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แนวปฏิบัตทิี�ดสํีาหรับห้องสมุด 
     นางสาวสุจิตร สุวภาพ 

 
ห้องสมุด  นบัเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท  โดยมีการคดัเลือก จดัซื�อ 

จดัหาเขา้มาใหบ้ริการอยา่งต่อเนื�อง เพื�อใหมี้ทรัพยากรที�ทนัสมยัอยูเ่สมอ  โดยมีบรรณารักษเ์ป็น ผู ้
ดาํเนินงานและจดับริการต่าง ๆ แก่ผูใ้ชบ้ริการอยา่งเป็นระบบ ระเบียบ และมาตรฐาน  มีการบริหาร
จดัการหอ้งสมุดยคุใหม่  เพื�อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

ปัจจุบนัหอ้งสมุดหลายแห่งไดป้รับกระบวนทศัน์การทาํงาน การบริหารและการใหบ้ริการ
เพื�อใหผู้ใ้ชบ้ริการไดรั้บความรู้อยา่งแทจ้ริง อนัจะนาํไปสู่ภูมิปัญญา และสร้างความฉลาดใหผู้ใ้ชบ้ริการ  

การทาํใหห้อ้งสมุด เป็นมากกวา่หอ้งสมุด  นบัเป็นความทา้ทายสาํหรับบรรณารักษย์คุใหม่ ที�
จะตอ้งบริหารตน้ทุนของหอ้งสมุดใหเ้กิดความคุม้ค่า   การจดัทาํหอ้งสมุดยคุใหม่  ควรบริหารจดัการ
ขอ้มูลที�มีอยูน่าํมานาํเขา้ระบบ มาตรฐาน  โดยมีการวางแผนการบริหารและจดัการอยา่งเป็นขั�นตอน มี
รูปแบบที�ชดัเจน  เพื�อใหไ้ดข้อ้มูลที�ถูกตอ้งและตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ   ทั�งนี�ประกอบดว้ย
ขั�นตอนการบริหารจดัการขอ้มูล ดงันี�  

1. การแปลงขอ้มูลใหก้ลายเป็นสารสนเทศ 
2. การบริหารสารสนเทศเพื�อนาํไปสู่การพฒันาใหเ้กิดความเขา้ใจ 
3. การสื�อสารเพื�อแลกเปลี�ยนความคิดเห็น อนันาํมาซึ�งแผนอนัชาญฉลาด 
4. การนาํแผนอนัชาญฉลาดไปสู่การปฏิบติัจริงจนเกิดประสิทธิผลและไดผ้ลลพัธ์ที�ตอ้งการ 
 
การบริหารจดัการหอ้งสมุดสมยัใหม่  เพื�อนาํพาหอ้งสมุดสู่ประชาคมอาเซียน ในยคุโลกาภิวตัน์  

ดงัจะเห็นไดจ้ากหอ้งสมุดหลายแห่งไดป้รับเปลี�ยนกระบวนทศัน์ ทั�งการบริหาร การบริการเชิงรุก  การ
ตระหนกัความสาํคญัในการพฒันา  การส่งเสริมนิสยัรักการอ่านใหเ้กิดขึ�นแก่สงัคม การจดัและพฒันา
หอ้งสมุดสมยัใหม่มีแนวคิดต่าง ๆ อาทิ  หอ้งสมุดมีชีวิต  หอ้งสมุด 3 ดี  หอ้งสมุดสีเขียว หอ้งสมุด
อตัโนมติั  หอ้งสมุดยคุใหม่  นวตักรรมหอ้งสมุด โดยการจดัทาํดชันีชี�วดัทั�งดา้นกายภาพ ดา้นสาระและ
กิจกรรม  เพื�อตอบโจทยใ์นการนาํพาหอ้งสมุดไปสู่ความสาํเร็จ  ตลอดจนมีมาตรฐานและตวัชี�วดั
หอ้งสมุด  ไม่วา่จะเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  จดัหาสื�อความรู้ต่าง ๆ อาทิ หนงัสือ วารสาร 
นิตยสาร สื�ออิเลก็ทรอนิกส์ ที�ตอบสนองความตอ้งการในการใชบ้ริการอยา่งแทจ้ริง การจดับริการ
รูปแบบต่าง ๆ และหลากหลายเพื�อจูงใจ และการจดัเครื�องมืออาํนวยความสะดวกในการใชบ้ริการใน
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หอ้งสมุด  จดัการประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่บริการและกิจกรรมผา่นสื�อต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการใชสื้�อ
สงัคมออนไลน์ (Social Networking)   
 แนวทางปฏิบติัที�ดีสาํหรับหอ้งสมุด  (Library Best Practice) ในมุมมองของ Ellyssa Kroski 
ผูอ้าํนวยการเทคโนโลยสีารสนเทศ  สถาบนักฎหมายนิวยอร์ค   ไดย้กตวัอยา่งแนวคิดเกี�ยวกบัหอ้งสมุด
ตน้แบบ ควรประกอบดว้ย 

1.  การสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ผา่นสงัคมออนไลน์  ไดแ้ก่ 
• ปฏิทินกิจกรรมของหอ้งสมุด   
• กิจกรรม Blog  และการเชื�อมโยง Blog ที�เกี�ยวขอ้ง   
• กิจกรรมถามตอบบรรณารักษ ์  
• การเขา้ถึงฐานขอ้มูลและบรรณานุกรมหอ้งสมุด   

2. การสร้างและเผยแพร่ข่าวสารและทรัพยากรหอ้งสมุดผา่น Blog หอ้งสมุด  อาทิ 
• การแจง้ขอู้ล ข่าวสารใหม่ ๆ 
• การเสนอแนะทรัพยากรเฉพาะดา้น 
• การแนะแนวการอ่าน  
• การพดูคุยกบัสมาชิกผูใ้ชห้อ้งสมุด   
• การจดักิจกรรมการอ่าน  
• การสร้างชมรมหอ้งสมุด    
• การนาํชมหอ้งสมุด จดัตารางนาํชมกลุ่มต่าง ๆ  

3. การบริการสมาชิกหอ้งสมุดผา่นสื�อต่าง ๆ  
• ข่าวหอ้งสมุดรูปแบบต่าง ๆ   
• การโปรโมชั�นกิจกรรมและบริการ   
• การปรับปรุงอยา่งต่อเนื�อง   
• Library Blog  ผา่นสงัคมออนไลน ์
• หนงัสือใหม่ นาํเสนออยา่งต่อเนื�อง  
• รูปภาพหอ้งสมุด ดึงดูดความสนใจ   

4. การพฒันาทรัพยากรสารสนเทศหอ้งสมุด 
• ทรัพยากรสารสศเฉพาะดา้น 
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• ขอ้มูลเชิงประวติัศาสตร์ 
• ขอ้มูลการวิจยั การศึกษาคน้ควา้ 
• คู่มือต่าง ๆ ช่วยผูใ้ชบ้ริการ 

5. การวางแผนสู่หอ้งสมุด Best Practice 
• นโยบายในการพฒันาสื�อสงัคม  
• ดาํเนินการเรียนรู้ อบรมบุคลากร 
• เริ�มจากความตอ้งการของผูใ้ช ้
• รู้จกักลุ่มเป้าหมายของหอ้งสมุด 
• รู้วา่หอ้งสมุดกาํลงัทาํอะไร 
• พฒันาแผนกลยทุธ์หอ้งสมุด 
• อะไรคือดชันีนี�วดัความสาํเร็จของหอ้งสมุด 
• จดัสรรงบประมาณ ทรัพยากร และบุคลากร 

6. การดาํเนินงานสู่หอ้งสมุด  Best Practice 
• เชื�อมโยงขอ้มูลเวบ็ไซคข์องหอ้งสมุดและที�เกี�ยวขอ้ง 
• ดาํเนินการประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ทุกช่องทาง 
• การใชอ้ตัลกัษณ์ของหอ้งสมุดในที�ต่าง ๆ สร้างการจดจาํและการรับรู้ 
• การเชื�อมโยงขอ้มูล การจดัการและบริหารสารสนเทศในรูปแบบ One Stop Service 
• การจดัทาํขอ้มูล ข่าวสารใหท้นัสมยัตลอดเวลา 
• การเขา้ถึงชุมชนและกลุ่มเป้าหมายของหอ้งสมุด 
• การออกแบบและการสร้างรูปแบบการเขา้ถึงไดง่้าย สะดวก รวดเร็ว 
• การลงมือกระทาํ ตามแผนงานใหเ้กิดขึ�นจริง  

 
การนาํเสนอหอ้งสมุดตน้แบบ หรือ  Best Practice  ขอนาํเสนอหอ้งสมุดประเภทต่าง ๆ ที�เป็น

ตน้แบบ  ไดรั้บการยอมรับในดา้นอตัลกัษณ์เฉพาะดา้นที�โดดเด่น สามารถนาํไปประยกุตใ์ชส้าํหรับ
หอ้งสมุดประเภทต่าง ๆ อาทิ  หอ้งสมุดเฉพาะ  หอ้งสมุดโรงเรียน  หอ้งสมุดมหาวิทยาลยั  และหอ้งสมุด
ประชาชน หอ้งสมุดเรือนจาํ/ทณัฑสถาน  ดงันี�  
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หอ้งสมุด  จดัการประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่บริการและกิจกรรมผา่นสื�อต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการใชสื้�อ
สงัคมออนไลน์ (Social Networking)   
 แนวทางปฏิบติัที�ดีสาํหรับหอ้งสมุด  (Library Best Practice) ในมุมมองของ Ellyssa Kroski 
ผูอ้าํนวยการเทคโนโลยสีารสนเทศ  สถาบนักฎหมายนิวยอร์ค   ไดย้กตวัอยา่งแนวคิดเกี�ยวกบัหอ้งสมุด
ตน้แบบ ควรประกอบดว้ย 

1.  การสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ผา่นสงัคมออนไลน์  ไดแ้ก่ 
• ปฏิทินกิจกรรมของหอ้งสมุด   
• กิจกรรม Blog  และการเชื�อมโยง Blog ที�เกี�ยวขอ้ง   
• กิจกรรมถามตอบบรรณารักษ ์  
• การเขา้ถึงฐานขอ้มูลและบรรณานุกรมหอ้งสมุด   

2. การสร้างและเผยแพร่ข่าวสารและทรัพยากรหอ้งสมุดผา่น Blog หอ้งสมุด  อาทิ 
• การแจง้ขอู้ล ข่าวสารใหม่ ๆ 
• การเสนอแนะทรัพยากรเฉพาะดา้น 
• การแนะแนวการอ่าน  
• การพดูคุยกบัสมาชิกผูใ้ชห้อ้งสมุด   
• การจดักิจกรรมการอ่าน  
• การสร้างชมรมหอ้งสมุด    
• การนาํชมหอ้งสมุด จดัตารางนาํชมกลุ่มต่าง ๆ  

3. การบริการสมาชิกหอ้งสมุดผา่นสื�อต่าง ๆ  
• ข่าวหอ้งสมุดรูปแบบต่าง ๆ   
• การโปรโมชั�นกิจกรรมและบริการ   
• การปรับปรุงอยา่งต่อเนื�อง   
• Library Blog  ผา่นสงัคมออนไลน ์
• หนงัสือใหม่ นาํเสนออยา่งต่อเนื�อง  
• รูปภาพหอ้งสมุด ดึงดูดความสนใจ   

4. การพฒันาทรัพยากรสารสนเทศหอ้งสมุด 
• ทรัพยากรสารสศเฉพาะดา้น 
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• ขอ้มูลเชิงประวติัศาสตร์ 
• ขอ้มูลการวิจยั การศึกษาคน้ควา้ 
• คู่มือต่าง ๆ ช่วยผูใ้ชบ้ริการ 

5. การวางแผนสู่หอ้งสมุด Best Practice 
• นโยบายในการพฒันาสื�อสงัคม  
• ดาํเนินการเรียนรู้ อบรมบุคลากร 
• เริ�มจากความตอ้งการของผูใ้ช ้
• รู้จกักลุ่มเป้าหมายของหอ้งสมุด 
• รู้วา่หอ้งสมุดกาํลงัทาํอะไร 
• พฒันาแผนกลยทุธ์หอ้งสมุด 
• อะไรคือดชันีนี�วดัความสาํเร็จของหอ้งสมุด 
• จดัสรรงบประมาณ ทรัพยากร และบุคลากร 

6. การดาํเนินงานสู่หอ้งสมุด  Best Practice 
• เชื�อมโยงขอ้มูลเวบ็ไซคข์องหอ้งสมุดและที�เกี�ยวขอ้ง 
• ดาํเนินการประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ทุกช่องทาง 
• การใชอ้ตัลกัษณ์ของหอ้งสมุดในที�ต่าง ๆ สร้างการจดจาํและการรับรู้ 
• การเชื�อมโยงขอ้มูล การจดัการและบริหารสารสนเทศในรูปแบบ One Stop Service 
• การจดัทาํขอ้มูล ข่าวสารใหท้นัสมยัตลอดเวลา 
• การเขา้ถึงชุมชนและกลุ่มเป้าหมายของหอ้งสมุด 
• การออกแบบและการสร้างรูปแบบการเขา้ถึงไดง่้าย สะดวก รวดเร็ว 
• การลงมือกระทาํ ตามแผนงานใหเ้กิดขึ�นจริง  

 
การนาํเสนอหอ้งสมุดตน้แบบ หรือ  Best Practice  ขอนาํเสนอหอ้งสมุดประเภทต่าง ๆ ที�เป็น

ตน้แบบ  ไดรั้บการยอมรับในดา้นอตัลกัษณ์เฉพาะดา้นที�โดดเด่น สามารถนาํไปประยกุตใ์ชส้าํหรับ
หอ้งสมุดประเภทต่าง ๆ อาทิ  หอ้งสมุดเฉพาะ  หอ้งสมุดโรงเรียน  หอ้งสมุดมหาวิทยาลยั  และหอ้งสมุด
ประชาชน หอ้งสมุดเรือนจาํ/ทณัฑสถาน  ดงันี�  
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โรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมชีีวติในลกัษณะอุทยานการเรียนรู้  
สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (สพฐ.) 

     นางศกนุตลา สุขสมยั 

 สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (สพฐ.) ได้
ร่วมกบัสาํนกังานอุทยานการเรียนรู้ (Tk Park)  จดัโครงการพฒันาห้องสมุดมีชีวิตตน้แบบในลกัษณะ
อุทยานการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน ตั�งแต่ปีงบประมาณ 
2551 เป็นตน้มา โดยมีวตัถุประสงคที์�จะพฒันาหอ้งสมุดในโรงเรียนให้มีคุณภาพไดม้าตรฐาน เป็นที�ชื�น
ชอบของนกัเรียน โดยเริ�มจากการปรับปรุงดา้นกายภาพ ใหมี้ความสวยงาม แปลกตา เหมาะสมกบัวยัของ
นกัเรียน ดว้ยการใชสี้สัน การจดัวาง และเฟอร์นิเจอร์เพื�อจูงใจใหน้กัเรียนเขา้ใชบ้ริการ ส่วนดา้นคุณภาพ 
เนน้การจดัหาหนังสือที�ดีมีคุณภาพ หลากหลาย เหมาะสมกบัวยั ให้นกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมี
ส่วนร่วมในการเลือกหนังสือและสื�อ  จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื�อง สมํ�าเสมอ และการ
แลกเปลี�ยนประสบการณ์ระหว่างโรงเรียนในโครงการฯ  เพื�อให้มีกิจกรรมที�แปลกใหม่ ไม่น่าเบื�อ โดย 
ในปีงบประมาณ 2553  สพฐ. ไดจ้ดัโครงการพฒันาห้องสมุดตน้แบบเพื�อเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ในโรงเรียน 55 แห่งทั�วประเทศ  โดยขอแนะนาํแบบ
ปฏิบติัที�ดีสาํหรับหอ้งสมุดโรงเรียน ดงันี�    

ห้องสมุดโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ 
 ห้องสมุดโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่  สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  

ให้บริการแก่นักเรียนอนุบาล  ถึงชั�นประถมศึกษาปีที� 6  มีบุคลากรทางการศึกษารวมผูบ้ริหาร 15 คน 
นกัเรียน  241 คน   ครูบรรณารักษ ์4 คน  ครูช่วยงานหอ้งสมุด 10 คน ยวุบรรณารักษ ์26 คน   

 
 
 
 

 

 
ภาพประกอบที� 1  หอ้งสมุดโรงเรียนชุมชนบา้นบ่อประดู่ 
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ลกัษณะของห้องสมุดเป็นอาคารเอกเทศชั�นเดียว ขนาดพื�นที� 272.75 ตารางเมตร  ตั�งอยูต่รงกลาง
ระหวา่งอาคารเรียน มีความสะดวกต่อการใชบ้ริการ ประกอบดว้ยทรัพยากรหอ้งสมุด 6,003 รายการ 
แบ่งเป็นหนงัสือ   5,864 เล่ม ไดแ้ก่ หนงัสือพระราชนิพนธ์  คู่มือครู  หนงัสือทั�วไป นวนิยาย/เรื�องสั�น 
หนงัสือ เดก็และเยาวชน หนงัสืออา้งอิง  ตลอดจนสื�ออิเลก็ทรอนิคส์  139 รายกร และคอมพิวเตอร์เพื�อ
บริการจาํนวน 32 เครื�อง   
 การแบ่งสัดส่วนห้องสมุด ประกอบดว้ย มุมหนงัสือพระราชนิพนธ์ มุมคน้ควา้อา้งอิง  มุมบนัเทิง
หรือมุมสบายที�มีทั�งหนงัสืออ่านเล่น  ของเด็กเล่น  มุมปฐมวยั  และหอ้งสมุดเสียง  และมุมทอ้งถิ�น มุมครู  
หอ้งนิทรรศการอาเซียน หอ้งคอมพิวเตอร์เพื�อการคน้ควา้ เวทีกิจกรรม  นอกจากนี�โรงเรียนไดจ้ดัทาํมุมคา
เฟ่ภายในห้องสมุด เพื�อใหบ้ริการแก่ผูป้กครองและชุมชน หอ้งสมุดมีความโดดเด่นอยา่งเห็นไดช้ดั จาก
การจดับรรยากาศที�มีชีวิตชีวา มีสีสันสวยงาม สะดุดตา เหมาะกบัวยัของนักเรียน และเฟอร์นิเจอร์มา
ตกแต่ง เช่น โต๊ะ เกา้อื�  สีสวยงาม นาํมาจดัวางใหน่้าสนใจ  ปรับฝ้าเพดานให้มีมิติทนัสมยั  พื�นกระเบื�อง 
และผนังทาสีฟ้าสะอาดตา เน้นกระจกใส เพื�อช่วยเรื�องแสงสว่าง การแสดงหนังสือหมุนเวียนโดยเน้น
หนา้ปก และนาํหนงัสือที�น่าสนใจมาจดัแสดง  
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที�  2  บรรยากาศหอ้งสมุดโรงเรียนชุมชนบา้นบ่อประดู่ 
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โรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมชีีวติในลกัษณะอุทยานการเรียนรู้  
สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (สพฐ.) 

     นางศกนุตลา สุขสมยั 

 สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (สพฐ.) ได้
ร่วมกบัสาํนกังานอุทยานการเรียนรู้ (Tk Park)  จดัโครงการพฒันาห้องสมุดมีชีวิตตน้แบบในลกัษณะ
อุทยานการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน ตั�งแต่ปีงบประมาณ 
2551 เป็นตน้มา โดยมีวตัถุประสงคที์�จะพฒันาหอ้งสมุดในโรงเรียนให้มีคุณภาพไดม้าตรฐาน เป็นที�ชื�น
ชอบของนกัเรียน โดยเริ�มจากการปรับปรุงดา้นกายภาพ ใหมี้ความสวยงาม แปลกตา เหมาะสมกบัวยัของ
นกัเรียน ดว้ยการใชสี้สัน การจดัวาง และเฟอร์นิเจอร์เพื�อจูงใจใหน้กัเรียนเขา้ใชบ้ริการ ส่วนดา้นคุณภาพ 
เนน้การจดัหาหนังสือที�ดีมีคุณภาพ หลากหลาย เหมาะสมกบัวยั ให้นกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมี
ส่วนร่วมในการเลือกหนังสือและสื�อ  จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื�อง สมํ�าเสมอ และการ
แลกเปลี�ยนประสบการณ์ระหว่างโรงเรียนในโครงการฯ  เพื�อให้มีกิจกรรมที�แปลกใหม่ ไม่น่าเบื�อ โดย 
ในปีงบประมาณ 2553  สพฐ. ไดจ้ดัโครงการพฒันาห้องสมุดตน้แบบเพื�อเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ในโรงเรียน 55 แห่งทั�วประเทศ  โดยขอแนะนาํแบบ
ปฏิบติัที�ดีสาํหรับหอ้งสมุดโรงเรียน ดงันี�    

ห้องสมุดโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ 
 ห้องสมุดโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่  สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  

ให้บริการแก่นักเรียนอนุบาล  ถึงชั�นประถมศึกษาปีที� 6  มีบุคลากรทางการศึกษารวมผูบ้ริหาร 15 คน 
นกัเรียน  241 คน   ครูบรรณารักษ ์4 คน  ครูช่วยงานหอ้งสมุด 10 คน ยวุบรรณารักษ ์26 คน   

 
 
 
 

 

 
ภาพประกอบที� 1  หอ้งสมุดโรงเรียนชุมชนบา้นบ่อประดู่ 
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ลกัษณะของห้องสมุดเป็นอาคารเอกเทศชั�นเดียว ขนาดพื�นที� 272.75 ตารางเมตร  ตั�งอยูต่รงกลาง
ระหวา่งอาคารเรียน มีความสะดวกต่อการใชบ้ริการ ประกอบดว้ยทรัพยากรหอ้งสมุด 6,003 รายการ 
แบ่งเป็นหนงัสือ   5,864 เล่ม ไดแ้ก่ หนงัสือพระราชนิพนธ์  คู่มือครู  หนงัสือทั�วไป นวนิยาย/เรื�องสั�น 
หนงัสือ เดก็และเยาวชน หนงัสืออา้งอิง  ตลอดจนสื�ออิเลก็ทรอนิคส์  139 รายกร และคอมพิวเตอร์เพื�อ
บริการจาํนวน 32 เครื�อง   
 การแบ่งสัดส่วนห้องสมุด ประกอบดว้ย มุมหนงัสือพระราชนิพนธ์ มุมคน้ควา้อา้งอิง  มุมบนัเทิง
หรือมุมสบายที�มีทั�งหนงัสืออ่านเล่น  ของเด็กเล่น  มุมปฐมวยั  และหอ้งสมุดเสียง  และมุมทอ้งถิ�น มุมครู  
หอ้งนิทรรศการอาเซียน หอ้งคอมพิวเตอร์เพื�อการคน้ควา้ เวทีกิจกรรม  นอกจากนี�โรงเรียนไดจ้ดัทาํมุมคา
เฟ่ภายในห้องสมุด เพื�อใหบ้ริการแก่ผูป้กครองและชุมชน หอ้งสมุดมีความโดดเด่นอยา่งเห็นไดช้ดั จาก
การจดับรรยากาศที�มีชีวิตชีวา มีสีสันสวยงาม สะดุดตา เหมาะกบัวยัของนักเรียน และเฟอร์นิเจอร์มา
ตกแต่ง เช่น โต๊ะ เกา้อื�  สีสวยงาม นาํมาจดัวางใหน่้าสนใจ  ปรับฝ้าเพดานให้มีมิติทนัสมยั  พื�นกระเบื�อง 
และผนังทาสีฟ้าสะอาดตา เน้นกระจกใส เพื�อช่วยเรื�องแสงสว่าง การแสดงหนังสือหมุนเวียนโดยเน้น
หนา้ปก และนาํหนงัสือที�น่าสนใจมาจดัแสดง  
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที�  2  บรรยากาศหอ้งสมุดโรงเรียนชุมชนบา้นบ่อประดู่ 
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   เชื�อมโยงการจัดการเรียนการสอน เพื�อให้สมกับเป็นโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตใน
ลกัษณะอุทยานการเรียนรู้   โรงเรียนไดใ้ชห้อ้งสมุดเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ของนกัเรียน โดยบูรณาการ
เรียนการสอนทั�ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   
 

                                          
  ภาพประกอบที� 3  การจดันิทรรศการภายในหอ้งสมุดโรงเรียนชุมชนบา้นบ่อประดู่ 

 
จากสภาพห้องสมุดเดิม ที�ค่อนขา้งเก่า ทรุดโทรม มีปลวกขึ�น  ไม่มีนกัเรียนเขา้มาใช ้อากาศร้อน

อบอา้ว หนงัสือเก่าไม่น่าอ่าน  ทาํใหผู้บ้ริหารและคณะครู ตระหนกัความสาํคญัของหอ้งสมุดว่าเป็นหวัใจ
ของการเรียนรู้ เนื�องจากนักเรียนไม่สามารถเรียนรู้กบัครูไดท้ั�งหมดในห้องเรียน  การสอนที�ดีคือสอน
นกัเรียนใหรู้้จกัวิธีคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง  จึงเกิดคาํถามวา่  “ทาํอยา่งไรใหห้อ้งสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้
ที�สามารถดึงดูดนักเรียนเขา้มาศึกษาหาความรู้”  ดว้ยขอ้จาํกดัเรื�องงบประมาณการสร้างห้องสมุดใหม่  
ต่อมา  ดร.ประสิทธิ�   ทองสุวรรณ์ ศิษยเ์ก่าโรงเรียนไดบ้ริจาคเงินเพื�อสร้างห้องสมุดใหม่ทดแทนหลงัเก่า   
อยา่งไรกต็ามบรรยายกาศภายในหอ้งสมุดกย็งัไม่ดึงดูดนกัเรียนเท่าที�ควร    

จุดเริ�มต้นห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ  โรงเรียนเขา้ร่วมโครงการพฒันาหอ้งสมุดมีชีวิตตน้แบบ เพื�อ
เทิดพระเกียรติ 55 พรรษา สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ของสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั�นพื�นฐาน  ทาํให้ไดรั้บความรู้และแนวทางในการปรับปรุงห้องสมุด  รวมทั�งการศึกษาดูงาน
หอ้งสมุดโรงเรียนตน้แบบ   ทาํใหเ้กิดแนวคิดในการพฒันาหอ้งสมุดมีชีวิต  

