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จากนายกสมาคม
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ตระหนักความสําคัญของการเรียนรู ้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งห้องสมุดโรงเรียน ประจวบกับสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด ได้จัดทํา
คู่มือห้องสมุดโรงเรียน เพื่อเป็ นแนวทางให้บุคลากรวิชาชีพสารสนเทศ และผูบ้ ริหารสถานศึกษาสามารถ
ดําเนินงานห้องสมุดได้อย่างเต็มความสามารถ โดยให้นักเรียนและครู ผูส้ อนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการ
และกิจกรรมของห้องสมุดที่จดั ขึน้ จากบุคลากรห้องสมุดโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอขอบคุณคณะผูแ้ ปลคู่มือห้องสมุดโรงเรียนอิฟล่า ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 2 ที่ได้ดาํ เนินการแปล และสมาคม
แห่งประเทศไทยฯ พิจารณาเห็นว่าควรจัดพิมพ์เป็ นเอกสาร เพื่อใช้สาํ หรับบรรณารักษ์และผูด้ าํ เนินงาน
ห้องสมุดโรงเรียน จักได้ประโยชน์ จึงมีมติเห็นชอบในการจัดพิมพ์ค่มู ือห้องสมุดโรงเรียน ฉบับภาษาไทย
ขอขอบคุณคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิท่ไี ด้ช่วยตรวจสอบก่อนจัดพิมพ์และเผยแพร่
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ หวังว่าคู่มือห้องสมุดโรงเรียน ซึ่งจัดทําโดยคณะกรรมการประจําแผนก
ห้องสมุดโรงเรียนอิฟลา สมาคมบรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรียนสากล จะเป็ นคู่มือในการบริหาร บริการ และ
ดําเนินกิจการห้องสมุดโรงเรียนให้สามารถก้าวสูร่ ะดับสากลต่อไป

ศาสตรเมธี สุวคนธ์ ศิรวิ งศ์วรวัฒน์
นายกสมาคม
1 กรกฎาคม 2564
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คํานํา
คู่มือการดําเนินงานห้องสมุดโรงเรียนอิฟลา/ยูเนสโก ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 2 ได้รบั การพัฒนาและปรับปรุ งจาก
คู่มือการดําเนินงานห้องสมุดโรงเรียน (IFLA Professional Report 77) เป็ นคู่มือฉบับแรกที่พัฒนาขึน้ ในปี
ค.ศ. 2002 โดยแผนกห้องสมุดโรงเรียนอิฟลา ซึ่งต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนชื่อแผนกเป็ น แผนกห้องสมุด
โรงเรียนและศูนย์ทรัพยากรสารสนเทศอิฟลา คู่มือการดําเนินงานห้องสมุดโรงเรียนอิฟลา/ยูเนสโก ฉบับ
ปรับปรุ ง มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทางให้บุคลากรวิชาชีพสารสนเทศ และผูบ้ ริหารสถานศึกษาสามารถ
ดําเนินงานห้องสมุดได้อย่างเต็มความสามารถ โดยให้นักเรียนและครู ผูส้ อนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการ
และกิจกรรมของห้องสมุดที่จดั ขึน้ จากบุคลากรห้องสมุดโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คู่มื อการดําเนิ น งานห้องสมุดโรงเรี ยนอิ ฟ ลา/ยูเ นสโก ฉบับปรับปรุ ง พัฒ นาจากจากการทบทวน การ
อภิ ป ราย การให้ข ้อ คิ ด เห็ น และคํา แนะนํา ของนั ก วิ ช าการ ผู้เ ชี่ ย วชาญ และบุ ค ลากรวิ ช าชี พ ทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์จากหลากหลายประเทศ ในระหว่างการประชุมทางวิชาการ
ของอิฟลา ทัง้ ที่มาประชุมด้วยตนเองและผ่านเครือข่ายออนไลน์ คู่มือการดําเนินงานห้องสมุดโรงเรียนอิฟ
ลา/ยูเนสโกฉบับปรับปรุ งนีส้ าํ เร็จลุล่วงได้ดว้ ยความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการประจําแผนกห้องสมุด
โรงเรียนอิฟลา (Standing Committee of the IFLA Section of School Libraries) คณะกรรมการบริหาร
จากสมาคมบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรี ยนสากล (International Association of School Librarianship:
IASL) และสมาชิกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดโรงเรียนในระดับสากลต่าง ๆ ที่ให้คาํ แนะนําอย่าง
มืออาชีพ และทุ่มเทจนโครงการนีส้ าํ เร็จลุล่วงไปด้วยดี นอกจากนีค้ ณะบรรณาธิการขอขอบพระคุณ IFLA
Indigenous Matters SIG สําหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เ ป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาคู่มือการ
ดําเนินงานห้องสมุดโรงเรียนอิฟลา/ยูเนสโก ฉบับปรับปรุง มา ณ ที่นดี ้ ว้ ย
ขอขอบพระคุณสมาชิกและบุคลากรที่รบั ผิดชอบเป็ นคณะกรรมการห้องสมุดโรงเรียนอิฟลา ดังรายนาม
ต่อไปนี ้ : Nancy Achebe (ไนจีเรีย), Tricia Adams (อังกฤษ, ผูป้ ระสานงานข้อมูล/ บรรณาธิการเว็บไซต์),
Lisa Åström (สวี เ ดน), Lesley Farmer (สหรัฐ อเมริ ก า, บรรณาธิ ก ารบล็ อ ก/จดหมายข่ า ว), Karen
Gavigan (สหรั ฐ อเมริ ก า), Rei Iwasaki (ญี่ ปุ่ น), Mireille Lamouroux (ฝรั่ งเศส), 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 ,
เลขาธิ การ), Barbara Schultz-Jones (สหรัฐอเมริกา, ประธาน), and Annike Selmer (นอร์เวย์) สมาชิก
สมทบ : Lourense Das (เนเธอร์แลนด์), Patience Kersha (ไนจีเรีย), B. N. Singh (อินเดีย), Diljit Singh
(มาเลเซีย). ผูอ้ าํ นวยการและเจ้าหน้าที่ IASL: Lourdes T. David (ฟิ ลิปปิ นส์), Busi Diamini (แอฟริกาใต้),
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Nancy Everhart (สหรัฐอเมริกา), Elizabeth Greef (ออสเตรเลีย, รองนายกสมาคม), Madhu Bhargava
(อินเดีย), Kay Hones (สหรัฐอเมริกา, รองนายกสมาคม), Geraldine Howell (นิวซีแลนด์), Katy Manck
(สหรัฐอเมริกา, เหรัญญิก), Luisa Marquardt (อิตาลี), Dianne Oberg (แคนาดา), Diljit Singh (มาเลเซีย,
นายกสมาคม), Ingrid Skirrow (ออสเตรี ย ), Paulette Stewart (จาเมกา), and Ayse Yuksel-Durukan
(ตุรกี) และผูร้ ่วมงานท่านอื่น ๆ ที่เป็ นกําลังสําคัญในการทบทวนและเรียบเรียงคู่มือ ประกอบด้วย Ingrid
Bon (เนเธอร์แลนด์), Foo Soo Chin (สิงคโปร์), Veronika Kámán (ฮังการี), Susan Tapulado (ฟิ ลิปปิ นส์),
Ross Todd (สหรัฐอเมริกา), และ Gloria Trinidad (ฟิ ลิปปิ นส์)
Barbara Schultz-Jones, ประธาน
Diane Oberge, เลขานุการ
แผนกห้องสมุดโรงเรียนอิฟลา
มิถนุ ายน 2015
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บทสรุ ปผู้บริหาร
บทบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย น (School Library Manifesto) ห้องสมุดโรงเรี ยนทั่ว โลกแสดง
วัตถุประสงค์ร่วมกันในบทบัญญัติว่าด้วยห้องสมุดโรงเรียนสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและ
สถาบันห้องสมุด และองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ค.ศ. 1999: ห้องสมุด
โรงเรียนกับการเรียนการสอนสําหรับทุกคน (The 1999 IFLA/UNESCO School library Manifesto: The
school library in teaching and learning for all) ห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย นดํ า รง ค่ า นิ ย มของ ป ฏิ ญ ญ า
สหประชาชาติ ว่ า ด้ว ยสิ ท ธิ ข องเด็ ก (1959) (United Nations Declaration of the Rights of the Child
(1959)) อนุ สัญ ญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ว ยสิ ท ธิ เ ด็ ก (United Nation Convention on the Rights of the
Child (1989)) ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนพืน้ เมือง (2007) (United Nations Declaration
on the Rights of Indigenous People (2007)) และค่านิยมของสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคม
และสถาบันห้องสมุด (Core Values of IFLA) บทบัญญัติฯ กําหนดภาพให้หอ้ งสมุดโรงเรียนสามารถเป็ น
กําลังขับเคลื่อนที่สามารถเพิ่ม และปรับปรุงศักยภาพของการสอนและการเรียนในชุมชนโรงเรียน
คู่มือการดําเนินงานห้องสมุดโรงเรียน (School library guidelines) คู่มือทัง้ หมดแสดงให้เห็นถึงความ
ปรารถนาของคณะผู้จัดทําที่ ต้องการพัฒ นาคู่มื อให้ส าํ เร็จ และสามารถนําไปปฏิ บัติตามได้จ ริง คณะ
ผูจ้ ดั ทําได้พฒ
ั นาคู่มือฉบับนีด้ ว้ ยความมุ่งมั่นโดยแสดงให้เห็นถึงพันธกิจและคุณค่าของห้องสมุดโรงเรียน
อีกทัง้ ยังตระหนักดีว่าบุคลากรห้องสมุด และผูบ้ ริหารสถานศึกษาหลาย ๆ แห่ง แม้ว่าจะอยู่ในประเทศที่มี
ทรัพยากรสารสนเทศอันมั่งคั่ง มีการสนับสนุนห้องสมุดเป็ นอย่างดีก็ตาม มักประสบปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับ
ความต้องการในการเรี ยนรู ข้ องชุมชนโรงเรียน และการรับมืออย่างชาญฉลาดกับสภาพแวดล้อมทาง
สารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปั จจุบนั
เป้ าหมายของห้องสมุดโรงเรียน (The goal of school library) เป้าหมายของห้องสมุดโรงเรียน คือ การ
พัฒนาทักษะการรูส้ ารสนเทศของนักเรียน โดยให้มีความรับผิดชอบในการใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตาม
หลักจริยธรรมของสังคม การมีทกั ษะการรูส้ ารสนเทศส่งผลให้นกั เรียนสามารถเป็ นผูท้ ่ีเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
โดยตระหนักถึ ง ความต้องการในการใช้ส ารสนเทศ และมีความรู ้ ความเข้าใจในโลกและแก่น แท้ข อง
สรรพสิ่งต่าง ๆ นักเรียนสามารถแก้ไขปั ญหา รูจ้ กั วิธีเข้าถึงและเลือกใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่น่าเชื่อถือได้
อย่างมั่นใจ สามารถใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงสารสนเทศและสื่อสารสารสนเทศที่ได้จากการ
เรียนรู ้ นอกจากนีย้ งั สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างสบายถึงแม้ว่าจะได้คาํ ตอบหลากหลาย
หรือไม่ได้คาํ ตอบเลย ทัง้ นีส้ ามารถสร้างสรรค์งานได้อย่างมีคุณภาพ นักเรียนที่มีทกั ษะการรู ส้ ารสนเทศมี
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ทักษะและความสามารถที่ยืดหยุ่นต่อการปรับตัว และเปลี่ยนแปลงในการทํางานทัง้ ส่วนบุคคลและเป็ นหมู่
คณะ
กรอบแนวคิดสําหรับห้องสมุดโรงเรียน (Frameworks for school library) ห้องสมุดโรงเรียนธํารงอยู่ได้
ด้วยกรอบแนวคิดหลักของชุมชน ภูมิภาคและประเทศชาติ ทัง้ นีเ้ พื่อให้ทกุ คนได้มีโอกาสในการเรียนรู อ้ ย่าง
เสมอภาค และพัฒนาสมรรถนะที่จาํ เป็ นต่อการดําเนินชีวิตในสังคมฐานความรู ้ การที่จะทําให้หอ้ งสมุด
โรงเรียนอยู่รอด สามารถรับมือกับการวิ วัฒน์ของบริบททางการศึกษา และสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม
ห้อ งสมุด โรงเรี ย นจํา เป็ น ต้อ งได้รับ การสนับ สนุ น จากรัฐ บาลโดยการบัญ ญั ติ ก ฎหมายและสนับ สนุน
งบประมาณอย่างยั่งยืน
นอกจากนีห้ ้องสมุดโรงเรี ยนนั้น สามารถธํารงอยู่ได้ด้วยกรอบจริยธรรม ที่ คาํ นึง ถึ ง สิท ธิ และหน้าที่ ของ
นักเรียน รวมไปถึงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียอื่ น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนแห่ง การเรียนรู ้ ตัวอย่างเช่น บุคลากร
ห้องสมุดโรงเรียน ซึ่งหมายความรวมถึงอาสาสมัครจําเป็ นต้องมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมในการดําเนินงาน
การให้บริการ และจัดกิจกรรมทัง้ ระหว่างบุคลากรที่ทาํ งานร่วมกัน ไปจนถึงสมาชิกทุกคนในชุมชนโรงเรียน
บุคลากรจําเป็ นต้องคํานึงถึงสิทธิของผูใ้ ช้บริการเป็ นสําคัญ และคํานึงถึงความสะดวกสบายในการทํางาน
ของตนเองเป็ นเรื่องรอง ทัง้ นีเ้ พื่อให้ผูใ้ ช้บริการมีเจตคติท่ีดีและมีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการห้องสมุด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรห้องสมุดต้องให้บริการแก่ผูใ้ ช้ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นเด็ก เยาวชน และผูใ้ หญ่
อย่างเสมอภาค ไม่แบ่งแยกและเลือกปฏิบตั ิกบั บุคคล ไม่ว่าจะเป็ นคนปกติ หรือคนพิการ และภูมิหลังของ
ครอบครัวที่แตกต่างกันไป ทัง้ นีเ้ พราะทุกคนมีสิทธิ์ในความเป็ นส่วนตัว และมีสิทธิใ์ นการรับรู ข้ อ้ มูลได้อย่าง
เท่าเทียมกัน
บุ ค ลากรห้ อ งสมุ ด โรงเรี ยน (Staffing school libraries) เนื่องจากห้องสมุดโรงเรียนมี บทบาทต่ อการ
สนับสนุนการเรียนการสอน การจัดบริการและกิจกรรม ดังนัน้ การดําเนินงานห้องสมุดจําเป็ นต้องอาศัย
บุคลากรวิชาชีพที่มีคุณวุฒิ ที่และสามารถปฏิบตั ิงานได้ในระดับเดียวกันกับครู ผูส้ อน ทัง้ นีผ้ ูป้ ฏิบตั ิหน้าที่
บรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรียนนอกเหนือจากต้องมีคุณวุฒิทางวิชาชีพแล้ว ยังจําเป็ นต้องมีภาวะผูน้ าํ ได้
เช่นเดียวกับผูบ้ ริหารสถานศึกษา และนักวิชาการการศึกษา ในงานปฏิบตั ิการของห้องสมุดโรงเรียนนั้น
สามารถมอบหมายให้บุคลากรที่ได้รบั การฝึ กฝน อบรม หรือเจ้าหน้าที่หอ้ งสมุดเป็ นผูด้ าํ เนินงานได้ ทัง้ นี ้
เพื่อให้บรรณารักษ์โรงเรียนได้มีเวลาและแสดงศักยภาพทางวิชาชีพที่มีต่อการสอน ให้ความรู ้ การบริหาร
จัดการ การสร้างความร่วมมือ ตลอดจนการทําหน้าที่เป็ นผูบ้ ริหาร
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รูปแบบการดําเนินงานของบรณารักษ์โรงเรียนแต่ละแห่งนัน้ มีความแตกต่างกันไป ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั บริบทของ
ชุมชนนัน้ ๆ ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมาย สภาพทางเศรษฐกิจ และโครงสร้างพืน้ ฐานทางการศึกษา อย่างไรก็ตาม
ในช่วง 50 ปี ท่ผี ่านมา งานวิจยั จากนานาประเทศระบุว่าบรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรียนต้องการให้บรรจุและ
จัดการเรี ย นการสอนวิ ช าทางบรรณารัก ษศาสตร์ส าํ หรับ การศึ ก ษาในระบบ ทั้ง นี เ้ พื่ อเป็ นการพัฒ นา
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางวิชาชีพให้มีทกั ษะทัง้ การสอน การอ่าน การพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ การบริหาร
จัดการห้องสมุด การสร้างความร่วมมือกับครูผสู้ อน และการมีสว่ นร่วมกับเครือข่ายสถานศึกษา
คอลเลคชั่นห้องสมุดโรงเรียน (School library collections) บรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรียนร่วมงานทัง้ กับ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และครู ผูส้ อนเพื่อพัฒนานโยบายที่กาํ หนดทิศทางในการพัฒนาคอลเลคชั่นที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการศึกษา นโยบายการจัดการทรัพยากรสารสนเทศจําเป็ นต้องสอดรับกับหลักสูตรการเรียน
การสอน ความต้องการและความสนใจของชุมชนโรงเรียน ตลอดจนคํานึงถึงความหลากหลายของสังคม
ภายนอกโรงเรียน การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดต้องอาศัยความร่วมมือจากทัง้ ครูผสู้ อน เพราะ
ให้ขอ้ มูลที่จาํ เป็ นเกี่ยวกับความต้องการในการใช้ทรัพยากรของนักเรียน และเป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดเนือ้ หาของคอลเลคชั่น ทัง้ นีบ้ รรณารักษ์จาํ เป็ นต้องคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศทัง้ ที่อยู่ในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อให้ผูเ้ รียนได้มีความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ ยวกับสมาชิกในชุมชนโรงเรียน ทั้งในมิติด้าน
เชือ้ ชาติ ชาติพนั ธุ์ วัฒนธรรม ภาษา ชนเผ่าพืน้ เมือง และชาติพนั ธุท์ ่มี ีเอกลักษณ์เฉพาะ
การสอนการใช้ ห้ อ งสมุ ด ของห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย น (Instructional prograls of school libraries)
บรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรียนควรให้ความสําคัญกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนหลัก ๆ ดังนี ้
• การส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และการอ่าน
• ทักษะการรู ส้ ารสนเทศ เช่น ทักษะด้านสารสนเทศ (Information skills) สมรรถนะด้าน
สารสนเทศ (Information competences) ความคล่องแคล่วทางสารสนเทศ (Information
fluency) การรูเ้ ท่าทันสื่อ (Media literacy), การรูข้ า้ มสื่อ (Transliteracy)
• การสืบเสาะหาความรู ้ (Inquiry-based learning) เช่น การเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
(Problem-based learning) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking)
• การบูรณาการเทคโนโลยี
• การพัฒนาวิชาชีพสําหรับครู และ
• คุณค่าทางวรรณกรรมและวัฒนธรรม
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บรรณารักษ์โรงเรียนควรตระหนักและความสําคัญเกี่ ยวกับกรอบการทํางานที่มีแบบแผน โดยการสร้าง
ความร่วมมือกับครูผสู้ อน เพื่อประโยชน์ในการสอนทักษะการรูเ้ ท่าทันสื่อและทักษะการรูส้ ารสนเทศที่ส่งผล
ให้นกั เรียนสามารถเพิ่มพูนทักษะต่าง ๆ ได้
การประเมินห้องสมุดโรงเรียน (School library evaluation) การประเมินเป็ นปั จจัยสําคัญ และเป็ นวงจร
ต่ อ เนื่ อ งในการพัฒ นางาน การประเมิ น ช่ ว ยในการกํา หนดทิ ศ ทางการดํา เนิ น งานและจัด บริก ารของ
ห้องสมุดให้เป็ นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน การประเมินส่งผลให้ผเู้ รียนและครู ผสู้ อน บุคลากรห้องสมุด
และเครือข่ายทางการศึกษาในวงกว้างได้เห็นและได้รบั ประโยชน์จากทางการดําเนินงานและจัดบริการของ
ห้องสมุด นอกจากนีข้ อ้ มูลจากการประเมินยังเป็ นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความจําเป็ นต่อการพัฒนาการ
ดําเนินงานและจัดบริการของห้องสมุด อีกทัง้ ยังช่วยให้บคุ ลากรห้องสมุดและผูใ้ ช้บริการเข้าใจและตระหนัก
ถึงคุณค่าของห้องสมุดและบริการของห้องสมุด การประเมินที่ประสบผลสําเร็จไม่เพียงแต่จะนําไปสู่การ
ปรับปรุ งการดําเนินงานและบริการของห้องสมุดเท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึงการพัฒนารู ปแบบการ
ดําเนินงาน และบริการห้องสมุดรูปแบบใหม่ ๆ ด้วย
การสนั บ สนุ นห้ อ งสมุ ด โรงเรี ยนอย่ า งต่อเนื่ อง (Maintaining support for the school library) การ
ประเมินเป็ นสิ่งสําคัญที่สะท้อนถึงการประชาสัมพันธ์และการให้การสนับสนุนห้องสมุดโรงเรียน เนื่องจาก
การขาดความเข้าในบทบาทของห้องสมุดโรงเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน ดังนัน้ การสร้างความร่วมมือกับ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย และผูใ้ ห้การสนับสนุนห้องสมุดโรงเรียน จะส่งผลต่อการสนับสนุนห้องสมุดทัง้ รู ปแบบ
งบประมาณและการสนับสนุนในรูปแบบอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง
เกี่ยวกับเอกสาร (About this document) คู่มือการดําเนินงานห้องสมุดโรงเรียนอิฟลา/ยูเนสโก ฉบับพิมพ์
ครัง้ ที่ 2 ได้รบั การพัฒนาและปรับปรุ งจากบรรณารักษ์วิชาชีพและผูบ้ ริหารทางการศึกษาซึ่งมีความมุ่งมั่น
ในการส่งเสริมให้นกั เรียนและครู ผสู้ อนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการ และกิจกรรมของห้องสมุดที่จดั ขึน้ จาก
บุคลากรห้องสมุดโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คู่มือฉบับนีป้ รับปรุง และพัฒนาจากจากการทบทวน การ
อภิ ป ราย การให้ข ้อ คิ ด เห็ น และคํา แนะนํา ของนั ก วิ ช าการ ผู้เ ชี่ ย วชาญ และบุ ค ลากรวิ ช าชี พ ทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์จากหลากหลายประเทศ ในระหว่างการประชุมทางวิชาการ
ของอิฟลา และการประชุมกลางปี ซ่ึงประกอบด้วยสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านเครื อข่ าย
ออนไลน์ กองบรรณาธิการซาบซึง้ ที่ได้รบั ความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการประจําแผนกห้องสมุดโรงเรียน
อิ ฟ ลา (Standing Committee of the IFLA Section of School Libraries) คณะกรรมการบริ ห ารจาก
สมาคมบรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรียนสากล (International Association of School Librarianship: IASL)
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และสมาชิกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดโรงเรียนทั่วโลกที่ให้คาํ แนะนําจากประสบการณ์ และให้
ความทุ่มเทจนโครงการนีส้ าํ เร็จลุลว่ งไปด้วยดี
Barbara Schultz-Jones, Chair
Dianne Oberg, Secretary
IFLA Section of School Libraries
มิถุนายน 2558

