีใหบ้ริการหอ้งสมดุ เด็ก เยาวชนและผูใ้หญ่ทุกคน

ควรไดร้บัการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนั โดยไม่คาํนึงถึงความแตกต่างดา้นความสามารถและภมูิหลงั โดยถือ

ว่าทกุคนมีสิทธิในความเป็นสว่นตวัและสิทธิในการรบัรูข้อ้มลูข่าวสาร  

ทุกคนท่ีทาํงานในห้องสมุดโรงเรียนรวมทั้งอาสาสมัครควรพยายามทําให้เห็นค่านิยมท่ีดีของวิชาชีพ

บรรณารกัษ์ ไดแ้ก่ การพิทกัษ์สิทธิประโยชน ์บริการ เสรีภาพทางวิชาการ เหตผุลนิยม การเรียนรูแ้ละการรู ้

หนังสือ ความเท่าเทียมในการเขา้ถึงความรูแ้ละขอ้มูล ความเป็นส่วนตัว และความเป็นประชาธิปไตย 

ค่านิยมเร่ืองความเสมอภาคในการเขา้ถึงความรูแ้ละขอ้มูลและเสรีภาพทางวิชาการนัน้อยู่ภายใตข้อ้ 19 

ของปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน (Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights) 

และในค่านิยมของอิฟลา (www.ifla.org/about/more)  

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
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บทที ่4                                                                                                                              

ด้านกายภาพและทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลของห้องสมุดโรงเรียน                                               

“เจา้หนา้ที่หอ้งสมุดมีหนา้ที่ส่งเสริมการใชห้นงัสือและทรพัยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

หนงัสอืบนัเทงิคดีหรือหนงัสือสารคดี, สือ่สิ่งพมิพห์รือสือ่อเิล็กทรอนกิส,์ หรือแมก้ระทั่งการใชบ้ริการทัง้จาก

ภายในและภายนอกหอ้งสมุด ทรพัยากรเหล่านีล้ว้นแลว้แต่เติมเต็มและเพิ่มคุณค่าใหแ้ก่หนงัสือประเภท

แบบเรียน, สือ่การเรียนสอน ตลอดจนกลวิธีการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ” บทบญัญัติว่าดว้ย

หอ้งสมดุโรงเรียน 

4.1 บทนํา 

ด้านกายภาพและทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลของห้องสมุดโรงเรียน หมายความรวมถึง สิ่งอาํนวย 

ความสะดวก วัสดุครุภัณฑ ์และทรพัยากรสารสนเทศสาํหรบัการเรียนการสอน เน่ืองจากศักยภาพของ

เทคโนโลยีท่ีมีเพิ่มมากขึน้ ส่งผลใหป้ระชาคมโรงเรียนและคนในชุมชนมีความตอ้งการเขา้ถึงหอ้งสมุด

โรงเรียนเพิ่มมากขึน้ ทั้งนีเ้พราะเทคโนโลยีอาํนวยความสะดวกใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงหอ้งสมดุไดทุ้กวัน 

ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศของหอ้งสมุดและทรพัยากรจากแหล่งต่าง ๆ ใน

ตลอดช่วงเวลาทาํการ และตามปฏิทินการศึกษาของโรงเรียน อย่างไรก็ตามทัง้สิ่งอาํนวยความสะดวก วสัดุ

ครุภัณฑ ์และทรพัยากรสารสนเทศของหอ้งสมุดโรงเรียนจาํเป็นตอ้งมีการพัฒนาใหส้ามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของผูเ้รียนและครูผูส้อนที่เปลี่ยนแปลงไปได ้  

4.2 สิ่งอาํนวยความสะดวก 

การจดัพืน้ท่ีและการใชง้านหอ้งสมดุโรงเรียนเป็นประเด็นสาํคญัอนัดับแรกในการวางแผนสรา้งหรือบูรณะ

อาคารหอ้งสมุดโรงเรียนใหม่ เน่ืองจากสิ่งอาํนวยความสะดวกของหอ้งสมุดเป็นตวัสะทอ้นถึงบทบาทของ

หอ้งสมดุท่ีมีต่อการศึกษา ในปัจจุบนัหอ้งสมุดโรงเรียนหลายแห่งไดป้รบัเปลี่ยนรูปแบบเป็น “พืน้ท่ีเรียนรู”้ 

(learning commons) เพื่อตอบสนองใหผู้เ้รียนเป็นส่วนหน่ึงของการสรา้งวฒันธรรมการเรียนรูแ้บบร่วมมือ

ร่วมใจ ซึ่งเป็นการปรบัเปลี่ยนบทบาทของผูเ้รียนจากผูใ้ชส้ารสนเทศเป็นผูส้รา้งสรรคส์ารสนเทศ พืน้ท่ีการ

เรียนรูข้องหอ้งสมุดโรงเรียนอาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ช ้โดยการจัดหาสิ่งอาํนวยความสะดวก และวัสดุ

อุปกรณ์ท่ีจาํเป็นต่อการสรา้งสรรคส์ารสนเทศ ซึ่งนับว่ามีบทบาทหนา้ท่ีเช่นเดียวกันกับพืน้ท่ีเพื่อการจัด 

การเรียนการสอนแบบดัง้เดิม 
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4.2.1 ที่ตัง้และการจดัพืน้ที่ 

เรื่องขนาดและการออกแบบสิ่งอาํนวยความสะดวกของหอ้งสมุดโรงเรียนไม่มีการกาํหนดมาตรฐานสากล

ตายตัว แต่การกาํหนดรายละเอียดดว้ยการประมาณการจะเป็นประโยชนต่์อการนาํมาใชเ้ป็นเกณฑเ์พื่อ

กาํหนดท่ีตัง้และจัดพืน้ท่ีได ้โดยทั่วไปแลว้หอ้งสมุดหลายแห่งกาํลงัปรบัเปลี่ยนจากแนวคิดการเนน้แหล่ง

เรียนรูเ้ป็นศนูยก์ลาง (resource-centred model) ไปสู่แนวคิดการเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (learner-

centred model) โดยทั้งหอ้งสมุดโรงเรียนและหอ้งสมุดสถาบันอุดมศึกษาไดอ้อกแบบพืน้ท่ีใหเ้ป็นพืน้ท่ี 

การเรียนรู้ (learning commons) ซึ่งรายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นข้อควรพิจารณาท่ีจําเป็นสาํหรับการ

วางแผนเก่ียวกบัสิ่งอาํนวยความสะดวกของหอ้งสมดุ 

• ตัง้อยู่ใจกลาง หรือศนูยก์ลางของพืน้ที่ (หากเป็นไปไดค้วรจดัไวบ้รเิวณชัน้ลา่งสดุ) 

• สะดวกในการเขา้ใช ้และตัง้อยู่ใกลห้อ้งเรียน 

• ควรมีพืน้ท่ีอย่างนอ้ย 1 แห่งท่ีปราศจากเสียงรบกวนจากภายนอก 

• มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นแสงจากธรรมชาติ หรือแสงไฟ 

• มีอุณหภูมิห้องท่ีเหมาะสม (เช่น จากเคร่ืองปรับอากาศ, เคร่ืองฮีตเตอร)์ ทั้งนีเ้พื่อการจัดการ

สภาพแวดลอ้มตลอดทั้งปีอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการอนุรกัษ์ทรพัยากรสารสนเทศของ

หอ้งสมดุ 

• มีการออกแบบพืน้ท่ีเพื่ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความตอ้งการพิเศษ (ผูพ้ิการ) 

• มีการจดัแบ่งพืน้ท่ีหอ้งสมดุอย่างเหมาะสม สาํหรบัทรพัยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ทัง้หนงัสือ  

นวนิยาย  หนังสือสารคดี หนังสือปกแข็งและปกอ่อน  หนังสือพิมพแ์ละนิตยสาร  สื่อโสตทัศน ์

พืน้ท่ีศึกษาคน้ควา้ พืน้ท่ีนั่งอ่าน คอมพิวเตอรเ์พื่อการสืบคน้ มุมนิทรรศการ และพืน้ท่ีปฏิบติังาน

ของเจา้หนา้ท่ีหอ้งสมดุ 

• มีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมห้องสมุด และการเปลี่ยนแปลงในอนาคตทั้ง 

ดา้นหลกัสตูรการเรียนการสอน และเทคโนโลยี 
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4.2.2 การบรหิารจดัการพืน้ท่ี 

หอ้งสมดุโรงเรียนควรมีการจดัพืน้ที่ ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

• พืน้ท่ีศึกษาคน้คว้าและวิจัย – พืน้ท่ีสาํหรบัโต๊ะประชาสมัพันธ์ รายการทรพัยากร พืน้ท่ีสาํหรับ 

การสืบคน้ขอ้มูลออนไลน ์โต๊ะสาํหรบัการศึกษาคน้ควา้และวิจัย ทรพัยากรสารสนเทศประเภท

อา้งอิง และทั่วไป 

• พื ้นท่ีนั่ งอ่านแบบไม่เป็นทางการ – พื ้นท่ีจัดหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่อเน่ืองท่ีกระตุ้นให้ผู ้เ รียน 

รูห้นงัสือ เกิดการเรียนรูต้ลอดชีวิต และสนองการอ่านเพื่อความสนกุสนาน เพลิดเพลิน 

• พืน้ท่ีประกอบการเรียนการสอน – พืน้ท่ีประกอบไปดว้ยโต๊ะ ท่ีนั่งสาํหรบัการทาํงานเป็นกลุ่มใหญ่ 

และกลุ่มย่อย เพื่อใชป้ระกอบการเรียนแบบเป็นทางการ พรอ้มทัง้มีพืน้ท่ีอาํนวยความสะดวก 

ดา้นเทคโนโลยี และพืน้ท่ีจดันิทรรศการอย่างเหมาะสม (ขอ้แนะนาํในการกาํหนดปริมาณท่ีนั่ง คือ 

มีจาํนวนที่นั่งรอ้ยละ 10 ของจาํนวนนกัเรียนทัง้หมด) 

• พืน้ท่ีสาํหรับการพัฒนาสื่อและการทาํงานเป็นกลุ่ม - พืน้ท่ีสาํหรบัศึกษาแบบเด่ียว กลุ่ม และ 

รวมหลาย ๆ ชั้นเรียนเข้าด้วยกัน (นิยมเรียกว่า แล็บ (labs) หรือ พื ้นท่ีเ รียนรู้สร้างสรรค์ 

(makerspaces) 

• พืน้ที่ปฏิบติังาน - พืน้ที่โต๊ะบรกิารยืม-คืน หอ้งปฏิบติังานเจา้หนา้ที่หอ้งสมดุ หอ้งปฏิบติังานเทคนิค

และหอ้งจดัเก็บวสัด ุและอปุกรณต่์าง ๆ 

4.2.3 การเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศทัง้แบบวสัดตีุพิมพแ์ละแบบดิจิทลั 

หอ้งสมดุโรงเรียนควรเพิ่มขีดความสามารถใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศทัง้แบบวสัดุตีพิมพ์

และแบบดิจิทลัไดอ้ย่างสงูสุด เน่ืองจากความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีส่งผลใหห้อ้งสมุดสามารถจดับริการ

ทรัพยากรสารสนเทศได้โดยไม่จํากัดเวลาตลอด 24 ชั่ วโมง  ในกรณีท่ีห้องสมุดมีเจ้าหน้าท่ีจํากัด  

ควรพิจารณาการใชอ้าสาสมคัรหอ้งสมดุ ทัง้ที่เป็นนกัเรียนและผูป้กครอง 

4.3 การพัฒนาทรัพยากรและการจัดการ 

หอ้งสมดุโรงเรียนจาํเป็นตอ้งจัดหาทรพัยากรสารสนเทศท่ีหลากหลาย ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สิ่งพิมพ ์และ

สื่อดิจิทลัเพื่อตอบสนองความตอ้งการการใชส้ารสนเทศท่ีแตกต่างกนัไปตามช่วงอายุของผูใ้ช ้ภาษา และ

คุณลักษณะของผูใ้ช ้การพัฒนาทรพัยากรสารสนเทศอย่างต่อเน่ืองเป็นปัจจัยพืน้ฐานในการใหบ้ริการ

ทรพัยากรท่ีมีความทันสมัย และมีความเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีผู้ใช้สนใจ นโยบายการจัดการทรัพยากร 
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ไม่เพียงแต่เป็นการกาํหนดวัตถุประสงค ์ขอบเขต และเนือ้หาของทรพัยากรสารสนเทศท่ีมีในหอ้งสมุด  

แต่ยังเป็นการกาํหนดขอบเขตในการเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศภายนอกหอ้งสมุด ซึ่งช่วยใหผู้ใ้ชบ้ริการ

สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารเทศท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้ ด้วยการเพิ่มปริมาณของทรัพยากร

สารสนเทศดิจิทลั เช่น หนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์(หนงัสืออา้งอิง นวนิยาย หนงัสือสารคดี) ฐานขอ้มลูออนไลน,์ 

ฐานขอ้มลูหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร วีดิโอเกม และสื่อการเรียนการสอนแบบมลัติมีเดีย สง่ผลใหท้รพัยากร

เหลา่นีล้ว้นกลายเป็นสว่นหน่ึงของทรพัยากรสารสนเทศหอ้งสมดุโรงเรียน 

นอกจากนีท้รพัยาการสารสนเทศหอ้งสมดุตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการทัง้ของผูเ้รียนและครูผูส้อน

ได ้(อาทิ สื่อการเรียนการสอน วิชาที่สอน กลวิธี หรือรูปแบบการสอนวิธีต่าง ๆ) โดยที่ผูป้กครอง และผูด้แูล

นกัเรียนสามารถใชป้ระโยชนแ์ละเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศไดเ้ช่นกนั 

 ตวัอย่าง 

 ห้องสมุดโรงเรียนแห่งหน่ึงในกรุงโรม ประเทศอิตาลีให้บริการทรัพยากรสารสนเทศสําหรับ

ผูป้กครอง “Parents’ shelf” ซึ่งใหบ้ริการหนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งกับจิตวิทยาเด็ก การศึกษา และหวัขอ้

พิเศษ เช่น ความกลวัของเด็ก และความภาคภมูิใจในตนเองของเด็ก เป็นตน้ 

4.3.1 นโยบายและกระบวนการบริหารจดัการทรพัยากร 

ในการกาํหนดนโยบายเพื่อการพฒันาทรพัยากรสารสนเทศหอ้งสมดุโรงเรียนนัน้เป็นหนา้ที่ที่ครูบรรณารกัษ์ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนจาํเป็นตอ้งร่วมมือกัน ดงัเช่น นโยบายหอ้งสมุดตอ้งอยู่บนพืน้ฐานของ

หลักสูตรการเ รียนการสอน และความสนใจของประชาคมโรงเ รียน โดยสามารถตอบสนอง 

ความหลากหลาย และความตอ้งการของชมุชนภายนอกดว้ย 

สิ่งที่ควรคาํนึงถึงในการกาํหนดโยบายเพื่อการพฒันาทรพัยากรหอ้งสมดุโรงเรียน ประกอบดว้ย 

• พันธกิจของห้องสมุดโรงเรียนซึ่งสอดคล้องกับประกาศเจตนารมณ์ห้องสมุดโรงเรียนจาก 

IFLA/UNESCO (IFLA/UNESCO School Library Manifesto) 

• บทบญัญัติว่าดว้ยเสรีภาพทางปัญญา และเสรีภาพทางขอ้มลูข่าวสาร 

• วัตถุประสงคใ์นการกาํหนดโยบายเพื่อการพัฒนาทรพัยากรหอ้งสมุด ซึ่งเก่ียวขอ้งกับหลักสูตร 

การเรียนการสอน ความเป็นสากล ชาติพนัธุ ์วฒันธรรม ภาษาและเอกลกัษณพ์ืน้ถ่ินของผูเ้รียน 

• วตัถุประสงคร์ะยะสัน้ และระยะยาวในการใหบ้รกิารทรพัยากรสารสนเทศนัน้ ๆ 
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• ผูท้าํหนา้ท่ีตดัสินใจและรบัผิดชอบในการพฒันาทรพัยากรหอ้งสมดุ 

นโยบายเพื่อการพฒันาทรพัยากรหอ้งสมดุควรมีความชดัเจน เน่ืองจากส่งผลต่อการสรา้งความร่วมมือใน

การพัฒนาทรพัยากร อย่างเช่น ครูผูส้อนเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทสาํคัญในร่วมพัฒนาทรพัยากรหอ้งสมุด 

เน่ืองจากมีความรู ้ความเชี่ยวชาญ และสามารถเขา้ใจความตอ้งการของผูเ้รียนในวิชานัน้ ๆ ได ้อีกทั้ง 

การพิจารณาการกาํหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรควรคาํนึงถึงประเด็นเสรีภาพทางปัญญา และ 

การกําหนดสิทธิเด็กในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งนี ้ตามนโยบายดังกล่าวควรกําหนดให ้

ครูบรรณารกัษเ์ป็นผูร้บัผิดชอบในการปอ้งกนัไม่ใหผู้เ้รียนเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศที่ไม่เหมาะสมได ้

กระบวนการในการพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสารสนเทศหอ้งสมดุโรงเรียนควรมีการกาํหนดไวเ้ป็น

ลายลกัษณอ์ักษร โดยปรากฏอยู่ในลกัษณะเอกสาร คู่มือ หรือ ภาคผนวกแนบทา้ยเอกสารนโยบายเพื่อ 

การพฒันาทรพัยากรหอ้งสมดุ อีกทัง้ยงัเป็นการป้องกนัความขดัแยง้ หรือความเห็นไม่ตรงกนัในการพฒันา

ทรพัยากรสารสนเทศหอ้งสมดุ เอกสารดังกล่าวควรประกอบดว้ย ขอ้กาํหนดแนวทางในการคัดเลือกและ

จดัหาทรพัยากรสารสนเทศหอ้งสมดุ และมาตรฐานในกระบวนการทาํงาน การจดัการทรพัยากรสารสนเทศ 

(การจัดหมวดหมู่ การลงรายการ การจัดชัน้) ตลอดจนการบาํรุงรกัษา และการคัดออก นอกจากนีค้วรมี

ขอ้แนะนาํในการจัดหาทรพัยากรสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ ทัง้ในระดับทอ้งถ่ิน และนานาชาติเพื่อให้

ครอบคลมุการพัฒนาทรพัยากรท่ีสะทอ้นถึงความเป็นสากล ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ภาษาและเอกลักษณ ์

พืน้ถ่ินของประชาคมโรงเรียน  

 ตวัอย่าง 

 ครูบรรณารกัษ์ในประเทศฝรั่งเศสไดร้บัความร่วมมือจากคนในชุมชนใกลเ้คียงเพื่อเป็นท่ีปรกึษาใน

การพฒันานโยบายการจดัหาทรพัยากรสารสนเทศ โดยนโยบายดงักลา่วกาํหนดขึน้บนพืน้ฐานของ

หลกัสตูรการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนการสอน โดยกาํหนดนโยบายเอาไว ้10 ประการ 

www.cndp.fr/savoirscdi/centre-de-ressources/fonds-documentaire-acquisition-

traitement/les-10-commandements-dune-politique-dacquisition.html 

4.3.2 ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรพัยากรสารสนเทศดิจิทลั 

หอ้งสมุดเป็นแหล่งเรียนรูส้าํคัญท่ีทาํหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางการเขา้ถึงสารสนเทศในยุคสังคมสารสนเทศ 

ดังนั้นหอ้งสมุดจาํเป็นตอ้งจัดหาทรพัยากรสารสนเทศดิจิทัลท่ีสอดคลอ้งกับหลกัสูตรการเรียนการสอน 

ความสนใจ  และวัฒนธรรมของผู้เ รียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้สื่อสังคมออนไลน์กับการสร้าง 
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เครือข่ายทางสังคมและวัฒนธรรม ส่งผลใหผู้ใ้ชบ้ริการหอ้งสมุดมีบทบาทใหม่เพิ่มมากขึน้ เช่นจากผูใ้ช้

สารสนเทศเป็นผูส้รา้งสรรคส์ารสนเทศ ครูบรรณารกัษ์ไม่ควรมองขา้มประเด็นดงักล่าว และควรพิจารณา

การจัดพืน้ท่ีสรา้งสรรคข์องหอ้งสมุด (makerspaces) โดยมีคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อรองรบั

กิจกรรมการเรียนรู ้เช่น กิจกรรมการสรา้งสรรคส์ารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ (เช่น วีดิโอ บล็อก พ็อดคาสท ์

การผลิตวสัด ุ3 มิติ โปสเตอร ์อินโฟกราฟิก) 

การเพิ่มขึน้ของทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล และการเข้าถึงข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตส่งผลให้

หอ้งสมุดตอ้งมีการจัดหมวดหมู่ และลงรายการทรพัยากรสารสนเทศอย่างเป็นระบบ และเหมาะสมตาม

ระบบมาตรฐานสากล ทัง้นีเ้พื่อใหห้อ้งสมดุสามารถแลกเปลี่ยนขอ้มลูผ่านเครือข่ายที่มีมาตรฐานเดียวกัน

ทั่วโลกได ้หอ้งสมดุโรงเรียนหลายแห่งทั่วโลกสามารถใชป้ระโยชนจ์ากสหบรรณานุกรม หรือระบบวิเคราะห์

หมวดหมู่ร่วมกนั ดงัเช่นการสรา้งความร่วมมือระหว่างหอ้งสมดุช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และคณุภาพในการ

คัดเลือกทรพัยากรสารสนเทศ การจัดหมวดหมู่ และ กระบวนการดาํเนินงานส่งผลใหห้อ้งสมุดสามารถ 

รวมเอาทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด ในขณะเดียวกันห้องสมุดบางแห่ง

สามารถเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศร่วมกันได ้เน่ืองจากไดร้บัการสนับสนุนจากหน่วยงานรฐับาล และ

ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการจดัหาทรพัยากรสารสนเทศท่ีมีราคาสงู เช่น ฐานขอ้มลูออนไลน ์

และทรพัยากรสารสนเทศอา้งอิงออนไลน ์ เป็นตน้ 

 ตวัอย่าง 

 กระทรวงศกึษาธิการ รฐัแอลเบอรต์า ประเทศแคนาดา สนบัสนนุงบประมาณใหแ้ก่ ศนูยท์รพัยากร

สารสนเทศออนไลน์ (Online Reference Centre) เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบ

ออนไลนม์ีคณุภาพ ทัง้ภาษาองักฤษ และ ภาษาฝรั่งเศสใหแ้ก่นกัเรียนและครูผูส้อน 

www.learnalberta.ca/OnlineReference Centre.aspx. 