พายุถล่มโรงเรียน ในวนัที� 1 พฤศจิกายน 2553 โรงเรียนประสบปัญหาพายถุล่ม หอ้งสมุดไดรั้บ
ความเสียหาย หลงัคา ฝ้าเพดานพงั  โรงเรียนไดรั้บความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ผูป้กครองและ
ชุมชน ซ่อมแซมจนห้องสมุดกลบัมาสวยงามเหมือนเดิม  ทาํให้นกัเรียนสนใจเขา้มาใชบ้ริการห้องสมุด
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มากขึ�น ทาํใหพ้ื�นที�หอ้งสมุดคบัแคบ   โรงเรียนจึงตอ้งขยายพื�นที�บริการเพื�อตอบสนองความตอ้งการใชที้�
เพิ�มขึ�น 
 สร้างฐานความรู้จากโรงเรียนสู่ชุมชน  โรงเรียนไดข้ยายพื�นที�บริการ ติดเครื�องปรับอากาศเพื�อ
คลายร้อน  และจดัเป็นฐานการเรียนรู้  เพื�อให้นกัเรียนเขา้มาใชบ้ริการ รวม 8 ฐาน ไดแ้ก่ ฐานหนงัสือ 
ฐานห้องสมุดเสียง ฐานคาเฟ่หนงัสือ ฐานการเรียนรู้ส่งเสริมการอ่าน  ฐาน ICT  ฐานมุมสบาย  ฐาน
อาเซียน และฐานห้องนํ� าเสริมความรู้  ทุกฐานมีรูปแบบและสีสันสดสวย  ดึงดูดความสนใจให้นกัเรียน
เขา้มาใชบ้ริการ โดยทุกวนัระหวา่งเวลา 12.30-13.30 น. นกัเรียนทุกคนจะเขา้หอ้งสมุดตามฐานการเรียนรู้  
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทั�ง 7 ฐาน (ยกเวน้ฐานห้องนํ� าเสริมความรู้ ที�ไดน้าํคาํสุภาษิตไปติดไวใ้ห้
นักเรียนได้อ่านเพื�อเพิ�มพูนความรู้)   นอกจากนี� ในวนัหยุดเสาร์-อาทิตย  ์ ครูจะผลดัเวรมาทาํหน้าที�
บรรณารักษ ์ เพื�อใหบ้ริการชุมชนในวนัหยดุเป็นประจาํอีกดว้ย 
 ปัจจัยที�ทําให้โรงเรียนสามารถพฒันาหอ้งสมุดใหเ้ป็นตน้แบบ  เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย
ที�เห็นพอ้งตอ้งกนัว่า ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที�สาํคญั การช่วยทาํให้ห้องสมุดสวยงาม สีสันสดสวย มี
ชีวิตชีวา จะช่วยกระตุน้ใหน้กัเรียนเขา้มาอ่านหนงัสือและทาํกิจกรรมมากยิ�งขึ�น   อนัจะส่งผลต่อการอ่าน
ออกเขียนได ้และคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนต่อไป จากแนวคิดดงักล่าว ทาํใหค้ณะครูกรรมการสถานศึกษา 
ผูป้กครองและนกัเรียนของโรงเรียนชุมชนบา้นบ่อประดู่    มุ่งมั�นที�จะสร้างฝันใหเ้ป็นจริง ความรู้ที�ไดจ้าก
การอบรม การศึกษาดูงาน  ทาํให้เกิดกาํลงัใจและมีความสุขในการเขา้มาใชบ้ริการ มีความสุขกบัการอ่าน
หนงัสือ  จึงนาํแนวคิดดงักล่าวมาประชุมวางแผนพฒันาให้เป็นห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ควบคู่ความสุขจาก
การอ่าน   
 โรงเรียนไดจ้ดัทาํโครงการพฒันาห้องสมุด และแผนปฏิบติังานประจาํปี กาํหนดภาระหน้าที�และ
ผูรั้บผดิชอบอยา่งชดัเจน รวมทั�งแผนพฒันาโดยเนน้ดา้นการอ่าน กาํหนดเกณฑม์าตรฐานว่านกัเรียนระดบัชั�น
ประถมศึกษาปีที� 5-6 ตอ้งอ่านหนงัสือและบนัทึกการอ่าน 90 เล่มต่อปี จึงจะเลื�อนชั�นได ้และจดัทาํโครงการ
ส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน และหอ้งสมุดมีชีวิต (3L) 3L’s Living Library  โดยเนน้รูปแบบการใหบ้ริการที�มีชีวิต 
และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที�หลากหลาย ดงันี�  
 L1 : Living Library  หอ้งสมุดมีชีวิต ภายใตส้ภาพแวดลอ้มดา้ยกายภาพ ภูมิทศัน์ ที�ตอบสนองต่อ
การเรียนรู้  มีผูใ้ชบ้ริการอยา่งสมํ�าเสมอและต่อเนื�อง มีสีสันดึงดูด มีกิจกรรมน่าสนใจ เช่น กิจกรรมส่งเสริม
การอ่านในวนัรักการอ่านแห่งชาติ (2 เมษายน)  กิจกรรมพฒันาสื�อความรู้  กิจกรรมแปดฐานปั� นเสริมแต่ง  
กิจกรรมบรรยากาศชวนอ่าน  กิจกรรมช่วยกนัทาํช่วยกนัดูแล กิจกรรมมุมเสริมความรู้ กิจกรรมแนะนาํการใช้
หอ้งสมุด  เป็นตน้ 
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   เชื�อมโยงการจัดการเรียนการสอน เพื�อให้สมกับเป็นโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตใน
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 สร้างฐานความรู้จากโรงเรียนสู่ชุมชน  โรงเรียนไดข้ยายพื�นที�บริการ ติดเครื�องปรับอากาศเพื�อ
คลายร้อน  และจดัเป็นฐานการเรียนรู้  เพื�อให้นกัเรียนเขา้มาใชบ้ริการ รวม 8 ฐาน ไดแ้ก่ ฐานหนงัสือ 
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ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทั�ง 7 ฐาน (ยกเวน้ฐานห้องนํ� าเสริมความรู้ ที�ไดน้าํคาํสุภาษิตไปติดไวใ้ห้
นักเรียนได้อ่านเพื�อเพิ�มพูนความรู้)   นอกจากนี� ในวนัหยุดเสาร์-อาทิตย  ์ ครูจะผลดัเวรมาทาํหน้าที�
บรรณารักษ ์ เพื�อใหบ้ริการชุมชนในวนัหยดุเป็นประจาํอีกดว้ย 
 ปัจจัยที�ทําให้โรงเรียนสามารถพฒันาหอ้งสมุดใหเ้ป็นตน้แบบ  เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย
ที�เห็นพอ้งตอ้งกนัว่า ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที�สาํคญั การช่วยทาํให้ห้องสมุดสวยงาม สีสันสดสวย มี
ชีวิตชีวา จะช่วยกระตุน้ใหน้กัเรียนเขา้มาอ่านหนงัสือและทาํกิจกรรมมากยิ�งขึ�น   อนัจะส่งผลต่อการอ่าน
ออกเขียนได ้และคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนต่อไป จากแนวคิดดงักล่าว ทาํใหค้ณะครูกรรมการสถานศึกษา 
ผูป้กครองและนกัเรียนของโรงเรียนชุมชนบา้นบ่อประดู่    มุ่งมั�นที�จะสร้างฝันใหเ้ป็นจริง ความรู้ที�ไดจ้าก
การอบรม การศึกษาดูงาน  ทาํให้เกิดกาํลงัใจและมีความสุขในการเขา้มาใชบ้ริการ มีความสุขกบัการอ่าน
หนงัสือ  จึงนาํแนวคิดดงักล่าวมาประชุมวางแผนพฒันาให้เป็นห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ควบคู่ความสุขจาก
การอ่าน   
 โรงเรียนไดจ้ดัทาํโครงการพฒันาห้องสมุด และแผนปฏิบติังานประจาํปี กาํหนดภาระหน้าที�และ
ผูรั้บผดิชอบอยา่งชดัเจน รวมทั�งแผนพฒันาโดยเนน้ดา้นการอ่าน กาํหนดเกณฑม์าตรฐานว่านกัเรียนระดบัชั�น
ประถมศึกษาปีที� 5-6 ตอ้งอ่านหนงัสือและบนัทึกการอ่าน 90 เล่มต่อปี จึงจะเลื�อนชั�นได ้และจดัทาํโครงการ
ส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน และหอ้งสมุดมีชีวิต (3L) 3L’s Living Library  โดยเนน้รูปแบบการใหบ้ริการที�มีชีวิต 
และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที�หลากหลาย ดงันี�  
 L1 : Living Library  หอ้งสมุดมีชีวิต ภายใตส้ภาพแวดลอ้มดา้ยกายภาพ ภูมิทศัน์ ที�ตอบสนองต่อ
การเรียนรู้  มีผูใ้ชบ้ริการอยา่งสมํ�าเสมอและต่อเนื�อง มีสีสันดึงดูด มีกิจกรรมน่าสนใจ เช่น กิจกรรมส่งเสริม
การอ่านในวนัรักการอ่านแห่งชาติ (2 เมษายน)  กิจกรรมพฒันาสื�อความรู้  กิจกรรมแปดฐานปั� นเสริมแต่ง  
กิจกรรมบรรยากาศชวนอ่าน  กิจกรรมช่วยกนัทาํช่วยกนัดูแล กิจกรรมมุมเสริมความรู้ กิจกรรมแนะนาํการใช้
หอ้งสมุด  เป็นตน้ 
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 L2 : Living Atmosphere   บรรยากาศมีชีวิต บรรณารักษ ์ยวุบรรณารักษใ์หบ้ริการเชิงรุก เขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมาย มีเทคโนโลยี และทรัพยากรห้องสมุดที�ทนัสมยั มีการเปลี�ยนแปลงและตอบสนองการเรียนรู้ 
อย่างสมํ�าเสมอและต่อเนื�อง จดับรรยากาศทั�งภายใน ภายนอกช่วยในการเรียนรู้ ทุกมุมของห้องสมุดอย่าง
กลมกลืน สะดวกสบาย จดักิจกรรม เช่น คนคน้ข่าว  ป้ายนี� มีรางวลั ประกวดคาํขวญัรักการอ่าน ผลงานของหนู 
ยวุบรรณารักษน์อ้ย  ภาษาไทยภาษาองักฤษวนัละคาํ  คาเฟ่หนงัสือ  และกิจกรรมอาเซียนศึกษา  เป็นตน้ 
 L3 : Living Book  หนงัสือมีชีวิต การจดัวางหนงัสืออยา่งเป็นระบบ หาง่าย ใชโ้ปรแกรมระบบ
ห้องสมุดอตัโนมติัในการให้บริการยืม-คืน   จดัเก็บขอ้มูลการบริการยืม-คืน  ผูอ่้านสามารถนาํความรู้ไป
ประยกุตใ์ชแ้ละแสดงออกในรูปของการร่วมกิจกรรม เช่น การตอบคาํถามจากการอ่าน สร้างองคค์วามรู้ใหม่
โดยการทาํหนงัสือเล่มเล็ก การเล่านิทาน การแสดงละคร  ละครแนะนาํหนังสือใหม่ หนังสือดีพิชิตความรู้  
คนรักการอ่าน พ่อแม่ลูกรักการอ่าน หอ้งสมุดอิเลค็ทรอนิคส์ ICT เพื�อการสืบคน้  หนงัสือสื�อความ  หนงัสือ
เดินได ้ เป็นตน้ 
 ด้วยความมุ่งมั�น ความร่วมมือร่วมใจ   ครู ผูบ้ริหาร ผูป้กครอง และชุมชน ดาํเนินการอย่างจริงจงั   
ส่งผลใหน้กัเรียน ครู ผูบ้ริหาร ผูป้กครอง คนในชุมชนรักการอ่านและเห็นความสาํคญัของการอ่าน และเขา้มา
สนับสนุน ส่งเสริม  ช่วยกระตุน้ให้บุตรหลานรักการอ่าน ตระหนักความสําคญัของการอ่าน  อีกทั�งยงัมี
บุคลากรจากโรงเรียนอื�น ๆ ทั� งในพื�นที�และนอกพื�นที�มาศึกษาดูงาน   ร่วมกันแลกเปลี�ยนความรู้ และ
ประสบการณ์  เพื�อช่วยโรงเรียนอื�น ๆ ในการพฒันาหอ้งสมุดมีชีวิต  อนัจะส่งผลต่อนกัเรียนโดยตรง  ใหเ้ป็น
นกัอ่าน นกัคน้ควา้ นกัแสวงหาความรู้ ส่งเสริมและสร้างนิสยัรักการอ่านและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ปัจจัยสําคัญแห่งความสําเร็จ  ผูบ้ริหารโรงเรียนชุมชนบา้นบ่อประดู่ ไดใ้ช้ระบบบริหารจดัการ
เชิงกลยทุธ์ I-N-V-E-S-T 3L’Living Library   ดงันี�  
 I : Ideation  กาํหนดแนวคิดหลกัขององคก์รและปรับแนวคิดของบุคลากร แบ่งเป็น 3 ขั�นตอน เริ�ม
จากกาํหนดจุดมุ่งหมายหลกั คือ ปลูกฝังนักเรียนให้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ขั�นที�สอง 
กาํหนดเอกลกัษณ์ โดยพฒันาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการอ่าน ขั�นที�สาม ใส่ความมุ่งมั�นตั�งใจ
ระยะยาว คือนกัเรียนใชห้อ้งสมุดในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 N : Nature  เสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ร เปลี�ยนความเชื�อ แนวคิดเนน้ความสาํคญัของการอ่าน  เพิ�ม
ความรู้จากการศึกษาดูงาน  ศึกษาคน้ควา้บทความเกี�ยวกบัการอ่าน กาํหนดโครงสร้าง และมอบหมายงาน โดย
เนน้โครงสร้างหลายมิติ  ความร่วมมือจากทุกฝ่าย และจดัทาํกลยทุธ์เพื�อพฒันาเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน โดย
มีแผนกลยทุธ์ที�มีจุดเนน้ดา้นการอ่านของโรงเรียน 
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 V : Vision  กาํหนดวิสัยทศัน์ ห้องสมุดโรงเรียนชุมชนบา้นบ่อประดู่ เป็นหัวใจแห่งการเรียนรู้ 
กาํหนดเอกลกัษณ์ คือโรงเรียนตน้แบบห้องสมุดมีชีวิต อตัลกัษณ์คือ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านสืบสานทาํ
ความดี ตั�งเป้าหมายผูเ้รียนร้อยละ 90 มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  สร้างตวัชี� วดัโรงเรียนมี
หอ้งสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการอ่านที�มีคุณภาพและนกัเรียนมีนิสยัรักการอ่านในระดบัดี 
 E : Engagement  สร้างขอ้ตกลงในการส่งเสริมการอ่าน โดยร่วมกนัจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี 
และแผนงานโดยเน้นจุดเด่นดา้นการอ่าน  พฒันาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ และประกาศนโยบาย เกณฑ์
มาตรฐานการผา่นการอ่านของนกัเรียนโรงเรียนชุมชนบา้นบ่อประดู่ 
 S : Synthesis  การดาํเนินงาน เลือกโครงการที�สนบัสนุนนกัเรียนใหมี้นิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ โครงการพฒันาหอ้งสมุดมีชีวิต  โครงการและจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 T : Transition  การเปลี�ยนผา่น ใชร้ะบบปฏิบติัการ มีการนิเทศ กาํกบั ติดตามงานตามแผน พฒันา
บุคลากรที�รับผดิชอบใหมี้ความรู้ใหม่ ๆ แบบหนึ�งคนสองความรู้ มาแลกเปลี�ยนเรียนรู้  มีการใหร้างวลัเพื�อ จูง
ใจ ใชร้ะบบติดตามงานในการประชุมทุกครั� ง  เพื�อหาขอ้ปรับปรุง  เพราะเชื�อวา่ความสาํเร็จ เริ�มจากการร่วมคิด 
ร่วมทาํ ร่วมตดัสินใจ และร่วมวางแผน   
   ความสําเร็จและความภาคภูมิใจ   

• นกัเรียนและประชาชนในชุมชนมาใชห้อ้งสมุดในวนัหยดุเสาร์-อาทิตยเ์ป็นจาํนวนมาก 
• นกัเรียนร้อยละ 100 มีนิสยัรักการอ่าน อ่านหนงัสือผา่นเกณฑม์าตรฐานที�โรงเรียนกาํหนด 
• ครูทุกคนอ่านหนงัสือและบนัทึกการอ่าน 
• นกัเรียนกลา้แสดงออก และมีความรับผดิชอบมากขึ�น 
• ชุมชนและผูป้กครองเขา้ร่วมร้อยละ 89 ยอมรับและส่งเสริมใหน้กัเรียนอ่านหนงัสือมากขึ�น 
• ผลทดสอบระดบัชาติของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6  สูงขึ�นต่อเนื�อง 
• โรงเรียนไดรั้บรางวลั ไดแ้ก่ รางวลัส่งเสริมการอ่าน รางวลันวตักรรมที�เป็นเลิศ จุดเนน้ดา้น

การอ่าน เป็นตวัแทนนาํเสนอผลงานสถานศึกษาที�จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านยอดเยี�ยมใน
งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนภาคใต ้  ส่งผลให้ครูบรรณารักษ ์และผูบ้ริหารโรงเรียน ไดรั้บ
การคดัเลือกให้ไปศึกษาดูงานดา้นส่งเสริมการอ่าน และการพฒันาห้องสมุด ณ ประเทศ
เกาหลี และประเทศญี�ปุ่น  
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 L2 : Living Atmosphere   บรรยากาศมีชีวิต บรรณารักษ ์ยวุบรรณารักษใ์หบ้ริการเชิงรุก เขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมาย มีเทคโนโลยี และทรัพยากรห้องสมุดที�ทนัสมยั มีการเปลี�ยนแปลงและตอบสนองการเรียนรู้ 
อย่างสมํ�าเสมอและต่อเนื�อง จดับรรยากาศทั�งภายใน ภายนอกช่วยในการเรียนรู้ ทุกมุมของห้องสมุดอย่าง
กลมกลืน สะดวกสบาย จดักิจกรรม เช่น คนคน้ข่าว  ป้ายนี� มีรางวลั ประกวดคาํขวญัรักการอ่าน ผลงานของหนู 
ยวุบรรณารักษน์อ้ย  ภาษาไทยภาษาองักฤษวนัละคาํ  คาเฟ่หนงัสือ  และกิจกรรมอาเซียนศึกษา  เป็นตน้ 
 L3 : Living Book  หนงัสือมีชีวิต การจดัวางหนงัสืออยา่งเป็นระบบ หาง่าย ใชโ้ปรแกรมระบบ
ห้องสมุดอตัโนมติัในการให้บริการยืม-คืน   จดัเก็บขอ้มูลการบริการยืม-คืน  ผูอ่้านสามารถนาํความรู้ไป
ประยกุตใ์ชแ้ละแสดงออกในรูปของการร่วมกิจกรรม เช่น การตอบคาํถามจากการอ่าน สร้างองคค์วามรู้ใหม่
โดยการทาํหนงัสือเล่มเล็ก การเล่านิทาน การแสดงละคร  ละครแนะนาํหนังสือใหม่ หนังสือดีพิชิตความรู้  
คนรักการอ่าน พ่อแม่ลูกรักการอ่าน หอ้งสมุดอิเลค็ทรอนิคส์ ICT เพื�อการสืบคน้  หนงัสือสื�อความ  หนงัสือ
เดินได ้ เป็นตน้ 
 ด้วยความมุ่งมั�น ความร่วมมือร่วมใจ   ครู ผูบ้ริหาร ผูป้กครอง และชุมชน ดาํเนินการอย่างจริงจงั   
ส่งผลใหน้กัเรียน ครู ผูบ้ริหาร ผูป้กครอง คนในชุมชนรักการอ่านและเห็นความสาํคญัของการอ่าน และเขา้มา
สนับสนุน ส่งเสริม  ช่วยกระตุน้ให้บุตรหลานรักการอ่าน ตระหนักความสําคญัของการอ่าน  อีกทั�งยงัมี
บุคลากรจากโรงเรียนอื�น ๆ ทั� งในพื�นที�และนอกพื�นที�มาศึกษาดูงาน   ร่วมกันแลกเปลี�ยนความรู้ และ
ประสบการณ์  เพื�อช่วยโรงเรียนอื�น ๆ ในการพฒันาหอ้งสมุดมีชีวิต  อนัจะส่งผลต่อนกัเรียนโดยตรง  ใหเ้ป็น
นกัอ่าน นกัคน้ควา้ นกัแสวงหาความรู้ ส่งเสริมและสร้างนิสยัรักการอ่านและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ปัจจัยสําคัญแห่งความสําเร็จ  ผูบ้ริหารโรงเรียนชุมชนบา้นบ่อประดู่ ไดใ้ช้ระบบบริหารจดัการ
เชิงกลยทุธ์ I-N-V-E-S-T 3L’Living Library   ดงันี�  
 I : Ideation  กาํหนดแนวคิดหลกัขององคก์รและปรับแนวคิดของบุคลากร แบ่งเป็น 3 ขั�นตอน เริ�ม
จากกาํหนดจุดมุ่งหมายหลกั คือ ปลูกฝังนักเรียนให้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ขั�นที�สอง 
กาํหนดเอกลกัษณ์ โดยพฒันาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการอ่าน ขั�นที�สาม ใส่ความมุ่งมั�นตั�งใจ
ระยะยาว คือนกัเรียนใชห้อ้งสมุดในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 N : Nature  เสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ร เปลี�ยนความเชื�อ แนวคิดเนน้ความสาํคญัของการอ่าน  เพิ�ม
ความรู้จากการศึกษาดูงาน  ศึกษาคน้ควา้บทความเกี�ยวกบัการอ่าน กาํหนดโครงสร้าง และมอบหมายงาน โดย
เนน้โครงสร้างหลายมิติ  ความร่วมมือจากทุกฝ่าย และจดัทาํกลยทุธ์เพื�อพฒันาเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน โดย
มีแผนกลยทุธ์ที�มีจุดเนน้ดา้นการอ่านของโรงเรียน 
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 V : Vision  กาํหนดวิสัยทศัน์ ห้องสมุดโรงเรียนชุมชนบา้นบ่อประดู่ เป็นหัวใจแห่งการเรียนรู้ 
กาํหนดเอกลกัษณ์ คือโรงเรียนตน้แบบห้องสมุดมีชีวิต อตัลกัษณ์คือ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านสืบสานทาํ
ความดี ตั�งเป้าหมายผูเ้รียนร้อยละ 90 มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  สร้างตวัชี� วดัโรงเรียนมี
หอ้งสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการอ่านที�มีคุณภาพและนกัเรียนมีนิสยัรักการอ่านในระดบัดี 
 E : Engagement  สร้างขอ้ตกลงในการส่งเสริมการอ่าน โดยร่วมกนัจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี 
และแผนงานโดยเน้นจุดเด่นดา้นการอ่าน  พฒันาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ และประกาศนโยบาย เกณฑ์
มาตรฐานการผา่นการอ่านของนกัเรียนโรงเรียนชุมชนบา้นบ่อประดู่ 
 S : Synthesis  การดาํเนินงาน เลือกโครงการที�สนบัสนุนนกัเรียนใหมี้นิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ โครงการพฒันาหอ้งสมุดมีชีวิต  โครงการและจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 T : Transition  การเปลี�ยนผา่น ใชร้ะบบปฏิบติัการ มีการนิเทศ กาํกบั ติดตามงานตามแผน พฒันา
บุคลากรที�รับผดิชอบใหมี้ความรู้ใหม่ ๆ แบบหนึ�งคนสองความรู้ มาแลกเปลี�ยนเรียนรู้  มีการใหร้างวลัเพื�อ จูง
ใจ ใชร้ะบบติดตามงานในการประชุมทุกครั� ง  เพื�อหาขอ้ปรับปรุง  เพราะเชื�อวา่ความสาํเร็จ เริ�มจากการร่วมคิด 
ร่วมทาํ ร่วมตดัสินใจ และร่วมวางแผน   
   ความสําเร็จและความภาคภูมิใจ   

• นกัเรียนและประชาชนในชุมชนมาใชห้อ้งสมุดในวนัหยดุเสาร์-อาทิตยเ์ป็นจาํนวนมาก 
• นกัเรียนร้อยละ 100 มีนิสยัรักการอ่าน อ่านหนงัสือผา่นเกณฑม์าตรฐานที�โรงเรียนกาํหนด 
• ครูทุกคนอ่านหนงัสือและบนัทึกการอ่าน 
• นกัเรียนกลา้แสดงออก และมีความรับผดิชอบมากขึ�น 
• ชุมชนและผูป้กครองเขา้ร่วมร้อยละ 89 ยอมรับและส่งเสริมใหน้กัเรียนอ่านหนงัสือมากขึ�น 
• ผลทดสอบระดบัชาติของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6  สูงขึ�นต่อเนื�อง 
• โรงเรียนไดรั้บรางวลั ไดแ้ก่ รางวลัส่งเสริมการอ่าน รางวลันวตักรรมที�เป็นเลิศ จุดเนน้ดา้น

การอ่าน เป็นตวัแทนนาํเสนอผลงานสถานศึกษาที�จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านยอดเยี�ยมใน
งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนภาคใต ้  ส่งผลให้ครูบรรณารักษ ์และผูบ้ริหารโรงเรียน ไดรั้บ
การคดัเลือกให้ไปศึกษาดูงานดา้นส่งเสริมการอ่าน และการพฒันาห้องสมุด ณ ประเทศ
เกาหลี และประเทศญี�ปุ่น  
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ห้องสมุดโรงเรียนวดับางหลวง 

ห้องสมุดโรงเรียนวดับางหลวง  สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษานครปฐม เขต 2  อาํเภอบางเลน 
จงัหวดันครปฐม เปิดสอนตั�งแต่ระดบัอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที� 6 มีบุคลากรรวมผูบ้ริหาร 18 คน นกัเรียน 
444 คน ครูบรรณารักษ ์1 คน  ครูช่วยงานหอ้งสมุด 1คน ยวุบรรณารักษ ์30 คน   

 

       
ภาพประกอบที� 4  หอ้งสมุดโรงเรียนวดับางหลวง 

 
ห้องสมุดโรงเรียน ตั�งอยู่ในชั�นที� 1 ของอาคารเรียน  พื�นที� 140 ตารางเมตร หนงัสือสื�อการอ่าน

อื�น ๆ และผลงานนกัเรียน รวม 2,658 รายการ แบ่งเป็นหนงัสือ 2,570 เล่ม   
นอกจากนี� ยงัให้บริการคอมพิวเตอร์ 10 เครื� อง แยกเป็นคอมพิวเตอร์บริหารงานห้องสมุด 2 