13

ข้อเสนอแนะ
ข้อมูลเสนอแนะดังต่อไปนีไ้ ด้รบั การพัฒนาขึน้ โดยบรรณารักษ์วิชาชีพและผูบ้ ริหารทางการศึกษาซึ่งมีความ
มุ่งมั่นในการส่งเสริมให้นกั เรียนและครูผสู้ อนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการ และกิจกรรมของห้องสมุดที่จดั ขึน้
จากบุคลากรห้องสมุดโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อเสนอแนะทัง้ หมดนีไ้ ล่เรียงตามลําดับหัวข้อที่
ปรากฏในเอกสารฯ โดยข้อมูลที่สนับสนุนในแต่ละรายการของข้อเสนอแนะนั้นจะระบุรายละเอีย ดไว้ท่ี
ส่วนท้ายของแต่ละรายการ
ผูท้ ่ีมีความประสงค์จะใช้ข ้อเสนอแนะเป็ นส่วนหนึ่งในการกําหนดแผน การพัฒนา การสนับสนุน หรื อ
แม้กระทั่งการประเมินผลห้องสมุดโรงเรียน อาจต้องพิจารณาถึงเกณฑ์ และความเหมาะสมในการนํา
คู่มือฯ ไปใช้กบั ห้องสมุดโรงเรียนและระบบของโรงเรียน (ตัวอย่างเช่น “ใช่, ไม่แน่ใจ, ไม่ใช่” ดูท่ี ภาคผนวก
D: ตัวอย่างแบบรายการประเมินการดําเนินงานห้องสมุดโรงเรียน (ประเทศแคนาดา) หรือ “การสํารวจ,
การพัฒนา, การวิวัฒน์, การสร้าง, การนําไปสู่อนาคต” ดูท่ี Leading Learning: Standards of Practice
for School Library Learning Commons in Canada, 2014, p. 9)
ข้ อ เสนอแนะ 1. พัน ธกิ จ และวัตถุประสงค์ของห้องสมุดโรงเรียนควรกําหนดเอาไว้อย่ างชัดเจน โดย
สอดคล้องกับหลักแถลงการณ์หอ้ งสมุดโรงเรียนของสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคม และคุณค่าของ
ห้องสมุดที่ ระบุไ ว้ใ นปฏิ ญ ญาสหประชาชาติ ว่า ด้ว ยสิท ธิ เ ด็ก (The United Nations Declaration of the
Rights of the Child) และปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิ ของชนเผ่าพืน้ เมือง (The United Nations
Declaration on the Rights of Indigenous People) และค่ า นิ ย มของสหพั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ย
สมาคมและสถาบันห้องสมุด (Core Values of IFLA)
ข้อเสนอแนะ 2. พันธกิจและวัตถุประสงค์ของห้องสมุดโรงเรียนควรกําหนดไว้เพื่อแสดงถึงความเกี่ยวเนื่อง
กับพัน ธกิ จ หลักทางการศึ ก ษาทั้ง ในระดับ นานาชาติ ภูมิภ าค และชุม ชน ตลอดจนกับ ผลที่ ไ ด้รับ จาก
หลักสูตรของสถานศึกษา [บทนํา, 1.1-1.8]
ข้อเสนอแนะ 3. แผนควรมีความเหมาะสมต่อการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้ประสบความสําเร็จ โดย
ประกอบไปด้วยปั จจัยหลัก 3 ประการ: บรรณารักษ์วิชาชีพ, คอลเลคชั่นที่สนับสนุนหลักสูตรการเรียนการ
สอน; และแผนงานที่ชดั เจนเพื่อการเติบโตและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน [1.1-1.8]
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ข้อเสนอแนะ 4. การติดตามและประเมินผลบริการและโครงการของห้องสมุดโรงเรียน ตลอดจนการ
ดําเนินงานของบุคลากรห้องสมุดควรจะติดตามและประเมินผลอย่างเป็ นประจํา ทั้งนีเ้ พื่อให้หอ้ งสมุด
สามารถรองรับความต้องการของชุมชนโรงเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปได้ [1.9, 6.1-6.4]
ข้อเสนอแนะ 5. กฎหมายห้องสมุดโรงเรียนควรมีความเหมาะสม และเป็ นกฎหมายที่รฐั บาลกําหนด ทัง้ นี ้
เพื่อให้มีการระบุความรับผิดชอบที่เป็ นไปตามกฎหมายได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็ นการจัดตัง้ การส่งเสริม
สนับสนุน และการปรับปรุ งห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นกั เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงห้องสมุดได้ [2.12.2, 2.4-2.7]
ข้อเสนอแนะ 6. กฎหมายห้องสมุดโรงเรียนควรมีความเหมาะสม และเป็ นกฎหมายที่รฐั บาลกําหนด ทัง้ นี ้
เพื่อให้สมาชิกของชุมชนโรงเรียนเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางจริยธรรมที่ชัดเจน ซึ่งประกอบไปด้วย
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลอย่างเสมอภาค กฎหมายเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสาร กฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สิน
ทางปั ญญา และสิทธิเด็ก [2.3, 3.6-3.8]
ข้ อ เสนอแนะ 7. บริ ก ารและโครงการห้อ งสมุด โรงเรี ย นควรเป็ นไปตามทิ ศ ทางการดํา เนิ น งานของ
บรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรียนซึ่งมีวฒ
ุ ิการศึกษาด้านบรรณารักษศาสตร์และการสอน [3.1-3.4]
ข้อเสนอแนะ 8. บทบาทของบรรณารักษ์วิชาชีพในห้องสมุดโรงเรียนควรมีการกําหนดหน้าที่อย่างชัดเจน
ไม่ว่าจะเป็ นการแนะแนวห้องสมุด (เช่น การส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ และการอ่าน การสืบเสาะหา
ความรู ้ การเรียนรู โ้ ดยใช้ทรัพยากรเป็ นฐาน) การบริหารจัดการห้องสมุด ภาวะผูน้ าํ ในโรงเรียน การสร้าง
ความร่วมมือในโรงเรียน ความร่วมมือกับชุมชน และการส งเสริมการใช้บริการห้องสมุด [3.5-3.5.4]
ข้อเสนอแนะ 9. บุคลากรห้องสมุดทุกคน ไม่ว่าจะเป็ นบรรณารักษ์วิชาชีพ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครควร
เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ท่ีรบั ผิดชอบ ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายของห้องสมุด และความเกี่ยวข้องกับความ
เสมอภาคในการเข้าถึงข้อมูล สิทธิส่วนบุคคล และเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลของผูใ้ ช้บริการห้องสมุดทุก
คน [3.1, 3.2, 3.6, 3.7]
ข้อเสนอแนะ 10. บุคลากรห้องสมุดทุกคนควรพยายามพัฒนาคอลเลคชั่นห้องสมุด ทัง้ ที่อยู่ในรู ปแบบ
สิ่งพิมพ์และดิจิทัลให้สอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียน ตลอดจนพัฒนาคอลเลคชั่นที่เป็ นสากล คอล
เลคชั่นชาติพันธุ์ และวัฒนธรรมที่เกี่ ยวข้องกับสมาชิ กในชุม ชนโรงเรียน นอกจากนีบ้ ุคลากรทุกคนควร
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ส่งเสริมเกิดการใช้ทรัพยากรห้องสมุดเพิ่มมากขึน้ เช่น การทําบัญชีรายชื่อ การคัดสรรทรัพยากร และการ
แบ่งปั นทรัพยากร [4.2.3, 4.3, 4.3.1-4.3.4]
ข้ อ เสนอแนะ 11. สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณ์ คอลเลคชั่นและบริการของห้องสมุดโรงเรีย นควร
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนที่ ต รงตามความต้อ งการของนั ก เรี ย นและครู ผู้ส อน สิ่ ง อํา นวย
ความสะดวก อุปกรณ์ และคอลเลคชั่นของห้องสมุดเหล่านีค้ วรปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการในการ
เรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไป [4.1-4.3]
ข้ อ เสนอแนะ 12. เครื อ ข่ า ยระหว่ า งห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย นกั บ ห้ อ งสมุ ด ประชาชน และห้ อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษาควรได้รับการพัฒนาเพื่ อสร้างความเข้ม แข็งในการเข้าถึง ทรัพ ยากรและบริการของ
ห้องสมุด ทัง้ นีเ้ พื่อผลักดันให้เกิดการแบ่งปั นความรับผิดชอบต่อการสนับสนุนการเรียนรู ต้ ลอดชีวิตเพื่ อ
สมาชิกทุกคนในชุมชน [4.2, 5.4]
ข้อเสนอแนะ 13. บรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรียนควรเน้นการจัดกิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว
ห้องสมุด ได้แก่ การส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และการอ่าน การรู เ้ ท่าทันสื่อ และการรูส้ ารสนเทศ การ
สอบแบบสืบเสาะหาความรู ้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของครูผสู้ อน [5.25.7]
ข้อเสนอแนะ 14. บริการและโครงการต่าง ๆ ของห้องสมุดโรงเรียนควรพัฒนาจากความร่วมมือระหว่าง
บรรณารักษ์วิชาชีพของห้องสมุด และผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารหลักสูตร ครู ผูส้ อน เครือข่ายสมาชิก
จากห้องสมุดอื่น ๆ และสมาชิกในชุมชนทัง้ ทีมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษา ชาติพนั ธุ์ และกลุ่มคน
เฉพาะอื่น ๆ เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา วัฒนธรรมและสังคมให้เป็ นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน
[3.5, 3.5.4, 5.1-5.8]
ข้อเสนอแนะ 15. การปฏิบตั ิตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based practice) ควรนํามาใช้เพื่อ
เป็ นแนวทางในการจัดบริการและโครงการของห้องสมุดโรงเรียน เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากการปฏิบตั ิตาม
หลักฐานเชิงประจักษ์สามารถนํามาใช้เพื่อการปรับปรุ งการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ และการบริการและ
โครงการของห้องสมุดที่สง่ ผลดีต่อการเรียนและการสอนในโรงเรียน [5.1, 5.2]
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ข้อเสนอแนะ 16. ห้องสมุดโรงเรียนควรจะมีการวางแผน และสื่อสารอย่างเป็ นระบบแก่ผใู้ ช้บริการปั จจุบนั
และในอนาคต ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียกับห้องสมุดโรงเรียน ตลอดจนผูบ้ ริหาร ทัง้ นีเ้ พื่อกระตุน้ ให้เกิดการใช้งาน
และการส่งเสริมกิจกรรมและโครงการของห้องสมุดเพิ่มมากขึน้ [6.4, 6.5]
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บทนํา
ถึงแม้ว่าห้องสมุดโรงเรียนทั่วโลกจะมี รูปแบบที่แตกต่างกันไป แต่หอ้ งสมุดเหล่านั้นต่างมีวัตถุประสงค์
ร่วมกัน คือ การยกระดับ “การสอนและการเรียนรูส้ าํ หรับทุกคน” ด้วยเหตุนบี ้ คุ ลากรห้องสมุดโรงเรียนจึงทํา
หน้าที่ส่งเสริมให้ทุกคนมีความเสมอในการเข้าถึงข้อมูล อีกทัง้ บุคลากรห้องสมุดโรงเรียนยังยึดถือค่านิยม
ต่าง ๆ ของ ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก (1959) [United Nations Declaration of the Rights
of the Child (1959)] อ นุ ส ั ญ ญ า ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ ว่ า ด้ ว ย สิ ท ธิ เ ด็ ก (CRC, 1989) [United Nations
Convention on the Rights of the Child (1989)] ปฏิ ญ ญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ว ยสิ ท ธิ ข องชนพืน้ เมื อง
(2007) [United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People (2007)] และค่ า นิ ย มหลัก
ของสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (Core Values of IFLA) ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้
• การรับรองหลักการเรื่องเสรีภาพในการเข้าถึงสารสนเทศ ความคิด และผลงานทางจินตนาการ
และเสรีภาพในการแสดงออก ซึ่งปรากฏในข้อ 19 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน
(The Universal Declaration of Human Rights)
• ความเชื่อที่ว่าผูค้ น ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ต้องการการเข้าถึงสารสนเทศ ความคิด และผลงาน
ของจินตนาการอย่างสากลและเป็ นธรรม เพื่อสวัสดิภาพทางสังคม ทางการศึกษา ทางวัฒนธรรม
ทางประชาธิปไตย และทางเศรษฐกิจ
• ความเชื่อมั่นที่ว่าการให้บริการห้องสมุดและสารสนเทศที่มีคณ
ุ ภาพสูงช่วยรับประกันการเข้าถึง
• ความมุ่งมั่นที่จะทําให้สมาชิกของสหพันธ์ให้มีส่วนร่วมและได้รบั ประโยชน์จากกิจกรรมต่าง ๆ โดย
ไม่จาํ กัดสัญชาติ ความพิการ ชาติพนั ธุ์ เพศ ที่ตงั้ ทางภูมิศาสตร์ ภาษา ปรัชญาการเมือง เชือ้ ชาติ
หรือศาสนา (www.ifla.org/about/more)
แนวทางการปฏิบตั ินีอ้ ยู่บนพืน้ ฐานหลักการเบือ้ งต้นของการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนใน IFLA/UNESCO
School Library Manifesto: The school library in teaching and learning for all (ดู ภ าคผนวก ก)
บทบัญญัติว่าด้วยห้องสมุดโรงเรียน (School Library Manifesto) ตีพิมพ์เผยแพร่ครัง้ แรกเมื่อ ค.ศ. 1999
และได้รบั การแปลเป็ นภาษาต่าง ๆ มากมาย ห้องสมุดโรงเรียนยังคงใช้เอกสารเหล่านีอ้ ย่างต่อเนื่องเพื่อ
ยกระดับห้องสมุดให้เป็ นที่ยอมรับทัง้ ในโรงเรียน ในภูมิภาคและประเทศของตน
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บทบัญ ญั ติฯ ระบุว่า “รัฐ บาลซึ่ ง มี ก ระทรวงรับ ผิ ด ชอบด้า นการศึ ก ษาต่ า งถู ก กํา ชับ ให้พ ัฒ นากลยุ ท ธ์
นโยบาย และแผนต่าง ๆ โดยการบูรณาการกับหลักแนวคิดทีป่ รากฏอยู่ในบทบัญญัต”ิ แนวทางการปฏิบตั ิ
ในเอกสารนีจ้ ดั ทําขึน้ เพื่อให้ความรู ก้ บั ผูบ้ ริหารทัง้ ในระดับชาติและท้องถิ่นทั่วโลก และเพื่อให้การสนับสนุน
และแนวทางแก่ชุมชนห้องสมุด นอกจากนีย้ งั จัดทําขึน้ เพื่อช่วยผูน้ าํ โรงเรียนนําหลักการในบทบัญญัตินีม้ า
ปฏิบตั ิ เนื่องด้วยโรงเรียนและห้องสมุดโรงเรียนในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันออกไป ดังนัน้ ผูใ้ ช้ค่มู ือ
ฉบับนีค้ วรอ่านและนําไปใช้ โดยตระหนักถึงความเหมาะสมกับบริบทของตน
เอกสารฉบับนีจ้ ดั ทําขึน้ จากแรงบันดาลใจและปณิธาน โดยคณะผูจ้ ดั ทําเอกสารนีไ้ ด้รบั แรงบันดาลใจจาก
พันธกิจและค่านิยมของห้องสมุดโรงเรียน ซึ่งคณะผูจ้ ดั ทําเอกสารต่างเห็นพ้องต้องกันว่า แม้แต่ในประเทศที่
ห้องสมุดโรงเรียนมีทรัพยากรและได้รบั การสนับสนุนเป็ นอย่างดี บุคลากรห้องสมุดโรงเรียนและผูบ้ ริหาร
การศึ ก ษายัง ต้อ งเผชิ ญ กั บ อุ ป สรรคเกี่ ย วกั บ ความต้อ งการของชุ ม ชนโรงเรี ย นในการเรี ย น และต้อ ง
ปฏิบตั ิงานเพื่อตอบสนองสภาพแวดล้อมทางสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลง
แนวทางการปฏิ บัติจ ากคู่มื อทั้ง หมดถูกคัดสรรเพื่อให้ส ามารถนําไปปฏิบัติใ ห้บรรลุเ ป้าหมายได้อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล และที่สาํ คัญคือบรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรียนสามารถนํามาตรฐานและแนวทางจากคู่มือเพื่อ
นําไปใช้ในการปฏิบตั ิงานปั จจุบนั หรือเตรียมความพร้อมในอนาคตเพื่อใช้ปรับปรุ งบริการและโครงการของ
ห้องสมุดโรงเรียนให้เหมาะกับสถานการณ์ของท้องถิ่น มาตรฐานและแนวทางการปฏิบตั ิควร "สะท้อนกลับ"
ไปยังบุคคลที่เข้าใจสถานการณ์ในท้องถิ่นได้ดีท่ีสดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการขอจัดสรรงบประมาณ
และจํานวนบุคลากรเพิ่มขึน้ หรือการปรับปรุ งสถานที่ใหม่ ทัง้ นีห้ ลักฐานที่มีนาํ้ หนัก และสามารถสนับสนุน
การขอจัดสรรทรัพยากรตามที่กล่าวมาข้างต้น คือ ความสําเร็จทางการเรียนรูข้ องนักเรียนและครู ซ่ึงเป็ นที่
ประจักษ์มากกว่าการวัดจากความสําเร็จตามเกณฑ์มาตรฐาน
การดําเนินการให้เป็ นไปตามมาตรฐาน สําหรับงบประมาณ เทคโนโลยี คอลเลคชั่น บุคลากร และสิ่งอํานวย
ความสะดวกไม่ได้รบั ประกันว่าห้องสมุดนัน้ ๆ จะมีสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนที่ดีท่สี ดุ แต่สิ่งที่สาํ คัญ
มากกว่านัน้ คือ หนทางที่ทาํ ให้สมาชิกในชุมชนโรงเรียนตระหนักถึงคุณค่าของห้องสมุดโรงเรียน กล่าวคือ
การให้บริการ เพือ่ จุดมุ่งหมายทางจริยธรรม ของห้องสมุดโรงเรียน (เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ ของ
เยาวชน) และ วัตถุประสงค์ทางการศึกษาของห้องสมุดโรงเรียน (เช่น การปรับปรุงการเรียนการสอนสําหรับ
ทุกคน) ส่วนสิ่งอํานวยความสะดวก คอลเลคชั่น บุคลากร และเทคโนโลยีเป็ นเพียงเครื่องมือที่เอือ้ ให้บรรลุ
ถึงจุดหมายปลายทาง
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ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ รวมถึงบุคลากรห้องสมุดโรงเรียน ต้องระลึกอยู่เสมอถึง
คําถามสําคัญ คือ นักเรียนและครูได้รบั ประโยชน์อะไรจากการเข้าถึงบริการและโปรแกรมห้องสมุดโรงเรียน
จากงานวิจัยในช่วงสี่ทศวรรษที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าห้องสมุดโรงเรียนที่เพียบพร้อมด้วยบุคลากรและ
ทรัพยากรสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทรัพยากรที่สาํ คัญที่สุดของห้องสมุดโรงเรียน คือ บรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรียนที่มีคณ
ุ วุฒิทางวิชาชีพ ซึ่ง
ทํางานร่วมมือกับครู ผสู้ อนคนอื่น ๆ เพื่อสร้างองค์ความรูแ้ ละการเรียนรูท้ ่ีเกิดจากประสบการณ์ ที่สร้างองค์
ความรูอ้ ย่างมีความหมาย (Meaning-Making Learning Experiences) ให้แก่นกั เรียน
คู่มือการดําเนินงานห้องสมุดโรงเรียนสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA
School Library Guidelines) สามารถนําไปใช้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุ งห้องสมุดโรงเรียนได้
แตกต่างกันไปในภูมิภาคต่าง ๆ ถึงแม้ว่าการนําคู่มือไปใช้ในประเทศกําลังพัฒนาอาจเป็ นเรื่องที่ท ้าทาย
แต่ จุดมุ่งหมายทางด้านคุณธรรม และ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา ของห้องสมุดโรงเรียนสามารถกําหนด
ได้ ถึงแม้ว่าจะมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไป และสามารถนําไปใช้อย่างสร้างสรรค์ได้ บางครัง้ อาจ
นําไปใช้เพื่อเป็ นการสร้างพืน้ ฐานทางการเรี ยนรู ท้ ่ีจาํ เป็ น ต่อการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ตัวอย่างของ
โครงการนวัตกรรมด้านการอ่านออกเขียนได้ ปรากฏอยู่ในหนังสือที่ได้รบั การสนับสนุนโดยอิฟลา ชื่อว่า
Global Perspectives on School Libraries: Projects and Practices (Marquardt & Oberg, 2011)
ตัว อย่ า งเช่ น หนัง สื อ Global Action on School Library Guidelines (Schultz-Jones & Oberg, 2015)
เป็ นหนังสือได้รบั การเผยแพร่เมื่อเร็ว ๆ นี ้ และได้รบั การสนับสนุนจากอิฟลา ซึ่งนําเสนอความคิดริเริ่มที่เป็ น
นวัตกรรมสําหรับการพัฒนา การนําไปใช้ และการส่งเสริมแนวทางของห้องสมุดโรงเรียน
บทบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ว ยห้อ งสมุ ด โรงเรี ย นสหพั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศว่ า ด้ว ยสมาคมและสถาบัน ห้อ งสมุ ด
(IFLA/UNESCO School Library Manifesto) เผยแพร่หลักการพื น้ ฐานในการพัฒ นาห้องสมุดโรงเรียน
คู่ มื อ การดํา เนิ น งานห้อ งสมุ ด โรงเรี ย น (School Library Guidelines) ให้ทิศทางในการปฏิบัติง านจาก
พืน้ ฐานในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรี ยน อีกทั้ง คู่ มื อการดําเนินงานห้องสมุดโรงเรียน (School Library
Guidelines) ท้าทายเราให้คิดกว้างและนําไปใช้ให้เหมาะสมกับท้องถิ่นตามกําลัง และความสามารถเท่าที่
จะทําได้อย่างถึงที่สุด ทัง้ นีเ้ พื่อให้บริการห้องสมุดโรงเรียนที่ดีท่ีสุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ในการสนับสนุน "การ
สอนและการเรียนรูส้ าํ หรับทุกคน"
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คิดให้ใหญ่ มองให้ไกล
คู่มือการดําเนินงานห้องสมุดโรงเรียนวาดหวังให้โลกใบนีม้ ีความเสมอภาค ผูค้ นมีโอกาสเท่าเทียมกัน และ
ได้รับ ความยุ ติ ธ รรมทางสัง คม แนวคิ ด นี ้ถู ก นํา มาปรับ ใช้กั บ บริ บ ทของยุ ค ศตวรรษที่ 21 และการ
เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนผ่าน การติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลทัง้ ในระดับและภาคส่วนต่าง ๆ ชีวิต
ผูค้ นทั่วโลกได้รบั ผลกระทบจากสมัยนิยมต่าง ๆ เช่น โลกาภิวฒ
ั น์ ความไม่ม่ นั คงและการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีไร้สายสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile
technologies) และความยั่งยืน หรือ “แนวคิดสีเขียว” (Greening) ของสิ่งแวดล้อม
การศึกษากําลังเปลี่ยนไปด้วยการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรและด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (เช่น
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud computing) การเล่นเกม (Gaming) สมาร์ทโฟน (Smartphones)
นโยบายคอมพิ วเตอร์ส าํ หรับนักเรี ยนทุก คน (1to1 computing) เป็ นต้น การระดมทุน รู ปแบบใหม่ เ พื่ อ
การศึกษาเป็ นสิ่งจําเป็ น สําหรับด้านการเงินและกฎหมายในหลายประเทศที่มุ่งเน้นการลดต้นทุน และ
งบประมาณของภาครัฐที่จดั สรรแก่โรงเรียนและมหาวิทยาลัย ด้วยผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายทั่วโลกมีจาํ นวนเพิ่มขึน้ แต่จาํ นวนผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาในหลายประเทศยังคงมีจาํ นวน
น้อย การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมส่งผลให้นกั เรียนต่างชาติและผูเ้ รียนภาษาที่สองในโรงเรียน
และมหาวิทยาลัยมีจาํ นวนเพิ่มมากขึน้ ความแพร่หลายทางเทคโนโลยีส่งผลให้ผูเ้ รียนเปลี่ยนวิธีในการ
เข้าถึงสารสนเทศและการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่นื (OECD, 2014)
ห้องสมุดก็ ไ ด้ร ับผลกระทบจากประเด็ น ทางดิจิทัล และสมัยนิยมต่าง ๆ เช่น การเข้าถึง ข้อมูล แบบเปิ ด
(Open access data) การเรี ย นรู ้แ บบคิ ด ริเ ริ่ ม (Learning initiatives) และการหลอมรวมของสื่ อ ดิ จิ ทัล
(Convergence) เป็ นต้น รัฐบาลจากหลายประเทศได้พฒ
ั นาเอกสารการวางแผนคล้ายกับ วาระด้านดิจิทลั
(The Digital Agenda) ของสหภาพยุ โ รป (http://ec.europa.eu/digital-agenda/en) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
ประเด็นหลัก 7 ประการ ดังนี ้
1) ตลาดร่ ว มด้า นดิ จิ ทั ล (Digital Single market) - เพื่ อ ลดอุ ป สรรคของการให้บ ริ ก าร
ออนไลน์ และเนือ้ หาข้ามพรมแดน
2) ความสามารถในการทํางานร่วมกัน (Interoperability) และมาตรฐาน – มาตรฐานใหม่
สําหรับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ แอพพลิเคชัน คลังข้อมูล และบริการต่าง ๆ ช่วยให้
มั่นใจได้ว่าสามารถทํางานแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างราบรื่นเหมือนกับอินเทอร์เน็ต
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3) ความน่ าเชื่ อถื อ และการรัก ษาความปลอดภัย – กฎระเบียบที่เ ข้ม แข็ง เกี่ ย วกับ ความ
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและการตอบสนองต่ อการลอบ เจาะ ล้วงข้อมูลในโลก
ไซเบอร์ (Cyber-hacking)
4) อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและความเร็วสูงมาก (Fast and Ultra-fast Internet) – การลงทุน
เพิ่มขึน้ เพื่อให้เกิดการเข้าถึงและดาวน์โหลดได้เร็วขึน้
5) การวิจยั และนวัตกรรม - การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มขึน้ เพื่อ
ขับเคลื่อนผลงานวิจยั และนวัตกรรมเกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์
6) การเสริมสร้างการรู ด้ ิจิทลั ทักษะต่าง ๆ และความรอบรู ้ – การศึกษาและการฝึ กอบรมเพื่อ
ลดช่องว่างทางดิจิทลั โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผูด้ อ้ ยโอกาส
7) ประโยชน์ท่ี ไ ด้ร ับจากเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สาร – เพื่ อลดการใช้พ ลัง งาน
ปรับปรุงบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มการเข้าถึงมรดกทางวัฒนธรรม
วาระด้านดิจิทลั ทําให้เกิดบุคลากรห้องสมุดโรงเรียนมีความต้องการในการพัฒนา และเพิ่มพูนทักษะดิจิทลั
ตลอดจนเตรียมความพร้อมที่จะทํางานร่วมกับผูอ้ ่ืนในชุมชนโรงเรียนเพิ่มมากขึน้ ทัง้ นีเ้ พื่อพัฒนาและเพิ่ม
ทักษะและความรู ด้ า้ นดิจิทลั แก่นกั เรียนและครูผสู้ อน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทลั และเทคโนโลยี
ไร้สายสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่กระทบต่อการจัดบริการและโปรแกรมของห้องสมุดทั่วโลก ซึ่งห้องสมุดบาง
แห่งอาจได้รบั ผลกระทบดังกล่าวในไม่ชา้ อีกทัง้ การเปลี่ยนแปลงเหล่านีย้ งั ส่งผลให้การสอนและหลักการ
ของการเป็ นพลเมืองดิจิทลั เป็ นสิ่งจําเป็ น
การนําไปปฏิบัติให้เหมาะกับบริบทของแต่ละท้องถิ่น
คู่มื อการดําเนินงานห้องสมุดโรงเรียน (School Library Guidelines) นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถ
นําไปปรับใช้และดําเนินการในรู ปแบบที่เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่นแต่ละแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็ นพระราชบัญญัติการศึกษา หรือพระราชบัญญัติ
เกี่ยวกับห้องสมุด ซึ่งอาจนําไปใช้ควบคู่กนั ทัง้ สองฉบับหรือไม่ก็ได้ เอกสารหลักสูตรสถานศึกษาอาจร่างขึน้
ในระดับชาติ ห รื อ ระดับท้องถิ่ น ซึ่ง เอกสารเหล่ านี ้อ าจกํา หนดพันธกิจ บทบาท และวัตถุประสงค์ข อง
ห้องสมุดโรงเรียนอย่างละเอียด หรืออาจเป็ นไปได้ท่ไี ม่มีระบุรายละเอียดใด ๆ เกี่ยวกับห้องสมุดโรงเรียนใน
เอกสารเหล่านี ้
คู่มือการดาํ เนินงานห้องสมุดโรงเรียน (School Library Guidelines) นัน้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทาง
ปฏิ บัติส าํ หรับรัฐ บาล สมาคมห้องสมุด โรงเรียน ผู้บริห ารโรงเรียน และชุม ชนท้องถิ่น ที่ดาํ เนิน การให้
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ห้องสมุดโรงเรียนเป็ นส่วนหนึ่งที่ทาํ ให้เกิดผลลัพธ์ทางการศึกษาในท้องถิ่น และมิติทางสังคมทัง้ ในและนอก
โรงเรียน ไม่ว่าจะเป็ นความต้องการสารสนเทศของชุมชนโรงเรียน สังคม ชาติพนั ธุ์ วัฒนธรรม ภาษา ชนเผ่า
พืน้ เมือง และกลุม่ คนเฉพาะอื่น ๆ
คู่มือการดาํ เนินงานห้องสมุดโรงเรียน (School Library Guidelines) เรียกร้องให้ผูบ้ ริหารทางการศึกษา
ทัง้ สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติของรัฐบาล และผูบ้ ริหารสถานศึกษาพิจารณาหลักฐานจากการวิจัยที่แสดงให้
เห้นว่าคุณภาพบริการของห้องสมุดโรงเรียนส่งผลให้เยาวชนเกิดความสําเร็จทางการศึกษาได้ คู่มือการ
ดําเนินงานห้องสมุดยังช่วยให้บคุ ลากรห้องสมุดโรงเรียนได้พฒ
ั นาและเพิ่มขีดความสามารถที่จาํ เป็ นต่อการ
รับ มื อ และเท่ า ทัน ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางการศึ ก ษาและสัง คมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง บุ ค ลากรเหล่ า นี ้จ ะ
กลายเป็ นตัวแทนและเป็ นผูก้ ระตุน้ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้
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บทที่ 1
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของห้องสมุดโรงเรียน
"ห้องสมุดโรงเรียนให้สารสนเทศและความคิดที่เป็ นฐานในการทาํ งานให้สาํ เร็จในสังคมสารสนเทศและ
สังคมฐานความรู ใ้ นปัจจุบนั ห้องสมุดโรงเรียนเตรียมนักเรียนให้มีทกั ษะในการเรียนรู ต้ ลอดชีวิตและพัฒนา
จินตนาการ เพือ่ ทีพ่ วกเขาจะเติบโตเป็ นพลเมืองทีม่ ีความรับผิดชอบในสังคม" บทบัญญัติว่าด้วยห้องสมุด
โรงเรียนของสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด และองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
1.1 บทนํา
บทนีเ้ ป็ นเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของห้องสมุดโรงเรียน ตามที่กาํ หนดไว้ในบทบัญญัติ
ว่าด้วยห้องสมุดโรงเรียนของสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด และองค์การ
ศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (IFLA/UNESCO School Library Manifesto 1999)
บทบัญญัติฯ ได้ นิยามคําว่า ห้องสมุดโรงเรียนไว้ว่าเป็ น “พลังในการส่งเสริมและปรับปรุงการสอน และการ
เรียนรู ใ้ นโรงเรียน ทัง้ สําหรับครู และนักเรียน” ประเด็นสําคัญที่ระบุในบทบัญญัติฯ มีรายละเอียดปรากฏใน
บทลําดับต่อ ๆ ไป
1.2 บริบท
ห้องสมุดโรงเรียนทั่วโลกเป็ นสภาพแวดล้อมการเรียนรู ท้ ่ีให้พืน้ ที่ (ทัง้ ทางกายภาพและดิจิทัล) การเข้าถึง
ทรัพยากร และการเข้าถึงกิจกรรมและบริการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู ข้ องนักเรียน ครู
และชุมชน การเติบโตของห้องสมุดโรงเรียนสอดคล้องกับการเติบโตของการศึกษาที่สง่ เสริมให้นกั เรียนมีทงั้
ความรูใ้ นการดําเนินชีวิตในสังคมและมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคม
แม้ว่าสภาพของสิ่งอํานวยความสะดวกและการดําเนินงานในห้องสมุดโรงเรียนทั่วโลกมีความแตกต่างกัน
ไป ห้องสมุดโรงเรียนทุกแห่งล้วนมุ่งเน้นการสนับสนุน และการพัฒนาการเรียนรู ข้ องนักเรียน ห้องสมุด
โรงเรียนให้โอกาสทางการเรียนรูท้ งั้ แบบรายบุคคล และแบบหมู่คณะทัง้ กลุ่มเล็ก และกลุม่ ใหญ่ โดยมุ่งเน้น
เนื อ้ หาทางปั ญ ญา (intellectual content) การรู ส้ ารสนเทศ (information literacy) และการพัฒ นาทาง
วัฒนธรรมและสังคม (cultural and social development) ด้วยจุดเน้นที่ยึดผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง ห้องสมุด
โรงเรียนจึงสนับสนุน ขยาย และคํานึงถึงลักษณะเฉพาะของหลักสูตรในแต่ละโรงเรียน
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ตัวอย่างเช่น
โครงการห้องสมุด Lubuto ในประเทศแซมเบียมีทรัพยากรที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม และประสบการณ์
ด้านการศึกษาสําหรับเด็กกําพร้าและและเยาวชนที่ตอ้ งการการพักพิง
1.3 ความหมายของห้องสมุดโรงเรียน
ห้องสมุดโรงเรียนเป็ นพืน้ ที่การเรียนรู ท้ างกายภาพและทางดิจิทลั ซึ่งมีการอ่าน การตัง้ คําถาม การวิจยั การ
คิ ด จิ น ตนาการ และความคิ ด สร้า งสรรค์เ ป็ น หัว ใจสํา คัญ ของการเดิ น ทางจากสารสนเทศสู่ ค วามรู ้
(information-to-knowledge journey) ของนักเรียน และเพื่อการเติบโตทัง้ ในส่วนของปั จเจกบุคคล สังคม
และวัฒนธรรม ถึงแม้จะมีคาํ หลายคําที่ใช้เพื่อสื่อความหมายถึงพืน้ ที่การเรียนรูท้ างกายภาพและทางดิจิทลั
(เช่น ศูนย์เอกสารสนเทศและสารนิเทศ ศูนย์ทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งเรียนรู ห้ อ้ งสมุด พืน้ ที่สร้างสรรค์
ของห้องสมุด)แต่คาํ ว่า ห้องสมุดโรงเรียน เป็ นคําที่ถกู ใช้มากที่สดุ และนํามาใช้บ่งบอกถึงลักษณะทัง้ สถานที่
(facility) และหน้าที่ (functions)
ในวงการวิ จั ย นานาชาติ ช่ ว ง 50 ปี ที่ ผ่ า นมา (ดู ท่ี Haycock, 1992, ใน LRS (2015) School Libraries
Impact Studies in the USA www.lrs.org/data-tools/school-libraries/impact-studies/ และ 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) ได้ระบุไ ว้ว่า ห้องสมุดโรงเรียน
ในภาพรวมควรมีองค์ประกอบสําคัญสามประการดังนี ้
• มีบรรณารักษ์ห้องสมุดซึ่งมี วุฒิ การศึกษาด้านบรรณารักษศาสตร์ และการสอน เนื่องจาก
คุณสมบัติดงั กล่าวแสดงถึงความเชี่ยวชาญที่จาํ เป็ นต่อบทบาทการทํางานที่ซบั ซ้อน ทัง้ ในด้าน
การเรียนการสอน (instruction) การอ่านและการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ (reading
and literacy development) การบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียน ความร่วมมือกับบุคลากร
สายการสอน และการมีสว่ นร่วมกับชุมชนด้านการศึกษา
• มี ก ารจั ด ทรัพ ยากรสารสนเทศที่ มี คุ ณ ภาพสู ง มี รู ป แบบที่ ห ลากหลาย (สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ สื่ อ
มัลติมีเดีย และสื่อดิจิทัล) ที่สนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการของโรงเรียน ตลอดจนรวมถึงจัดให้มีโครงการต่าง ๆ และการพัฒนาบุคคล
• มีนโยบายและแผนสําหรับการเติบโตและการพัฒนาที่ชดั เจนและต่อเนื่อง
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ห้องสมุดโรงเรียนมีขนั้ ตอนในการพัฒนา และเติบโตเฉกเช่นเดียวกับมิติอ่ืน ๆ ของระบบการศึกษา อย่างไร
ก็ตามองค์ประกอบทัง้ สามประการของห้องสมุดโรงเรียนควรสอดคล้องตามพันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
ห้องสมุดโรงเรียน จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า ปั จจัยสําคัญที่สง่ ผลให้หอ้ งสมุดโรงเรียนมีศกั ยภาพและมี
อิทธิพลต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน ประกอบไปด้วย
• การจัดพื น้ ที่ ท างกายภาพและพื ้นที่เ พื่ อการเข้า ถึ ง สื่ อ ดิจิ ทัล ในโรงเรีย นให้กว้างขวางและ
สามารถเข้าถึงได้ทกุ คน
• การเป็ นพืน้ ที่เปิ ดให้ทุกคนเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพในสื่อทุกลักษณะ ทัง้ เอกสารตีพิมพ์
สื่อมัลติมีเดีย และทรัพยากรสารสนเทศดิจิทลั ได้อย่างเสมอภาคและเสรี
• การเป็ นพืน้ ที่ ปลอดภัยที่ส่ง เสริม สนับสนุนความสงสัยใคร่รู ้ ความคิดสร้างสรรค์ และการ
เรี ย นรู ้ข องแต่ ล ะบุ ค คล และเป็ น สถานที่ ซ่ึ ง นัก เรี ย นสามารถสํา รวจเรื่ อ งต่ า ง ๆ ที่ มี ค วาม
หลากหลายได้อย่างเป็ นส่วนตัวและปลอดภัย แม้ว่าจะเป็ นประเด็นที่มีการโต้แย้งกันในสังคม
• การเป็ นพื น้ ที่ส าํ หรับการเรี ยนการสอนที่ใ ห้นักเรียนได้เ รีย นรู ถ้ ึง ความสามารถ และความ
ต้องการของตนเองในการมีสว่ นร่วมกับสารสนเทศและการสร้างความรู ้
• การเป็ น พื ้น ที่ ท างเทคโนโลยี ท่ี มี อุ ป กรณ์ท างเทคโนโลยี ซอฟท์แ วร์ และความชํา นาญที่
หลากหลายเพื่อการสร้างสรรค์ การเป็ นตัวแทน และการแบ่งปั นความรู ้
• การเป็ นศูนย์การอ่านออกเขียนได้ (literacy centre) ซึ่งชุมชนโรงเรียนใส่ใจต่อการพัฒนาการ
อ่าน และการอ่านออกเขียนได้ทกุ รูปแบบ
• การเป็ นศูนย์สง่ เสริมการเป็ นพลเมืองดิจิทลั (centre for digital citizenship) ซึ่งเป็ นชุมชนแห่ง
การเรี ยนรู ท้ ่ี ส ามารถใช้เ ครื่ องมื อ ดิจิ ทัล ได้อย่ างถู ก ต้องตามหลัก จริ ยธรรม และปลอดภัย
ตลอดจนเรียนรูก้ ลยุทธ์ในการปกป้องตัวตน (identity) และข้อมูลส่วนบุคคล
• การเป็ นสภาพแวดล้อมทางสารสนเทศสําหรับทุกคนในชุมชน โดยให้สามารถเข้าถึงทรัพยากร
อย่างเท่าเทียม การพัฒนาทักษะทางสารสนเทศ ซึ่งในบางครัง้ อาจไม่สามารถเข้าถึงได้จาก
บ้าน
• การเป็ นพืน้ ที่ทางสังคมที่เปิ ดกว้างและรองรับกิจกรรมทางวัฒนธรรม ทางวิชาชีพ และทาง
การศึกษาสําหรับชุมชนทั่วไป
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1.4 บทบาทของห้องสมุดโรงเรียนในโรงเรียน
ห้องสมุดโรงเรียนดําเนินการภายในโรงเรียนในฐานะที่เป็ นศูนย์สง่ เสริมการเรียนการสอน ซึ่งมีบทบาทอย่าง
เข้มแข็งในการบูรณาการการใช้หอ้ งสมุด (instructional program) เข้ากับเนือ้ หาหลักสูตรโดยเน้นที่:
• ความสามารถในใช้ทรัพยากรสารสนเทศ (Resource-based capabilities) คือ ความสามารถ
และการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหา การเข้าถึง และการประเมินทรัพยากรสารสนเทศใน
รู ปแบบต่ างๆ รวมไปถึ ง แหล่ง บุคคล และสิ่ง ประดิษฐ์ท างวัฒ นธรรม (cultural artefacts)
ความสามารถเหล่านีร้ วมถึง 1) การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อค้นหา เข้าถึง
และประเมินสารสนเทศดังที่กล่าวไปข้างต้น และ 2) การพัฒนาทักษะการรู ส้ ารสนเทศทัง้ ใน
รูปแบบดิจิทลั และสิ่งตีพิมพ์
• ความสามารถในการคิด (Think-based capabilities) คือ ความสามารถและการจัดการที่เน้น
การมีส่วนร่วมอย่างลึกซึง้ กับข้อมูลและสารสนเทศ ด้วยกระบวนการวิจัยและการสืบเสาะหา
ความรู ้ (Research and inquiry process) ทักษะการคิดขัน้ สูง (Higher order thinking) และ
การคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ (Critical thinking) ซึ่ ง นํา ไปสู่ก ารสร้า งสรรค์ผ ลผลิ ต ทางความคิ ด ที่ มี
ความหมาย และแสดงถึงความเข้าใจในองค์ความรูเ้ หล่านัน้ ได้อย่างลึกซึง้
• ความสามารถในการใช้ความรู เ้ ป็ นฐาน (Knowledge-based capabilities) คือ ความสามารถ
ในการวิจยั และการสืบเสาะหาความรู ้ (Research and inquiry process) และความสนใจที่
มุ่งไปสูก่ ารสร้างสรรค์ พัฒนา และแบ่งปั นผลผลิตทางความรู ้ ตลอดจนสามารถแสดงถึงความ
เข้าใจในองค์ความรูเ้ หล่านัน้ ได้อย่างลึกซึง้
• ความสามารถในการอ่านและการอ่านออกเขียนได้ (Reading and literacy capabilities) คือ
ความสามารถและการจัด การที่ เ กี่ ย วข้องกับ 1)ความสุข จากการอ่ าน (the enjoyment of
reading) 2) การอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน (reading for pleasure) 3) การอ่านเพื่อการเรียนรู ้
จากหลายแพลตฟอร์ม และ 4) การเปลี่ยนแปลง การสื่อสาร และการเผยแพร่ขอ้ ความใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อการพัฒนาความหมายและความเข้าใจต่อสิ่งที่อ่านอย่างลึกซึง้
• ความสามารถส่ว นบุ ค คลและความสัม พันธ์ระหว่ างบุ ค คล (Personal and interpersonal
capabilities) คือ ความสามารถและการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางสังคมและ
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วัฒนธรรม ในการแสวงหาทรัพยากรสารสนเทศ และการเรียนรู เ้ กี่ยวกับตนเองและผูอ้ ่ืน ทัง้ ใน
ฐานะการเป็ นผูว้ ิจยั ผูใ้ ช้สารสนเทศ ผูส้ ร้างองค์ความรู ้ และพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
• ความสามารถในการจัดการเรียนรู ้ (Learning management capabilities) คือ ความสามารถ
และการจัดการที่ช่วยให้นกั เรียนได้เตรียมความพร้อม วางแผน และประสบความสําเร็จในการ
เรียนตามหน่วยการเรียนรูใ้ นหลักสูตร
บรรณารักษ์ของโรงเรียนมีบทบาทเป็ นผูน้ าํ ในการพัฒนาขีดความสามารถเหล่านีผ้ ่านแต่ละบุคคลและผ่าน
การร่วมมือในการอํานวยความสะดวกในการเชื่อมโยงกับเนือ้ หาหลักสูตรและผลลัพธ์ท่ตี อ้ งการ
1.5 เงือ่ นไขสําหรับห้องสมุดโรงเรียนทีม่ ีประสิทธิภาพ
งานวิ จั ย แสดงให้เ ห็ น ว่ า เงื่ อ นไขที่ ส ํา คั ญ ที่ สุ ด สํา หรับ ห้อ งสมุ ด โรงเรี ย นที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คื อ การมี
บรรณารักษ์ประจําห้องสมุดโรงเรี ยนซึ่ง มีคุณ วุฒิท างบรรณารัก ษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทั้ง นี ้
ห้องสมุดโรงเรียนที่ไม่มีการจัดกิจกรรมการสอน (เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครอบคลุมตาม
แผน) จะไม่ ส ามารถสร้างผลกระทบทางบวกต่ อ การเรี ยนการสอนได้ ซึ่ง จากงานวิจัยแสดงให้เ ห็ น ว่ า
ผลกระทบทางบวกดังกล่าว จะเกิดขึน้ ได้ต่อเมื่อห้องสมุดโรงเรียนมีบรรณารักษ์ประจําห้องสมุดที่มีคณ
ุ วุฒิ
ตรง และปฏิบตั ิทาํ หน้าที่ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.4
ห้องสมุดโรงเรี ยนควรมี การบริ ห ารจัดการภายใต้กรอบนโยบายที่ มี โ ครงสร้างอย่ างชัด เจน เนื่ องจาก
ห้องสมุดโรงเรียนเป็ นศูนย์กลางการสร้างผลิตผลทางการอ่าน การสืบเสาะหาความรู ้ และความร่วมมือ
นโยบายของห้องสมุดควรกําหนดขึน้ โดยคํานึง ถึงนโยบายในภาพรวม และความต้องการของโรงเรี ยน
นอกจากนีค้ วรสะท้อนถึงภาพลักษณ์ท่ีน่าเชื่อถือ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ ตลอดจนสภาพ
ความเป็ นจริงของโรงเรียน การสนับสนุนจากการบริหารและนโยบายของโรงเรียนเป็ นสิ่งจําเป็ นที่แสดงถึง
การตระหนักถึงคุณประโยชน์ข องห้องสมุดโรงเรี ยน ในบทต่อ ๆ ไป จะกล่าวถึงสิ่งอํานวยความสะดวก
ทรัพยากรสารสนเทศทัง้ สิ่งตีพิมพ์และสื่อดิจิทัล และทรัพยากรบุคคลที่จาํ เป็ นต่อการดําเนินงานห้องสมุด
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
1.6 วิสัยทัศน์สาํ หรับห้องสมุดโรงเรียน
แถลงการณ์เ กี่ ยวกับวิ สัยทัศน์แ สดงถึ ง สภาพของห้องสมุดโรงเรียนที่ ต้องการในอนาคต วิสัยทัศน์ของ
ห้องสมุดทั่วโลกอาจแตกต่างกันไป ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับจุดเริ่มต้นของห้องสมุด ทัง้ นีก้ ารกําหนดวิสัยทัศน์ของ
ห้องสมุดของโรงเรียนให้เป็ นศูนย์กลางการเรียนรูใ้ นระบบการศึกษา ควรมุ่งเน้นการสร้างห้องสมุดให้เป็ น
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พืน้ ที่การเรียนรูท้ ่หี ลากหลายและก้าวข้ามข้อจํากัดต่าง ๆ ในปัจจุบนั ให้ได้
วิสยั ทัศน์ท่รี วมเอาแนวโน้มสําคัญ 5 ประการจากรายงาน IFLA Trends Report 2013 (trends.ifla.org)
ระบุไว้ดงั นี:้
1)
2)
3)
4)
5)

เทคโนโลยีใหม่ ๆ จะส่งผลให้เกิดทัง้ การขยายและจํากัดการเข้าถึงสารสนเทศ
การศึกษาออนไลน์จะทําให้คนเข้าถึงการศึกษาได้เท่าเทียมกัน และส่งผลต่อระบบการเรียนรู ้
แบบเดิมไปทั่วโลก
ขอบเขตของความเป็ นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูล (privacy and data
protection) จะถูกกําหนดใหม่
สังคมที่เชื่อมต่อกันแบบไร้ขีดจํากัดจะรับฟั งและเพิ่มพลังให้กบั เสียงและกลุม่ ทางสังคมใหม่ ๆ
เศรษฐกิจสารสนเทศทั่วโลกจะถูกเปลี่ยนโฉมหน้าโดยเทคโนโลยีใหม่ๆ