ตวัอย่าง 

 นกัเรียนในประเทศฝรั่งเศสสามารถเขา้ถึงและใชท้รพัยากรสารสนเทศดิจิทลัไดจ้าก Correlyce 

platform ซึ่งเป็นเว็บท่า (Web Portal) ที่รวบรวมเนือ้หาและแหลง่ทรพัยากรสารสนเทศที่ผ่านการ

คดัเลือก และเหมาะสมกบัการเรียนการสอนจาํนวนกว่า 300 รายการ 

เกณฑก์ารบริหารจดัการทรพัยากรสารสนเทศดิจิทัลมีความคลา้ยคลึงกบัการจัดการทรพัยากรสารสนเทศ

ประเภทสิ่งตีพิมพ ์ แต่อย่างไรก็ตามหอ้งสมดุควรพิจารณาเกณฑบ์างประการเป็นพิเศษ ดงันี ้
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• การเขา้ถึง – ปรมิาณการเขา้ใชท้รพัยากรสารสนเทศดิจิทลัเพิ่มขึน้ หรือลดลงเมื่อเทียบกบัการใช้

ทรพัยากรสารสนเทศประเภทสิ่งตีพิมพ ์

• ปัญหาด้านงบประมาณและเทคนิค – ค่าใช้จ่ายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลใน 

ระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมการอนุญาตใหใ้ชส้ิทธิ์เขา้ถึงทรพัยากร หรือแมแ้ต่ค่าใชจ้่ายใน

การเปลี่ยนระบบสงูหรือไม่ 

• ปัญหาดา้นกฎหมายและลิขสิทธิ์ – มีการระบุกฎหมายลิขสิทธิ์ หรือขอ้กาํหนดสิทธิ์ในการเขา้ถึง

ทรพัยากรสารสนเทศดิจิทลั เช่น จาํนวนผูใ้ช ้สถานที่ในการเขา้ถึงขอ้มลู และการกาํหนดความเป็น

สว่นตวัของผูใ้ชห้รือไม่ 

• ความปลอดภยั – มีระบบป้องกนัความปลอดภยัในการเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศอย่างไร 

4.3.3 มาตรฐานของทรพัยากรสารสนเทศ 

ทรพัยากรสารสนเทศของหอ้งสมุดโรงเรียนในปัจจุบนัครอบคลุมถึงทรพัยากรสารสนเทศดิจิทัล ทัง้ท่ีมี

ใหบ้ริการภายในหอ้งสมุด หรือเชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายภายนอก เช่น ฐานขอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศ

เชิงพาณิชย ์และสื่อการเรียนการสอนออนไลน ์อย่างไรก็ตามหอ้งสมุดโรงเรียนบางแห่งยังประสบปัญหา 

ในการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ทรพัยากรสารสนเทศดิจิทัล เน่ืองจากยังใหบ้ริการทรัพยากรสารสนเทศ 

ในรูปแบบดั้งเดิม ถึงแมว่้าหอ้งสมุดโรงเรียนจะมีหรือไม่มีการกาํหนดมาตรฐานในการเขา้ถึงทรพัยากร

สารสนเทศทั้งในระดับภูมิภาคไปจนถึงระดับนานาชาติ ในการตัดสินใจพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

หอ้งสมดุควรคาํนึงถึงความตอ้งการของหลกัสตูร และกระบวนการการจดัการเรียนการสอนเป็นหลกั 

การจัดสรรทรพัยากรสารสนเทศหอ้งสมุดใหม้ีความเหมาะสมทัง้ดา้นความครอบคลุมและทันสมัยของ

เนือ้หา เป็นสิ่งจาํเป็นในการจดัหาทรพัยากรที่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชท้ี่แตกต่างกนั ไม่ว่า

จะเป็น ช่วงอาย ุสมรรถนะ รูปแบบการเรียนรู ้และภมูิหลงั ทัง้นีท้รพัยากรสารสนเทศหอ้งสมดุไม่ว่าจะอยู่ใน

รูปแบบสิ่งตีพิมพ ์หรือสื่อดิจิทัลควรมีความสอดรบักับหลักสูตรการเรียนการสอน นอกจากนีค้วรจัดหา

ทรพัยากรสารสนเทศท่ีสรา้งความเพลิดเพลินใหแ้ก่ผูใ้ช ้ เช่น วรรณกรรมท่ีไดร้บัความนิยม นิทานภาพ 

ดนตรี เกมคอมพิวเตอร ์ภาพยนตร ์หนังสือการต์ูน และโปสเตอร ์เป็นตน้ โดยทรพัยากรดังกล่าวควรให้

นกัเรียนเป็นผูค้ดัเลือก เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งทรพัยากรที่ตรงตามความสนใจและตามวฒันธรรมของผูเ้รียน   
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 ตวัอย่าง 

 กระทรวงศึกษาธิการของรฐัเซาทแ์คโรไลนา ประเทศสหรฐัอเมริกากาํหนดมาตรฐานการพัฒนา

ทรพัยากรห้องสมุด ปี ค.ศ. 2012 เน่ืองจากพบว่าสัดส่วนของจาํนวนทรพัยากรสารสนเทศใน

หอ้งสมดุต่อนกัเรียน 1 คน อยู่ในระดบัตํ่ากว่าเกณฑม์าตรฐาน (หนงัสือ 11 เลม่) ในขณะที่สดัส่วน

มาตรฐานอยู่ท่ี 13 เล่ม และสงูกว่าเกณฑ ์คือ 15 เล่ม อีกทัง้ทรพัยากรสารสนเทศประเภทวิชาการ 

และสารคดีควรมีความหลากหลายตามระดบัชัน้ ความตอ้งการของนกัเรียน และความสอดคลอ้ง

กบัการจดัโครงการการรูห้นงัสือ เป็นตน้ 

4.3.4 การใชท้รพัยากรสารสนเทศรว่มกนั 

ห้องสมุดโรงเรียนควรเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศให้แก่ผู้ใช  ้โดยการจัดบริการยืม

ระหว่างห้องสมุด และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ถึงแม้ว่าบางโรงเรียนยังไม่มีการให้บริการ 

ในรูปแบบดงักล่าว เน่ืองจากอาจขาดระบบการดาํเนินงานท่ีชดัเจน อย่างไรก็ตามการใหบ้ริการยืมระหว่าง

หอ้งสมุด และการใชท้รพัยากรสารสนเทศร่วมกันสามารถดาํเนินงานไดง้่าย หากหอ้งสมุดโรงเรียนสรา้ง

เครือข่ายในการทาํสหบรรณานุกรม หรือแบ่งปันการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน ์และทรพัยากรสารสนเทศดิจิทลั

รว่มกนั 

 ตวัอย่าง 

 โรงเรียนมัธยม จาํนวน 26 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา จาํนวน 15 แห่ง และหน่วยงานเอกชน 

จาํนวน 2 แห่ง ในเมืองวิเซนซา ประเทศอิตาลี ไดส้รา้งความรว่มมือในการจดัตัง้เครือข่าย โดยมีวถัุ

ประสงคเ์พื่อใหบ้ริการยืมระหว่างหอ้งสมุด แบ่งปันทรพัยากรสารสนเทศและโปรแกรมหอ้งสมุด

สาํเรจ็รูป 

www.rbsvicenza.org/index.php?screen=news&loc=S&osc=news&orderby=Autore 

ตวัอย่าง 

 โรงเรียนและหอ้งสมดุประชนในประเทศโปรตเุกสสรา้งเครือข่าย เพื่อแบ่งปันการใชร้ายการ

ทรพัยากรสารสนเทศและระบบหอ้งสมดุอตัโนมติัร่วมกนั www.rbe.mec.pt/np4/home 
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ตวัอย่าง 

 ในประเทศเนเธอร์แลนด์ และฟลานเดอร์ ห้องสมุดถือเป็นหัวใจสําคัญของโรงเรียนชุมชน 

(Broad/Community School) ทัง้นีเ้พราะหอ้งสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรูส้าํคัญ และเป็นศูนย์

การเรียนรูท้ี่รองรบัการใหบ้รกิารดา้นการศึกษาท่ีหลากหลายแก่คนในชมุชนและสงัคมได ้(เช่น เด็ก

ทารก โรงเรียนประถมศกึษา โรงยิม) http://www.bredeschool.nl/home.html 
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บทที ่5                                                                                                                           

โครงการและกิจกรรมของห้องสมุดโรงเรยีน                                                                           

“หอ้งสมดุโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการศกึษา”  บทบญัญัติว่าดว้ยหอ้งสมดุโรงเรียน 

5.1 บทนํา  

หอ้งสมดุโรงเรียนตอ้งมีส่วนรว่มกบัชมุชนทางการศึกษาอย่างจรงิจงั โดยจดักิจกรรมการเรียนการสอน และ

การบริการท่ีผ่านการศึกษาวิจัยมาเป็นอย่างดี ทัง้นีเ้พื่อใหป้ระสบความสาํเร็จตามพนัธกิจดา้นการศกึษา 

โครงการและกิจกรรมของห้องสมุดโรงเรียนทั่วโลกมีความแตกต่างกัน เน่ืองจากกิจกรรมจาํเป็นต้อง

สอดคลอ้งกบัเปา้หมายของโรงเรียนและชมุชนโดยรอบ (ดหูวัขอ้ 3.5.4 การมีสว่นรว่มของชมุชน)   

คาํศพัทเ์ฉพาะท่ีใชใ้นการอธิบายโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของหอ้งสมดุโรงเรียนในแต่ละภมูิภาคทั่วโลก

มีความแตกต่างกนัไป ตัวอย่างเช่น กิจกรรมการพัฒนาผูอ่้านใหม้ีความกระตือรือรน้ และมีทักษะในการ

อ่านสามารถเรียกไดห้ลากหลาย เช่น "การส่งเสริมการอ่าน" "การอ่านหนังสืออย่างกวา้งขวาง" "การอ่าน

หนงัสือตามความสมคัรใจ" "การอ่านหนงัสือเพื่อความบนัเทิงหรือการพกัผ่อนหย่อนใจ" หรือ "การอ่านเพื่อ

ความเพลิดเพลิน” ไม่ว่าจะใชช้ื่อว่าอย่างไร การพฒันานกัอ่านใหอ่้านไดอ้ย่างคล่องแคลว่และมีแรงจงูใจใน

การอ่าน เป็นสว่นหนึ่งท่ีสาํคญัของโครงการ และกิจกรรมของหอ้งสมดุโรงเรียน  

ตัวอย่าง 

โครงการ The annual Readathon ของประเทศนามิเบีย จดัขึน้เป็นประจาํทุกปี โดยมีวตัถปุระสงค์

เพื่อสรา้งวฒันธรรมการอ่าน โดยจดัหาหนงัสือนิทานภาษาถ่ินสาํหรบัเด็ก (นามิเบียมีภาษาเขียน 

13 ภาษา) โครงการนีเ้ป็นแรงผลกัดนัใหม้ีการจดัพิมพ ์และเผยแพร่หนงัสือภาษาถ่ินสาํหรบัเด็กใน

โรงเรียนและหอ้งสมดุ  

ประเด็นท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงเก่ียวกบัการใชค้าํศพัทเ์ฉพาะ คือ การใชค้าํศพัทเ์ฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ใชส้ารสนเทศ เดิมกิจกรรมเหล่านีเ้รียกรวมกันว่า “การสอนบรรณานุกรม” (bibliographic instruction) 

(การสอนการใชต้าํราและระบบหอ้งสมดุ) และ “การใหก้ารศึกษาแก่ผูใ้ช”้ (user education) (วิธีการต่าง ๆ 

ที่ช่วยใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใจหอ้งสมดุและบรกิารของหอ้งสมดุ) ซึ่งในปัจจบุนัเรียกว่า “การรูส้ารสนเทศ” (information 

literacy) และ “การสืบเสาะหาความรู”้ (inquiry) ในช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมา สิ่งต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

สอนการใชห้อ้งสมดุเพื่อการใชส้ารสนเทศเปลี่ยนแปลงไป แนวคิดเก่ียวกบัแหล่งสารสนเทศเกิดขึน้ในช่วง

ทศวรรษท่ี 1960s และ 1970s กลยุทธ์ในการสืบคน้ขอ้มูลดว้ยเอกสารหรือคู่มือ เกิดขึน้ในช่วงทศวรรษท่ี  
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1980s และ แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการประมวลผลการเรียนรู้ เกิดขึน้ในช่วง ทศวรรษท่ี  1990s 

(Kuhthau, 2004) ทั้งนีแ้นวคิดเก่ียวกับกระบวนการในการค้นหาสารสนเทศมุ่งเน้นให้ความสาํคัญกับ

สารสนเทศและการใชส้ารสนเทศดว้ยกระบวนการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นแนวคิดท่ียังคงความรูท่ี้เกิดจาก

แนวคิดท่ีกลา่วมาขา้งตน้ทัง้หมด ยกตวัอย่างเช่น ความรูเ้ก่ียวกบัเครื่องมือ แหลง่สารสนเทศ หรือกลยทุธใ์น

การคน้หาสารสนเทศ แต่แนวคิดนีใ้หค้วามสาํคัญกับความรูท่ี้ไดร้บัการพัฒนาเป็นอย่างดีโดยผ่านการ 

สืบเสาะหาความรูท่ี้เกิดจากกระบวนการคิดและการแกปั้ญหา 

5.2 โครงการและกิจกรรม  

หอ้งสมดุโรงเรียนเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของการเรียนการสอนในโรงเรียน  นอกจากนีห้อ้งสมดุโรงเรียน

ยังสนับสนุนเป้าหมายเพื่อสังคมของโรงเรียน เช่น การมีส่วนร่วมของนักเรียน สนับสนุนกลุ่มผูเ้รียนท่ีมี

หลากหลาย และการปฏิสมัพันธ์กับชุมชนในวงกวา้ง เป้าหมายของหอ้งสมุดโรงเรียนควรสอดคลอ้งกบั

เปา้หมายของโรงเรียน เช่น การรูห้นงัสือ การเรียนรูต้ามหลกัสตูร และการเป็นพลเมืองที่ดี หอ้งสมดุโรงเรียน

จะประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียนไดน้ั้นขึน้อยู่กับทรพัยากรและการจัดสรรบุคลากรของ

หอ้งสมดุโรงเรียน  

ตวัอย่าง 

ในประเทศฮังการี นักเรียนจาํนวนมากศึกษาอยู่ในเมือง แต่อาศัยอยู่ในหมู่บา้นใกลเ้มือง ดังนัน้

พวกเขาจึงเดินทางไป-กลบัระหว่างโรงเรียนและบา้น ซึ่งขอ้จาํกดัเก่ียวกับบริการขนส่งสาธารณะ

ทาํใหน้กัเรียนจาํนวนมากตอ้งใชเ้วลาในการรอคอยรถประจาํทางก่อนและหลงัเขา้เรียน หอ้งสมดุ

โรงเรียนจาํนวนมากตอบสนองต่อสถานการณเ์ช่นนีโ้ดยการขยายเวลาเปิด-ปิดหอ้งสมุด ซึ่งทาํให้

นกัเรียนสามารถใชเ้วลาในสถานที่ที่ปลอดภยั มีวฒันธรรม และอยูภ่ายในชมุชน นอกจากนีย้งัเป็น

การเปิดโอกาสใหค้รูบรรณารกัษไ์ดก้ระชบัความสมัพนัธก์บันกัเรียนอีกดว้ย  

บริการและกิจกรรมต่าง ๆ ของหอ้งสมดุโรงเรียนควรไดร้บัการออกแบบโดยบรรณารกัษ์หอ้งสมุดโรงเรียน 

ท่ีมีคุณวุฒิทางวิชาชีพ โดยบรรณารักษ์ต้องทํางานร่วมกับครูใหญ่ หัวหน้าครู หัวหน้าแผนก และ 

ผูเ้ชี่ยวชาญการเรียนรูด้า้นอ่ืน ๆ ภายในโรงเรียน พรอ้มดว้ยครูประจาํชัน้ เจา้หน้าท่ีสายสนับสนุน และ

นกัเรียน การพฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก็อาจไม่สามารถสาํเร็จลลุ่วงไปได ้หากปราศจากครู

บรรณารกัษ์ท่ีมีคณุวฒุิทางวิชาชีพท่ีมีความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกทรพัยากรทางการศึกษาท่ีเหมาะสม 

และมีความรว่มมือของบรรณารกัษก์บัครูประจาํชัน้เพื่อออกแบบการสอนโดยใชท้รพัยากรหอ้งสมดุ  
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การปฏิบติังานของบรรณารกัษห์อ้งสมดุโรงเรียนที่มีคณุวฒุิทางวิชาชีพ ควรใหค้วามสาํคญักบักิจกรรมหลกั 

ดงันี ้

• การรูห้นงัสือและการสง่เสรมิการอ่าน  

• การรูเ้ท่าทนัสื่อและการรูส้ารสนเทศ (เช่น การรูส้ารสนเทศ ทกัษะดา้นสารสนเทศ สมรรถนะ

ดา้นสารสนเทศ ความเชี่ยวชาญดา้นสารสนเทศ ความคล่องแคลว่ในสารสนเทศ การรูเ้ท่าทนั

สื่อ การรูข้า้มสื่อ และ การผลิตและการบรโิภคสื่อของวยัรุ่น  

• การเรียนรูโ้ดยการเสาะแสวงหาความรู ้(เช่น การเรียนรูจ้ากการแกปั้ญหา และการคิดเชิง

วิพากษ)์  

• การบรูณาการเทคโนโลยี  

• การพฒันาวิชาชีพสาํหรบัครู  

• การเห็นคณุค่า ซาบซึง้ในวรรณกรรมและวฒันธรรม 

การวิจัยของหอ้งสมุดโรงเรียนท่ีเก่ียวกับกิจกรรมหลกัต่าง ๆ จะช่วยสรา้งกรอบแนวคิดในการปฏิบัติงาน

ใหก้ับหอ้งสมุดโรงเรียน กิจกรรมหลกัของหอ้งสมุดโรงเรียนจะขึน้อยู่กับโครงการ และลาํดับความสาํคัญ

ของโรงเรียน อีกทัง้ตอ้งสามารถสะทอ้นถึงความกา้วหนา้ของหลกัสตูรที่เหมาะสมสาํหรบัแต่ละระดบัชัน้  

5.3 การรู้หนังสือและการส่งเสริมการอ่าน  

ห้องสมุดโรงเรียนสนับสนุนการรู ้หนังสือของนักเรียนและส่งเสริมการอ่าน การวิจัยแสดงให้เห็นว่ามี 

การเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างระดับของการอ่านกับผลการเรียนรู ้นอกจากนีก้ารเข้าถึงสื่อในการอ่าน 

(reading materials) ถือเป็นปัจจัยสาํคญัในการพัฒนาผูอ่้านใหม้ีความกระตือรือรน้ และมีทักษะในการ

อ่าน (Krashen, 2004) บรรณารกัษ์หอ้งสมดุโรงเรียนควรมีแนวทางในการปฏิบติั และมีความยืดหยุ่นเมื่อ

นาํเสนอทรพัยากรการอ่านแก่ผูใ้ช ้สนับสนุนความชอบส่วนบุคคลของผูอ่้าน และยอมรบัสิทธิส่วนบุคคล

ของผูอ่้านในการเลือกอ่านในสิ่งท่ีพวกเขาตอ้งการ จะเห็นไดว่้านักเรียนท่ีไดร้บัโอกาสใหเ้ลือกอ่านดว้ย

ตนเองจะมีคะแนนสงูขึน้ การเลือกสื่อในการอ่านดว้ยตนเองช่วยใหน้กัเรียนสามารถพฒันาความสามารถ

ดา้นคาํศพัท ์ไวยกรณ ์การเขียน และการพดูไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนท่ีเรียนภาษาท่ีสองจะพูดได้

คล่องแคล่วและเขา้ใจมากขึน้เมื่อพวกเขาไดใ้ชห้นงัสือภาษาท่ีสองท่ีมีคณุภาพ การเขา้ถึงสื่อในการอ่านซึ่ง

เป็นทางเลือกอ่ืน ๆ เช่น หนงัสือเสียง (audiobooks) จะช่วยใหผู้อ่้านท่ีมีปัญหาในการอ่านสามารถพัฒนา

ทกัษะในการการอ่านใหดี้ขึน้ รวมทัง้มีทศันคติที่ดีต่อการอ่าน  
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นักเรียนท่ีมีปัญหาในการอ่านตอ้งใชส้ื่อในการอ่านซึ่งเป็นทางเลือกอ่ืน ๆ โดยในบางกรณีนักเรียนเหล่านี ้

อาจจะตอ้งใชอ้ปุกรณก์ารอ่านแบบพิเศษต่าง ๆ ดัง้นัน้ครูบรรณารกัษ์ควรร่วมมือกบัครูการศึกษาพิเศษเพื่อ

สนับสนุนความต้องการในการอ่านของนักเรียน บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนควรทํางานร่วมกับ 

ครูประจาํชัน้เพื่อส่งเสริมการอ่านในหอ้งเรียนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานระดับทอ้งถ่ิน และระดับชาติ (เช่น 

การแนะนาํหนังสือท่ีเหมาะสมสาํหรบัโครงการการอ่าน และหนังสือท่ีสนับสนุนมาตรฐานดา้นภาษาของ

ประเทศ 

หอ้งสมุดโรงเรียนควรจัดสภาพแวดล้อมใหส้วยงาม และส่งเสริมการเรียนรู ้ซึ่งประกอบดว้ยทรพัยากร

สารสนเทศท่ีหลากหลายทัง้สิ่งตีพิมพแ์ละสื่อดิจิทลั และจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย มีตัง้แต่กิจกรรมการอ่าน 

ไปจนถึงการอภิปรายกลุ่ม และกิจกรรมเชิงสรา้งสรรคต่์าง ๆ บรรณารกัษ์หอ้งสมุดโรงเรียนควรกาํหนด

นโยบายเก่ียวกบัการยืมทรพัยากรสารสนเทศซึ่งครอบคลมุประเด็นเก่ียวค่าปรบั และบทลงโทษ ในกรณีท่ี

ผูใ้ชส้ง่หนงัสือเกินกาํหนดและกรณีท่ีทรพัยากรสารสนเทศสญูหาย  

การใช้สื่อสาํหรับกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการรูห้นังสือท่ีส่งเสริมการอ่าน และความเพลิดเพลิน จาํเป็นต้อง

เก่ียวข้องกับสังคมและวัฒนธรรม เช่นเดียวกันกับการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ห้องสมุดโรงเรียนควรมีการ

ดาํเนินการเพื่อใหแ้น่ใจว่าทรพัยากรของหอ้งสมุดโรงเรียนครอบคลมุวสัดตุ่าง ๆ ท่ีเขียนขึน้หรือสรา้งขึน้ทัง้

จากในประเทศและต่างประเทศ โดยทรพัยากรเหล่านัน้ตอ้งสะทอ้นเอกลกัษณ ์ วฒันธรรม และอตัลกัษณ์

ของสมาชิกทุกกลุ่มในชุมชนโรงเรียน บรรณารกัษ์หอ้งสมุดโรงเรียนควรเปิดโอกาสแก่นักเรียนใหส้ามารถ

อ่านทั้งในหอ้งเรียนและในหอ้งสมุด ไม่ว่าจะเป็นการใหน้ักเรียนเลือกใชส้ื่อเพื่อการด้วยตนเอง และให้

โอกาสนักเรียนไดแ้ลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการอ่านกับผูอ่ื้น ควรมีการประชาสมัพันธห์นังสือใหม่ทัง้

บนัเทิงคดีและสารคดีใหก้บัครูและนกัเรียน โดยจดักิจกรรม การพดูคยุเก่ียวกบัหนงัสือ (book talk) การจดั

มุมแสดงหนังสือใหม่ และแจง้ข่าวสารในหนา้เว็บเพจของหอ้งสมุด นอกจากนีค้วรจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อ

ส่งเสรมิการรูห้นงัสือ และการอ่านภายในหอ้งสมดุ หรือภายในโรงเรียน เช่น การจดันิทรรศการ การพบปะ

นักเขียน (author visits) และกิจกรรมวันรู ้หนังสือสากล ( international literacy days ตรงกับวันท่ี 8 

กันยายน ของทุกปี) กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เหล่านีเ้ปิดโอกาสให้ผู ้ปกครองไดม้ีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

โรงเรียน ผูป้กครองอาจมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการรูห้นงัสือของเด็ก ๆ ผ่านโครงการอ่านท่ีบา้น (home 

reading program) และโครงการอ่านออกเสียง (read-aloud programs) 
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ตวัอย่าง  

ในฝรั่งเศส โครงการ the Babelio Challenge กระตุน้การอ่านและส่งเสริมวรรณกรรมสาํหรบัเด็ก

ผ่านเว็บไซตเ์ครือข่ายวรรณกรรมออนไลนช์ื่อ www.babelio.com   

ตวัอย่าง  

ในสหราชอาณาจกัร สถาบนัผูป้ระกอบวิชาชีพหอ้งสมดุและสารสนเทศแห่งสหราชอาณาจกัร (the 

Chartered Institute of Library and Information Professionals: CILIP) และ รางวัลวรรณกรรม 