เครื�อง  สาํหรับสืบคน้ขอ้มูลผา่นอินเทอร์เน็ต 8 เครื�อง 
 การแบ่งสัดส่วนห้องสมุด ประกอบดว้ย มุมหนงัสือพระราชนิพนธ์ มุมคน้ควา้อา้งอิง มุมคน้ควา้
จากอินเทอร์เน็ต   มุมหนงัสือ pop up มุมของเล่นเชิงสร้างสรรค ์ และเวทีกิจกรรม โรงเรียนพยายาม
ปรับปรุงห้องสมุดให้มีสีสันสวยงามสดใส โดยใชเ้ฟอร์นิเจอร์สมยัใหม่ มีรูปแบบแปลกตาเพื�อดึงดูดให้
นกัเรียนมาใชบ้ริการ ความเป็นกนัเองของครูบรรณารักษ ์และยวุบรรณารักษที์�คอยอาํนวยความสะดวก
และให้คาํแนะนาํอย่างเป็นมิตร การจดัหนังสือในรูปแบบต่าง ๆ ที�หยิบง่าย น่าสนใจ เน้นบรรยากาศที�
สดใส สวยงาม สว่าง และสะดวกสบาย  มีหนงัสือหลากหลาย น่าสนใจ และสนองต่อความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการ  
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ภาพประกอบที� 5   การจดักิจกรรมภายในหอ้งสมุดโรงเรียนวดับางหลวง 

  

การพฒันาห้องสมุดของโรงเรียนวดับางหลวงประสบความสาํเร็จ  เริ�มจากผูบ้ริหารที�มีวิสัยทศัน์
ในการเป็นผูน้ําการเปลี�ยนแปลง กลา้คิด กลา้ทาํ กลา้เปลี�ยนแปลงห้องสมุดจากรูปแบบเดิม ๆ  ให้เป็น
ห้องสมุดที�ทนัสมยั สีสันสดสวย งดงาม มีบรรยากาศ  สร้างความสนใจแก่ผูม้าใชบ้ริการห้องสมุด  โดย
ให้ผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่ายเห็นความสาํคญัในการพฒันาความรู้ให้กบับุคลากรทุกฝ่าย  สร้างความเขา้ใจให้กบั
บุคลากร ให้เห็นร่วมกนัว่าห้องสมุดเปรียบเสมือนหัวใจในการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน ที�เน้นหลกัการ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้ตรงกบัความตอ้งการ  ทาํให้การเรียนรู้เป็นเสมือนหนึ� งกิจวตัรประจาํวนั  ให้
นกัเรียนซึมซบันิสัยรักการอ่าน ผา่นแรงดึงดูดของห้องสมุดที�มีสีสันสวยงาม  สร้างบรรยากาศผอ่นคลาย 
พร้อมทั�งเชิญชวนผูป้กครอง ศิษยเ์ก่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน และนักเรียน เขา้มามีส่วน
ร่วมในการออกแบบและเสนอแนวคิดในการจดัมุมต่าง ๆ ภายในห้องสมุด รวมถึงการเป็นเจา้ภาพมอบ
หนงัสือใหห้อ้งสมุด  
 กาํหนดกลยุทธ์รักการอ่าน  เพื�อการเป็นหอ้งสมุดมีชีวิต  ไดก้าํหนดกลยทุธ์ : สถานศึกษาดี โดยมี
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เช่น ยอดกวีคนเก่ง  รักภาษาไทย  สัปดาห์หอ้งสมุด  สายสัมพนัธ์แม่ลูก 
สุขสันตว์นัลอยกระทง  ใครหนอ  ต่อเติมเสริมแต่ง และกิจกรรมนิทานจานเดียว ที�ไดรั้บรางวลัโรงเรียน
จดักิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการการอ่านที�เป็นวิธีปฏิบติัที�ดี (Good practice)   ตามโครงการส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน ประจาํปีการศึกษา 2555 ของสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
นอกจากนี� ทุกเชา้หลงัเคารพธงชาติ และสวดมนตห์นา้เสาธง  หอ้งสมุดยงัมีกิจกรรมสาํนวนไทยน่ารู้  และ
สนทนาภาษาอาเซียน  โดยให้นกัเรียนระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� 4-6 ผลดักนัเป็นผูน้าํเสนอในแต่ละวนั 
นอกจากโรงเรียนวดับางหลวงไดป้ฏิรูปหอ้งสมุด และประสบความสาํเร็จแลว้ ไดเ้ปิดโอกาสใหโ้รงเรียน
ในเขตอื�น ๆ ศึกษาดูงาน โดยปีการศึกษา 2555 มีโรงเรียนมาศึกษาดูงานห้องสมุด มากกว่า 60 โรงเรียน  
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ห้องสมุดโรงเรียนวดับางหลวง 

ห้องสมุดโรงเรียนวดับางหลวง  สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษานครปฐม เขต 2  อาํเภอบางเลน 
จงัหวดันครปฐม เปิดสอนตั�งแต่ระดบัอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที� 6 มีบุคลากรรวมผูบ้ริหาร 18 คน นกัเรียน 
444 คน ครูบรรณารักษ ์1 คน  ครูช่วยงานหอ้งสมุด 1คน ยวุบรรณารักษ ์30 คน   

 

       
ภาพประกอบที� 4  หอ้งสมุดโรงเรียนวดับางหลวง 

 
ห้องสมุดโรงเรียน ตั�งอยู่ในชั�นที� 1 ของอาคารเรียน  พื�นที� 140 ตารางเมตร หนงัสือสื�อการอ่าน

อื�น ๆ และผลงานนกัเรียน รวม 2,658 รายการ แบ่งเป็นหนงัสือ 2,570 เล่ม   
นอกจากนี� ยงัให้บริการคอมพิวเตอร์ 10 เครื� อง แยกเป็นคอมพิวเตอร์บริหารงานห้องสมุด 2 

เครื�อง  สาํหรับสืบคน้ขอ้มูลผา่นอินเทอร์เน็ต 8 เครื�อง 
 การแบ่งสัดส่วนห้องสมุด ประกอบดว้ย มุมหนงัสือพระราชนิพนธ์ มุมคน้ควา้อา้งอิง มุมคน้ควา้
จากอินเทอร์เน็ต   มุมหนงัสือ pop up มุมของเล่นเชิงสร้างสรรค ์ และเวทีกิจกรรม โรงเรียนพยายาม
ปรับปรุงห้องสมุดให้มีสีสันสวยงามสดใส โดยใชเ้ฟอร์นิเจอร์สมยัใหม่ มีรูปแบบแปลกตาเพื�อดึงดูดให้
นกัเรียนมาใชบ้ริการ ความเป็นกนัเองของครูบรรณารักษ ์และยวุบรรณารักษที์�คอยอาํนวยความสะดวก
และให้คาํแนะนาํอย่างเป็นมิตร การจดัหนังสือในรูปแบบต่าง ๆ ที�หยิบง่าย น่าสนใจ เน้นบรรยากาศที�
สดใส สวยงาม สว่าง และสะดวกสบาย  มีหนงัสือหลากหลาย น่าสนใจ และสนองต่อความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการ  
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ภาพประกอบที� 5   การจดักิจกรรมภายในหอ้งสมุดโรงเรียนวดับางหลวง 

  

การพฒันาห้องสมุดของโรงเรียนวดับางหลวงประสบความสาํเร็จ  เริ�มจากผูบ้ริหารที�มีวิสัยทศัน์
ในการเป็นผูน้ําการเปลี�ยนแปลง กลา้คิด กลา้ทาํ กลา้เปลี�ยนแปลงห้องสมุดจากรูปแบบเดิม ๆ  ให้เป็น
ห้องสมุดที�ทนัสมยั สีสันสดสวย งดงาม มีบรรยากาศ  สร้างความสนใจแก่ผูม้าใชบ้ริการห้องสมุด  โดย
ให้ผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่ายเห็นความสาํคญัในการพฒันาความรู้ให้กบับุคลากรทุกฝ่าย  สร้างความเขา้ใจให้กบั
บุคลากร ให้เห็นร่วมกนัว่าห้องสมุดเปรียบเสมือนหัวใจในการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน ที�เน้นหลกัการ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้ตรงกบัความตอ้งการ  ทาํให้การเรียนรู้เป็นเสมือนหนึ� งกิจวตัรประจาํวนั  ให้
นกัเรียนซึมซบันิสัยรักการอ่าน ผา่นแรงดึงดูดของห้องสมุดที�มีสีสันสวยงาม  สร้างบรรยากาศผอ่นคลาย 
พร้อมทั�งเชิญชวนผูป้กครอง ศิษยเ์ก่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน และนักเรียน เขา้มามีส่วน
ร่วมในการออกแบบและเสนอแนวคิดในการจดัมุมต่าง ๆ ภายในห้องสมุด รวมถึงการเป็นเจา้ภาพมอบ
หนงัสือใหห้อ้งสมุด  
 กาํหนดกลยุทธ์รักการอ่าน  เพื�อการเป็นหอ้งสมุดมีชีวิต  ไดก้าํหนดกลยทุธ์ : สถานศึกษาดี โดยมี
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เช่น ยอดกวีคนเก่ง  รักภาษาไทย  สัปดาห์หอ้งสมุด  สายสัมพนัธ์แม่ลูก 
สุขสันตว์นัลอยกระทง  ใครหนอ  ต่อเติมเสริมแต่ง และกิจกรรมนิทานจานเดียว ที�ไดรั้บรางวลัโรงเรียน
จดักิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการการอ่านที�เป็นวิธีปฏิบติัที�ดี (Good practice)   ตามโครงการส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน ประจาํปีการศึกษา 2555 ของสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
นอกจากนี� ทุกเชา้หลงัเคารพธงชาติ และสวดมนตห์นา้เสาธง  หอ้งสมุดยงัมีกิจกรรมสาํนวนไทยน่ารู้  และ
สนทนาภาษาอาเซียน  โดยให้นกัเรียนระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� 4-6 ผลดักนัเป็นผูน้าํเสนอในแต่ละวนั 
นอกจากโรงเรียนวดับางหลวงไดป้ฏิรูปหอ้งสมุด และประสบความสาํเร็จแลว้ ไดเ้ปิดโอกาสใหโ้รงเรียน
ในเขตอื�น ๆ ศึกษาดูงาน โดยปีการศึกษา 2555 มีโรงเรียนมาศึกษาดูงานห้องสมุด มากกว่า 60 โรงเรียน  
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นอกจากนี� โรงเรียนยงัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูป้กครอง และประชาชนในชุมชนเขา้มาใชบ้ริการหอ้งสมุด โดย
จดัทาํบตัรประจาํตวัผูใ้ชห้อ้งสมุด  เพื�อยมืหนงัสือ  หรือใชค้อมพิวเตอร์  ระหว่างเวลา 15.30-16.30 น. ตั�งแต่
วนัจนัทร์ ถึงวนัศุกร์ รวมทั�งขยายโอกาสให้นกัเรียนในระบบการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ใชบ้ริการ
หอ้งสมุดเพื�อศึกษาหาความรู้อีกช่องทางหนึ�ง 
 

    
               ภาพประกอบที� 6   บรรยากาศหอ้งสมุดมีชีวิตหอ้งสมุดโรงเรียนวดับางหลวง 

                        

               ความสําเร็จและความภาคภูมิใจ การพฒันาห้องสมุดมีชีวิต และส่งเสริมการอ่านอยา่งรูปธรรม
กบันักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียน  รวมทั�งผูป้กครองและชุมชน ก่อให้เกิดความเปลี�ยนแปลงที�
ชัดเจน คือ ปริมาณการเขา้ใช้ห้องสมุดเพิ�มขึ�นทุกปี และเมื�อสอบถามนักเรียนเป็นราย บุคคล พบว่า 
นกัเรียนรู้สึกพึงพอใจบรรยากาศห้องสมุดมากที�สุด  โดยเฉพาะมุมต่าง ๆ ทาํให้นักเรียนสามารถเขา้ถึง
และเลือกใชบ้ริการตามความตอ้งการ  หนงัสือน่าอ่าน ตรงกบัความตอ้งการ นกัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้และ
สร้างผลงานต่าง ๆ ไดแ้ก่ หนังสือเล่มเล็ก  โครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ รวม ทั�งบุคลากรใน
โรงเรียนใชเ้วลาว่างในการหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต  ครูประจาํกลุ่มสาระการเรียนรู้ไดใ้ชสื้�อมลัติมีเดีย
เพื�อพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนเป็นรายบุคคล   ผูป้กครองและประชาชนในชุมชนมีโอกาสมาใชบ้ริการ
หอ้งสมุดโรงเรียน ส่งผลใหโ้รงเรียนไดรั้บรางวลัจากการพฒันาหอ้งสมุดต่าง ๆ  ไดแ้ก่  

- รางวลัหอ้งสมุดตน้แบบมีชีวิตของสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
- รางวลัโรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการการอ่านที�เป็นวิธีปฏิบติัที�ดี (Good practice)  

ตามโครงการส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน ประจาํปี 2555 สพท.  เขต 2 
- ยุวบรรณารักษ์ ได้รับรางวลัเหรียญทองระดับเขตพื�นที�การศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรม

นกัเรียน ครั� งที� 61 ประจาํปีการศึกษา 2554 ในกิจกรรมหนงัสือเล่มเลก็ 
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3  คน  ห้องส
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ออิเลก็ทรอนิก

พประกอบที�  7  

ญกบัห้องสมุ
าห้องสมุดใน
มเด็จพระเทพ
ะผูใ้ชบ้ริการ 
ย่างต่อเนื�อง ห
ลข่าวสารที�มี
มความพร้อมใ

พิมพ ์โสตทศั

นิสยัรักการอ่

ดโรงเรียนวดั

ตั�งอยู่เลขที�  3
กษาประถมศึก
คน    
มีครูบรรณารั
วณชั�นล่างอา
ตยสารที�มีการ
กส์  คอมพิวเต

 หอ้งสมุดมีชีวิต

ด  โดยเฉพาะ
นภาพลกัษณ์ใ
พรัตนราชสุด
 โดยมีสถานท
หลากหลายรู
คุณค่าต่อการ
ในดา้นบุคลาก

นวสัดุ เพื�อส่ง

านมีความหล

ดัตะครํ�าเอน

321  ตาํบลตะ
กษากาญจนบุ

รักษ์  1  คน  
าคารรุ่งโรจน์
รตอบรับเป็น
ตอร์   8  เครื�อ

ตโรงเรียนวดัตะ

ะการสร้างบร
หม่  ให้เป็นห
ดาฯ สยามบร
ที�สะอาด สวย
ปแบบ อนัเป็
เรียนรู้  โดยมี
กร แผนงานส

งเสริมกิจกรร

ลากหลาย ต่อเ

น 

ะครํ� าเอน  อาํ
บุรี  เขต  2   

 ครูช่วยงานห
์ธนกุล  พื�นที�

นสมาชิกอยา่ง
ง    

ะครํ� าเอน 

รรยากาศหอ้ง
ห้องสมุดมีชีวิ
รมราชกุมารี 
ยงาม สะดวก
ปนการส่งเสริ
มีเป้าหมายการ
สอดคลอ้งกบัน

รมการเรียนรู้ 

เนื�องอยา่งสมํ�

าเภอท่ามะกา
มีครู/บุคลาก

ห้องสมุด  1  
ที� 71 ตรม. หน
งต่อเนื�อง หนั

สมุด  การส่ง
วิตตน้แบบใน
 สามารถรอง
กสบาย โปร่ง 
มให้นกัเรียน
รดาํเนินงาน ด
นโยบายในกา

ใหน้กัเรียนบ

มํ�าเสมอ 
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า  จงัหวดั
กรทางการ

 คน  และ     
นงัสือรวม  
งัสือพิมพ ์ 

งเสริมการ
นโรงเรียน 
งรับความ
 มีสื�อและ
นมีนิสัยรัก
ดงันี�  
าร

รรลุ 
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ความ

คน้คว

สร้าง

กจิกร

การขั
สนับ
รวมทั�
โดยจั

4.  จดักิจ
เจริญงอกงาม

5.  จดักิจก
วา้ การสืบคน้

6.  ผูบ้ริห
สรรคก์ารเรีย

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รรมส่งเสริมก

โรงเรียนจั
ขบัเคลื�อนส่ง
สนุน  พฒัน
ทั�งสามารถสรุ
ดักิจกรรมส่ง

1. ครูผูส้อ
1.1 ชั�น
1.2 ชั�น
1.3 ชั�น
1.4 ชั�น
1.5 ชั�น
1.6 ชั�น
1.7 ชั�น
1.8 ชั�น
1.9 ชั�น

จกรรมสอดคล
มทางสติปัญญ
กรรมส่งเสริม
นขอ้มูล ใหน้กั
าร ครู ผูป้กค
นรู้เพื�อการศึก

ภาพ

ารอ่าน 
จดัโครงการส่
เสริมนิสัยรัก
าคุณภาพการ
รปความคิดจา
งเสริมนิสยัรัก
อนมีการจดักิจ
นชั�นปฐมวยั 
นประถมศึกษ
นประถมศึกษ
นประถมศึกษ
นประถมศึกษ
นประถมศึกษ
นประถมศึกษ
นประถมศึกษ
นประถมศึกษ

ลอ้งกบัความ
ญาและจิตใจ 
มลกัษณะนิสยั
กเรียนเกิดควา
รอง บรรณารั
กษาตลองชีวติ

พประกอบที� 8 บ

ส่งเสริมการอ่า
กการอ่านแล
รศึกษาของน
ากเรื�องที�อ่าน
กการอ่าน  ปร
จกรรมส่งเสริ

  
าปีที� 1/1  
าปีที� 1/2  
าปีที� 2/1  
าปีที� 2/2  
าปีที� 3/1  
าปีที� 3/2  
าปีที� 4/1  
าปีที� 4/2  

ตอ้งการของน

ยรักการอ่าน เ
ามสุข ความเพ
รักษห์อ้งสมุด
ต 

บรรยากาศภายใ

านเพื�อพฒันา
ละแสวงหาค
นักเรียนทั�งด้
  ฟัง  ดู  และ
ะกอบดว้ย 
มนิสยัรักการ

กิจกร
กิจกร
กิจกร
กิจกร
กิจกร
กิจกร
กิจกร
กิจกร
กิจกร

นกัเรียน และ

เนน้ความช่วย
พลิดเพลิน  รว
ดอื�น ๆ และชุม

ในหอ้งสมุดโรง

าการเรียนรู้  โ
วามรู้ด้วยตน
้านการอ่าน  
สื�อสารโดยพู

รอ่านในสาระ
รรมสนุกสุขสั
รรมเกบ็ดอกไ
รรมเกบ็ดอกไ
รรมซื�อผลไม ้
รรมนกัข่าวนอ้
รรมภาษาไทย
รรม Vocal  E
รรมภาษาน่ารู้
รรมเรื�องนี�ตอ้

ะความสามาร

ยเหลือ ใหบ้ริก
วมทั�งมีวิจารณ
มชน ใหค้วาม

งเรียนวดัตะครํ� า

โดยใชห้้องสม
นเองให้กับนั
 ฟัง  ดู  พูด  
พดูหรือเขียนต

การเรียนรู้อย่
สนัตก์บันิทาน
ไม ้
ไม ้
 
อย 
ยแสนสนุก 
English 
ร้ 
งขยาย 

ถของแต่ละบุ

การการอ่าน ก
ณญาณในการ
มร่วมมือในกา

าเอน 

มุดเป็นกลไก
นักเรียน  เพื�อ
 เขียน  และต
ตามความคิดข

ยา่งสมํ�าเสมอ 
น 
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บุคคล เพื�อ

การ
อ่าน 
าร

กสาํคญัใน
อส่งเสริม  
ตั� งคาํถาม  
ของตนได ้ 

  ดงันี�  

 

อ่านเส

กลาง

เสียงต

และน

ร่วมทํ

1.10 ชั�
1.11 ชั�
1.12 ชั�
1.13 ชั�
1.14 ชั�
1.15 ชั�
1.16 ชั�
1.17 ชั�
1.18 ชั�
1.19 ชั�
 
 
 
 

 
 
 

 
2.  ประสา

2.1  กิ
สนอต่อครูปร

2.2  กิจ
วนั 

2.3  
ตามสายใหน้กั

2.4  กิจ
นาํไปบนัทึกเพื

2.5  กิจ
2.6  กิจ

ทาํกิจกรรม  

ชั�นประถมศึกษ
ชั�นประถมศึกษ
ชั�นประถมศึกษ
ชั�นประถมศึกษ
ชั�นมธัยมศึกษา
ชั�นมธัยมศึกษา
ชั�นมธัยมศึกษา
ชั�นมธัยมศึกษา
ชั�นมธัยมศึกษา
ชั�นมธัยมศึกษา

ภาพ

านความร่วมมื
กิจกรรมวางทุ
ระจาํชั�นทุกวนั
จกรรมการเล่

กิจกรรมการ
กเรียนทราบอ
จกรรมการเล่
พื�อแลกเปลี�ยน
จกรรมตอบปั
จกรรมการจดั

ษาปีที� 5/1  
ษาปีที� 5/2  
ษาปีที� 6/1  
ษาปีที� 6/2  
าปีที� 1/1  
าปีที� 1/2  
าปีที� 2/1  
าปีที� 2/2  
าปีที� 3/1  
าปีที� 3/2  

พประกอบที� 9  

มือในการจดักิ
ทกงานอ่านทุก
น 
านิทาน  ยวุบ

แนะนาํหนงัสื
อยา่งสมํ�าเสมอ
าเรื�องจากหนั
นกนัอ่านอีกค
ปัญหาจากหนั
ดนิทรรศการห

กิจกร
กิจกร
กิจกร
กิจกร
กิจกร
กิจกร
กิจกร
กิจกร
กิจกร
กิจกร

 กิจกรรมภายใน

กิจกรรมส่งเส
กคน  กาํหน

บรรณารักษเ์ล่า

สือใหม่  โด
อ 
นงัสือ  นกัเรีย
ครั� ง  แลว้เสน
งัสือ   หอ้งสม
หอ้งสมุด  จดั

รรมแผนภาพค
รรมแผนภาพค
รรมนกัวิเคราะ
รรมนกัวิเคราะ
รรมหนงัสือใน
รรม New Kid
รรมเพลงโปร
รรมส่งเสริมก
รรมคนคน้ข่าว
รรมสืบ...คน้.

นหอ้งสมุดโรงเ ี

สริมนิสยัรักกา
ดใหน้กัเรียน

านิทานเสียงต

ยจดัมุมแนะน

นอ่านหนงัสือ
อต่อครูประจํ
มุดจดัทาํป้ายน
นิทรรศการสั

ความคิด...พชิิ
ความคิด...พชิิ
ะห์ข่าวรุ่นเยา
ะห์ข่าวรุ่นเยา
นดวงใจ   
d 
ดในดวงใจ  
การอ่าน 
ว ICT   
..หา...แจง้...ข่

เรียนวดัตะครํ� าเ

ารอ่าน  ดงันี�  
อ่านหนงัสือที

ตามสาย สปัด

นาํหนงัสือให

อที�สนใจแลว้
าํชั�นทุกสปัด
นิเทศทายปัญ
สปัดาห์หอ้งสม

ชิตเรื�องราว 
ชิตเรื�องราว 
าว ์
าว ์

ข่าว 

เอน 

ที�สนใจแลว้บั

ดาห์ละครั� ง ใน

หม่ ประชาสัม

วเล่าเรื�องใหเ้พื
าห์ 

ญหาทุกสปัดาห
มุด  เพื�อใหน้ั
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บนัทึกการ

นช่วงพกั

พนัธ์ผา่น

พื�อนๆ ฟัง 

ห์  
กัเรียน
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ความ

คน้คว

สร้าง

กจิกร

การขั
สนับ
รวมทั�
โดยจั

4.  จดักิจ
เจริญงอกงาม

5.  จดักิจก
วา้ การสืบคน้

6.  ผูบ้ริห
สรรคก์ารเรีย

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รรมส่งเสริมก

โรงเรียนจั
ขบัเคลื�อนส่ง
สนุน  พฒัน
ทั�งสามารถสรุ
ดักิจกรรมส่ง

1. ครูผูส้อ
1.1 ชั�น
1.2 ชั�น
1.3 ชั�น
1.4 ชั�น
1.5 ชั�น
1.6 ชั�น
1.7 ชั�น
1.8 ชั�น
1.9 ชั�น

จกรรมสอดคล
มทางสติปัญญ
กรรมส่งเสริม
นขอ้มูล ใหน้กั
าร ครู ผูป้กค
นรู้เพื�อการศึก

ภาพ

ารอ่าน 
จดัโครงการส่
เสริมนิสัยรัก
าคุณภาพการ
รปความคิดจา
งเสริมนิสยัรัก
อนมีการจดักิจ
นชั�นปฐมวยั 
นประถมศึกษ
นประถมศึกษ
นประถมศึกษ
นประถมศึกษ
นประถมศึกษ
นประถมศึกษ
นประถมศึกษ
นประถมศึกษ

ลอ้งกบัความ
ญาและจิตใจ 
มลกัษณะนิสยั
กเรียนเกิดควา
รอง บรรณารั
กษาตลองชีวติ

พประกอบที� 8 บ

ส่งเสริมการอ่า
กการอ่านแล
รศึกษาของน
ากเรื�องที�อ่าน
กการอ่าน  ปร
จกรรมส่งเสริ

  
าปีที� 1/1  
าปีที� 1/2  
าปีที� 2/1  
าปีที� 2/2  
าปีที� 3/1  
าปีที� 3/2  
าปีที� 4/1  
าปีที� 4/2  

ตอ้งการของน

ยรักการอ่าน เ
ามสุข ความเพ
รักษห์อ้งสมุด
ต 

บรรยากาศภายใ

านเพื�อพฒันา
ละแสวงหาค
นักเรียนทั�งด้
  ฟัง  ดู  และ
ะกอบดว้ย 
มนิสยัรักการ

กิจกร
กิจกร
กิจกร
กิจกร
กิจกร
กิจกร
กิจกร
กิจกร
กิจกร

นกัเรียน และ

เนน้ความช่วย
พลิดเพลิน  รว
ดอื�น ๆ และชุม

ในหอ้งสมุดโรง

าการเรียนรู้  โ
วามรู้ด้วยตน
้านการอ่าน  
สื�อสารโดยพู

รอ่านในสาระ
รรมสนุกสุขสั
รรมเกบ็ดอกไ
รรมเกบ็ดอกไ
รรมซื�อผลไม ้
รรมนกัข่าวนอ้
รรมภาษาไทย
รรม Vocal  E
รรมภาษาน่ารู้
รรมเรื�องนี�ตอ้

ะความสามาร

ยเหลือ ใหบ้ริก
วมทั�งมีวิจารณ
มชน ใหค้วาม

งเรียนวดัตะครํ� า

โดยใชห้้องสม
นเองให้กับนั
 ฟัง  ดู  พูด  
พดูหรือเขียนต

การเรียนรู้อย่
สนัตก์บันิทาน
ไม ้
ไม ้
 
อย 
ยแสนสนุก 
English 
ร้ 
งขยาย 

ถของแต่ละบุ

การการอ่าน ก
ณญาณในการ
มร่วมมือในกา

าเอน 

มุดเป็นกลไก
นักเรียน  เพื�อ
 เขียน  และต
ตามความคิดข

ยา่งสมํ�าเสมอ 
น 
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บุคคล เพื�อ

การ
อ่าน 
าร

กสาํคญัใน
อส่งเสริม  
ตั� งคาํถาม  
ของตนได ้ 

  ดงันี�  

 

อ่านเส

กลาง

เสียงต

และน

ร่วมทํ

1.10 ชั�
1.11 ชั�
1.12 ชั�
1.13 ชั�
1.14 ชั�
1.15 ชั�
1.16 ชั�
1.17 ชั�
1.18 ชั�
1.19 ชั�
 
 
 
 

 
 
 

 
2.  ประสา

2.1  กิ
สนอต่อครูปร

2.2  กิจ
วนั 

2.3  
ตามสายใหน้กั

2.4  กิจ
นาํไปบนัทึกเพื

2.5  กิจ
2.6  กิจ

ทาํกิจกรรม  

ชั�นประถมศึกษ
ชั�นประถมศึกษ
ชั�นประถมศึกษ
ชั�นประถมศึกษ
ชั�นมธัยมศึกษา
ชั�นมธัยมศึกษา
ชั�นมธัยมศึกษา
ชั�นมธัยมศึกษา
ชั�นมธัยมศึกษา
ชั�นมธัยมศึกษา

ภาพ

านความร่วมมื
กิจกรรมวางทุ
ระจาํชั�นทุกวนั
จกรรมการเล่

กิจกรรมการ
กเรียนทราบอ
จกรรมการเล่
พื�อแลกเปลี�ยน
จกรรมตอบปั
จกรรมการจดั

ษาปีที� 5/1  
ษาปีที� 5/2  
ษาปีที� 6/1  
ษาปีที� 6/2  
าปีที� 1/1  
าปีที� 1/2  
าปีที� 2/1  
าปีที� 2/2  
าปีที� 3/1  
าปีที� 3/2  

พประกอบที� 9  

มือในการจดักิ
ทกงานอ่านทุก
น 
านิทาน  ยวุบ

แนะนาํหนงัสื
อยา่งสมํ�าเสมอ
าเรื�องจากหนั
นกนัอ่านอีกค
ปัญหาจากหนั
ดนิทรรศการห

กิจกร
กิจกร
กิจกร
กิจกร
กิจกร
กิจกร
กิจกร
กิจกร
กิจกร
กิจกร

 กิจกรรมภายใน

กิจกรรมส่งเส
กคน  กาํหน

บรรณารักษเ์ล่า

สือใหม่  โด
อ 
นงัสือ  นกัเรีย
ครั� ง  แลว้เสน
งัสือ   หอ้งสม
หอ้งสมุด  จดั

รรมแผนภาพค
รรมแผนภาพค
รรมนกัวิเคราะ
รรมนกัวิเคราะ
รรมหนงัสือใน
รรม New Kid
รรมเพลงโปร
รรมส่งเสริมก
รรมคนคน้ข่าว
รรมสืบ...คน้.