1.7 คําแถลงพันธกิจ (mission statement) สําหรับห้องสมุดโรงเรียน
พันธกิจ คือ นิยามของลักษณะ วัตถุประสงค์ และบทบาทของห้องสมุดโรงเรียนในฐานะส่วนหนึ่ ง ของ
วัตถุประสงค์และข้อตกลงร่วมกันของโรงเรียน พันธกิจของห้องสมุดโรงเรียนทั่วโลกเป็ นไปตามที่ระบุไว้ใน
บทบัญญัติว่าด้วยห้องสมุดโรงเรียนของสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด และ
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ปี ค.ศ. 1999 (ภาคผนวก A) คําแถลงพันธกิจ
ของห้องสมุดของโรงเรียนแต่ละแห่งควรสะท้อนองค์ประกอบของบทบัญญัติฯ ที่ได้กาํ หนดไว้ว่า ห้องสมุด
โรงเรียนมีพนั ธกิจที่สอดรับกับบริบททางการศึกษาของโรงเรียนนัน้ ๆ คําแถลงพันธกิจควรแสดงแนวทางที่
การมุ่งเน้นทรัพยากร การให้คาํ แนะนําในการวางแผน และการสื่อสารเจตนาเพื่อรับใช้ชุมชน โดยการระบุ
ความต้องการของสมาชิ ก ทักษะ ทรัพ ยากรและความสามารถที่ จ าํ เป็ นเพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการ
เหล่านัน้ และผลที่คาดว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อชุมชน โดยผลเหล่านีส้ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการศึกษา
เพื่อเตรียมพร้อมนักเรียนให้สามารถทํางานได้ในอนาคตและการเป็ นพลเมืองของชาติ
1.8 บริการของห้องสมุดโรงเรียน
ห้องสมุดโรงเรี ยนมี บริการหลากหลายรู ปแบบเพื่ อตอบสนองความต้องการของชุม ชนการเรี ยนรู ้ (the
learning community) ซึ่งบริการเหล่านีอ้ าจจัดภายในหรือให้บริการไปยังภายนอกห้องสมุดโรงเรียน การ
ให้บริการโดยใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) จะขยายขอบเขตการเข้า ถึง ห้องสมุด ให้
ครอบคลุมทุกพืน้ ที่ทัง้ ที่โรงเรียนและที่บา้ น โครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเครือข่ายที่
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แข็งแกร่งช่วยให้ผใู้ ช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ ทรัพยากรในชุมชน และทรัพยากรดิจิทลั รวมทัง้
เครื่องมือในการตอบคําถาม การสร้าง การนําเสนอและการแบ่งปั นความรูต้ ่างๆ ที่มีในห้องสมุด
บริการของห้องสมุดโรงเรียนรวมถึง:
• การพัฒนาวิชาชีพสําหรับคณาจารย์ดา้ นการสอน (เช่น การอ่านและการอ่านออกเขียนได้
เทคโนโลยี การสืบเสาะหาความรู ้ และกระบวนการการวิจยั )
• หนังสือ/กิจกรรมการอ่านที่มีชีวิตชีวา เพื่อการสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา เพื่อความเพลิดเพลินส่วน
บุคคล และการพัฒนาตนเอง
• การเรียนรู โ้ ดยการตัง้ คําถาม หรือการสืบเสาะหาความรู ้ (inquiry-based learning) และ
การพัฒนาทักษะการรูส้ ารสนเทศ และ
• ความร่วมมือกับห้องสมุดอื่น ๆ (ห้องสมุดประชาชน/ ห้องสมุดของหน่วยงานภาครัฐ/ แหล่ง
สารสนเทศชุมชน)
ห้องสมุดโรงเรียนมีคณ
ุ ค่าอย่างมากต่อชุมชนการศึกษา คุณค่านอกเหนือจากทรัพยากรสารสนเทศใน
ห้องสมุด คือ บริการผ่านกิจกรรมห้องสมุดที่มีชีวิตชีวา และบรรณารักษ์ท่ีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
1.9 การประเมินผลการให้บริการและกิจกรรมห้องสมุดของโรงเรียน
การประเมินผลการให้บริการและกิจกรรมของห้องสมุดโรงเรียนเป็ นส่วนสําคัญในการพัฒนาห้องสมุด
โรงเรี ยน การประเมิ น ผลแสดงถึ ง ความสามารถในการตรวจสอบได้ โดยช่ วยพิ จ ารณาว่ า บริการและ
โครงการของห้องสมุดเป็ นไปตามความต้องการของชุมชนโรงเรียนหรือไม่ การประเมินผลช่วยเสริมสร้าง
การปรับเปลี่ยนบริการและกิจกรรมในห้องสมุดโรงเรียน โดยมีอิทธิพลต่อความคิดของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ของห้องสมุดในการสนับสนุนห้องสมุดโรงเรียน ทัง้ นีก้ ารเลือกวิธีการประเมินขึน้ อยู่กับความต้องการของ
ชุมชนโรงเรียน และระยะในการพัฒนาห้องสมุด (เช่น คุณภาพของกิจกรรม การรับรูข้ องผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย
เนือ้ หาของกิจกรรม และผลกระทบของกิจกรรม)
การประเมินผลโดยมุ่งเน้นที่คณ
ุ ภาพโดยรวมของห้องสมุดอาจใช้มาตรฐานระดับนานาชาติ ระดับประเทศ
หรือระดับท้องถิ่นเพื่อพิจารณา และวัดคะแนนห้องสมุดโรงเรี ยนได้ในหลากหลายด้าน (เช่น บุคลากร
สถานที่ เทคโนโลยี และทรัพยากร ตลอดจนการสอนการใช้หอ้ งสมุด) การประเมินผลที่เน้นการปรับปรุ งการ
ปฏิ บัติ ง านในห้อ งสมุด โรงเรี ย น มัก เรี ย กว่ า การปฏิ บัติ ต ามหลัก ฐานเชิ ง ประจัก ษ์ (evidence-based
practice) อาจใช้ข ้อ มูล จาก ผลการเรี ย นรู ้ข องนักเรี ยน รู ป แบบการสอน (ตามระดับ ชั้น คะแนน หรื อ
รายวิชา) การสํารวจนักเรียน ครู ผูส้ อน และ/หรือผูป้ กครอง หรือสถิติจากระบบยืมคืน และระบบการจัดหมู่
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หนังสือของห้องสมุด ในบทที่ 6 ของเอกสารฉบับนีจ้ ะกล่าวถึงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความจําเป็ นและ
ประโยชน์ของการประเมินผลการดําเนินงานห้องสมุดและการประชาสัมพันธ์ (การส่งเสริมการใช้หอ้ งสมุด
การตลาด การสนับสนุนการอ่าน)
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
American Association of School Librarians. (2014). Governing documents. Retrieved from
www.ala.org/aasl/about/governing-docs
American Association of School Librarians. (2011). Standards for the 21st century learner.
Retrieved from www.ala.org/aasl/standards-guidelines/learning-standards
Hay, L., & Todd, R. J. (2010). School libraries 21C. NSW Department of Education and Training.
Retrieved from www.curriculumsupport.education.nsw.gov.au/schoollibraries/assets/pdf/21c_
report.pdf
Haycock, K. (1992). What works: Research about teaching and learning through the school’s
library resource center. Seattle, WA: Rockland Press.
IFLA/UNESCO School Library Manifesto. (1999). Retrieved from www.ifla.org/publications/
iflaunesco-school-library-manifesto-1999
Library Research Service [Colorado State Library, Colorado Department of Education]. School
libraries impact studies. Retrieved from www.lrs.org/data-tools/school-libraries/impact-studies/
Groupe de Recherche sur la Culture et la Didactique de l’information. (2010). Parcours de
formation à la culture de l’information [The learning path to an information culture]. Retrieved
from http://culturedel.info/grcdi/?page_id=236
Williams, D., Wavell, C., & Morrison, K. (2013). Impact of school libraries on learning: Critical
review of published evidence to inform the Scottish education community. Aberdeen, Scotland:
Robert Gordon University, Institute for Management, Governance & Society (IMaGeS). Retrieved
from www.scottishlibraries.org/storage/sectors/schools/SLIC_RGU_Impact_of_School_Libraries_
2013.pdf).
31

บทที่ 2
กรอบกฎหมายและการเงินสําหรับห้องสมุดโรงเรียน
“ไม่ว่าห้องสมุดโรงเรียนจะอยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานในระดับใด (ระดับท้องถิ่น ระดับ
ภูมิภาค ระดับชาติ) ห้องสมุดโรงเรียนต้องได้รบั การสนับสนุนจากกฎหมายและนโยบายที่เฉพาะเจาะจง
และต้องมีเงินทุนที่เพียงพออย่างยั่งยืนสาํ หรับการพัฒนาบุคลากร วัสดุ เทคโนโลยี และสิ่งอาํ นวยความ
สะดวกเพือ่ การบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” บทบัญญัติว่าด้วยห้องสมุดโรงเรียน
2.1 บทนํา
ห้อ งสมุด โรงเรี ย นตอบสนองความต้อ งการของชุ ม ชนการศึ ก ษาที่ ห้อ งสมุด ตั้ง อยู่ และให้บ ริก ารเพื่ อ
ประโยชน์ของสมาชิกทุกคนในชุมชนนัน้ ห้องสมุดโรงเรียนธํารงอยู่ดว้ ยหน้าที่ความรับผิดชอบทัง้ ในระดับ
ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ซึ่งให้โอกาสในการเรี ยนรู อ้ ย่างเท่าเทียม และเพื่อพัฒนาความรู ้
ความสามารถที่จาํ เป็ นในสังคมฐานความรู ้ ดังนั้นห้องสมุดโรงเรียนจําเป็ นต้องได้รบั การสนับสนุนตาม
กฎหมายและการจัดสรรงบประมาณอย่างยั่งยืน เพื่อให้หอ้ งสมุดสามารถสนับสนุนและตอบสนองการ
พัฒนาทางการศึกษาและวัฒนธรรมได้อย่างต่อเนื่อง
2.2 ประเด็นทางกฎหมาย
รู ปแบบและความสัมพันธ์ระหว่างห้องสมุดโรงเรียนกับรัฐบาลมีความแตกต่างกันทั่วโลก อีกทัง้ กฎหมายที่
นํามาใช้ในการควบคุมกิจกรรม และการจัดการงบประมาณห้องสมุดมีความแตกต่างและความซับซ้อน
ยกตั ว อย่ า งเช่ น กฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานของห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย นอาจอยู่ ภ ายใต้ ห น้ า ที่
ความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิ การ หรือกระทรวงวัฒนธรรม หรืออาจเป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบ
ร่วมกันระหว่างทัง้ 2 กระทรวง ในบางประเทศอาจกระจายความรับผิดชอบห้องสมุดโรงเรียนทัง้ หมดหรือ
บางส่วนไปยังจังหวัด รัฐ หรือเทศบาล
ตามหลักการแล้วห้องสมุดโรงเรียนต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางกฎหมายและการเมือง เพื่อ
ส่งเสริมการเรี ยนรู แ้ ละเป็ นศูนย์กลางของการแสวงหา ค้นพบ ความคิดสร้างสรรค์ การมีส่วนร่ว มทาง
ความคิด และการเรียนการสอนที่เป็ นนวัตกรรมใหม่ การพัฒนาอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องที่ทาํ ให้หอ้ งสมุด
โรงเรียนบรรลุมาตรฐานในการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนให้มีการพัฒนาทัง้ ด้านสติปัญญาและทักษะนัน้
จําเป็ นต้องมีแนวทางที่เป็ นระบบทัง้ ในระดับโรงเรียนและระดับที่สงู ขึน้ ไป
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2.3 ประเด็นทางจริยธรรม
ห้องสมุดโรงเรี ยนจัดตั้ง ขึ น้ ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ คาํ นึง ถึง สิท ธิ และความรับผิดชอบต่อนักเรียนและ
สมาชิกของชุมชนการเรียนรู ้ ห้องสมุดโรงเรียนใช้วิธีแบบองค์รวมเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะมีความ
แตกต่างกันทางด้านภาษา วัฒนธรรม ชนเผ่าพืน้ เมือง และกลุม่ คนเฉพาะต่าง ๆ สามารถเข้าใช้หอ้ งสมุดได้
อย่างเท่าเทียมกัน หลักของความเสมอภาคในการเข้าถึงความรูแ้ ละสารสนเทศที่บนั ทึกไว้ และเสรีภาพทาง
ปั ญญาได้รวมอยู่ในข้อ 19 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human
Rights) และในค่านิยมของอิฟลา (www.ifla.org/about/more)
สิ่งที่ควรพิจารณาอื่น ๆ :
• พระราชบัญญัติหอ้ งสมุดเกี่ยวกับสิทธิ (Library Bill of Rights)
• เสรีภาพในการให้ขอ้ มูลและความเป็ นส่วนตัว (Freedom of information and privacy)
• กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ทรัพ ย์สิ นทางปั ญ ญา และการโจรกรรมทางวรรณกรรม (Statements of
copyright, intellectual property and plagiarism)
• สิ ท ธิ เ ด็ ก (Rights of the Child) (www.un.org/cyberschoolbus/humanrights/resources/
child ASP)
• สิ ท ธิ ข องชนเผ่ า พื ้ น เมื อ ง (Rights of Indigenous People) (http://undesadspd.org
/indigenous peoples/declarationontherightsofindigenouspepeoples.aspx)
ห้องสมุดโรงเรียนช่วยพัฒนาทักษะและความเข้าใจที่จาํ เป็ นต่อการเป็ นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ ด้วย
กิจกรรมให้ความรูท้ างจริยธรรมแก่นกั เรียนและชุมชนการเรียนรู ้ เช่น เสรีภาพในการให้ขอ้ มูล ทรัพย์สินทาง
ปั ญญา และการโจรกรรมทางวรรณกรรม
2.4 การสนับสนุนโครงสร้างพืน้ ฐานสําหรับการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
ระบบการสนับสนุนการดําเนินงานและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนต้องจัดทําขึน้ โดยหน่วยงานบริหาร
การศึกษาทั้ง ในระดับชาติ ภูมิ ภ าค และ/หรือท้องถิ่น ซึ่ง ควรกําหนดให้ห้องสมุดมี บริการและกิจ กรรม
พืน้ ฐาน เพื่อให้นกั เรียนและครู ผูส้ อนสามารถเข้าใจและเข้าถึงห้องสมุดโรงเรียนที่มีฐานะเป็ นแหล่งเรียนรู ้
และแหล่งการเรียนและการสอน หรือเป็ นศูนย์บริการการศึกษา การทํางานของศูนย์บริการการศึกษานี ้
สามารถทําได้หลายรู ปแบบ เช่น การศึกษาตามหลักสูตร และการศึกษาต่อเนื่องของบรรณารักษ์โรงเรียน
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การเป็ นที่ปรึกษามืออาชีพ การศึกษาวิจยั การร่วมมือระหว่างกลุ่มบรรณารักษ์โรงเรียนและสมาคมวิชาชีพ
และการจัดทํามาตรฐานและแนวทางปฏิบตั ิ
ลักษณะและขอบเขตของบริการและกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุดโรงเรียนมีความแตกต่างกันไปในแต่ละ
โรงเรียน และแต่ละประเทศ ถึงแม้ว่าการย้ายถิ่นของนักเรียนและครอบครัวมีอัตราเพิ่มมากขึน้ ความมี
มาตรฐานเดียวกันระหว่างโรงเรียน และการเข้าถึงห้องสมุดโรงเรียนสามารถช่วยเพิ่มขีดความสามารถของ
ระบบการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของสมาชิกในชุมชนโรงเรียนได้
ตัวอย่าง
สภานิ ติ บัญ ญั ติ แ ห่ ง รัฐ เท็ ก ซัส (The Texas Legislature) ประเทศสหรัฐ อเมริ ก า ได้จัด ตั้ง ศูน ย์บ ริ ก าร
การศึกษาระดับภูมิภาคจํานวน 20 แห่งขึน้ ในปี ค.ศ. 1967 เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนทั่วทัง้ รัฐ บทบาทของ
ศูนย์บริการการศึกษา คือ เพื่อทํางานร่วมกับโรงเรียนให้บรรลุวตั ถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ 1) ช่วยเหลือ
โรงเรียนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของนักเรียน 2) ช่วยให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพและประหยัดมากขึน้
และ 3) นํา แนวคิ ด จากสภานิ ติ บัญ ญั ติ ห รื อ กรรมาธิ ก ารไปปฏิ บัติ ซึ่ ง ศูน ย์บ ริ ก ารการศึ ก ษาให้ค วาม
ช่วยเหลือในการพัฒนาด้านวิชาชีพ ด้านเทคนิค และด้านการบริหารจัดการโปรแกรมการศึกษาเพื่อช่ วย
ผูบ้ ริหาร บรรณารักษ์โรงเรียนและครู
2.5 นโยบาย (Policies)
ห้องสมุดโรงเรียนควรบริหารภายใต้กรอบนโยบายที่ชดั เจนว่า ห้องสมุดเป็ นแหล่งทรัพยากรหลักและเป็ น
ศูนย์กลางการอ่านและการสืบเสาะหาความรู ้ นโยบายของห้องสมุดโรงเรียนควรเสริมสร้างและครอบคลุม
ความต้องการของโรงเรียน สามารถสะท้อนถึงลักษณะพืน้ ฐานทางด้านสังคม ภารกิจ จุดมุ่งหมายและ
วัตถุประสงค์ตลอดจนความเป็ นจริงของโรงเรียน
นโยบายควรกําหนดไว้อย่างชัดเจนว่าห้องสมุดเป็ นของทุกคน และนโยบายควรจัดทําโดยบรรณารัก ษ์
โรงเรียนร่วมกับครู และผูบ้ ริหาร (ผูบ้ ริหาร หัวหน้าโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา) ชุมชนของโรงเรียนควร
แบ่งปั นและอภิปรายร่างนโยบายร่วมกัน เมื่อจัดทํานโยบายแล้วเสร็จ ควรมีการเผยแพร่เพื่อให้ปรัชญา
แนวคิด และเจตนารมณ์ในการปฏิบัติและการพัฒนาได้รบั การรับรอง และพร้อมที่จะนํามาปฏิบัติจ ริง
เอกสารนโยบายและแผนการพัฒนาตามนโยบายควรระบุบทบาทของห้องสมุดที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี:้
• หลักสูตรอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการในโรงเรียน
• วิธีการเรียนรูใ้ นโรงเรียน
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• มาตรฐานและเกณฑ์แห่งชาติและระดับท้องถิ่น
• ความต้องการของนักเรียนในการพัฒนาด้านการเรียนรูแ้ ละส่วนบุคคล
• ความต้องการของครู
• การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
• การพัฒนาทักษะการเสาะแสวงหาความรู ้
• การส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการอ่าน
• การเปิ ดใจและมีสว่ นร่วมของพลเมือง
องค์ประกอบทั้ง หมดที่ มี ความสําคัญ ต่ อการสร้างกรอบนโยบายที่ ส ามารถปฏิบัติได้จ ริง และแผนการ
ดําเนินงานที่ตามมา แผนการดําเนินงานควรประกอบด้วยเป้าหมาย งาน และกลยุทธ์ ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ซึ่งนโยบายและแผนการดําเนินงานควรเป็ นปั จจุบนั และได้รบั การทบทวนเป็ น
ประจํา
2.6 การวางแผน (Planning)
การวางแผนห้องสมุดโรงเรียนต้องอาศัยการมีสว่ นร่วมอย่างแข็งขันระหว่างบรรณารักษ์โรงเรียนกับผูบ้ ริหาร
ครู และนักเรียน เพื่อกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างห้องสมุดโรงเรียนกับชุมชนการเรียนรูข้ องโรงเรียน โดยมี
องค์ประกอบที่สาํ คัญในการพิจารณาภายใต้กระบวนการวางแผนดังนี:้
• เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคตที่กาํ หนดโดยประเทศและกลุม่ ระหว่างประเทศ
• ภารกิจ ปรัชญา เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการศึกษาในระดับชาติและระดับโรงเรียน
• วิสยั ทัศน์ท่ีอธิบายถึงคุณค่าของห้องสมุดโรงเรียนที่มีต่อโรงเรียน และบทบาทของผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสีย พันธมิตรทางวัฒนธรรม และผูใ้ ห้ทนุ ในกระบวนการการศึกษา
• การประเมินความต้องการที่ระบุถึงบทบาทของห้องสมุดโรงเรียนในปั จจุบนั และความเป็ นไป
ได้ในอนาคตที่จะเป็ นศูนย์กลางการเรียนรู ้
• แผนการเชื่ อมโยงชุมชนของโรงเรียนกับการเข้าถึงทรัพ ยากรที่มีคุณภาพ สิ่ง อํานวยความ
สะดวก และสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรูท้ งั้ ทางกายภาพและดิจิทลั
• แผนเทคโนโลยีท่มี ีการคาดการณ์ถึงเทคโนโลยีในอนาคตและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึน้ ใน
การนําส่งและให้บริการสารสนเทศ
• แผนการดําเนินกิจกรรมที่เน้นผูเ้ รียนและชุมชนเป็ นศูนย์กลางที่มีการปรับปรุงอยู่เสมอ
• แผนพัฒนาทักษะวิชาชีพสําหรับบุคลากรห้องสมุด
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• แผนการประเมินผลที่สามารถปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องผ่านการวิจัยตามหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence-based research) ซึ่ง แสดงให้เ ห็น ถึ ง ผลกระทบของบริก ารห้องสมุดที่ มี ผ ลต่ อ
ความสําเร็จของนักเรียน
ตัวอย่าง
บุคลากรของโรงเรียนในพืน้ ที่ชนบทของประเทศอินโดนีเซียทํางานร่วมกับคณาจารย์หอ้ งสมุดโรงเรียน
กระทรวง และหน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนต้นแบบ
2.7 เงินทุน (Funding)
ห้องสมุดต้องการการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มความทันสมัยและความสามารถของการ
ดําเนิ น งานของห้อ งสมุด โรงเรี ยน โดยการจัด สรรงบประมาณต้องพิจ ารณาจากสภาพความเป็ น จริ ง
งบประมาณและค่าใช้จ่ายควรสัมพันธ์กบั นโยบายของโรงเรียนที่มีต่อห้องสมุดโรงเรียน ตลอดจนสะท้อนให้
เห็นถึงการลงทุนเพื่อการพัฒนานักเรียน ครู และบุคลากร
บรรณารักษ์โรงเรี ยนต้องทํางานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงเพื่ อจัดทํางบประมาณและสํารวจทางเลื อ กที่
เชื่อถือได้ในการนําส่งและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่มีคณ
ุ ภาพไปสู่ชมุ ชนโรงเรียนทัง้ หมด ดังนัน้ การ
สนับสนุนทางการเงินสําหรับห้องสมุดโรงเรียนสะท้อนให้เห็นถึง:
• ขนาดและคุณภาพของบุคลากรที่ปฏิบตั ิหน้าที่การสอนหรือสนับสนุนห้องสมุดโรงเรียน และ
คอลเล็กชันของโรงเรียนเป็ นตัวบ่งชีท้ ่ี ดีท่ีสุดของโรงเรียนในการทํานายผลสัม ฤทธิ์ทางการ
ศึกษา
• นักเรียนที่มีคะแนนสูงกว่าในเกณฑ์มาตรฐานมักมาจากโรงเรียนที่มีบุคลากรห้องสมุดโรงเรียน
จํานวนมากกว่ า และสามารถเข้าถึง บริการและทรัพยากรต่าง ๆ ได้ม ากกว่ า เช่น หนัง สือ
วารสาร และเนือ้ หาออนไลน์ โดยไม่ขอ้ แม้ในด้านอื่น ๆ เช่น สภาพเศรษฐกิจ (ดูท่ี, ตัวอย่าง
IASL Research Abstracts www.iasl-online.org/research/abstracts; Kachel & Lance,
2013.)
การใช้จ่ายงบประมาณต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบตลอดทัง้ ปี และสัมพันธ์กับกรอบนโยบาย ทัง้ นี ้
องค์ประกอบของแผนงบประมาณได้แสดงไว้ในภาคผนวก B ส่วนรายงานประจําปี แสดงให้เห็นถึงการใช้
งบประมาณของห้องสมุด และแจกแจงการจํานวนเงินที่ใช้ในการจัดกิจกรรม และจัดหาทรัพยากรของ
ห้องสมุดว่าเพียงพอต่องานและบรรลุเป้าหมายตามนโยบายได้หรือไม่ ทัง้ นีร้ ายงานประจําปี ควรมีหลักฐาน
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เกี่ยวกับคุณภาพของการจัดบริการ และกิจกรรมของห้องสมุดโรงเรียน ตลอดจนผลกระทบทีมีต่อการเรียน
การสอนในโรงเรี ยน ซึ่ง ในบทที่ 6 ของเอกสารฉบับ นี ้ นําเสนอข้อมูล การสํารวจความต้องการในการ
ประเมินผลและประโยชน์ของการบริหารจัดการห้องสมุดของโรงเรียนในเชิงลึกมากขึน้
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บทที่ 3
ทรัพยากรบุคคลสําหรับห้องสมุดโรงเรียน
"บรรณารักษ์ หอ้ งสมุดโรงเรี ยนเป็ น บุคลากรวิช าชีพ ที่รับผิดชอบการวางแผนและการจัดการห้อ งสมุด
โรงเรียน ซึ่งได้รบั การสนับสนุนจากบุคลากรอื่น ๆ อย่างเพียงพอเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ ทาํ งานร่วมกับสมาชิก
ทุ ก คนของชุ ม ชนโรงเรี ย น และเป็ นผู ้ป ระสานงานร่ ว มกับ ห้อ งสมุ ด ประชาชนและหน่ ว ยงานอื่ น ๆ”
บทบัญญัติว่าด้วยห้องสมุดโรงเรียน
3.1 บทนํา
หน้าที่หลักของห้องสมุดโรงเรียน คือ ให้ผใู้ ช้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ ตีความ
เกิ ดแนวความคิ ดที่ ไ ด้จ ากการใช้ทรัพ ยากรสารสนเทศ ทรัพ ยากรบุคคลทั้ง ที่ เ ป็ นบุคลากรภายในและ
ภายนอกห้องสมุดโรงเรียนมีผลต่อความสมบูรณ์และคุณภาพของห้องสมุดโรงเรียน บุคลากรห้องสมุดควร
ได้รบั การฝึ กอบรมเป็ นอย่างดี ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการทํางานเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ
เกี่ยวกับการเรียนการสอนของชุมชนโรงเรียนได้ ทัง้ นีจ้ าํ นวนบุคลากรต้องมีเพียงพอและเหมาะสมกับความ
ต้องการเฉพาะของโรงเรียนนั้น ๆ ทุกคนที่ปฏิบัติง านห้องสมุดโรงเรียนควรมีความเข้าใจอย่างชัดเจน
เกี่ยวกับบริการและนโยบายของห้องสมุด อีกทัง้ มีการกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบเอาไว้เป็ นอย่างดี
ตลอดจนมีการระบุเงื่อนไขการจ้างงาน และค่าชดเชยอย่างเหมาะสมที่สามารถสะท้อนได้ถึงความคาดหวัง
ที่มีต่อบทบาทของตําแหน่งงานนัน้
3.2 บทบาทและเหตุผลของการจัดการบริหารงานบุคลากร
เนื่องจากห้องสมุดโรงเรียนมีหน้าที่อาํ นวยความสะดวกในการเรียนการสอน ดังนัน้ โครงการและกิจกรรม
ของห้องสมุดโรงเรี ยนจําเป็ น ต้องอยู่ภ ายใต้การกํากับดูแลของบุคลากรมืออาชีพ ที่มีระดับและคุณ วุฒิ
ทางการศึกษาเทียบเท่ากับครู ผสู้ อน อีกทัง้ บรรณารักษ์ของโรงเรียนที่ได้รบั การคาดหวังให้มีบทบาทและรับ
หน้าที่ผูน้ าํ ในโรงเรียน จําเป็ นต้องมีคณ
ุ วุฒิการศึกษา และการเตรียมความพร้อมเทียบเท่ากับหัวหน้างาน
ต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่น ผูบ้ ริหารโรงเรียน ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการเรียนรู ้ เป็ นต้น ส่วนการดําเนินงานด้านต่าง ๆ
ของห้องสมุดโรงเรียน หากมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านวิชาการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการทางเทคนิคที่
ผ่ า นการอบรมและฝึ กฝน จะช่ ว ยให้ บ รรณารั ก ษ์ โ รงเรี ย นมี เ วลาเพี ย งพอต่ อ บทบาทการสอน
การบริหารจัดการ การจัดการความร่วมมือ และการเป็ นผูน้ าํ
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3.3 นิยามของบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน
บรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรียนรับผิดชอบต่อการจัดพืน้ ที่การเรียนรู ท้ างกายภาพและดิจิทลั ของโรงเรียน ซึ่ง
เป็ นศูนย์กลางของการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็ น การอ่าน การตัง้ คําถาม การค้นคว้า การคิด จินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ ผูร้ บั ผิดชอบบทบาทนีเ้ ป็ นที่รูจ้ ักกันด้วยชื่อเรียกหลากหลาย เช่น บรรณารักษ์
ห้องสมุดโรงเรียน (School librarian) บรรณารักษ์เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศของโรงเรียน (School library
media specialist) ครู บรรณารักษ์ (Teacher librarian) และ บรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรียน (professeurs
documentalistes) แต่คาํ ว่า บรรณารักษ์ หอ้ งสมุดโรงเรียน (School librarian) เป็ นคําที่ใช้บ่อยที่สุด ทัง้ นี ้
คุณ สมบัติ ข องบรรณารัก ษ์ ห้อ งสมุ ด โรงเรี ย นแตกต่ า งกั น ออกไปทั่ ว โลก ซึ่ ง อาจหมายความรวมถึ ง
บรรณารักษ์ทงั้ ที่มีและไม่มีคุณวุฒิดา้ นการสอน หรือบรรณารักษ์ท่ีผ่านการฝึ กอบรมบรรณารักษ์เฉพาะ
ทางด้านต่าง ๆ ด้วย
ห้องสมุดโรงเรียนทั่วโลกอาจมีรูปแบบแตกต่างกันไป บางแห่งอาจใช้บริการห้องสมุดประชาชนเป็ นหลัก
ดังนัน้ รู ปแบบบุคลากรของห้องสมุดโรงเรียนจึงมีความแตกต่างกับไปตามบริบทของท้องถิ่น อิทธิพลจาก
กฎหมาย การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และโครงสร้างพืน้ ฐานทางการศึกษา อย่างไรก็ตามการวิจัยในระดับ
นานาชาติ มากกว่า 50 ปี (ดู Haycock, 1992 อ้างถึงใน LRS 2015) การศึกษาผลกระทบของห้องสมุ ด
โรงเรียน (School Libraries Impact Studies) www.lrs.org/data-tools/school-libraries/impact-studies)
ชีใ้ ห้เห็นว่าบรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรียนจําเป็ นต้องได้รบั การศึกษาด้านบรรณารักษ์ศาสตร์ และการสอน
เพื่อให้สามารถรับมือกับบทบาทที่ซบั ซ้อนทัง้ การการสอน การพัฒนาอ่านและทักษะการอ่านออกเขียนได้
การจัดการห้องสมุดโรงเรียน การทํางานร่วมกับบุคลากรด้านการสอน และการสร้างเครือข่ายกับชุม ชน
การศึกษา
ตัวอย่าง
ในประเทศฝรั่ง เศส บรรณารักษ์ห ้องสมุดโรงเรียน (professeurs documentalistes) ที่
ปฏิบตั ิงานในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่าน
การฝึ ก อบรมในระดับ การศึ ก ษาเดี ย วกัน กับ ครู ผู้ส อน ซึ่ ง ถื อ ว่ า มี ส ถานะเที ย บเท่ ากับ
ครูผสู้ อน
ตัวอย่าง
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ในเมือง South Tyrol ประเทศอิตาลี เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนได้รับ การ
คัดเลือกจากแคว้น Bozen เพื่อทํางานในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา K-13 ตามคุณวุฒิ
และการฝึ กอบรมทางบรรณารักษศาสตร์ (Province of Bozen Law n.17/1990; Province
of Bozen Collective Labour Agreement, March 4, 2006) ในขณะที่ ผู้ช่ ว ยห้อ งสมุ ด
โรง เรี ย นต้ อ ง จบการศึ ก ษาในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา (K-13) และหลั ก สู ต รด้ า น
บรรณารัก ษศาสตร์ (อย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง ปี สํา หรั บ การเรี ย นทั้ ง ทฤษฎี แ ละการปฏิ บั ติ )
บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรี ยนที่ ผ่ านการรับรองต้องสําเร็จ การศึกษาระดับอุดมศึ ก ษา
( ห ลั ก 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 ที่
www.provinz.bz.it/kulturabteilung/bibliotheken/1459.asp)
ตัวอย่าง
ในประเทศโปรตุ เ กส ตั้ ง แต่ ปี 2009 บรรณารั ก ษ์ ห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย น (professor
bibliotecário) เป็ นครู ผูส้ อนที่มีความเชี่ยวชาญด้านบรรณารักษศาสตร์ ดู "Formação"
(Education) ที่ www.rbe.mec.pt/np4/programa.html
3.4 สมรรถนะทีจ่ าํ เป็ นในการจัดโครงการห้องสมุดโรงเรียน
บรรณารักษ์วิชาชีพห้องสมุดโรงเรียน มีคณ
ุ สมบัติ ความรูแ้ ละความสามารถ ในด้านต่อไปนี ้
• การเรียนการสอน หลักสูตร การออกแบบการเรียนการสอนและการถ่ายทอด
• การจัดการโครงการ - การวางแผน การพัฒนา/ออกแบบ การใช้งาน การประเมินผล/
การปรับปรุง
• การพัฒนาคอลเลคชัน การจัดเก็บ การจัดระบบ การค้นคืน
• กระบวนการและพฤติกรรมสารสนเทศ – การอ่านออกเขียนได้ การรู ส้ ารสนเทศ การรู ้
ดิจิทลั
• การรักการอ่าน
• ความรูเ้ กี่ยวกับวรรณกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน
• ความรูเ้ กี่ยวกับความพิการที่มีผลต่อการอ่าน
• ทักษะการสื่อสารและการทํางานร่วมกัน
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• ทักษะด้านสื่อดิจิทลั และสื่อ
• จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
• บริการเพื่อสาธารณประโยชน์ - ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ/สังคม
• ความมุ่งมั่นในการเรียนรูต้ ลอดชีวิตโดยการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
• การขัดเกลาทางสังคมกับสาขาบรรณารักษศาสตร์ดา้ นห้องสมุดโรงเรียน และประวัติ
และคุณค่าของสาขานี ้
การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของบรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรียนสามารถทําได้หลายวิธี – โดยปกติเป็ น
การเรี ยนตามหลักสูตรอนุ ปริ ญ ญาหรื อ ปริ ญ ญาหรื อการพัฒ นาทางวิ ช าชี พ หลัง จากได้รับ การรับ รอง
เบือ้ งต้นด้านการสอนหรือด้านบรรณารักษศาสตร์ เป้าหมายของการศึกษาสําหรับบรรณารักษ์หอ้ งสมุด
โรงเรียน คือ การทําให้เกิดทักษะการสอนและด้านวิชาชีพบรรณารักษ์
ประเทศที่มีหลักสูตรที่เน้นการผลิตบรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรียนโดยเฉพาะ ตัวหลักสูตรควรประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก ของวิ ช าชี พ บรรณารัก ษ์ ความรู ้ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ การศึ ก ษา (การเรี ย นรู ้ หลัก สูต ร
การสอน) เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ และเยาวชน วัฒนธรรม และทักษะการเรียนรู ต้ ่าง ๆ
นอกเหนือจากสมรรถนะหลักของวิชาชีพบรรณารักษ์แล้วหลักสูตรควรเกี่ยวข้องกับการสร้างความเข้าใจที่
ลึกซึง้ และครบถ้วนเกี่ยวกับการรู ส้ ารสนเทศที่เกิดจากความคิดเชิงสร้างสรรค์และมุมมองในการแก้ปัญหา
ดัง นั้น การศึ ก ษาด้า นบรรณารัก ษศาสตร์ด้า นห้อ งสมุด โรงเรี ย นควรชี ้ใ ห้เ ห็ น บทบาทของบรรณารักษ์
ห้องสมุดโรงเรียนในฐานะผูน้ าํ ผูม้ ีบทบาทการเปลี่ยนแปลง ผูก้ ระตุน้ และเป็ นหนึ่งในสมาชิกของชุมชน
ห้องสมุดโรงเรียน
ตัวอย่าง
ในประเทศฝรั่ง เศส กรอบสมรรถนะส ํา หรับ ครู “Référentiel de compétences des
enseignants” กําหนดรายการทัก ษะทางการศึ กษาที่ค รู ค วรมี ซึ่ง รวมถึง บรรณารัก ษ์
ห้องสมุดโรงเรียนด้วย รายการดังกล่าวประกอบด้วยความรู เ้ กี่ยวกับห้องสมุดเฉพาะและ
ทัก ษะด้า นสารสนเทศส ํา หรับ บรรณารั ก ษ์ ห ้อ งสมุ ด โรงเรี ย น โดยสมาชิ ก ในชุ ม ชน
การศึกษาทุกคนต้องยอมรับว่าทักษะการรู ส้ ารสนเทศเป็ นทักษะที่จําเป็ นสาํ หรับทุกคน
และเป็ นความรู ท้ ่วั ไปทีส่ ่งิ จาํ เป็ นเป็ นอันดับต้น ๆ ต่อการทาํ งานร่วมกันด้านการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพ
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3.5 บทบาทของบรรณารักษ์วิชาชีพห้องสมุดโรงเรียน
บทบาทสําคัญของบรรณารักษ์วิชาชีพห้องสมุดโรงเรียน คือ การสอน การจัดการ ความเป็ นผูน้ าํ และความ
ร่วมมือและการมีสว่ นร่วมกับชุมชน ซึ่งแต่ละบทบาทนีม้ ีรายละเอียดดังนี ้
3.5.1 การสอน
บรรณารักษ์วิชาชีพห้องสมุดโรงเรียนควรรอบรู เ้ กี่ยวกับการสอนในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย ทัง้ การสอน
รายบุคคล กลุ่มนักเรียนขนาดเล็ก และชัน้ เรียน รวมถึงติดตามการพัฒนาวิชาชีพอย่างไม่เป็ นทางการและ
เป็ นทางการจากเพื่อนร่วมงานด้านการสอน กิจกรรมหลักด้านการสอนของบรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรียน
ประกอบด้วย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบทที่ 5)
• การส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และการอ่าน
• ทักษะการรูส้ ารสนเทศ เช่น ทักษะด้านสารสนเทศ (Information skills) สมรรถนะด้าน
สารสนเทศ (Information competences) ความคล่ อ งแคล่ ว ทางสารสนเทศ
(Information fluency) การรูเ้ ท่าทันสื่อ (Media literacy), การรูข้ า้ มสื่อ (Transliteracy)
• การสืบเสาะหาความรู ้ (Inquiry-based learning) เช่น การเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ น
ฐาน (Problem-based learning) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking)
• การบูรณาการเทคโนโลยี
• การพัฒนาวิชาชีพสําหรับครู
ตัวอย่าง
การจัดทํากรอบแนวคิ ดทางการสอน (Pedagogical frameworks) หลากหลายรู ปแบบ
และนําไปใช้เ ป็ นแนวทางสําหรับครู เช่น ในประเทศฝรั่ง เศส 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] ส่วนประเทศ
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]; และยู เ นสโก
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
บทบาทการจัดการของบรรณารักษ์วิชาชีพห้องสมุดโรงเรียนเกี่ยวข้องกับการจัดการระบบเอกสาร และ
กระบวนการต่าง ๆ ของห้องสมุดเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างสูงสุด อีกทัง้ ยังรวมถึงการจัดการสิ่งอํานวย
ความสะดวกในห้องสมุด (ทั้ง สภาพแวดล้อมทางกายภาพและดิจิทัล ) ทรัพ ยากรสารสนเทศ (ทั้ง ทาง
กายภาพและดิจิทลั ) และ โปรแกรมการสอนและบริการ (ทัง้ ทางกายภาพและดิจิทลั ) การจัดการทรัพยากร
บุคคลซึ่งอาจเป็ นส่วนหนึ่งของบทบาทด้านการจัดการด้วย ดังเช่น การสรรหาบุคลากร การคัดเลือก การ
ฝึ กอบรม การให้คาํ ปรึกษา และการประเมินผลบุคลากรห้องสมุด
3.5.3 การเป็ นผู้นําและการประสานความร่วมมือ
บทบาทหลักของบรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรียน คือ การอุทิศให้กบั ภารกิจและเป้าหมายของโรงเรียน ในด้าน
การประสานความร่วมมือกับผู้บริหารโรงเรี ยนและครู บรรณารักษ์มีห น้าที่พัฒ นาและนําเสนอบริการ
ห้องสมุดให้สอดคล้องตามหลักสูตร ซึ่งช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนสําหรับทุกคน บรรณารักษ์อุทิศ
ความรู แ้ ละทักษะที่เ กี่ ยวกับการให้ข ้อมูล และการใช้ท รัพ ยากรสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน เช่น การตอบข้อสงสัยและการทําโครงงาน กิจกรรมการแก้ปัญหา กิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน
ออกเขียนได้ การส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมทางวัฒนธรรม บรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรียนอาจมีบทบาท
โดยทํางานเพี ยงลําพัง หรื อทํางานร่วมกับผู้เ ชี่ ยวชาญคนอื่ น ๆ ในโรงเรียน บูรณาการเทคโนโลยี และ
จัดเตรียมแนวทางการพัฒนาวิชาชีพสําหรับครูและผูบ้ ริหาร
การประสานความร่วมมือเป็ น ส่วนจําเป็ น อย่างยิ่งของงานบรรณารักษ์ห ้องสมุดโรงเรียน บรรณารักษ์
ห้องสมุดโรงเรียนทํางานร่วมกับผูบ้ ริหารโรงเรียน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการสนับสนุนบทบาทของ
ห้องสมุดที่มีต่อภารกิจและเป้าหมายของโรงเรียน บรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรียนควรรายงานความเป็ นไป
โดยตรงกับผูบ้ ริหารสถานศึกษา หัวหน้าครู และรองหัวหน้าครู ของโรงเรียน และควรมีส่วนร่วมในการ
วางแผนภาพรวมของโรงเรียน และการเป็ นส่วนหนึ่งของทีมบริหารอื่น ๆ บรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรียนควร
ทํางานที่สร้างความสามัคคีกลมเกลียวภายในชุมชนโดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ
สืบเสาะหาความรู แ้ บบบูรณาการ และหน่วยการเรียนรูส้ หวิทยาการ เป็ นต้น บรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรียน
ควรร่วมมือกับบรรณารักษ์ของโรงเรียนอื่น ๆ เพื่อเพิ่มเติมและพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
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ตัวอย่าง
ณ เมืองเท็กซัสตอนเหนือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ผูบ้ ริหารห้องสมุดโรงเรี ยนหลายแห่ ง
พบปะกันทุกเดือนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและนําเสนอแนวทางใหม่ ๆ สําหรับโครงการ
และบริการของห้องสมุด
ตัวอย่าง
ในประเทศสหราชอาณาจัก ร กลุ่ม บรรณารักษ์ห ้องสมุดโรงเรี ยนที่ มีช่ื อเสียงในระดั บ
ภูมิภาคพบปะกันทุกภาคการศึกษาเพื่อฝึ กอบรมและเปิ ดโอกาสในการสร้างเครือข่าย
3.5.4 การมีสว่ นร่วมของชุมชน
การมี ส่ ว นร่ว มของชุ ม ชนครอบคลุม การออกแบบกิ จ กรรม การพัฒ นาคอลเลกชัน และการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ที่มุ่งเน้นวัฒนธรรม ภาษาศาสตร์ ชนพืน้ เมืองและอื่น ๆ ที่มีความหลากหลายให้เข้าใช้
ห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนควรตระหนักถึงความสําคัญของครอบครัวที่มีต่อการการศึกษาของเด็ กและ
คุณค่าของการถ่ายทอดความรูร้ ะหว่างรุน่ ต่อรุน่
เด็ ก ๆ จําเป็ นต้องได้ร ับ การสนับสนุน จากครอบครัวและชุม ชน ซึ่ง จําเป็ นต้องมี วิธี ก ารพิ จ ารณาแบบ
รอบด้านที่ช่วยให้ผูค้ นที่มีภูมิหลังหลากหลายเข้ามามีส่วนร่วมในห้องสมุดโรงเรียน ช่วยในการกํากับดูแล
และส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล ความคิด และผลงานของจินตนาการ อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อความเป็ นอยู่ท่ีดี
ทางสังคม การศึกษา วัฒนธรรม ประชาธิปไตย และเศรษฐกิจ ค่านิยมประการหนึ่งของชุมชนหลาย ๆ แห่ง
คือ การถ่ายโอนความมั่งคั่งและความรู จ้ ากรุ ่นสู่รุ่น ลักษณะการถ่ายทอดความรู ท้ ่ีมีประสิทธิภาพและมี
ความหมายจากชุมชนเหล่านีไ้ ปยังเด็กอาจแตกต่างจากวัฒนธรรมกระแสหลักในบริบทของสมุดโรงเรียน
ดังนัน้ 'เอกลักษณ์' และ 'ความเป็ นเจ้าของ' เป็ นองค์ประกอบสําคัญที่มีผลต่อสําหรับการอ่านออกเขียนได้
และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสําหรับเด็กทุกคน
หากเป็ นไปได้บรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรียนควรประสานงานกับกลุ่มห้องสมุดอื่น ๆ ในชุมชนเป็ นวงกว้าง
รวมถึงห้องสมุดประชาชนและสมาคมห้องสมุดต่าง ๆ ทัง้ นีห้ อ้ งสมุดโรงเรียนและห้องสมุดประชาชนควร
พยายามร่วมมือกันเพื่อช่วยกันปรับปรุ งบริการห้องสมุดสําหรับเด็กและเยาวชนในชุมชนนั้น การสร้าง
ข้อ ตกลงความร่ ว มมื อ ที่ เ ป็ น ลายลัก ษณ์อั ก ษรควรครอบคลุ ม มาตรการทั่ว ไปเกี่ ย วกั บ ความร่ ว มมื อ
ข้อกําหนด และคําจํากัดความของพืน้ ที่ความร่วมมือ การชีแ้ จงเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ และการ
แบ่งความรับผิดชอบเกี่ ยวกับค่าใช้จ่าย และการกําหนดช่วงเวลาสําหรับความร่วมมือ ตัวอย่างของการ
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ร่วมมือในพืน้ ที่ ได้แก่ ความร่วมมือที่ครอบคลุมด้านการฝึ กอบรมบุคลากร การพัฒนาคอลเลคชันและการ
จัดโปรแกรม การประสานงานด้านบริการอิเล็กทรอนิกส์และเครือข่าย การทัศนศึกษาที่หอ้ งสมุดประชาชน
การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู ้ และการตลาดที่สง่ เสริมการให้บริการห้องสมุดแก่เด็กและเยาวชน
ตัวอย่าง
เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ โรงเรียนและห้องสมุดประชาชนได้ทาํ ข้อตกลงร่วมกันและ
พบปะกันเป็ นประจําเพื่ออภิปรายประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดโรงเรียนจํานวน
120 แห่งในเมือง ห้องสมุดประชาชนได้จัดบุคลากรสําหรับให้บริการแก่โรงเรียนเพื่ อให้
คําแนะนําและการให้ยืมสื่อต่าง ๆ แก่โรงเรียน คําแนะนําที่ได้ให้แก่หอ้ งสมุดโรงเรียน เช่น
การอ่านและการรู ห้ นังสือ การพัฒนาคอลเลกชัน และการจัดการพืน้ ที่หอ้ งสมุดโรงเรียน
บรรณารักษ์ห ้องสมุดโรงเรียนและครู ทุกคนสามารถขอความช่วยเหลือได้จ ากบริ ก าร
สําหรับโรงเรี ยนทางอี เ มลหรื อ โทรศัพ ท์ นอกจากนีย้ ัง สามารถติ ดต่ อขอยื ม วัส ดุท่ี ท าง
โรงเรียนไม่สามารถจัดหาได้เอง หรืออาจไม่ได้ใช้งานเป็ นประจํา โดยขอให้สง่ ไปที่หอ้ งสมุด
โรงเรียนหรือห้องเรียนได้โดยตรง
3.5.5 การส่งเสริมโครงการและบริการห้องสมุด
การส่งเสริมโครงการและบริการห้องสมุดครอบคลุมการสื่อสารให้ผใู้ ช้ทราบเกี่ยวกับสิ่งที่หอ้ งสมุดมีให้ และ
การจัดโปรแกรมและบริการเหล่านั้นให้ตรงความต้องการและความพึงพอใจของผูใ้ ช้ สําหรับโปรแกรม
บริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่หอ้ งสมุดโรงเรียนจัดให้นนั้ ต้องได้รบั การส่งเสริมอย่างแข็งขัน เพื่อให้
กลุม่ เป้าหมายตระหนักถึงบทบาทของห้องสมุดในฐานะผูม้ ีสว่ นร่วมในการเรียนรูแ้ ละเป็ นผูจ้ ดั สรรโปรแกรม
บริการ และทรัพยากรต่าง ๆ กลุ่มเป้าหมายสําหรับการส่งเสริมบริการห้องสมุด ได้แก่ ผูอ้ าํ นวยการ และ
กลุ่ม ผู้บ ริห ารโรงเรี ย น หัว หน้า สาระการเรี ย นรู ้ ครู ผู้ส อน นัก เรี ย น และผู้ป กครอง สิ่ ง สํา คัญ คื อ ต้อ ง
ปรับเปลี่ยนการสื่อสารให้เข้ากับลักษณะของโรงเรียนและ กลุม่ เป้าหมายที่แตกต่างกัน
ห้องสมุดโรงเรียนควรมีแผนการส่งเสริมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทํางานร่วมกับผูบ้ ริหารโรงเรียนและบุคลากร
ด้านการสอน ทัง้ นีแ้ ผนควรประกอบด้วย วัตถุประสงค์ แผนปฏิบตั ิการที่ระบุว่าวัตถุประสงค์จะบรรลุไ ด้
อย่างไร และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิการ
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3.6 บทบาทและสมรรถนะของเจ้าหน้าทีห่ ้องสมุดโรงเรียน (Paraprofessional school library staff)
เจ้า หน้า ห้อ งสมุ ด โรงเรี ย น (Paraprofessional school library staff) เช่ น ผู้ช่ ว ยห้อ งสมุ ด ช่ า งเทคนิ ค
ห้องสมุด รายงานผลโดยตรงกับบรรณารักษ์ และช่วยงานของบรรณารักษ์ โดยเฉพาะงานธุรการและ
เทคโนโลยี เจ้าหน้าที่หอ้ งสมุดโรงเรียนควรได้รบั การฝึ กอบรมและการพัฒนาวิชาชีพที่จาํ เป็ นสําหรับการ
ปฏิบตั ิงานประจําวันของห้องสมุดโรงเรียน เช่น การจัดชัน้ หนังสือ การยืม-คืน และการจัดการวัสดุหอ้ งสมุด
ตลอดจนการให้บริการด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการยืม-คืนออนไลน์และบริการจัดทํารายการ และการ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลดิจิทลั
3.7 บทบาทและความสามารถของอาสาสมัครห้องสมุดโรงเรียน (School library volunteer)
อาสาสมัครไม่ควรปฏิบตั ิงานแทนบุคลากรห้องสมุดที่ได้รบั ค่าจ้าง แต่อาจมีบทบาทสนับสนุนตามข้อตกลง
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุดโรงเรียนภายใต้การดูแลของบรรณารักษ์ นักเรียน
สามารถเป็ นอาสาสมัครห้องสมุดโรงเรียนตามบทบาทที่ กาํ หนดไว้และอยู่ภายใต้การควบคุม ดูแลของ
บรรณารักษ์ นักเรียนที่เป็ นอาสาสมัครควรเป็ นนักเรียนในระดับชัน้ สูง ซึ่งได้รบั การคัดเลือกผ่านขัน้ ตอนการ
สมัครอย่างเป็ นทางการและได้รบั การฝึ กฝนเพื่อดําเนิ นการต่าง ๆ เช่น การจัดการพืน้ ที่ การขึน้ ชั้นและ
จัดเก็บวัสดุหอ้ งสมุด การอ่านหนังสือกับเด็กเล็ก และการแนะนําหนังสือให้กบั เพื่อนนักเรียน เป็ นต้น
ตัวอย่าง
ในรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ทีมอาสาสมัครห้องสมุด (Library Squad)
ของโรงเรี ยนประถมศึกษามีส่วนช่วยให้ห ้องสมุดทํางานได้อย่างราบรื่น กลุ่ม
นักเรียนเหล่านีไ้ ด้ช่วยขึน้ ชัน้ หนังสือและจัดเก็บและรวบรวมหนังสือจากห้องเรียน
อนุบาลสัปดาห์ละครัง้ นอกจากนี ้ ในบางครัง้ ยังช่วยในการติ ดป้ายกํากับและ
บาร์โค้ดให้กบั รายการหนังสือใหม่ ๆ ด้วย
ตัวอย่าง
ที่กรุ งโรม ประเทศอิตาลี นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ลงทะเบียนเรียน
ในโครงการความต้องการพิเศษช่วยงานห้องสมุดให้สามารถดําเนินงานได้อย่าง
ราบรื่ น ซึ่ง ช่ วยเสริม สร้างการจัด การห้องสมุดและการพัฒ นาส่วนบุ ค คลของ
นักเรียน ทัง้ นีน้ ักเรียนยังมีส่วนช่วยในช่วงการปรับปรุ งห้องสมุดใหม่ ซึ่งมีผลต่อ
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การกระตุ้นทักษะการประสานงาน และความสนใจที่ กว้างขึ น้ และเพิ่ ม ความ
ภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน
ตัวอย่าง
ในประเทศฮังการี ตั้งแต่ปี 2012 นักเรียนมัธยมศึกษาต้องทํางานอาสาสมัครที่
เป็ นการบําเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งงานอาสาสมัครเหล่านีส้ ามารถทํา
ในทัง้ ในห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดประชาชน
3.8 มาตรฐานเชิงจริยธรรม (Ethical standards)
ทุ ก คนที่ ท าํ งานในห้อ งสมุด โรงเรี ย น รวมถึ ง อาสาสมัค ร มี ห น้า ที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบต่ อ การปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานทางจริยธรรม ไม่ว่าจะเป็ นการติดต่อกับเพื่อนร่วมงานภายในห้องสมุดและชุมชนโรงเรียน พวก
เขาต้องคํานึงถึงสิทธิของผูใ้ ช้หอ้ งสมุดเป็ นหลักก่อนความสะดวกสบายของตัวเอง และหลีกเลี่ยงการมีอคต
ที่เกิดจากทัศนคติส่วนตัวและความเชื่อของตนในขณะที่ให้บริการห้องสมุด เด็ก เยาวชนและผูใ้ หญ่ทุกคน
ควรได้รบั การปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คาํ นึงถึงความแตกต่างด้านความสามารถและภูมิหลัง โดยถือ
ว่าทุกคนมีสิทธิในความเป็ นส่วนตัวและสิทธิในการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร
ทุกคนที่ ทาํ งานในห้องสมุด โรงเรี ยนรวมทั้ง อาสาสมัครควรพยายามทําให้เ ห็ น ค่ า นิ ย มที่ ดี ของวิ ช าชี พ
บรรณารักษ์ ได้แก่ การพิทกั ษ์สิทธิประโยชน์ บริการ เสรีภาพทางวิชาการ เหตุผลนิยม การเรียนรู แ้ ละการรู ้
หนังสือ ความเท่าเทียมในการเข้าถึงความรู แ้ ละข้อมูล ความเป็ นส่วนตัว และความเป็ นประชาธิ ปไตย
ค่านิยมเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงความรู แ้ ละข้อมูลและเสรีภาพทางวิชาการนัน้ อยู่ภายใต้ขอ้ 19
ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ ม นุษยชน (Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights)
และในค่านิยมของอิฟลา (www.ifla.org/about/more)
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
American Library Association. (2010). ALA/AASL Standards for initial preparation of school
librarians. Retrieved from www.ala.org/aasl/education/ncate
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บทที่ 4
ด้านกายภาพและทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลของห้องสมุดโรงเรียน
“เจ้าหน้าที่หอ้ งสมุดมีหน้าที่ส่งเสริมการใช้หนังสือและทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น
หนังสือบันเทิงคดีหรือหนังสือสารคดี, สือ่ สิ่งพิมพ์หรือสือ่ อิเล็กทรอนิกส์, หรือแม้กระทั่งการใช้บริการทัง้ จาก
ภายในและภายนอกห้องสมุด ทรัพยากรเหล่านีล้ ว้ นแล้วแต่เติมเต็มและเพิ่มคุณค่าให้แก่หนังสือประเภท
แบบเรียน, สือ่ การเรียนสอน ตลอดจนกลวิธีการจัดการเรียนการสอนในรู ปแบบต่าง ๆ” บทบัญญัติว่าด้วย
ห้องสมุดโรงเรียน
4.1 บทนํา
ด้า นกายภาพและทรัพ ยากรสารสนเทศดิ จิ ทัล ของห้อ งสมุด โรงเรี ย น หมายความรวมถึ ง สิ่ ง อํา นวย
ความสะดวก วัสดุครุ ภัณฑ์ และทรัพยากรสารสนเทศสําหรับการเรียนการสอน เนื่องจากศักยภาพของ
เทคโนโลยีท่ีมีเพิ่มมากขึ น้ ส่งผลให้ประชาคมโรงเรี ยนและคนในชุมชนมี ความต้องการเข้าถึงห้องสมุด
โรงเรียนเพิ่มมากขึน้ ทั้งนีเ้ พราะเทคโนโลยีอาํ นวยความสะดวกให้ผูใ้ ช้สามารถเข้าถึงห้องสมุดได้ทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดและทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ใน
ตลอดช่วงเวลาทําการ และตามปฏิทินการศึกษาของโรงเรียน อย่างไรก็ตามทัง้ สิ่งอํานวยความสะดวก วัสดุ
ครุ ภัณฑ์ และทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดโรงเรียนจําเป็ นต้องมีการพัฒนาให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผูเ้ รียนและครูผสู้ อนที่เปลี่ยนแปลงไปได้
4.2 สิ่งอํานวยความสะดวก
การจัดพืน้ ที่และการใช้งานห้องสมุดโรงเรียนเป็ นประเด็นสําคัญอันดับแรกในการวางแผนสร้างหรือบูรณะ
อาคารห้องสมุดโรงเรียนใหม่ เนื่องจากสิ่งอํานวยความสะดวกของห้องสมุดเป็ นตัวสะท้อนถึงบทบาทของ
ห้องสมุดที่มีต่อการศึกษา ในปั จจุบนั ห้องสมุดโรงเรียนหลายแห่งได้ปรับเปลี่ยนรู ปแบบเป็ น “พืน้ ที่เรียนรู ”้
(learning commons) เพื่อตอบสนองให้ผเู้ รียนเป็ นส่วนหนึ่งของการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ
ร่วมใจ ซึ่งเป็ นการปรับเปลี่ยนบทบาทของผูเ้ รียนจากผูใ้ ช้สารสนเทศเป็ นผูส้ ร้างสรรค์สารสนเทศ พืน้ ที่การ
เรียนรู ข้ องห้องสมุดโรงเรียนอํานวยความสะดวกแก่ผูใ้ ช้ โดยการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก และวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีจาํ เป็ นต่อการสร้างสรรค์สารสนเทศ ซึ่งนับว่ามีบทบาทหน้าที่เช่นเดียวกันกับพืน้ ที่เพื่อการจัด
การเรียนการสอนแบบดัง้ เดิม
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4.2.1 ที่ตงั้ และการจัดพืน้ ที่
เรื่องขนาดและการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกของห้องสมุดโรงเรียนไม่มีการกําหนดมาตรฐานสากล
ตายตัว แต่การกําหนดรายละเอียดด้วยการประมาณการจะเป็ นประโยชน์ต่อการนํามาใช้เป็ นเกณฑ์เพื่อ
กําหนดที่ตัง้ และจัดพืน้ ที่ได้ โดยทั่วไปแล้วห้องสมุดหลายแห่งกําลังปรับเปลี่ยนจากแนวคิดการเน้นแหล่ง
เรียนรู เ้ ป็ นศูนย์กลาง (resource-centred model) ไปสู่แนวคิดการเน้นให้ผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง (learnercentred model) โดยทั้งห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาได้ออกแบบพืน้ ที่ให้เป็ นพืน้ ที่
การเรี ย นรู ้ (learning commons) ซึ่ ง รายละเอี ย ดดัง ต่ อ ไปนี ้เ ป็ น ข้อ ควรพิ จ ารณาที่ จ ํา เป็ น สํา หรับ การ
วางแผนเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกของห้องสมุด
• ตัง้ อยู่ใจกลาง หรือศูนย์กลางของพืน้ ที่ (หากเป็ นไปได้ควรจัดไว้บริเวณชัน้ ล่างสุด)
• สะดวกในการเข้าใช้ และตัง้ อยู่ใกล้หอ้ งเรียน
• ควรมีพนื ้ ที่อย่างน้อย 1 แห่งที่ปราศจากเสียงรบกวนจากภายนอก
• มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็ นแสงจากธรรมชาติ หรือแสงไฟ
• มี อุณ หภูมิ ห ้องที่ เ หมาะสม (เช่ น จากเครื่องปรับอากาศ, เครื่องฮีตเตอร์) ทั้ง นี เ้ พื่อการจัดการ
สภาพแวดล้อมตลอดทั้งปี อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการอนุรกั ษ์ทรัพยากรสารสนเทศของ
ห้องสมุด
• มีการออกแบบพืน้ ที่เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผใู้ ช้บริการที่มีความต้องการพิเศษ (ผูพ้ ิการ)
• มีการจัดแบ่งพืน้ ที่หอ้ งสมุดอย่างเหมาะสม สําหรับทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ทัง้ หนังสือ
นวนิยาย หนังสือสารคดี หนังสือปกแข็งและปกอ่อน หนังสือพิมพ์และนิตยสาร สื่อโสตทัศน์
พืน้ ที่ศึกษาค้นคว้า พืน้ ที่น่ งั อ่าน คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น มุมนิทรรศการ และพืน้ ที่ปฏิบตั ิงาน
ของเจ้าหน้าที่หอ้ งสมุด
• มี ค วามยื ด หยุ่ น เพื่ อ รองรั บ การจั ด กิ จ กรรมห้อ งสมุ ด และการเปลี่ ย นแปลงในอนาคตทั้ ง
ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน และเทคโนโลยี
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4.2.2 การบริหารจัดการพืน้ ที่
ห้องสมุดโรงเรียนควรมีการจัดพืน้ ที่ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
• พืน้ ที่ศึกษาค้นคว้าและวิจัย – พืน้ ที่สาํ หรับโต๊ะประชาสัมพันธ์ รายการทรัพยากร พืน้ ที่สาํ หรับ
การสืบค้นข้อมูลออนไลน์ โต๊ะสําหรับการศึกษาค้นคว้าและวิจัย ทรัพยากรสารสนเทศประเภท
อ้างอิง และทั่วไป
• พื ้น ที่ น่ ั ง อ่ า นแบบไม่ เ ป็ น ทางการ – พื ้น ที่ จั ด หนั ง สื อ และสิ่ ง พิ ม พ์ต่ อ เนื่ อ งที่ ก ระตุ้น ให้ผู้เ รี ย น
รูห้ นังสือ เกิดการเรียนรูต้ ลอดชีวิต และสนองการอ่านเพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
• พืน้ ที่ประกอบการเรียนการสอน – พืน้ ที่ประกอบไปด้วยโต๊ะ ที่น่ งั สําหรับการทํางานเป็ นกลุ่มใหญ่
และกลุ่มย่อย เพื่อใช้ประกอบการเรี ยนแบบเป็ นทางการ พร้อมทั้งมีพืน้ ที่อาํ นวยความสะดวก
ด้านเทคโนโลยี และพืน้ ที่จดั นิทรรศการอย่างเหมาะสม (ข้อแนะนําในการกําหนดปริมาณที่น่ งั คือ
มีจาํ นวนที่น่ งั ร้อยละ 10 ของจํานวนนักเรียนทัง้ หมด)
• พื น้ ที่ ส าํ หรับการพัฒ นาสื่ อและการทํางานเป็ น กลุ่ม - พื น้ ที่ ส าํ หรับศึกษาแบบเดี่ ยว กลุ่ม และ
รวมหลาย ๆ ชั้ น เรี ย นเข้า ด้ว ยกั น (นิ ย มเรี ย กว่ า แล็ บ (labs) หรื อ พื ้น ที่ เ รี ย นรู ้ส ร้า งสรรค์
(makerspaces)
• พืน้ ที่ปฏิบตั ิงาน - พืน้ ที่โต๊ะบริการยืม-คืน ห้องปฏิบตั ิงานเจ้าหน้าที่หอ้ งสมุด ห้องปฏิบตั ิงานเทคนิค
และห้องจัดเก็บวัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
4.2.3 การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศทัง้ แบบวัสดุตีพิมพ์และแบบดิจิทลั
ห้องสมุดโรงเรียนควรเพิ่มขีดความสามารถให้ผใู้ ช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศทัง้ แบบวัสดุตีพิมพ์
และแบบดิจิทลั ได้อย่างสูงสุด เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งผลให้หอ้ งสมุดสามารถจัดบริการ
ทรัพ ยากรสารสนเทศได้โ ดยไม่ จ ํา กั ด เวลาตลอด 24 ชั่ ว โมง ในกรณี ท่ี ห้อ งสมุ ด มี เ จ้า หน้ า ที่ จ ํา กั ด
ควรพิจารณาการใช้อาสาสมัครห้องสมุด ทัง้ ที่เป็ นนักเรียนและผูป้ กครอง
4.3 การพัฒนาทรัพยากรและการจัดการ
ห้องสมุดโรงเรียนจําเป็ นต้องจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น สิ่งพิมพ์ และ
สื่อดิจิทลั เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้สารสนเทศที่แตกต่างกันไปตามช่วงอายุของผูใ้ ช้ ภาษา และ
คุณลักษณะของผูใ้ ช้ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเป็ นปั จจัยพืน้ ฐานในการให้บริก าร
ทรัพ ยากรที่ มี ค วามทัน สมัย และมี ความเกี่ ย วข้องกับเรื่ องที่ ผู้ใ ช้ส นใจ นโยบายการจัด การทรัพ ยากร
51