Carnegie and Kate Greenaway Medals มี โครง ท่ี ดีซึ่ ง ช่ วยกระ ตุ้น กิจ กร รม ก าร อ่ า น ทั่ ว 

สหราชอาณาจกัร ซึ่งเก่ียวขอ้งกบัหนงัสือที่ไดร้บัการเสนอชื่อชิงรางวลัในแต่ละปี 

 www.carnegiegreenaway.org.uk/shadowingsite/index.php  

ตวัอย่าง 

ในอิตาลี โครงการซานาดู (the Xanadu Project) ซึ่งก่อตั้งขึน้ในปี ค.ศ. 2004 โดย Hamelin 

Cultural Association โดยความรว่มมือกบั the “Sala Borsa” หอ้งสมดุในเมืองโบโลนยา โครงการ

นีเ้ป็นโครงการสาํหรบันกัเรียนมธัยม (อายรุะหว่าง 13-16 ปี) และนกัเรียนเกรด 8 ทั่วประเทศอิตาลี 

โดยขอบเขตของโครงการกระตุ้นการสะท้อนคิด (reflective thinking) และการคิดเชิงวิพากษ์ 

(critical thinking) เครือข่าย และการเห็นคุณค่าของหนังสือ การ์ตูน ภาพยนตร์ และดนตรี 

www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi/xanadu2014/biblio.php  

5.4 การสอนการรู้เท่าทันสื่อและการรู้สารสนเทศ  

หน้าท่ีประการท่ีสองของหอ้งสมุดโรงเรียน คือ การพัฒนานักเรียนใหส้ามารถคน้หาสารสนเทศ และใช้

สารสนเทศในชีวิตประจาํวนัอย่างมีจริยธรรม และความรบัผิดชอบเฉกเช่นผูเ้รียน และพลเมืองท่ีมีคณุภาพ

ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  หนงัสือ ขององคก์ารการศึกษา วิทยาศาสตร ์และวฒันธรรมแห่ง

สหประชาชาติ (ยูเนสโก) เรื่อง “Understanding Information Literacy: A Primer” ซึ่งตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 

2007 โดย Forest Woody Horton ซึ่งเขียนขึน้สาํหรับผู้กาํหนดนโยบายสาธารณะท่ีเก่ียวข้องกับการรู ้

สารสนเทศเพื่อนาํเสนอแนวคิด คาํจาํกดัความเก่ียวกบัการรูส้ารสนเทศ ตลอดจนบทบาทท่ีสาํคญัของการรู ้

สารสนเทศที่เก่ียวขอ้งการเรียนรู ้ทัง้ท่ีเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิงสาํหรบัการ

สอนการรูส้ารสนเทศ ยูเนสโกยังสนับสนุนแนวความคิดเก่ียวกับการรูเ้ท่าทันสื่อและการรูส้ารสนเทศ 

(media and information literacy: MIL) โดยการให้ความ สําคัญ กับสื่ อและ แหล่ง สารสน เทศใน

http://www.carnegiegreenaway.org.uk/shadowingsite/index.php
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ชีวิตประจาํวนั และในสงัคมประชาธิปไตย เอกสารของยูเนสโกท่ีตีพิมพใ์นปี ค.ศ. 2011 เร่ือง “Media and 

Information Literacy Curriculum for Teachers [MIL]” คือ เอกสารท่ีอธิบายใหเ้ห็นถึงความสาํคัญของ

การรูเ้ท่าทันสื่อและการรูส้ารสนเทศ กรอบแนวคิดเก่ียวกับหลกัสูตรการรูเ้ท่าทันสื่อและการรูส้ารสนเทศ

สาํหรบัครูที่ตอ้งการใชใ้นการเรียนการสอนตอ้งครอบคลมุเนือ้หา 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

1)  ความรูแ้ละความเขา้ใจสื่อและสารสนเทศเพื่อประชาธิปไตย และการมีสว่นร่วมในสงัคม 

2)  การประเมินข้อความในสื่อและแหล่งสารสนเทศ (โดยให้ความสาํคัญกับผู้ผลิตสื่อและ

สารสนเทศ อีกทัง้สื่อและสารสนเทศดงักลา่วผลิตขึน้มาเพื่อใคร หรือเพื่อวตัถปุระสงคใ์ด  

3)  การผลิตและการใชส้ื่อและสารสนเทศ 

บรรณารกัษ์หอ้งสมุดโรงเรียนเห็นความสาํคัญของกรอบแนวคิดเก่ียวกับการสอนทักษะการใชส้ื่อ และ

ทักษะการใชส้ารสนเทศอย่างเป็นระบบ ตลอดจนใหค้วามร่วมมือกับครูผูส้อนเพื่อการเสริมสรา้งทักษะ 

ต่าง ๆ เหล่านีใ้หแ้ก่นักเรียน เป้าหมายของการใหก้ารศึกษาเก่ียวกับหลักสูตรการรูเ้ท่าทันสื่อและการรู ้

สารสนเทศ คือ การพัฒนานักเรียนใหเ้ป็นผูท่ี้มีความรบัผิดชอบและมีจริยธรรมต่อสงัคม นักเรียนผูท่ี้เป็น 

ผูรู้ส้ารสนเทศจะมีความสามารถในการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ตระหนักถึงความตอ้งการสารสนเทศ เป็นผูท่ี้มี

ความคิด มีความมั่นใจในการแกปั้ญหา มีความสามารถในการคน้หาขอ้มลูท่ีน่าเชื่อถือ และตรงกบัความ

ตอ้งการ นักเรียนท่ีเป็นผูรู้ส้ารสนเทศตอ้งมีความสามารถในการใชเ้คร่ืองมือ หรือเทคโนโลยีในการเขา้ถึง

สารสนเทศ และสามารถสื่อสารสิ่งที่ไดเ้รียนรูแ้ก่ผูอ่ื้นได ้นกัเรียนที่เป็นผูรู้ส้ารสนเทศตอ้งผูท่ี้สามารถจัดการ

หรือตดัสินใจแกปั้ญหาในสถานการณต่์าง ๆ มีมาตรฐานในการปฏิบติังาน และมีความสามารถในการผลิต

และสรา้งสรรคง์านท่ีมีคุณภาพ นักเรียนท่ีเป็นผูรู้ส้ารสนเทศตอ้งมีความยืดหยุ่น สามารถปรบัตัวเข้ากับ

สถานการณต่์าง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมทัง้มีความสามารถในการปฏิบติังานดว้ยตวัตนเองและปฏิบติังาน

รว่มกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 ตวัอย่าง 

โ ค ร ง ก า ร  Internet Responsible ( http://eduscol.education.fr/internet-responsable/)  ใ น

ประเทศฝรั่งเศสเป็นโครงการท่ีฝึกฝนใหน้กัเรียนใชอิ้นเทอรเ์น็ตดว้ยความรบัผิดชอบ 
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ตวัอย่าง  

หลกัสตูรฝึกอบรมครูบรรณารกัษใ์นประเทศฝรั่งเศสมีเนือ้หาเก่ียวกบัเกณฑม์าตรฐานสาํหรบัการ

จดัฝึกอบรมเรื่องการรูเ้ท่าทนัสื่อและการรูส้ารสนเทศ 

http://media.eduscol.education.fr/file/Pacifi/85/4/Reperes_Pacifi_157854.pdf 

5.5 รูปแบบการเรียนรู้ด้วยการเสาะแสวงหาความรู้ Inquiry-based learning models 

หน่วยงานในทอ้งถ่ินและหอ้งสมดุโรงเรียนในหลายประเทศไดร้ว่มกนัออกแบบโมเดล (models) สาํหรบัการ

เรียนการสอน ซึ่งใชพ้ฒันาทกัษะการรูเ้ท่าทนัสื่อ และการรูส้ารสนเทศดว้ยการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้

ทัง้นีก้ารพัฒนาโมเดลการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูต้อ้งอาศัยการวิจัย พัฒนา และทดลองปฏิบติัใน 

ระยะยาว สาํหรบัโรงเรียนท่ีไม่มีโมเดลการเรียนรูท่ี้เสนอแนะโดยหน่วยงานในทอ้งถ่ิน ควรเลือกใชโ้มเดล

การเรียนรูท่ี้เหมาะสมและใกลเ้คียงท่ีสดุกบัเป้าหมาย และผลการเรียนรู ้แทนการพฒันาโมเดลดว้ยตนเอง 

(ตวัอย่าง ดโูมเดลการเรียนรูโ้ดยการเสาะแสวงหาสารสนเทศในภาคผนวก C) 

โดยทั่วไปแล้วโมเดลการเรียนรูเ้พื่อการสืบเสาะหาความรู้เป็นกระบวนการท่ีสอนให้นักเรียนเข้าใจ

กระบวนการการเรียนรู ้และสามารถนาํไปปรบัใชก้ับวิชาต่าง ๆ ทัง้ในเชิงวิชาการและในชีวิตประจาํวัน 

โมเดลเหลา่นีใ้ชแ้นวคิดพืน้ฐานที่คลา้ยคลงึกนัไดแ้ก่ 

• นกัเรียนสรา้งความหมายต่าง ๆ จากสารสนเทศ แนย 

• นกัเรียนมีผลงานท่ีมีคณุภาพจากการทาํงานท่ีเป็นกระบวนการ   

• นกัเรียนเรียนรูวิ้ธีการทาํงานไดด้ว้ยตนเอง และเป็นสว่นหนึ่งของการทาํงานในหมู่คณะ 

• นกัเรียนใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศดว้ยความรบัผิดชอบและถูกตอ้งตามหลกั

จรยิธรรม  

 โมเดลการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูเ้ป็นการผนวกการแสวงหาคาํตอบท่ีสาํคญัเขา้กบัทกัษะการเรียนรู้

ตลอดชีวิต ซึ่งประกอบดว้ย การวางแผน การคน้หาและรวบรวม การคดัเลือกและจดัระบบ การประมวลผล 

การนาํเสนอและการแบ่งปัน รวมถึงการประเมินคณุค่าสารสนเทศ โมเดลการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้

เป็นวิธีการเพิ่มทักษะการเรียนรูด้ว้ยตนเอง (เช่น การรูคิ้ด/อภิปัญญา (metacognition) และทักษะการ

ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น (collaborating skills) ทกัษะเหล่านีส้ามารถพฒันาไดดี้ขึน้เร่ือย ๆ ตามบริบทของวิชา

ในหลกัสตูร ไม่ว่าจะไดม้าจากทัง้หวัขอ้ (topics) และประเด็นปัญหา  
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ทักษะการวางแผนเป็นทักษะที่สาํคัญต่อการวิจัย งานท่ีไดร้บัมอบหมาย โครงการ เรียงความ หรือหัวขอ้

ต่าง ๆ ในระยะเริ่มแรกของการสืบเสาะหาขอ้มลู และกิจกรรมการวางแผน ซึ่งประกอบดว้ย การตัง้คาํถามท่ี

เหมาะสม การระบุแหล่งทรพัยากรท่ีจาํเป็น การกาํหนดกลยุทธเ์พื่อแสวงหาสารสนเทศท่ีเป็นไปได ้และ

กาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินการท่ีเหมาะสม ในทุกขัน้ตอนของการสืบเสาะหาความรู ้นกัเรียนสามารถ

ปรบัแผนของตนไปตามสถานการณท่ี์ไม่คาดคิด และอปุสรรคต่าง ๆ  

ทักษะการค้นหาและรวบรวมเป็นทักษะพื ้นฐานในการแสวงหาสารสนเทศ ทักษะนี้ประกอบด้วย  

ความเขา้ใจในการลาํดบัความสาํคญัตามตวัอกัษรและตวัเลข การใชก้ลยทุธท่ี์หลากหลายเพื่อการแสวงหา

สารสนเทศจากฐานขอ้มลูคอมพิวเตอร ์และอินเทอรเ์น็ต รวมถึงการใชด้รรชนีและแหลง่อา้งอิงต่าง ๆ ทัง้นีง้

สารสนเทศอาจได้มาจากวิธีการอ่ืน ๆ เช่น การศึกษาจากแหล่งต่าง ๆ และการใช้กลวิธีต่าง ๆ เช่น  

การสาํรวจ การสมัภาษณ ์การทดลอง และการสงัเกต 

ทักษะการคัดเลือกและการจัดระบบจาํเป็นตอ้งมีการคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) และการคิดแบบ

ประเมิน (evaluative thinking) การคัดเลือกตอ้งใชก้ารคน้หาสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง และตรงกับประเด็น

ปัญหา การใชเ้กณฑต่์าง ๆ เช่น ความน่าเชื่อถือของผูแ้ต่ง ความครบถว้นสมบรูณข์องเนือ้หา ความทนัสมยั 

ความถูกตอ้ง และมมุมองต่าง ๆ ช่วยใหน้กัเรียนสามารถตดัสินใจเลือกและนาํเสนอสารสนเทศท่ีคน้พบได้

อย่างถกูตอ้งตามหลกัจรยิธรรม 

การประมวลสารสนเทศอาศัยการใชท้ักษะท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ การรวบรวมสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ 

การอนุมาน การสรุปผล และการสรา้งความเชื่อมโยงกับความรูเ้ดิม นักเรียนพัฒนาทักษะต่าง ๆ เหล่านี ้

โดยทาํความเขา้ใจกบัสารสนเทศท่ีไดร้วบรวมมา และเปลี่ยนสารสนเทศดงักลา่วใหเ้ป็นความรูส้ว่นบุคคล 

การนาํเสนอและการแบ่งปันสารสนเทศ ตอ้งอาศยัการสรา้งผลงานท่ีมีคณุภาพ ซึ่งสามารถสื่อสารความคิด

ไดอ้ย่างชัดเจน สะทอ้นถึงเป้าหมายและเกณฑต่์าง ๆ แสดงถึงทักษะการนาํเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ และ

คาํนึงถึงกลุม่ผูใ้ช ้ 

ทกัษะการประเมินคณุค่ารวมทัง้การประเมินกระบวนการและผลงานที่ไดจ้าการสืบเสาะหาความรู ้นกัเรียน

จาํเป็นตอ้งมีความสามารถในการคิดวิเคราะหเ์ก่ียวกบัความพยายามและผลท่ีเกิดจากความพยายามของ

ตนเอง โดย 1) เปรียบเทียบผลงานท่ีเสร็จเรียบรอ้ยกับแผนท่ีกาํหนดไว ้และพิจารณาว่าผลงานนัน้บรรลุ

เป้าหมายท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ 2) บอกจุดแข็งและจุดอ่อนของการเรียนรูจ้ากโครงการได ้3) สะทอ้นแนวคิด

เพื่อปรบัปรุงผลงาน และการนาํไปปรบัปรุงกบังานท่ีไดร้บัมอบหมายในอนาคต 
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ทกัษะการเรียนรูด้ว้ยตนเองเป็นทกัษะท่ีสาํคญัอย่างมากสาํหรบัการพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นผูเ้รียนรูต้ลอดชีวิต 

นกัเรียนจะไดร้บัการแนะนาํผ่านประเด็นปัญหา เพื่อใหเ้ขา้ใจกระบวนการคิดและการเรียนรู ้(เช่น การรูคิ้ด/

อภิปัญญา (metacognition)) รวมทัง้การใชค้วามรูข้องตนเพื่อสรา้งและบรรลเุป้าหมายในการเรียนตามท่ี

ไดก้าํหนดไว ้นักเรียนท่ีสามารถเรียนรูด้้วยตนเองสามารถใชส้ื่อจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความ

ต้องการสารสนเทศ  และความต้องการส่วนบุคคล ค้นหาคําตอบจากคําถามต่าง ๆ  พิจารณา 

มุมมองต่าง ๆ และประเมินความแตกต่างทางความคิด นักเรียนสามารถเขา้ใจไดว่้าสารสนเทศ แหล่ง

สารสนเทศ และห้องสมุดมีความซับซ้อนทั้งด้านโครงสร้างและองค์กร ซึ่งพวกเขาสามารถขอความ

ช่วยเหลือจากหอ้งสมดุไดเ้มื่อตอ้งการ 

ทกัษะการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นของนกัเรียนพฒันาขึน้เมื่อนกัเรียนไดท้าํงานร่วมกนัเป็นหมู่คณะกบับุคคลที่มี

ความหลากหลาย และใชท้รพัยากรและเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย เน่ืองจากนักเรียนสามารถเรียนรูวิ้ธีการ

แสดงและวิจารณค์วามคิดเห็นเชิงสรา้งสรรค ์สามารถเรียนวิธีการการยอมรบัแนวความคิดท่ีหลากหลาย

และแสดงความเคารพภูมิหลงั และรูปแบบการเรียนรูข้องผูอ่ื้น ซึ่งการร่วมกนัสรา้งผลงาน หรือโครงการจะ

สะทอ้นใหเ้ห็นความแตกต่างระหว่างบุคคล และการมีสว่นรว่มสงัเคราะหง์านแต่ละชิน้ใหเ้ป็นผลงานที่เสร็จ

สมบรูณ ์

กระบวนการเรียนรูโ้ดยการสืบเสาะหาความรูไ้ม่เพียงแต่เป็นการกาํหนดตาํแหน่งของสารสนเทศ หรือการใช้

สารสนเทศ แต่ยังรวมถึงการตอบคาํถามท่ีเฉพาะเจาะจง หรือใช้หาหลักฐานเพื่อกําหนดหัวข้อ ทั้งนี ้

กระบวนการเรียนรูโ้ดยการสืบเสาะหาความรูมุ้่งเน้นการใหค้วามสาํคัญต่อกระบวนการในการสืบคน้

สารสนเทศ และผลของการสืบคน้ กระบวนการนีส้รา้งความตระหนักถึงความหลากหลายของการเรียนรู้

จากสารสนเทศ ซึ่งการเรียนรูจ้ากสารสนเทศไม่ใช่งานประจาํ หรืองานท่ีทาํตามมาตรฐาน แต่ตอ้งอาศัย

พทุธพิสยัดว้ย (สติปัญญา ความรู ้ความคิด)   

หอ้งสมดุไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่ หรือเล็ก และมีทรพัยากรหอ้งสมดุ และเทคโนโลยีท่ีแตกต่างกนั บรรณารกัษ์

ห้องสมุดโรงเรียน และครูผู้สอนต้องเผชิญปัญหาหลักในการออกแบบกระบวนการเรียนรูโ้ดยการสืบ

เสาะหาความรูเ้ช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการโนม้นา้ว และกระตุน้ใหเ้กิดการสืบเสาะหาความรูโ้ดยการใช้

กระบวนการคน้ควา้ ซึ่งกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจใคร่รูแ้ละความรกัในการเรียนรู ้โมเดลเนน้กระบวนการ

เป็นฐาน (Process-based models) สนับสนุนการเรียนรู้โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งเป็นการ 

เปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีประสบการณจ์ากการคน้พบสิ่งใหม่ และพฒันาตนเอง เมื่อการกระบวนการเรียนรู้

ดว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรูเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นกัเรียนสามารถเรียนรูโ้ดยการสืบสวน และรบัมือ
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กบัความเสี่ยง เรียนรูจ้ากแรงจงูใจ และความสงสยัใคร่รู ้และเรียนรูจ้ากการมีสว่นร่วมในการคิดเชิงวิพากษ์ 

และการคิดเชิงสรา้งสรรค ์และ เรียนรูจ้ากการเชื่อมโยงกบัผูค้นและ สถานการณจ์รงิ 

โมเดลเนน้กระบวนการเป็นฐาน เป็นทฤษฎี และพืน้ฐานในการวิจยัจากดา้นศึกษาศาสตร ์เช่น ทฤษฎีการ

เรียนรู ้และดา้นบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์เช่น ทฤษฎีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ 

ตัวอย่างเช่น ในงานวิจัยด้านศึกษาศาสตรแ์สดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีระดับความคิดในการจัดการกับ

สถานการณห์รือปัญหาท่ีแตกต่างกัน ทัง้นีขึ้น้อยู่กับพัฒนาการทางสติปัญญา (cognitive development) 

ความรู้และประสบการณ์เดิม  นอกจากนี ้ยังมีแนวคิดเก่ียวกับผู้เ รียนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 

(constructivist concept) ซึ่งเป็นความกระตือรือร้นในการสร้างความรู้ด้วยตนเองของผู้เ รียน โดย

ความรูส้ึกและความคิดของผู้เรียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อมีการใช้สารสนเทศ ส่วนงานวิจัยด้าน

บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตรแ์สดงใหเ้ห็นว่า การใชส้ารสนเทศขึน้อยู่กบัระดบัของปัญหา การ

เปลี่ยนความคิดท่ีคลุมเครือไปสู่การกําหนดความต้องการหรือปัญหาท่ีชัดเจน โดยผู้ใช้จะประสบ

ความสาํเร็จในการค้นหาสารสนเทศเมื่อมีความเข้าใจระบบสารสนเทศ และปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับ

สารสนเทศ 

กิจกรรมของการเรียนรูโ้ดยการสืบเสาะหาความควรไดร้บัการออกแบบเพื่อส่งเสริมความกา้วหน้าและ

ความต่อเน่ืองในการเรียนรูข้องนักเรียน เช่นเดียวกนักับการกิจกรรมเรียนรูใ้นรูปแบบอ่ืน ๆ ของโรงเรียน 

ทกัษะต่าง ๆ ของนกัเรียนตอ้งพฒันาไปตามขัน้ตอน และระดบั บรรณารกัษ์หอ้งสมดุโรงเรียนควรเป็นผูน้าํ

เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นว่ามีวิธีการสอนกระบวนการเรียนรูอ้ย่างเป็นระบบโดยการสืบเสาะหาความรู ้ซึ่ง

สามารถเป็นในแนวเดียวกนักบัหลกัสตูรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทกัษะดา้นสื่อและเทคโนโลยี และกลยุทธ์

ต่าง ๆ ของโรงเรียน 

ในกรณีที่ไม่มีโมเดลการเรียนการสอนท่ีเก่ียวกบัการสืบเสาะหาความรูท้ัง้ในระดบัทอ้งถ่ินหรือระดบัประเทศ 

บรรณารกัษ์หอ้งสมุดโรงเรียนต้องร่วมมือกับครูผูส้อน และผูบ้ริหารของโรงเรียนเพื่อการเลือกโมเดลท่ี

เหมาะสม โดยนักเรียนและครูปรับใช้โมเดลเพื่อให้ตอบสนองเป้าหมายของโรงเรียนและเป็นไปความ

ตอ้งการของทอ้งถ่ิน อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องการปรบัใชโ้มเดล เน่ืองจากหากขาดความเขา้ใจท่ี

ถกูตอ้งเก่ียวกบัพืน้ฐานทางทฤษฎีของโมเดล จะสง่ผลใหโ้มเดลท่ีถกูดดัแปลงนัน้มีประสิทธิภาพลดลง  

ตวัอย่าง  

นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาในเมืองอัพซาล่า (Uppsala) ประเทศสวีเดน (Sweden) เริ่มตน้โครงการ

การเรียนรูโ้ดยการสืบเสาะหาความรูจ้ากการอ่านนวนิยายประเภทดิสโทเปีย (dystopian) (สงัคมท่ี
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ไม่พึงประสงค ์หรือน่าหวาดกลวั) นวนิยายไดร้บัการอภิปรายในกลุม่การอ่านต่าง ๆ โดยท่ีนกัเรียน

ใหค้วามสาํคญักบัปัญหาต่าง ๆ ในหนงัสือ เช่น ปัญหาเก่ียวกบัผูท้ี่ถูกสอดแนม ภาวะโลกรอ้น หรือ 

โรคติดต่อต่าง ๆ นักเรียนค้นหาสารสนเทศโดยเริ่มจากการค้นหาแบบกว้าง ๆ และค้นหา

สารสนเทศเชิงลึกเพื่อการกาํหนดปัญหาท่ีเฉพาะเจาะจงมากย่ิงขึน้ (เช่น การค้นหากว้าง ๆ 