นหอ้งสมุดโรงเ ี

สริมนิสยัรักกา
ดใหน้กัเรียน

านิทานเสียงต

ยจดัมุมแนะน

นอ่านหนงัสือ
อต่อครูประจํ
มุดจดัทาํป้ายน
นิทรรศการสั

ความคิด...พชิิ
ความคิด...พชิิ
ะห์ข่าวรุ่นเยา
ะห์ข่าวรุ่นเยา
นดวงใจ   
d 
ดในดวงใจ  
การอ่าน 
ว ICT   
..หา...แจง้...ข่

เรียนวดัตะครํ� าเ

ารอ่าน  ดงันี�  
อ่านหนงัสือที

ตามสาย สปัด

นาํหนงัสือให

อที�สนใจแลว้
าํชั�นทุกสปัด
นิเทศทายปัญ
สปัดาห์หอ้งสม

ชิตเรื�องราว 
ชิตเรื�องราว 
าว ์
าว ์

ข่าว 

เอน 

ที�สนใจแลว้บั

ดาห์ละครั� ง ใน

หม่ ประชาสัม

วเล่าเรื�องใหเ้พื
าห์ 

ญหาทุกสปัดาห
มุด  เพื�อใหน้ั

15 

บนัทึกการ

นช่วงพกั

พนัธ์ผา่น

พื�อนๆ ฟัง 

ห์  
กัเรียน

1514



16 
 

2.7  กิจกรรมหอ้งสมุดเคลื�อนที� หอ้งสมุดจดัตะกร้าหนงัสือ วางตามศาลา  หอ้งสมุดเคลื�อนที�  
ร่มไมใ้นบริเวณโรงเรียน เพื�อให้ครู นกัเรียน ผูป้กครอง และผูที้�มาติดต่อโรงเรียนใชเ้วลาว่างระหว่างรอ
คอย ทาํใหส้ามารถศึกษา คน้ควา้หาความรู้ตามที�สนใจ 

2.8  กิจกรรมแข่งขนัทกัษะทางวิชาการ  หอ้งสมุดร่วมกบังานวิชาการจดัการประกวด/แข่งขนั
ทกัษะ  ในวนัสาํคญัต่าง ๆ เขา้ร่วมประกวด/แข่งขนัทกัษะดา้นต่างๆ  ทั�งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

2.9  กิจกรรมพฒันาหอ้งสมุดเพื�อการเรียนรู้  หอ้งสมุดเขา้ร่วมโครงการหอ้งสมุดมีชีวติ
ตน้แบบในโรงเรียนฯ รวมทั�งจดัระบบเทคโนโลยใีนการบริหารและบริการใหส้ะดวก รวดเร็ว ทนัสมยั   

2.10  กิจกรรมวนัสาํคญัต่างๆ ใหน้กัเรียนนาํความรู้ที�ไดจ้ากการจดักิจกรรมวนัสาํคญัต่าง ๆ 
นาํไปบนัทึก/เล่าใหผู้ป้กครองฟังและร่วมกนัแลกเปลี�ยนความคิดเห็น 

2.11  กิจกรรมรวมใจเดก็ไทยรักการอ่าน  ครูใหน้กัเรียนทาํบนัทึกการอ่านในเรื�องที�สนใจ  
2.12  กิจกรรมเรียนรู้จากป้ายนิเทศ  โรงเรียนจดัทาํป้ายนิเทศตามช่วงชั�น และใหน้กัเรียนแต่

ละห้องเรียนนาํความรู้หรือเรื�องที�น่าสนใจมาจดัทาํป้ายนิเทศ บริเวณหนา้ห้องเรียนและบริเวณต่าง ๆ ที�
โรงเรียนจดัทาํไว ้  หอ้งสมุดจดัป้ายนิเทศความรู้ต่างๆ และนาํเสนอผลงานของนกัเรียนหนา้หอ้งสมุด 

2.13  กิจกรรมการสืบคน้แหล่งเรียนรู้ทางเทคโนโลย ี  หอ้งสมุดใหบ้ริการสืบคน้ขอ้มูลทาง
อินเตอร์เน็ต และ    e-BOOK  รายวิชาต่าง ๆ 

2.14  กิจกรรมภาษาไทย – ภาษาองักฤษวนัละคาํ   นกัเรียนนาํคาํที�น่าสนใจมาอ่านเสียงตาม
สายในช่วงพกักลางวนั ทุกวนั วนัละ 1 คาํ 

2.15  กิจกรรมเสียงตามสาย   นกัเรียนเขียนคาํ/ขอ้ความ/วลี/คาํประพนัธ์ประเภทต่างๆ ตาม
ระดบัความรู้ความสามารถตามวาระต่างๆ แลว้นาํมาอ่านเสียงตามสายในช่วงพกักลางวนัและติดขอ้ความ
แสดงผลงานในหอ้งเรียนหรือหนา้หอ้งสมุด  
 
ปัจจัยที�ทาํให้ประสบผลสําเร็จ 

การดาํเนินงานหอ้งสมุดประสบผลสาํเร็จ  ประกอบดว้ยปัจจยัต่าง ๆ ดงันี�  
1.  ผู้บริหาร  คณะกรรมการบริการงานห้องสมุด  คณะกรรมการจดักิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ

อ่าน  คณะครู  นกัเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  ผูป้กครอง  ชุมชนและผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้ง
อื�นๆ  ร่วมกนัวางแผนและดาํเนินการจดักิจกรรมต่าง ๆ ใหบ้รรลุเป้าหมาย  

2.  ผู้บริหารจัดบริการห้องสมุดสําหรับชุมชนเพื�อพฒันาตนเอง และร่วมพฒันาหอ้งสมุด โดยให้
ชุมชนร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารงานหอ้งสมุด เป็นการสร้างเครือข่ายการอ่านทั�งในและนอกโรงเรียน 

3. บรรณารักษ์ต้องมีความสามารถ  และความรับผดิฃอบในการดาํเนินงานค่อนขา้งสูง ในการทาํ
ใหห้้องสมุดเป็นแหล่งสนบัสนุนการเรียนการสอน เป็นศูนยก์ารเรียนรู้และบริการแก่นกัเรียนและชุมชน 
โดยหอ้งสมุดไดด้าํเนินงานตามองคป์ระกอบที�ใชใ้นการประเมินตามมาตรฐานหอ้งสมุด 3 ดี ซึ� งแบ่งเป็น  
4  หมวด ดงันี�  
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หมวดที� 1  มาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร 
หมวดที� 2  มาตรฐานดา้นครู 
หมวดที� 3  มาตรฐานดา้นผูเ้รียน 
หมวดที� 4  มาตรฐานดา้นทรัพยากรสารสนเทศ 
  

4.  ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน มีส่วนร่วมในการดาํเนินการส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน ไดแ้ก่ 
4.1  ส่งเสริมและใชบ้ริการหอ้งสมุดโรงเรียนอยา่งสมํ�าเสมอ 
4.2  มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัการบริการของหอ้งสมุด 
4.3  ส่งเสริมงานบริการหอ้งสมุดสู่ชุมชนโดยเปิดบริการสาํหรับชุมชนเขา้ใชไ้ดต้ลอดเวลา 
4.4 ปลูกฝังนิสยัรักการอ่าน โดยร่วมกนัอ่านหนงัสือที�นกัเรียนยมืกลบัไปอ่านที�บา้น 
4.5  ร่วมจดักิจกรรมงานมหกรรมวิชาการทุกปี เพื�อแสดงผลงานของนกัเรียน เป็นการรายงาน

ความกา้วหนา้ต่อชุมชนและสงัคม 
5.  ความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ ในการส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน โดยบริจาคหนงัสือ 

วสัดุ อุปกรณ์ หรืองบประมาณจดัซื�อหนงัสือเขา้หอ้งสมุด  
6.  หน่วยงานตน้สงักดัมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน โดยการจดัสรรซื�อหนงัสือ  
7.  ร่วมสร้างเครือข่ายหอ้งสมุดมีชีวิตตน้แบบในโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา สมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี   
 

ผลแห่งความสําเร็จจากการพฒันาห้องสมุด 
1.  สถานศึกษารางวลัพระราชทาน ระดบัมธัยมศึกษา (ขนาดเลก็) ประจาํปี 2552 
2.  นกัเรียนเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ระดบัประเทศ ประจาํปี 2552 
3.  สถานศึกษารางวลัพระราชทาน ระดบัประถมศึกษา (ขนาดกลาง) ประจาํปี 2553 
4.  โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ระดบัประเทศ ประจาํปี 2553 
5. นกัเรียนเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ระดบัประเทศ ประจาํปี 2553 

 6. นกัเรียนรางวลัพระราชทาน ระดบัประถมศึกษา (ขนาดกลาง) ประจาํปี 2554 
 7. นกัเรียนรางวลัพระราชทาน ระดบัมธัยมศึกษา (ขนาดเลก็) ประจาํปี 2554 

8. โรงเรียนไดรั้บรางวลั  ไดแ้ก่  รางวลัจากการประกวดกิจกรรมห้องสมุดโรงเรียน , รางวลั
โรงเรียนรักการอ่านดีเด่น , รางวลัผูบ้ริหารรักการอ่านดีเด่น , รางวลัครูรักการอ่านดีเด่น รางวลันกัเรียนรัก
การอ่านดีเด่น จาก  สพป. กาญจนบุรี เขต 2   

9.  ผูบ้ริหารและครูบรรณารักษ์เป็นวิทยากรด้านการพฒันาคุณภาพห้องสมุด และกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 

10. ยวุบรรณารักษเ์ป็นพี�เลี�ยงในการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านระดบัประเทศ 
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2.7  กิจกรรมหอ้งสมุดเคลื�อนที� หอ้งสมุดจดัตะกร้าหนงัสือ วางตามศาลา  หอ้งสมุดเคลื�อนที�  
ร่มไมใ้นบริเวณโรงเรียน เพื�อให้ครู นกัเรียน ผูป้กครอง และผูที้�มาติดต่อโรงเรียนใชเ้วลาว่างระหว่างรอ
คอย ทาํใหส้ามารถศึกษา คน้ควา้หาความรู้ตามที�สนใจ 

2.8  กิจกรรมแข่งขนัทกัษะทางวิชาการ  หอ้งสมุดร่วมกบังานวิชาการจดัการประกวด/แข่งขนั
ทกัษะ  ในวนัสาํคญัต่าง ๆ เขา้ร่วมประกวด/แข่งขนัทกัษะดา้นต่างๆ  ทั�งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

2.9  กิจกรรมพฒันาหอ้งสมุดเพื�อการเรียนรู้  หอ้งสมุดเขา้ร่วมโครงการหอ้งสมุดมีชีวติ
ตน้แบบในโรงเรียนฯ รวมทั�งจดัระบบเทคโนโลยใีนการบริหารและบริการใหส้ะดวก รวดเร็ว ทนัสมยั   

2.10  กิจกรรมวนัสาํคญัต่างๆ ใหน้กัเรียนนาํความรู้ที�ไดจ้ากการจดักิจกรรมวนัสาํคญัต่าง ๆ 
นาํไปบนัทึก/เล่าใหผู้ป้กครองฟังและร่วมกนัแลกเปลี�ยนความคิดเห็น 

2.11  กิจกรรมรวมใจเดก็ไทยรักการอ่าน  ครูใหน้กัเรียนทาํบนัทึกการอ่านในเรื�องที�สนใจ  
2.12  กิจกรรมเรียนรู้จากป้ายนิเทศ  โรงเรียนจดัทาํป้ายนิเทศตามช่วงชั�น และใหน้กัเรียนแต่

ละห้องเรียนนาํความรู้หรือเรื�องที�น่าสนใจมาจดัทาํป้ายนิเทศ บริเวณหนา้ห้องเรียนและบริเวณต่าง ๆ ที�
โรงเรียนจดัทาํไว ้  หอ้งสมุดจดัป้ายนิเทศความรู้ต่างๆ และนาํเสนอผลงานของนกัเรียนหนา้หอ้งสมุด 

2.13  กิจกรรมการสืบคน้แหล่งเรียนรู้ทางเทคโนโลย ี  หอ้งสมุดใหบ้ริการสืบคน้ขอ้มูลทาง
อินเตอร์เน็ต และ    e-BOOK  รายวิชาต่าง ๆ 

2.14  กิจกรรมภาษาไทย – ภาษาองักฤษวนัละคาํ   นกัเรียนนาํคาํที�น่าสนใจมาอ่านเสียงตาม
สายในช่วงพกักลางวนั ทุกวนั วนัละ 1 คาํ 

2.15  กิจกรรมเสียงตามสาย   นกัเรียนเขียนคาํ/ขอ้ความ/วลี/คาํประพนัธ์ประเภทต่างๆ ตาม
ระดบัความรู้ความสามารถตามวาระต่างๆ แลว้นาํมาอ่านเสียงตามสายในช่วงพกักลางวนัและติดขอ้ความ
แสดงผลงานในหอ้งเรียนหรือหนา้หอ้งสมุด  
 
ปัจจัยที�ทาํให้ประสบผลสําเร็จ 

การดาํเนินงานหอ้งสมุดประสบผลสาํเร็จ  ประกอบดว้ยปัจจยัต่าง ๆ ดงันี�  
1.  ผู้บริหาร  คณะกรรมการบริการงานห้องสมุด  คณะกรรมการจดักิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ

อ่าน  คณะครู  นกัเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  ผูป้กครอง  ชุมชนและผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้ง
อื�นๆ  ร่วมกนัวางแผนและดาํเนินการจดักิจกรรมต่าง ๆ ใหบ้รรลุเป้าหมาย  

2.  ผู้บริหารจัดบริการห้องสมุดสําหรับชุมชนเพื�อพฒันาตนเอง และร่วมพฒันาหอ้งสมุด โดยให้
ชุมชนร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารงานหอ้งสมุด เป็นการสร้างเครือข่ายการอ่านทั�งในและนอกโรงเรียน 

3. บรรณารักษ์ต้องมีความสามารถ  และความรับผดิฃอบในการดาํเนินงานค่อนขา้งสูง ในการทาํ
ใหห้้องสมุดเป็นแหล่งสนบัสนุนการเรียนการสอน เป็นศูนยก์ารเรียนรู้และบริการแก่นกัเรียนและชุมชน 
โดยหอ้งสมุดไดด้าํเนินงานตามองคป์ระกอบที�ใชใ้นการประเมินตามมาตรฐานหอ้งสมุด 3 ดี ซึ� งแบ่งเป็น  
4  หมวด ดงันี�  
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หมวดที� 1  มาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร 
หมวดที� 2  มาตรฐานดา้นครู 
หมวดที� 3  มาตรฐานดา้นผูเ้รียน 
หมวดที� 4  มาตรฐานดา้นทรัพยากรสารสนเทศ 
  

4.  ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน มีส่วนร่วมในการดาํเนินการส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน ไดแ้ก่ 
4.1  ส่งเสริมและใชบ้ริการหอ้งสมุดโรงเรียนอยา่งสมํ�าเสมอ 
4.2  มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัการบริการของหอ้งสมุด 
4.3  ส่งเสริมงานบริการหอ้งสมุดสู่ชุมชนโดยเปิดบริการสาํหรับชุมชนเขา้ใชไ้ดต้ลอดเวลา 
4.4 ปลูกฝังนิสยัรักการอ่าน โดยร่วมกนัอ่านหนงัสือที�นกัเรียนยมืกลบัไปอ่านที�บา้น 
4.5  ร่วมจดักิจกรรมงานมหกรรมวิชาการทุกปี เพื�อแสดงผลงานของนกัเรียน เป็นการรายงาน

ความกา้วหนา้ต่อชุมชนและสงัคม 
5.  ความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ ในการส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน โดยบริจาคหนงัสือ 

วสัดุ อุปกรณ์ หรืองบประมาณจดัซื�อหนงัสือเขา้หอ้งสมุด  
6.  หน่วยงานตน้สงักดัมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน โดยการจดัสรรซื�อหนงัสือ  
7.  ร่วมสร้างเครือข่ายหอ้งสมุดมีชีวิตตน้แบบในโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา สมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี   
 

ผลแห่งความสําเร็จจากการพฒันาห้องสมุด 
1.  สถานศึกษารางวลัพระราชทาน ระดบัมธัยมศึกษา (ขนาดเลก็) ประจาํปี 2552 
2.  นกัเรียนเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ระดบัประเทศ ประจาํปี 2552 
3.  สถานศึกษารางวลัพระราชทาน ระดบัประถมศึกษา (ขนาดกลาง) ประจาํปี 2553 
4.  โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ระดบัประเทศ ประจาํปี 2553 
5. นกัเรียนเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ระดบัประเทศ ประจาํปี 2553 

 6. นกัเรียนรางวลัพระราชทาน ระดบัประถมศึกษา (ขนาดกลาง) ประจาํปี 2554 
 7. นกัเรียนรางวลัพระราชทาน ระดบัมธัยมศึกษา (ขนาดเลก็) ประจาํปี 2554 

8. โรงเรียนไดรั้บรางวลั  ไดแ้ก่  รางวลัจากการประกวดกิจกรรมห้องสมุดโรงเรียน , รางวลั
โรงเรียนรักการอ่านดีเด่น , รางวลัผูบ้ริหารรักการอ่านดีเด่น , รางวลัครูรักการอ่านดีเด่น รางวลันกัเรียนรัก
การอ่านดีเด่น จาก  สพป. กาญจนบุรี เขต 2   

9.  ผูบ้ริหารและครูบรรณารักษ์เป็นวิทยากรด้านการพฒันาคุณภาพห้องสมุด และกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 

10. ยวุบรรณารักษเ์ป็นพี�เลี�ยงในการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านระดบัประเทศ 
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ห้องสมุดโรงเรียนร่มเกล้า 

 หอ้งสมุดโรงเรียนร่มเกลา้  สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาสระแกว้ เขต 2  ตั�งอยูห่มู่ 8 
ตาํบลหนองตะเคียนบอน อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ใหบ้ริการแก่นกัเรียนตั�งแต่อนุบาลถึง
มธัยมศึกษาปีที� 3  จาํนวนนกัเรียน 556 คน  มีครูและผูบ้ริหารโรงเรียน รวม 27 คน ครูบรรณารักษ ์1 คน 
ครูช่วยงานห้องสมุด 2 คน นกัเรียนยวุบรรณารักษช่์วยงานหอ้งสมุด 10 คน    

 หอ้งสมุดมีขนาด 300 ตารางเมตร ตั�งอยูช่ั�นล่างของอาคารเรียน    มีหนงัสือ 6,979  เล่ม  นอก 
จากนี� ยงัมี CD-ROM  48 แผน่  VCD   143 แผน่  DVD    69  แผน่  แผนที�โลก  3  ชุด  ลูกโลก   2  ลูก  
เครื�องฉายสไลด ์  2  ตวั   โทรทศัน์   1   เครื�อง   เครื�องเล่น CD   1  เครื�อง  และคอมพิวเตอร์สาํหรับ
บริหารงานหอ้งสมุด จาํนวน 3 เครื�อง คอมพิวเตอร์สาํหรับสืบคน้ขอ้มูล 4 เครื�อง 

 ห้องสมุดโรงเรียนร่มเกล้า ก่อตั� งขึ� นในพ.ศ.2522 พร้อมกับการก่อตั� งโรงเรียน มีการ
ปรับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเนื�อง โดยทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วม จนทาํให้ประสบผลสาํเร็จ เริ�มตั�งแต่
การก่อตั�ง โดยพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ ทรงมีพระราชประสงคใ์ห้สร้างขึ�น เป็นอาคารกึ�งถาวร มี
พื�นที� 64 ตารางเมตร ต่อมา พ.ศ.2539 อาคารดงักล่าวชาํรุดทรุดโทรม จึงยา้ยมาอยูที่�อาคารเรียน พื�นที� 110 
ตารางเมตร ต่อมาเมื�อวนัที� 2 กุมภาพนัธ์ 2542 ไดรั้บการสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงจากสมาคม
นกัเรียนทุนบริติชเคาน์ซิล  69,000 บาท เพื�อปรับปรุงหอ้งสมุด ต่อมาเมื�อวนัที� 24 ธนัวาคม 2546 โรงเรียน
ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ “มติชน 25 ปี ระดมทุนหาหนงัสือดีให้ห้องสมุดโรงเรียน” โดยการดาํเนินงานของ
หนังสือพิมพ์มติชน  มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ และกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ รวม 100,000 บาท เพื�อพฒันาห้องสมุด   ต่อมา พ.ศ.2533 ห้องสมุดโรงเรียนไดรั้บคดัเลือก
จาก สพฐ. เขา้ร่วมโครงการพฒันาห้องสมุดมีชีวิตตน้แบบเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยสํานักวิชาการ และสาํนักงานอุทยานการเรียนรู้   (TK PARK) 
สนบัสนุนงบประมาณพฒันาห้องสมุด รวมทั�งพฒันาบุคลากร ทาํให้ห้องสมุดเป็นมาตรฐาน สามารถใช้
เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นกัเรียนและชุมชน   ปัจจุบนัห้องสมุดมีพื�นที�ใชส้อย 300 ตารางเมตร ประกอบดว้ย  
มุมอาเซียน มุมเฉลิมพระเกียรติ หอ้งสมุดเสียง มุมสืบคน้ หอ้งสมุดนอนอ่าน รวมทั�งหอ้งสมุดในสวน  

 

 
ภาพประกอบที� 10  หอ้งสมุดในสวนโรงเรียนร่มเกลา้ 
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 วิสัยทัศน์ห้องสมุดโรงเรียนร่มเกลา้ คือ เป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้หาความรู้ที�มีชีวิต มุ่งมั�น
บริการทุกฝ่าย พฒันาสู่มาตรฐาน เนน้การมีส่วนร่วม  

 การพัฒนาห้องสมุด โรงเรียนร่มเกลา้เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายทั�งผูบ้ริหาร
โรงเรียน ครูบรรณารักษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ นักเรียน ผูป้กครองและชุมชน ทั�งในดา้นการ
ให้บริการ การบริหารจดัการห้องสมุด การจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ
หอ้งสมุดโดยมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื�อหนงัสือที�ตอ้งการ การจดัหา/บริจาคหนงัสือ สื�อสิ�งพิมพต่์างๆ 
ใหห้อ้งสมุด เพื�อใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการมากที�สุด ทั�งบุคลากรในโรงเรียน ผูป้กครองและ
ชุมชน  ในส่วนของนักเรียนนั�นนอกจากเขา้ร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแลว้ยงัมีบรรณารักษ์น้อย
ช่วยงานหอ้งสมุดดว้ย 

  กาํหนดกลยุทธ์ โรงเรียนไดก้าํหนดกลยทุธ์ แผนงาน โครงการ แผนปฏิบติังานประจาํปีที�
สอดคลอ้งกบันโยบายห้องสมุด 3 ดี ของกระทรวงศึกษาธิการ ไดด้าํเนินงานตามกระบวนการขั�นตอน 
PDCA ( Plan DO Check  Action ) โดยมีการนิเทศ กาํกบัติดตามงาน รวมถึงการรายงานผลการดาํเนิน
ประจาํปีอยา่งต่อเนื�องและย ั�งยนื  รวมทั�งเผยแพร่ผลการดาํเนินงานสู่สาธารณชนไดรั้บทราบ รวมทั�งนาํผล
การประเมิน ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ มาพฒันาในดา้นต่างๆที�เกี�ยวขอ้งห้องสมุด เพื�อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลแก่การดาํเนินงานหอ้งสมุด สอดรับกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์บรรลุตามวตัถุประสงค์
ของการดาํเนินงาน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน 