ไม่เพียงแต่เป็ นการกําหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และเนือ้ หาของทรัพยากรสารสนเทศที่มีในห้องสมุด
แต่ยังเป็ นการกําหนดขอบเขตในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศภายนอกห้องสมุด ซึ่งช่วยให้ผูใ้ ช้บริการ
สามารถเข้า ถึ ง ทรัพ ยากรสารเทศที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม มากขึ น้ ด้ว ยการเพิ่ ม ปริ ม าณของทรัพ ยากร
สารสนเทศดิจิทลั เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (หนังสืออ้างอิง นวนิยาย หนังสือสารคดี) ฐานข้อมูลออนไลน์,
ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์และนิตยสาร วีดิโอเกม และสื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย ส่งผลให้ทรัพยากร
เหล่านีล้ ว้ นกลายเป็ นส่วนหนึ่งของทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียน
นอกจากนีท้ รัพยาการสารสนเทศห้องสมุดต้องสามารถตอบสนองความต้องการทัง้ ของผูเ้ รียนและครู ผูส้ อน
ได้ (อาทิ สื่อการเรียนการสอน วิชาที่สอน กลวิธี หรือรูปแบบการสอนวิธีต่าง ๆ) โดยที่ผปู้ กครอง และผูด้ แู ล
นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์และเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้เช่นกัน
ตัวอย่าง
ห้อ งสมุด โรงเรี ย นแห่ ง หนึ่ ง ในกรุ ง โรม ประเทศอิ ต าลี ใ ห้บ ริ ก ารทรัพ ยากรสารสนเทศสํา หรับ
ผูป้ กครอง “Parents’ shelf” ซึ่งให้บริการหนังสือที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาเด็ก การศึกษา และหัวข้อ
พิเศษ เช่น ความกลัวของเด็ก และความภาคภูมิใจในตนเองของเด็ก เป็ นต้น
4.3.1 นโยบายและกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากร
ในการกําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียนนัน้ เป็ นหน้าที่ท่ีครูบรรณารักษ์
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และครู ผูส้ อนจําเป็ นต้องร่วมมือกัน ดังเช่น นโยบายห้องสมุดต้องอยู่บนพืน้ ฐานของ
หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน และความสนใจของประชาคมโรงเรี ย น โดยสามารถตอบสนอง
ความหลากหลาย และความต้องการของชุมชนภายนอกด้วย
สิ่งที่ควรคํานึงถึงในการกําหนดโยบายเพื่อการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุดโรงเรียน ประกอบด้วย
• พั น ธกิ จ ของห้อ งสมุ ด โรงเรี ย นซึ่ ง สอดคล้อ งกั บ ประกาศเจตนารมณ์ ห้อ งสมุ ด โรงเรี ย นจาก
IFLA/UNESCO (IFLA/UNESCO School Library Manifesto)
• บทบัญญัติว่าด้วยเสรีภาพทางปั ญญา และเสรีภาพทางข้อมูลข่าวสาร
• วัตถุประสงค์ในการกําหนดโยบายเพื่อการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด ซึ่งเกี่ ยวข้องกับหลักสูตร
การเรียนการสอน ความเป็ นสากล ชาติพนั ธุ์ วัฒนธรรม ภาษาและเอกลักษณ์พนื ้ ถิ่นของผูเ้ รียน
• วัตถุประสงค์ระยะสัน้ และระยะยาวในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศนัน้ ๆ
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• ผูท้ าํ หน้าที่ตดั สินใจและรับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด
นโยบายเพื่อการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุดควรมีความชัดเจน เนื่องจากส่งผลต่อการสร้างความร่วมมือใน
การพัฒนาทรัพยากร อย่างเช่น ครู ผูส้ อนเป็ นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในร่วมพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด
เนื่องจากมีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และสามารถเข้าใจความต้องการของผูเ้ รียนในวิชานั้น ๆ ได้ อีกทั้ง
การพิ จ ารณาการกําหนดนโยบายการพัฒ นาทรัพยากรควรคํานึงถึงประเด็น เสรีภาพทางปั ญญา และ
การกํา หนดสิ ท ธิ เ ด็ ก ในการเข้า ถึ ง ทรัพ ยากรสารสนเทศ ทั้ง นี ้ต ามนโยบายดั ง กล่ า วควรกํา หนดให้
ครูบรรณารักษ์เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการป้องกันไม่ให้ผเู้ รียนเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่เหมาะสมได้
กระบวนการในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียนควรมีการกําหนดไว้เป็ น
ลายลักษณ์อักษร โดยปรากฏอยู่ในลักษณะเอกสาร คู่มือ หรือ ภาคผนวกแนบท้ายเอกสารนโยบายเพื่อ
การพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด อีกทัง้ ยังเป็ นการป้องกันความขัดแย้ง หรือความเห็นไม่ตรงกันในการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด เอกสารดังกล่าวควรประกอบด้วย ข้อกําหนดแนวทางในการคัดเลือกและ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด และมาตรฐานในกระบวนการทํางาน การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
(การจัดหมวดหมู่ การลงรายการ การจัดชัน้ ) ตลอดจนการบํารุ งรักษา และการคัดออก นอกจากนีค้ วรมี
ข้อแนะนําในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น และนานาชาติเพื่อให้
ครอบคลุมการพัฒนาทรัพยากรที่สะท้อนถึงความเป็ นสากล ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ภาษาและเอกลักษณ์
พืน้ ถิ่นของประชาคมโรงเรียน
ตัวอย่าง
ครู บรรณารักษ์ในประเทศฝรั่งเศสได้รบั ความร่วมมือจากคนในชุมชนใกล้เคียงเพื่อเป็ นที่ปรึกษาใน
การพัฒนานโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยนโยบายดังกล่าวกําหนดขึน้ บนพืน้ ฐานของ
หลักสูตรการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนการสอน โดยกําหนดนโยบายเอาไว้ 10 ประการ
www.cndp.fr/savoirscdi/centre-de-ressources/fonds-documentaire-acquisitiontraitement/les-10-commandements-dune-politique-dacquisition.html
4.3.2 ปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรสารสนเทศดิจิทลั
ห้องสมุดเป็ นแหล่งเรียนรู ส้ าํ คัญที่ทาํ หน้าที่เป็ นศูนย์กลางการเข้าถึงสารสนเทศในยุคสังคมสารสนเทศ
ดังนั้นห้องสมุดจําเป็ นต้องจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน
ความสนใจ และวั ฒ นธรรมของผู้เ รี ย น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การใช้สื่ อ สั ง คมออนไลน์กั บ การสร้า ง
53