เก่ียวกับการถูกสอดแนม ไปจนถึงปัญหาเชิงลึก เช่น วิธีการท่ีรัฐบาลสอดแนม ติดตามความ

เคลื่อนไหวของประชาชนโดยใชส้มารท์โฟน) ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากโครงการ คือ การเขียนเรียง, การ

เขียนในลกัษณะเดียวกนักบัการทาํขอ้สอบ และการใชส้ารสนเทศท่ีนกัเรียนแต่ละคนรวบรวมและ

จดัเก็บไวใ้นแฟ้มสะสมงาน (portfolio) 

5.6 การใช้เทคโนโลยีในห้องสมุดโรงเรียน  

การวิจยัของหอ้งสมดุโรงเรียนแสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของบทบาทของหอ้งสมดุในการจดัหาโครงสรา้ง

พืน้ฐานและเครื่องมือทางเทคโนโลยี และการใหค้าํแนะนาํในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีช่วยใน

การขยายขอบเขตการเขา้ถึงหอ้งสมดุและทรพัยากรต่าง ๆ ทัง้ในหอ้งเรียนและจากแหล่งอ่ืน ๆ บรรณารกัษ์

หอ้งสมดุโรงเรียนสอนใหน้กัเรียนเรียนรูก้ลยุทธ์การสืบคน้สารสนเทศออนไลนท่ี์สาํคญัต่อการใชท้รพัยากร

สารสนเทศจากเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต ตลอดจนฐานขอ้มลูและเครื่องมืออ่ืน ๆ บรรณารกัษห์อ้งสมดุโรงเรียน

ทาํงานรว่มกนักบัผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยี (technology specialists) ในโรงเรียน (ในกรณีที่มีตาํแหน่งนี)้ 

ทัง้นีเ้พื่อใหแ้น่ใจว่าบทบาทของทัง้สองตาํแหน่งไดร้บัการกาํหนดไวอ้ย่างชดัเจน และไม่มีช่องว่างหรือความ

ซํา้ซอ้นในการใหบ้รกิารเทคโนโลยีสาํหรบัครู และนกัเรียนในโรงเรียน 

5.7 การพัฒนาวิชาชีพสาํหรับครู  

หอ้งสมุดโรงเรียนสนับสนุนครูผู้สอนโดยการพัฒนาวิชาชีพสาํหรับครู โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนาท่ี

เก่ียวข้องกับสื่อการสอนและเทคโนโลยีใหม่ หลักสูตรใหม่ และกลยุทธ์การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ 

บรรณารกัษห์อ้งสมดุโรงเรียนสามารถพฒันาวิชาชีพอย่างไม่เป็นทางการโดยการทาํงานรว่มกบัครูผูส้อนใน

ดา้นต่าง ๆ ดงันี ้

• จดัหาทรพัยากรสาํหรบัครูผูส้อนท่ีช่วยเพิ่มพนูความรูท้างวิชาการ หรือช่วยปรบัปรุงวิธีการสอน

ของครูผูส้อน 

• จดัหาเครื่องมือช่วยในการประเมินผล และกลยทุธใ์นการประเมินผล 

• ทาํงานรว่มกบัครูผูส้อนในการวางแผนงานท่ีตอ้งทาํในหอ้งเรียนและ/ หรือหอ้งสมดุ 
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• ใชห้อ้งสมดุเป็นพืน้ที่ในการเขา้ถึงทรพัยากรต่าง ๆ อย่างกวา้งขวาง โดยการยืมระหว่าง

หอ้งสมดุผ่านเครือข่ายส่วนบุคคล และเครือข่ายดิจิทลั 

5.8 บทบาทด้านการเรียนการสอนของบรรณารักษห้์องสมุดโรงเรียน  

บรรณารกัษ์หอ้งสมุดโรงเรียนทาํงานร่วมกับครูผูส้อนเพื่อสรา้งประสบการณ์การเรียนรูท่ี้ดีท่ีสุดสาํหรับ

นกัเรียน กล่าวคือ บรรณารกัษ์หอ้งสมุดโรงเรียนร่วมมือกับครูผูส้อนในการสอนเป็นหมู่คณะ หรือการร่วม

สอน (co-teaching) โดยแต่ละคนตอ้งใชค้วามเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นในการออกแบบ และดาํเนินกิจกรรม

การเรียนการสอน 

บรรณารกัษห์อ้งสมดุโรงเรียน และครูผูส้อนสามารถทาํงานรว่มกนัในฐานะผูส้อน (การเป็นผูส้อนร่วม, การ

เรียนการสอนแบบคู่ขนาน, การสอนเสริม, และการสอนเป็นทมี) ซึ่งมีแนวปฏิบติัการร่วมสอน 4 วิธี (co-

teaching) ดงันี ้

1) การเป็นผูส้อนร่วม (Supportive teaching) – การท่ีผูส้อนคนหนึ่งเป็นผูน้าํในการสอน และ

ผูส้อนอีกคนเป็นผูค้อยใหค้าํแนะนาํ และใหค้วามช่วยเหลือผูเ้รียนแบบตวัต่อตวั หรือที่เรียกว่า “คน

หน่ึงสอน อีกคนหนึ่งขบัเคลื่อน” (one teaches/one drifts) 

2) การสอนแบบคู่ขนาน (Parallel teaching) – การผูส้อนสองคนขึน้ไปทาํงานรว่มกบัผูเ้รียน 

กลุม่ต่าง ๆ ในหอ้งเรียนหรือหอ้งสมดุ หรือที่เรียกว่า “การสอนแบบสถานี” (station teaching) 

3) การสอนเสริม (Complementary teaching) – ผูส้อนคนหนึ่งสอนเพิ่มเติมในสิ่งท่ีผูส้อนอีกคน 

(คนอ่ืน ๆ) ไดส้อนไปแลว้ ตวัอย่างเช่น ผูส้อนคนหนึ่งอาจถอดความจากคาํพดูของผูส้อนคนอ่ืน ๆ 

หรือทกัษะในการจดบนัทกึแบบอ่ืน ๆ  

4) การสอนเป็นทมี (Team teaching) – ผูส้อนสองคนหรือมากกว่าสองคนขึน้ไปวางแผน สอน 

ประเมิน และรบัผิดชอบดแูลนกัเรียนทุกคนในหอ้งเรียน หรือหอ้งสมดุ โดยแบ่งหนา้ท่ี ความเป็น

ผูน้าํ และความรบัผิดชอบในสดัสว่นท่ีเท่ากนั 

แนวปฏิบติัทัง้หมดสาํหรบัการสอนร่วมกันนี ้สามารถทาํไดด้ว้ยการวางแผนเนือ้หา วิธีการสอน และการ

ประเมินผลรว่มกนัระหว่างผูส้อน การวางแผนรว่มกนัระหว่างบรรณารกัษ์หอ้งสมดุโรงเรียนและครูผูส้อนใน

หอ้งเรียนจะช่วยเพิ่มคณุภาพการสอนในบางสถานการณ ์บรรณารกัษ์หอ้งสมดุโรงเรียนไดร้บัการคาดหวัง

ว่าจะเป็นผู้สอนเพียงอย่างเดียวสาํหรบันักเรียนในห้องสมุดหรือห้องเรียน ความร่วมมือเป็นสิ่งสาํคัญ
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สาํหรบัการสอนการรูเ้ท่าทันสื่อและการรูส้ารสนเทศท่ีรวมอยู่ในหลกัสูตรและเชื่อมโยงกับความสนใจและ

ความตอ้งการของนกัเรียน 
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บทที ่6                                                                                                                            

การประเมนิห้องสมุดโรงเรยีนและการประชาสัมพนัธ ์                                                               

“หอ้งสมุดโรงเรียนมีความสําคัญต่อกลยุทธ์ระยะยาวทุกกลยุทธ์เพื่อการอ่านออกเขียนได ้การศึกษา 

ขอ้กาํหนดดา้นสารสนเทศ รวมถงึการพฒันาทางวฒันธรรม สงัคม และเศรฐกิจอกีดว้ย” 

บทบญัญัติว่าดว้ยหอ้งสมดุโรงเรียน 

 

6.1 บทนํา 

มีงานวิจัยจาํนวนมากท่ีเก่ียวขอ้งกับผลกระทบเชิงบวกต่อความสาํเร็จของผูเ้รียนท่ีเก่ียวขอ้งกับหอ้งสมุด

โรงเรียนท่ีมีความพรอ้ม และมีบุคลากรท่ีเป็นบรรณารกัษ์วิชาชีพ ตวัอย่าง ดท่ีู LRS (2015) การศึกษาดา้น

ผลกระทบต่อหอ้งสมดุโรงเรียน (School Libraries Impact Studies) ในสหรฐัอเมรกิา (www.Irs.org/data-

tools/school-libraries/impact-studies) แล ะ  Williams, Wavell, C., and Morrison (2013) ในส หราช

อ า ณ า จั ก ร (www.scottishlibraries.org/storage/sectors/schools/SLIC_RGU_Impact_of_School_ 

Libraries_2013.pdf) อย่างไรก็ตาม งานวิจยันีย้งัไม่เป็นท่ีรูจ้กักนัดีในบรรดาชุมชนหอ้งสมุดโรงเรียน และ

หอ้งสมุดโรงเรียนต่าง ๆ ยังคงประสบภาวะการลดจาํนวนลงในหลายพืน้ท่ีทั่วโลก ผลลพัธ์ของการลดลง

เหล่านี ้ส่งผลเป็นความสูญเสียมหาศาลต่อการจัดสรรบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญให้กับห้องสมุด 

โรงเรียนต่าง ๆ หากปราศจากซึ่งบรรณารกัษ์ประจาํโรงเรียนท่ีมีคุณสมบัติแลว้ ศักยภาพของหอ้งสมุด

โรงเรียนในฐานะที่เป็นแรงขบัเคลื่อนทางดา้นการพฒันาการศึกษาและความสาํเรจ็ของผูเ้รียนก็จะหายไป 

ขอ้คน้พบหลกัหลายประการในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา ดา้นการศึกษาผลกระทบของหอ้งสมดุโรงเรียน

ยงัคงเป็นสิ่งยืนยนัเสมอมาว่าผลกระทบที่มีอิทธิพลที่สดุต่อความสาํเรจ็ของผูเ้รียนมาจาก หอ้งสมดุโรงเรียน

ท่ีมีบรรณารกัษ์ซึ่งทาํงานเต็มเวลา/มีคุณวุฒิทางวิชาชีพ ขอ้คน้พบดา้นผลกระทบเชิงบวกของหอ้งสมุด

โรงเรียนต่อการเรียนรูข้องผูเ้รียนยังรวมถึงการช่วยกันลดช่องว่างสู่ความสาํเร็จ ที่มักพบบ่อยกับผูเ้รียนที่

อ่อน เป็นผูเ้รียนกลุม่นอ้ย และ/หรือ มีความบกพรอ่งทางรา่งกาย นอกเหนือจากการมีบรรณารกัษซ์ึ่งทาํงาน

เต็มเวลา/ มีคณุวฒุิทางวิชาชีพ ปัจจยัอ่ืน ๆ ดา้นหอ้งสมดุโรงเรียนมีความสมัพนัธก์บัความสาํเรจ็ของผูเ้รียน

ท่ีมีพัฒนาการ ซึ่งรวมถึง ความร่วมมือ การสอน การจัดตารางเวลา โอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี 

ทรัพยากร งบประมาณ และการพัฒนาทางวิชาชีพ เน่ืองจากห้องสมุดท่ีมีทรัพยากรพรอ้มในปัจจุบัน 

ต่างนาํเสนอเคร่ืองมือเพื่อช่วยใหเ้ขา้ถึงแหล่งขอ้มลู และบริการแก่ผูเ้รียนและครูผูส้อนในระบบออนไลนไ์ด้

ทุกเวลา จึงจาํเป็นตอ้งมีงานวิจยัในอนาคตเพื่อประเมินว่า พืน้ท่ี เวลา และการใชง้านไดร้บัผลกระทบจาก

ความเป็นไปไดด้า้นดิจิทลัอย่างไร  
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การประเมินเป็นประเด็นท่ีจาํเป็นต่อการทาํกิจกรรมและใหบ้ริการของหอ้งสมดุโรงเรียนใหม้ีความสมบูรณ ์

การประเมินสามารถระบกุารตดัสินใจและการแกปั้ญหา (ความกงัวลดา้นความรบัผิดชอบ); การประเมินยงั

มีอิทธิพลต่อความคิดของผูค้นเก่ียวกับหอ้งสมุดโรงเรียน และยังช่วยพัฒนาสิ่งสนับสนุนใหก้ับหอ้งสมุด

โรงเรียน (ความกงัวลดา้นการเปลี่ยนแปลง) กระบวนการประเมินสามารถช่วยในการตัดสินใจถึงวิธีการท่ี

จะดาํเนินการต่อไป และยังเป็นแรงจูงใจในการสรา้งวิสัยทัศนใ์หม่ ๆ ใหก้ับหอ้งสมุดโรงเรียนในอนาคต

ในทางปฏิบติั  

การประเมินหอ้งสมดุโรงเรียนไม่สามารถแยกออกจากการประเมินแผนดา้นการศึกษาของโรงเรียนได ้การ

ประเมินยังเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการวางแผนและความตอ้งการท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของแผนประกัน

คณุภาพของโรงเรียน 

6.2 การประเมินห้องสมุดโรงเรียนและการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ ์(evidence-based 

practice) 

หอ้งสมดุและบรรณารกัษ์หอ้งสมดุโรงเรียนไม่ค่อยไดร้บัการประเมินดว้ยวิธีการท่ีเป็นระบบและ สมํ่าเสมอ 

แต่การประเมินช่วยให้มั่นใจได้ว่าการจัดกิจกรรมและการให้บริการของห้องสมุดโรงเรียนจะส่งเสริม

เปา้หมายของโรงเรียนได ้การประเมินช่วยชีน้าํถึงขอบเขตที่ผูเ้รียนและผูส้อนจะสามารถรบัรูไ้ดถึ้งประโยชน์

ท่ีไดร้บัจากการจัดกิจกรรมและการใหบ้ริการเหล่านั้น การประเมินยังช่วยทาํใหก้ารจัดกิจกรรมและการ

ใหบ้ริการเป็นรูปเป็นร่าง รวมถึงส่งเสริมใหเ้กิดความเขา้ใจ และการยอมรบัร่วมกันต่อการจัดกิจกรรมและ

การใหบ้รกิารแก่ทัง้บคุลากรหอ้งสมดุและผูใ้ชบ้รกิาร 

การปฏิบติัตามหลกัฐานเชิงประจกัษเ์นน้เก็บรวบรวม และการวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อการปรบัปรุงในเชิงปฏิบติั 

การประเมินเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ซึ่งโดยทั่วไปแลว้เป็นการกาํหนด

ขอบเขตใหแ้คบลง ซึ่งทาํการประเมินโดยผูป้ระเมินระดบัโรงเรียน และทาํใหเ้กิดคาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการปฏิบติัตามมา ขอ้มลูท่ีไดร้บัการรวบรวมและวิเคราะหโ์ดยมีจดุประสงคท่ี์สมัพนัธก์บัการปฏิบติัตาม

หลกัฐานเชิงประจกัษอ์าจมาจากแหลง่ขอ้มลูท่ีหลากหลาย ขึน้อยู่กบัประเด็นการปฏิบติังานที่ไดร้บัการถาม

ถึง เช่น สถิติการบริการทรพัยากรสารสนเทศออนไลน ์และระบบฐานขอ้มูลสืบคน้รายการบรรณานุกรม

ออนไลน ์(OPAC) และรูปแบบการสอน ไม่ว่าจะเป็นแบบชัน้เรียน ระดบัการเรียน หรือวิชา (หลกัฐานในการ

ปฏิบัติงาน คือ ขอ้มูลในการตัดสินใจ) หรือผลงานแสดงการเรียนรูข้องผูเ้รียนท่ีหลากหลาย รวมถึงการ

สาํรวจของผูเ้รียน ผูส้อน และ/หรือ ผูป้กครอง (หลกัฐานในการปฏิบติังาน คือ ขอ้มลูท่ีสนบัสนุนผลกระทบ

ต่าง ๆ ของสมดุ)  
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6.3 แนวทางในการประเมินห้องสมุดโรงเรียน 

การประเมินหอ้งสมุดโรงเรียนหมายรวมถึงการพิจารณาสภาพแวดลอ้มและบริบทของโรงเรียนดว้ย การ

ประเมินหอ้งสมุดโรงเรียนท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีคุณภาพของหอ้งสมุดโดยรวมโดย ทั่วไปมักมีขอบเขตกวา้ง ซึ่งมัก

ไดร้บัการประเมินโดยผูป้ระเมินท่ีเป็นผูเ้ชี่ยวชาญภายนอก และทาํใหเ้กิดการจดัอนัดบัคณุภาพตามมา (ดู

ภาคผนวก D: รายการประเมินหอ้งสมุดโรงเรียนตัวอย่าง และภาคผนวก E: รายการประเมินหอ้งสมุด

โรงเรียนสาํหรบัผูอ้าํนวยการโรงเรียน) การประเมินหอ้งสมุดโรงเรียนส่วนใหญ่มักรวมถึงการศึกษาด้วย

ตนเองท่ีได้รับการดาํเนินการโดยบรรณารักษ์ของโรงเรียน แนวทางอ่ืน ๆ ท่ีเป็นไปได้ ในการประเมิน

หอ้งสมดุโรงเรียนท่ีเนน้โรงเรียนเป็นฐาน นอกเหนือจากคณุภาพของหอ้งสมดุแลว้ ยงัรวมถึงการรบัรูข้องผูม้ี

ส่วนไดส้่วนเสีย เนือ้หาของการจัดกิจกรรมและการใหบ้ริการ และผลกระทบของการจัดกิจกรรมและการ

ใหบ้รกิาร แนวทางที่ต่อเนื่องในการประเมินหอ้งสมดุโรงเรียนคือการใชก้ารปฏิบติัตามหลกัฐานเชิงประจกัษ ์

 

6.3.1 คณุภาพของหอ้งสมดุ 

โดยปกติแลว้การประเมินหอ้งสมุดโรงเรียนท่ีเนน้ไปท่ีคณุภาพของโปรแกรมในภาพรวมเป็นโครงการระยะ

ยาว ซึ่งเก่ียวข้องกับกิจกรรมหลายประเภท และมักใช้เวลาหลายปีเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ การประเมิน

คุณภาพโปรแกรมปกติแล้วเริ่มต้นด้วยกรอบแนวคิดพื ้นฐานท่ีสามารถแนะแนวทางกิจกรรมได้ เช่น 

กระบวนการพฒันาโรงเรียนใหเ้ป็นท่ียอมรบั หรือเอกสารดา้นมาตรฐานต่าง ๆ ระดบัชาติและระดบัภูมิภาค 

การประเมินโปรแกรมท่ีครอบคลมุควรไดร้บัดาํเนินการเฉพาะเมื่อมีการสนับสนุนจากผูบ้ริหารอย่างจริงจัง

และกรณีท่ีสามารถเขา้ถึงผูเ้ชี่ยวชาญภายนอกได ้เช่น ท่ีปรกึษาระดบัเขต ทัง้นีป้ระโยชนท์ี่ไดร้บัอาจมาจาก

การประเมินหอ้งสมุดในบางส่วน การวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อจาํกัดทรพัยากรท่ีจาํเป็น ตัวอย่างเช่น 

การศึกษาดว้ยตนเองอาจระบุขอบเขตของกิจกรรมต่าง ๆ ในการเรียนการสอนท่ีเนน้หอ้งสมุดเป็นฐานใน

ช่วงเวลาหน่ึงภาคเรียน หรือหน่ึงปีการศึกษา เพื่อท่ีจะประเมินเป็นรอ้ยละของผูเ้รียนและผูส้อนท่ีไดเ้ขา้

ร่วมกบักิจกรรมเหล่านี ้การเปรียบเทียบกับมาตรฐานอาจไม่สามารถใชไ้ดป้ระเมินไดก้ับบางประเด็นของ

หอ้งสมดุหรือบรกิารต่าง ๆ เช่น สิ่งอาํนวยความสะดวก หรือทรพัยากรสารสนเทศ 

 

6.3.2 การรบัรูข้องผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย 

การศึกษาวิจัยหลายเรื่องไดน้าํเสนอตวัอย่างที่ครอบคลุมเก่ียวกับการประเมินการรบัรูข้องผูม้ีส่วนไดส้่วน

เสีย ในขณะท่ีการศึกษาวิจัยหลักนั้นเป็นเรื่องนอกเหนือจากทรพัยากรของโรงเรียนส่วนใหญ่ หรือเขต

การศึกษา ทัง้นีม้ีทางเลือกในการทาํวิจัยประเด็นอ่ืน ๆ ซึ่งดเูหมือนเป็นเร่ืองธรรมดาแต่มีประสิทธิผล สอง
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ประเด็นตัวอย่าง ไดแ้ก่ 1) การสาํรวจความพึงพอใจระดับเขตพืน้ท่ี และ 2) การสาํรวจท่ีเนน้โรงเรียนเป็น

ฐานหรือเนน้กลุม่ใหข้อ้มลูติชม 

โรงเรียนประจาํอาํเภอ/เขต และผูม้ีอาํนาจทางการศึกษาส่วนใหญ่มีแบบสาํรวจความพึงพอใจรายปีบาง

รูปแบบท่ีสอบถามจากผูเ้รียน ผูส้อน และผูป้กครอง การตัง้คาํถามสกัหน่ึงหรือสองคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การจัดกิจกรรมและการใหบ้ริการของหอ้งสมุดเป็นเรื่องท่ีคุม้ค่า ในระยะเริ่มแรกการเพิ่มคาํถามอาจจะ

ค่อนขา้งเป็นไปไดย้าก แต่การกาํหนดใหม้ีคาํถามเก่ียวกับหอ้งสมุดอาจเป็นวิธีการสาํคัญท่ีช่วยพัฒนา

ความเขา้ใจดีขึน้เก่ียวกบักิจกรรมและการใหบ้รกิารของหอ้งสมดุภายในกลุม่บรหิารระดบัเขต  

แนวทางในการรวบรวมขอ้มลูการรบัรูข้องผูเ้รียนเก่ียวกับหอ้งสมุดอาจทาํไดด้ว้ยการขอการสนับสนุนจาก

ผู้อ ํานวยการโรงเรียน เพื่อท่ีจะสํารวจแต่ละชั้นเรียนในโรงเรียน โดยเริ่มต้นจากชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี 1 และถามคาํถาม เช่น “มีสิ่งใดบา้งท่ีจะทาํใหห้อ้งสมุดโรงเรียนของเราดี” และ “เราควรจะทาํอะไร

เพิ่มเติมไดอี้กเพื่อท่ีจะทาํใหห้อ้งสมดุของเราดีขึน้” ขอ้มลูท่ีรวบรวมไดจ้ากการสาํรวจจะถูกนาํไปวิเคราะห์

และนาํเสนอต่อผูส้อน และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน และรวมถึงผูป้กครองดว้ย ส่วนแนวทางท่ีเหมาะกับ

ระดบัมธัยมศกึษาอาจเป็นการจดัประชมุตวัแทนนกัเรียนหลาย ๆ คนจากแต่ละชัน้เพื่อใหส้ะทอ้นขอ้มลูติชม

เก่ียวกบัการใหบ้รกิารและทรพัยากรสารสนเทศหอ้งสมดุ ทัง้นีน้กัเรียนอาจตอ้งตอบคาํถามเพื่อเป็นการระบุ

ว่าความตอ้งการพอสงัเขปเก่ียวกับหอ้งสมุดโรงเรียน และประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งการใหข้อ้มูลเพิ่มเติม ทัง้นี ้