 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ห้องสมุดจดัพื�นที�และมุมต่างๆ เพื�อตอบสนองแก่
ผูใ้ชบ้ริการ ไดแ้ก่ มุมเฉลิมพระเกียรติ มุมอาเซียน มุมสืบคน้ ห้องสมุดเสียง ห้องสมุดนอนอ่าน (สาํหรับ
เดก็ๆ นั�งนอนอ่านได)้ รวมทั�งจดัทาํหอ้งสมุดในสวนเพิ�มเติมดา้นนอกหอ้งสมุดเพื�อขยายพื�นที�การใชส้อย
และใชป้ระโยชน์จากความร่มรื�นของตน้ไมด้อกไมป้ระดบั  ในส่วนของบรรยากาศและสีสันในหอ้งสมุด
ช่วยสร้างบรรยากาศการอ่านและการเรียนรู้และดึงดูดความสนใจของนกัเรียน  นอกจากนี� ยงัจดัเบาะรอง
นั�งสีสันสดใสสาํหรับนกัเรียนนั�งนอนอ่าน  โดยหุ้มพนกัเกา้อี�ดว้ยผา้สีสันสดใส และนาํของตกแต่ง เช่น 
ตุก๊ตาไมเ้ป็นรูปเดก็อ่านหนงัสือ มาประดบัในหอ้งสมุด เป็นตน้ 
 

 
ภาพประกอบที�  11  มุมต่าง ๆ ในหอ้งสมุดโรงเรียนร่วมเกลา้ 
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ห้องสมุดโรงเรียนร่มเกล้า 

 หอ้งสมุดโรงเรียนร่มเกลา้  สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาสระแกว้ เขต 2  ตั�งอยูห่มู่ 8 
ตาํบลหนองตะเคียนบอน อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ใหบ้ริการแก่นกัเรียนตั�งแต่อนุบาลถึง
มธัยมศึกษาปีที� 3  จาํนวนนกัเรียน 556 คน  มีครูและผูบ้ริหารโรงเรียน รวม 27 คน ครูบรรณารักษ ์1 คน 
ครูช่วยงานห้องสมุด 2 คน นกัเรียนยวุบรรณารักษช่์วยงานหอ้งสมุด 10 คน    

 หอ้งสมุดมีขนาด 300 ตารางเมตร ตั�งอยูช่ั�นล่างของอาคารเรียน    มีหนงัสือ 6,979  เล่ม  นอก 
จากนี� ยงัมี CD-ROM  48 แผน่  VCD   143 แผน่  DVD    69  แผน่  แผนที�โลก  3  ชุด  ลูกโลก   2  ลูก  
เครื�องฉายสไลด ์  2  ตวั   โทรทศัน์   1   เครื�อง   เครื�องเล่น CD   1  เครื�อง  และคอมพิวเตอร์สาํหรับ
บริหารงานหอ้งสมุด จาํนวน 3 เครื�อง คอมพิวเตอร์สาํหรับสืบคน้ขอ้มูล 4 เครื�อง 

 ห้องสมุดโรงเรียนร่มเกล้า ก่อตั� งขึ� นในพ.ศ.2522 พร้อมกับการก่อตั� งโรงเรียน มีการ
ปรับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเนื�อง โดยทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วม จนทาํให้ประสบผลสาํเร็จ เริ�มตั�งแต่
การก่อตั�ง โดยพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ ทรงมีพระราชประสงคใ์ห้สร้างขึ�น เป็นอาคารกึ�งถาวร มี
พื�นที� 64 ตารางเมตร ต่อมา พ.ศ.2539 อาคารดงักล่าวชาํรุดทรุดโทรม จึงยา้ยมาอยูที่�อาคารเรียน พื�นที� 110 
ตารางเมตร ต่อมาเมื�อวนัที� 2 กุมภาพนัธ์ 2542 ไดรั้บการสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงจากสมาคม
นกัเรียนทุนบริติชเคาน์ซิล  69,000 บาท เพื�อปรับปรุงหอ้งสมุด ต่อมาเมื�อวนัที� 24 ธนัวาคม 2546 โรงเรียน
ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ “มติชน 25 ปี ระดมทุนหาหนงัสือดีให้ห้องสมุดโรงเรียน” โดยการดาํเนินงานของ
หนังสือพิมพ์มติชน  มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ และกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ รวม 100,000 บาท เพื�อพฒันาห้องสมุด   ต่อมา พ.ศ.2533 ห้องสมุดโรงเรียนไดรั้บคดัเลือก
จาก สพฐ. เขา้ร่วมโครงการพฒันาห้องสมุดมีชีวิตตน้แบบเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยสํานักวิชาการ และสาํนักงานอุทยานการเรียนรู้   (TK PARK) 
สนบัสนุนงบประมาณพฒันาห้องสมุด รวมทั�งพฒันาบุคลากร ทาํให้ห้องสมุดเป็นมาตรฐาน สามารถใช้
เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นกัเรียนและชุมชน   ปัจจุบนัห้องสมุดมีพื�นที�ใชส้อย 300 ตารางเมตร ประกอบดว้ย  
มุมอาเซียน มุมเฉลิมพระเกียรติ หอ้งสมุดเสียง มุมสืบคน้ หอ้งสมุดนอนอ่าน รวมทั�งหอ้งสมุดในสวน  

 

 
ภาพประกอบที� 10  หอ้งสมุดในสวนโรงเรียนร่มเกลา้ 
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 วิสัยทัศน์ห้องสมุดโรงเรียนร่มเกลา้ คือ เป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้หาความรู้ที�มีชีวิต มุ่งมั�น
บริการทุกฝ่าย พฒันาสู่มาตรฐาน เนน้การมีส่วนร่วม  

 การพัฒนาห้องสมุด โรงเรียนร่มเกลา้เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายทั�งผูบ้ริหาร
โรงเรียน ครูบรรณารักษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ นักเรียน ผูป้กครองและชุมชน ทั�งในดา้นการ
ให้บริการ การบริหารจดัการห้องสมุด การจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ
หอ้งสมุดโดยมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื�อหนงัสือที�ตอ้งการ การจดัหา/บริจาคหนงัสือ สื�อสิ�งพิมพต่์างๆ 
ใหห้อ้งสมุด เพื�อใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการมากที�สุด ทั�งบุคลากรในโรงเรียน ผูป้กครองและ
ชุมชน  ในส่วนของนักเรียนนั�นนอกจากเขา้ร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแลว้ยงัมีบรรณารักษ์น้อย
ช่วยงานหอ้งสมุดดว้ย 

  กาํหนดกลยุทธ์ โรงเรียนไดก้าํหนดกลยทุธ์ แผนงาน โครงการ แผนปฏิบติังานประจาํปีที�
สอดคลอ้งกบันโยบายห้องสมุด 3 ดี ของกระทรวงศึกษาธิการ ไดด้าํเนินงานตามกระบวนการขั�นตอน 
PDCA ( Plan DO Check  Action ) โดยมีการนิเทศ กาํกบัติดตามงาน รวมถึงการรายงานผลการดาํเนิน
ประจาํปีอยา่งต่อเนื�องและย ั�งยนื  รวมทั�งเผยแพร่ผลการดาํเนินงานสู่สาธารณชนไดรั้บทราบ รวมทั�งนาํผล
การประเมิน ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ มาพฒันาในดา้นต่างๆที�เกี�ยวขอ้งห้องสมุด เพื�อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลแก่การดาํเนินงานหอ้งสมุด สอดรับกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์บรรลุตามวตัถุประสงค์
ของการดาํเนินงาน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน 

 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ห้องสมุดจดัพื�นที�และมุมต่างๆ เพื�อตอบสนองแก่
ผูใ้ชบ้ริการ ไดแ้ก่ มุมเฉลิมพระเกียรติ มุมอาเซียน มุมสืบคน้ ห้องสมุดเสียง ห้องสมุดนอนอ่าน (สาํหรับ
เดก็ๆ นั�งนอนอ่านได)้ รวมทั�งจดัทาํหอ้งสมุดในสวนเพิ�มเติมดา้นนอกหอ้งสมุดเพื�อขยายพื�นที�การใชส้อย
และใชป้ระโยชน์จากความร่มรื�นของตน้ไมด้อกไมป้ระดบั  ในส่วนของบรรยากาศและสีสันในหอ้งสมุด
ช่วยสร้างบรรยากาศการอ่านและการเรียนรู้และดึงดูดความสนใจของนกัเรียน  นอกจากนี� ยงัจดัเบาะรอง
นั�งสีสันสดใสสาํหรับนกัเรียนนั�งนอนอ่าน  โดยหุ้มพนกัเกา้อี�ดว้ยผา้สีสันสดใส และนาํของตกแต่ง เช่น 
ตุก๊ตาไมเ้ป็นรูปเดก็อ่านหนงัสือ มาประดบัในหอ้งสมุด เป็นตน้ 
 

 
ภาพประกอบที�  11  มุมต่าง ๆ ในหอ้งสมุดโรงเรียนร่วมเกลา้ 
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 ดา้นการใหบ้ริการของหอ้งสมุดไดน้าํเทคโนโลยมีาใชอ้าํนวยความสะดวกในการใหบ้ริการ 
เป็นระบบยืม-คืน ดว้ยระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั  เพื�อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้ง และลดภาระ
งาน  นกัเรียนและครูจะสามารถยมืหนงัสือ สื�ออิเลก็ทรอนิกส์ไดภ้าคเรียนละ 10 เล่มต่อคน นอกเหนือจาก
การยมื-คืนปกติ จาํนวนครั� งละ 3 เล่ม/คน/3 วนั  ส่วนผูป้กครองนกัเรียนยมืไดค้รั� งละ 3 เล่ม/คน/3 วนั 

 โรงเรียนบูรณาการการจดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยการจดักิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื�อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านอย่างย ั�งยืน ในส่วนของกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านเนน้การมีส่วนร่วมของนกัเรียนและครู และจดักิจกรรมทุกสัปดาห์ หมุนเวียนกิจกรรม
ต่างๆ  ไดแ้ก่ กิจกรรมหนงัสือเล่มเลก็ กิจกรรมหนงัสือดีในดวงใจ บนัทึกการอ่าน กิจกรรมยอดนกัอ่าน  
กิจกรรมอ่านวนัละนิดจิตแจ่มใส กิจกรรมภาษาพาสนุก กิจกรรมสารรักยอดนกัอ่าน กิจกรรมสุขหรรษา
การเล่าเรื�อง  กิจกรรมพี�สอนนอ้ง  สัญจรการอ่าน นกัอ่านเสียงใส ค่ายนกัอ่าน เสียงตามสาย กิจกรรมวนั
สําคญั  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดซึ� งประกอบดว้ยกิจกรรมต่างๆ เช่น การเล่านิทาน มีการแสดงละคร  
ตอบคาํถามชิงรางวลั เป็นตน้  เพื�อปลูกฝังและชกัชวนให้นกัเรียนเกิดความสนใจอยากอ่านหนงัสือและ
เขา้หอ้งสมุดอยา่งต่อเนื�องและสมํ�าเสมอ   

 ในด้านการส่งเสริมการอ่านและการให้บริการแก่ชุมชน โรงเรียนจดักิจกรรมห้องสมุด
สัญจรสู่ชุมชนในพื�นที�ใกลเ้คียงโรงเรียน เรียกว่าหอ้งสมุดเคลื�อนที�  โดยจะออกใหบ้ริการเดือนละ 1 ครั� ง 
ภายในหมู่บา้น  มีหนังสือหลากหลายประเภทโดยเฉพาะหนังสือประเภทการประกอบอาหาร  งาน
ประดิษฐ์ หนังสือบนัเทิงคดี  และดา้นสุขภาพ  ที�มีประโยชน์ในการประกอบอาชีพ การรักษาสุขภาพ  
และผ่อนคลายความเครียดของชาวบา้นในชุมชน ซึ� งจากการจดักิจกรรมดงักล่าวไดรั้บความสนใจจาก
ชาวบา้นมากและตอ้งการใหโ้รงเรียนร่มเกลา้จดักิจกรรมอยา่งต่อเนื�อง   

 ในดา้นการขยายเครือการการดาํเนินงาน โรงเรียนร่มเกลา้เป็นศูนยก์ลางการเผยแพร่การใช้
โปรแกรมระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานให้กบัโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายที�มีความสนใจและตอ้งการใช้ระบบห้องสมุดอตัโนมติัสําหรับพฒันางานบริการห้องสมุด
โรงเรียนของตนเอง และขยายเครือข่ายใหค้วามรู้และช่วยโรงเรียนใกลเ้คียงในการพฒันาหอ้งสมุด 

 
ภาพประกอบที�  12  มุมอาเซียนภายในหอ้งสมุดโรงเรียนร่วมเกลา้ 
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 ความสําเร็จและความภาคภูมิใจ 
 การพฒันาหอ้งสมุดโรงเรียนใหป้ระสบความสาํเร็จมีปัจจยัที�สาํคญั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน
เห็นความสําคญัของห้องสมุด และความมุ่งมั�นตั� งใจจริงในการพฒันาห้องสมุด  การคน้ควา้ขอ้มูล 
ข่าวสารของบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างย ั�งยืนแก่นักเรียน ซึ� งจะ
ส่งผลทาํใหน้กัเรียนมีนิสยัใฝ่รู้ใฝ่เรียนและส่งผลต่อผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียนต่อไป นอกจากนี�
ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งเนน้ความมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาหอ้งสมุด ทาํให้
บุคลากรในโรงเรียนทุกคนตระหนักการส่งเสริมการอ่านและการพฒันาห้องสมุดไม่ใช่หน้าที�ของครู
บรรณารักษแ์ต่เพียงผูเ้ดียวแต่เป็นหนา้ที�ของครูทุกคน ซึ�งโรงเรียนมีผลงานเป็นที�ภาคภูมิใจ ไดแ้ก่  

 1. นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 
 2. นกัเรียน ครู และผูเ้กี�ยวขอ้งร้อยละ 90  เขา้มายมืหนงัสือ 
 3. นกัเรียน ครู ชุมชน เขา้มาใชบ้ริการในหอ้งสมุดอยูเ่สมอ 
 4. รางวลัชนะเลิศ การจดักิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา
ประถมศึกษาสระแกว้ เขต 2  พ.ศ.2553-2555 
 5. รางวลัหอ้งสมุดยอดเยี�ยม ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่  สาํนกังานเขตพื�นที�
การศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 2  พ.ศ. 2554 
    6. รางวลัชนะเลิศ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ( Good Practice ) สาํนกังานเขตพื�นที�
การศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 2  พ.ศ. 2554 
       7. รางวลัรองชนะเลิศ  อนัดบั 1  การประกวดการเขียนเรียงความ 3 D ระดบัมธัยมศึกษา 
สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 2  พ.ศ. 2554 
        8. รางวลัห้องสมุดตน้แบบมีชีวิตในโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี  สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการเรียนรู้ ร่วมกบั TK PARK 
    9. รางวลัชมเชย การเขียนเรียงความ โครงการสานฝันวยัใส จงัหวดัสระแกว้ มูลนิธิรัฐบุรุษ 
พลเอกเปรมติณสูลานนท ์พ.ศ.2553 
     10. รางวลัชนะเลิศโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา
ประถมศึกษาสระแกว้ เขต 2  พ.ศ. 2554 - 2555 

       11. ผูบ้ริหารโรงเรียนไดรั้บคดัเลือกไปศึกษาดูงานดา้นหอ้งสมุดและการส่งเสริมการอ่าน ณ 
ประเทศเกาหลี 
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 ดา้นการใหบ้ริการของหอ้งสมุดไดน้าํเทคโนโลยมีาใชอ้าํนวยความสะดวกในการใหบ้ริการ 
เป็นระบบยืม-คืน ดว้ยระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั  เพื�อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้ง และลดภาระ
งาน  นกัเรียนและครูจะสามารถยมืหนงัสือ สื�ออิเลก็ทรอนิกส์ไดภ้าคเรียนละ 10 เล่มต่อคน นอกเหนือจาก
การยมื-คืนปกติ จาํนวนครั� งละ 3 เล่ม/คน/3 วนั  ส่วนผูป้กครองนกัเรียนยมืไดค้รั� งละ 3 เล่ม/คน/3 วนั 

 โรงเรียนบูรณาการการจดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยการจดักิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื�อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านอย่างย ั�งยืน ในส่วนของกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านเนน้การมีส่วนร่วมของนกัเรียนและครู และจดักิจกรรมทุกสัปดาห์ หมุนเวียนกิจกรรม
ต่างๆ  ไดแ้ก่ กิจกรรมหนงัสือเล่มเลก็ กิจกรรมหนงัสือดีในดวงใจ บนัทึกการอ่าน กิจกรรมยอดนกัอ่าน  
กิจกรรมอ่านวนัละนิดจิตแจ่มใส กิจกรรมภาษาพาสนุก กิจกรรมสารรักยอดนกัอ่าน กิจกรรมสุขหรรษา
การเล่าเรื�อง  กิจกรรมพี�สอนนอ้ง  สัญจรการอ่าน นกัอ่านเสียงใส ค่ายนกัอ่าน เสียงตามสาย กิจกรรมวนั
สําคญั  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดซึ� งประกอบดว้ยกิจกรรมต่างๆ เช่น การเล่านิทาน มีการแสดงละคร  
ตอบคาํถามชิงรางวลั เป็นตน้  เพื�อปลูกฝังและชกัชวนให้นกัเรียนเกิดความสนใจอยากอ่านหนงัสือและ
เขา้หอ้งสมุดอยา่งต่อเนื�องและสมํ�าเสมอ   

 ในด้านการส่งเสริมการอ่านและการให้บริการแก่ชุมชน โรงเรียนจดักิจกรรมห้องสมุด
สัญจรสู่ชุมชนในพื�นที�ใกลเ้คียงโรงเรียน เรียกว่าหอ้งสมุดเคลื�อนที�  โดยจะออกใหบ้ริการเดือนละ 1 ครั� ง 
ภายในหมู่บา้น  มีหนังสือหลากหลายประเภทโดยเฉพาะหนังสือประเภทการประกอบอาหาร  งาน
ประดิษฐ์ หนังสือบนัเทิงคดี  และดา้นสุขภาพ  ที�มีประโยชน์ในการประกอบอาชีพ การรักษาสุขภาพ  
และผ่อนคลายความเครียดของชาวบา้นในชุมชน ซึ� งจากการจดักิจกรรมดงักล่าวไดรั้บความสนใจจาก
ชาวบา้นมากและตอ้งการใหโ้รงเรียนร่มเกลา้จดักิจกรรมอยา่งต่อเนื�อง   

 ในดา้นการขยายเครือการการดาํเนินงาน โรงเรียนร่มเกลา้เป็นศูนยก์ลางการเผยแพร่การใช้
โปรแกรมระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานให้กบัโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายที�มีความสนใจและตอ้งการใช้ระบบห้องสมุดอตัโนมติัสําหรับพฒันางานบริการห้องสมุด
โรงเรียนของตนเอง และขยายเครือข่ายใหค้วามรู้และช่วยโรงเรียนใกลเ้คียงในการพฒันาหอ้งสมุด 

 
ภาพประกอบที�  12  มุมอาเซียนภายในหอ้งสมุดโรงเรียนร่วมเกลา้ 
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 ความสําเร็จและความภาคภูมิใจ 
 การพฒันาหอ้งสมุดโรงเรียนใหป้ระสบความสาํเร็จมีปัจจยัที�สาํคญั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน
เห็นความสําคญัของห้องสมุด และความมุ่งมั�นตั� งใจจริงในการพฒันาห้องสมุด  การคน้ควา้ขอ้มูล 
ข่าวสารของบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างย ั�งยืนแก่นักเรียน ซึ� งจะ
ส่งผลทาํใหน้กัเรียนมีนิสยัใฝ่รู้ใฝ่เรียนและส่งผลต่อผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียนต่อไป นอกจากนี�
ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งเนน้ความมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาหอ้งสมุด ทาํให้
บุคลากรในโรงเรียนทุกคนตระหนักการส่งเสริมการอ่านและการพฒันาห้องสมุดไม่ใช่หน้าที�ของครู
บรรณารักษแ์ต่เพียงผูเ้ดียวแต่เป็นหนา้ที�ของครูทุกคน ซึ�งโรงเรียนมีผลงานเป็นที�ภาคภูมิใจ ไดแ้ก่  

 1. นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 
 2. นกัเรียน ครู และผูเ้กี�ยวขอ้งร้อยละ 90  เขา้มายมืหนงัสือ 
 3. นกัเรียน ครู ชุมชน เขา้มาใชบ้ริการในหอ้งสมุดอยูเ่สมอ 
 4. รางวลัชนะเลิศ การจดักิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา
ประถมศึกษาสระแกว้ เขต 2  พ.ศ.2553-2555 
 5. รางวลัหอ้งสมุดยอดเยี�ยม ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่  สาํนกังานเขตพื�นที�
การศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 2  พ.ศ. 2554 
    6. รางวลัชนะเลิศ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ( Good Practice ) สาํนกังานเขตพื�นที�
การศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 2  พ.ศ. 2554 
       7. รางวลัรองชนะเลิศ  อนัดบั 1  การประกวดการเขียนเรียงความ 3 D ระดบัมธัยมศึกษา 
สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 2  พ.ศ. 2554 
        8. รางวลัห้องสมุดตน้แบบมีชีวิตในโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี  สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการเรียนรู้ ร่วมกบั TK PARK 
    9. รางวลัชมเชย การเขียนเรียงความ โครงการสานฝันวยัใส จงัหวดัสระแกว้ มูลนิธิรัฐบุรุษ 
พลเอกเปรมติณสูลานนท ์พ.ศ.2553 
     10. รางวลัชนะเลิศโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา
ประถมศึกษาสระแกว้ เขต 2  พ.ศ. 2554 - 2555 

       11. ผูบ้ริหารโรงเรียนไดรั้บคดัเลือกไปศึกษาดูงานดา้นหอ้งสมุดและการส่งเสริมการอ่าน ณ 
ประเทศเกาหลี 
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 ห้องสมุดโรงเรียนนารีนุกลู 2 
  

ห้องสมุดโรงเรียนนารีนุกูล  2  ตั� งอยู่บนถนนชยางกูร  ตาํบลหัวเรือ  อาํเภอเมือง  จังหวดั
อุบลราชธานี  สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต  29   มีครู/บุคลากรทางการศึกษารวม
ผูบ้ริหาร  40  คน  นกัเรียน  571    

การบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนมีครูบรรณารักษ ์ 1  คน  ครูช่วยงานห้องสมุด  3  คน  และ 
ยวุบรรณารักษ ์ 40 คน  หอ้งสมุดตั�งอยูบ่ริเวณใตถุ้นอาคาร  216 ล.  พื�นที�  300  ตารางเมตร  มีหนงัสือรวม  
16,218  เล่ม   และสื�อซีดี  350  แผน่  คอมพิวเตอร์ห้องสมุดรวม  9  เครื�อง  แบ่งเป็นใชง้านห้องสมุด  3  
เครื�อง  และสืบคน้ขอ้มูล  6  เครื�อง    

 

 
ภ 
 
 
 
 

ภาพประกอบที� 13  หอ้งสมุดมีชีวติโรงเรียนนารีนุกลู 2 
 
ความเป็นมา 

จากการที�โรงเรียนไดรั้บการคดัเลือกจากสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานใหเ้ขา้ร่วม
โครงการหอ้งสมุดมีชีวิตตน้แบบในโรงเรียน  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรม
ราช-กุมารี  ถือเป็นมงคลยิ�ง  ทั�งยงัเป็นพลงัขบัเคลื�อนนโยบายสําคญัของโรงเรียนในการที�จะพฒันา
คุณภาพการเรียนรู้ให้กบันักเรียนที�ไดด้าํเนินการมาอย่างต่อเนื�อง โดยวิเคราะห์ปัญหาที�สําคญัทั�งก็เป็น
ปัญหาหลกัของชาติกคื็อ เด็กไทยขาดทกัษะในเรื�องการอ่าน การคิด การวิเคราะห์ และการเขียน สิ�งที�เป็น
ฐานปัญหาสาํคญัก็คือการอ่านของเด็กไทย  เพราะเป็นปัจจยัหลกัที�จะนาํไปสู่การคิด วิเคราะห์ เขียนได ้ 
อตัราการอ่านหนงัสือต่อวนัถือวา่ตํ�ามากจนน่าตกใจ  เมื�อเปรียบเทียบกบัประเทศที�มีความกา้วหนา้พฒันา  
จากการศึกษาถึงปัจจยัที�จะก่อให้เกิดการพฒันาการรักการอ่านของนักเรียนผนวกกบัแนวคิดของการ
พฒันาแหล่งเรียนรู้ตามโครงการฯ จึงเกิดเป็นแนวทางดาํเนินการที�สาํคญันาํสู่การปฏิบติัของโรงเรียน คือ   

1) การพัฒนาห้องสมุด  บรรยากาศที�ทา้ทาย สวยงาม ทนัสมยั  น่าสนใจ นาํเทคโนโยลีมาใชใ้ห้
เห็นถึงการเปลี�ยนแปลง แปลกตา จดัระบบเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือทนัสมยัตรงกบัความ
สนใจของนกัเรียน ตอ้งคาํนึงเสมอว่าห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที�ตอ้งจูงใจนกัเรียนให้เขา้มาใชบ้ริการ มี
ความสุขในการเขา้มาอยูใ่นบรรยากาศของหอ้งสมุด      
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2) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างครอบคลุม ทั�งในห้องเรียน  นอกห้องเรียน นอกโรงเรียน 
โดยเฉพาะหอ้งสมุดตอ้งทาํใหเ้ป็นหอ้งสมุดมีชีวิต มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื�อนไหวอยา่งต่อเนื�อง 