เครือข่ายทางสังคมและวัฒนธรรม ส่งผลให้ผูใ้ ช้บริการห้องสมุดมีบทบาทใหม่เพิ่มมากขึน้ เช่นจากผูใ้ ช้
สารสนเทศเป็ นผูส้ ร้างสรรค์สารสนเทศ ครู บรรณารักษ์ไม่ควรมองข้ามประเด็นดังกล่าว และควรพิจารณา
การจัดพืน้ ที่สร้างสรรค์ของห้องสมุด (makerspaces) โดยมีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อรองรับ
กิจกรรมการเรียนรู ้ เช่น กิจกรรมการสร้างสรรค์สารสนเทศในรู ปแบบต่าง ๆ (เช่น วีดิโอ บล็อก พ็อดคาสท์
การผลิตวัสดุ 3 มิติ โปสเตอร์ อินโฟกราฟิ ก)
การเพิ่ ม ขึ น้ ของทรัพ ยากรสารสนเทศดิ จิ ทัล และการเข้าถึง ข้อมูล ผ่า นเครื อข่ ายอิ น เทอร์เ น็ ตส่ง ผลให้
ห้องสมุดต้องมีการจัดหมวดหมู่ และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศอย่างเป็ นระบบ และเหมาะสมตาม
ระบบมาตรฐานสากล ทัง้ นีเ้ พื่อให้หอ้ งสมุดสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเครือข่ายที่มีมาตรฐานเดียวกัน
ทั่วโลกได้ ห้องสมุดโรงเรียนหลายแห่งทั่วโลกสามารถใช้ประโยชน์จากสหบรรณานุกรม หรือระบบวิเคราะห์
หมวดหมู่ร่วมกัน ดังเช่นการสร้างความร่วมมือระหว่างห้องสมุดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพในการ
คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ การจัดหมวดหมู่ และ กระบวนการดําเนินงานส่งผลให้หอ้ งสมุดสามารถ
รวมเอาทรัพ ยากรจากแหล่ง ต่ าง ๆ มาใช้ใ ห้เ กิดประโยชน์ไ ด้สูง สุด ในขณะเดียวกัน ห้องสมุดบางแห่ ง
สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันได้ เนื่องจากได้รบั การสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาล และ
ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีราคาสูง เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์
และทรัพยากรสารสนเทศอ้างอิงออนไลน์ เป็ นต้น
ตัวอย่าง
กระทรวงศึกษาธิการ รัฐแอลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา สนับสนุนงบประมาณให้แก่ ศูนย์ทรัพยากร
สารสนเทศออนไลน์ (Online Reference Centre) เพื่ อ จัด หาทรัพ ยากรสารสนเทศในรู ป แบบ
ออนไลน์มีคณ
ุ ภาพ ทัง้ ภาษาอังกฤษ และ ภาษาฝรั่งเศสให้แก่นกั เรียนและครูผสู้ อน
www.learnalberta.ca/OnlineReference Centre.aspx.
ตัวอย่าง
นักเรียนในประเทศฝรั่งเศสสามารถเข้าถึงและใช้ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทลั ได้จาก Correlyce
platform ซึ่งเป็ นเว็บท่า (Web Portal) ที่รวบรวมเนือ้ หาและแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่ผ่านการ
คัดเลือก และเหมาะสมกับการเรียนการสอนจํานวนกว่า 300 รายการ
เกณฑ์การบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลมีความคล้ายคลึงกับการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทสิ่งตีพิมพ์ แต่อย่างไรก็ตามห้องสมุดควรพิจารณาเกณฑ์บางประการเป็ นพิเศษ ดังนี ้
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• การเข้าถึง – ปริมาณการเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทลั เพิ่มขึน้ หรือลดลงเมื่อเทียบกับการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งตีพิมพ์
• ปั ญ หาด้า นงบประมาณและเทคนิ ค – ค่ า ใช้จ่ า ยในการจัด หาทรัพ ยากรสารสนเทศดิ จิ ทัล ใน
ระยะยาว ไม่ว่าจะเป็ นค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้สิทธิเ์ ข้าถึงทรัพยากร หรือแม้แต่ค่าใช้จ่ายใน
การเปลี่ยนระบบสูงหรือไม่
• ปั ญหาด้านกฎหมายและลิขสิทธิ์ – มีการระบุกฎหมายลิขสิทธิ์ หรือข้อกําหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทลั เช่น จํานวนผูใ้ ช้ สถานที่ในการเข้าถึงข้อมูล และการกําหนดความเป็ น
ส่วนตัวของผูใ้ ช้หรือไม่
• ความปลอดภัย – มีระบบป้องกันความปลอดภัยในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอย่างไร
4.3.3 มาตรฐานของทรัพยากรสารสนเทศ
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดโรงเรี ยนในปั จจุบันครอบคลุมถึงทรัพยากรสารสนเทศดิจิ ทัล ทั้งที่มี
ให้บริการภายในห้องสมุด หรือเชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายภายนอก เช่น ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
เชิงพาณิชย์ และสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ อย่างไรก็ตามห้องสมุดโรงเรียนบางแห่งยังประสบปั ญหา
ในการพัฒ นาหรื อประยุกต์ใช้ท รัพยากรสารสนเทศดิจิทัล เนื่ องจากยังให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ในรู ปแบบดั้งเดิม ถึงแม้ว่าห้องสมุดโรงเรียนจะมีหรือไม่มีการกําหนดมาตรฐานในการเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศทั้ง ในระดับภูมิ ภ าคไปจนถึ ง ระดับ นานาชาติ ในการตัดสิน ใจพัฒ นาทรัพ ยากรสารสนเทศ
ห้องสมุดควรคํานึงถึงความต้องการของหลักสูตร และกระบวนการการจัดการเรียนการสอนเป็ นหลัก
การจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดให้มีความเหมาะสมทั้งด้านความครอบคลุมและทันสมัยของ
เนือ้ หา เป็ นสิ่งจําเป็ นในการจัดหาทรัพยากรที่สามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ท่ีแตกต่างกัน ไม่ว่า
จะเป็ น ช่วงอายุ สมรรถนะ รูปแบบการเรียนรู ้ และภูมิหลัง ทัง้ นีท้ รัพยากรสารสนเทศห้องสมุดไม่ว่าจะอยู่ใน
รู ปแบบสิ่งตีพิมพ์ หรือสื่อดิจิทัลควรมีความสอดรับกับหลักสูตรการเรียนการสอน นอกจากนีค้ วรจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศที่สร้างความเพลิดเพลิ นให้แก่ผูใ้ ช้ เช่น วรรณกรรมที่ได้รบั ความนิยม นิทานภาพ
ดนตรี เกมคอมพิวเตอร์ ภาพยนตร์ หนังสือการ์ตูน และโปสเตอร์ เป็ นต้น โดยทรัพยากรดังกล่าวควรให้
นักเรียนเป็ นผูค้ ดั เลือก เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่ตรงตามความสนใจและตามวัฒนธรรมของผูเ้ รียน
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ตัวอย่าง
กระทรวงศึกษาธิการของรัฐเซาท์แคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดมาตรฐานการพัฒนา
ทรัพยากรห้องสมุด ปี ค.ศ. 2012 เนื่องจากพบว่ าสัดส่วนของจํานวนทรัพ ยากรสารสนเทศใน
ห้องสมุดต่อนักเรียน 1 คน อยู่ในระดับตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน (หนังสือ 11 เล่ม) ในขณะที่สดั ส่วน
มาตรฐานอยู่ท่ี 13 เล่ม และสูงกว่าเกณฑ์ คือ 15 เล่ม อีกทัง้ ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวิชาการ
และสารคดีควรมีความหลากหลายตามระดับชัน้ ความต้องการของนักเรียน และความสอดคล้อง
กับการจัดโครงการการรูห้ นังสือ เป็ นต้น
4.3.4 การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน
ห้องสมุดโรงเรี ยนควรเพิ่ ม ช่ องทางในการเข้าถึง ทรัพยากรสารสนเทศให้แก่ผู้ใ ช้ โดยการจัดบริการยืม
ระหว่ างห้องสมุด และการใช้ท รัพ ยากรสารสนเทศร่วมกัน ถึง แม้ว่าบางโรงเรียนยัง ไม่มีการให้บริการ
ในรู ปแบบดังกล่าว เนื่องจากอาจขาดระบบการดําเนินงานที่ชดั เจน อย่างไรก็ตามการให้บริการยืมระหว่าง
ห้องสมุด และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันสามารถดําเนินงานได้ง่าย หากห้องสมุดโรงเรียนสร้าง
เครือข่ายในการทําสหบรรณานุกรม หรือแบ่งปั นการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ และทรัพยากรสารสนเทศดิจิทลั
ร่วมกัน
ตัวอย่าง
โรงเรียนมัธยม จํานวน 26 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 15 แห่ง และหน่วยงานเอกชน
จํานวน 2 แห่ง ในเมืองวิเซนซา ประเทศอิตาลี ได้สร้างความร่วมมือในการจัดตัง้ เครือข่าย โดยมีวถั ุ
ประสงค์เพื่อให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด แบ่งปั นทรัพยากรสารสนเทศและโปรแกรมห้องสมุด
สําเร็จรูป
www.rbsvicenza.org/index.php?screen=news&loc=S&osc=news&orderby=Autore
ตัวอย่าง
โรงเรียนและห้องสมุดประชนในประเทศโปรตุเกสสร้างเครือข่าย เพื่อแบ่งปันการใช้รายการ
ทรัพยากรสารสนเทศและระบบห้องสมุดอัตโนมัติร่วมกัน www.rbe.mec.pt/np4/home
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ตัวอย่าง
ในประเทศเนเธอร์แ ลนด์ และฟลานเดอร์ ห้อ งสมุ ด ถื อ เป็ น หั ว ใจสํา คั ญ ของโรงเรี ย นชุ ม ชน
(Broad/Community School) ทัง้ นีเ้ พราะห้องสมุดโรงเรียนเป็ นแหล่งเรียนรู ส้ าํ คัญ และเป็ นศูนย์
การเรียนรูท้ ่รี องรับการให้บริการด้านการศึกษาที่หลากหลายแก่คนในชุมชนและสังคมได้ (เช่น เด็ก
ทารก โรงเรียนประถมศึกษา โรงยิม) http://www.bredeschool.nl/home.html
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บทที่ 5
โครงการและกิจกรรมของห้องสมุดโรงเรียน
“ห้องสมุดโรงเรียนเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการการศึกษา” บทบัญญัติว่าด้วยห้องสมุดโรงเรียน
5.1 บทนํา
ห้องสมุดโรงเรียนต้องมีส่วนร่วมกับชุมชนทางการศึกษาอย่างจริงจัง โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
การบริการที่ผ่านการศึกษาวิจัยมาเป็ นอย่างดี ทัง้ นีเ้ พื่อให้ประสบความสําเร็จตามพันธกิจด้านการศึกษา
โครงการและกิ จ กรรมของห้องสมุด โรงเรี ย นทั่ว โลกมี ความแตกต่ างกัน เนื่ องจากกิ จ กรรมจําเป็ น ต้อ ง
สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ (ดูหวั ข้อ 3.5.4 การมีสว่ นร่วมของชุมชน)
คําศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการอธิบายโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุดโรงเรียนในแต่ละภูมิภาคทั่วโลก
มีความแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น กิจกรรมการพัฒนาผูอ้ ่านให้มีความกระตือรือร้น และมีทักษะในการ
อ่านสามารถเรียกได้หลากหลาย เช่น "การส่งเสริมการอ่าน" "การอ่านหนังสืออย่างกว้างขวาง" "การอ่าน
หนังสือตามความสมัครใจ" "การอ่านหนังสือเพื่อความบันเทิงหรือการพักผ่อนหย่อนใจ" หรือ "การอ่านเพื่อ
ความเพลิดเพลิน” ไม่ว่าจะใช้ช่ือว่าอย่างไร การพัฒนานักอ่านให้อ่านได้อย่างคล่องแคล่วและมีแรงจูงใจใน
การอ่าน เป็ นส่วนหนึ่งที่สาํ คัญของโครงการ และกิจกรรมของห้องสมุดโรงเรียน
ตัวอย่าง
โครงการ The annual Readathon ของประเทศนามิเบีย จัดขึน้ เป็ นประจําทุกปี โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อสร้างวัฒนธรรมการอ่าน โดยจัดหาหนังสือนิทานภาษาถิ่นสําหรับเด็ก (นามิเบียมีภาษาเขียน
13 ภาษา) โครงการนีเ้ ป็ นแรงผลักดันให้มีการจัดพิมพ์ และเผยแพร่หนังสือภาษาถิ่นสําหรับเด็กใน
โรงเรียนและห้องสมุด
ประเด็นที่สาํ คัญอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับการใช้คาํ ศัพท์เฉพาะ คือ การใช้คาํ ศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้สารสนเทศ เดิมกิจกรรมเหล่านีเ้ รียกรวมกันว่า “การสอนบรรณานุกรม” (bibliographic instruction)
(การสอนการใช้ตาํ ราและระบบห้องสมุด) และ “การให้การศึกษาแก่ผใู้ ช้” (user education) (วิธีการต่าง ๆ
ที่ช่วยให้ผใู้ ช้เข้าใจห้องสมุดและบริการของห้องสมุด) ซึ่งในปั จจุบนั เรียกว่า “การรูส้ ารสนเทศ” (information
literacy) และ “การสืบเสาะหาความรู”้ (inquiry) ในช่วงตลอดหลายปี ท่ผี ่านมา สิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
สอนการใช้หอ้ งสมุดเพื่อการใช้สารสนเทศเปลี่ยนแปลงไป แนวคิดเกี่ยวกับแหล่งสารสนเทศเกิดขึน้ ในช่วง
ทศวรรษที่ 1960s และ 1970s กลยุทธ์ในการสืบค้นข้อมูลด้วยเอกสารหรือคู่มือ เกิดขึน้ ในช่วงทศวรรษที่
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1980s และ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ กระบวนการประมวลผลการเรี ย นรู ้ เกิ ด ขึ น้ ในช่ ว ง ทศวรรษที่ 1990s
(Kuhthau, 2004) ทั้ง นีแ้ นวคิ ดเกี่ ยวกับกระบวนการในการค้น หาสารสนเทศมุ่ง เน้นให้ความสําคัญ กับ
สารสนเทศและการใช้สารสนเทศด้วยกระบวนการแก้ไขปั ญหา ซึ่งเป็ นแนวคิดที่ยังคงความรู ท้ ่ีเกิดจาก
แนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นทัง้ หมด ยกตัวอย่างเช่น ความรูเ้ กี่ยวกับเครื่องมือ แหล่งสารสนเทศ หรือกลยุทธ์ใน
การค้นหาสารสนเทศ แต่แนวคิดนีใ้ ห้ความสําคัญกับความรู ท้ ่ีได้รบั การพัฒนาเป็ นอย่างดีโดยผ่านการ
สืบเสาะหาความรูท้ ่เี กิดจากกระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
5.2 โครงการและกิจกรรม
ห้องสมุดโรงเรียนเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญของการเรียนการสอนในโรงเรียน นอกจากนีห้ อ้ งสมุดโรงเรียน
ยังสนับสนุนเป้าหมายเพื่อสังคมของโรงเรียน เช่น การมีส่วนร่วมของนักเรียน สนับสนุนกลุ่มผูเ้ รียนที่มี
หลากหลาย และการปฏิสมั พันธ์กับชุมชนในวงกว้าง เป้าหมายของห้องสมุดโรงเรียนควรสอดคล้องกับ
เป้าหมายของโรงเรียน เช่น การรูห้ นังสือ การเรียนรูต้ ามหลักสูตร และการเป็ นพลเมืองที่ดี ห้องสมุดโรงเรียน
จะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียนได้นั้นขึน้ อยู่กับทรัพยากรและการจัดสรรบุคลากรของ
ห้องสมุดโรงเรียน
ตัวอย่าง
ในประเทศฮังการี นักเรียนจํานวนมากศึกษาอยู่ในเมือง แต่อาศัยอยู่ในหมู่บา้ นใกล้เมือง ดังนัน้
พวกเขาจึงเดินทางไป-กลับระหว่างโรงเรียนและบ้าน ซึ่งข้อจํากัดเกี่ยวกับบริการขนส่งสาธารณะ
ทําให้นกั เรียนจํานวนมากต้องใช้เวลาในการรอคอยรถประจําทางก่อนและหลังเข้าเรียน ห้องสมุด
โรงเรียนจํานวนมากตอบสนองต่อสถานการณ์เช่นนีโ้ ดยการขยายเวลาเปิ ด-ปิ ดห้องสมุด ซึ่งทําให้
นักเรียนสามารถใช้เวลาในสถานที่ท่ีปลอดภัย มีวฒ
ั นธรรม และอยูภ่ ายในชุมชน นอกจากนีย้ งั เป็ น
การเปิ ดโอกาสให้ครูบรรณารักษ์ได้กระชับความสัมพันธ์กบั นักเรียนอีกด้วย
บริการและกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุดโรงเรียนควรได้รบั การออกแบบโดยบรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรียน
ที่ มี คุณ วุ ฒิ ท างวิ ช าชี พ โดยบรรณารัก ษ์ ต้อ งทํา งานร่ ว มกั บ ครู ใ หญ่ หั ว หน้า ครู หั ว หน้า แผนก และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญการเรียนรู ด้ า้ นอื่น ๆ ภายในโรงเรียน พร้อมด้วยครู ประจําชั้น เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และ
นักเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก็อาจไม่สามารถสําเร็จลุล่วงไปได้ หากปราศจากครู
บรรณารักษ์ท่ีมีคณ
ุ วุฒิทางวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกทรัพยากรทางการศึกษาที่เหมาะสม
และมีความร่วมมือของบรรณารักษ์กบั ครู ประจําชัน้ เพื่อออกแบบการสอนโดยใช้ทรัพยากรห้องสมุด
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การปฏิบตั ิงานของบรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรียนที่มีคณ
ุ วุฒิทางวิชาชีพ ควรให้ความสําคัญกับกิจกรรมหลัก
ดังนี ้
• การรูห้ นังสือและการส่งเสริมการอ่าน
• การรูเ้ ท่าทันสื่อและการรูส้ ารสนเทศ (เช่น การรูส้ ารสนเทศ ทักษะด้านสารสนเทศ สมรรถนะ
ด้านสารสนเทศ ความเชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ ความคล่องแคล่วในสารสนเทศ การรูเ้ ท่าทัน
สื่อ การรูข้ า้ มสื่อ และ การผลิตและการบริโภคสื่อของวัยรุ ่น
• การเรียนรู โ้ ดยการเสาะแสวงหาความรู ้ (เช่น การเรียนรูจ้ ากการแก้ปัญหา และการคิดเชิง
วิพากษ์)
• การบูรณาการเทคโนโลยี
• การพัฒนาวิชาชีพสําหรับครู
• การเห็นคุณค่า ซาบซึง้ ในวรรณกรรมและวัฒนธรรม
การวิจัยของห้องสมุดโรงเรียนที่เกี่ยวกับกิจกรรมหลักต่าง ๆ จะช่วยสร้างกรอบแนวคิดในการปฏิบัติงาน
ให้กับห้องสมุดโรงเรียน กิจกรรมหลักของห้องสมุดโรงเรียนจะขึน้ อยู่กับโครงการ และลําดับความสําคัญ
ของโรงเรียน อีกทัง้ ต้องสามารถสะท้อนถึงความก้าวหน้าของหลักสูตรที่เหมาะสมสําหรับแต่ละระดับชัน้
5.3 การรู้หนังสือและการส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดโรงเรี ย นสนับสนุน การรู ้หนัง สื อ ของนัก เรี ย นและส่ง เสริม การอ่ า น การวิจัยแสดงให้เ ห็ น ว่ า มี
การเชื่ อมโยงโดยตรงระหว่ างระดับของการอ่านกับผลการเรียนรู ้ นอกจากนีก้ ารเข้าถึ ง สื่ อในการอ่า น
(reading materials) ถือเป็ นปั จจัยสําคัญในการพัฒนาผูอ้ ่านให้มีความกระตือรือร้น และมีทักษะในการ
อ่าน (Krashen, 2004) บรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรียนควรมีแนวทางในการปฏิบตั ิ และมีความยืดหยุ่นเมื่อ
นําเสนอทรัพยากรการอ่านแก่ผูใ้ ช้ สนับสนุนความชอบส่วนบุคคลของผูอ้ ่าน และยอมรับสิทธิส่วนบุคคล
ของผูอ้ ่านในการเลือกอ่านในสิ่งที่พวกเขาต้องการ จะเห็นได้ว่านักเรียนที่ได้รบั โอกาสให้เลือกอ่านด้วย
ตนเองจะมีคะแนนสูงขึน้ การเลือกสื่อในการอ่านด้วยตนเองช่วยให้นกั เรียนสามารถพัฒนาความสามารถ
ด้านคําศัพท์ ไวยกรณ์ การเขียน และการพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนที่เรียนภาษาที่สองจะพูดได้
คล่องแคล่วและเข้าใจมากขึน้ เมื่อพวกเขาได้ใช้หนังสือภาษาที่สองที่มีคณ
ุ ภาพ การเข้าถึงสื่อในการอ่านซึ่ง
เป็ นทางเลือกอื่น ๆ เช่น หนังสือเสียง (audiobooks) จะช่วยให้ผอู้ ่านที่มีปัญหาในการอ่านสามารถพัฒนา
ทักษะในการการอ่านให้ดีขนึ ้ รวมทัง้ มีทศั นคติท่ดี ีต่อการอ่าน
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นักเรียนที่มีปัญหาในการอ่านต้องใช้สื่อในการอ่านซึ่งเป็ นทางเลือกอื่น ๆ โดยในบางกรณีนักเรียนเหล่านี ้
อาจจะต้องใช้อปุ กรณ์การอ่านแบบพิเศษต่าง ๆ ดัง้ นัน้ ครูบรรณารักษ์ควรร่วมมือกับครูการศึกษาพิเศษเพื่อ
สนั บ สนุ น ความต้อ งการในการอ่ า นของนั ก เรี ย น บรรณารัก ษ์ ห้อ งสมุ ด โรงเรี ย นควรทํา งานร่ ว มกั บ
ครู ประจําชัน้ เพื่อส่งเสริมการอ่านในห้องเรียนให้เป็ นไปตามมาตรฐานระดับท้องถิ่น และระดับชาติ (เช่น
การแนะนําหนังสือที่เหมาะสมสําหรับโครงการการอ่าน และหนังสือที่สนับสนุนมาตรฐานด้านภาษาของ
ประเทศ
ห้องสมุดโรงเรียนควรจัดสภาพแวดล้อมให้สวยงาม และส่งเสริมการเรียนรู ้ ซึ่งประกอบด้วยทรัพ ยากร
สารสนเทศที่หลากหลายทัง้ สิ่งตีพิมพ์และสื่อดิจิทลั และจัดกิจกรรมที่หลากหลาย มีตงั้ แต่กิจกรรมการอ่าน
ไปจนถึงการอภิปรายกลุ่ม และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่าง ๆ บรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรียนควรกําหนด
นโยบายเกี่ยวกับการยืมทรัพยากรสารสนเทศซึ่งครอบคลุมประเด็นเกี่ยวค่าปรับ และบทลงโทษ ในกรณีท่ี
ผูใ้ ช้สง่ หนังสือเกินกําหนดและกรณีท่ีทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย
การใช้สื่ อสําหรับกิ จ กรรมที่ เกี่ ยวกับการรู ห้ นังสื อที่ ส่งเสริม การอ่ าน และความเพลิดเพลิน จําเป็ นต้อง
เกี่ ยวข้องกับ สัง คมและวัฒ นธรรม เช่ นเดียวกัน กับ การเรี ยนรู ้ด้านต่ าง ๆ ห้องสมุดโรงเรี ยนควรมี ก าร
ดําเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าทรัพยากรของห้องสมุดโรงเรียนครอบคลุมวัสดุต่าง ๆ ที่เขียนขึน้ หรือสร้างขึน้ ทัง้
จากในประเทศและต่างประเทศ โดยทรัพยากรเหล่านัน้ ต้องสะท้อนเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และอัตลักษณ์
ของสมาชิกทุกกลุ่มในชุมชนโรงเรียน บรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรียนควรเปิ ดโอกาสแก่นักเรียนให้สามารถ
อ่านทั้งในห้องเรียนและในห้องสมุด ไม่ว่าจะเป็ นการให้นักเรียนเลือกใช้สื่อเพื่อการด้วยตนเอง และให้
โอกาสนักเรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการอ่านกับผูอ้ ่ืน ควรมีการประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ทงั้
บันเทิงคดีและสารคดีให้กบั ครู และนักเรียน โดยจัดกิจกรรม การพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือ (book talk) การจัด
มุมแสดงหนังสือใหม่ และแจ้งข่าวสารในหน้าเว็บเพจของห้องสมุด นอกจากนีค้ วรจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อ
ส่งเสริมการรู ห้ นังสือ และการอ่านภายในห้องสมุด หรือภายในโรงเรียน เช่น การจัดนิทรรศการ การพบปะ
นั ก เขี ย น (author visits) และกิ จ กรรมวั น รู ้ห นั ง สื อ สากล (international literacy days ตรงกั บ วั น ที่ 8
กันยายน ของทุกปี ) กิจกรรมพิเศษต่ าง ๆ เหล่านีเ้ ปิ ดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มี ส่วนร่วมในกิ จกรรมของ
โรงเรียน ผูป้ กครองอาจมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการรู ห้ นังสือของเด็ก ๆ ผ่านโครงการอ่านที่บา้ น (home
reading program) และโครงการอ่านออกเสียง (read-aloud programs)
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ตัวอย่าง
ในฝรั่งเศส โครงการ the Babelio Challenge กระตุน้ การอ่านและส่งเสริมวรรณกรรมสําหรับเด็ก
ผ่านเว็บไซต์เครือข่ายวรรณกรรมออนไลน์ช่อื www.babelio.com
ตัวอย่าง
ในสหราชอาณาจักร สถาบันผูป้ ระกอบวิชาชีพห้องสมุดและสารสนเทศแห่งสหราชอาณาจักร (the
Chartered Institute of Library and Information Professionals: CILIP) และ รางวัลวรรณกรรม
Carnegie and Kate Greenaway Medals มี โ ครงที่ ดี ซ่ึ ง ช่ ว ยกระตุ้ น กิ จ กรรมการอ่ า น ทั่ ว
สหราชอาณาจักร ซึ่งเกี่ยวข้องกับหนังสือที่ได้รบั การเสนอชื่อชิงรางวัลในแต่ละปี
www.carnegiegreenaway.org.uk/shadowingsite/index.php
ตัวอย่าง
ในอิ ต าลี โครงการซานาดู (the Xanadu Project) ซึ่ ง ก่ อ ตั้ง ขึ น้ ในปี ค.ศ. 2004 โดย Hamelin
Cultural Association โดยความร่วมมือกับ the “Sala Borsa” ห้องสมุดในเมืองโบโลนยา โครงการ
นีเ้ ป็ นโครงการสําหรับนักเรียนมัธยม (อายุระหว่าง 13-16 ปี ) และนักเรียนเกรด 8 ทั่วประเทศอิตาลี
โดยขอบเขตของโครงการกระตุ้นการสะท้อ นคิ ด (reflective thinking) และการคิดเชิง วิ พ ากษ์
(critical thinking) เครื อ ข่ า ย และการเห็ น คุ ณ ค่ า ของหนัง สื อ การ์ตู น ภาพยนตร์ และดนตรี
www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi/xanadu2014/biblio.php
5.4 การสอนการรู้เท่าทันสื่อและการรู้สารสนเทศ
หน้าที่ประการที่สองของห้องสมุดโรงเรียน คือ การพัฒนานักเรียนให้สามารถค้นหาสารสนเทศ และใช้
สารสนเทศในชีวิตประจําวันอย่างมีจริยธรรม และความรับผิดชอบเฉกเช่นผูเ้ รียน และพลเมืองที่มีคณ
ุ ภาพ
ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หนังสือ ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (ยูเ นสโก) เรื่ อง “Understanding Information Literacy: A Primer” ซึ่ง ตีพิม พ์ใ นปี ค.ศ.
2007 โดย Forest Woody Horton ซึ่ง เขี ยนขึน้ สําหรับผู้กาํ หนดนโยบายสาธารณะที่เ กี่ ยวข้องกับ การรู ้
สารสนเทศเพื่อนําเสนอแนวคิด คําจํากัดความเกี่ยวกับการรู ส้ ารสนเทศ ตลอดจนบทบาทที่สาํ คัญของการรู ้
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องการเรียนรู ้ ทัง้ ที่เป็ นทางการ และไม่เป็ นทางการ ซึ่งเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับการ
สอนการรู ส้ ารสนเทศ ยูเ นสโกยัง สนับสนุนแนวความคิดเกี่ ยวกับการรู เ้ ท่ าทันสื่ อและการรู ส้ ารสนเทศ
(media and information literacy: MIL) โดยการให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ สื่ อ และแหล่ ง สารสนเทศใน
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ชีวิตประจําวัน และในสังคมประชาธิปไตย เอกสารของยูเนสโกที่ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2011 เรื่อง “Media and
Information Literacy Curriculum for Teachers [MIL]” คือ เอกสารที่อธิบายให้เห็นถึงความสําคัญของ
การรู เ้ ท่าทันสื่อและการรู ส้ ารสนเทศ กรอบแนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรการรู เ้ ท่าทันสื่อและการรู ส้ ารสนเทศ
สําหรับครูท่ตี อ้ งการใช้ในการเรียนการสอนต้องครอบคลุมเนือ้ หา 3 ด้าน ได้แก่
1) ความรูแ้ ละความเข้าใจสื่อและสารสนเทศเพื่อประชาธิปไตย และการมีสว่ นร่วมในสังคม
2) การประเมิ น ข้อ ความในสื่ อ และแหล่ ง สารสนเทศ (โดยให้ค วามสํา คัญ กับ ผู้ผ ลิ ต สื่ อ และ
สารสนเทศ อีกทัง้ สื่อและสารสนเทศดังกล่าวผลิตขึน้ มาเพื่อใคร หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใด
3) การผลิตและการใช้สื่อและสารสนเทศ
บรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรียนเห็นความสําคัญของกรอบแนวคิดเกี่ ยวกับการสอนทักษะการใช้สื่อ และ
ทักษะการใช้สารสนเทศอย่างเป็ นระบบ ตลอดจนให้ความร่วมมือกับครู ผูส้ อนเพื่อการเสริมสร้างทักษะ
ต่าง ๆ เหล่านีใ้ ห้แก่นักเรียน เป้าหมายของการให้การศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรการรู เ้ ท่าทันสื่อและการรู ้
สารสนเทศ คือ การพัฒนานักเรียนให้เป็ นผูท้ ่ีมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรมต่อสังคม นักเรียนผูท้ ่ีเป็ น
ผูร้ ู ส้ ารสนเทศจะมีความสามารถในการเรียนรู ด้ ว้ ยตนเอง ตระหนักถึงความต้องการสารสนเทศ เป็ นผูท้ ่ีมี
ความคิด มีความมั่นใจในการแก้ปัญหา มีความสามารถในการค้นหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และตรงกับความ
ต้องการ นักเรียนที่เป็ นผูร้ ู ส้ ารสนเทศต้องมีความสามารถในการใช้เครื่องมือ หรือเทคโนโลยีในการเข้าถึง
สารสนเทศ และสามารถสื่อสารสิ่งที่ได้เรียนรูแ้ ก่ผอู้ ่ืนได้ นักเรียนที่เป็ นผูร้ ู ส้ ารสนเทศต้องผูท้ ่ีสามารถจัดการ
หรือตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ มีมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน และมีความสามารถในการผลิต
และสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพ นักเรียนที่เป็ นผูร้ ู ส้ ารสนเทศต้องมีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทัง้ มีความสามารถในการปฏิบตั ิงานด้วยตัวตนเองและปฏิบตั ิงาน
ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่าง
โ ค ร ง ก า ร Internet Responsible ( http://eduscol.education.fr/internet-responsable/) ใ น
ประเทศฝรั่งเศสเป็ นโครงการที่ฝึกฝนให้นกั เรียนใช้อินเทอร์เน็ตด้วยความรับผิดชอบ
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ตัวอย่าง
หลักสูตรฝึ กอบรมครู บรรณารักษ์ในประเทศฝรั่งเศสมีเนือ้ หาเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานสําหรับการ
จัดฝึ กอบรมเรื่องการรูเ้ ท่าทันสื่อและการรูส้ ารสนเทศ
http://media.eduscol.education.fr/file/Pacifi/85/4/Reperes_Pacifi_157854.pdf
5.5 รู ปแบบการเรียนรู้ด้วยการเสาะแสวงหาความรู้ Inquiry-based learning models
หน่วยงานในท้องถิ่นและห้องสมุดโรงเรียนในหลายประเทศได้รว่ มกันออกแบบโมเดล (models) สําหรับการ
เรียนการสอน ซึ่งใช้พฒ
ั นาทักษะการรูเ้ ท่าทันสื่อ และการรูส้ ารสนเทศด้วยการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู ้
ทัง้ นีก้ ารพัฒนาโมเดลการเรียนรู แ้ บบสืบเสาะหาความรู ต้ อ้ งอาศัยการวิจัย พัฒนา และทดลองปฏิบตั ิใน
ระยะยาว สําหรับโรงเรียนที่ไม่มีโมเดลการเรียนรู ท้ ่ีเสนอแนะโดยหน่วยงานในท้องถิ่น ควรเลือกใช้โมเดล
การเรียนรู ท้ ่ีเหมาะสมและใกล้เคียงที่สดุ กับเป้าหมาย และผลการเรียนรู ้ แทนการพัฒนาโมเดลด้วยตนเอง
(ตัวอย่าง ดูโมเดลการเรียนรูโ้ ดยการเสาะแสวงหาสารสนเทศในภาคผนวก C)
โดยทั่ว ไปแล้ว โมเดลการเรี ย นรู เ้ พื่ อ การสื บ เสาะหาความรู ้เ ป็ น กระบวนการที่ ส อนให้นัก เรี ย นเข้า ใจ
กระบวนการการเรียนรู ้ และสามารถนําไปปรับใช้กับวิชาต่าง ๆ ทัง้ ในเชิงวิชาการและในชีวิตประจําวัน
โมเดลเหล่านีใ้ ช้แนวคิดพืน้ ฐานที่คล้ายคลึงกันได้แก่
• นักเรียนสร้างความหมายต่าง ๆ จากสารสนเทศ แนย
• นักเรียนมีผลงานที่มีคณ
ุ ภาพจากการทํางานที่เป็ นกระบวนการ
• นักเรียนเรียนรูว้ ิธีการทํางานได้ดว้ ยตนเอง และเป็ นส่วนหนึ่งของการทํางานในหมู่คณะ
• นักเรียนใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยความรับผิดชอบและถูกต้องตามหลัก
จริยธรรม
โมเดลการเรียนรู แ้ บบสืบเสาะหาความรูเ้ ป็ นการผนวกการแสวงหาคําตอบที่สาํ คัญเข้ากับทักษะการเรียนรู ้
ตลอดชีวิต ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การค้นหาและรวบรวม การคัดเลือกและจัดระบบ การประมวลผล
การนําเสนอและการแบ่งปั น รวมถึงการประเมินคุณค่าสารสนเทศ โมเดลการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู ้
เป็ นวิธีการเพิ่มทักษะการเรียนรู ด้ ว้ ยตนเอง (เช่น การรู ค้ ิด/อภิปัญญา (metacognition) และทักษะการ
ทํางานร่วมกับผูอ้ ่ืน (collaborating skills) ทักษะเหล่านีส้ ามารถพัฒนาได้ดีขึน้ เรื่อย ๆ ตามบริบทของวิชา
ในหลักสูตร ไม่ว่าจะได้มาจากทัง้ หัวข้อ (topics) และประเด็นปั ญหา
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ทักษะการวางแผนเป็ นทักษะที่สาํ คัญต่อการวิจัย งานที่ได้รบั มอบหมาย โครงการ เรียงความ หรือหัวข้อ
ต่าง ๆ ในระยะเริ่มแรกของการสืบเสาะหาข้อมูล และกิจกรรมการวางแผน ซึ่งประกอบด้วย การตัง้ คําถามที่
เหมาะสม การระบุแหล่งทรัพยากรที่จาํ เป็ น การกําหนดกลยุทธ์เพื่อแสวงหาสารสนเทศที่เป็ นไปได้ และ
กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการที่เหมาะสม ในทุกขัน้ ตอนของการสืบเสาะหาความรู ้ นักเรียนสามารถ
ปรับแผนของตนไปตามสถานการณ์ท่ไี ม่คาดคิด และอุปสรรคต่าง ๆ
ทั ก ษะการค้น หาและรวบรวมเป็ น ทั ก ษะพื ้น ฐานในการแสวงหาสารสนเทศ ทั ก ษะนี ้ป ระกอบด้ ว ย
ความเข้าใจในการลําดับความสําคัญตามตัวอักษรและตัวเลข การใช้กลยุทธ์ท่ีหลากหลายเพื่อการแสวงหา
สารสนเทศจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต รวมถึงการใช้ดรรชนีและแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ ทัง้ นีง้
สารสนเทศอาจได้ม าจากวิ ธี ก ารอื่ น ๆ เช่ น การศึ ก ษาจากแหล่ ง ต่ า ง ๆ และการใช้ก ลวิ ธี ต่ า ง ๆ เช่ น
การสํารวจ การสัมภาษณ์ การทดลอง และการสังเกต
ทักษะการคัดเลือกและการจัดระบบจําเป็ นต้องมีการคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) และการคิดแบบ
ประเมิน (evaluative thinking) การคัดเลือกต้องใช้การค้นหาสารสนเทศที่เกี่ ยวข้อง และตรงกับประเด็น
ปั ญหา การใช้เกณฑ์ต่าง ๆ เช่น ความน่าเชื่อถือของผูแ้ ต่ง ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนือ้ หา ความทันสมัย
ความถูกต้อง และมุมมองต่าง ๆ ช่วยให้นกั เรียนสามารถตัดสินใจเลือกและนําเสนอสารสนเทศที่คน้ พบได้
อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม
การประมวลสารสนเทศอาศัยการใช้ทักษะที่หลากหลาย ได้แก่ การรวบรวมสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ
การอนุมาน การสรุ ปผล และการสร้างความเชื่อมโยงกับความรู เ้ ดิม นักเรียนพัฒนาทักษะต่าง ๆ เหล่านี ้
โดยทําความเข้าใจกับสารสนเทศที่ได้รวบรวมมา และเปลี่ยนสารสนเทศดังกล่าวให้เป็ นความรูส้ ว่ นบุคคล
การนําเสนอและการแบ่งปั นสารสนเทศ ต้องอาศัยการสร้างผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ ซึ่งสามารถสื่อสารความคิด
ได้อย่างชัดเจน สะท้อนถึงเป้าหมายและเกณฑ์ต่าง ๆ แสดงถึงทักษะการนําเสนอที่มีประสิทธิภาพ และ
คํานึงถึงกลุม่ ผูใ้ ช้
ทักษะการประเมินคุณค่ารวมทัง้ การประเมินกระบวนการและผลงานที่ได้จาการสืบเสาะหาความรู ้ นักเรียน
จําเป็ นต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับความพยายามและผลที่เกิดจากความพยายามของ
ตนเอง โดย 1) เปรียบเทียบผลงานที่เสร็จเรียบร้อยกับแผนที่กาํ หนดไว้ และพิจารณาว่าผลงานนัน้ บรรลุ
เป้าหมายที่กาํ หนดไว้หรือไม่ 2) บอกจุดแข็งและจุดอ่อนของการเรียนรูจ้ ากโครงการได้ 3) สะท้อนแนวคิด
เพื่อปรับปรุงผลงาน และการนําไปปรับปรุงกับงานที่ได้รบั มอบหมายในอนาคต
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ทักษะการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองเป็ นทักษะที่สาํ คัญอย่างมากสําหรับการพัฒนาผูเ้ รียนให้เป็ นผูเ้ รียนรู ต้ ลอดชีวิต
นักเรียนจะได้รบั การแนะนําผ่านประเด็นปั ญหา เพื่อให้เข้าใจกระบวนการคิดและการเรียนรู ้ (เช่น การรู ค้ ิด/
อภิปัญญา (metacognition)) รวมทัง้ การใช้ความรูข้ องตนเพื่อสร้างและบรรลุเป้าหมายในการเรียนตามที่
ได้กาํ หนดไว้ นักเรียนที่สามารถเรียนรู ด้ ้วยตนเองสามารถใช้สื่ อจากแหล่ง ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้ อ งการสารสนเทศ และความต้ อ งการส่ ว นบุ ค คล ค้ น หาคํา ตอบจากคํา ถามต่ า ง ๆ พิ จ ารณา
มุมมองต่าง ๆ และประเมินความแตกต่างทางความคิด นักเรียนสามารถเข้าใจได้ว่าสารสนเทศ แหล่ง
สารสนเทศ และห้อ งสมุด มี ค วามซับ ซ้อ นทั้ง ด้า นโครงสร้า งและองค์ก ร ซึ่ ง พวกเขาสามารถขอความ
ช่วยเหลือจากห้องสมุดได้เมื่อต้องการ
ทักษะการทํางานร่วมกับผูอ้ ่ืนของนักเรียนพัฒนาขึน้ เมื่อนักเรียนได้ทาํ งานร่วมกันเป็ นหมู่คณะกับบุคคลที่มี
ความหลากหลาย และใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย เนื่องจากนักเรียนสามารถเรียนรู ว้ ิธีการ
แสดงและวิจารณ์ความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ สามารถเรียนวิธีการการยอมรับแนวความคิดที่หลากหลาย
และแสดงความเคารพภูมิหลัง และรู ปแบบการเรียนรู ข้ องผูอ้ ่ืน ซึ่งการร่วมกันสร้างผลงาน หรือโครงการจะ
สะท้อนให้เห็นความแตกต่างระหว่างบุคคล และการมีสว่ นร่วมสังเคราะห์งานแต่ละชิน้ ให้เป็ นผลงานที่เสร็จ
สมบูรณ์
กระบวนการเรียนรูโ้ ดยการสืบเสาะหาความรูไ้ ม่เพียงแต่เป็ นการกําหนดตําแหน่งของสารสนเทศ หรือการใช้
สารสนเทศ แต่ ยัง รวมถึ ง การตอบคําถามที่ เ ฉพาะเจาะจง หรือใช้ห าหลักฐานเพื่ อกําหนดหัว ข้อ ทั้ง นี ้
กระบวนการเรี ยนรู โ้ ดยการสื บเสาะหาความรู ม้ ุ่งเน้นการให้ความสําคัญ ต่ อกระบวนการในการสืบค้น
สารสนเทศ และผลของการสืบค้น กระบวนการนีส้ ร้างความตระหนักถึงความหลากหลายของการเรียนรู ้
จากสารสนเทศ ซึ่งการเรียนรู จ้ ากสารสนเทศไม่ใช่งานประจํา หรืองานที่ทาํ ตามมาตรฐาน แต่ตอ้ งอาศัย
พุทธพิสยั ด้วย (สติปัญญา ความรู ้ ความคิด)
ห้องสมุดไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่ หรือเล็ก และมีทรัพยากรห้องสมุด และเทคโนโลยีท่แี ตกต่างกัน บรรณารักษ์
ห้องสมุดโรงเรี ยน และครู ผู้ส อนต้องเผชิ ญ ปั ญ หาหลักในการออกแบบกระบวนการเรี ยนรู โ้ ดยการสื บ
เสาะหาความรูเ้ ช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ นการโน้มน้าว และกระตุน้ ให้เกิดการสืบเสาะหาความรู โ้ ดยการใช้
กระบวนการค้นคว้า ซึ่งกระตุน้ ให้เกิดความสนใจใคร่รูแ้ ละความรักในการเรียนรู ้ โมเดลเน้นกระบวนการ
เป็ น ฐาน (Process-based models) สนั บ สนุ น การเรี ย นรู ้โ ดยวิ ธี ก ารสื บ เสาะหาความรู ้ ซึ่ ง เป็ น การ
เปิ ดโอกาสให้นกั เรียนมีประสบการณ์จากการค้นพบสิ่งใหม่ และพัฒนาตนเอง เมื่อการกระบวนการเรียนรู ้
ด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรูเ้ ป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนสามารถเรียนรูโ้ ดยการสืบสวน และรับมือ
67