เพื่อทาํใหห้อ้งสมดุโรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ีดีกว่าเดิมในฐานะท่ีพวกเขาเป็นผูเ้รียนรู ้แนวทางทัง้สองแนวทาง

ดังกล่าวสามารถนาํไปปรบัใชไ้ดง้่ายกับการประเมินส่วนท่ีเฉพาะเจาะจงของขอ้กาํหนดของกิจกรรมและ

การใหบ้รกิารของหอ้งสมดุ 

6.3.3 เนือ้หาของกิจกรรมและบริการห้องสมุด 

การประเมินหอ้งสมุดโรงเรียนท่ีเนน้ไปท่ีเนือ้หาของกิจกรรมและบริการหอ้งสมุดอาจมีขอบเขตกวา้งหรือ

แคบ และอาจเป็นการประเมินครัง้เดียวหรือดาํเนินการอย่างต่อเนื่อง การศกึษาดว้ยตนเองอาจถูกออกแบบ

ใหวิ้เคราะหผ์ลการเรียนรูท้ี่ไดร้บัการเสนอผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชห้อ้งสมดุเป็นฐานในระยะเวลา 

1 ภาคเรียนหรือหลายปี ผลการเรียนรูท่ี้ไดร้บัการนาํเสนอผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใชห้อ้งสมุดเป็น

ฐานโดยสามารถใชวิ้ธีการเปรียบเทียบกบัผลการเรียนรูเ้พียงหนึ่งหลกัสตูรหรือมากกว่านัน้ 

อีกแนวทางหน่ึง คือ การใชวิ้ธีการสนทนากลุ่มครูผูส้อน และ/หรือหวัหนา้แผนก ซึ่งอาจพิจารณาว่าผลการ

เรียนรูใ้ดบา้งท่ีควรไดร้บัการนาํเสนอผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใชห้อ้งสมุดเป็นฐาน อย่างไรก็ตาม

การสนทนากลุ่ม ท่ีสามารถท่ีให้ได้ผลลัพธ์ท่ีดี ท่ีสุด (เช่น การอภิปรายท่ีเข้มข้นและการสังเกตท่ี
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ตรงไปตรงมา)  ซึ่งควรกาํกบั และควบคมุโดยบุคคลภายนอก หรือ ผูป้ระเมินภายนอก เช่น เพื่อนร่วมงาน

ของบรรณารกัษซ์ึ่งมาจากโรงเรียนอ่ืน หรือที่ปรกึษาดา้นการเรียนรูร้ะดบัเขต (การศกึษา) 

 

6.3.4 ผลกระทบของกิจกรรมและบริการห้องสมุด 

การประเมินผลกระทบสาํหรบัหอ้งสมดุโรงเรียนเนน้ที่แนวคิดของการ “เพิ่มมลูค่า” และสามารถออกแบบให้

ระบุถึงคุณค่าของกิจกรรมสืบเสาะหาความรูจ้ากหอ้งสมุดโรงเรียนท่ีมีผลต่อการเรียนรูข้องนักเรียน สิ่ง

เหล่านีเ้ป็นประเด็นท่ีมีความสาํคญัต่อการคน้พบว่าผูเ้รียนไดเ้รียนรูอ้ะไรไปแลว้บา้ง ตวัอย่างเช่น โครงการ

สืบเสาะหาความรูค้วรพฒันาใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจอย่างลึกซึง้ในหวัขอ้นัน้ ๆ ทราบกระบวนการในการสืบ

เสาะหาความรู ้และเห็นคุณค่า ความสาํคัญของการเรียนรูข้องผูเ้รียน ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ในโครงการ “พลังห้องสมุด” หรือ “Library Power” (Oberg, 1999) ได้รับการ

สมัภาษณเ์มื่อสิน้สดุโครงการ และตอ้งตอบคาํถามต่อไปนีเ้พื่อประเมินผลว่าโครงการสืบเสาะหาความรูม้ี

ผลกระทบต่อการเรียนรูข้องนกัเรียนมากนอ้ยเพียงไร  

• นักเรียนช่วยอธิบายเก่ียวกับโครงการนีไ้ดไ้หม เช่น นักเรียนใชห้นังสือและเคร่ืองคอมพิวเตอร์

อย่างไร อะไรที่ใชไ้ดดี้ อะไรที่ทาํใหเ้กิดปัญหาบา้ง 

• นกัเรียนเริ่มตน้ดาํเนินโครงการอย่างไร ช่วงกลางของโครงการนกัเรียนทาํอะไร และนกัเรียนดาํเนิน

โครงการเสรจ็สิน้ไดอ้ย่างไร นกัเรียนรูส้กึอย่างไรบา้งในแต่ละช่วงการดาํเนินโครงการ 

• นักเรียนไดเ้รียนรูอ้ะไรบา้ง; มีอะไรท่ีนักเรียนจาํไดเ้ด่นชัดท่ีสุด นักเรียนไดน้าํเสนอโครงการไปยงั

ภายนอกโรงเรียนหรือไม่ โครงการของนกัเรียนเหมือนกบัสิ่งที่คนภายนอก (โรงเรียน) ทาํอย่างไร 

 

แนวทางท่ีคลา้ยกันซึ่งใชก้ับผูเ้รียนระดับมัธยมศึกษา คือ การวดัผลกระทบจากหอ้งสมุดโรงเรียน (The 

School Library Impact Measure) หรือเรียกว่า การวัดผลกระทบการเรียนรู้ของผู ้เรียน (The Student 

Learning Impact Measure หรือ SLIM) (Todd, Kuhlthau & Heinstrom, 2005) โดยวัดจากช่วงเวลา 3 

ช่วงของกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ซึ่งขอใหน้กัเรียนตอบขอ้มลูสะทอ้นกลบัดว้ยคาํถามต่อไปนี ้

• ลองใชเ้วลานึกถึงหวัขอ้ของตนเอง; แลว้เขียนสิ่งที่รูเ้ก่ียวกบัหวัขอ้นี ้

• นกัเรียนสนใจในหวัขอ้นีอ้ย่างไร 

• นกัเรียนทราบอะไรบา้งเก่ียวกบัหวัขอ้นี ้

• หากนึกยอ้นไปที่งานวิจยัของตนเอง อะไรเป็นสิ่งที่นกัเรียนคิดว่าทาํไดง้่ายท่ีสดุ 

• หากนึกยอ้นไปที่งานวิจยัของตนเอง อะไรเป็นสิ่งที่นกัเรียนคิดว่าทาํไดย้ากท่ีสดุ 
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• นกัเรียนไดเ้รียนรูอ้ะไรบา้งจากการทาํงานวิจยันี ้(คาํถามนีจ้ะใชเ้ป็นคาํถามเมื่อการดาํเนิน

โครงการสิน้สดุลงเท่านัน้) 

 

ปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรูข้องนกัเรียน อาจตรวจสอบไดจ้ากการสมัภาษณ ์เอกสารสะทอ้นกลบั  

การบนัทกึการเรียนรู ้หรือกลุ่มสืบเสาะหาความรู ้ซึ่งปัจจยัเหลา่นัน้หมายความรวมถึง: 

• ความสามารถในการระบขุอ้มลู ความน่าเชื่อถือ ความเท่ียงตรง และความเหมาะสมของขอ้มลู 

• ความสามารถในการสรา้งชิน้งานที่มีการนาํเสนออย่างดีและน่าเชื่อถือ; หรือ 

• ความสามารถในการจดัการตวัตนทางดิจิทลั (digital identity) อย่างมีความรบัผิดชอบ 

การวิเคราะหค์าํตอบของนักเรียนจากการสมัภาษณ ์หรือแบบสะทอ้นผลการทาํโครงการ เป็นกิจกรรมท่ี

บรรณารกัษห์อ้งสมดุโรงเรียนและครูผูส้อนตอ้งอาศยัเวลามาก แต่บคุลากรวิชาชีพเหลา่นีส้ามารถเห็นไดว่้า

นักเรียนมีการพัฒนาความรูแ้ละความเขา้ใจต่อเนือ้หาในหลักสูตรเช่นเดียวกันกับการจัดการขอ้มูลและ

ทกัษะท่ีจาํเป็นต่อการเรียน การทาํงาน และสิ่งอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากนีอ้ย่างไร การเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมี

สว่นรว่มในการอภิปรายกระบวนการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูย้งัช่วยใหน้กัเรียนมีความตระหนกั และมี

ความสามารถในการตรวจสอบ และปรบัเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูด้ว้ยตนเองไดอี้กดว้ย 

 

6.3.5 การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ ์(Evidence-based Practice) 

การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์นั้นเป็นแนวทางแบบองคร์วมและแบบบูรณาการในแง่ของการใช้

ขอ้มูลเพื่อการตัดสินใจ การปฏิบติัตามหลกัฐานเชิงประจักษ์ในหอ้งสมุดโรงเรียนต่าง ๆ มีการบูรณาการ

ขอ้มูล 3 ประเภท ไดแ้ก่ ก) หลกัฐานสําหรับการปฏิบติังาน (การใชข้อ้คน้พบจากงานวิจัยท่ีเป็นทางการ

เพื่อใหข้อ้มูลในการปฏิบัติงาน); ข) หลักฐานในการปฏิบัติงาน (การใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากท้องถ่ินเพื่อการ

เปลี่ยนแปลงการปฏิบติังาน); และ ค) หลกัฐานจากการปฏิบติังาน (การใชข้อ้มูลท่ีสรา้งขึน้จากผูใ้ชแ้ละ

รายงานโดยผูใ้ช ้เพื่อท่ีจะแสดงผลท่ีไดจ้ากการดาํเนินงานของบรรณารกัษห์อ้งสมดุโรงเรียน) (Todd, 2007) 

บรรณารกัษ์โรงเรียนเพิ่มปริมาณการเขา้ถึงหลักฐานสําหรับการปฏิบติังานโดยการศึกษาทางวิชีพ และ

การศึกษาขอ้มูลจากงานวิจัยท่ีไดร้บัการตีพิมพเ์ผยแพร่เก่ียวกับหอ้งสมุดโรงเรียน (เช่น Haycock, 1992; 

Kachel et al, 2013) บรรณารกัษ์หอ้งสมุดโรงเรียนใชห้ลักฐานท่ีเกิดขึน้ในการปฏิบัติงาน เช่น สถิติการ 

ยืม-คืน และตารางกิจกรรมการเรียนการสอน การตดัสินใจต่าง ๆ ยกตวัอย่างเช่น การตดัสินใจท่ีเก่ียวกับ

การสั่งซือ้ทรพัยากรสารสนเทศในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และแผนงานต่าง ๆ ท่ีทาํใหแ้น่ใจไดว่้านกัเรียน

ทกุคนมีโอกาสไดร้บัประสบการณก์ารเรียนรูท้ี่เนน้การสืบเสาะหาความรูเ้ป็นฐาน 



78 

 

6.4 ผลกระทบของการประเมินห้องสมุดโรงเรียน 

การประเมินเป็นสิ่งสาํคญัอย่างย่ิงที่ทาํใหเ้กิดการพฒันางานอย่างต่อเนื่องเป็นวงจร การประเมินช่วยใหก้าร

จดักิจกรรมและบรกิารของหอ้งสมดุเป็นไปตามทิศทางเดียวกนักบัเปา้หมายของโรงเรียน การประเมินแสดง

ใหเ้ห็นประโยชนจ์ากการจดักิจกรรมและบริการของหอ้งสมดุ ทัง้บทบาทที่มีต่อนกัเรียนและผูส้อน บคุลากร

หอ้งสมุด และชุมชนทางการศึกษาในวงกวา้ง นอกจากนีก้ารประเมินเป็นการใหห้ลกัฐานสาํคัญเพื่อการ

พฒันากิจกรรมและบริการของหอ้งสมุด และยงัช่วยทัง้บุคลากรและผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมดุใหเ้ขา้ใจและเห็น

คณุค่าของกิจกรรมและบริการเหลา่นัน้ การประเมินท่ีประสบผลสาํเรจ็นาํไปสู่การฟ้ืนฟกิูจกรรมและบริการ

ของหอ้งสมดุเช่นเดียวกนักบัการพฒันากิจกรรมและการบรกิารใหม่ ๆ การประเมินยงัเป็นแนงทางท่ีนาํไปสู่

การคิดรเิริ่มสิ่งใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชาสมัพนัธแ์ละการสง่เสรมิสนบัสนนุอีกดว้ย 

6.5 การประชาสัมพันธห้์องสมุดโรงเรียน 

แนวคิดของการประชาสัมพันธ์เน้นไปท่ีการปฏิสัมพันธ์ระยะยาวและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ท่ีสร้าง

ความสัมพันธ์ท่ีเป็นประโยชนร์ะหว่างองคก์รและชุมชนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับองคก์ร – ซึ่งก็คือหอ้งสมุด

โรงเรียนและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย (ดสูว่นท่ี 3.5.4 การมีสว่นรว่มของชมุชน) 

การตลาดและการโฆษณามุ่งเน้นไปท่ีการใหบ้ริการและสินคา้แบบทันท่วงทีมากขึน้ ซึ่งเป็นการพัฒนา

เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและความจาํเป็นของผู้ใช้ห้องสมุด ในทางตรงกันข้าม การ

สนับสนุนโดยพืน้ฐานแลว้มักเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินการเพื่อการเปลี่ยนแปลง หรือความก้าวหน้าทาง

ความคิด หรือประเด็นต่าง ๆ  ทั้งนีผู้ ้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้สนับสนุนของห้องสมุดโรงเรียนต้องสรา้ง

ความสมัพันธท่ี์สามารถส่งเสริม สนบัสนุนกันไดใ้นระยะยาว จึงจะเรียกไดว่้าเป็นการสนบัสนุนหอ้งสมุด

โรงเรียน อีกทัง้การประชาสมัพันธ์ การตลาด รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุนจาํเป็นตอ้งไดร้บัการวางแผน

และนาํไปปฏิบติัดว้ยวิธีที่เป็นระบบ การประชาสมัพนัธแ์ละการตลาดเป็นสว่นหนึ่งของงานท่ีใชโ้รงเรียนเป็น

ฐานของบรรณารกัษ์โรงเรียน; บรรณารกัษ์โรงเรียนมีส่วนในการสนบัสนุน ทัง้นีโ้ดยปกติแลว้โรงเรียนมีการ

วางแผนและดาํเนินการโดยกลุ่ม เช่น สมาคมหอ้งสมดุโรงเรียน เป้าหมายหลกัของการประชาสมัพนัธแ์ละ

การตลาดของหอ้งสมุดโรงเรียน คือ ผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุด: ซึ่งประเด็นท่ีน่ากังวล คือ การใชห้อ้งสมุด ทัง้นี ้

ผูบ้ริหาร และกลุ่มคนท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริหารมีอิทธิพลต่อการส่งเสริมและสนับสนุนหอ้งสมุดโรงเรียน: ซึ่ง

ส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนห้องสมุด และการสนับสนุนรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีทาํให้งานของ

บรรณารกัษห์อ้งสมดุโรงเรียนสามารถเป็นไปได ้
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6.5.1 การส่งเสริมและการตลาด 

การส่งเสรมิเป็นการสื่อสารทางเดียวไปยงัผูใ้ชห้อ้งสมุดว่าหอ้งสมุดจัดหาบริการใดใหบ้า้ง ส่วนการตลาด

เป็นการแลกเปลี่ยนขอ้มูลสองทิศทาง – คือ การพยายามจบัคู่บริการหอ้งสมุดเขา้กับความตอ้งการและ

ความพอใจของผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีศกัยภาพ การบรกิารและสิ่งอาํนวยความสะดวกท่ีจดัใหโ้ดยหอ้งสมดุโรงเรียน

ตอ้งไดร้บัการส่งเสริมและทาํการตลาดเชิงรุกเพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมาย (ทัง้โรงเรียนและชุมชนท่ีใหญ่ขึน้) ได้

ตระหนกัถึงบทบาทของหอ้งสมุดในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู ้และเป็นผูใ้หบ้ริการและทรพัยากร

สารสนเทศท่ีตรงตามความตอ้งการ 

หอ้งสมดุควรมีแผนการสง่เสริมและการตลาดท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยมคีวามร่วมมือกบัผูม้ีส่วนไดส้่วน

เสียของหอ้งสมดุ แผนการส่งเสริมและการตลาดควรครอบคลมุ: วตัถุประสงคท่ี์กาํหนด; แผนปฏิบติัการท่ี

กาํหนดว่าสามารถวัตถุประสงคต่์าง ๆ ไดอ้ย่างไร; และวิธีการประเมินท่ีใชป้ระเมินความสาํเร็จของการ

ดาํเนินการด้านการส่งเสริมและการตลาด ทั้งนีแ้ผนการส่งเสริมและการตลาดควรได้รับการประเมิน 

ทบทวน และปรับปรุงรายปี; แผนในภาพรวมควรได้รับการอภิปรายอย่างครอบคลุมโดยบรรณารักษ์

โรงเรียน และผูบ้รหิารโรงเรียนอย่างนอ้ย 2 ปีต่อครัง้ 

6.5.2 การส่งเสริมสนับสนุน (Advocacy) 

การสง่เสรมิสนบัสนนุเป็นความพยายามท่ียั่งยืน ซึ่งเกิดจากการวางแผนเพื่อพฒันาความเขา้ใจและสง่เสริม

อย่างค่อยเป็นค่อยไป  ถึงแม้ว่าการส่งเสริมสนับสนุนมีความเก่ียวข้องกับการส่งเสริมและการตลาด 

แต่มีความแตกต่างท่ีการส่งเสริมสนับสนุนหอ้งสมดุโรงเรียนเป็นเร่ืองของการพฒันาความเขา้ใจและการ

สนบัสนนุท่ีเกิดจากผูบ้ริหาร; เป็นเรื่องเก่ียวกบัการสรา้งความตระหนกัและการเพิ่มพนูความรูข้องผูบ้ริหาร; 

ซึ่งตอ้งอาศัยเวลาและการวางแผน ความพยายามในการสง่เสริมสนบัสนุนหอ้งสมุดโรงเรียนควรมุ่งเน้นที่

การมีสว่นรว่มของผูบ้รหิารและกลุม่คนท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้รหิารมากกว่าผูใ้ชห้อ้งสมดุโรงเรียน 

การสง่เสรมิสนบัสนนุเป็นเรื่องเก่ียวกบัการสรา้งความสมัพนัธ ์

การส่งเสรมิสนับสนุนเป็นเร่ืองของการมีอิทธิพลต่อผูอ่ื้น งานวิจยัชิน้หน่ึงไดส้รุปหลกั 6 ประการท่ีสมัพันธ์

กับการมีอิทธิพลต่อผูอ่ื้น (Cialdini, 2006) หลกัการดังกล่าวมีความสาํคัญต่อความสาํเร็จในการส่งเสริม

สนบัสนนุ ซึ่งประกอบไปดว้ย: ความสมัพนัธซ์ึ่งกนัและกนั (reciprocity) ความชอบ (liking) ความมีอาํนาจ 

(authority) การยืนยันทางสงัคม (social proof) ความเห็นพอ้ง (consistency / commitment) และความ

ขาดแคลน (scarcity)  
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ความสมัพนัธซ์ึ่งกนัและกนั (reciprocity) และความชอบ (liking) เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการสรา้งความสมัพนัธ ์

โดยผูค้นมกัจะทาํสิ่งต่าง ๆ ใหผู้อ่ื้น เพราะผูอ่ื้นไดท้าํบางสิ่งบางอย่างใหก้บัพวกเขา และเป็นเพราะพวกเขา

ชอบพอกนั ส่วนความมีอาํนาจ (authority) และการยืนยนัทางสงัคม (social proof) เป็นเรื่องเก่ียวกับการ

ตัดสินใจในช่วงเวลาท่ีไม่แน่นอน ผูค้นต่างทาํสิ่งต่าง ๆ เน่ืองจากคนในกลุ่มท่ีมีอาํนาจแนะนาํแนวทาง

ปฏิบัติการ หรือเป็นเพราะผูอ่ื้นท่ีอยู่ในสภาวะเดียวกันทาํสิ่งเดียวกัน ส่วนความเห็นพอ้ง (consistency/ 

commitment) และความขาดแคลน (scarcity) เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการขับเคลื่อนผูค้นสู่การปฏิบติั ผูค้นต่าง

เต็มใจท่ีจะทาํสิ่งต่าง ๆ หากพวกเขาเขา้ใจตรงกันว่าการลงมือปฏิบติัเป็นสิ่งท่ีสอดคลอ้งกับค่านิยมท่ีมีอยู่ 

และอาจเขา้ใจว่าการลงมือปฏิบติันัน้เป็นการปอ้งกนัไม่ใหส้ญูเสียสิ่งที่พวกเขาไดใ้หค้ณุค่าไว ้

หลกัการสากลเหล่านีค้วรไดร้บัใส่ใจเพื่อนาํมาใชเ้ป้นแนวทางในการวางแผนการสง่เสริมสนบัสนุนกิจกรรม

และบริกการของห้องสมุด ตัวอย่างเช่น บรรณารักษ์ห้องสมุดจําเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนจาก

บรรณารกัษ์คนอ่ืน ๆ ในสมาคมหอ้งสมุดของประเทศ เพื่อเป็นกระบอกเสียงและเป็นแรงในการสนับสนุน

นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัหอ้งสมุดโรงเรียนในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งตวัอย่างคาํถามต่อไปนีเ้ป็นประโยชนต่์อการ

วางแผนการสง่เสรมิและสนบัสนนุหอ้งสมดุ 

• ความขาดแคลน: บรรณารกัษค์นอ่ืนอาจตอ้งเสียอะไรบา้งหากหอ้งสมดุโรงเรียนไม่ไดร้บัการ

สนบัสนนุท่ีดีพอ 

• ความเห็นพอ้ง: มีค่านิยมใดบา้งที่บรรณารกัษค์นอ่ืน ๆ มีคลา้ยกนักบัคณุ  

• ผูม้ีอาํนาจ: คณุยอมรบัความเห็นของใครบา้ง 

• การยืนยนัทางสงัคม: มีองคก์รระดบัชาติอ่ืนใดอีกบา้งที่สนบัสนนุนโยบายหอ้งสมดุโรงเรียน 

• ความสมัพนัธซ์ึ่งกนัและกนั: คณุจะสนบัสนุนบรรณารกัษ์คนอ่ืน ๆ ที่ประสบปัญหาอย่างไรบา้ง  

• ความชอบ: คณุชื่นชมบรรณารกัษท์่านอ่ืน ๆ อย่างไรบา้ง และคณุแสดงออกอย่างไร 

 

การสง่เสรมิสนบัสนนุเป็นสิ่งท่ีบรรณารกัษ์โรงเรียนและเพื่อนร่วมวิชาชีพสามารถทาํไดห้ากมีการรว่มมือกนั

และขบัเคลื่อนไปในทิศทางท่ีไดร้บัการวางแผนไว ้รูปแบบการเรียนรูอ้อนไลนข์องสหพนัธร์ะหว่างประเทศว่า

ดว้ยสมาคมและสถาบนัหอ้งสมุด หรือ The IFLA Online Learning Platform (www. Ifla.org/bsla) ไดจ้ัด

ใหม้ีแหล่งขอ้มูลสาํหรบัผูท่ี้ตอ้งการส่งเสริมสนับสนุนหอ้งสมุด และตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ่มเติมในการ

ส่งเสรมิสนบัสนุน เว็บไซตด์งักล่าวไดร้วมเอาสื่อท่ีเฉพาะเจาะจงต่อการส่งเสริมสนบัสนุนหอ้งสมดุโรงเรียน  

ประกอบดว้ย กรณีศกึษาหลายเร่ืองเก่ียวกบัการสรา้งเครือข่ายหอ้งสมดุโรงเรียน การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