3) การสร้างเครือข่าย นับเป็นสิ�งสําคญัอีกประการหนึ� งเพราะการพฒันาที�สําคญัจะตอ้งเชื�อมโยง
ไปสู่หน่วยงานภายนอก ทั�งการรับบริการและให้บริการ อนัจะส่งผลต่อการเปลี�ยนแปลงพฒันา อีกทั�งยงัเป็น
การบริการหน่วยงานที�ขาดแคลน ซึ� งถือว่าเป็นการสร้างความเขม้แขง็ของการต่อยอดการพฒันาอยา่งย ั�งยืน  
เช่น  การช่วยเหลือพฒันาหอ้งสมุดโรงเรียนขนาดเลก็ การใหค้าํแนะนาํผูเ้ขา้ศึกษาดูงานหอ้งสมุดโรงเรียนที�
ตอ้งการพฒันาเกี�ยวกบัการส่งเสริมการอ่านโดยเฉพาะบริหารและจดัการของหอ้งสมุด  

4) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี�ยวข้องโดยตรง  ให้เห็นประโยชน์ และคุณค่า ครู นักเรียน  
ผูป้กครอง เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ทาํใหไ้ดเ้รียนรู้ ไดรั้บประโยชน์ไปพร้อม ๆ กนั   

5) การต่อยอดด้วยกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก  ผลผลิตจากการส่งเสริมการอ่าน  เป็นการกาํหนด
แนวคิดเพื�อให้เกิดผลผลิตจากการส่งเสริมการอ่าน ดว้ยกระบวนการจดัทาํหนงัสือเล่มเลก็  โดยนกัเรียน
ตอ้งใชป้ระสบการณ์จากการอ่าน  การสร้างจินตนาการ  ความคิด และสามารถเขียนเชื�อมโยงขอ้มูลได ้ ที�
สาํคญัมีการขยายเป็นกิจกรรมที�เป็นเอกลกัษณ์ของโรงเรียนใหน้กัเรียนทุกคนมีประสบการณ์และสามารถ
จดัทาํได ้  จึงอนุมานวา่ผลงานที�เกิดขึ�นน่าจะบอกไดว้า่นกัเรียนมีการพฒันาการอ่าน การคิด การวิเคราะห์ 
และการเขียนได ้ อนัจะส่งผลถึงคุณภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน  

 

กจิกรรมส่งเสริมการอ่าน 
จากแนวทางการดาํเนินการของโรงเรียนในการพฒันารักการอ่านของนกัเรียน  รวมทั�งแนวคิด

ของการพฒันาแหล่งเรียนรู้ดงักล่าว   ห้องสมุดไดว้ิเคราะห์และจดัทาํแผนงาน/โครงการพฒันาหอ้งสมุด 
โดยกาํหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค ์แผนการดาํเนินการ และงบประมาณที�ชดัเจน เพื�อสอดรับแผนกลยทุธ์
ของโรงเรียน  โดยมีโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  ดงันี�  

1. โครงการพัฒนาห้องสมุด (Living library และ e-Library) โครงการเขา้ค่ายเยาวชนคนรัก
หนงัสือ  โครงการอ่านสร้างสุข  โครงการเขา้ค่ายหนงัสือเล่มเลก็  โครงการปรับปรุงหอ้งสมุด    

2.  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุด เช่น  กิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์  กิจกรรมอ่านนิทาน 
กิจกรรมอ่านทาํนองเสนาะ   กิจกรรมเสียงจากหนังสือ  กิจกรรมเขียนเรียงความ กิจกรรมเขียนคาํขวญั  
กิจกรรมทาํหนังสือเล่มเล็ก   กิจกรรมคดัลายมือ  กิจกรรมเปิดพจนานุกรม  กิจกรรมอ่านฟังเสียง  
กิจกรรมโตว้าที  กิจกรรมแปลงคาํเป็นจาํนวน  กิจกรรมใบค้าํสาํนวนไทย  กิจกรรมอกัษรซ่อนคาํ  เกม  
Star  of  Knowledge   เกมคาํคม  เกมทาวเวอร์บลอ็ค  แสดงการจดัทาํสื�อ หนงัสืออ่านไม่รู้จบ การ์ด
สไลด ์ Circle Book  และกิจกรรมอื�น ๆ อีกมากมาย   

3.  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านนอกห้องสมุด เช่น ตน้ไมพู้ดได  ้เป็นการจดัป้ายความรู้  คาํสอน
ต่างๆ ติดไวต้ามสวนป่า เพื�อให้นักเรียนไดอ่้าน   กิจกรรมรักการอ่าน ที�จดัขึ�นในตอนเชา้ก่อนเขา้เรียน
คาบแรกหรือหากไม่มีเวลากใ็ชเ้วลาวา่งในการอ่านแลว้บนัทึกการอ่าน  ซึ�งทาํกนัทั�งโรงเรียน    
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 ห้องสมุดโรงเรียนนารีนุกลู 2 
  

ห้องสมุดโรงเรียนนารีนุกูล  2  ตั� งอยู่บนถนนชยางกูร  ตาํบลหัวเรือ  อาํเภอเมือง  จังหวดั
อุบลราชธานี  สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต  29   มีครู/บุคลากรทางการศึกษารวม
ผูบ้ริหาร  40  คน  นกัเรียน  571    

การบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนมีครูบรรณารักษ ์ 1  คน  ครูช่วยงานห้องสมุด  3  คน  และ 
ยวุบรรณารักษ ์ 40 คน  หอ้งสมุดตั�งอยูบ่ริเวณใตถุ้นอาคาร  216 ล.  พื�นที�  300  ตารางเมตร  มีหนงัสือรวม  
16,218  เล่ม   และสื�อซีดี  350  แผน่  คอมพิวเตอร์ห้องสมุดรวม  9  เครื�อง  แบ่งเป็นใชง้านห้องสมุด  3  
เครื�อง  และสืบคน้ขอ้มูล  6  เครื�อง    

 

 
ภ 
 
 
 
 

ภาพประกอบที� 13  หอ้งสมุดมีชีวติโรงเรียนนารีนุกลู 2 
 
ความเป็นมา 

จากการที�โรงเรียนไดรั้บการคดัเลือกจากสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานใหเ้ขา้ร่วม
โครงการหอ้งสมุดมีชีวิตตน้แบบในโรงเรียน  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรม
ราช-กุมารี  ถือเป็นมงคลยิ�ง  ทั�งยงัเป็นพลงัขบัเคลื�อนนโยบายสําคญัของโรงเรียนในการที�จะพฒันา
คุณภาพการเรียนรู้ให้กบันักเรียนที�ไดด้าํเนินการมาอย่างต่อเนื�อง โดยวิเคราะห์ปัญหาที�สําคญัทั�งก็เป็น
ปัญหาหลกัของชาติกคื็อ เด็กไทยขาดทกัษะในเรื�องการอ่าน การคิด การวิเคราะห์ และการเขียน สิ�งที�เป็น
ฐานปัญหาสาํคญัก็คือการอ่านของเด็กไทย  เพราะเป็นปัจจยัหลกัที�จะนาํไปสู่การคิด วิเคราะห์ เขียนได ้ 
อตัราการอ่านหนงัสือต่อวนัถือวา่ตํ�ามากจนน่าตกใจ  เมื�อเปรียบเทียบกบัประเทศที�มีความกา้วหนา้พฒันา  
จากการศึกษาถึงปัจจยัที�จะก่อให้เกิดการพฒันาการรักการอ่านของนักเรียนผนวกกบัแนวคิดของการ
พฒันาแหล่งเรียนรู้ตามโครงการฯ จึงเกิดเป็นแนวทางดาํเนินการที�สาํคญันาํสู่การปฏิบติัของโรงเรียน คือ   

1) การพัฒนาห้องสมุด  บรรยากาศที�ทา้ทาย สวยงาม ทนัสมยั  น่าสนใจ นาํเทคโนโยลีมาใชใ้ห้
เห็นถึงการเปลี�ยนแปลง แปลกตา จดัระบบเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือทนัสมยัตรงกบัความ
สนใจของนกัเรียน ตอ้งคาํนึงเสมอว่าห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที�ตอ้งจูงใจนกัเรียนให้เขา้มาใชบ้ริการ มี
ความสุขในการเขา้มาอยูใ่นบรรยากาศของหอ้งสมุด      
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2) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างครอบคลุม ทั�งในห้องเรียน  นอกห้องเรียน นอกโรงเรียน 
โดยเฉพาะหอ้งสมุดตอ้งทาํใหเ้ป็นหอ้งสมุดมีชีวิต มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื�อนไหวอยา่งต่อเนื�อง 

3) การสร้างเครือข่าย นับเป็นสิ�งสําคญัอีกประการหนึ� งเพราะการพฒันาที�สําคญัจะตอ้งเชื�อมโยง
ไปสู่หน่วยงานภายนอก ทั�งการรับบริการและให้บริการ อนัจะส่งผลต่อการเปลี�ยนแปลงพฒันา อีกทั�งยงัเป็น
การบริการหน่วยงานที�ขาดแคลน ซึ� งถือว่าเป็นการสร้างความเขม้แขง็ของการต่อยอดการพฒันาอยา่งย ั�งยืน  
เช่น  การช่วยเหลือพฒันาหอ้งสมุดโรงเรียนขนาดเลก็ การใหค้าํแนะนาํผูเ้ขา้ศึกษาดูงานหอ้งสมุดโรงเรียนที�
ตอ้งการพฒันาเกี�ยวกบัการส่งเสริมการอ่านโดยเฉพาะบริหารและจดัการของหอ้งสมุด  

4) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี�ยวข้องโดยตรง  ให้เห็นประโยชน์ และคุณค่า ครู นักเรียน  
ผูป้กครอง เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ทาํใหไ้ดเ้รียนรู้ ไดรั้บประโยชน์ไปพร้อม ๆ กนั   

5) การต่อยอดด้วยกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก  ผลผลิตจากการส่งเสริมการอ่าน  เป็นการกาํหนด
แนวคิดเพื�อให้เกิดผลผลิตจากการส่งเสริมการอ่าน ดว้ยกระบวนการจดัทาํหนงัสือเล่มเลก็  โดยนกัเรียน
ตอ้งใชป้ระสบการณ์จากการอ่าน  การสร้างจินตนาการ  ความคิด และสามารถเขียนเชื�อมโยงขอ้มูลได ้ ที�
สาํคญัมีการขยายเป็นกิจกรรมที�เป็นเอกลกัษณ์ของโรงเรียนใหน้กัเรียนทุกคนมีประสบการณ์และสามารถ
จดัทาํได ้  จึงอนุมานวา่ผลงานที�เกิดขึ�นน่าจะบอกไดว้า่นกัเรียนมีการพฒันาการอ่าน การคิด การวิเคราะห์ 
และการเขียนได ้ อนัจะส่งผลถึงคุณภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน  

 

กจิกรรมส่งเสริมการอ่าน 
จากแนวทางการดาํเนินการของโรงเรียนในการพฒันารักการอ่านของนกัเรียน  รวมทั�งแนวคิด

ของการพฒันาแหล่งเรียนรู้ดงักล่าว   ห้องสมุดไดว้ิเคราะห์และจดัทาํแผนงาน/โครงการพฒันาหอ้งสมุด 
โดยกาํหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค ์แผนการดาํเนินการ และงบประมาณที�ชดัเจน เพื�อสอดรับแผนกลยทุธ์
ของโรงเรียน  โดยมีโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  ดงันี�  

1. โครงการพัฒนาห้องสมุด (Living library และ e-Library) โครงการเขา้ค่ายเยาวชนคนรัก
หนงัสือ  โครงการอ่านสร้างสุข  โครงการเขา้ค่ายหนงัสือเล่มเลก็  โครงการปรับปรุงหอ้งสมุด    

2.  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุด เช่น  กิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์  กิจกรรมอ่านนิทาน 
กิจกรรมอ่านทาํนองเสนาะ   กิจกรรมเสียงจากหนังสือ  กิจกรรมเขียนเรียงความ กิจกรรมเขียนคาํขวญั  
กิจกรรมทาํหนังสือเล่มเล็ก   กิจกรรมคดัลายมือ  กิจกรรมเปิดพจนานุกรม  กิจกรรมอ่านฟังเสียง  
กิจกรรมโตว้าที  กิจกรรมแปลงคาํเป็นจาํนวน  กิจกรรมใบค้าํสาํนวนไทย  กิจกรรมอกัษรซ่อนคาํ  เกม  
Star  of  Knowledge   เกมคาํคม  เกมทาวเวอร์บลอ็ค  แสดงการจดัทาํสื�อ หนงัสืออ่านไม่รู้จบ การ์ด
สไลด ์ Circle Book  และกิจกรรมอื�น ๆ อีกมากมาย   

3.  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านนอกห้องสมุด เช่น ตน้ไมพู้ดได  ้เป็นการจดัป้ายความรู้  คาํสอน
ต่างๆ ติดไวต้ามสวนป่า เพื�อให้นักเรียนไดอ่้าน   กิจกรรมรักการอ่าน ที�จดัขึ�นในตอนเชา้ก่อนเขา้เรียน
คาบแรกหรือหากไม่มีเวลากใ็ชเ้วลาวา่งในการอ่านแลว้บนัทึกการอ่าน  ซึ�งทาํกนัทั�งโรงเรียน    
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เชิงรุก
สื�อส่ง
ชุมชน
สะดว
หนงัสื
จากห
อ่านข
วนัหย
หนังสื
ในช่ว
สร้าง
อ่านที
ครอบ
เรื�องข

บริจา
ซึ�งเป็
โรงเรี
จดัทาํ

สร้าง
นิทรร
หนงัสื
ผลสาํ
ฝึกกา
เรียน
เรียน
ประโ
ปัจจยั

ห้องส

4.  กิจกรร
ก เช่น  จดักิจ
งเสริมการอ่า
นเห็นความสํ
วกให้กับบุค
สือ โดยไม่ตอ้
หนังสือ  โดย
ข่าว  อ่านหนั
ยดุ เพื�อแนะน
สือที�นักเรียน
วงออกเยี�ยมบ้
สุข  ปลูกปัญ
ที�บ้าน  แล้วบ
บครัว ซึ�งทุกกิ
ของการอ่านม

5.  การช่ว
าคหนงัสือ โต๊
นโปรแกรมที
รยน   เป็นพี�เลี�
าขึ�นไปใหโ้รง

6.  กิจก
งสุข” ที�ยุวบ
รศการหนงัสื
สือเล่มเลก็  จั
าเร็จอยา่งสูง เ
ารทาํงานร่วม
รู้ทาํให้มีควา
รู้ และประส
โยชน์มากขึ�นต
ยที�ทาํให้ประส

ผลจากกา
สมุดมีชีวิต  น

รมส่งเสริมกา
กรรมกระเป๋
านอื�นๆ  ไปใ
สําคญัของการ
คคลในชุมช
องเดินทางไก
ให้นักเรียนจั
งัสือ  ที�สถานี
นาํข่าวสารที�ทั
นจดัทาํขึ�น (ห
บา้นผูป้กครอง
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บันทึกการอ่
กิจกรรมที�ทาํไ
มากยิ�งขึ�น 
วยเหลอืห้องส
ต๊ะอ่านหนงัสื
ที�พฒันาภายใน
ลี�ยงเตรียมการ
งเรียนอื�น ๆ ร
กรรมส่งเสริม
บรรณารักษ์น
สอ  จดัทาํสื�อส
ดัป้ายนิเทศแ
เป็นประโยชน
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ามมั�นใจ กลา้
บการณ์  ทาํใ
ต่อไป 
สบผลสําเร็จ 
ารกาํหนดกา
นอกจากจะส่

ารอ่านในชุมช
าหนงัสือสู่ชุม
ให้บริการกบั
รอ่านมากยิ�ง
น  ให้ได้รับท
กลมาถึงโรงเรี
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สมุดโรงเรียนที
อ  ติดตั�งโปร
นโรงเรียน  แ
รประเมินโรง
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โรงเรียน ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน ไดรั้บรางวลัในระดบัประเทศอย่างมากมาย เป็นที�ประจกัษต่์อสาธารณะ
ชนอย่างต่อเนื�องปัจจยัที�ทาํให้ประสบความสําเร็จ เนื�องมาจากความร่วมมือร่วมใจของบุคคลหลาย ๆ  
ฝ่าย  ไม่ว่าจะเป็นของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ไดแ้ก่  ผู้บริหารเห็นความสาํคญั ใหก้ารดูแลสนบัสนุน
และเป็นที�ปรึกษา เป็นขวญัและกาํลงัใจอยา่งใกลชิ้ด กระตุน้ใหบุ้คลากรในโรงเรียนเห็นความสาํคญัของ
หอ้งสมุด   คณะครูทุกคนที�เป็นคณะทาํงาน มีความตั�งใจมุ่งมั�น ร่วมมือร่วมใจเพื�อใหง้านสาํเร็จ   ใหค้วาม
ร่วมมือในการจดักิจกรรมอย่างสมํ�าเสมอ  ครูบรรณารักษ์มุ่งมั�นในการทาํงาน  จดัโครงการที�เหมาะสม  
จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลายร่วมกบัยุวบรรณารักษ ์ ที�มีความขยนั  อดทน  เสียสละ   
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ยุวบรรณารักษ์ มีความรับผิดชอบสูงและมีนิสัยรักการอ่าน มี
ความสามารถในการจดักิจกรรมร่วมกบัครูบรรณารักษ์  มีความมุ่งมั�น เสียสละ อดทน มีจิตสาธารณะ  
นกัเรียนทุกคนในโรงเรียน ไดใ้ห้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นอยา่งดี  มีนิสัยรัก
การอ่านเพิ�มขึ�น   ผู้ปกครอง ผู้นําชุมชนและองค์กรท้องถิ�น เห็นความสาํคญัและสนบัสนุนในการพฒันา
หอ้งสมุดมีชีวิต  โดยสนบัสนุนทั�งกาํลงัใจ  กาํลงักาย กาํลงัทรัพย ์ ส่งเสริม สนบัสนุน ความร่วมมือใน
ระหว่างชุมชน บุคลากรในระดับเขตพื�นที� ที�เกี�ยวขอ้งไดส้นบัสนุน ให้กาํลงัใจ ในการพฒันาห้องสมุด 
และประชาสมัพนัธ์ อยา่งอยา่งสมํ�าเสมอ 
 ดว้ยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกภาคส่วน ทาํใหห้อ้งสมุดมีชีวิตตน้แบบในโรงเรียน เพื�อ
เฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ของโรงเรียนนารีนุกูล 2 
ประสบความสาํเร็จอยา่งงดงาม ทั�งคุณภาพและกายภาพ  นบัเป็นความภาคภูมิใจอยา่งยิ�งของโรงเรียน  

 

ผลแห่งความสําเร็จจากการพฒันาห้องสมุด 
หอ้งสมุดโรงเรียนนารีนุกลู 2 ไดพ้ฒันาอยา่งต่อเนื�อง  ทาํใหห้อ้งสมุดมีบรรยากาศดี  มีหนงัสือดี  

มีกิจกรรมหลากหลายตลอดปี  นกัเรียนกระตือรือร้นในการอ่านมากขึ�น  ยุวบรรณารักษ ์ ยวุทูตการอ่าน  
ผูจ้ดักิจกรรม  รวมทั�งผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม  ต่างก็ไดรั้บความรู้  ไดพ้ฒันาตนเอง ทาํให้เป็นผูมี้นิสัยรักการ
อ่าน  มีจิตอาสา  มีจิตสาธารณะ  กลา้แสดงออกมากขึ�น   มีความมั�นใจ  รู้วิธีการนาํเสนองาน  รู้จกัการเป็น
ผูใ้ห้มากกว่าเป็นผูรั้บ   ไดรั้บการยอมรับในโรงเรียนและชุมชนทั�งดา้นกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  การ
จดัทาํสื�อส่งเสริมการอ่าน  เป็นวิทยากรร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ  ร่วมจดักิจกรรมยวุบรรณารักษก์บั สพฐ.   
เป็นตวัแทนเขา้แข่งขนักิจกรรมจนไดรั้บรางวลัมากมาย  เช่น  การเล่านิทาน  การบรรยายธรรม  การ
แข่งขนัหนงัสือเล่มเลก็  การแข่งกล่าวสุนทรพจน์ ฯลฯ และเป็นโรงเรียนที�ไดรั้บการยกยอ่งจากเขตพื�นที�
ใหเ้ป็นตน้แบบหอ้งสมุดมีชีวิต  
         จากการที�โรงเรียนนาํกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเขา้สู่ชุมชน  ทาํให้ชุมชนเขา้มามีบทบาทและร่วม
กิจกรรมกบัโรงเรียนมากขึ�น   ทาํใหค้วามสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนดีขึ�น อีกทั�งไดรั้บการยอมรับ
จากสื�อมวลชน อาทิ สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ลงบทความยกยอ่งชมเชยห้องสมุดโรงเรียนนารีนุกูล 2 ใน
คอลมัน์ส่องกลอ้งมองการศึกษา  เป็นตน้ 
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โรงเรียน ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน ไดรั้บรางวลัในระดบัประเทศอย่างมากมาย เป็นที�ประจกัษต่์อสาธารณะ
ชนอย่างต่อเนื�องปัจจยัที�ทาํให้ประสบความสําเร็จ เนื�องมาจากความร่วมมือร่วมใจของบุคคลหลาย ๆ  
ฝ่าย  ไม่ว่าจะเป็นของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ไดแ้ก่  ผู้บริหารเห็นความสาํคญั ใหก้ารดูแลสนบัสนุน
และเป็นที�ปรึกษา เป็นขวญัและกาํลงัใจอยา่งใกลชิ้ด กระตุน้ใหบุ้คลากรในโรงเรียนเห็นความสาํคญัของ
หอ้งสมุด   คณะครูทุกคนที�เป็นคณะทาํงาน มีความตั�งใจมุ่งมั�น ร่วมมือร่วมใจเพื�อใหง้านสาํเร็จ   ใหค้วาม
ร่วมมือในการจดักิจกรรมอย่างสมํ�าเสมอ  ครูบรรณารักษ์มุ่งมั�นในการทาํงาน  จดัโครงการที�เหมาะสม  
จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลายร่วมกบัยุวบรรณารักษ ์ ที�มีความขยนั  อดทน  เสียสละ   
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ยุวบรรณารักษ์ มีความรับผิดชอบสูงและมีนิสัยรักการอ่าน มี
ความสามารถในการจดักิจกรรมร่วมกบัครูบรรณารักษ์  มีความมุ่งมั�น เสียสละ อดทน มีจิตสาธารณะ  
นกัเรียนทุกคนในโรงเรียน ไดใ้ห้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นอยา่งดี  มีนิสัยรัก
การอ่านเพิ�มขึ�น   ผู้ปกครอง ผู้นําชุมชนและองค์กรท้องถิ�น เห็นความสาํคญัและสนบัสนุนในการพฒันา
หอ้งสมุดมีชีวิต  โดยสนบัสนุนทั�งกาํลงัใจ  กาํลงักาย กาํลงัทรัพย ์ ส่งเสริม สนบัสนุน ความร่วมมือใน
ระหว่างชุมชน บุคลากรในระดับเขตพื�นที� ที�เกี�ยวขอ้งไดส้นบัสนุน ให้กาํลงัใจ ในการพฒันาห้องสมุด 
และประชาสมัพนัธ์ อยา่งอยา่งสมํ�าเสมอ 
 ดว้ยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกภาคส่วน ทาํใหห้อ้งสมุดมีชีวิตตน้แบบในโรงเรียน เพื�อ
เฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ของโรงเรียนนารีนุกูล 2 
ประสบความสาํเร็จอยา่งงดงาม ทั�งคุณภาพและกายภาพ  นบัเป็นความภาคภูมิใจอยา่งยิ�งของโรงเรียน  

 

ผลแห่งความสําเร็จจากการพฒันาห้องสมุด 
หอ้งสมุดโรงเรียนนารีนุกลู 2 ไดพ้ฒันาอยา่งต่อเนื�อง  ทาํใหห้อ้งสมุดมีบรรยากาศดี  มีหนงัสือดี  

มีกิจกรรมหลากหลายตลอดปี  นกัเรียนกระตือรือร้นในการอ่านมากขึ�น  ยุวบรรณารักษ ์ ยวุทูตการอ่าน  
ผูจ้ดักิจกรรม  รวมทั�งผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม  ต่างก็ไดรั้บความรู้  ไดพ้ฒันาตนเอง ทาํให้เป็นผูมี้นิสัยรักการ
อ่าน  มีจิตอาสา  มีจิตสาธารณะ  กลา้แสดงออกมากขึ�น   มีความมั�นใจ  รู้วิธีการนาํเสนองาน  รู้จกัการเป็น
ผูใ้ห้มากกว่าเป็นผูรั้บ   ไดรั้บการยอมรับในโรงเรียนและชุมชนทั�งดา้นกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  การ
จดัทาํสื�อส่งเสริมการอ่าน  เป็นวิทยากรร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ  ร่วมจดักิจกรรมยวุบรรณารักษก์บั สพฐ.   
เป็นตวัแทนเขา้แข่งขนักิจกรรมจนไดรั้บรางวลัมากมาย  เช่น  การเล่านิทาน  การบรรยายธรรม  การ
แข่งขนัหนงัสือเล่มเลก็  การแข่งกล่าวสุนทรพจน์ ฯลฯ และเป็นโรงเรียนที�ไดรั้บการยกยอ่งจากเขตพื�นที�
ใหเ้ป็นตน้แบบหอ้งสมุดมีชีวิต  
         จากการที�โรงเรียนนาํกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเขา้สู่ชุมชน  ทาํให้ชุมชนเขา้มามีบทบาทและร่วม
กิจกรรมกบัโรงเรียนมากขึ�น   ทาํใหค้วามสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนดีขึ�น อีกทั�งไดรั้บการยอมรับ
จากสื�อมวลชน อาทิ สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ลงบทความยกยอ่งชมเชยห้องสมุดโรงเรียนนารีนุกูล 2 ใน
คอลมัน์ส่องกลอ้งมองการศึกษา  เป็นตน้ 
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รางวลัแห่งความภาคภูมิใจ 
 1. ผลงานครูบรรณารักษ์ 

1.1  รางวลั หนึ�งแสนครูดี จากคุรุสภา ประจาํปี 2554 
1.2  รางวลัครูสอนดี สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพเยาวชน 

ประจาํปี 2555 
1.3  รางวลัศาสตราจารยคุ์ณหญิงแมน้มาส ชวลิต ประจาํปี 2555 โครงการผูท้าํความดีเพื�อ

สงัคม ดา้นพฒันาหอ้งสมุด สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยโดยมูลนิธิตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
1.4  รางวลัครูผูส้อนดีเด่น จากคุรุสภา  ปี 2555 
1.5 ไดรั้บคดัเลือกจาก สพฐ. ศึกษาดูงานดา้นส่งเสริมการอ่าน ประเทศญี�ปุ่น ปีการศึกษา 2555 