กับความเสี่ยง เรียนรูจ้ ากแรงจูงใจ และความสงสัยใคร่รู ้ และเรียนรูจ้ ากการมีสว่ นร่วมในการคิดเชิงวิพากษ์
และการคิดเชิงสร้างสรรค์ และ เรียนรูจ้ ากการเชื่อมโยงกับผูค้ นและ สถานการณ์จริง
โมเดลเน้นกระบวนการเป็ นฐาน เป็ นทฤษฎี และพืน้ ฐานในการวิจยั จากด้านศึกษาศาสตร์ เช่น ทฤษฎีการ
เรียนรู ้ และด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เช่น ทฤษฎีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ
ตัว อย่ า งเช่ น ในงานวิ จัย ด้า นศึ ก ษาศาสตร์แ สดงให้เ ห็ น ว่ า ผู้เ รี ย นมี ร ะดับ ความคิ ด ในการจัด การกับ
สถานการณ์หรือปั ญหาที่แตกต่างกัน ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับพัฒนาการทางสติปัญญา (cognitive development)
ความรู ้แ ละประสบการณ์ เ ดิ ม นอกจากนี ้ยั ง มี แ นวคิ ด เกี่ ย วกั บ ผู้เ รี ย นตามทฤษฎี ค อนสตรัค ติ วิ ส ต์
(constructivist concept) ซึ่ ง เป็ น ความกระตื อ รื อ ร้น ในการสร้า งความรู ้ด้ว ยตนเองของผู้เ รี ย น โดย
ความรู ส้ ึกและความคิ ดของผู้เ รี ยนเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลาเมื่ อมีการใช้ส ารสนเทศ ส่วนงานวิ จัยด้าน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แสดงให้เห็นว่า การใช้สารสนเทศขึน้ อยู่กบั ระดับของปั ญหา การ
เปลี่ ย นความคิ ด ที่ ค ลุ ม เครื อ ไปสู่ ก ารกํา หนดความต้อ งการหรื อ ปั ญ หาที่ ชั ด เจน โดยผู้ใ ช้จ ะประสบ
ความสํา เร็จ ในการค้น หาสารสนเทศเมื่ อ มี ค วามเข้า ใจระบบสารสนเทศ และปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ
สารสนเทศ
กิจกรรมของการเรียนรู โ้ ดยการสืบเสาะหาความควรได้รบั การออกแบบเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าและ
ความต่อเนื่องในการเรียนรู ข้ องนักเรียน เช่นเดียวกันกับการกิจกรรมเรียนรู ใ้ นรู ปแบบอื่น ๆ ของโรงเรียน
ทักษะต่าง ๆ ของนักเรียนต้องพัฒนาไปตามขัน้ ตอน และระดับ บรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรียนควรเป็ นผูน้ าํ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่ามีวิธีการสอนกระบวนการเรียนรู อ้ ย่างเป็ นระบบโดยการสืบเสาะหาความรู ้ ซึ่ง
สามารถเป็ นในแนวเดียวกันกับหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะด้านสื่อและเทคโนโลยี และกลยุทธ์
ต่าง ๆ ของโรงเรียน
ในกรณีท่ไี ม่มีโมเดลการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการสืบเสาะหาความรูท้ งั้ ในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ
บรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรียนต้องร่วมมือกับครู ผูส้ อน และผูบ้ ริหารของโรงเรี ยนเพื่อการเลื อกโมเดลที่
เหมาะสม โดยนักเรี ยนและครู ปรับใช้โมเดลเพื่ อให้ตอบสนองเป้าหมายของโรงเรียนและเป็ นไปความ
ต้องการของท้องถิ่น อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องการปรับใช้โมเดล เนื่องจากหากขาดความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับพืน้ ฐานทางทฤษฎีของโมเดล จะส่งผลให้โมเดลที่ถกู ดัดแปลงนัน้ มีประสิทธิภาพลดลง
ตัวอย่าง
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาในเมืองอัพซาล่า (Uppsala) ประเทศสวีเดน (Sweden) เริ่มต้นโครงการ
การเรียนรูโ้ ดยการสืบเสาะหาความรูจ้ ากการอ่านนวนิยายประเภทดิสโทเปี ย (dystopian) (สังคมที่
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ไม่พึงประสงค์ หรือน่าหวาดกลัว) นวนิยายได้รบั การอภิปรายในกลุม่ การอ่านต่าง ๆ โดยที่นกั เรียน
ให้ความสําคัญกับปั ญหาต่าง ๆ ในหนังสือ เช่น ปั ญหาเกี่ยวกับผูท้ ่ถี ูกสอดแนม ภาวะโลกร้อน หรือ
โรคติ ด ต่ อ ต่ า ง ๆ นั ก เรี ย นค้น หาสารสนเทศโดยเริ่ ม จากการค้น หาแบบกว้า ง ๆ และค้น หา
สารสนเทศเชิ ง ลึก เพื่ อ การกํา หนดปั ญ หาที่ เ ฉพาะเจาะจงมากยิ่ ง ขึ น้ (เช่ น การค้น หากว้า ง ๆ
เกี่ ยวกับการถูกสอดแนม ไปจนถึ ง ปั ญ หาเชิง ลึก เช่น วิธี การที่ รัฐ บาลสอดแนม ติดตามความ
เคลื่อนไหวของประชาชนโดยใช้สมาร์ทโฟน) ผลลัพธ์ท่ีได้จากโครงการ คือ การเขียนเรียง, การ
เขียนในลักษณะเดียวกันกับการทําข้อสอบ และการใช้สารสนเทศที่นกั เรียนแต่ละคนรวบรวมและ
จัดเก็บไว้ในแฟ้มสะสมงาน (portfolio)
5.6 การใช้เทคโนโลยีในห้องสมุดโรงเรียน
การวิจยั ของห้องสมุดโรงเรียนแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของบทบาทของห้องสมุดในการจัดหาโครงสร้าง
พืน้ ฐานและเครื่องมือทางเทคโนโลยี และการให้คาํ แนะนําในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีช่วยใน
การขยายขอบเขตการเข้าถึงห้องสมุดและทรัพยากรต่าง ๆ ทัง้ ในห้องเรียนและจากแหล่งอื่น ๆ บรรณารักษ์
ห้องสมุดโรงเรียนสอนให้นกั เรียนเรียนรู ก้ ลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ท่ีสาํ คัญต่อการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตลอดจนฐานข้อมูลและเครื่องมืออื่น ๆ บรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรียน
ทํางานร่วมกันกับผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี (technology specialists) ในโรงเรียน (ในกรณีท่มี ีตาํ แหน่งนี)้
ทัง้ นีเ้ พื่อให้แน่ใจว่าบทบาทของทัง้ สองตําแหน่งได้รบั การกําหนดไว้อย่างชัดเจน และไม่มีช่องว่างหรือความ
ซํา้ ซ้อนในการให้บริการเทคโนโลยีสาํ หรับครู และนักเรียนในโรงเรียน
5.7 การพัฒนาวิชาชีพสําหรับครู
ห้องสมุดโรงเรียนสนับสนุน ครู ผู้ส อนโดยการพัฒนาวิช าชีพสําหรับครู โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒ นาที่
เกี่ ยวข้องกับสื่ อการสอนและเทคโนโลยี ใ หม่ หลักสูตรใหม่ และกลยุทธ์การเรี ยนการสอนรู ปแบบใหม่
บรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรียนสามารถพัฒนาวิชาชีพอย่างไม่เป็ นทางการโดยการทํางานร่วมกับครูผสู้ อนใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี ้
• จัดหาทรัพยากรสําหรับครูผสู้ อนที่ช่วยเพิ่มพูนความรูท้ างวิชาการ หรือช่วยปรับปรุงวิธีการสอน
ของครูผสู้ อน
• จัดหาเครื่องมือช่วยในการประเมินผล และกลยุทธ์ในการประเมินผล
• ทํางานร่วมกับครูผสู้ อนในการวางแผนงานที่ตอ้ งทําในห้องเรียนและ/ หรือห้องสมุด
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• ใช้หอ้ งสมุดเป็ นพืน้ ที่ในการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง โดยการยืมระหว่าง
ห้องสมุดผ่านเครือข่ายส่วนบุคคล และเครือข่ายดิจิทลั
5.8 บทบาทด้านการเรียนการสอนของบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน
บรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรียนทํางานร่วมกับครู ผูส้ อนเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู ท้ ่ีดีท่ีสุดสําหรับ
นักเรียน กล่าวคือ บรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรียนร่วมมือกับครู ผูส้ อนในการสอนเป็ นหมู่คณะ หรือการร่วม
สอน (co-teaching) โดยแต่ละคนต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการออกแบบ และดําเนินกิจกรรม
การเรียนการสอน
บรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรียน และครูผสู้ อนสามารถทํางานร่วมกันในฐานะผูส้ อน (การเป็ นผูส้ อนร่วม, การ
เรียนการสอนแบบคู่ขนาน, การสอนเสริม, และการสอนเป็ นทีม) ซึ่งมีแนวปฏิบตั ิการร่วมสอน 4 วิธี (coteaching) ดังนี ้
1) การเป็ นผูส้ อนร่วม (Supportive teaching) – การที่ผสู้ อนคนหนึ่งเป็ นผูน้ าํ ในการสอน และ
ผูส้ อนอีกคนเป็ นผูค้ อยให้คาํ แนะนํา และให้ความช่วยเหลือผูเ้ รียนแบบตัวต่อตัว หรือที่เรียกว่า “คน
หนึ่งสอน อีกคนหนึ่งขับเคลื่อน” (one teaches/one drifts)
2) การสอนแบบคู่ขนาน (Parallel teaching) – การผูส้ อนสองคนขึน้ ไปทํางานร่วมกับผูเ้ รียน
กลุม่ ต่าง ๆ ในห้องเรียนหรือห้องสมุด หรือที่เรียกว่า “การสอนแบบสถานี” (station teaching)
3) การสอนเสริม (Complementary teaching) – ผูส้ อนคนหนึ่งสอนเพิ่มเติมในสิ่งที่ผสู้ อนอีกคน
(คนอื่น ๆ) ได้สอนไปแล้ว ตัวอย่างเช่น ผูส้ อนคนหนึ่งอาจถอดความจากคําพูดของผูส้ อนคนอื่น ๆ
หรือทักษะในการจดบันทึกแบบอื่น ๆ
4) การสอนเป็ นทีม (Team teaching) – ผูส้ อนสองคนหรือมากกว่าสองคนขึน้ ไปวางแผน สอน
ประเมิน และรับผิดชอบดูแลนักเรียนทุกคนในห้องเรียน หรือห้องสมุด โดยแบ่งหน้าที่ ความเป็ น
ผูน้ าํ และความรับผิดชอบในสัดส่วนที่เท่ากัน
แนวปฏิบตั ิทัง้ หมดสําหรับการสอนร่วมกันนี ้ สามารถทําได้ดว้ ยการวางแผนเนือ้ หา วิธีการสอน และการ
ประเมินผลร่วมกันระหว่างผูส้ อน การวางแผนร่วมกันระหว่างบรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรียนและครู ผสู้ อนใน
ห้องเรียนจะช่วยเพิ่มคุณภาพการสอนในบางสถานการณ์ บรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรียนได้รบั การคาดหวัง
ว่ าจะเป็ น ผู้ส อนเพี ยงอย่ างเดี ยวสําหรับนักเรียนในห้องสมุดหรือห้องเรียน ความร่วมมือเป็ น สิ่งสําคัญ
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สําหรับการสอนการรู เ้ ท่าทันสื่อและการรู ส้ ารสนเทศที่รวมอยู่ในหลักสูตรและเชื่อมโยงกับความสนใจและ
ความต้องการของนักเรียน
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บทที่ 6
การประเมินห้องสมุดโรงเรียนและการประชาสัมพันธ์
“ห้องสมุดโรงเรี ยนมี ความส ําคัญ ต่ อกลยุทธ์ ระยะยาวทุกกลยุทธ์ เ พื่อการอ่ านออกเขี ยนได้ การศึกษา
ข้อกาํ หนดด้านสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาทางวัฒนธรรม สังคม และเศรฐกิจอีกด้วย”
บทบัญญัติว่าด้วยห้องสมุดโรงเรียน
6.1 บทนํา
มีงานวิจัยจํานวนมากที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบเชิงบวกต่อความสําเร็จของผูเ้ รียนที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด
โรงเรียนที่มีความพร้อม และมีบุคลากรที่เป็ นบรรณารักษ์วิชาชีพ ตัวอย่าง ดูท่ี LRS (2015) การศึกษาด้าน
ผลกระทบต่อห้องสมุดโรงเรียน (School Libraries Impact Studies) ในสหรัฐอเมริกา (www.Irs.org/datatools/school-libraries/impact-studies) และ Williams, Wavell, C., and Morrison (2013) ในสหราช
อ า ณ า จั ก ร (www.scottishlibraries.org/storage/sectors/schools/SLIC_RGU_Impact_of_School_
Libraries_2013.pdf) อย่างไรก็ตาม งานวิจยั นีย้ งั ไม่เป็ นที่รูจ้ กั กันดีในบรรดาชุมชนห้องสมุดโรงเรียน และ
ห้องสมุดโรงเรียนต่าง ๆ ยังคงประสบภาวะการลดจํานวนลงในหลายพืน้ ที่ท่ วั โลก ผลลัพธ์ของการลดลง
เหล่ า นี ้ส่ ง ผลเป็ น ความสู ญ เสี ย มหาศาลต่ อ การจั ด สรรบุ ค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญให้กั บ ห้อ งสมุ ด
โรงเรียนต่าง ๆ หากปราศจากซึ่งบรรณารักษ์ประจําโรงเรียนที่มี คุณสมบัติแล้ว ศักยภาพของห้องสมุด
โรงเรียนในฐานะที่เป็ นแรงขับเคลื่อนทางด้านการพัฒนาการศึกษาและความสําเร็จของผูเ้ รียนก็จะหายไป
ข้อค้นพบหลักหลายประการในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา ด้านการศึกษาผลกระทบของห้องสมุดโรงเรียน
ยังคงเป็ นสิ่งยืนยันเสมอมาว่าผลกระทบที่มีอิทธิพลที่สดุ ต่อความสําเร็จของผูเ้ รียนมาจาก ห้องสมุดโรงเรียน
ที่มีบรรณารักษ์ซ่ึงทํางานเต็มเวลา/มีคุณวุฒิทางวิชาชีพ ข้อค้นพบด้านผลกระทบเชิงบวกของห้องสมุด
โรงเรียนต่อการเรียนรู ข้ องผูเ้ รียนยังรวมถึงการช่วยกันลดช่องว่างสู่ความสําเร็จ ที่มักพบบ่อยกับผูเ้ รียนที่
อ่อน เป็ นผูเ้ รียนกลุม่ น้อย และ/หรือ มีความบกพร่องทางร่างกาย นอกเหนือจากการมีบรรณารักษ์ซ่งึ ทํางาน
เต็มเวลา/ มีคณ
ุ วุฒิทางวิชาชีพ ปั จจัยอื่น ๆ ด้านห้องสมุดโรงเรียนมีความสัมพันธ์กบั ความสําเร็จของผูเ้ รียน
ที่ มี พัฒ นาการ ซึ่ ง รวมถึ ง ความร่ ว มมื อ การสอน การจัด ตารางเวลา โอกาสในการเข้า ถึ ง เทคโนโลยี
ทรัพ ยากร งบประมาณ และการพัฒ นาทางวิช าชีพ เนื่ องจากห้องสมุดที่ มีท รัพ ยากรพร้อมในปั จ จุบัน
ต่างนําเสนอเครื่องมือเพื่อช่วยให้เข้าถึงแหล่งข้อมูล และบริการแก่ผเู้ รียนและครู ผสู้ อนในระบบออนไลน์ได้
ทุกเวลา จึงจําเป็ นต้องมีงานวิจยั ในอนาคตเพื่อประเมินว่า พืน้ ที่ เวลา และการใช้งานได้รบั ผลกระทบจาก
ความเป็ นไปได้ดา้ นดิจิทลั อย่างไร
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การประเมินเป็ นประเด็นที่จาํ เป็ นต่อการทํากิจกรรมและให้บริการของห้องสมุดโรงเรียนให้มีความสมบูรณ์
การประเมินสามารถระบุการตัดสินใจและการแก้ปัญหา (ความกังวลด้านความรับผิดชอบ); การประเมินยัง
มีอิทธิพลต่อความคิดของผูค้ นเกี่ ยวกับห้องสมุดโรงเรียน และยังช่วยพัฒนาสิ่งสนับสนุนให้กับห้องสมุด
โรงเรียน (ความกังวลด้านการเปลี่ยนแปลง) กระบวนการประเมินสามารถช่วยในการตัดสินใจถึงวิธีการที่
จะดําเนินการต่อไป และยังเป็ นแรงจูงใจในการสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ ให้กับห้องสมุดโรงเรียนในอนาคต
ในทางปฏิบตั ิ
การประเมินห้องสมุดโรงเรียนไม่สามารถแยกออกจากการประเมินแผนด้านการศึกษาของโรงเรียนได้ การ
ประเมินยังเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนและความต้องการที่จะเป็ นส่วนหนึ่งของแผนประกัน
คุณภาพของโรงเรียน
6.2 การประเมินห้องสมุดโรงเรียนและการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based
practice)
ห้องสมุดและบรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรียนไม่ค่อยได้รบั การประเมินด้วยวิธีการที่เป็ นระบบและ สมํ่าเสมอ
แต่ การประเมิ น ช่ วยให้ม่ ันใจได้ว่ าการจัด กิจ กรรมและการให้บริก ารของห้องสมุดโรงเรีย นจะส่ง เสริม
เป้าหมายของโรงเรียนได้ การประเมินช่วยชีน้ าํ ถึงขอบเขตที่ผเู้ รียนและผูส้ อนจะสามารถรับรูไ้ ด้ถึงประโยชน์
ที่ได้รบั จากการจัดกิจกรรมและการให้บริการเหล่านั้น การประเมินยังช่วยทําให้การจัดกิจกรรมและการ
ให้บริการเป็ นรูปเป็ นร่าง รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ และการยอมรับร่วมกันต่อการจัดกิจกรรมและ
การให้บริการแก่ทงั้ บุคลากรห้องสมุดและผูใ้ ช้บริการ
การปฏิบตั ิตามหลักฐานเชิงประจักษ์เน้นเก็บรวบรวม และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการปรับปรุงในเชิงปฏิบตั ิ
การประเมินเพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ซ่ึงโดยทั่วไปแล้วเป็ นการกําหนด
ขอบเขตให้แคบลง ซึ่งทําการประเมินโดยผูป้ ระเมินระดับโรงเรียน และทําให้เกิดคําแนะนําที่เป็ นประโยชน์
ต่อการปฏิบตั ิตามมา ข้อมูลที่ได้รบั การรวบรวมและวิเคราะห์โดยมีจดุ ประสงค์ท่ีสมั พันธ์กบั การปฏิบตั ิตาม
หลักฐานเชิงประจักษ์อาจมาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ขึน้ อยู่กบั ประเด็นการปฏิบตั ิงานที่ได้รบั การถาม
ถึง เช่น สถิติการบริการทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ และระบบฐานข้อมูลสืบค้นรายการบรรณานุกรม
ออนไลน์ (OPAC) และรูปแบบการสอน ไม่ว่าจะเป็ นแบบชัน้ เรียน ระดับการเรียน หรือวิชา (หลักฐานในการ
ปฏิบัติงาน คือ ข้อมูลในการตัดสินใจ) หรือผลงานแสดงการเรียนรู ข้ องผูเ้ รียนที่หลากหลาย รวมถึงการ
สํารวจของผูเ้ รียน ผูส้ อน และ/หรือ ผูป้ กครอง (หลักฐานในการปฏิบตั ิงาน คือ ข้อมูลที่สนับสนุนผลกระทบ
ต่าง ๆ ของสมุด)
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6.3 แนวทางในการประเมินห้องสมุดโรงเรียน
การประเมินห้องสมุดโรงเรียนหมายรวมถึงการพิจารณาสภาพแวดล้อมและบริบทของโรงเรียนด้วย การ
ประเมินห้องสมุดโรงเรียนที่ม่งุ เน้นไปที่คุณภาพของห้องสมุดโดยรวมโดย ทั่วไปมักมีขอบเขตกว้าง ซึ่งมัก
ได้รบั การประเมินโดยผูป้ ระเมินที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก และทําให้เกิดการจัดอันดับคุณภาพตามมา (ดู
ภาคผนวก D: รายการประเมินห้องสมุดโรงเรียนตัวอย่าง และภาคผนวก E: รายการประเมินห้องสมุด
โรงเรียนสําหรับผูอ้ าํ นวยการโรงเรียน) การประเมินห้องสมุดโรงเรียนส่วนใหญ่มักรวมถึงการศึกษาด้วย
ตนเองที่ ไ ด้รับการดําเนิ นการโดยบรรณารัก ษ์ของโรงเรี ยน แนวทางอื่น ๆ ที่เ ป็ นไปได้ ในการประเมิ น
ห้องสมุดโรงเรียนที่เน้นโรงเรียนเป็ นฐาน นอกเหนือจากคุณภาพของห้องสมุดแล้ว ยังรวมถึงการรับรูข้ องผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย เนือ้ หาของการจัดกิจกรรมและการให้บริการ และผลกระทบของการจัดกิจกรรมและการ
ให้บริการ แนวทางที่ต่อเนื่องในการประเมินห้องสมุดโรงเรียนคือการใช้การปฏิบตั ิตามหลักฐานเชิงประจักษ์
6.3.1 คุณภาพของห้องสมุด
โดยปกติแล้วการประเมินห้องสมุดโรงเรียนที่เน้นไปที่คณ
ุ ภาพของโปรแกรมในภาพรวมเป็ นโครงการระยะ
ยาว ซึ่ง เกี่ ยวข้องกับกิ จ กรรมหลายประเภท และมักใช้เ วลาหลายปี เ พื่ อให้เ สร็จ สมบูรณ์ การประเมิ น
คุณ ภาพโปรแกรมปกติ แ ล้ว เริ่ ม ต้น ด้ว ยกรอบแนวคิ ด พื ้น ฐานที่ ส ามารถแนะแนวทางกิ จ กรรมได้ เช่ น
กระบวนการพัฒนาโรงเรียนให้เป็ นที่ยอมรับ หรือเอกสารด้านมาตรฐานต่าง ๆ ระดับชาติและระดับภูมิภาค
การประเมินโปรแกรมที่ครอบคลุมควรได้รบั ดําเนินการเฉพาะเมื่อมีการสนับสนุนจากผูบ้ ริหารอย่างจริงจัง
และกรณีท่สี ามารถเข้าถึงผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกได้ เช่น ที่ปรึกษาระดับเขต ทัง้ นีป้ ระโยชน์ท่ไี ด้รบั อาจมาจาก
การประเมินห้องสมุดในบางส่วน การวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อจํากัดทรัพยากรที่จาํ เป็ น ตัวอย่างเช่น
การศึกษาด้วยตนเองอาจระบุขอบเขตของกิจกรรมต่าง ๆ ในการเรียนการสอนที่เน้นห้องสมุดเป็ นฐานใน
ช่วงเวลาหนึ่งภาคเรียน หรือหนึ่งปี การศึกษา เพื่อที่จะประเมินเป็ นร้อยละของผูเ้ รียนและผูส้ อนที่ได้เข้า
ร่วมกับกิจกรรมเหล่านี ้ การเปรียบเทียบกับมาตรฐานอาจไม่สามารถใช้ได้ประเมินได้กับบางประเด็นของ
ห้องสมุดหรือบริการต่าง ๆ เช่น สิ่งอํานวยความสะดวก หรือทรัพยากรสารสนเทศ
6.3.2 การรับรูข้ องผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
การศึกษาวิจัยหลายเรื่องได้นาํ เสนอตัวอย่างที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการประเมินการรับรู ข้ องผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสีย ในขณะที่การศึกษาวิ จัยหลักนั้นเป็ นเรื่ องนอกเหนือจากทรัพยากรของโรงเรียนส่วนใหญ่ หรือเขต
การศึกษา ทัง้ นีม้ ีทางเลือกในการทําวิจัยประเด็นอื่น ๆ ซึ่งดูเหมือนเป็ นเรื่องธรรมดาแต่มีประสิทธิผล สอง
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ประเด็นตัวอย่าง ได้แก่ 1) การสํารวจความพึงพอใจระดับเขตพืน้ ที่ และ 2) การสํารวจที่เน้นโรงเรียนเป็ น
ฐานหรือเน้นกลุม่ ให้ขอ้ มูลติชม
โรงเรียนประจําอําเภอ/เขต และผูม้ ีอาํ นาจทางการศึกษาส่วนใหญ่มีแบบสํารวจความพึงพอใจรายปี บาง
รู ปแบบที่สอบถามจากผูเ้ รียน ผูส้ อน และผูป้ กครอง การตัง้ คําถามสักหนึ่งหรือสองคําถามที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดกิจกรรมและการให้บริการของห้องสมุดเป็ นเรื่องที่คมุ้ ค่า ในระยะเริ่มแรกการเพิ่มคําถามอาจจะ
ค่อนข้างเป็ นไปได้ยาก แต่การกําหนดให้มีคาํ ถามเกี่ ยวกับห้องสมุดอาจเป็ นวิธีการสําคัญที่ช่วยพัฒนา
ความเข้าใจดีขนึ ้ เกี่ยวกับกิจกรรมและการให้บริการของห้องสมุดภายในกลุม่ บริหารระดับเขต
แนวทางในการรวบรวมข้อมูลการรับรู ข้ องผูเ้ รียนเกี่ยวกับห้องสมุดอาจทําได้ดว้ ยการขอการสนับสนุนจาก
ผู้อ ํา นวยการโรงเรี ย น เพื่ อ ที่ จ ะสํา รวจแต่ ล ะชั้ น เรี ย นในโรงเรี ย น โดยเริ่ ม ต้น จากชั้น ประถมศึ ก ษา
ปี ท่ี 1 และถามคําถาม เช่น “มีสิ่งใดบ้างที่จะทําให้หอ้ งสมุดโรงเรียนของเราดี” และ “เราควรจะทําอะไร
เพิ่มเติมได้อีกเพื่อที่จะทําให้หอ้ งสมุดของเราดีขึน้ ” ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการสํารวจจะถูกนําไปวิเคราะห์
และนําเสนอต่อผูส้ อน และบุคลากรฝ่ ายสนับสนุน และรวมถึงผูป้ กครองด้วย ส่วนแนวทางที่เหมาะกับ
ระดับมัธยมศึกษาอาจเป็ นการจัดประชุมตัวแทนนักเรียนหลาย ๆ คนจากแต่ละชัน้ เพื่อให้สะท้อนข้อมูลติชม
เกี่ยวกับการให้บริการและทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ทัง้ นีน้ กั เรียนอาจต้องตอบคําถามเพื่อเป็ นการระบุ
ว่าความต้องการพอสังเขปเกี่ยวกับห้องสมุดโรงเรียน และประเด็นอื่น ๆ ที่ตอ้ งการให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม ทัง้ นี ้
เพื่อทําให้หอ้ งสมุดโรงเรียนเป็ นสถานที่ท่ีดีกว่าเดิมในฐานะที่พวกเขาเป็ นผูเ้ รียนรู ้ แนวทางทัง้ สองแนวทาง
ดังกล่าวสามารถนําไปปรับใช้ได้ง่ายกับการประเมินส่วนที่เฉพาะเจาะจงของข้อกําหนดของกิจกรรมและ
การให้บริการของห้องสมุด
6.3.3 เนือ้ หาของกิจกรรมและบริการห้องสมุด
การประเมินห้องสมุดโรงเรียนที่เน้นไปที่เนือ้ หาของกิจกรรมและบริการห้องสมุดอาจมีขอบเขตกว้างหรือ
แคบ และอาจเป็ นการประเมินครัง้ เดียวหรือดําเนินการอย่างต่อเนื่อง การศึกษาด้วยตนเองอาจถูกออกแบบ
ให้วิเคราะห์ผลการเรียนรูท้ ่ไี ด้รบั การเสนอผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้หอ้ งสมุดเป็ นฐานในระยะเวลา
1 ภาคเรียนหรือหลายปี ผลการเรียนรู ท้ ่ีได้รบั การนําเสนอผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้หอ้ งสมุดเป็ น
ฐานโดยสามารถใช้วิธีการเปรียบเทียบกับผลการเรียนรูเ้ พียงหนึ่งหลักสูตรหรือมากกว่านัน้
อีกแนวทางหนึ่ง คือ การใช้วิธีการสนทนากลุ่มครู ผสู้ อน และ/หรือหัวหน้าแผนก ซึ่งอาจพิจารณาว่าผลการ
เรียนรู ใ้ ดบ้างที่ควรได้รบั การนําเสนอผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้หอ้ งสมุดเป็ นฐาน อย่างไรก็ตาม
การสนทนากลุ่ ม ที่ ส ามารถที่ ใ ห้ ไ ด้ ผ ลลั พ ธ์ ท่ี ดี ท่ี สุ ด (เช่ น การอภิ ป รายที่ เ ข้ ม ข้ น และการสั ง เกตที่
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ตรงไปตรงมา) ซึ่งควรกํากับ และควบคุมโดยบุคคลภายนอก หรือ ผูป้ ระเมินภายนอก เช่น เพื่อนร่วมงาน
ของบรรณารักษ์ซ่งึ มาจากโรงเรียนอื่น หรือที่ปรึกษาด้านการเรียนรูร้ ะดับเขต (การศึกษา)
6.3.4 ผลกระทบของกิจกรรมและบริการห้องสมุด
การประเมินผลกระทบสําหรับห้องสมุดโรงเรียนเน้นที่แนวคิดของการ “เพิ่มมูลค่า” และสามารถออกแบบให้
ระบุถึงคุณค่าของกิจกรรมสืบเสาะหาความรู จ้ ากห้องสมุดโรงเรียนที่มีผลต่อการเรียนรู ข้ องนักเรียน สิ่ง
เหล่านีเ้ ป็ นประเด็นที่มีความสําคัญต่อการค้นพบว่าผูเ้ รียนได้เรียนรู อ้ ะไรไปแล้วบ้าง ตัวอย่างเช่น โครงการ
สืบเสาะหาความรูค้ วรพัฒนาให้ผเู้ รียนมีความเข้าใจอย่างลึกซึง้ ในหัวข้อนัน้ ๆ ทราบกระบวนการในการสืบ
เสาะหาความรู ้ และเห็นคุณค่า ความสําคัญของการเรียนรู ข้ องผูเ้ รียน ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ท่ี 1 – 6 ในโครงการ “พลัง ห้องสมุด” หรือ “Library Power” (Oberg, 1999) ได้รับ การ
สัมภาษณ์เมื่อสิน้ สุดโครงการ และต้องตอบคําถามต่อไปนีเ้ พื่อประเมินผลว่าโครงการสืบเสาะหาความรู ม้ ี
ผลกระทบต่อการเรียนรูข้ องนักเรียนมากน้อยเพียงไร
• นักเรียนช่วยอธิ บายเกี่ ยวกับโครงการนีไ้ ด้ไ หม เช่น นักเรียนใช้หนัง สื อและเครื่ องคอมพิ วเตอร์
อย่างไร อะไรที่ใช้ได้ดี อะไรที่ทาํ ให้เกิดปั ญหาบ้าง
• นักเรียนเริ่มต้นดําเนินโครงการอย่างไร ช่วงกลางของโครงการนักเรียนทําอะไร และนักเรียนดําเนิน
โครงการเสร็จสิน้ ได้อย่างไร นักเรียนรูส้ กึ อย่างไรบ้างในแต่ละช่วงการดําเนินโครงการ
• นักเรียนได้เรียนรู อ้ ะไรบ้าง; มีอะไรที่นักเรียนจําได้เด่นชัดที่สุด นักเรียนได้นาํ เสนอโครงการไปยัง
ภายนอกโรงเรียนหรือไม่ โครงการของนักเรียนเหมือนกับสิ่งที่คนภายนอก (โรงเรียน) ทําอย่างไร
แนวทางที่คล้ายกันซึ่งใช้กับผูเ้ รียนระดับมัธยมศึกษา คือ การวัดผลกระทบจากห้องสมุดโรงเรี ยน (The
School Library Impact Measure) หรื อเรี ยกว่า การวัด ผลกระทบการเรี ย นรู ้ข องผู ้เ รี ย น (The Student
Learning Impact Measure หรื อ SLIM) (Todd, Kuhlthau & Heinstrom, 2005) โดยวัด จากช่ ว งเวลา 3
ช่วงของกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ ซึ่งขอให้นกั เรียนตอบข้อมูลสะท้อนกลับด้วยคําถามต่อไปนี ้
• ลองใช้เวลานึกถึงหัวข้อของตนเอง; แล้วเขียนสิ่งที่รูเ้ กี่ยวกับหัวข้อนี ้
• นักเรียนสนใจในหัวข้อนีอ้ ย่างไร
• นักเรียนทราบอะไรบ้างเกี่ยวกับหัวข้อนี ้
• หากนึกย้อนไปที่งานวิจยั ของตนเอง อะไรเป็ นสิ่งที่นกั เรียนคิดว่าทําได้ง่ายที่สดุ
• หากนึกย้อนไปที่งานวิจยั ของตนเอง อะไรเป็ นสิ่งที่นกั เรียนคิดว่าทําได้ยากที่สดุ
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• นักเรียนได้เรียนรู อ้ ะไรบ้างจากการทํางานวิจยั นี ้ (คําถามนีจ้ ะใช้เป็ นคําถามเมื่อการดําเนิน
โครงการสิน้ สุดลงเท่านัน้ )
ปั จจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรูข้ องนักเรียน อาจตรวจสอบได้จากการสัมภาษณ์ เอกสารสะท้อนกลับ
การบันทึกการเรียนรู ้ หรือกลุ่มสืบเสาะหาความรู ้ ซึ่งปั จจัยเหล่านัน้ หมายความรวมถึง:
• ความสามารถในการระบุขอ้ มูล ความน่าเชื่อถือ ความเที่ยงตรง และความเหมาะสมของข้อมูล
• ความสามารถในการสร้างชิน้ งานที่มีการนําเสนออย่างดีและน่าเชื่อถือ; หรือ
• ความสามารถในการจัดการตัวตนทางดิจิทลั (digital identity) อย่างมีความรับผิดชอบ
การวิเคราะห์คาํ ตอบของนักเรียนจากการสัมภาษณ์ หรือแบบสะท้อนผลการทําโครงการ เป็ นกิจกรรมที่
บรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรียนและครูผสู้ อนต้องอาศัยเวลามาก แต่บคุ ลากรวิชาชีพเหล่านีส้ ามารถเห็นได้ว่า
นักเรียนมีการพัฒนาความรู แ้ ละความเข้าใจต่อเนือ้ หาในหลักสูตรเช่นเดียวกันกับการจัดการข้อมูล และ
ทักษะที่จาํ เป็ นต่อการเรียน การทํางาน และสิ่งอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากนีอ้ ย่างไร การเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนมี
ส่วนร่วมในการอภิปรายกระบวนการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรูย้ งั ช่วยให้นกั เรียนมีความตระหนัก และมี
ความสามารถในการตรวจสอบ และปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองได้อีกด้วย
6.3.5 การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based Practice)
การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์นั้นเป็ นแนวทางแบบองค์รวมและแบบบูรณาการในแง่ของการใช้
ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ การปฏิบตั ิตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในห้องสมุดโรงเรียนต่าง ๆ มีการบูรณาการ
ข้อมูล 3 ประเภท ได้แก่ ก) หลักฐานสําหรับการปฏิบตั ิงาน (การใช้ขอ้ ค้นพบจากงานวิจัยที่เป็ นทางการ
เพื่อให้ขอ้ มูลในการปฏิ บัติงาน); ข) หลักฐานในการปฏิ บัติง าน (การใช้ขอ้ มูล ที่ไ ด้จ ากท้องถิ่ นเพื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิงาน); และ ค) หลักฐานจากการปฏิบตั ิงาน (การใช้ขอ้ มูลที่สร้างขึน้ จากผูใ้ ช้และ
รายงานโดยผูใ้ ช้ เพื่อที่จะแสดงผลที่ได้จากการดําเนินงานของบรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรียน) (Todd, 2007)
บรรณารักษ์โรงเรียนเพิ่มปริมาณการเข้าถึงหลักฐานสําหรับการปฏิบตั ิงานโดยการศึกษาทางวิชีพ และ
การศึกษาข้อมูลจากงานวิจัยที่ได้รบั การตีพิมพ์เผยแพร่เกี่ยวกับห้องสมุดโรงเรียน (เช่น Haycock, 1992;
Kachel et al, 2013) บรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรียนใช้หลักฐานที่เกิดขึน้ ในการปฏิบัติงาน เช่น สถิติการ
ยืม-คืน และตารางกิจกรรมการเรียนการสอน การตัดสินใจต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การตัดสินใจที่เกี่ ยวกับ
การสั่งซือ้ ทรัพยากรสารสนเทศในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และแผนงานต่าง ๆ ที่ทาํ ให้แน่ใจได้ว่านักเรียน
ทุกคนมีโอกาสได้รบั ประสบการณ์การเรียนรูท้ ่เี น้นการสืบเสาะหาความรูเ้ ป็ นฐาน
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6.4 ผลกระทบของการประเมินห้องสมุดโรงเรียน
การประเมินเป็ นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งที่ทาํ ให้เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเป็ นวงจร การประเมินช่วยให้การ
จัดกิจกรรมและบริการของห้องสมุดเป็ นไปตามทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายของโรงเรียน การประเมินแสดง
ให้เห็นประโยชน์จากการจัดกิจกรรมและบริการของห้องสมุด ทัง้ บทบาทที่มีต่อนักเรียนและผูส้ อน บุคลากร
ห้องสมุด และชุมชนทางการศึกษาในวงกว้าง นอกจากนีก้ ารประเมินเป็ นการให้หลักฐานสําคัญเพื่อการ
พัฒนากิจกรรมและบริการของห้องสมุด และยังช่วยทัง้ บุคลากรและผูใ้ ช้บริการห้องสมุดให้เข้าใจและเห็น
คุณค่าของกิจกรรมและบริการเหล่านัน้ การประเมินที่ประสบผลสําเร็จนําไปสู่การฟื ้ นฟูกิจกรรมและบริการ
ของห้องสมุดเช่นเดียวกันกับการพัฒนากิจกรรมและการบริการใหม่ ๆ การประเมินยังเป็ นแนงทางที่นาํ ไปสู่
การคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมสนับสนุนอีกด้วย
6.5 การประชาสัมพันธ์ห้องสมุดโรงเรียน
แนวคิ ด ของการประชาสัม พัน ธ์ เ น้น ไปที่ ก ารปฏิ สัม พั น ธ์ร ะยะยาวและการสื่ อ สารเชิ ง กลยุ ท ธ์ ท่ี ส ร้า ง
ความสัมพันธ์ท่ีเป็ นประโยชน์ระหว่างองค์กรและชุมชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร – ซึ่งก็คือห้องสมุด
โรงเรียนและผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย (ดูสว่ นที่ 3.5.4 การมีสว่ นร่วมของชุมชน)
การตลาดและการโฆษณามุ่งเน้นไปที่การให้บริการและสินค้าแบบทันท่วงทีมากขึน้ ซึ่งเป็ นการพัฒนา
เพื่ อ ให้ส ามารถตอบสนองความต้อ งการและความจํา เป็ น ของผู้ใ ช้ห้อ งสมุด ในทางตรงกัน ข้า ม การ
สนับสนุนโดยพืน้ ฐานแล้วมักเกี่ ยวข้องกับการดําเนินการเพื่อการเปลี่ยนแปลง หรือความก้าวหน้าทาง
ความคิ ด หรื อประเด็ น ต่ าง ๆ ทั้ง นีผ้ ู้มี ส่วนได้ส่วนเสียและผู้ส นับสนุน ของห้องสมุดโรงเรียนต้องสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีสามารถส่งเสริม สนับสนุนกันได้ในระยะยาว จึงจะเรียกได้ว่าเป็ นการสนับสนุนห้องสมุด
โรงเรียน อีกทัง้ การประชาสัมพันธ์ การตลาด รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุนจําเป็ นต้องได้รบั การวางแผน
และนําไปปฏิบตั ิดว้ ยวิธีท่เี ป็ นระบบ การประชาสัมพันธ์และการตลาดเป็ นส่วนหนึ่งของงานที่ใช้โรงเรียนเป็ น
ฐานของบรรณารักษ์โรงเรียน; บรรณารักษ์โรงเรียนมีส่วนในการสนับสนุน ทัง้ นีโ้ ดยปกติแล้วโรงเรียนมีการ
วางแผนและดําเนินการโดยกลุ่ม เช่น สมาคมห้องสมุดโรงเรียน เป้าหมายหลักของการประชาสัมพันธ์และ
การตลาดของห้องสมุดโรงเรียน คือ ผูใ้ ช้บริการห้องสมุด: ซึ่งประเด็นที่น่ากังวล คือ การใช้หอ้ งสมุด ทัง้ นี ้
ผูบ้ ริหาร และกลุ่มคนที่มีอิทธิพลต่อผูบ้ ริหารมีอิทธิพลต่อการส่งเสริมและสนับสนุนห้องสมุดโรงเรียน: ซึ่ง
ส่ง ผลต่ อการจัด สรรงบประมาณสนับสนุ น ห้อ งสมุด และการสนับสนุน รู ป แบบอื่น ๆ ที่ ทาํ ให้ง านของ
บรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรียนสามารถเป็ นไปได้
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6.5.1 การส่งเสริมและการตลาด
การส่งเสริมเป็ นการสื่อสารทางเดียวไปยังผูใ้ ช้หอ้ งสมุดว่าห้องสมุดจัดหาบริการใดให้บา้ ง ส่วนการตลาด
เป็ นการแลกเปลี่ยนข้อมูลสองทิศทาง – คือ การพยายามจับคู่บริการห้องสมุดเข้ากับความต้องการและ
ความพอใจของผูใ้ ช้บริการที่มีศกั ยภาพ การบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จดั ให้โดยห้องสมุดโรงเรียน
ต้องได้รบั การส่งเสริมและทําการตลาดเชิงรุ กเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย (ทัง้ โรงเรียนและชุมชนที่ใหญ่ขึน้ ) ได้
ตระหนักถึงบทบาทของห้องสมุดในฐานะที่เป็ นส่วนหนึ่งของการเรียนรู ้ และเป็ นผูใ้ ห้บริการและทรัพยากร
สารสนเทศที่ตรงตามความต้องการ
ห้องสมุดควรมีแผนการส่งเสริมและการตลาดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยมีความร่วมมือกับผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสียของห้องสมุด แผนการส่งเสริมและการตลาดควรครอบคลุม: วัตถุประสงค์ท่ีกาํ หนด; แผนปฏิบตั ิการที่