ของหอ้งสมุดโรงเรียน การพัฒนาหอ้งสมุดโรงเรียนใหเ้ป็นแหล่งขับเคลื่อนในการปฏิรูปการศึกษา การ

ส่งเสริมสนับสนุนเป็นสิ่งสาํคัญต่อการส่งเสริมและคงไวซ้ึ่งการพัฒนาหอ้งสมุดโรงเรียน ทัง้การส่งเสริม



81 

 

สนบัสนุน และการประเมินช่วยสรา้งความเขา้ใจและกระตุน้การทาํงานเพื่อพฒันาการสอนและการเรียนรู้

สาํหรบัทกุคนในโรงเรียน 
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อภธิานศัพท ์

รายการอภิธานศพัทด์งัต่อไปนีไ้ดร้บัการคดัเลือกและรวบรวมจากคณะผูจ้ดัทาํคู่มือการดาํเนินงานหอ้งสมุด

โรงเรียนอิฟลา ซึ่งคาํศัพทด์ังกล่าวมีเนือ้หาเก่ียวขอ้งกับบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์ทัง้นี ้

ผู ้อ่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากพจนานุกรม ODLIS (Online Dictionary for Library and 

Information Science) แต่งโดย Joan M. Reitz และเผยแพร่ออนไลน์โดย ABC-CLIO ซึ่งสามารถดู

รายละเอียดไดท่ี้ www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_l.aspx สาํหรบัพจนานุกรมในรูปแบบหนังสือปกแข็ง

และปกอ่อนวางจาํหน่ายโดยสาํนกัพิมพ ์Libraries Unlimited 

การส่งเสริมสนับสนุน: การพฒันาและสง่เสรมิความเขา้ใจเก่ียวกบัหอ้งสมดุตามแผนท่ีกาํหนดไวอ้ย่าง

ต่อเนื่องและยั่งยืน 

การสอนการเข้าถึงบรรณานุกรม: การสอนผูใ้ชใ้หเ้ขา้ใจวิธีการใชห้อ้งสมดุ นิยมเรียกว่า BI (ดเูพิ่มเติมที่ 

การแนะแนวการใชห้อ้งสมดุ; การรูเ้ท่าทนัสื่อและการรูส้ารสนเทศ; การใหก้ารศกึษาผูใ้ช)้ 

การวิเคราะหแ์ละลงรายการสารสนเทศ: กระบวนการวิเคราะหแ์ละสรา้งตวัแทนใหก้บัเนือ้หาของ

ทรพัยากรสารสนเทศ โดยหมายความรวมถึงการกาํหนดรายละเอียดทางบรรณานุกรม, การวิเคราะหห์วั

เรื่อง, การวิเคราะหห์มวดหมู่ ตลอดจนงานเทคนิคต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมทรพัยากรสารสนเทศ

เพื่อขึน้ชัน้ใหบ้รกิาร 

การยืม-คืน: กระบวนการในการยืมและคืนทรพัยากรสารสนเทศ ทัง้นีห้มายความรวมถึงปรมิาณทรพัยากร

สารสนเทศที่ถกูยืมในแต่ละครัง้ หรือในแต่ละรอบปี 

สิทธิความเป็นพลเมือง: สถานภาพของบุคคลที่กฎหมายรบัรองใหไ้ดร้บัสิทธิและหนา้ที่เป็นพลเมือง และ

เป็นสว่นหนึ่งของชมุชน (เช่น พลเมือง) นอกจากนีย้งัหมายความรวมถึงสิทธิขัน้พืน้ฐานและหนา้ที่ท่ีตอ้ง

ปฏิบติัตามกฎหมาย ซึ่งทาํใหป้ระชาชนรูจ้กัสิทธิและหนา้ท่ีของตนเองในการอยู่รว่มกบัสงัคมไดอ้ย่างมี

คณุภาพ 

การมีส่วนร่วมของพลเมือง: การกระทาํของบุคคลหรือกลุม่บคุคลมีความตระหนกั รว่มลงมือแกไ้ข

ปัญหาท่ีชมุชน หรือสงัคมใหค้วามห่วงใย การกระทาํดงักลา่วหมายความรวมถึง การพฒันาองคค์วามรู,้ 

ทกัษะ, การสรา้งคณุค่า, และการกระตุน้เพื่อเสรมิสรา้งคณุภาพของคนในชมุชน และสงัคม ตลอดจน

เปลี่ยนแปลงสภาพสงัคมใหดี้ขึน้  
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หลักจรรยาบรรณ: ประมวลกฎเกณฑค์วามประพฤติของบรรณารกัษ,์ เจา้หนา้ที่หอ้งสมดุ, และนกัวิชาชีพ

สารสนเทศ ซึ่งปกติแลว้หลกัจรรยาบรรณครอบคลมุถึง สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูอย่างเท่าเทียม, เสรีภาพ

ทางปัญญา, การรกัษาความลบั, ทรพัยส์ินทางปัญญา, ความดี, ความถกูตอ้ง, ความซื่อสตัย,์ ความ

ยติุธรรม, กิรยิา มารยาท และการใหค้วามเคารพต่อเพื่อนรว่มงาน และผูใ้ชบ้รกิาร 

ทรัพยากรสารสนเทศ: ทรพัยากรสารสนเทศท่ีหอ้งสมดุจดัเก็บ บรหิารจดัการและจดัเตรียมใหอ้ยู่ใน

สภาพพรอ้มใช ้ทรพัยากรสารสนเทศหมายความรวมถึง สิ่งตีพิมพ ์สิ่งไม่ตีพิมพ ์และสือ่ดิจิทลัทัง้ที่หอ้งสมดุ

เป็นเจา้ของ และมีไวใ้หบ้รกิารในหอ้งสมดุ หรือเป็นทรพัยากรสารสนเทศจากแหลง่อ่ืน ๆ ทัง้ที่สามารถ

เขา้ถึงไดโ้ดยไม่มีค่าใชจ้่ายและเสียค่าใชจ้่าย 

วัฒนธรรมสารสนเทศ: องคค์วามรูท่ี้เก่ียวกบัสารสนเทศท่ีจาํเป็นเพื่อใหน้กัเรียนมีความรู ้ความเขา้ใจ

ธรรมชาติของสารสนเทศและการสรา้งสารสนเทศ, เพื่อพฒันาความเขา้ใจเก่ียวกบักลไลของธุรกิจและ

อตุสาหกรรมสารสนเทศ อีกทัง้ยงัพฒันากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อนาํไปสู่การพฒันานวตักรรม

ทางเทคโนโลยีท่ีมีอย่างไม่รูจ้บ การจดัการสารสนเทศของบคุคล ตลอดจนการการใชส้ารสนเทศอย่าง

ถกูตอ้งตามหลกัจรยิธรรมและคณุธรรม  (ดเูพิ่มเติม: การรูเ้ท่าทนัสื่อและการรูส้ารสนเทศ) 

งานพิพิธภัณฑ:์ การพฒันา, ดแูล, จดัโครงสรา้งและควบคมุการดาํเนินงานพิพิธภณัฑ,์ หอ้งแสดงภาพ

และสถานที่จดันิทรรศการในรูปแบบใด ๆ ก็ตามที่จดัเก็บและแสดงวตัถตุ่าง ๆ เอาไว ้นอกจากนีก้ารพฒันา

ทรพัยากรในรูปแบบดิจิทลั เช่นใน เว็บไซต ์ผูด้แูล (เช่น ภณัฑารกัษ)์ จาํเป็นตอ้งมีความรูแ้ละความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นเก่ียวกบัวตัถท่ีุจดัแสดง และสามารถช่วยเหลือ สื่อความหมายวตัถท่ีุจดัแสดงเพื่อให้

ผูใ้ชส้ามารถเขา้ใจความหมาย หรือตีความได ้

ฐานข้อมูล: การจดัเก็บขอ้มลูท่ีมีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์นัจาํนวนมากเอาไวอ้ย่างเป็นระบบ โดยสามารถ

เขา้ถึงขอ้มลูเหลา่นัน้ไดอ้ย่างรวดเรว็ดว้ยระบบการจดัการฐานขอ้มลู ฐานขอ้มลูในหอ้งสมดุโรงเรียนส่วน

ใหญ่ ประกอบไปดว้ยขอ้มลูรายการทรพัยากรสารสนเทศ, ดรรชนีวารสาร, บรกิารสาระสงัเขป, 

เอกสารอา้งอิงฉบบัเต็ม โดยปกติแลว้หอ้งสมดุจะชาํระค่าบรกิารเขา้ใชฐ้านขอ้มลูเป็นรายปี โดยกาํหนด

สิทธิ์ใหส้มาชิกและเจา้หนา้ที่หอ้งสมดุสามารถเขา้ใชฐ้านขอ้มลูไดเ้ท่านัน้ 

ชนพืน้เมือง: คาํที่ใชเ้รียกกลุม่ชาติพนัธุ ์ที่มีภาษา เอกลกัษณเ์ป็นของตนเอง โดยอาจมีชื่อเรียกเฉพาะกลุม่

ชาติพนัธุ ์เช่น ชนพืน้เมือง (Native), ชนพืน้เมืองอเมรกินั (Native American), อะบอรจิิน (Aborigine), 

กลุม่ปฐมชาติ (First Nation) ฯลฯ 
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การรู้สารสนเทศ: ชดุทกัษะ, ทศันคติและความรูท้ี่จาํเป็นในการเขา้ถึง, ประเมิน และใชส้ารสนเทศได้

อย่างมีประสิทธิภาพ, รบัผิดชอบ, และนาํไปใชไ้ดถ้กูตอ้งตามวตัถปุระสงค ์โดยปกติแลว้การรส็ารสนเทศ

หมายความรวมถึงความสามารถในการกหนดความตอ้งการสารสนเทศเพื่อนาํไปแกปั้ญหา หรือช่วยในการ

ตดัสินใจ, สามารถกาํหนดแหลง่สารสนเทศท่ีตอ้งการได,้ นาํสารสนเทศมาใชใ้หเ้กิดประโยชน,์ และ

สามารถแบ่งปัน เผยแพรส่ารสนเทศไดเ้มื่อจาํเป็น, ตลอดจนประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ขปัญหาและตดัสินใจได ้

ทกัษะเหลา่นีส้ามารถเรียกไดว่้า สมรรถนะทางสารสนเทศ (information competence) และความคลอ่งใน

การใชส้ารสนเทศ (information fluency) (ดเูพิ่มเติมที่ การรูเ้ท่าทนัสื่อและการรูส้ารสนเทศ) 

การแนะแนวการใช้ห้องสมุด, กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้: การสอนที่มุ่งเนน้เก่ียวกบั

สารสนเทศและการใชส้ารสนเทศ ตลอดจนบูรณาการกบัเครื่องมือ, แหลง่ขอ้มลู และกลยทุธใ์นการคน้หา

ขอ้มลูเพื่อนาํไปสู่การเรียนการสอนแบบคิดเชิงวิพากษแ์ละการแกปั้ญหา ซึ่งการเรียนวิธีนีไ้ดร้บัความนิยม

ตัง้แต่ปี ค.ศ.1990 เป็นตน้มา 

การแนะแนวการใช้ห้องสมุด, กระบวนการเข้าถึงทรัพยากร: การสอนผูใ้ชเ้ก่ียวกบัลกัษณะและ การ

ใชเ้ครื่องมือในการเขา้ถึง และสืบคน้สารสนเทศจากแหลง่ต่าง ๆ โดยเฉพาะคาํคน้และดรรชนีเพื่อสืนคน้

ขอ้มลู  กระบวนการนีเ้ริ่มตน้ไดร้บัความสนใจในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1960 -1970 

การแนะแนวการใช้ห้องสมุด, กระบวนการสืบค้นข้อมูล: การสอนผูใ้ชใ้หรู้จ้กักลยทุธใ์นการสืบคน้, 

เช่น การใชเ้ทคนิคการสืบคน้ขัน้สงู, การเขา้ถึงเครื่องมือและทรพัยากรสารสนเทศหอ้งสมดุ ซึ่งในช่วงปี ค.ศ. 

1980 นิยมทาํแนะนาํกลยทุธใ์นการสืบคน้เป็นเอกสารหรือคู่มือ ซึ่งเรียกว่า พาทไฟเดอร ์“pathfinders” หรือ

คู่มือการสืบคน้เอกสาร 

การแนะแนวการใช้ห้องสมุด, กระบวนการประมวลผลการเรียนรู้ (a process approach): การสอน

ผูใ้ชใ้หรู้พ้ฒันากระบวนการการเรียนรูใ้หเ้ป็นผูม้ีเจตคติ ความคิด ความเขา้ใจ การปฏิบติั (ความรูส้กึ,ความ

นึกคิด, การกระทาํ) ที่เป็นกลาง ซึ่งนาํไปสูก่ารใชส้ารสนเทศเพื่อพฒันาความรูแ้ละใชใ้นการตดัสินใจ 

ในช่วงปี ค.ศ. 1990 เป็นยคุท่ีกระบวนการการวิจยัเป็นฐาน (research-based approach)  และ

กระบวนการการคน้หาสารสนเทศ (Information Search Process) (Kuhlthau, 1985) ไดร้บัความนิยม 

กิจกรรมการเรียนการสอนห้องสมุด: (ดทูี่ กิจกรรมการเรียนการสอนหอ้งสมดุโรงเรียน) 

การรู้เท่าทันสื่อ: (ดทูี่ การรูเ้ท่าทนัสื่อและการรูส้ารสนเทศ) 
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การรู้เท่าทันสื่อและการรู้สารสนเทศ: ชุดทกัษะ, ทศันคติ, และความรูท่ี้จาํเป็นต่อการนาํสื่อหลากหลาย

ประเภทท่ีอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ไปใชด้ว้ยความเขา้ใจ และใชใ้หเ้กิดประโยชน ์ทัง้นีส้ารสนเทศที่ใชใ้นการ

สื่อสารผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ ตอ้งสามารถเขา้ใจและนาํไปใชไ้ด ้ทัง้นีม้ีแนวคิดท่ีว่า “สารสนเทศและสื่อถกู

สรา้งสรรคโ์ดยมนุษย ์เพื่อตอบสนองวตัถุประสงคท์ัง้สว่นบคุคล, สงัคม, การเมือง, และเศรษฐกิจ ทัง้นี ้

สารสนเทศและสื่อดงักลา่วอาจไม่เที่ยงตรง มีความเอนเอียง”    

คู่มือกลยุทธก์ารสืบค้น (Pathfinder): เอกสารแนะนาํกลยทุธใ์นการสืบคน้ขอ้มลูจากแหลง่ต่าง ๆ โดยใช้

เครื่องมือสืบคน้ของหอ้งสมดุ บางครัง้เรียกว่า คู่มือหอ้งสมดุ (library guide) และ คู่มือการสืบคน้เอกสาร 

(guide to the literature) 

กิจกรรมการเรียนการสอน: (ดท่ีู กิจกรรมการเรียนการสอนหอ้งสมดุโรงเรียน) 

บรรณารักษห้์องสมุดโรงเรียน: ครูท่ีมีวฒุิการศกึษาดา้นบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์โดย

ทาํหนา้ท่ีรบัผิดชอบและดาํเนินการจดักิจกรรมหอ้งสมดุ, กิจกรรมการเรียนการสอน, และบรกิารของ

หอ้งสมดุโรงเรียน การรบัผิดชอบหมายความรวมถึงการบรหิารจดัการงานปฏิบติัการ, การจดัหาทรพัยากร

ที่สง่เสรมิและสนบัสนนุการเรียนการสอนตามหลกัสตูร, การสอนการรูส้ารสนเทศ และการรูเ้ท่าทนัสื่อตาม

ระดบัของผูเ้รียน, การช่วยเหลือผูเ้รียนคดัเลือกสื่อประกอบการอ่านของนกัเรียนใหเ้หมาะสมกบัช่วงวยั, 

และการสรา้งความรว่มมือกบัครูผูส้อนใหบ้รูณาการทรพัยากรและกิจกรรมของหอ้งสมดุเขา้กบัการเรียน

การสอน ทัง้นีค้รูบรรณารกัษ์อาจเป็นที่รูจ้กัในชื่อเรียกท่ีแตกต่างกนัไป (เช่น ครูบรรณารกัษ ์(teacher-

librarian), บรรณารกัษเ์ชี่ยวชาญดา้นสารสนเทศ (library media specialist), ครูดแูลแหลง่เรียนรู ้

(learning resources teacher)  

ห้องสมุดโรงเรียน: พืน้ที่ที่ใหบ้รกิารทรพัยากรสารสนเทศทัง้รูปแบบสิ่งตีพิมพแ์ละสื่อดิจิทลัในโรงเรียนทัง้

โรงเรียนรฐับาลและเอกชน โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหบ้รกิารสารสนเทศแก่นกัเรียน, ครูผูส้อน และบคุลากร

ตามหลกัสตูรการเรียนการสอน หอ้งสมดุโรงเรียนมีหนา้ทีจดัหาทรพัยากรสารสนเทศที่เหมาะสมกบัการ

เรียนในแต่ละระดบัชัน้ โดยมีบรรณารกัษโ์รงเรียนเป็นผูด้แูล ซึ่งทาํหนา้ท่ีจดับริการและกิจกรรมที่เพิ่มพนู

ทกัษะ ความรูค้วามเขา้ใจทัง้สว่นบุคคล, สงัคม และวฒันธรรม โดยกิจกรรมและบรกิารดงักลา่วเก่ียวขอ้ง

กบัการอ่าน, การแสวงหาความรู,้ การศึกษาคน้ควา้ หอ้งสมดุโรงเรียนมีชื่อเรียกท่ีแตกต่างกนัไป (เช่น 

หอ้งสมดุและศนูยส์ารสนเทศโรงเรียน (school library media centre), ศนูยข์อ้มลูและสารสนเทศ (centre 
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for documentation and information), ศนูยก์ารเรียนรูห้อ้งสมดุ (library resource centre), หอ้งสมดุแห่ง

การเรียนรู ้(library learning commons) 

กิจกรรมการเรียนการสอนห้องสมุดโรงเรียน: กิจกรรมการเรียนการสอนของหอ้งสมดุท่ีสรา้งความรู้

ความเขา้ใหแ้ก่ผูเ้รียนเพื่อพฒันาทกัษะการรูเ้ท่าทนัสื่อและการรูส้ารสนเทศ, ทกัษะการวิจยัและเสาะ

แสวงหาความรู,้ ทกัษะการอ่าน, ทกัษะที่จาํเป็นในยุคดิจิทลั, และทกัษะการรูด้า้นอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง หรือ

เก่ียวกบัหลกัสตูรฐานสมรรถนะ หรือหลกัสตูรตามความสามารถ (curriculum based competencies) 

การให้การศึกษาผู้ใช:้ การช่วยเหลือผูใ้ชใ้หม้ีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัหอ้งสมดุ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบ

ขอ้ความ, ระบบ, และบริการต่าง ๆ อาทิ ปา้ยประชาสมัพนัธ,์ ใบปลิว, และคู่มือการสืบคน้เอกสาร 

ตลอดจนการจดัอบรมหรือจดัการสอนเพื่อใหค้วามรูแ้ก่ผูใ้ชโ้ดยตรง (ดเูพิ่มเติมท่ี การสอนการเขา้ถึง

บรรณานุกรม, การแนะแนวการใชห้อ้งสมดุ, การรูเ้ท่าทนัสื่อและการรูส้ารสนเทศ) 
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ภาคผนวก A:  

แถลงการณเ์กี่ยวกับห้องสมุดโรงเรียนของสหพันธร์ะหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบัน

ห้องสมุด (International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) หรือ อิฟล่า)/

องคก์ารศึกษาวิทยาศาสตรแ์ละวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO หรือ ยูเนสโก) (1999) 

[www.ifla.org/publications/iflaunesco-school-library-manifesto-1999] 

ห้องสมุดโรงเรียนเพ่ือการสอนและการเรียนรู้สาํหรับทุกคน 

หอ้งสมุดโรงเรียนจัดหาสารสนเทศและให้แนวคิดซึ่งถือเป็นพืน้ฐานท่ีสาํคัญสาํหรับการดาํเนินชีวิตใน

สงัคมสารสนเทศและสงัคมฐานความรู ้หอ้งสมดุโรงเรียนสรา้งนกัเรียนใหม้ีทกัษะการเรียนรูต้ลอดชีวิตและ

ช่วยสง่เสรมิจินตนาการเพื่อใหพ้วกเขาเป็นพลเมืองที่มีความรบัผิดชอบ  

พันธกจิของห้องสมุดโรงเรียน (The Mission of the School Library)  

หอ้งสมดุโรงเรียนใหบ้ริการการเรียนรู ้หนงัสือ และทรพัยากรสารสนเทศท่ีช่วยใหส้มาชิกในชุมชนโรงเรียน

ทุกคน เป็นนักคิดท่ีมีวิจารณญาณ และเป็นผูท่ี้ใชส้ื่อและสารสนเทศทุกประเภทและทุกรูปแบบอย่างมี

ประสิทธิภาพ หอ้งสมดุโรงเรียนเชื่อมโยงกบัเครือข่ายหอ้งสมดุ และเครือข่ายสารสนเทศตามหลกัเกณฑใ์น

แถลงการณเ์ก่ียวกบัหอ้งสมดุประชาชนขององคก์ารยเูนสโก (the UNESCO Public Library Manifesto )  

เจา้หนา้ท่ีของหอ้งสมุดมีหนา้ท่ีในการสนับสนุนการใชห้นังสือ และทรพัยากรสารสนเทศท่ีหลากหลายทัง้

สารคดีและบนัเทิงคดีท่ีอยู่ในรูปของสิ่งพิมพ ์และสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ัง้ภายในโรงเรียน และจากการเขา้ถึง

ทางไกล ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดครอบคลุมตําราและสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท  

การทาํงานร่วมกันระหว่างบรรณารกัษ์และครูผูส้อนจะช่วยใหน้ักเรียนมีระดับการรูห้นังสือท่ีสูงขึน้ และมี

ทักษะต่าง ๆ ได้แก่ ทักษะการอ่าน ทักษะการเรียนรู ้ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารที่ดีขึน้  

หอ้งสมดุโรงเรียนใหบ้ริการแก่สมาชิกทุกคนในชุมชนของโรงเรียนอย่างเท่าเทียมกนั และเสมอภาคโดยไม่

แบ่งแยก อายุ เชือ้ชาติ เพศ ศาสนา สญัชาติ ภาษา อาชีพ หรือ สถานภาพทางสงัคม โดยหอ้งสมดุจะตอ้ง

จดัหาบรกิารเฉพาะและทรพัยากรสารสนเทศเฉพาะดา้นสาํหรบัผูท่ี้ไม่สามารถใชบ้รกิารและทรพัยากรหลกั

ของหอ้งสมดุได ้การเขา้ถึงบริการและทรพัยากร (Collections) ต่าง ๆ ของหอ้งสมดุจะตอ้งเป็นไปตามหลกั

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของสหประชาชาติ (the United Nations Universal 

Declaration of Human Rights and Freedoms) และไม่ควรอยู่ภายใตเ้งื่อนไข ลทัธิการเมือง ขอ้หา้มทาง

ศาสนา หรือแรงกดดนัทางการคา้  
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บทบัญญัติเกี่ยวกับการระดมทุนและเครือข่าย (Funding legislation and networks)  

หอ้งสมดุโรงเรียนมีความสาํคญัต่อยทุธศาสตรร์ะยะยาวเก่ียวกบัการรูห้นงัสือ การศกึษา การใหส้ารสนเทศ 

(information provision) ตลอดจนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สงัคม และวัฒนธรรม หอ้งสมุดโรงเรียนตอ้ง

ไดร้บัการสนับสนุนดา้นกฎหมายและนโยบายจากหน่วยงานระดบัทอ้งถ่ิน ระดับภูมิภาค หรือ ระดับชาติ 