 2.  ผลงานนักเรียน 
2.1 รางวลัชนะเลิศการแข่งขนัหนงัสือเล่มเล็ก หนึ�งเล่มหนึ�งรัก เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ปี 2554  ระดบัชาติ ชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้  และชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย -
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 การแข่งขนัหนังสือเล่มเล็กระดบัชาติ งานศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 2554  
ชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้  

2.2 รางวลัเหรียญเงินการแข่งขนัหนงัสือเล่มเลก็ระดบัชาติ งานศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 
2554 ชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

2.3 รางวลัชมเชยการแข่งขนัอ่านฟังเสียง ระดบัชาติ ชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้ ปีการศึกษา2554 
2.4 รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 และรางวลัดีเด่นเฉพาะดา้น ดา้นการจดัทาํรูปเล่ม การแข่งขนั

หนงัสือเพิ�มพนูความรู้จากสารานุกรม ชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้ ปีการศึกษา2554 
2.5 รางวลัชนะเลิศการแข่งขนัคาํคม ระดบัเขต ชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้ และตอนปลายงาน

ศิลปหตัถกรรมระดบัชาติ ปีการศึกษา 2555   
2.6 รางวลัชนะเลิศการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั�นมัธยมศึกษาตอนต้น งาน

ศิลปหตัถกรรมระดบัชาติ ปีการศึกษา 2555 
2.7 รางวลัชนะเลิศโครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555 
2.8 รางวลัชนะเลิศและรองชนะเลิศยวุทูตการอ่าน ปีการศึกษา 2555 
2.9 ไดรั้บการรับรองใหผ้า่นการประเมินโรงเรียนในฝันรุ่นที� 3 (โรงเรียนดีประจาํอาํเภอ)  
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ประสบการณ์สู่ความสําเร็จ 
“ห้องสมุดมีชีวติ” อุทยานการเรียนรู้ 

นางสาวทศันีย ์จนัอินทร์ 

 เกือบ 1 ทศวรรษแลว้ที�แนวคิด “หอ้งสมุดมีชีวิต” แพร่หลายอยา่งกวา้งขวางในวงการบรรณารักษ์
และการศึกษาไทย  ห้องสมุดทั�วประเทศทั�งระดบัโรงเรียน ชุมชน และจงัหวดั ไดเ้กิดความตื�นตวัที�จะ
ปรับเปลี�ยนภาพลกัษณ์แบบเดิมๆ ที�เตม็ไปดว้ยกฎระเบียบ เงียบขรึม ไร้ชีวิตชีวา ใหก้ลายเป็นแหล่งเรียนรู้
ที�จะสามารถกระตุน้ให้เด็กและเยาวชนเกิดนิสัยรักการอ่านและสามารถจุดประกายในการต่อยอดความรู้
เพิ�มเติม  
 กล่าวไดว้่า กระแสความเปลี�ยนแปลงครั� งสาํคญันี� ส่วนหนึ�งเป็นผลกระทบทั�งโดยตรงและโดย
อ้อมจากการก่อตั� งอุทยานการเรียนรู้ ซึ� งเป็นต้นแบบของห้องสมุดมีชีวิต  มีพันธกิจสําคัญในการ
สังเคราะห์และขยายองคค์วามรู้ดา้นการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ที�มีชีวิต เพื�อให้สังคมไทยเตม็ไปดว้ย
พื�นที�สาธารณะเพื�อการเรียนรู้ และกลายเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป 
 ด้วยการดาํเนินงานเสมือนเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่มากว่า 8 ปี อุทยานการเรียนรู้จึงได้
กลั�นกรองประสบการณ์ ทั�งในดา้นการออกแบบพื�นที�ทางกายภาพ  สาระ/กิจกรรม/การบริการ และการ
บริหาร เพื�อบอกเล่าหนทางแห่งความสาํเร็จว่า กว่าจะมาเป็นตน้แบบ “ห้องสมุดมีชีวิต” ไดน้ั�น มีแนวคิด
และแนวทางการทาํงานอยา่งไร กญุแจที�ช่วยไขไปสู่ความสาํเร็จคืออะไร และยงัมีความทา้ทายใดบา้งที�รอ
อยูภ่ายหนา้   
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที� 14  ศนูยศิ์ลปะและวฒันธรรมแห่งชาติจอร์จ ปอมปิดู ประเทศฝรั�งเศส  
และหอสมุดแห่งชาติ ประเทศสิงคโปร์ หนึ�งในแรงบนัดาลใจสาํคญัในการจดัทาํอุทยานการเรียนรู้ 
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รางวลัแห่งความภาคภูมิใจ 
 1. ผลงานครูบรรณารักษ์ 

1.1  รางวลั หนึ�งแสนครูดี จากคุรุสภา ประจาํปี 2554 
1.2  รางวลัครูสอนดี สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพเยาวชน 

ประจาํปี 2555 
1.3  รางวลัศาสตราจารยคุ์ณหญิงแมน้มาส ชวลิต ประจาํปี 2555 โครงการผูท้าํความดีเพื�อ

สงัคม ดา้นพฒันาหอ้งสมุด สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยโดยมูลนิธิตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
1.4  รางวลัครูผูส้อนดีเด่น จากคุรุสภา  ปี 2555 
1.5 ไดรั้บคดัเลือกจาก สพฐ. ศึกษาดูงานดา้นส่งเสริมการอ่าน ประเทศญี�ปุ่น ปีการศึกษา 2555 

 2.  ผลงานนักเรียน 
2.1 รางวลัชนะเลิศการแข่งขนัหนงัสือเล่มเล็ก หนึ�งเล่มหนึ�งรัก เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ปี 2554  ระดบัชาติ ชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้  และชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย -
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 การแข่งขนัหนังสือเล่มเล็กระดบัชาติ งานศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 2554  
ชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้  

2.2 รางวลัเหรียญเงินการแข่งขนัหนงัสือเล่มเลก็ระดบัชาติ งานศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 
2554 ชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

2.3 รางวลัชมเชยการแข่งขนัอ่านฟังเสียง ระดบัชาติ ชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้ ปีการศึกษา2554 
2.4 รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 และรางวลัดีเด่นเฉพาะดา้น ดา้นการจดัทาํรูปเล่ม การแข่งขนั

หนงัสือเพิ�มพนูความรู้จากสารานุกรม ชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้ ปีการศึกษา2554 
2.5 รางวลัชนะเลิศการแข่งขนัคาํคม ระดบัเขต ชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้ และตอนปลายงาน

ศิลปหตัถกรรมระดบัชาติ ปีการศึกษา 2555   
2.6 รางวลัชนะเลิศการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั�นมัธยมศึกษาตอนต้น งาน

ศิลปหตัถกรรมระดบัชาติ ปีการศึกษา 2555 
2.7 รางวลัชนะเลิศโครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555 
2.8 รางวลัชนะเลิศและรองชนะเลิศยวุทูตการอ่าน ปีการศึกษา 2555 
2.9 ไดรั้บการรับรองใหผ้า่นการประเมินโรงเรียนในฝันรุ่นที� 3 (โรงเรียนดีประจาํอาํเภอ)  
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ประสบการณ์สู่ความสําเร็จ 
“ห้องสมุดมีชีวติ” อุทยานการเรียนรู้ 

นางสาวทศันีย ์จนัอินทร์ 

 เกือบ 1 ทศวรรษแลว้ที�แนวคิด “หอ้งสมุดมีชีวิต” แพร่หลายอยา่งกวา้งขวางในวงการบรรณารักษ์
และการศึกษาไทย  ห้องสมุดทั�วประเทศทั�งระดบัโรงเรียน ชุมชน และจงัหวดั ไดเ้กิดความตื�นตวัที�จะ
ปรับเปลี�ยนภาพลกัษณ์แบบเดิมๆ ที�เตม็ไปดว้ยกฎระเบียบ เงียบขรึม ไร้ชีวิตชีวา ใหก้ลายเป็นแหล่งเรียนรู้
ที�จะสามารถกระตุน้ให้เด็กและเยาวชนเกิดนิสัยรักการอ่านและสามารถจุดประกายในการต่อยอดความรู้
เพิ�มเติม  
 กล่าวไดว้่า กระแสความเปลี�ยนแปลงครั� งสาํคญันี� ส่วนหนึ�งเป็นผลกระทบทั�งโดยตรงและโดย
อ้อมจากการก่อตั� งอุทยานการเรียนรู้ ซึ� งเป็นต้นแบบของห้องสมุดมีชีวิต  มีพันธกิจสําคัญในการ
สังเคราะห์และขยายองคค์วามรู้ดา้นการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ที�มีชีวิต เพื�อให้สังคมไทยเตม็ไปดว้ย
พื�นที�สาธารณะเพื�อการเรียนรู้ และกลายเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป 
 ด้วยการดาํเนินงานเสมือนเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่มากว่า 8 ปี อุทยานการเรียนรู้จึงได้
กลั�นกรองประสบการณ์ ทั�งในดา้นการออกแบบพื�นที�ทางกายภาพ  สาระ/กิจกรรม/การบริการ และการ
บริหาร เพื�อบอกเล่าหนทางแห่งความสาํเร็จว่า กว่าจะมาเป็นตน้แบบ “ห้องสมุดมีชีวิต” ไดน้ั�น มีแนวคิด
และแนวทางการทาํงานอยา่งไร กญุแจที�ช่วยไขไปสู่ความสาํเร็จคืออะไร และยงัมีความทา้ทายใดบา้งที�รอ
อยูภ่ายหนา้   
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที� 14  ศนูยศิ์ลปะและวฒันธรรมแห่งชาติจอร์จ ปอมปิดู ประเทศฝรั�งเศส  
และหอสมุดแห่งชาติ ประเทศสิงคโปร์ หนึ�งในแรงบนัดาลใจสาํคญัในการจดัทาํอุทยานการเรียนรู้ 
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ก่อร่างสร้างความคดิ ตอบโจทย์ของสังคมไทย 
อุทยานการเรียนรู้ก่อตั�งขึ�นเพื�อตอบโจทยแ์ละแกไ้ขปัญหาสําคญัของสังคมไทยเกี�ยวกบัการ

พฒันาทรัพยากรมนุษยอ์นัเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาประเทศ  อุปสรรคสําคญัต่อการพฒันาคนคือ 
ระบบการศึกษาไทยและการเรียนการสอนที�ยงัไม่เอื�ออาํนวยให้เด็กคิดเป็น ทาํเป็น กลา้คิด กลา้ทาํ 
เยาวชนและผูใ้หญ่ ยงัมีอตัราการอ่านหนงัสือนอ้ย เพราะไม่ไดรั้บการปลูกฝังและส่งเสริมให้เด็กรักการ
อ่านและใชห้อ้งสมุด  รวมทั�งภาพลกัษณ์ของหอ้งสมุดที�ไม่สามารถชกัจูงความสนใจของผูใ้ชบ้ริการ 

อุทยานการเรียนรู้จึงมีจุดมุ่งหมายที�จะเป็นพื�นที�สาธารณะเพื�อการเรียนรู้ให้กบัสังคมไทย โดย
เน้นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การคิด การแสวงหาความรู้ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
บรรยากาศการเรียนรู้อยา่งสร้างสรรค ์ทนัสมยั และการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ในกลุ่มเดก็และเยาวชน 

แรงบนัดาลใจสาํคญัในการจดัทาํอุทยานการเรียนรู้ มาจากห้องสมุดที�มีชื�อเสียงของต่างประเทศ
หลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ�งศูนยศิ์ลปะและวฒันธรรมแห่งชาติจอร์จ ปอมปิดู ของประเทศฝรั�งเศส ที�
หลายภาคส่วนในสังคมไดมี้ส่วนร่วมในการขบัเคลื�อนการอ่านและการพฒันาห้องสมุด  และห้องสมุด
ของประเทศสิงคโปร์ ซึ� งตั�งอยูใ่นศูนยก์ารคา้ มีระบบการบริหารจดัการแบบเอกชน  จากนั�นไดป้ระยกุต์
ประสบการณ์และวิธีการจากนานาประเทศมาปรับใชใ้นกรอบเงื�อนไขและความตอ้งการของสงัคมไทย 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที� 15 พื�นที�ภายในหอ้งสมุดมีชีวิต อุทยานการเรียนรู้ 

ที�ออกแบบใหมี้บรรยากาศผอ่นคลาย และรองรับกบักิจกรรมการเรียนรู้ที�หลากหลาย 
 

ภารกจิห้องสมุดมีชีวติ 
 คนส่วนใหญ่มกัรู้จกัอุทยานการเรียนรู้ในฐานะที�เป็นห้องสมุด แต่แทจ้ริงแลว้อุทยานการเรียนรู้
ยงัดาํเนินภารกิจที�เกี�ยวขอ้งกับการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้อีกหลายด้าน ทั�งด้านการจดักิจกรรม
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ส่งเสริมการอ่าน การสร้างสรรคเ์นื�อหาสาระ การวิจยัและงานวิชาการ การขบัเคลื�อนนโยบายดา้นการอ่าน 
และการขยายเครือข่ายหอ้งสมุดมีชีวิต 

ห้องสมุดไร้พรมแดน 
“ห้องสมุดมีชีวิต” ของอุทยานการเรียนรู้เป็นพื�นที�การเรียนรู้ที�มีภาพลกัษณ์ทนัสมยั สวยงาม

สะดุดตา มีความเป็นมิตร และชวนให้เกิดพลงัสร้างสรรค ์จุดเนน้สําคญัคือการสลายเส้นแบ่งพรมแดน
ระหว่างหอ้งสมุด ศูนยศิ์ลปวฒันธรรม ศูนยก์ารเรียนรู้ และศูนยเ์ทคโนโลยี ทาํให้การอ่านและการเรียนรู้
ไม่ใช่กิจกรรมที�แยกขาดออกจากกนั  พื�นที�ภายในอุทยานการเรียนรู้จึงผสมผสานกระบวนการเรียนรู้ดว้ย
สื�อ หนงัสือ ดนตรี มลัติมีเดีย และกิจกรรมสร้างสรรคไ์วอ้ยา่งกลมกลืน 

หนงัสือที�ใหบ้ริการในหอ้งสมุดมีจาํนวนมากกว่าแสนเล่ม มีหลากหลายประเภท และมีความทนั
ยคุทนัสมยั หนงัสือที�มีเนื�อหาเฉพาะทางจะถูกจดัแบ่งพื�นที�การอ่านไวโ้ดยเฉพาะเพื�อความสะดวกในการ
คน้ควา้ เช่น หนงัสือดา้นการสร้างสรรคแ์ละการออกแบบที�ใหบ้ริการในหอ้ง Mind Room หนงัสือดา้น
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ที�ห้องสมุดไอที และ หนังสือดา้นดนตรีไทยและดนตรีสากลในห้องสมุด
ดนตรี นอกจากนี� ยงัมีการใหบ้ริการหนงัสืออีบุ๊คผา่น e-library รวมทั�ง e-content และ online-activity อีก
มากมายที�นาํเสนอผา่นทางเวบ็ไซตอี์กดว้ย 

จุดเด่นสาํคญัอีกประการหนึ�งของห้องสมุดมีชีวิตคือกระบวนการคดัสรรหนงัสือเพื�อให้บริการ 
อุทยานการเรียนรู้มีคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิที�ทาํงานเกี�ยวกับหนังสือ เช่น อาจารย์จากภาควิชา
วรรณกรรมเยาวชน ผูเ้ชี�ยวชาญจากกระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการจดัทาํเกณฑ์การ
คดัเลือกหนงัสือ นอกจากนี�ยงัเปิดโอกาสใหผู้ใ้ชบ้ริการแนะนาํหนงัสือที�ตอ้งการอ่าน  กระบวนการจดัซื�อ
หนังสือจะมีความยืดหยุ่นมาก  กล่าวคือไม่ไดส้ั�งซื�อหนังสือเป็นรายปีดงัเช่นห้องสมุดโดยทั�วไป  แต่
สั�งซื�อหนังสือเป็นรายเดือน บรรณารักษ์สามารถไปเลือกหาหนังสือโดยตรงจากร้านจาํหน่ายหนังสือ 
หรือตามมหกรรมหนงัสือใหญ่ๆ เช่น งานสัปดาห์หนงัสือแห่งชาติ และงานมหกรรมหนงัสือเพื�อเด็ก เมื�อ
ซื�อหาหนงัสือมาแลว้กใ็หค้วามใส่ใจกบัขั�นตอนการนาํหนงัสือเขา้สู่ระบบอยา่งรวดเร็ว เพื�อใหผู้ใ้ชบ้ริการ
ไดอ่้านหนงัสือที�กาํลงัเป็นที�นิยมอยูใ่นทอ้งตลาด 

อยา่งไรก็ตาม ยงัมีความรู้อีกมหาศาลที�รอผูอ่้านอยู่ภายนอกพื�นที�ห้องสมุด อุทยานการเรียนรู้จึง
ให้ความสําคญัเป็นพิเศษกับการวางระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื�อ
สนบัสนุนใหผู้ใ้ชบ้ริการไดเ้ชื�อมต่อกบัโลกขอ้มูลข่าวสารที�ตอ้งการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

หัวใจสําคญัที�จะช่วยเติม “ชีวิต” ให้กบัห้องสมุดก็คือกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้  
การเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน ตรงกบัความสนใจและความถนัด จะช่วยกระตุน้ให้ผูเ้ขา้ร่วม
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ก่อร่างสร้างความคดิ ตอบโจทย์ของสังคมไทย 
อุทยานการเรียนรู้ก่อตั�งขึ�นเพื�อตอบโจทยแ์ละแกไ้ขปัญหาสําคญัของสังคมไทยเกี�ยวกบัการ

พฒันาทรัพยากรมนุษยอ์นัเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาประเทศ  อุปสรรคสําคญัต่อการพฒันาคนคือ 
ระบบการศึกษาไทยและการเรียนการสอนที�ยงัไม่เอื�ออาํนวยให้เด็กคิดเป็น ทาํเป็น กลา้คิด กลา้ทาํ 
เยาวชนและผูใ้หญ่ ยงัมีอตัราการอ่านหนงัสือนอ้ย เพราะไม่ไดรั้บการปลูกฝังและส่งเสริมให้เด็กรักการ
อ่านและใชห้อ้งสมุด  รวมทั�งภาพลกัษณ์ของหอ้งสมุดที�ไม่สามารถชกัจูงความสนใจของผูใ้ชบ้ริการ 

อุทยานการเรียนรู้จึงมีจุดมุ่งหมายที�จะเป็นพื�นที�สาธารณะเพื�อการเรียนรู้ให้กบัสังคมไทย โดย
เน้นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การคิด การแสวงหาความรู้ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
บรรยากาศการเรียนรู้อยา่งสร้างสรรค ์ทนัสมยั และการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ในกลุ่มเดก็และเยาวชน 

แรงบนัดาลใจสาํคญัในการจดัทาํอุทยานการเรียนรู้ มาจากห้องสมุดที�มีชื�อเสียงของต่างประเทศ
หลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ�งศูนยศิ์ลปะและวฒันธรรมแห่งชาติจอร์จ ปอมปิดู ของประเทศฝรั�งเศส ที�
หลายภาคส่วนในสังคมไดมี้ส่วนร่วมในการขบัเคลื�อนการอ่านและการพฒันาห้องสมุด  และห้องสมุด
ของประเทศสิงคโปร์ ซึ� งตั�งอยูใ่นศูนยก์ารคา้ มีระบบการบริหารจดัการแบบเอกชน  จากนั�นไดป้ระยกุต์
ประสบการณ์และวิธีการจากนานาประเทศมาปรับใชใ้นกรอบเงื�อนไขและความตอ้งการของสงัคมไทย 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที� 15 พื�นที�ภายในหอ้งสมุดมีชีวิต อุทยานการเรียนรู้ 

ที�ออกแบบใหมี้บรรยากาศผอ่นคลาย และรองรับกบักิจกรรมการเรียนรู้ที�หลากหลาย 
 

ภารกจิห้องสมุดมีชีวติ 
 คนส่วนใหญ่มกัรู้จกัอุทยานการเรียนรู้ในฐานะที�เป็นห้องสมุด แต่แทจ้ริงแลว้อุทยานการเรียนรู้
ยงัดาํเนินภารกิจที�เกี�ยวขอ้งกับการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้อีกหลายด้าน ทั�งด้านการจดักิจกรรม
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ส่งเสริมการอ่าน การสร้างสรรคเ์นื�อหาสาระ การวิจยัและงานวิชาการ การขบัเคลื�อนนโยบายดา้นการอ่าน 
และการขยายเครือข่ายหอ้งสมุดมีชีวิต 

ห้องสมุดไร้พรมแดน 
“ห้องสมุดมีชีวิต” ของอุทยานการเรียนรู้เป็นพื�นที�การเรียนรู้ที�มีภาพลกัษณ์ทนัสมยั สวยงาม

สะดุดตา มีความเป็นมิตร และชวนให้เกิดพลงัสร้างสรรค ์จุดเนน้สําคญัคือการสลายเส้นแบ่งพรมแดน
ระหว่างหอ้งสมุด ศูนยศิ์ลปวฒันธรรม ศูนยก์ารเรียนรู้ และศูนยเ์ทคโนโลยี ทาํให้การอ่านและการเรียนรู้
ไม่ใช่กิจกรรมที�แยกขาดออกจากกนั  พื�นที�ภายในอุทยานการเรียนรู้จึงผสมผสานกระบวนการเรียนรู้ดว้ย
สื�อ หนงัสือ ดนตรี มลัติมีเดีย และกิจกรรมสร้างสรรคไ์วอ้ยา่งกลมกลืน 

หนงัสือที�ใหบ้ริการในหอ้งสมุดมีจาํนวนมากกว่าแสนเล่ม มีหลากหลายประเภท และมีความทนั
ยคุทนัสมยั หนงัสือที�มีเนื�อหาเฉพาะทางจะถูกจดัแบ่งพื�นที�การอ่านไวโ้ดยเฉพาะเพื�อความสะดวกในการ
คน้ควา้ เช่น หนงัสือดา้นการสร้างสรรคแ์ละการออกแบบที�ใหบ้ริการในหอ้ง Mind Room หนงัสือดา้น
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ที�ห้องสมุดไอที และ หนังสือดา้นดนตรีไทยและดนตรีสากลในห้องสมุด
ดนตรี นอกจากนี� ยงัมีการใหบ้ริการหนงัสืออีบุ๊คผา่น e-library รวมทั�ง e-content และ online-activity อีก
มากมายที�นาํเสนอผา่นทางเวบ็ไซตอี์กดว้ย 

จุดเด่นสาํคญัอีกประการหนึ�งของห้องสมุดมีชีวิตคือกระบวนการคดัสรรหนงัสือเพื�อให้บริการ 
อุทยานการเรียนรู้มีคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิที�ทาํงานเกี�ยวกับหนังสือ เช่น อาจารย์จากภาควิชา
วรรณกรรมเยาวชน ผูเ้ชี�ยวชาญจากกระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการจดัทาํเกณฑ์การ
คดัเลือกหนงัสือ นอกจากนี�ยงัเปิดโอกาสใหผู้ใ้ชบ้ริการแนะนาํหนงัสือที�ตอ้งการอ่าน  กระบวนการจดัซื�อ
หนังสือจะมีความยืดหยุ่นมาก  กล่าวคือไม่ไดส้ั�งซื�อหนังสือเป็นรายปีดงัเช่นห้องสมุดโดยทั�วไป  แต่
สั�งซื�อหนังสือเป็นรายเดือน บรรณารักษ์สามารถไปเลือกหาหนังสือโดยตรงจากร้านจาํหน่ายหนังสือ 
หรือตามมหกรรมหนงัสือใหญ่ๆ เช่น งานสัปดาห์หนงัสือแห่งชาติ และงานมหกรรมหนงัสือเพื�อเด็ก เมื�อ
ซื�อหาหนงัสือมาแลว้กใ็หค้วามใส่ใจกบัขั�นตอนการนาํหนงัสือเขา้สู่ระบบอยา่งรวดเร็ว เพื�อใหผู้ใ้ชบ้ริการ
ไดอ่้านหนงัสือที�กาํลงัเป็นที�นิยมอยูใ่นทอ้งตลาด 

อยา่งไรก็ตาม ยงัมีความรู้อีกมหาศาลที�รอผูอ่้านอยู่ภายนอกพื�นที�ห้องสมุด อุทยานการเรียนรู้จึง
ให้ความสําคญัเป็นพิเศษกับการวางระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื�อ
สนบัสนุนใหผู้ใ้ชบ้ริการไดเ้ชื�อมต่อกบัโลกขอ้มูลข่าวสารที�ตอ้งการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

หัวใจสําคญัที�จะช่วยเติม “ชีวิต” ให้กบัห้องสมุดก็คือกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้  
การเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน ตรงกบัความสนใจและความถนัด จะช่วยกระตุน้ให้ผูเ้ขา้ร่วม
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กิจกรรมเกิดความตอ้งการคน้ควา้ต่อยอดความรู้ดว้ยตนเอง  ห้องสมุดมีชีวิตจึงจะตอ้งเลือกสรรหนงัสือที�
สอดคลอ้งกบักิจกรรมที�จดัขึ�น และจดัวางในตูห้นงัสือที�สะดุดตา 

การจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านจะพิจารณาตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและวนัสําคญัใน
ขณะนั�น เช่น วนัที� 2 เมษายนซึ�งเป็นวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี และยงัถือเป็นวนัอนุรักษม์รดกไทย อุทยานการเรียนรู้ก็จะจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
หวัขอ้มรดกไทย มรดกโลก หรือในปัจจุบนัที�โลกกาํลงัเผชิญกบัวิกฤติสิ�งแวดลอ้มและภยัพิบติั ประเด็นนี�
กจ็ะถูกหยบิยกขึ�นมาจดักิจกรรมใหเ้ดก็ๆ ไดเ้รียนรู้ดว้ย เป็นตน้  

นอกจากนี� กิจกรรมเด่นของทุกปีก็ยงัมี ทีเคแจ้งเกิด ที�เป็นการบ่มเพาะทกัษะอาชีพดา้นต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็น เยาวชนนกัเขียน เยาวชนคนดนตรี เยาวชนคนรักหนัง และเยาวชนนกัการตลาด  โดยการจดั
อบรมเชิงปฏิบติัการและพฒันาทกัษะที�เขม้ขน้จากผูเ้ชี�ยวชาญแขนงต่างๆ เพื�อร่วมกนัสร้างสรรคผ์ลงานที�
มีคุณภาพและไดส่้งผลงานเขา้ประกวดในเวทีระดบัต่างๆ ต่อไป โครงการจากงานวจัิยสู่อุทยานการเรียนรู้ 
ซึ� งร่วมมือกบั สกว. ในการนาํความรู้จากงานวิจยัมาจดัทาํเป็นนิทรรศการและกิจกรรมที�ให้เยาวชนได้
ทดลองปฏิบติัจริง โครงการลับสมองประลองปัญญาสรรหาหนูน้อยเล่านิทาน และกิจกรรมอบรม
คอมพิวเตอร์แขนงต่างๆ เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที� 16 เกมอยธุยา และไดโน ไดโน่... ผจญภยัโลกไดโนเสาร์ 