กําหนดว่าสามารถวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้อย่างไร; และวิธีการประเมินที่ใช้ประเมินความสําเร็จของการ
ดําเนิ นการด้านการส่ง เสริม และการตลาด ทั้ง นี แ้ ผนการส่ง เสริม และการตลาดควรได้รับการประเมิ น
ทบทวน และปรับปรุ ง รายปี ; แผนในภาพรวมควรได้รับการอภิ ปรายอย่างครอบคลุม โดยบรรณารัก ษ์
โรงเรียน และผูบ้ ริหารโรงเรียนอย่างน้อย 2 ปี ต่อครัง้
6.5.2 การส่งเสริมสนับสนุน (Advocacy)
การส่งเสริมสนับสนุนเป็ นความพยายามที่ย่งั ยืน ซึ่งเกิดจากการวางแผนเพื่อพัฒนาความเข้าใจและส่งเสริม
อย่างค่ อยเป็ นค่ อยไป ถึ ง แม้ว่าการส่ง เสริม สนับสนุนมี ค วามเกี่ ย วข้องกับการส่ง เสริม และการตลาด
แต่มีความแตกต่างที่การส่งเสริมสนับสนุนห้องสมุดโรงเรียนเป็ นเรื่องของการพัฒนาความเข้าใจและการ
สนับสนุนที่เกิดจากผูบ้ ริหาร; เป็ นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักและการเพิ่มพูนความรูข้ องผูบ้ ริหาร;
ซึ่งต้องอาศัยเวลาและการวางแผน ความพยายามในการส่งเสริมสนับสนุนห้องสมุดโรงเรียนควรมุ่งเน้นที่
การมีสว่ นร่วมของผูบ้ ริหารและกลุม่ คนที่มีอิทธิพลต่อผูบ้ ริหารมากกว่าผูใ้ ช้หอ้ งสมุดโรงเรียน
การส่งเสริมสนับสนุนเป็ นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์
การส่งเสริมสนับสนุนเป็ นเรื่องของการมีอิทธิพลต่อผูอ้ ่ืน งานวิจยั ชิน้ หนึ่งได้สรุ ปหลัก 6 ประการที่สมั พันธ์
กับการมีอิทธิพลต่อผูอ้ ่ืน (Cialdini, 2006) หลักการดังกล่าวมีความสําคัญต่อความสําเร็จในการส่งเสริม
สนับสนุน ซึ่งประกอบไปด้วย: ความสัมพันธ์ซ่งึ กันและกัน (reciprocity) ความชอบ (liking) ความมีอาํ นาจ
(authority) การยืนยันทางสังคม (social proof) ความเห็นพ้อง (consistency / commitment) และความ
ขาดแคลน (scarcity)
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ความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน (reciprocity) และความชอบ (liking) เป็ นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์
โดยผูค้ นมักจะทําสิ่งต่าง ๆ ให้ผอู้ ่นื เพราะผูอ้ ่นื ได้ทาํ บางสิ่งบางอย่างให้กบั พวกเขา และเป็ นเพราะพวกเขา
ชอบพอกัน ส่วนความมีอาํ นาจ (authority) และการยืนยันทางสังคม (social proof) เป็ นเรื่องเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน ผูค้ นต่างทําสิ่งต่าง ๆ เนื่องจากคนในกลุ่มที่มีอาํ นาจแนะนําแนวทาง
ปฏิบัติการ หรือเป็ นเพราะผูอ้ ่ืนที่อยู่ในสภาวะเดียวกันทําสิ่งเดียวกัน ส่วนความเห็นพ้อง (consistency/
commitment) และความขาดแคลน (scarcity) เป็ นเรื่องเกี่ยวกับการขับเคลื่อนผูค้ นสู่การปฏิบตั ิ ผูค้ นต่าง
เต็มใจที่จะทําสิ่งต่าง ๆ หากพวกเขาเข้าใจตรงกันว่าการลงมือปฏิบตั ิเป็ นสิ่งที่สอดคล้องกับค่านิยมที่มีอยู่
และอาจเข้าใจว่าการลงมือปฏิบตั ินนั้ เป็ นการป้องกันไม่ให้สญ
ู เสียสิ่งที่พวกเขาได้ให้คณ
ุ ค่าไว้
หลักการสากลเหล่านีค้ วรได้รบั ใส่ใจเพื่อนํามาใช้เป้นแนวทางในการวางแผนการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
และบริ ก การของห้อ งสมุ ด ตัว อย่ า งเช่ น บรรณารัก ษ์ ห้อ งสมุ ด จํา เป็ น ต้อ งอาศั ย การสนั บ สนุ น จาก
บรรณารักษ์คนอื่น ๆ ในสมาคมห้องสมุดของประเทศ เพื่อเป็ นกระบอกเสียงและเป็ นแรงในการสนับสนุน
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดโรงเรียนในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งตัวอย่างคําถามต่อไปนีเ้ ป็ นประโยชน์ต่อการ
วางแผนการส่งเสริมและสนับสนุนห้องสมุด
• ความขาดแคลน: บรรณารักษ์คนอื่นอาจต้องเสียอะไรบ้างหากห้องสมุดโรงเรียนไม่ได้รบั การ
สนับสนุนที่ดีพอ
• ความเห็นพ้อง: มีค่านิยมใดบ้างที่บรรณารักษ์คนอื่น ๆ มีคล้ายกันกับคุณ
• ผูม้ ีอาํ นาจ: คุณยอมรับความเห็นของใครบ้าง
• การยืนยันทางสังคม: มีองค์กรระดับชาติอ่นื ใดอีกบ้างที่สนับสนุนนโยบายห้องสมุดโรงเรียน
• ความสัมพันธ์ซ่งึ กันและกัน: คุณจะสนับสนุนบรรณารักษ์คนอื่น ๆ ที่ประสบปั ญหาอย่างไรบ้าง
• ความชอบ: คุณชื่นชมบรรณารักษ์ท่านอื่น ๆ อย่างไรบ้าง และคุณแสดงออกอย่างไร
การส่งเสริมสนับสนุนเป็ นสิ่งที่บรรณารักษ์โรงเรียนและเพื่อนร่วมวิชาชีพสามารถทําได้หากมีการร่วมมือกัน
และขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ได้รบั การวางแผนไว้ รูปแบบการเรียนรูอ้ อนไลน์ของสหพันธ์ระหว่างประเทศว่า
ด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด หรือ The IFLA Online Learning Platform (www. Ifla.org/bsla) ได้จัด
ให้มีแหล่งข้อมูลสําหรับผูท้ ่ีตอ้ งการส่งเสริมสนับสนุนห้องสมุด และต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมในการ
ส่งเสริมสนับสนุน เว็บไซต์ดงั กล่าวได้รวมเอาสื่อที่เฉพาะเจาะจงต่อการส่งเสริมสนับสนุนห้องสมุดโรงเรียน
ประกอบด้วย กรณีศกึ ษาหลายเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
ของห้องสมุดโรงเรียน การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็ นแหล่งขับเคลื่อนในการปฏิรูปการศึกษา การ
ส่งเสริมสนับสนุนเป็ นสิ่งสําคัญต่อการส่งเสริมและคงไว้ซ่ึงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ทั้งการส่งเสริม
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สนับสนุน และการประเมินช่วยสร้างความเข้าใจและกระตุน้ การทํางานเพื่อพัฒนาการสอนและการเรียนรู ้
สําหรับทุกคนในโรงเรียน
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อภิธานศัพท์
รายการอภิธานศัพท์ดงั ต่อไปนีไ้ ด้รบั การคัดเลือกและรวบรวมจากคณะผูจ้ ดั ทําคู่มือการดําเนินงานห้องสมุด
โรงเรียนอิฟลา ซึ่งคําศัพท์ดังกล่าวมีเนือ้ หาเกี่ ยวข้องกับบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทัง้ นี ้
ผู้อ่ า นสามารถศึ ก ษาข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้จ ากพจนานุ ก รม ODLIS (Online Dictionary for Library and
Information Science) แต่ ง โดย Joan M. Reitz และเผยแพร่ อ อนไลน์โ ดย ABC-CLIO ซึ่ ง สามารถดู
รายละเอียดได้ท่ี www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_l.aspx สําหรับพจนานุกรมในรู ปแบบหนังสือปกแข็ง
และปกอ่อนวางจําหน่ายโดยสํานักพิมพ์ Libraries Unlimited
การส่งเสริมสนับสนุน: การพัฒนาและส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับห้องสมุดตามแผนที่กาํ หนดไว้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน
การสอนการเข้าถึงบรรณานุกรม: การสอนผูใ้ ช้ให้เข้าใจวิธีการใช้หอ้ งสมุด นิยมเรียกว่า BI (ดูเพิ่มเติมที่
การแนะแนวการใช้หอ้ งสมุด; การรูเ้ ท่าทันสื่อและการรูส้ ารสนเทศ; การให้การศึกษาผูใ้ ช้)
การวิเคราะห์และลงรายการสารสนเทศ: กระบวนการวิเคราะห์และสร้างตัวแทนให้กบั เนือ้ หาของ
ทรัพยากรสารสนเทศ โดยหมายความรวมถึงการกําหนดรายละเอียดทางบรรณานุกรม, การวิเคราะห์หวั
เรื่อง, การวิเคราะห์หมวดหมู่ ตลอดจนงานเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อขึน้ ชัน้ ให้บริการ
การยืม-คืน: กระบวนการในการยืมและคืนทรัพยากรสารสนเทศ ทัง้ นีห้ มายความรวมถึงปริมาณทรัพยากร
สารสนเทศที่ถกู ยืมในแต่ละครัง้ หรือในแต่ละรอบปี
สิทธิความเป็ นพลเมือง: สถานภาพของบุคคลที่กฎหมายรับรองให้ได้รบั สิทธิและหน้าที่เป็ นพลเมือง และ
เป็ นส่วนหนึ่งของชุมชน (เช่น พลเมือง) นอกจากนีย้ งั หมายความรวมถึงสิทธิขนั้ พืน้ ฐานและหน้าที่ท่ีตอ้ ง
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ซึ่งทําให้ประชาชนรูจ้ กั สิทธิและหน้าที่ของตนเองในการอยู่รว่ มกับสังคมได้อย่างมี
คุณภาพ
การมีส่วนร่วมของพลเมือง: การกระทําของบุคคลหรือกลุม่ บุคคลมีความตระหนัก ร่วมลงมือแก้ไข
ปั ญหาที่ชมุ ชน หรือสังคมให้ความห่วงใย การกระทําดังกล่าวหมายความรวมถึง การพัฒนาองค์ความรู,้
ทักษะ, การสร้างคุณค่า, และการกระตุน้ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพของคนในชุมชน และสังคม ตลอดจน
เปลี่ยนแปลงสภาพสังคมให้ดีขนึ ้
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หลักจรรยาบรรณ: ประมวลกฎเกณฑ์ความประพฤติของบรรณารักษ์, เจ้าหน้าที่หอ้ งสมุด, และนักวิชาชีพ
สารสนเทศ ซึ่งปกติแล้วหลักจรรยาบรรณครอบคลุมถึง สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียม, เสรีภาพ
ทางปั ญญา, การรักษาความลับ, ทรัพย์สินทางปั ญญา, ความดี, ความถูกต้อง, ความซื่อสัตย์, ความ
ยุติธรรม, กิรยิ า มารยาท และการให้ความเคารพต่อเพื่อนร่วมงาน และผูใ้ ช้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ: ทรัพยากรสารสนเทศที่หอ้ งสมุดจัดเก็บ บริหารจัดการและจัดเตรียมให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้ ทรัพยากรสารสนเทศหมายความรวมถึง สิ่งตีพิมพ์ สิ่งไม่ตีพิมพ์ และสือ่ ดิจิทลั ทัง้ ที่หอ้ งสมุด
เป็ นเจ้าของ และมีไว้ให้บริการในห้องสมุด หรือเป็ นทรัพยากรสารสนเทศจากแหล่งอื่น ๆ ทัง้ ที่สามารถ
เข้าถึงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและเสียค่าใช้จ่าย
วัฒนธรรมสารสนเทศ: องค์ความรูท้ ่เี กี่ยวกับสารสนเทศที่จาํ เป็ นเพื่อให้นกั เรียนมีความรู ้ ความเข้าใจ
ธรรมชาติของสารสนเทศและการสร้างสารสนเทศ, เพื่อพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับกลไลของธุรกิจและ
อุตสาหกรรมสารสนเทศ อีกทัง้ ยังพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบเพื่อนําไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีท่มี ีอย่างไม่รูจ้ บ การจัดการสารสนเทศของบุคคล ตลอดจนการการใช้สารสนเทศอย่าง
ถูกต้องตามหลักจริยธรรมและคุณธรรม (ดูเพิ่มเติม: การรู เ้ ท่าทันสื่อและการรูส้ ารสนเทศ)
งานพิพิธภัณฑ์: การพัฒนา, ดูแล, จัดโครงสร้างและควบคุมการดําเนินงานพิพิธภัณฑ์, ห้องแสดงภาพ
และสถานที่จดั นิทรรศการในรูปแบบใด ๆ ก็ตามที่จดั เก็บและแสดงวัตถุต่าง ๆ เอาไว้ นอกจากนีก้ ารพัฒนา
ทรัพยากรในรูปแบบดิจิทลั เช่นใน เว็บไซต์ ผูด้ แู ล (เช่น ภัณฑารักษ์) จําเป็ นต้องมีความรูแ้ ละความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับวัตถุท่จี ดั แสดง และสามารถช่วยเหลือ สื่อความหมายวัตถุท่ีจดั แสดงเพื่อให้
ผูใ้ ช้สามารถเข้าใจความหมาย หรือตีความได้
ฐานข้อมูล: การจัดเก็บข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั จํานวนมากเอาไว้อย่างเป็ นระบบ โดยสามารถ
เข้าถึงข้อมูลเหล่านัน้ ได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบการจัดการฐานข้อมูล ฐานข้อมูลในห้องสมุดโรงเรียนส่วน
ใหญ่ ประกอบไปด้วยข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศ, ดรรชนีวารสาร, บริการสาระสังเขป,
เอกสารอ้างอิงฉบับเต็ม โดยปกติแล้วห้องสมุดจะชําระค่าบริการเข้าใช้ฐานข้อมูลเป็ นรายปี โดยกําหนด
สิทธิ์ให้สมาชิกและเจ้าหน้าที่หอ้ งสมุดสามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลได้เท่านัน้
ชนพืน้ เมือง: คําที่ใช้เรียกกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ที่มีภาษา เอกลักษณ์เป็ นของตนเอง โดยอาจมีช่อื เรียกเฉพาะกลุม่
ชาติพนั ธุ์ เช่น ชนพืน้ เมือง (Native), ชนพืน้ เมืองอเมริกนั (Native American), อะบอริจิน (Aborigine),
กลุม่ ปฐมชาติ (First Nation) ฯลฯ
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การรู้สารสนเทศ: ชุดทักษะ, ทัศนคติและความรูท้ ่จี าํ เป็ นในการเข้าถึง, ประเมิน และใช้สารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ, รับผิดชอบ, และนําไปใช้ได้ถกู ต้องตามวัตถุประสงค์ โดยปกติแล้วการร็สารสนเทศ
หมายความรวมถึงความสามารถในการกหนดความต้องการสารสนเทศเพื่อนําไปแก้ปัญหา หรือช่วยในการ
ตัดสินใจ, สามารถกําหนดแหล่งสารสนเทศที่ตอ้ งการได้, นําสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์, และ
สามารถแบ่งปั น เผยแพร่สารสนเทศได้เมื่อจําเป็ น, ตลอดจนประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปั ญหาและตัดสินใจได้
ทักษะเหล่านีส้ ามารถเรียกได้ว่า สมรรถนะทางสารสนเทศ (information competence) และความคล่องใน
การใช้สารสนเทศ (information fluency) (ดูเพิ่มเติมที่ การรูเ้ ท่าทันสื่อและการรูส้ ารสนเทศ)
การแนะแนวการใช้ห้องสมุด, กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้: การสอนที่ม่งุ เน้นเกี่ยวกับ
สารสนเทศและการใช้สารสนเทศ ตลอดจนบูรณาการกับเครื่องมือ, แหล่งข้อมูล และกลยุทธ์ในการค้นหา
ข้อมูลเพื่อนําไปสู่การเรียนการสอนแบบคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา ซึ่งการเรียนวิธีนไี ้ ด้รบั ความนิยม
ตัง้ แต่ปี ค.ศ.1990 เป็ นต้นมา
การแนะแนวการใช้ห้องสมุด, กระบวนการเข้าถึงทรัพยากร: การสอนผูใ้ ช้เกี่ยวกับลักษณะและ การ
ใช้เครื่องมือในการเข้าถึง และสืบค้นสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ โดยเฉพาะคําค้นและดรรชนีเพื่อสืนค้น
ข้อมูล กระบวนการนีเ้ ริ่มต้นได้รบั ความสนใจในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1960 -1970
การแนะแนวการใช้ห้องสมุด, กระบวนการสืบค้นข้อมูล: การสอนผูใ้ ช้ให้รูจ้ กั กลยุทธ์ในการสืบค้น,
เช่น การใช้เทคนิคการสืบค้นขัน้ สูง, การเข้าถึงเครื่องมือและทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ซึ่งในช่วงปี ค.ศ.
1980 นิยมทําแนะนํากลยุทธ์ในการสืบค้นเป็ นเอกสารหรือคู่มือ ซึ่งเรียกว่า พาทไฟเดอร์ “pathfinders” หรือ
คู่มือการสืบค้นเอกสาร
การแนะแนวการใช้ห้องสมุด, กระบวนการประมวลผลการเรียนรู้ (a process approach): การสอน
ผูใ้ ช้ให้รูพ้ ฒ
ั นากระบวนการการเรียนรูใ้ ห้เป็ นผูม้ ีเจตคติ ความคิด ความเข้าใจ การปฏิบตั ิ (ความรูส้ กึ ,ความ
นึกคิด, การกระทํา) ที่เป็ นกลาง ซึ่งนําไปสูก่ ารใช้สารสนเทศเพื่อพัฒนาความรูแ้ ละใช้ในการตัดสินใจ
ในช่วงปี ค.ศ. 1990 เป็ นยุคที่กระบวนการการวิจยั เป็ นฐาน (research-based approach) และ
กระบวนการการค้นหาสารสนเทศ (Information Search Process) (Kuhlthau, 1985) ได้รบั ความนิยม
กิจกรรมการเรียนการสอนห้องสมุด: (ดูท่ี กิจกรรมการเรียนการสอนห้องสมุดโรงเรียน)
การรู้เท่าทันสื่อ: (ดูท่ี การรูเ้ ท่าทันสื่อและการรูส้ ารสนเทศ)
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การรู้เท่าทันสื่อและการรู้สารสนเทศ: ชุดทักษะ, ทัศนคติ, และความรูท้ ่จี าํ เป็ นต่อการนําสื่อหลากหลาย
ประเภทที่อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ไปใช้ดว้ ยความเข้าใจ และใช้ให้เกิดประโยชน์ ทัง้ นีส้ ารสนเทศที่ใช้ในการ
สื่อสารผ่านสื่อรู ปแบบต่าง ๆ ต้องสามารถเข้าใจและนําไปใช้ได้ ทัง้ นีม้ ีแนวคิดที่ว่า “สารสนเทศและสื่อถูก
สร้างสรรค์โดยมนุษย์ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ทงั้ ส่วนบุคคล, สังคม, การเมือง, และเศรษฐกิจ ทัง้ นี ้
สารสนเทศและสื่อดังกล่าวอาจไม่เที่ยงตรง มีความเอนเอียง”
คู่มือกลยุทธ์การสืบค้น (Pathfinder): เอกสารแนะนํากลยุทธ์ในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้
เครื่องมือสืบค้นของห้องสมุด บางครัง้ เรียกว่า คู่มือห้องสมุด (library guide) และ คู่มือการสืบค้นเอกสาร
(guide to the literature)
กิจกรรมการเรียนการสอน: (ดูท่ี กิจกรรมการเรียนการสอนห้องสมุดโรงเรียน)
บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน: ครูท่มี ีวฒ
ุ ิการศึกษาด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดย
ทําหน้าที่รบั ผิดชอบและดําเนินการจัดกิจกรรมห้องสมุด, กิจกรรมการเรียนการสอน, และบริการของ
ห้องสมุดโรงเรียน การรับผิดชอบหมายความรวมถึงการบริหารจัดการงานปฏิบตั ิการ, การจัดหาทรัพยากร
ที่สง่ เสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร, การสอนการรูส้ ารสนเทศ และการรูเ้ ท่าทันสื่อตาม
ระดับของผูเ้ รียน, การช่วยเหลือผูเ้ รียนคัดเลือกสื่อประกอบการอ่านของนักเรียนให้เหมาะสมกับช่วงวัย,
และการสร้างความร่วมมือกับครูผสู้ อนให้บรู ณาการทรัพยากรและกิจกรรมของห้องสมุดเข้ากับการเรียน
การสอน ทัง้ นีค้ รูบรรณารักษ์อาจเป็ นที่รูจ้ กั ในชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป (เช่น ครูบรรณารักษ์ (teacherlibrarian), บรรณารักษ์เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ (library media specialist), ครู ดแู ลแหล่งเรียนรู ้
(learning resources teacher)
ห้องสมุดโรงเรียน: พืน้ ที่ท่ใี ห้บริการทรัพยากรสารสนเทศทัง้ รูปแบบสิ่งตีพิมพ์และสื่อดิจิทลั ในโรงเรียนทัง้
โรงเรียนรัฐบาลและเอกชน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริการสารสนเทศแก่นกั เรียน, ครู ผสู้ อน และบุคลากร
ตามหลักสูตรการเรียนการสอน ห้องสมุดโรงเรียนมีหน้าทีจดั หาทรัพยากรสารสนเทศที่เหมาะสมกับการ
เรียนในแต่ละระดับชัน้ โดยมีบรรณารักษ์โรงเรียนเป็ นผูด้ แู ล ซึ่งทําหน้าที่จดั บริการและกิจกรรมที่เพิ่มพูน
ทักษะ ความรู ค้ วามเข้าใจทัง้ ส่วนบุคคล, สังคม และวัฒนธรรม โดยกิจกรรมและบริการดังกล่าวเกี่ยวข้อง
กับการอ่าน, การแสวงหาความรู,้ การศึกษาค้นคว้า ห้องสมุดโรงเรียนมีช่ือเรียกที่แตกต่างกันไป (เช่น
ห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศโรงเรียน (school library media centre), ศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ (centre
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for documentation and information), ศูนย์การเรียนรูห้ อ้ งสมุด (library resource centre), ห้องสมุดแห่ง
การเรียนรู ้ (library learning commons)
กิจกรรมการเรียนการสอนห้องสมุดโรงเรียน: กิจกรรมการเรียนการสอนของห้องสมุดที่สร้างความรู ้
ความเข้าให้แก่ผเู้ รียนเพื่อพัฒนาทักษะการรูเ้ ท่าทันสื่อและการรูส้ ารสนเทศ, ทักษะการวิจยั และเสาะ
แสวงหาความรู,้ ทักษะการอ่าน, ทักษะที่จาํ เป็ นในยุคดิจิทลั , และทักษะการรู ด้ า้ นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
เกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือหลักสูตรตามความสามารถ (curriculum based competencies)
การให้การศึกษาผู้ใช้: การช่วยเหลือผูใ้ ช้ให้มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับห้องสมุด ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบ
ข้อความ, ระบบ, และบริการต่าง ๆ อาทิ ป้ายประชาสัมพันธ์, ใบปลิว, และคู่มือการสืบค้นเอกสาร
ตลอดจนการจัดอบรมหรือจัดการสอนเพื่อให้ความรูแ้ ก่ผใู้ ช้โดยตรง (ดูเพิ่มเติมที่ การสอนการเข้าถึง
บรรณานุกรม, การแนะแนวการใช้หอ้ งสมุด, การรูเ้ ท่าทันสื่อและการรูส้ ารสนเทศ)
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ภาคผนวก A:
แถลงการณ์เกี่ยวกับห้องสมุดโรงเรียนของสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบัน
ห้องสมุด (International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) หรือ อิฟล่า)/
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO หรือ ยูเนสโก) (1999)
[www.ifla.org/publications/iflaunesco-school-library-manifesto-1999]
ห้องสมุดโรงเรียนเพื่อการสอนและการเรียนรู้สาํ หรับทุกคน
ห้องสมุดโรงเรี ยนจัดหาสารสนเทศและให้แนวคิดซึ่ง ถื อเป็ นพื น้ ฐานที่ส าํ คัญ สําหรับการดําเนินชี วิ ต ใน
สังคมสารสนเทศและสังคมฐานความรู ้ ห้องสมุดโรงเรียนสร้างนักเรียนให้มีทกั ษะการเรียนรู ต้ ลอดชีวิตและ
ช่วยส่งเสริมจินตนาการเพื่อให้พวกเขาเป็ นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
พันธกิจของห้องสมุดโรงเรียน (The Mission of the School Library)
ห้องสมุดโรงเรียนให้บริการการเรียนรู ้ หนังสือ และทรัพยากรสารสนเทศที่ช่วยให้สมาชิกในชุมชนโรงเรียน
ทุกคน เป็ นนักคิดที่มีวิจารณญาณ และเป็ นผูท้ ่ีใช้สื่อและสารสนเทศทุกประเภทและทุกรู ปแบบอย่ างมี
ประสิทธิภาพ ห้องสมุดโรงเรียนเชื่อมโยงกับเครือข่ายห้องสมุด และเครือข่ายสารสนเทศตามหลักเกณฑ์ใน
แถลงการณ์เกี่ยวกับห้องสมุดประชาชนขององค์การยูเนสโก (the UNESCO Public Library Manifesto )
เจ้าหน้าที่ของห้องสมุดมีหน้าที่ในการสนับสนุนการใช้หนังสือ และทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายทัง้
สารคดีและบันเทิงคดีท่ีอยู่ในรู ปของสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทงั้ ภายในโรงเรียน และจากการเข้าถึง
ทางไกล ทรัพ ยากรสารสนเทศของห้อ งสมุ ด ครอบคลุ ม ตํา ราและสื่ อ การเรี ย นการสอนทุ ก ประเภท
การทํางานร่วมกันระหว่างบรรณารักษ์และครู ผูส้ อนจะช่วยให้นักเรียนมีระดับการรู ห้ นังสือที่สูงขึน้ และมี
ทักษะต่ าง ๆ ได้แ ก่ ทักษะการอ่ าน ทักษะการเรี ยนรู ้ ทักษะการแก้ปัญ หา และทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ดีขนึ ้
ห้องสมุดโรงเรียนให้บริการแก่สมาชิกทุกคนในชุมชนของโรงเรียนอย่างเท่าเทียมกัน และเสมอภาคโดยไม่
แบ่งแยก อายุ เชือ้ ชาติ เพศ ศาสนา สัญชาติ ภาษา อาชีพ หรือ สถานภาพทางสังคม โดยห้องสมุดจะต้อง
จัดหาบริการเฉพาะและทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะด้านสําหรับผูท้ ่ไี ม่สามารถใช้บริการและทรัพยากรหลัก
ของห้องสมุดได้ การเข้าถึงบริการและทรัพยากร (Collections) ต่าง ๆ ของห้องสมุดจะต้องเป็ นไปตามหลัก
ปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและเสรี ภ าพของสหประชาชาติ (the United Nations Universal
Declaration of Human Rights and Freedoms) และไม่ควรอยู่ภายใต้เงื่อนไข ลัทธิการเมือง ข้อห้ามทาง
ศาสนา หรือแรงกดดันทางการค้า
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บทบัญญัติเกี่ยวกับการระดมทุนและเครือข่าย (Funding legislation and networks)
ห้องสมุดโรงเรียนมีความสําคัญต่อยุทธศาสตร์ระยะยาวเกี่ยวกับการรู ห้ นังสือ การศึกษา การให้สารสนเทศ
(information provision) ตลอดจนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ห้องสมุดโรงเรียนต้อง
ได้รบั การสนับสนุนด้านกฎหมายและนโยบายจากหน่วยงานระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค หรือ ระดับชาติ
ห้อ งสมุด โรงเรี ย นต้อ งได้รับ งบประมาณที่ เ พี ย งพอและต่ อ เนื่ อ งหรับ การพัฒ นาบุ ค ลากร ทรัพ ยากร
สารสนเทศ เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ของห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนจะต้องให้บริการ
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ห้องสมุดโรงเรี ยนเป็ น พันธมิตรที่ ส าํ คัญในเครือข่ายห้องสมุดและศูน ย์ส ารสนเทศระดับท้องถิ่ น ระดับ
ภูมิ ภ าค และระดับชาติ โดยห้องสมุดโรงเรียนแบ่งปั น สิ่งอํานวยความสะดวก และ/หรือ ทรัพ ยากรกับ
ห้องสมุดประเภทอื่น ๆ เช่น ห้องสมุดประชาชน เป้าหมายหลักของห้องสมุดโรงเรียนต้องได้รบั การยอมรับ
และสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
เป้ าหมายของห้องสมุดโรงเรียน (Goals of the school library)
ห้องสมุดโรงเรียนเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการการศึกษา บริการหลักของห้องสมุดโรงเรียนจะเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาการรู ห้ นัง สื อ การรู ส้ ารสนเทศ การสอน การเรียนรู ้ และวัฒนธรรม โดยห้องสมุดโรงเรี ย นมี
เป้าหมายหลักดังนี ้
• สนับสนุนและส่งเสริมเป้าหมายทางการศึกษาตามที่ระบุไว้ในพันธกิจและหลักสูตรของ
โรงเรียน
• พัฒนาและส่งเสริมให้เด็กมีนิสยั รักและสนุกกับการอ่านและการเรียนรู ้ รวมทัง้ การใช้หอ้ งสมุด
ตลอดชีวิต
• ส่งเสริมการสร้างประสบการณ์ในการใช้สารสนเทศเพื่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจ จินตนาการ
และความเพลิดเพลิน
• สนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู แ้ ละฝึ กทักษะในการประเมินและการใช้สารสนเทศทุก
รู ปแบบ ประเภท หรือสื่อ รวมทั้งความสามารถในการประเมินวิธีท่ีเหมาะสมในการสื่อสาร
ภายในท้องถิ่น
• ให้โ อกาสในการเข้า ถึ ง ทรัพ ยากรสารสนเทศในทุ ก ระดั บ (ระดั บ ท้อ งถิ่ น ระดั บ ภู มิ ภ าค
ระดับชาติ และระดับโลก) และเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รียนได้สมั ผัสกับแนวความคิด ประสบการณ์
และความคิดเห็นที่หลากหลาย
• จัดกิจกรรมที่สง่ เสริมการตระหนักรูแ้ ละการรับรูเ้ รื่องวัฒนธรรมและสังคม
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• ทํางานร่วมกับนักเรียน ครู ผูบ้ ริหารโรงเรียน และผูป้ กครองเพื่อให้บรรลุพนั ธกิจของโรงเรียน
• สนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับเสรีภาพทางปั ญญาและการเข้าถึงสารสนเทศซึ่งสําคัญต่อการเป็ น
พลเมืองที่มีประสิทธิภาพและความรับผิดชอบต่อการมีสว่ นร่วมในระบอบประชาธิปไตย
• ส่งเสริมการอ่าน การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และบริการของห้องสมุดโรงเรียนแก่ทงั้ ชุม ชน
ภายในโรงเรียนและชุมชนอื่น ๆ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่าง ๆ เหล่านี ้ ห้องสมุดโรงเรียนต้องพัฒนานโยบายและการบริการ การคัดเลือกและ
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การให้การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่เหมาะสมทัง้ ทางกายภาพและทาง
ปัญญา การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน รวมทัง้ การจ้างบุคลากรที่ได้รบั การศึกษาอบรม
บุคลากร (Staff)
บรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรียนคือผูท้ ่ไี ด้รบั การศึกษาอบรมทางวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในการวางแผนและ
การบริหารจัดการห้องสมุดโดยได้รบั การสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่หอ้ งสมุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ บรรณารักษ์
ห้องสมุดโรงเรียนทํางานร่วมกับสมาชิกทุกคนในชุมชนของโรงเรียนและติดต่อประสานงานกับห้องสมุด
ประชาชนและห้องสมุดประเภทอื่น ๆ
บทบาทของบรรณารัก ษ์ ห้องสมุด โรงเรี ย นจะแตกต่างกัน ขึ น้ อยู่กับงบประมาณและหลัก สูตรและวิ ธี
การสอนของแต่ ล ะโรงเรี ยนซึ่ง อยู่ภ ายใต้กฎหมายภายในประเทศและกรอบงบประมาณ บรรณารักษ์
ห้องสมุดโรงเรียนต้องมีความรูเ้ กี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุด การจัดการสารสนเทศ และการสอน
เพื่อใช้ในการพัฒนาและบริหารจัดการบริการห้องสมุดโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ในสภาพการขยายตัวของเครือข่าย บรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรียนต้องมีความสามารถในการวางแผนและ
การสอนทักษะการจัดการสารสนเทศที่แตกต่างกันสําหรับทัง้ ครู และนักเรียนเพื่อให้พวกเข้าสามารถฝึ กฝน
และพัฒนาวิชาชีพของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
การดําเนินงานและการจัดการ (Operation and Management)
เพื่อให้การดําเนินงานห้องสมุดโรงเรียนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามความรับผิดชอบ ห้องสมุดโรงเรียน
จะต้องดําเนินการต่าง ๆ ดังนี:้
• กําหนดนโยบายการบริการห้องสมุดโรงเรียนที่ครอบคลุมเป้าหมาย ลําดับความสําคัญ และ
บริการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรของโรงเรียน
• ห้องสมุดโรงเรียนต้องได้รบั การจัดการและดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพ
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• ห้องสมุดโรงเรียนต้องจัดบริการต่าง ๆ เพื่อให้บริการแก่สมาชิกทุกคนในชุมชนโรงเรียนและ
ดําเนินงานภายใต้บริบทของชุมชนท้องถิ่น
• ความร่วมมือระหว่างครู ผูบ้ ริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ ผูป้ กครอง และบรรณารักษ์และนัก
สารสนเทศ ตลอดจนกลุม่ ต่าง ๆ ในชุมชนเป็ นสิ่งที่สาํ คัญ
การปฏิบัติตามแถลงการณ์ (Implementing the Manifesto)
รัฐบาลต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงที่รบั ผิดชอบด้านการศึกษา ได้รบั การกระตุน้ ให้กาํ หนดยุทธศาสตร์ วาง
นโยบาย ตลอดจนแผนงานตามหลักการในแถลงการณ์ฉบับนี ้ แผนงานควรรวมถึงการเผยแพร่แถลงการณ์
ฉบับนีเ้ พื่อเริ่มต้นและจัดโปรแกรมการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่องสําหรับบรรณารักษ์และครู
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ภาคผนวก B:
แผนงบประมาณสําหรับห้องสมุดโรงเรียน
ห้องสมุดโรงเรียนต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนางบประมาณห้องสมุดโรงเรียน ดังนี ้
• กระบวนการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน
• วงรอบงบประมาณ
• บุคลากรหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณ
• การระบุความจําเป็ นของห้องสมุด
• การกําหนดแนวทางในกระบวนการจัดสรรงบประมาณ
องค์ประกอบของการวางแผนงบประมาณ ประกอบด้วย
• จํานวนงบประมาณสําหรับทรัพยากรสารสนเทศใหม่ (เช่น หนังสือ วารสาร สื่อมังติมีเดีย และ
สื่อดิจิทลั )
• ปจํานวนงบประมาณสําหรับวัสดุ อุปกรณ์สาํ นักงาน
• จํานวนงบประมาณสําหรับวัสดุเพื่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมต่าง ๆ
• จํานวนงบประมาณสําหรับการจัดบริการต่าง ๆ
• ค่าใช้จ่ายในการใช้อปุ กรณ์เทคโนโลยีและการสื่อสาร โปรแกรม และค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งอาจไม่ได้
รวมไว้ในงบประมาณเทคโนโลยีและการสื่อสารของโรงเรียน
ตามหลักทั่วไปแล้วงบประมาณของห้องสมุดโรงเรียนควรได้รบั การจัดสรรไม่นอ้ ยกว่า 5% ของค่าใช้จ่าย
รายหัวของนักเรียนตามระบบ โดยไม่รวมเงินเดือนบุคลากรทั้งหมด ค่าใช้จ่ายพิเศษเกี่ยวกับการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเงินกองทุนสําหรับการพัฒนาต่าง ๆ
ค่ า ใช้จ่ า ยของบุ ค ลากรอาจรวมอยู่ ใ นงบประมาณห้อ งสมุ ด อย่ า งไรก็ ต ามโรงเรี ย นส่ ว นหนึ่ ง ได้จั ด
งบประมาณส่วนนีไ้ ว้ในงบบุคลากร ซึ่งค่าใช้จ่ายสําหรับบุคลากรห้องสมุดควรจัดไว้ในส่วนนีด้ ว้ ย จํานวน
งบประมาณสําหรับบุคลากรห้องสมุดมี ความเชื่ อมโยงกับจํานวนชั่วโมงที่ห้องสมุดเปิ ดให้บริการ และ
คุณภาพและระดับของบริการห้องสมุด โครงการพิเศษต่าง ๆ และการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของห้องสมุด เช่น
การจัดซือ้ ชัน้ วางหนังสือใหม่ หรือการบูรณะ ปรับปรุ งห้องสมุดใหม่จาํ เป็ นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมแยก
ต่างหาก
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ภาคผนวก C:
รู ปแบบการสอนโดยกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
รายการบรรณานุกรมที่ เกี่ ยวข้องกับรู ปแบบการสอนโดยกระบวนการเรียนรู แ้ บบสื บเสาะหาความรู ้ มี
ดังต่อไปนี ้
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:
ตัวอย่างแบบรายการประเมินการดําเนินงานห้องสมุดโรงเรียน (ประเทศแคนาดา)
จาก: Achieving Information Literacy: Standards for School Library Programs in Canada (หน้า
74-77). Ottawa, Canada: The Canadian School Library Association and The Association for
Teacher Librarianship in Canada, 2003.
1. ห้องสมุดมีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศและ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
a. กระบวนการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรูม้ ีความเชื่อมโยงกับทักษะการรู ้
สารสนเทศ
b. การบูรณาการการสอนการรูส้ ารสนเทศเข้ากับหลักสูตร
c. ความร่วมมือระหว่างครูผสู้ อน, ครู บรรณารักษ์, ผูบ้ ริหารสถานศึกษา,
ผูป้ กครอง และคนในชุมชน
d. ครูบรรณารักษ์มีสว่ นร่วมในการประเมินและรายงานผลเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผูเ้ รียน
e. นักเรียนทุกคนสามารถเข้าร่วมการจัดการเรียนการสอนของห้องสมุดได้
อย่างเท่าเทียม
f. ห้องสมุดมีการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และจัดเตรียมเพื่อพัฒนาด้านการ
อ่านและการส่งเสริมการอ่าน
1. บุคลากรห้องสมุดมีคุณวุฒ,ิ มีความรอบรู ้,