ห้องสมุดโรงเรียนต้องได้รับงบประมาณท่ีเพียงพอและต่อเน่ืองหรับการพัฒนาบุคลากร ทรัพยากร

สารสนเทศ เทคโนโลยี และสิ่งอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ของหอ้งสมดุ หอ้งสมดุโรงเรียนจะตอ้งใหบ้ริการ

โดยไม่คิดค่าใชจ้่าย  

ห้องสมุดโรงเรียนเป็นพันธมิตรท่ีสาํคัญในเครือข่ายหอ้งสมุดและศูนย์สารสนเทศระดับท้องถ่ิน ระดับ

ภูมิภาค และระดับชาติ โดยห้องสมุดโรงเรียนแบ่งปันสิ่งอาํนวยความสะดวก และ/หรือ ทรัพยากรกับ

หอ้งสมดุประเภทอ่ืน ๆ เช่น หอ้งสมดุประชาชน เป้าหมายหลกัของหอ้งสมดุโรงเรียนตอ้งไดร้บัการยอมรบั

และสนบัสนนุอย่างต่อเน่ือง 

เป้าหมายของห้องสมุดโรงเรียน (Goals of the school library)  

หอ้งสมดุโรงเรียนเป็นสว่นหน่ึงของกระบวนการการศึกษา บรกิารหลกัของหอ้งสมดุโรงเรียนจะเก่ียวขอ้งกับ

การพัฒนาการรูห้นังสือ การรูส้ารสนเทศ การสอน การเรียนรู ้และวัฒนธรรม โดยหอ้งสมุดโรงเรียนมี

เปา้หมายหลกัดงันี ้ 

• สนบัสนนุและสง่เสรมิเปา้หมายทางการศกึษาตามที่ระบไุวใ้นพนัธกิจและหลกัสตูรของ

โรงเรียน 

• พฒันาและส่งเสริมใหเ้ด็กมีนิสยัรกัและสนุกกบัการอ่านและการเรียนรู ้รวมทัง้การใชห้อ้งสมดุ

ตลอดชีวิต  

• ส่งเสรมิการสรา้งประสบการณใ์นการใชส้ารสนเทศเพื่อสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ จินตนาการ 

และความเพลิดเพลิน  

• สนับสนุนใหน้ักเรียนทุกคนไดเ้รียนรูแ้ละฝึกทักษะในการประเมินและการใชส้ารสนเทศทุก

รูปแบบ ประเภท หรือสื่อ รวมทัง้ความสามารถในการประเมินวิธีท่ีเหมาะสมในการสื่อสาร

ภายในทอ้งถ่ิน 

• ให้โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศในทุกระดับ (ระดับท้องถ่ิน ระดับภูมิภาค 

ระดับชาติ และระดับโลก) และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดส้มัผัสกับแนวความคิด ประสบการณ์ 

และความคิดเห็นที่หลากหลาย  

• จดักิจกรรมที่สง่เสรมิการตระหนกัรูแ้ละการรบัรูเ้รื่องวฒันธรรมและสงัคม  
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• ทาํงานรว่มกบันกัเรียน ครู ผูบ้รหิารโรงเรียน และผูป้กครองเพื่อใหบ้รรลพุนัธกิจของโรงเรียน   

• สนบัสนุนแนวคิดเก่ียวกับเสรีภาพทางปัญญาและการเขา้ถึงสารสนเทศซึ่งสาํคัญต่อการเป็น

พลเมืองที่มีประสิทธิภาพและความรบัผิดชอบต่อการมีสว่นร่วมในระบอบประชาธิปไตย  

• ส่งเสริมการอ่าน การใชท้รพัยากรสารสนเทศ และบริการของหอ้งสมุดโรงเรียนแก่ทัง้ชุมชน

ภายในโรงเรียนและชมุชนอ่ืน ๆ   

เพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายต่าง ๆ เหลา่นี ้หอ้งสมดุโรงเรียนตอ้งพฒันานโยบายและการบริการ การคดัเลือกและ

การจัดหาทรพัยากรสารสนเทศ การใหก้ารเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศท่ีเหมาะสมทัง้ทางกายภาพและทาง

ปัญญา การจดัสิ่งสนบัสนนุการเรียนการสอน รวมทัง้การจา้งบคุลากรท่ีไดร้บัการศึกษาอบรม 

บุคลากร (Staff)  

บรรณารกัษห์อ้งสมดุโรงเรียนคือผูท้ี่ไดร้บัการศกึษาอบรมทางวิชาชีพ มีความรบัผิดชอบในการวางแผนและ

การบริหารจัดการหอ้งสมุดโดยไดร้บัการสนบัสนุนจากเจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้บรรณารกัษ์

หอ้งสมุดโรงเรียนทาํงานร่วมกับสมาชิกทุกคนในชุมชนของโรงเรียนและติดต่อประสานงานกับหอ้งสมุด

ประชาชนและหอ้งสมดุประเภทอ่ืน ๆ  

บทบาทของบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนจะแตกต่างกัน ขึน้อยู่กับงบประมาณและหลักสูตรและวิธี 

การสอนของแต่ละโรงเรียนซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายภายในประเทศและกรอบงบประมาณ บรรณารักษ์

หอ้งสมดุโรงเรียนตอ้งมีความรูเ้ก่ียวกบัทรพัยากรสารสนเทศ หอ้งสมดุ การจดัการสารสนเทศ และการสอน

เพื่อใชใ้นการพฒันาและบรหิารจดัการบรกิารหอ้งสมดุโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ   

ในสภาพการขยายตวัของเครือข่าย บรรณารกัษ์หอ้งสมดุโรงเรียนตอ้งมีความสามารถในการวางแผนและ

การสอนทกัษะการจดัการสารสนเทศท่ีแตกต่างกนัสาํหรบัทัง้ครูและนกัเรียนเพื่อใหพ้วกเขา้สามารถฝึกฝน

และพฒันาวิชาชีพของตนเองไดอ้ย่างต่อเนื่อง  

การดาํเนินงานและการจัดการ (Operation and Management)  

เพื่อใหก้ารดาํเนินงานหอ้งสมดุโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามความรบัผิดชอบ หอ้งสมดุโรงเรียน

จะตอ้งดาํเนินการต่าง ๆ ดงันี:้  

• กาํหนดนโยบายการบรกิารหอ้งสมดุโรงเรียนท่ีครอบคลมุเปา้หมาย ลาํดบัความสาํคญั และ

บรกิารท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสตูรของโรงเรียน 

• หอ้งสมดุโรงเรียนตอ้งไดร้บัการจดัการและดแูลตามมาตรฐานวิชาชีพ  
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• หอ้งสมดุโรงเรียนตอ้งจดับรกิารต่าง ๆ เพื่อใหบ้รกิารแก่สมาชิกทกุคนในชมุชนโรงเรียนและ

ดาํเนินงานภายใตบ้รบิทของชมุชนทอ้งถ่ิน  

• ความรว่มมือระหว่างครู ผูบ้ริหารระดบัสงู เจา้หนา้ที่ ผูป้กครอง และบรรณารกัษแ์ละนกั

สารสนเทศ ตลอดจนกลุม่ต่าง ๆ ในชมุชนเป็นสิ่งที่สาํคญั  

การปฏิบัติตามแถลงการณ ์(Implementing the Manifesto)  

รฐับาลต่าง ๆ ภายใตก้ระทรวงท่ีรบัผิดชอบดา้นการศึกษา ไดร้บัการกระตุน้ใหก้าํหนดยุทธศาสตร ์วาง

นโยบาย ตลอดจนแผนงานตามหลกัการในแถลงการณฉ์บบันี ้แผนงานควรรวมถึงการเผยแพร่แถลงการณ์

ฉบบันีเ้พื่อเริ่มตน้และจดัโปรแกรมการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองสาํหรบับรรณารกัษ์และครู  
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ภาคผนวก B:  

แผนงบประมาณสาํหรับห้องสมุดโรงเรียน 

หอ้งสมดุโรงเรียนตอ้งมีความเขา้ใจเก่ียวกบัแผนพฒันางบประมาณหอ้งสมดุโรงเรียน ดงันี ้

• กระบวนการจดัสรรงบประมาณของโรงเรียน 

• วงรอบงบประมาณ 

• บคุลากรหลกัที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรงบประมาณ 

• การระบุความจาํเป็นของหอ้งสมดุ 

• การกาํหนดแนวทางในกระบวนการจดัสรรงบประมาณ 

องคป์ระกอบของการวางแผนงบประมาณ ประกอบดว้ย 

• จาํนวนงบประมาณสาํหรบัทรพัยากรสารสนเทศใหม่ (เช่น หนงัสือ วารสาร สื่อมงัติมีเดีย และ

สื่อดิจิทลั) 

• ปจาํนวนงบประมาณสาํหรบัวสัด ุอปุกรณส์าํนกังาน 

• จาํนวนงบประมาณสาํหรบัวสัดเุพื่อการจดักิจกรรมสง่เสริมต่าง ๆ  

• จาํนวนงบประมาณสาํหรบัการจดับรกิารต่าง ๆ 

• ค่าใชจ้่ายในการใชอ้ปุกรณเ์ทคโนโลยีและการสื่อสาร โปรแกรม และค่าลิขสิทธ์ิ ซึ่งอาจไม่ได้

รวมไวใ้นงบประมาณเทคโนโลยีและการสื่อสารของโรงเรียน 

ตามหลกัทั่วไปแลว้งบประมาณของหอ้งสมุดโรงเรียนควรไดร้บัการจัดสรรไม่นอ้ยกว่า 5% ของค่าใชจ้่าย

รายหัวของนักเรียนตามระบบ โดยไม่รวมเงินเดือนบุคลากรทัง้หมด ค่าใชจ้่ายพิเศษเก่ียวกับการศึกษา 

ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง และเงินกองทนุสาํหรบัการพฒันาต่าง ๆ  

ค่าใช้จ่ายของบุคลากรอาจรวมอยู่ในงบประมาณห้องสมุด อย่างไรก็ตามโรงเรียนส่วนหน่ึงได้จัด

งบประมาณส่วนนีไ้วใ้นงบบุคลากร ซึ่งค่าใชจ้่ายสาํหรบับุคลากรหอ้งสมดุควรจดัไวใ้นสว่นนีด้ว้ย จาํนวน

งบประมาณสาํหรับบุคลากรห้องสมุดมีความเชื่อมโยงกับจาํนวนชั่วโมงท่ีห้องสมุดเปิดให้บริการ และ

คณุภาพและระดบัของบริการหอ้งสมดุ โครงการพิเศษต่าง ๆ และการพฒันาดา้นต่าง ๆ ของหอ้งสมดุ เช่น 

การจดัซือ้ชัน้วางหนงัสือใหม่ หรือการบูรณะ ปรบัปรุงหอ้งสมดุใหม่จาํเป็นตอ้งใชง้บประมาณเพิ่มเติมแยก

ต่างหาก  
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ภาคผนวก C:  

รูปแบบการสอนโดยกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  

รายการบรรณานุกรมท่ีเก่ียวขอ้งกับรูปแบบการสอนโดยกระบวนการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้มี

ดงัต่อไปนี ้  

Michael Marland’s Nine Questions (United Kingdom)  

Marland, M. (1981). Information skills in the secondary curriculum. Schools Council Methuen.  

Stripling and Pitts’ REACTS Model (USA)  

Stripling, B., & Pitts, J. (1988). Brainstorms and blueprints: Teaching research as a thinking 

process. Westport, CT: Libraries Unlimited.  

The Information Process (Australia)  

Australian School Library Association and Australian Library and Information Association. 

(2001). Learning for the future: Developing information services in schools (2nd ed.). Carlton 

South, Australia: Curriculum Corporation.  

Focus on Inquiry (Canada)  

Alberta Learning. (2003). Focus on inquiry: A teacher’s guide to inquiry-based learning. 

Edmonton, AB: Alberta Learning, Learning Resources Branch.  

Guided Inquiry (USA)  

Kuhlthau, C. C., Maniotes, L. K., & Caspari, A. K. (2007). Guided inquiry: Learning in the 21st 

century. Westport, CT: Libraries Unlimited.  

Kuhlthau, C. C., Maniotes, L. K., & Caspari, A. K. (2012). Guided inquiry design: A framework 

for inquiry in your school. Westport, CT: Libraries Unlimited.  

Schmidt, R. (2013). A guided inquiry approach to high school research. Westport, CT: Libraries 

Unlimited. 65  
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ภาคผนวก D:  

ตัวอย่างแบบรายการประเมนิการดาํเนินงานห้องสมุดโรงเรียน (ประเทศแคนาดา) 

จาก: Achieving Information Literacy: Standards for School Library Programs in Canada (หนา้ 

74-77). Ottawa, Canada: The Canadian School Library Association and The Association for 

Teacher Librarianship in Canada, 2003. 

 

1. ห้องสมุดมีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศและ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
ใช ่

ไม่

แน่ใจ 
ไม่ใช ่

a. กระบวนการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูม้ีความเชื่อมโยงกบัทกัษะการรู ้

สารสนเทศ 
   

b. การบรูณาการการสอนการรูส้ารสนเทศเขา้กบัหลกัสตูร    

c. ความร่วมมือระหว่างครูผูส้อน, ครูบรรณารกัษ,์ ผูบ้รหิารสถานศกึษา, 

ผูป้กครอง และคนในชมุชน 
   

d. ครูบรรณารกัษม์ีสว่นรว่มในการประเมินและรายงานผลเก่ียวกบั

ผลสมัฤทธิ์ทางการศกึษาของผูเ้รียน 
   

e. นกัเรียนทุกคนสามารถเขา้รว่มการจดัการเรียนการสอนของหอ้งสมดุได้

อย่างเท่าเทียม   
   

f. หอ้งสมดุมีการพฒันา สง่เสรมิ สนบัสนนุ และจดัเตรียมเพื่อพฒันาดา้นการ

อ่านและการสง่เสรมิการอ่าน 
   

 

1. บุคลากรห้องสมุดมีคุณวุฒ,ิ มีความรอบรู้, ครูบรรณารักษม์ีขวัญและ

กาํลังใจในการทาํงาน, การได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรทัง้า

นธุรการและงานเทคนิค 

ใช ่
ไม่

แน่ใจ 
ไม่ใช ่

a. บคุลากรหอ้งสมดุมีความรว่มกบัครูผูส้อนในการวางแผนและการจดัการ

เรียนการสอนเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องรายวิชาและการพฒันาทกัษะการ

รูส้ารสนเทศ โดยอยู่บนพืน้ฐานของการเรียนรูแ้บบใชท้รพัยากรเป็นฐานและ

การเสาะแสวงหาความรู ้ 

   

b. ครูบรรณารกัษส์อนการใชเ้ทคโนโลยีและทกัษะการรูส้ารสนเทศแก่

บคุลากรและนกัเรียนเพื่อประกอบการเรียนแบบเสาะแสวงหาความรู ้และ

เรียนตามความสนใจ 
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c. ทรพัยากรสารสนเทศหอ้งสมดุมีเนือ้หา และรูปแบบที่หลากหลายโดย

สง่เสรมิ สนบัสนนุ และสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรการเรียนการสอน และความ

ตอ้งการของชมุชนใกลเ้คียง 

   

d. การบรหิารทรพัยากรบุคคลของหอ้งสมดุมีประสิทธิภาพ (พนกังานธุรการ, 

เจา้หนา้ท่ีงานเทคนิค, การจดัการหนา้เว็บสาํหรบันกัเรียน, อาสาสมคัร) 
   

e. การบรหิารจดัการวสัดอุปุกรณอ์ย่างมีประสิทธิภาพ (การเช่า, การจดัซือ้

จดัหา และการบาํรุงรกัษา ซ่อมแซม) 
   

f. การบรหิารจดัการครุภณัฑแ์ละเคร่ืองอาํนวยความสะดวกอย่างมี

ประสิทธิภาพ (การจองพืน้ที่, การจดัวางพืน้ที่ เฟอรน์ิเจอรแ์ละการ

บาํรุงรกัษา ซ่อมแซม) 

   

g. มีกระบวนการจดัการงานธุรการและงานเทคนิค (การยืม-คืน, การจดัซือ้

จดัหา, การงบประมาณ, การสั่งซือ้, การกาํกบัติดตาม, การจดัหมวดหมู่, 

การขึน้ชัน้, การจดัทาํรายงาน, และการลงรายการขอ้มลู) 

   

h. ภาวะผูน้าํ (มีการรว่มมือในการเรียนรูต้ามทฤษฎีใหม่ โดยอยู่บนพืน้ฐาน

ของการเรียนรูแ้บบทรพัยากรเป็นฐาน, การสอนเทคโนโลยีสมยัใหม่)   
   

i. บุคลากรมีความกระตือรือลน้และมีความมุ่งมั่นในการพฒันาการเรียนรู้

ของผูเ้รียน  
   

j. มีการพฒันาบุคลากร (เช่น แสวงหาโอกาสและรว่มทาํกิจกรรมผ่านเว็บ)    

 

2. การงบประมาณ ที่ครอบคลุมถึงการวางแผนระยะยาว, ความ

เชื่อมโยงกับเป้าหมายของโรงเรียน 
ใช ่

ไม่

แน่ใจ 
ไม่ใช ่

a. ครูบรรณารกัษม์ีการวางแผนจดัเตรียมงบประมาณรายปี ท่ีสอดคลอ้งตาม

หลกัสตูรของโรงเรียนและตรงตามความตอ้งการของบุคลากรและโครงการ

ของหอ้งสมดุ 

   

b. มีการวางแผนระยะยาวสาํหรบังบประมาณรายหวัของนกัเรียนต่อปี    

c. งบประมาณครอบคลมุการดาํเนินงานและกิจกรรมหอ้งสมดุทัง้ที่มีอยู่เดิม 

และจดัทาํขึน้ใหม่ตลอดทัง้ปี 
   

d. งบประมาณครอบคลมุถึงการจดัหาทรพัยากร, การซ่อมแซม, วสัดุ

อปุกรณ,์ สญัญาบรกิาร, การพฒันาบคุลากร, ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน

ต่าง ๆ 
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e. งบประมาณที่แสดงใหเ้ห็นถึงความจาํเป็นและความตอ้งการของโรงเรียน    

f. งบประมาณท่ีสะทอ้นปัจจยันาํเขา้ของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย    

g.  งบประมาณสาํหรบัโครงการ หรือกิจกรรมพิเศษ เช่น กิจกรรมพบนกัเขียน 

โครงการดา้นการอ่าน 
   

 

4. ห้องสมุดมีทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้ทีห่ลากหลาย โดยได้รับการ

คัดเลือกจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญให้สามารถตอบสนองความ

ต้องการของผู้เรียนทัง้แบบทางการและไม่เป็นทางการได้ 

ใช ่
ไม่

แน่ใจ 
ไม่ใช ่

a. มีนโยบายการคดัเลือกทรพัยากรท่ีสอบสนองความตอ้งการทางการเรียนรู้

ของโรงเรียนได ้
   

b. มีการกาํหนดปรมิาณและสดัสว่นในการจดัหาทรพัยากรสารสนเทศแต่ละ

ประเภทไดอ้ย่างเหมาะสม (เช่น สิ่งตีพิมพ,์ สิ่งพิพมต่์อเนื่อง, วีดิโอ, ไฟลเ์สียง

, สื่ออิเล็กทรอนิกส,์ ฐานขอ้มลูออนไลน,์ อินเทอรเ์น็ต และอ่ืน ๆ) 

   

c. มีการกาํหนดปรมิาณ หรือสดัสว่นในการเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศแต่ละ

ประเภทไดอ้ย่างเหมาะสม 
   

d. คอมพิวเตอรแ์ละเครื่องพิมพท์ี่มีประสิทธิภาพ      

e. อปุกรณท่ี์ใชป้ระกอบการดแูละการฟังทรพัยากรสารสนเทศที่มี

ประสิทธิภาพ   
   

f. จาํนวนทรพัยากรมีความเหมาะสมกบัสดัสว่นของนกัเรียน (เชิงปรมิาณ)      

g. ทรพัยากรสารสนเทศมีความสมัพนัธก์บัความตอ้งการในการเรียนรูข้อง

คนในชมุชนเป็นอย่างสงู (เชิงคณุภาพ)   
   

h.  ทรพัยากรสารสนเทศมีความทนัสมยั (การคดัออก, การจดัหาเพิ่มเติม) 

ตลอดจนการซ่อมแซมใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มใช ้
   

i. สามารถเขา้ถึงสหบรรณานุกรมได ้     

j. สามารถเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศจากหอ้งสมดุดิจิทลัได ้     

k. สามารถเขา้ถึงขอ้มลูจากเว็บไซตไ์ด ้    

l. มีกระบวนการการเขา้ถึงขอ้มลู, การสรา้งความรว่มมือและการแบ่งปัน

ขอ้มลู 
   

 

5. ห้องสมุดมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย, พร้อมใช้งาน และส่งเสริม 

สนับสนุนการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนตามที่คาดหวังได้   
ใช ่

ไม่

แน่ใจ 
ไม่ใช ่
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a. หอ้งสมดุมีการจดัการเรียนการสอนการใชเ้ทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

และถกูตอ้งตามหลกัจรยิธรรมการใชเ้ทคโนโลยี 
   

b. มีอปุกรณค์อมพิวเตอรแ์ละโปรแกรมท่ีสามารถช่วยเหลือนกัเรียนนการ

สืบคน้, วิเคราะห,์ สงัเคราะห ์และเผยแพร ่สื่อสารขอ้มลูในรูปแบบใหม่ และ

มีคณุค่าได ้

   

c. นกัเรียนและครุผูส้อนสามารถเขา้ถึงขอ้มลูได ้โดยบางฐานข่อมลูสามารถ

เขา้ถึงไดท้กุวนั ตลอด 24 ชม. 
   

d. มีการบรหิารจดัการหอ้งสมดุดว้ยระบบหอ้งสมดุอตัโนมติั    

 

6. ลักษณะทางกายภาพของห้องสมุดโรงเรียนมีความปลอดภัย, 

ยืดหยุ่น, กว้างขวาง และมีการออกแบบทีด่ีโดยสามารถอาํนวยความ

สะดวกในการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 

ใช ่
ไม่

แน่ใจ 
ไม่ใช ่

a. มีพืน้ที่เพื่อการเรียนรูแ้บบรายบุคคล, รายกลุม่ และรองรบัการเรียนทัง้

หอ้งเรียนได ้
   

b. การออกแบบมีการปรบัตวัเขา้กบัเทคโนโลยีใหม่ ๆ และแอปพลิเคชั่นได ้    

c. มีความยืดหยุ่นในการปรบัโครงสรา้งพืน้ที่หอ้งสมดุใหส้ามารถรองรบั

รูปแบบการจดัการพืน้ที่แบบใหม่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีคณุภาพ และ

มีการเติบโตได ้

   

d. ความสะดวกสบาย - เสียง, แสงสว่าง, อณุหภมูิ, สายไฟ, เฟอรนิ์เจอร ์    

e. ในช่วงเวลาก่อน ระหว่างและหลงัการปรบัปลี่ยนพืน้ท่ีสามารถเขา้ใช้

หอ้งสมดุไดห้รือไม่ 
   

f. บรรยากาศดงึดดูผูใ้ชห้รือไม ่    

g.  ปลอดภยัหรือไม ่    
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ภาคผนวก E:  

รายการประเมินห้องสมุดสาํหรับผู้อาํนวยการโรงเรียน 

 

รายการตรวจสอบโปรแกรมห้องสมุดสาํหรับผู้อาํนวยการโรงเรียน (สหรัฐอเมริกา) (A12 Point 

Library Program Checklist for School Principals (USA)) 

โดย: Doug Johnson’s Blue Skunk Blog 

สืบคน้จาก http://doug-johnson.squarespace.com/blue-skunk-blog/2012/1/10 

วตัถุประสงคข์องเครื่องมือนีม้ิไดม้ีไวเ้พื่อเป็นการประเมินแบบทางการของทัง้บรรณารกัษ์หรือหอ้งสมดุ แต่

มีไวเ้พื่อช่วยใหผู้บ้ริหารงานฝ่ายอาคารสถานท่ีไดต้ระหนักถึงขอบเขตท่ีอาจตอ้งการแหล่งขอ้มูลเพิ่มเติม 

และความช่วยเหลือเพื่อท่ีจะทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อโรงเรียนของท่านในภาพรวม 

การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วในดา้นเทคโนโลยี การวิจยัดา้นการเรียนรู ้และอาชีพดา้นหอ้งสมดุในระยะ 20 ปี

ท่ีผ่านมาไดก่้อใหเ้กิดความไม่เท่าเทียมในวงกวา้งต่อความมีประสิทธิผลของหอ้งสมุดโรงเรียน รายการ

ต่อไปนีส้ามารถนาํไปใชไ้ดก้บัการประเมินหอ้งสมดุโรงเรียนของท่านว่ายงัมีความเป็นปัจจุบนัอยู่หรือไม่ ได้

อย่างรวดเรว็ 

1. บุคลากรและหน้าทีต่่าง ๆ ตามความชาํนาญ 

• หอ้งสมดุของท่านมีการใหบ้รกิารโดยบรรณารกัษ์หอ้งสมดุที่มีคณุวฒุิหรือไม่ 

• บคุคลนัน้ไดม้ีสว่นร่วมอย่างเต็มที่ในหนา้ที่ต่าง ๆ ตามวิชาชีพหรือไม่ มีรายละเอียดการทาํงาน

ท่ีเป็นลายลกัษณ์อักษรสาํหรบับุคลากรหอ้งสมุดทุกคนหรือไม่: ไม่ว่าจะเป็นงานดา้นธุรการ 

งานทางเทคนิค และงานตามความเชี่ยวชาญ 

• บรรณารกัษเ์ขา้ใจบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของตนเองตามท่ีไดแ้สดงรายละเอียดไวใ้นสิ่งพิมพ์

ดา้นวิชาชีพฉบบัปัจจบุนัของรฐัและองคก์รหอ้งสมดุระดบัชาติต่าง ๆ หรือไม่ 

• บรรณารักษ์ไดม้ีโอกาสในการพัฒนาบุคลากรในด้านความรูเ้ร่ืองสารสนเทศ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการบรูณาการทกัษะเหลา่นีเ้ขา้กบัเนือ้หาอยูเ่ป็นประจาํหรือไม่ 

• บรรณารกัษเ์ป็นสมาชิกที่มีความต่ืนตวัของในองคก์รที่เก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพหรือไม่ 

• บรรณารกัษไ์ดร้บัการพิจารณาใหเ้ป็นสมาชิกของแผนกการสอนอย่างเต็มตวัหรือไม่ 
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2. การส่งเสริมความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

• มีการช่วยเหลือบรรณารกัษ์ดา้นงานธุรการอย่างเพียงพอ ทัง้นีเ้พื่อใหส้ามารถปฏิบัติงานใน

หนา้ที่ทางวิชาชีพไดม้ากกว่างานธุรการหรือไม ่

• มีการช่วยเหลือบรรณารกัษ์ดา้นเทคนิคอย่างเพียงพอ ทัง้นีเ้พื่อใหส้ามารถปฏิบติังานในหนา้ท่ี

ทางวิชาชีพไดม้ากกว่างานเทคนิคหรือไม่ 

• มีผูค้วบคมุดแูลหอ้งสมุด ทีมหวัหนา้ หรือประธานแผนกท่ีตอ้งรบัผิดชอบต่อการวางแผนและ

ภาวะผูน้าํหรือไม ่

• หวัหนา้ฝ่ายอาคาร คณะกรรมการฝ่ายผูน้าํในพืน้ท่ี และทีมพฒันาบคุลากรไดส้ง่เสรมิบุคลากร

หอ้งสมุดใหเ้ขา้ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุมตามสายงาน และการประชุมท่ีจะช่วย

พฒันาทกัษะและความรูข้องพวกเขาใหท้นัสมยัหรือไม่ 

• บรรณารกัษม์ีสว่นรว่มในชมุชนการเรียนรูด้า้นวิชาชีพ (Professional Learning Communities) 

ของเขตของงาน และในเครือข่ายการเรียนรูส้่วนบุคคล (Personal Learning Networks) แบบ

ไม่เป็นทางการหรือไม่ 

3. ปริมาณทรัพยากรสารสนเทศและการพัฒนา 

• หนังสือและสื่อโสตทัศน์ของห้องสมุดตรงกับความต้องการของหลักสูตรหรือไม่ ได้มีการ

กาํหนดปรมิาณทรพัยากรสารสนเทศรูปแบบสิ่งพิมพห์รือไม่ ทรพัยากรสารสนเทศไดร้บัการคัด

ออกอย่างเหมาะสมหรือไม่ 

• สื่อที่มีอยู่มีความหลากหลายเพียงพอท่ีจะช่วยสง่เสรมิรูปแบบการเรียนรูท้ี่แตกต่างกนัหรือไม่ 

• มีการเพิ่มแหล่งเรียนรูแ้บบออนไลนใ์นทรพัยากรสารสนเทศตามเวลาท่ีเหมาะสมหรือไม่ มี

เคร่ืองคอมพิวเตอรแ์ละความเร็วในการใชง้านอินเทอรเ์น็ตเพียงพอต่อผูเ้รียนกลุ่มต่าง ๆ ท่ีจะ

ใชป้ระโยชนจ์ากสื่อเหลา่นีห้รือไม่ 

• ไดม้ีการประเมินผลครัง้ล่าสุดท่ีจะช่วยจัดการปริมาณทรพัยากรสารสนเทศรูปแบบสิ่งพิมพ์

และแหลง่เรียนรูแ้บบดิจิทลัอย่างเหมาะสมหรือไม่ สื่อสิ่งพิมพบ์างสว่นไดร้บัการแทนที่ดว้ยการ

บอกรับเป็นสมาชิกแบบออนไลน์หรือไม่ พื ้นท่ีสาํหรับสิ่งพิมพ์ท่ีจัดพิมพ์ขึน้เองได้รับการ

ปรบัเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ 

• มีสื่อใหม่ที่ไดร้บัการคดัเลือกจากแหลง่คดัเลือกตามกลุม่วิชาชีพ และเก่ียวขอ้งกบัหลกัสตูรโดย

ผ่านการวางผงัทรพัยากรสารสนเทศหรือไม่  
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4. สิ่งอาํนวยความสะดวก 

• หอ้งสมดุตัง้อยู่ในพืน้ท่ีที่เอือ้ใหช้ัน้เรียนต่าง ๆ เขา้ถึงไดส้ะดวกหรือไม่ มีทางเขา้ดา้นนอกเพื่อท่ี

ชมุชนจะไดใ้ชบ้รกิารทัง้ในช่วงเย็นและสดุสปัดาหใ์ช่หรือไม่ 

• ห้องสมุดมีบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู ้อันประกอบด้วยอุปกรณ์ท่ีสามารถให้บริการได้  

ป้ายนิเทศเพื่อการเรียนรู ้และโปสเตอรใ์หข้อ้มลูต่าง ๆ หรือไม่ หอ้งสมุดไดร้บัการปูพรมแบบ

กนัไฟฟ้าสถิตเพื่อลดเสียงและปกปอ้งอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกสห์รือไม่ หอ้งสมดุไดร้บัการควบคมุ

อณุหภมูิอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยไม่ใหส้ื่อและอปุกรณต่์าง ๆ เสื่อมสภาพดว้ยความรอ้นสงูและ

ความชืน้ และเพื่อใหส้ามารถใชง้านไดใ้นช่วงฤดรูอ้นใช่หรือไม่  

• หอ้งสมดุมีพืน้ท่ีสาํหรบัการเรียนการสอนโดยทั่วไป พืน้ท่ีเล่านิทาน (ในโรงเรียนอนุบาล) พืน้ท่ี

นาํเสนองาน (ในโรงเรียนมธัยม) และพืน้ท่ีทาํงานสาํหรบัผูเ้รียนรายบุคคล กลุ่มเล็ก ๆ และทัง้

ชัน้เรียนหรือไม่ 

• หอ้งสมุดมีหอ้งคอมพิวเตอรเ์ฉพาะหรือคอมพิวเตอรพ์กพาแบบเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ตไรส้าย

ให้กับผู้เรียนและผูส้อนในการเรียนการสอน หรือการค้นคว้าส่วนตัวในห้องสมุด และเพื่อ

บรรณารกัษ์ในการใชเ้พื่อการสอนหรือไม่ หอ้งสมุดมีและส่งเสริมพืน้ที่ในการทาํงานที่ใชส้ื่อ

มลัติมีเดีย และสิ่งอาํนวยความสะดวกในการผลิตวิดีโอดิจิทลัหรือไม่ 

• หอ้งสมุดมีเครือข่ายพรอ้มใชง้านดา้นเสียง วิดีโอ สายส่งขอ้มูล ในปริมาณท่ีเพียงพอหรือไม่ 

ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายข้อมูลท่ีพร้อมด้วยเราน์เตอร  ์คอมพิวเตอรแ์ม่ข่าย 

สว่นรวมอปุกรณต์น้ทางของวิดีโอและช่างเทคนิคประจาํหอ้งสมดุหรือไม่ 

• หอ้งสมดุยงัคงจดัใหม้ีหนา้เว็บไซตท์ี่มีแหลง่ทรพัยากรท่ีเชื่อมต่อไดท้ี่ทนัสมยัและเป็นประโยชน์

ต่อผูเ้รียน บคุลากรและคนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งหรือไม่ 

5. หลักสูตรและการบูรณาการ 

• บรรณารกัษ์เป็นสมาชิกท่ีกระตือรือรน้ของแต่ละระดบัชัน้เรียน และ/หรือกลุ่มการวางแผนเป็น

ทีมหรือไม่ 

• บรรณารกัษเ์ป็นสมาชิกที่กระตือรือรน้ของคณะกรรมการรา่งเนือ้หาหลกัสตูรหรือไม่ 

• บรรณารกัษ์เป็นส่วนหน่ึงของชุมชนการเรียนรูด้า้นวิชาชีพ ทัง้ในระดบัชัน้เรียนหรือเนือ้หาวิชา

หรือไม่ 

• ทรพัยากรของหอ้งสมุดไดร้ับการตรวจสอบโดยเป็นส่วนหน่ึงในวงจรทบทวนหลักสูตรของ

เนือ้หาวิชาหรือไม่ 
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• ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุดได้รับการนาํไปสอน โดยเป็นส่วนหน่ึงของ

เนือ้หาวิชามากกว่าแยกจากกนัใช่หรือไม่ ทักษะความรูด้า้นสารสนเทศในดา้นการประเมิน 

การดาํเนินการ และการสื่อสารสารสนเทศไดร้บัการนาํไปสอนเช่นเดียวกับทักษะการเข้าถึง

ขอ้มลูใช่หรือไม่ 

• การใชท้รพัยากรออนไลนท่ี์เหมาะสมและปลอดภัยเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรทักษะความรู้

ดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศใช่หรือไม่ 

6. การสอนทีใ่ช้ทรัพยากรเป็นฐาน 

• บรรณารกัษท่ี์ไดร้บัความช่วยเหลือจากผูน้าํเขตพืน้ท่ี และฝ่ายอาคารสง่เสรมิกิจกรรมการสอน

นอกเหนือจากในตาํรา และจดัหาสื่อที่ช่วยแยกความแตกต่างดา้นการสอนหรือไม่ 

• ผูส้อนและผูบ้รหิารเห็นบรรณารกัษเ์ป็นแหลง่ออกแบบการสอนและการประเมินตามสภาพจริง

หรือไม่ หอ้งสมุดไดส้นับสนุนกิจกรรมการเรียนรูแ้บบเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางและแบบสืบ

เสาะหาความรูเ้ป็นฐานทัง้หลักสูตรใช่หรือไม่ บรรณารกัษ์ไดใ้หค้วามร่วมมือกับผูเ้รียนและ

ผูส้อนในการสรา้งโอกาสในวงกวา้งท่ีจะช่วยในการพฒันาและฝึกฝนทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์ 

และการเป็นพลเมืองดิจิทลัอย่างรบัผิดชอบหรือไม่ 

• การจัดตารางท่ียืดหยุ่นของอาคารหอ้งสมดุ เปิดโอกาสใหบ้รรณารกัษ์เป็นส่วนหน่ึงของทีม 

การสอนท่ีมีผู ้สอนประจาํชั้นเรียนมากกว่าเป็นเพียงการใชเ้วลาเตรียมการสอนของผู้สอน

หรือไม่ 

• มีการระบุเกณฑม์าตรฐานท่ีชัดเจนเพื่อใชเ้ปรียบเทียบผลการดาํเนินงานดา้นความรูค้วาม

เขา้ใจในเทคโนโลยีและสารสนเทศสาํหรบัทุกระดบัชัน้หรือไม่ เกณฑเ์หล่านีไ้ดร้บัการประเมิน

โดยความพยายามร่วมกันของบรรณารักษ์และผู้สอนประจําชั้นเรียนหรือไม่ ได้มีการ

แลกเปลี่ยนผลการประเมินเหลา่นีก้บัผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียหรือไม่ 

7. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

• หอ้งสมดุไดจ้ดัใหม้ีเครื่องมือที่ผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมยัหรือไม่ 

เช่น  

• ฐานขอ้มลูรายการบรรณานุกรมออนไลน ์และระบบบริการจ่าย-รบัหรือบริการยืม-คืน สาํหรบั

ทรพัยากรในอาคารหอ้งสมดุ 

• เคร่ืองมือเขา้ถึงฐานขอ้มลูสหบรรณานุกรมออนไลนข์องหน่วยงานระดบัเขต รวมถึงการเขา้ถึง

รายการต่าง ๆ ของหอ้งสมดุ ซึ่งสามารถทาํการยืมสารสนเทศระหว่างหอ้งสมดุได ้
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• เครื่องมือเขา้ถึงอินเทอรเ์น็ตออนไลนแ์บบสมบรูณ ์

• เคร่ืองมืออา้งอิงแบบออนไลน์ท่ีหลากหลาย เช่น ดรรชนีวารสารฉบับสมบูรณ์ สารานุกรม 

ต่าง ๆ หนังสือแผนท่ีต่าง ๆ ดรรชนีวารสารหรือสิ่งพิมพ ์พจนานุกรม ปทานุกรม คู่มือแนะนาํ

การเลือกสารสนเทศ และสมพตัสร 

• มีตวัเลือกโปรแกรมการผลิตท่ีพฒันาบนเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ี์หลากหลาย และเหมาะกบัระดบั

ความสามารถของผูเ้รียน เช่น ระบบประมวลคาํ สื่อประสมและโปรแกรมนาํเสนอ ตาราง

จดัการขอ้มลู ฐานขอ้มลู โปรแกรม ออกแบบสิ่งพิมพ ์โปรแกรมสรา้งกราฟิก ซอฟตแ์วรส์าํหรบั

ปรบัแต่งภาพดิจิทลัแบบเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง  

• เคร่ืองมือเพื่อเขา้ถึงการเรียนรูแ้บบร่วมมือ เคร่ืองมือสรา้งเครือข่ายการทาํงาน เช่น วิกิ (wiki) 

บล็อก (blogs) และโปรแกรมเรียกใช้ร่วมกันออนไลน์แบบอ่ืน ๆ รวมถึงทรัพยากรเพื่อการ

ประมวลผลแบบคลาวด ์เช่น โปรแกรมวิเคราะหก์ารทาํงานออนไลนแ์ละที่จดัเก็บไฟล ์

• เครื่องมือเพื่อเขา้ถึงอปุกรณแ์ละซอฟตแ์วรก์ารประชมุผ่านหนา้จอคอมพิวเตอร ์  

• โปรแกรมคอมพิวเตอรเ์พื่อการศกึษา เช่น แบบฝึกจาํลองและสอนเสรมิที่สง่เสรมิหลกัสตูร 

• บรรณารกัษ์มีการนาํความรูด้้านทักษะท่ีจาํเป็นท่ีจะต้องใชก้ับทรพัยากรเหล่านีไ้ปสอนแก่

ผูส้อนและสอนรว่มกบัผูส้อนหรือไม่ 

8. การอ้างอิง เครือข่าย และบริการยืมระหว่างห้องสมุด  

• บรรณารกัษ์ของท่านมีความเชี่ยวชาญท่ีจาํเป็นต่อการจัดหาบริการอา้งอิงท่ีทนัสมัย และมี

ประสิทธิผลต่อการสรา้งผูเ้รียนและบคุลากรหรือไม่ 

• โรงเรียนของท่านเป็นสมาชิกของระบบหอ้งสมดุหลายประเภทระดบัภมูิภาคหรือภาคีหอ้งสมุด

หรือไม่ 

• บรรณารกัษใ์ชบ้รกิารยืมระหว่างหอ้งสมดุเพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคลากรและผูเ้รียน

ที่ไม่สามารถจดัใหไ้ดโ้ดยการสรา้งทรพัยากรขึน้มาเพิ่มเติมใช่หรือไม่ 

• บรรณารกัษ์มีส่วนร่วมในการวางแผนแบบร่วมมือและการจัดหาโอกาสร่วมกบัโรงเรียนอ่ืนทัง้

ในระดบัทอ้งถ่ินและภมูิภาคหรือไม่ 

9. การวางแผนและเป้าหมายรายปี 

• หอ้งสมดุมีเปา้หมายระยะยาวในระดบัภมูิภาคหรือไม่  

• บรรณารกัษ์กาํหนดเป้าหมายรายปีท่ีพิจารณาจากเป้าหมายระยะยาวท่ีเก่ียวพนัโดยตรงกบั

เปา้หมายดา้นหลกัสตูรและอาคารโดยความรว่มมือกบัผูน้าํฝ่ายอาคารหรือไม ่
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• สดัสว่นของการประเมินบรรณารกัษไ์ดพ้ิจารณาจากการบรรลเุป้าหมายรายปีหรือไม่ 

• โปรแกรมหอ้งสมดุไดร้บัการนาํเสนอผ่านคณะกรรมการฝ่ายวางแผนอาคารหรือไม่ 

10. การจัดสรรงบประมาณ 

• โปรแกรมหอ้งสมุดไดร้บัการจัดสรรงบประมาณแบบฐานศูนย ์หรือเป้าหมายงบประมาณมี

ความสมัพนัธก์บัเปา้หมายของโปรแกรมหรือไม่ 

• บรรณารกัษ์ได้ร่างหลักการและเหตุผลท่ีชัดเจนเก่ียวกับวัสดุ อุปกรณ์ และพัสดุท่ีเสนอขอ

หรือไม่ 

• บรรณารกัษไ์ดบ้นัทกึการใชจ้่ายท่ีถกูตอ้งและชดัเจนหรือไม่ 

• บรรณารกัษไ์ดร้า่งขอทนุเมื่อมีแหลง่ทนุหรือไม่ 

11. นโยบาย/ การสื่อสารต่าง ๆ  

• นโยบายต่าง ๆ ของคณะกรรมการเก่ียวข้องกับการเลือกและการทบทวนนโยบายให้เป็น

ปัจจุบนัและสามารถนาํไปปฏิบติัไดห้รือไม่ ผูป้ฏิบติังานตระหนกัถึงหลกัการดา้นเสรีภาพทาง

ปัญญาและความเป็นส่วนตวัของผูใ้ชห้อ้งสมดุหรือไม่ นโยบายเหล่านีห้มายรวมถึงทรพัยากร

ดิจิทลัดว้ยหรือไม่ 

• เขตมี CIPA- นโยบายการใชท่ี้ยอมรับไดแ้ละปลอดข้อรอ้งเรียน (หรือนโยบายการใช้อย่าง

รบัผิดชอบ) สาํหรบัการใชง้านอินเทอรเ์น็ตและเทคโนโลยีหรือไม่ 

• บรรณารกัษ์ไดท้าํหนา้ท่ีเป็นผูร้กัษาผลประโยชนด์า้นกฎหมายลิขสิทธิ์หรือไม่ บรรณารกัษ์ได้

ช่วยผูอ่ื้นในการตดัสินใจถึงสิทธิ์เก่ียวกบัลิขสิทธิ์ทางปัญญาของบุคคลเหลา่นัน้หรือไม่ 

• บรรณารกัษ์มีวิธีการท่ีเป็นทางการในการสื่อสารวตัถุประสงคแ์ละการบริการของหอ้งสมุดไป

ยังนักเรียน บุคลากร ผู้บริหาร และชุมชนหรือไม่ เว็บไซต์ของห้องสมุดท่ีมีอยู่มีความเป็น 

มืออาชีพ สามารถสืบค้นได้ง่าย เป็นปัจจุบัน และเป็นประโยชน์หรือไม่ บรรณารักษ์ได้ใช้

เครื่องมือเครือข่ายทางสงัคมเพื่อสื่อสารกบัผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียหรือไม่ 

12. การประเมิน 

• บรรณารกัษ์ไดต้ดัสินใจและรายงานวิธีการท่ีแสดงถึงเป้าหมายและจดุประสงคข์องหอ้งสมดุท่ี

ช่วยใหต้อบสนองต่อเป้าหมายของเขตพืน้ท่ีและอาคารหรือไม่ บรรณารกัษ์ไดจ้ัดทาํรายงาน

หอ้งสมดุรายปีเพื่อเสนอต่อผูบ้ริหาร บุคลากร และผูป้กครอง ซึ่งรวมถึงการวดัผลเชิงปริมาณ

และเชิงคณุภาพหรือไม่ 
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• ความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับเทคโนโลยีและหอ้งสมุดไดน้าํมาร่วมรบัการประเมินดว้ย

หรือไม่ 

• เขตพืน้ท่ีไดป้ระเมินหอ้งสมุดอย่างสมํ่าเสมอโดยใชค้ณะผูป้ระเมินภายนอกเป็นส่วนหน่ึงของ

กระบวนการรบัรองหรือไม่  

• บรรณารกัษ์มีส่วนร่วมในการศึกษาแบบทางการท่ีดาํเนินการโดยนกัวิจยัเชิงวิชาการเมื่อมีการ

รอ้งขอหรือไม่ 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 

ที่8/2564 
เรื่อง แต่งต้ังผูท้รงคณุวุฒิตรวจประเมินเอกสาร “คู่มือการดําเนนิงานห้องสมุดโรงเรียน” 

 

ตามท่ีสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 
กุมารี  ได้ขอคณะกรรมการแปลเอกสาร “คู่มือการดําเนินงานห้องสมุดโรงเรียน” ซึ่งแปลจาก IFLA โดย 
คณะกรรมการแปลเอกสาร “คู่มือการดําเนินงานห้องสมุดโรงเรียน” ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  
 

สมาคมห้องสมุดฯ จึงขอแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินเอกสาร “คู่มือการดําเนินงานห้องสมุด 
ดังรายนามต่อไปน้ี 

 
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ฉวีลักษ์ บุญยะกาญจน  ที่ปรึกษา 
2. ศาสตรเมธี สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์    ประธาน 
3. รองศาสตรจารย์ ดร.นํ้าทิพย์ วิภาวิน   กรรมการ 
4. นางอังสนา เกิดบุญส่ง     กรรมการ 
5. นางสาวนวภรณ์ ซังบุดดา     กรรมการ 
6. นางสาวสุจิตร สุวภาพ     กรรมการและเลขานุการ 

 
ทั้งน้ีต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป จนกว่าการตรวจประเมินเอกสาร “คู่มือการดําเนินงานห้องสมุดโรงเรียน”  

จะแล้วเสร็จ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 

   (ศาสตรเมธี สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์) 
นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
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