ครูบรรณารักษ์มีขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน, การได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรทัง้ า
นธุรการและงานเทคนิค
a. บุคลากรห้องสมุดมีความร่วมกับครูผสู้ อนในการวางแผนและการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของรายวิชาและการพัฒนาทักษะการ
รูส้ ารสนเทศ โดยอยู่บนพืน้ ฐานของการเรียนรูแ้ บบใช้ทรัพยากรเป็ นฐานและ
การเสาะแสวงหาความรู ้
b. ครูบรรณารักษ์สอนการใช้เทคโนโลยีและทักษะการรูส้ ารสนเทศแก่
บุคลากรและนักเรียนเพื่อประกอบการเรียนแบบเสาะแสวงหาความรู ้ และ
เรียนตามความสนใจ

ใช่

ไม่
ไม่ใช่
แน่ใจ

ใช่

ไม่
ไม่ใช่
แน่ใจ
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c. ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดมีเนือ้ หา และรูปแบบที่หลากหลายโดย
ส่งเสริม สนับสนุน และสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน และความ
ต้องการของชุมชนใกล้เคียง
d. การบริหารทรัพยากรบุคคลของห้องสมุดมีประสิทธิภาพ (พนักงานธุรการ,
เจ้าหน้าที่งานเทคนิค, การจัดการหน้าเว็บสําหรับนักเรียน, อาสาสมัคร)
e. การบริหารจัดการวัสดุอปุ กรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ (การเช่า, การจัดซือ้
จัดหา และการบํารุงรักษา ซ่อมแซม)
f. การบริหารจัดการครุภณ
ั ฑ์และเครื่องอํานวยความสะดวกอย่างมี
ประสิทธิภาพ (การจองพืน้ ที่, การจัดวางพืน้ ที่ เฟอร์นิเจอร์และการ
บํารุงรักษา ซ่อมแซม)
g. มีกระบวนการจัดการงานธุรการและงานเทคนิค (การยืม-คืน, การจัดซือ้
จัดหา, การงบประมาณ, การสั่งซือ้ , การกํากับติดตาม, การจัดหมวดหมู่,
การขึน้ ชัน้ , การจัดทํารายงาน, และการลงรายการข้อมูล)
h. ภาวะผูน้ าํ (มีการร่วมมือในการเรียนรูต้ ามทฤษฎีใหม่ โดยอยู่บนพืน้ ฐาน
ของการเรียนรูแ้ บบทรัพยากรเป็ นฐาน, การสอนเทคโนโลยีสมัยใหม่)
i. บุคลากรมีความกระตือรือล้นและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนรู ้
ของผูเ้ รียน
j. มีการพัฒนาบุคลากร (เช่น แสวงหาโอกาสและร่วมทํากิจกรรมผ่านเว็บ)
ทีค่ รอบคลุมถึงการวางแผนระยะยาว, ความ
ใช่
เชื่อมโยงกับเป้ าหมายของโรงเรียน
a. ครูบรรณารักษ์มีการวางแผนจัดเตรียมงบประมาณรายปี ที่สอดคล้องตาม
หลักสูตรของโรงเรียนและตรงตามความต้องการของบุคลากรและโครงการ
ของห้องสมุด
b. มีการวางแผนระยะยาวสําหรับงบประมาณรายหัวของนักเรียนต่อปี
c. งบประมาณครอบคลุมการดําเนินงานและกิจกรรมห้องสมุดทัง้ ที่มีอยู่เดิม
และจัดทําขึน้ ใหม่ตลอดทัง้ ปี
d. งบประมาณครอบคลุมถึงการจัดหาทรัพยากร, การซ่อมแซม, วัสดุ
อุปกรณ์, สัญญาบริการ, การพัฒนาบุคลากร, ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ต่าง ๆ

2. การงบประมาณ

ไม่
ไม่ใช่
แน่ใจ

99

e. งบประมาณที่แสดงให้เห็นถึงความจําเป็ นและความต้องการของโรงเรียน
f. งบประมาณที่สะท้อนปั จจัยนําเข้าของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
g. งบประมาณสําหรับโครงการ หรือกิจกรรมพิเศษ เช่น กิจกรรมพบนักเขียน
โครงการด้านการอ่าน
4. ห้องสมุดมีทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ทห่ี ลากหลาย โดยได้รับการ
คัดเลือกจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญให้สามารถตอบสนองความ
ใช่
ต้องการของผู้เรียนทัง้ แบบทางการและไม่เป็ นทางการได้
a. มีนโยบายการคัดเลือกทรัพยากรที่สอบสนองความต้องการทางการเรียนรู ้
ของโรงเรียนได้
b. มีการกําหนดปริมาณและสัดส่วนในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศแต่ละ
ประเภทได้อย่างเหมาะสม (เช่น สิ่งตีพิมพ์, สิ่งพิพม์ต่อเนื่อง, วีดิโอ, ไฟล์เสียง
, สื่ออิเล็กทรอนิกส์, ฐานข้อมูลออนไลน์, อินเทอร์เน็ต และอื่น ๆ)
c. มีการกําหนดปริมาณ หรือสัดส่วนในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศแต่ละ
ประเภทได้อย่างเหมาะสม
d. คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ท่มี ีประสิทธิภาพ
e. อุปกรณ์ท่ใี ช้ประกอบการดูและการฟั งทรัพยากรสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ
f. จํานวนทรัพยากรมีความเหมาะสมกับสัดส่วนของนักเรียน (เชิงปริมาณ)
g. ทรัพยากรสารสนเทศมีความสัมพันธ์กบั ความต้องการในการเรียนรูข้ อง
คนในชุมชนเป็ นอย่างสูง (เชิงคุณภาพ)
h. ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย (การคัดออก, การจัดหาเพิ่มเติม)
ตลอดจนการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
i. สามารถเข้าถึงสหบรรณานุกรมได้
j. สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดดิจิทลั ได้
k. สามารถเข้าถึงข้อมูลจากเว็บไซต์ได้
l. มีกระบวนการการเข้าถึงข้อมูล, การสร้างความร่วมมือและการแบ่งปัน
ข้อมูล
5. ห้องสมุดมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย, พร้อมใช้งาน และส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนตามที่คาดหวังได้

ใช่

ไม่
ไม่ใช่
แน่ใจ

ไม่
ไม่ใช่
แน่ใจ
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a. ห้องสมุดมีการจัดการเรียนการสอนการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
และถูกต้องตามหลักจริยธรรมการใช้เทคโนโลยี
b. มีอปุ กรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่สามารถช่วยเหลือนักเรียนนการ
สืบค้น, วิเคราะห์, สังเคราะห์ และเผยแพร่ สื่อสารข้อมูลในรูปแบบใหม่ และ
มีคณ
ุ ค่าได้
c. นักเรียนและครุผสู้ อนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยบางฐานข่อมูลสามารถ
เข้าถึงได้ทกุ วัน ตลอด 24 ชม.
d. มีการบริหารจัดการห้องสมุดด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
6. ลักษณะทางกายภาพของห้องสมุดโรงเรียนมีความปลอดภัย,
ยืดหยุ่น, กว้างขวาง และมีการออกแบบทีด่ ีโดยสามารถอํานวยความ
สะดวกในการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้
a. มีพนื ้ ที่เพื่อการเรียนรูแ้ บบรายบุคคล, รายกลุม่ และรองรับการเรียนทัง้
ห้องเรียนได้
b. การออกแบบมีการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และแอปพลิเคชั่นได้
c. มีความยืดหยุ่นในการปรับโครงสร้างพืน้ ที่หอ้ งสมุดให้สามารถรองรับ
รูปแบบการจัดการพืน้ ที่แบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคณ
ุ ภาพ และ
มีการเติบโตได้
d. ความสะดวกสบาย - เสียง, แสงสว่าง, อุณหภูมิ, สายไฟ, เฟอร์นิเจอร์
e. ในช่วงเวลาก่อน ระหว่างและหลังการปรับปลี่ยนพืน้ ที่สามารถเข้าใช้
ห้องสมุดได้หรือไม่
f. บรรยากาศดึงดูดผูใ้ ช้หรือไม่
g. ปลอดภัยหรือไม่

ใช่

ไม่
ไม่ใช่
แน่ใจ
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ภาคผนวก E:
รายการประเมินห้องสมุดสําหรับผู้อาํ นวยการโรงเรียน
รายการตรวจสอบโปรแกรมห้องสมุดสําหรับผู้อาํ นวยการโรงเรียน (สหรัฐอเมริกา) (A12 Point
Library Program Checklist for School Principals (USA))
โดย: Doug Johnson’s Blue Skunk Blog
สืบค้นจาก http://doug-johnson.squarespace.com/blue-skunk-blog/2012/1/10
วัตถุประสงค์ของเครื่องมือนีม้ ิได้มีไว้เพื่อเป็ นการประเมินแบบทางการของทัง้ บรรณารักษ์หรือห้องสมุด แต่
มีไว้เพื่อช่วยให้ผูบ้ ริหารงานฝ่ ายอาคารสถานที่ได้ตระหนักถึงขอบเขตที่อาจต้องการแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
และความช่วยเหลือเพื่อที่จะทําให้เกิดผลกระทบต่อโรงเรียนของท่านในภาพรวม
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในด้านเทคโนโลยี การวิจยั ด้านการเรียนรู ้ และอาชีพด้านห้องสมุดในระยะ 20 ปี
ที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมในวงกว้างต่อความมีประสิทธิผลของห้องสมุดโรงเรียน รายการ
ต่อไปนีส้ ามารถนําไปใช้ได้กบั การประเมินห้องสมุดโรงเรียนของท่านว่ายังมีความเป็ นปัจจุบนั อยู่หรือไม่ ได้
อย่างรวดเร็ว
1. บุคลากรและหน้าทีต่ ่าง ๆ ตามความชํานาญ
• ห้องสมุดของท่านมีการให้บริการโดยบรรณารักษ์หอ้ งสมุดที่มีคณ
ุ วุฒิหรือไม่
• บุคคลนัน้ ได้มีสว่ นร่วมอย่างเต็มที่ในหน้าที่ต่าง ๆ ตามวิชาชีพหรือไม่ มีรายละเอียดการทํางาน
ที่เป็ นลายลักษณ์อักษรสําหรับบุคลากรห้องสมุดทุกคนหรือไม่: ไม่ว่าจะเป็ นงานด้านธุ รการ
งานทางเทคนิค และงานตามความเชี่ยวชาญ
• บรรณารักษ์เข้าใจบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของตนเองตามที่ได้แสดงรายละเอียดไว้ในสิ่งพิมพ์
ด้านวิชาชีพฉบับปั จจุบนั ของรัฐและองค์กรห้องสมุดระดับชาติต่าง ๆ หรือไม่
• บรรณารักษ์ไ ด้มี โอกาสในการพัฒ นาบุคลากรในด้านความรู เ้ รื่ องสารสนเทศ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการบูรณาการทักษะเหล่านีเ้ ข้ากับเนือ้ หาอยูเ่ ป็ นประจําหรือไม่
• บรรณารักษ์เป็ นสมาชิกที่มีความตื่นตัวของในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพหรือไม่
• บรรณารักษ์ได้รบั การพิจารณาให้เป็ นสมาชิกของแผนกการสอนอย่างเต็มตัวหรือไม่
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2. การส่งเสริมความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
• มีการช่วยเหลือบรรณารักษ์ดา้ นงานธุรการอย่างเพียงพอ ทัง้ นีเ้ พื่อให้สามารถปฏิบัติงานใน
หน้าที่ทางวิชาชีพได้มากกว่างานธุรการหรือไม่
• มีการช่วยเหลือบรรณารักษ์ดา้ นเทคนิคอย่างเพียงพอ ทัง้ นีเ้ พื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานในหน้าที่
ทางวิชาชีพได้มากกว่างานเทคนิคหรือไม่
• มีผูค้ วบคุมดูแลห้องสมุด ทีมหัวหน้า หรือประธานแผนกที่ตอ้ งรับผิดชอบต่อการวางแผนและ
ภาวะผูน้ าํ หรือไม่
• หัวหน้าฝ่ ายอาคาร คณะกรรมการฝ่ ายผูน้ าํ ในพืน้ ที่ และทีมพัฒนาบุคลากรได้สง่ เสริมบุคลากร
ห้องสมุดให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุมตามสายงาน และการประชุมที่จะช่วย
พัฒนาทักษะและความรูข้ องพวกเขาให้ทนั สมัยหรือไม่
• บรรณารักษ์มีสว่ นร่วมในชุมชนการเรียนรูด้ า้ นวิชาชีพ (Professional Learning Communities)
ของเขตของงาน และในเครือข่ายการเรียนรู ส้ ่วนบุคคล (Personal Learning Networks) แบบ
ไม่เป็ นทางการหรือไม่
3. ปริมาณทรัพยากรสารสนเทศและการพัฒนา
• หนัง สื อและสื่ อโสตทัศน์ข องห้องสมุด ตรงกับ ความต้องการของหลักสูตรหรื อไม่ ได้มี การ
กําหนดปริมาณทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบสิ่งพิมพ์หรือไม่ ทรัพยากรสารสนเทศได้รบั การคัด
ออกอย่างเหมาะสมหรือไม่
• สื่อที่มีอยู่มีความหลากหลายเพียงพอที่จะช่วยส่งเสริมรูปแบบการเรียนรูท้ ่แี ตกต่างกันหรือไม่
• มีการเพิ่มแหล่งเรียนรู แ้ บบออนไลน์ในทรัพยากรสารสนเทศตามเวลาที่เหมาะสมหรือไม่ มี
เครื่องคอมพิวเตอร์และความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพียงพอต่อผูเ้ รียนกลุ่มต่าง ๆ ที่จะ
ใช้ประโยชน์จากสื่อเหล่านีห้ รือไม่
• ได้มีการประเมินผลครัง้ ล่าสุดที่จะช่วยจัดการปริมาณทรัพยากรสารสนเทศรู ปแบบสิ่งพิมพ์
และแหล่งเรียนรูแ้ บบดิจิทลั อย่างเหมาะสมหรือไม่ สื่อสิ่งพิมพ์บางส่วนได้รบั การแทนที่ดว้ ยการ
บอกรับ เป็ น สมาชิ ก แบบออนไลน์ห รื อ ไม่ พื ้น ที่ ส าํ หรับ สิ่ ง พิ ม พ์ท่ี จัด พิ ม พ์ขึ น้ เองได้รับ การ
ปรับเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิผลหรือไม่
• มีสื่อใหม่ท่ไี ด้รบั การคัดเลือกจากแหล่งคัดเลือกตามกลุม่ วิชาชีพ และเกี่ยวข้องกับหลักสูตรโดย
ผ่านการวางผังทรัพยากรสารสนเทศหรือไม่
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4. สิ่งอํานวยความสะดวก
• ห้องสมุดตัง้ อยู่ในพืน้ ที่ท่ีเอือ้ ให้ชนั้ เรียนต่าง ๆ เข้าถึงได้สะดวกหรือไม่ มีทางเข้าด้านนอกเพื่อที่
ชุมชนจะได้ใช้บริการทัง้ ในช่วงเย็นและสุดสัปดาห์ใช่หรือไม่
• ห้องสมุดมี บรรยากาศที่ เอื อ้ ต่อการเรียนรู ้ อัน ประกอบด้วยอุปกรณ์ท่ี สามารถให้บริการได้
ป้ายนิเทศเพื่อการเรียนรู ้ และโปสเตอร์ให้ขอ้ มูลต่าง ๆ หรือไม่ ห้องสมุดได้รบั การปูพรมแบบ
กันไฟฟ้าสถิตเพื่อลดเสียงและปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ ห้องสมุดได้รบั การควบคุม
อุณหภูมิอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยไม่ให้สื่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ เสื่อมสภาพด้วยความร้อนสูงและ
ความชืน้ และเพื่อให้สามารถใช้งานได้ในช่วงฤดูรอ้ นใช่หรือไม่
• ห้องสมุดมีพืน้ ที่สาํ หรับการเรียนการสอนโดยทั่วไป พืน้ ที่เล่านิทาน (ในโรงเรียนอนุบาล) พืน้ ที่
นําเสนองาน (ในโรงเรียนมัธยม) และพืน้ ที่ทาํ งานสําหรับผูเ้ รียนรายบุคคล กลุ่มเล็ก ๆ และทัง้
ชัน้ เรียนหรือไม่
• ห้องสมุดมีหอ้ งคอมพิวเตอร์เฉพาะหรือคอมพิวเตอร์พกพาแบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้ส าย
ให้กับผู้เ รี ยนและผูส้ อนในการเรียนการสอน หรือการค้น คว้าส่วนตัวในห้องสมุด และเพื่อ
บรรณารักษ์ในการใช้เพื่อการสอนหรือไม่ ห้องสมุดมีและส่งเสริมพืน้ ที่ในการทํางานที่ใช้สื่ อ
มัลติมีเดีย และสิ่งอํานวยความสะดวกในการผลิตวิดีโอดิจิทลั หรือไม่
• ห้องสมุดมีเครือข่ายพร้อมใช้งานด้านเสียง วิดีโอ สายส่งข้อมูล ในปริมาณที่เพียงพอหรือไม่
ห้อ งสมุด เป็ น ศูน ย์ก ลางของเครื อ ข่ า ยข้อ มูล ที่ พ ร้อ มด้ว ยเราน์เ ตอร์ คอมพิ ว เตอร์แ ม่ ข่ า ย
ส่วนรวมอุปกรณ์ตน้ ทางของวิดีโอและช่างเทคนิคประจําห้องสมุดหรือไม่
• ห้องสมุดยังคงจัดให้มีหน้าเว็บไซต์ท่มี ีแหล่งทรัพยากรที่เชื่อมต่อได้ท่ีทนั สมัยและเป็ นประโยชน์
ต่อผูเ้ รียน บุคลากรและคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่
5. หลักสูตรและการบูรณาการ
• บรรณารักษ์เป็ นสมาชิกที่กระตือรือร้นของแต่ละระดับชัน้ เรียน และ/หรือกลุ่มการวางแผนเป็ น
ทีมหรือไม่
• บรรณารักษ์เป็ นสมาชิกที่กระตือรือร้นของคณะกรรมการร่างเนือ้ หาหลักสูตรหรือไม่
• บรรณารักษ์เป็ นส่วนหนึ่งของชุมชนการเรียนรูด้ า้ นวิชาชีพ ทัง้ ในระดับชัน้ เรียนหรือเนือ้ หาวิชา
หรือไม่
• ทรัพยากรของห้องสมุดได้ร ับการตรวจสอบโดยเป็ น ส่วนหนึ่งในวงจรทบทวนหลักสูตรของ
เนือ้ หาวิชาหรือไม่
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• ทักษะด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและห้องสมุดได้รับการนําไปสอน โดยเป็ น ส่วนหนึ่ง ของ
เนือ้ หาวิชามากกว่าแยกจากกันใช่หรือไม่ ทักษะความรู ด้ า้ นสารสนเทศในด้านการประเมิน
การดําเนินการ และการสื่อสารสารสนเทศได้รบั การนําไปสอนเช่นเดียวกับทักษะการเข้าถึง
ข้อมูลใช่หรือไม่
• การใช้ทรัพยากรออนไลน์ท่ีเหมาะสมและปลอดภัยเป็ นส่วนหนึ่งของหลักสูตรทักษะความรู ้
ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศใช่หรือไม่
6. การสอนทีใ่ ช้ทรัพยากรเป็ นฐาน
• บรรณารักษ์ท่ีได้รบั ความช่วยเหลือจากผูน้ าํ เขตพืน้ ที่ และฝ่ ายอาคารส่งเสริมกิจกรรมการสอน
นอกเหนือจากในตํารา และจัดหาสื่อที่ช่วยแยกความแตกต่างด้านการสอนหรือไม่
• ผูส้ อนและผูบ้ ริหารเห็นบรรณารักษ์เป็ นแหล่งออกแบบการสอนและการประเมินตามสภาพจริง
หรือไม่ ห้องสมุดได้สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู แ้ บบเน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางและแบบสืบ
เสาะหาความรู เ้ ป็ นฐานทัง้ หลักสูตรใช่หรือไม่ บรรณารักษ์ได้ให้ความร่วมมือกับผูเ้ รียนและ
ผูส้ อนในการสร้างโอกาสในวงกว้างที่จะช่วยในการพัฒนาและฝึ กฝนทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
และการเป็ นพลเมืองดิจิทลั อย่างรับผิดชอบหรือไม่
• การจัดตารางที่ยืดหยุ่นของอาคารห้องสมุด เปิ ดโอกาสให้บรรณารักษ์เป็ นส่วนหนึ่งของทีม
การสอนที่มีผู้ส อนประจําชั้นเรียนมากกว่ าเป็ นเพี ยงการใช้เ วลาเตรี ยมการสอนของผู้ส อน
หรือไม่
• มีการระบุเกณฑ์มาตรฐานที่ชัดเจนเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงานด้านความรู ค้ วาม
เข้าใจในเทคโนโลยีและสารสนเทศสําหรับทุกระดับชัน้ หรือไม่ เกณฑ์เหล่านีไ้ ด้รบั การประเมิน
โดยความพยายามร่ ว มกั น ของบรรณารัก ษ์ แ ละผู้ส อนประจํา ชั้ น เรี ย นหรื อ ไม่ ได้มี ก าร
แลกเปลี่ยนผลการประเมินเหล่านีก้ บั ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียหรือไม่
7. เทคโนโลยีสารสนเทศ
• ห้องสมุดได้จดั ให้มีเครื่องมือที่ผใู้ ช้บริการสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัยหรือไม่
เช่น
• ฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมออนไลน์ และระบบบริการจ่าย-รับหรือบริการยืม-คืน สําหรับ
ทรัพยากรในอาคารห้องสมุด
• เครื่องมือเข้าถึงฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมออนไลน์ของหน่วยงานระดับเขต รวมถึงการเข้าถึง
รายการต่าง ๆ ของห้องสมุด ซึ่งสามารถทําการยืมสารสนเทศระหว่างห้องสมุดได้
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• เครื่องมือเข้าถึงอินเทอร์เน็ตออนไลน์แบบสมบูรณ์
• เครื่องมืออ้างอิง แบบออนไลน์ท่ีหลากหลาย เช่น ดรรชนีวารสารฉบับสมบูรณ์ สารานุกรม
ต่าง ๆ หนังสือแผนที่ต่าง ๆ ดรรชนีวารสารหรือสิ่งพิมพ์ พจนานุกรม ปทานุกรม คู่มือแนะนํา
การเลือกสารสนเทศ และสมพัตสร
• มีตวั เลือกโปรแกรมการผลิตที่พฒ
ั นาบนเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีหลากหลาย และเหมาะกับระดับ
ความสามารถของผูเ้ รียน เช่น ระบบประมวลคํา สื่อประสมและโปรแกรมนําเสนอ ตาราง
จัดการข้อมูล ฐานข้อมูล โปรแกรม ออกแบบสิ่งพิมพ์ โปรแกรมสร้างกราฟิ ก ซอฟต์แวร์สาํ หรับ
ปรับแต่งภาพดิจิทลั แบบเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง
• เครื่องมือเพื่อเข้าถึงการเรียนรู แ้ บบร่วมมือ เครื่องมือสร้างเครือข่ายการทํางาน เช่น วิกิ (wiki)
บล็ อก (blogs) และโปรแกรมเรียกใช้ร่วมกัน ออนไลน์แบบอื่ น ๆ รวมถึง ทรัพ ยากรเพื่อการ
ประมวลผลแบบคลาวด์ เช่น โปรแกรมวิเคราะห์การทํางานออนไลน์และที่จดั เก็บไฟล์
• เครื่องมือเพื่อเข้าถึงอุปกรณ์และซอฟต์แวร์การประชุมผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์
• โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เช่น แบบฝึ กจําลองและสอนเสริมที่สง่ เสริมหลักสูตร
• บรรณารักษ์มีการนําความรู ด้ ้านทักษะที่จ าํ เป็ น ที่จะต้องใช้กับทรัพ ยากรเหล่านีไ้ ปสอนแก่
ผูส้ อนและสอนร่วมกับผูส้ อนหรือไม่
8. การอ้างอิง เครือข่าย และบริการยืมระหว่างห้องสมุด
• บรรณารักษ์ของท่านมีความเชี่ยวชาญที่จาํ เป็ นต่อการจัดหาบริการอ้างอิงที่ทันสมัย และมี
ประสิทธิผลต่อการสร้างผูเ้ รียนและบุคลากรหรือไม่
• โรงเรียนของท่านเป็ นสมาชิกของระบบห้องสมุดหลายประเภทระดับภูมิภาคหรือภาคีหอ้ งสมุด
หรือไม่
• บรรณารักษ์ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรและผูเ้ รียน
ที่ไม่สามารถจัดให้ได้โดยการสร้างทรัพยากรขึน้ มาเพิ่มเติมใช่หรือไม่
• บรรณารักษ์มีส่วนร่วมในการวางแผนแบบร่วมมือและการจัดหาโอกาสร่วมกับโรงเรียนอื่นทัง้
ในระดับท้องถิ่นและภูมิภาคหรือไม่
9. การวางแผนและเป้ าหมายรายปี
• ห้องสมุดมีเป้าหมายระยะยาวในระดับภูมิภาคหรือไม่
• บรรณารักษ์กาํ หนดเป้าหมายรายปี ท่ีพิจารณาจากเป้าหมายระยะยาวที่เกี่ยวพันโดยตรงกับ
เป้าหมายด้านหลักสูตรและอาคารโดยความร่วมมือกับผูน้ าํ ฝ่ ายอาคารหรือไม่
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• สัดส่วนของการประเมินบรรณารักษ์ได้พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายรายปี หรือไม่
• โปรแกรมห้องสมุดได้รบั การนําเสนอผ่านคณะกรรมการฝ่ ายวางแผนอาคารหรือไม่
10. การจัดสรรงบประมาณ
• โปรแกรมห้องสมุดได้รบั การจัดสรรงบประมาณแบบฐานศูนย์ หรือเป้าหมายงบประมาณมี
ความสัมพันธ์กบั เป้าหมายของโปรแกรมหรือไม่
• บรรณารักษ์ไ ด้ร่างหลักการและเหตุผลที่ชัดเจนเกี่ ยวกับวัส ดุ อุปกรณ์ และพัสดุท่ีเสนอขอ
หรือไม่
• บรรณารักษ์ได้บนั ทึกการใช้จ่ายที่ถกู ต้องและชัดเจนหรือไม่
• บรรณารักษ์ได้รา่ งขอทุนเมื่อมีแหล่งทุนหรือไม่
11. นโยบาย/ การสื่อสารต่าง ๆ
• นโยบายต่ าง ๆ ของคณะกรรมการเกี่ ยวข้องกับการเลื อกและการทบทวนนโยบายให้เ ป็ น
ปั จจุบนั และสามารถนําไปปฏิบตั ิได้หรือไม่ ผูป้ ฏิบตั ิงานตระหนักถึงหลักการด้านเสรีภาพทาง
ปั ญญาและความเป็ นส่วนตัวของผูใ้ ช้หอ้ งสมุดหรือไม่ นโยบายเหล่านีห้ มายรวมถึงทรัพยากร
ดิจิทลั ด้วยหรือไม่
• เขตมี CIPA- นโยบายการใช้ท่ี ยอมรับได้และปลอดข้อร้องเรียน (หรือนโยบายการใช้อ ย่ าง
รับผิดชอบ) สําหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีหรือไม่
• บรรณารักษ์ได้ทาํ หน้าที่เป็ นผูร้ กั ษาผลประโยชน์ดา้ นกฎหมายลิขสิทธิ์หรือไม่ บรรณารักษ์ได้
ช่วยผูอ้ ่นื ในการตัดสินใจถึงสิทธิ์เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทางปัญญาของบุคคลเหล่านัน้ หรือไม่
• บรรณารักษ์มีวิธีการที่เป็ นทางการในการสื่อสารวัตถุประสงค์และการบริการของห้องสมุดไป
ยัง นักเรี ยน บุคลากร ผู้บริห าร และชุม ชนหรือไม่ เว็บไซต์ของห้องสมุดที่ มีอยู่มีความเป็ น
มื ออาชี พ สามารถสื บค้น ได้ง่ าย เป็ น ปั จ จุบัน และเป็ น ประโยชน์ห รือไม่ บรรณารักษ์ไ ด้ใช้
เครื่องมือเครือข่ายทางสังคมเพื่อสื่อสารกับผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียหรือไม่
12. การประเมิน
• บรรณารักษ์ได้ตดั สินใจและรายงานวิธีการที่แสดงถึงเป้าหมายและจุดประสงค์ของห้องสมุดที่
ช่วยให้ตอบสนองต่อเป้าหมายของเขตพืน้ ที่และอาคารหรือไม่ บรรณารักษ์ได้จัดทํารายงาน
ห้องสมุดรายปี เพื่อเสนอต่อผูบ้ ริหาร บุคลากร และผูป้ กครอง ซึ่งรวมถึงการวัดผลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพหรือไม่
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• ความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและห้องสมุดได้นาํ มาร่วมรับการประเมินด้วย
หรือไม่
• เขตพืน้ ที่ได้ประเมินห้องสมุดอย่างสมํ่าเสมอโดยใช้คณะผูป้ ระเมินภายนอกเป็ นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการรับรองหรือไม่
• บรรณารักษ์มีส่วนร่วมในการศึกษาแบบทางการที่ดาํ เนินการโดยนักวิจยั เชิงวิชาการเมื่อมีการ
ร้องขอหรือไม่
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