ซึ� งไดรั้บรางวลัดา้นการพฒันาซอร์ฟแวร์จากเวทีระดบัชาติหลายรางวลั 

 
สร้างสรรค์เนื�อหาสาระ 
นอกเหนือจากภารกิจดา้นการให้บริการห้องสมุดและการจดักิจกรรมแลว้ ภาระงานเบื�องหลงัที�

สาํคญัยิ�งอีกงานหนึ�งของอุทยานการเรียนรู้ก็คือการสร้างสรรคเ์นื�อหาสาระที�มีคุณค่าให้กบัสังคม ซึ� งเกิด
จากความตระหนกัวา่ การที�จะใหเ้ดก็รักการอ่านการเรียนรู้ จาํเป็นตอ้งมีหนงัสือหรือเนื�อหาสาระที�ดี ๆ  
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ใหเ้ดก็ไดศึ้กษา และมีสื�อการเรียนรู้ที�น่าตื�นตาตื�นใจอยา่งเพียงพอ 

อุทยานการเรียนรู้ไดค้ดัสรรเนื�อหาสาระที�มีคุณค่าหลายประเภท โดยประสานความร่วมมือกบั
องคก์รพนัธมิตรที�เป็นคลงัความรู้ที�สําคญัของชาติ อาทิ สํานักหอสมุดแห่งชาติ สํานักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวรัชกาลที� 9 ฯลฯ เพื�อร่วมกนันาํขอ้มูลความรู้ที�มีอยู่
มาต่อยอดและพฒันาปรับปรุงรูปแบบใหมี้สีสนั เหมาะสมกบัยคุสมยัและน่าสนใจสาํหรับกลุ่มเป้าหมาย 

เนื�อหาสาระที�โดดเด่น ไดแ้ก่ โครงการขุมทรัพย์ของแผ่นดิน ที�สามารถกล่าวไดว้่า เป็นหนึ�งเดียว
ในโลกที�ไดมี้การนาํเอกสารโบราณและหนงัสือหายาก บางเล่มมีอายนุบัร้อยปี มานาํเสนอใหม่ในรูปแบบ
หนังสือและสื�ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั�งมีการศึกษาวิจยัเพิ�มเติม และนาํเสนอดว้ยมลัติมีเดียที�สามารถ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งเพลิดเพลินสนุกสนาน  และยงัมี ห้องสมุดดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ที�รวบรวมขอ้มูล ภาพ 
เสียงเพลง เสียงโนต้ และเกร็ดความรู้ของเครื�องดนตรีทั�งสากลและของไทยจาํนวนหลายร้อยชิ�น เป็นตน้ 
 นอกจากนี�  อุทยานการเรียนรู้ยงัไดจ้ดัทาํเกมสร้างสรรค ์จากพื�นฐานความคิดว่าเด็กและเกมเป็น
สิ�งที�ไม่อาจจะแยกจากกนัได ้หากมีเกมที�ดีไม่มีความรุนแรงและสอดแทรกคุณค่าที�น่าเรียนรู้  ก็จะทาํให้
เดก็ไดเ้ล่นสนุกไปพร้อมกบัเกิดประโยชน์และแฝงคุณค่าความเป็นไทย ในอีกแง่มุมหนึ�งเยาวชนไทยก็จะ
ไดเ้ห็นว่าคนไทยเองก็สามารถผลิตเกมดีๆ และเล่นสนุกสนุกไดไ้ม่แพต่้างชาติเลยทีเดียว หลายเกมไดรั้บ
รางวลัจากงาน Thailand Animation and Multimedia 2007 (TAM 2007) และงาน Thailand Excellence 
Software Contest and Award 2009 (TESCA 2009)  
 

 การวจัิยเพื�อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ 
 อุทยานการเรียนรู้ไดส้นบัสนุนใหเ้กิดการวิจยัประเดน็สาํคญั ทั�งดา้นการส่งเสริมการอ่านและการ
บริหารจดัการหอ้งสมุดมีชีวิต และการต่อยอดเพื�อพฒันาองคค์วามรู้ดา้นต่างๆ เพิ�มเติม อาทิ การศึกษาวิจยั
เรื�อง นโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย ศึกษาเปรียบเทยีบกบัต่างประเทศ การศึกษาวิจยัเรื�อง ทัศนคติและ
พฤติกรรมการอ่านของคนไทย การศึกษาวิจยั สถานการณ์การอ่านและดัชนีการอ่านของไทย ปี 2553 
(Reading Index) การศึกษาวิจยัเรื�อง การ์ตูนไทย: ความเป็นมา สถานการณ์ และแนวทางการพฒันา  การ
ศึกษาวิจยัเรื�อง การพฒันามาตรฐานและตัวชี�วดัการดําเนินงานห้องสมุดมีชีวติรูปแบบอุทยานการเรียนรู้  
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กิจกรรมเกิดความตอ้งการคน้ควา้ต่อยอดความรู้ดว้ยตนเอง  ห้องสมุดมีชีวิตจึงจะตอ้งเลือกสรรหนงัสือที�
สอดคลอ้งกบักิจกรรมที�จดัขึ�น และจดัวางในตูห้นงัสือที�สะดุดตา 

การจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านจะพิจารณาตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและวนัสําคญัใน
ขณะนั�น เช่น วนัที� 2 เมษายนซึ�งเป็นวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี และยงัถือเป็นวนัอนุรักษม์รดกไทย อุทยานการเรียนรู้ก็จะจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
หวัขอ้มรดกไทย มรดกโลก หรือในปัจจุบนัที�โลกกาํลงัเผชิญกบัวิกฤติสิ�งแวดลอ้มและภยัพิบติั ประเด็นนี�
กจ็ะถูกหยบิยกขึ�นมาจดักิจกรรมใหเ้ดก็ๆ ไดเ้รียนรู้ดว้ย เป็นตน้  

นอกจากนี� กิจกรรมเด่นของทุกปีก็ยงัมี ทีเคแจ้งเกิด ที�เป็นการบ่มเพาะทกัษะอาชีพดา้นต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็น เยาวชนนกัเขียน เยาวชนคนดนตรี เยาวชนคนรักหนัง และเยาวชนนกัการตลาด  โดยการจดั
อบรมเชิงปฏิบติัการและพฒันาทกัษะที�เขม้ขน้จากผูเ้ชี�ยวชาญแขนงต่างๆ เพื�อร่วมกนัสร้างสรรคผ์ลงานที�
มีคุณภาพและไดส่้งผลงานเขา้ประกวดในเวทีระดบัต่างๆ ต่อไป โครงการจากงานวจัิยสู่อุทยานการเรียนรู้ 
ซึ� งร่วมมือกบั สกว. ในการนาํความรู้จากงานวิจยัมาจดัทาํเป็นนิทรรศการและกิจกรรมที�ให้เยาวชนได้
ทดลองปฏิบติัจริง โครงการลับสมองประลองปัญญาสรรหาหนูน้อยเล่านิทาน และกิจกรรมอบรม
คอมพิวเตอร์แขนงต่างๆ เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที� 16 เกมอยธุยา และไดโน ไดโน่... ผจญภยัโลกไดโนเสาร์ 

ซึ� งไดรั้บรางวลัดา้นการพฒันาซอร์ฟแวร์จากเวทีระดบัชาติหลายรางวลั 

 
สร้างสรรค์เนื�อหาสาระ 
นอกเหนือจากภารกิจดา้นการให้บริการห้องสมุดและการจดักิจกรรมแลว้ ภาระงานเบื�องหลงัที�

สาํคญัยิ�งอีกงานหนึ�งของอุทยานการเรียนรู้ก็คือการสร้างสรรคเ์นื�อหาสาระที�มีคุณค่าให้กบัสังคม ซึ� งเกิด
จากความตระหนกัวา่ การที�จะใหเ้ดก็รักการอ่านการเรียนรู้ จาํเป็นตอ้งมีหนงัสือหรือเนื�อหาสาระที�ดี ๆ  
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ใหเ้ดก็ไดศึ้กษา และมีสื�อการเรียนรู้ที�น่าตื�นตาตื�นใจอยา่งเพียงพอ 

อุทยานการเรียนรู้ไดค้ดัสรรเนื�อหาสาระที�มีคุณค่าหลายประเภท โดยประสานความร่วมมือกบั
องคก์รพนัธมิตรที�เป็นคลงัความรู้ที�สําคญัของชาติ อาทิ สํานักหอสมุดแห่งชาติ สํานักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวรัชกาลที� 9 ฯลฯ เพื�อร่วมกนันาํขอ้มูลความรู้ที�มีอยู่
มาต่อยอดและพฒันาปรับปรุงรูปแบบใหมี้สีสนั เหมาะสมกบัยคุสมยัและน่าสนใจสาํหรับกลุ่มเป้าหมาย 

เนื�อหาสาระที�โดดเด่น ไดแ้ก่ โครงการขุมทรัพย์ของแผ่นดิน ที�สามารถกล่าวไดว้่า เป็นหนึ�งเดียว
ในโลกที�ไดมี้การนาํเอกสารโบราณและหนงัสือหายาก บางเล่มมีอายนุบัร้อยปี มานาํเสนอใหม่ในรูปแบบ
หนังสือและสื�ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั�งมีการศึกษาวิจยัเพิ�มเติม และนาํเสนอดว้ยมลัติมีเดียที�สามารถ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งเพลิดเพลินสนุกสนาน  และยงัมี ห้องสมุดดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ที�รวบรวมขอ้มูล ภาพ 
เสียงเพลง เสียงโนต้ และเกร็ดความรู้ของเครื�องดนตรีทั�งสากลและของไทยจาํนวนหลายร้อยชิ�น เป็นตน้ 
 นอกจากนี�  อุทยานการเรียนรู้ยงัไดจ้ดัทาํเกมสร้างสรรค ์จากพื�นฐานความคิดว่าเด็กและเกมเป็น
สิ�งที�ไม่อาจจะแยกจากกนัได ้หากมีเกมที�ดีไม่มีความรุนแรงและสอดแทรกคุณค่าที�น่าเรียนรู้  ก็จะทาํให้
เดก็ไดเ้ล่นสนุกไปพร้อมกบัเกิดประโยชน์และแฝงคุณค่าความเป็นไทย ในอีกแง่มุมหนึ�งเยาวชนไทยก็จะ
ไดเ้ห็นว่าคนไทยเองก็สามารถผลิตเกมดีๆ และเล่นสนุกสนุกไดไ้ม่แพต่้างชาติเลยทีเดียว หลายเกมไดรั้บ
รางวลัจากงาน Thailand Animation and Multimedia 2007 (TAM 2007) และงาน Thailand Excellence 
Software Contest and Award 2009 (TESCA 2009)  
 

 การวจัิยเพื�อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ 
 อุทยานการเรียนรู้ไดส้นบัสนุนใหเ้กิดการวิจยัประเดน็สาํคญั ทั�งดา้นการส่งเสริมการอ่านและการ
บริหารจดัการหอ้งสมุดมีชีวิต และการต่อยอดเพื�อพฒันาองคค์วามรู้ดา้นต่างๆ เพิ�มเติม อาทิ การศึกษาวิจยั
เรื�อง นโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย ศึกษาเปรียบเทยีบกบัต่างประเทศ การศึกษาวิจยัเรื�อง ทัศนคติและ
พฤติกรรมการอ่านของคนไทย การศึกษาวิจยั สถานการณ์การอ่านและดัชนีการอ่านของไทย ปี 2553 
(Reading Index) การศึกษาวิจยัเรื�อง การ์ตูนไทย: ความเป็นมา สถานการณ์ และแนวทางการพฒันา  การ
ศึกษาวิจยัเรื�อง การพฒันามาตรฐานและตัวชี�วดัการดําเนินงานห้องสมุดมีชีวติรูปแบบอุทยานการเรียนรู้  
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ภาพประกอบที�  17  การประชุมทางวชิาการดา้นนโยบายการอ่านและการส่งเสริมการอ่าน 

วทิยากรจากต่างประเทศโดยเฉพาะอยา่งยิ�งจากอาเซียนมาแลกเปลี�ยนประสบการณ์ 

 
ประสบการณ์จากต่างประเทศ สู่การขับเคลื�อนนโยบายการอ่าน 
ภารกิจที�โดดเด่นอีกดา้นหนึ�งของอุทยานการเรียนรู้ก็คือ การจดัสัมมนาหรือประชุมเชิงวิชาการ

อย่างต่อเนื�องแลกเปลี�ยนองคค์วามรู้ทางวิชาการดา้นการส่งเสริมการอ่าน เช่น TK Forum ซึ� งเป็นเวที
กลางในการระดมความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งทั�งภาครัฐและเอกชนในประเด็นที�สัมพนัธ์กบัการ
อ่าน และเชื�อมโยงไปสู่การผลกัดนัขอ้เสนอเชิงนโยบายผา่นทางหน่วยงานที�รับผดิชอบ  TK Conference 
on Reading และ Thailand Conference on Reading ซึ� งเป็นการประชุมระดบันานาชาติเพื�อแลกเปลี�ยน
องค์ความรู้ทางวิชาการด้านการอ่าน การส่งเสริมการอ่าน การพฒันาแหล่งเรียนรู้ทั� งของไทยและ
ต่างประเทศ ระหว่างนกัวิชาการ ผูเ้ชี�ยวชาญ นกักิจกรรมทางสังคม และผูก้าํหนดนโยบาย  รวมทั�ง เพื�อ
เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทยกบัต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ�งประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้อนัจะนาํไปสู่ความเขา้ใจซึ�งกนัและกนัที�แนบแน่นลึกซึ� งมากยิ�งขึ�น 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที� 18  อุทยานการเรียนรู้ยะลา และ สมุทรสาคร  
หอ้งสมุดมีชีวิตตน้แบบระดบัภูมิภาคและอุทยานการเรียนรู้ระดบัจงัหวดั ที�ไดเ้ปิดใหบ้ริการ 
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สร้างเครือข่าย ผ่านองค์กรท้องถิ�น 
การนาํความรู้ตน้แบบห้องสมุดมีชีวิตไปขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมก็คือ การเกิดขึ�นของแหล่ง

เรียนรู้มีชีวิตในภูมิภาคต่างๆ ทั�วประเทศ อนัเกิดจากการถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์ของอุทยาน
การเรียนรู้ในฐานะพี�เลี� ยงและกลัยาณมิตร โดยประสานความร่วมมือไปยงัหน่วยงานส่วนทอ้งถิ�น และ
โรงเรียนที�สนใจพฒันาหอ้งสมุดมีชีวิต จดัศึกษาดูงาน อบรม และใหค้าํปรึกษาดา้นการบริหารหอ้งสมุด 

ปัจจุบนันี� ไดเ้กิดอุทยานการเรียนรู้ตน้แบบระดบัภูมิภาคขึ�นที�จงัหวดัยะลา ดว้ยหลกัแนวคิดการ
ผสานองคค์วามรู้สากลเขา้กบัภูมิปัญญาและวฒันธรรมของทอ้งถิ�น ผ่านสื�อกิจกรรมสร้างสรรคแ์ละการ
อบรมเพื�อส่งเสริมการเรียนรู้  จนถึงขณะนี�ผ่านมา 6 ปี อุทยานการเรียนรู้ยะลาไดด้าํเนินบทบาทเป็นแม่
ข่ายทางปัญญาใหก้บัแหล่งเรียนรู้ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตที้�อยูใ่นพื�นที�ใกลเ้คียง 

ส่วนเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ระดบัจงัหวดัภายใตก้ารทาํงานร่วมกนัระหว่างอุทยานการเรียนรู้
กบัองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิ�นแต่ละแห่ง  ก็ไดเ้กิดผลงอกเงยเป็นแหล่งเรียนรู้มีชีวิตอีกนับสิบจงัหวดั 
ไดแ้ก่ สตูล สงขลา สมุทรสาคร ระยอง อ่างทอง ลาํปาง ตราด ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และพะเยา  

ในระดบัโรงเรียน อุทยานการเรียนรู้ไดร่้วมมือกบัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 
(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ในการกระตุน้และส่งเสริมการจดัทาํหอ้งสมุดมีชีวิตในโรงเรียน จนกระทั�ง
ปัจจุบนัมีจาํนวนเกือบ 200 แห่ง ครอบคลุมพื�นที�ทุกจงัหวดัในประเทศไทย  

นอกจากนี� แลว้ ยงัมีโครงการห้องสมุดไทยคิด ซึ� งเป็นการเผยแพร่องคค์วามรู้ดา้นการสร้างมุม
หนงัสือมีชีวิตสาํหรับเด็กอาย ุ3-12 ปี พื�นที�ไม่เกิน 150 ตารางเมตร กว่า 20 แห่งทุกภูมิภาค และการจดัทาํ
เครือข่ายแหล่งเรียนรู้ใกลบ้า้นร่วมกบัชุมชนทั�งในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดัอีก 7 ชุมชน 

ไขปริศนาความสําเร็จ  
 ดว้ยภารกิจที�หลากหลายเพื�อที�จะเป็น “มากกว่าห้องสมุด” อุทยานการเรียนรู้ไดถ้อดความรู้และ
พฒันาการดาํเนินงานอยา่งไม่หยดุย ั�งตลอด 8 ปีที�ผา่นมา เมื�อมองยอ้นกลบัไปถึงกา้วแรกของการเริ�มตน้
เรื� อยมาจนถึงผลสําเร็จในปัจจุบนัพบว่า ปัจจยัสําคญัอนัทาํให้อุทยานการเรียนรู้ประสบความสําเร็จ
ประกอบดว้ยปัจจยั 3 ดา้น คือ ดา้นกายภาพ ดา้นสาระและกิจกรรม และดา้นการบริหาร 

ด้านกายภาพ 
อุทยานการเรียนรู้ตั�งอยู่ในห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลเวิลด์ซึ� งถือว่าเป็นทาํเลทองในการทาํแหล่ง

เรียนรู้ เพราะอยู่ใจกลางแหล่งชุมชนของวยัรุ่น ใกลส้ถานศึกษาหลายแห่ง มีการคมนาคมที�สะดวก 
ปลอดภยั และมีความกลมกลืนกบัวิถีชีวิตของคนเมือง 
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ภาพประกอบที�  17  การประชุมทางวชิาการดา้นนโยบายการอ่านและการส่งเสริมการอ่าน 

วทิยากรจากต่างประเทศโดยเฉพาะอยา่งยิ�งจากอาเซียนมาแลกเปลี�ยนประสบการณ์ 

 
ประสบการณ์จากต่างประเทศ สู่การขับเคลื�อนนโยบายการอ่าน 
ภารกิจที�โดดเด่นอีกดา้นหนึ�งของอุทยานการเรียนรู้ก็คือ การจดัสัมมนาหรือประชุมเชิงวิชาการ

อย่างต่อเนื�องแลกเปลี�ยนองคค์วามรู้ทางวิชาการดา้นการส่งเสริมการอ่าน เช่น TK Forum ซึ� งเป็นเวที
กลางในการระดมความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งทั�งภาครัฐและเอกชนในประเด็นที�สัมพนัธ์กบัการ
อ่าน และเชื�อมโยงไปสู่การผลกัดนัขอ้เสนอเชิงนโยบายผา่นทางหน่วยงานที�รับผดิชอบ  TK Conference 
on Reading และ Thailand Conference on Reading ซึ� งเป็นการประชุมระดบันานาชาติเพื�อแลกเปลี�ยน
องค์ความรู้ทางวิชาการด้านการอ่าน การส่งเสริมการอ่าน การพฒันาแหล่งเรียนรู้ทั� งของไทยและ
ต่างประเทศ ระหว่างนกัวิชาการ ผูเ้ชี�ยวชาญ นกักิจกรรมทางสังคม และผูก้าํหนดนโยบาย  รวมทั�ง เพื�อ
เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทยกบัต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ�งประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้อนัจะนาํไปสู่ความเขา้ใจซึ�งกนัและกนัที�แนบแน่นลึกซึ� งมากยิ�งขึ�น 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที� 18  อุทยานการเรียนรู้ยะลา และ สมุทรสาคร  
หอ้งสมุดมีชีวิตตน้แบบระดบัภูมิภาคและอุทยานการเรียนรู้ระดบัจงัหวดั ที�ไดเ้ปิดใหบ้ริการ 
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สร้างเครือข่าย ผ่านองค์กรท้องถิ�น 
การนาํความรู้ตน้แบบห้องสมุดมีชีวิตไปขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมก็คือ การเกิดขึ�นของแหล่ง

เรียนรู้มีชีวิตในภูมิภาคต่างๆ ทั�วประเทศ อนัเกิดจากการถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์ของอุทยาน
การเรียนรู้ในฐานะพี�เลี� ยงและกลัยาณมิตร โดยประสานความร่วมมือไปยงัหน่วยงานส่วนทอ้งถิ�น และ
โรงเรียนที�สนใจพฒันาหอ้งสมุดมีชีวิต จดัศึกษาดูงาน อบรม และใหค้าํปรึกษาดา้นการบริหารหอ้งสมุด 

ปัจจุบนันี� ไดเ้กิดอุทยานการเรียนรู้ตน้แบบระดบัภูมิภาคขึ�นที�จงัหวดัยะลา ดว้ยหลกัแนวคิดการ
ผสานองคค์วามรู้สากลเขา้กบัภูมิปัญญาและวฒันธรรมของทอ้งถิ�น ผ่านสื�อกิจกรรมสร้างสรรคแ์ละการ
อบรมเพื�อส่งเสริมการเรียนรู้  จนถึงขณะนี�ผ่านมา 6 ปี อุทยานการเรียนรู้ยะลาไดด้าํเนินบทบาทเป็นแม่
ข่ายทางปัญญาใหก้บัแหล่งเรียนรู้ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตที้�อยูใ่นพื�นที�ใกลเ้คียง 

ส่วนเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ระดบัจงัหวดัภายใตก้ารทาํงานร่วมกนัระหว่างอุทยานการเรียนรู้
กบัองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิ�นแต่ละแห่ง  ก็ไดเ้กิดผลงอกเงยเป็นแหล่งเรียนรู้มีชีวิตอีกนับสิบจงัหวดั 
ไดแ้ก่ สตูล สงขลา สมุทรสาคร ระยอง อ่างทอง ลาํปาง ตราด ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และพะเยา  

ในระดบัโรงเรียน อุทยานการเรียนรู้ไดร่้วมมือกบัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 
(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ในการกระตุน้และส่งเสริมการจดัทาํหอ้งสมุดมีชีวิตในโรงเรียน จนกระทั�ง
ปัจจุบนัมีจาํนวนเกือบ 200 แห่ง ครอบคลุมพื�นที�ทุกจงัหวดัในประเทศไทย  

นอกจากนี� แลว้ ยงัมีโครงการห้องสมุดไทยคิด ซึ� งเป็นการเผยแพร่องคค์วามรู้ดา้นการสร้างมุม
หนงัสือมีชีวิตสาํหรับเด็กอาย ุ3-12 ปี พื�นที�ไม่เกิน 150 ตารางเมตร กว่า 20 แห่งทุกภูมิภาค และการจดัทาํ
เครือข่ายแหล่งเรียนรู้ใกลบ้า้นร่วมกบัชุมชนทั�งในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดัอีก 7 ชุมชน 

ไขปริศนาความสําเร็จ  
 ดว้ยภารกิจที�หลากหลายเพื�อที�จะเป็น “มากกว่าห้องสมุด” อุทยานการเรียนรู้ไดถ้อดความรู้และ
พฒันาการดาํเนินงานอยา่งไม่หยดุย ั�งตลอด 8 ปีที�ผา่นมา เมื�อมองยอ้นกลบัไปถึงกา้วแรกของการเริ�มตน้
เรื� อยมาจนถึงผลสําเร็จในปัจจุบนัพบว่า ปัจจยัสําคญัอนัทาํให้อุทยานการเรียนรู้ประสบความสําเร็จ
ประกอบดว้ยปัจจยั 3 ดา้น คือ ดา้นกายภาพ ดา้นสาระและกิจกรรม และดา้นการบริหาร 

ด้านกายภาพ 
อุทยานการเรียนรู้ตั�งอยู่ในห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลเวิลด์ซึ� งถือว่าเป็นทาํเลทองในการทาํแหล่ง

เรียนรู้ เพราะอยู่ใจกลางแหล่งชุมชนของวยัรุ่น ใกลส้ถานศึกษาหลายแห่ง มีการคมนาคมที�สะดวก 
ปลอดภยั และมีความกลมกลืนกบัวิถีชีวิตของคนเมือง 
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เนื�องจากกลุ่มเป้าหมายหลกั คือ กลุ่มเยาวชน อุทยานการเรียนรู้จึงออกแบบพื�นที�ดว้ยแนวคิด 
“Relax and Alert” ใหมี้บรรยากาศการเรียนรู้ที�ผอ่นคลาย มีบุคลิกทนัสมยั และมีชีวิตชีวาแตกต่างจาก
ห้องสมุดทั�วไป ประการสําคญัคือการจัดสรรพื�นที�ให้รองรับกับ “ชีวิต” ของผูใ้ช้บริการ นั�นคือการ
คาํนึงถึงความตอ้งการในการใชพ้ื�นที�ที�แตกต่างกนัออกไปของแต่ละบุคคล ทั�งพื�นที�สาํหรับอ่านหนงัสือ 
ทาํกิจกรรมที�ไดแ้สดงออกซึ� งความสามารถ ดูหนัง ฟังเพลง รวมทั�งการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อ
คน้ควา้ต่อยอดองคค์วามรู้ 

ด้านสาระและกจิกรรม 
อุทยานการเรียนรู้ใหบ้ริการสื�อการเรียนรู้ที�หลากหลาย นอกจากหนงัสือแลว้ยงัมีสื�อทนัสมยัอื�นๆ 

เช่น เกม สื�อการเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกส์ และ e-library ฯลฯ ทั�งนี� ไดก้าํหนดวิธีการคดัสรรสื�อการเรียนรู้โดย
ยดึหลกัการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วนในรูปแบบของคณะกรรมการคดัเลือกหนงัสือ และมีการสาํรวจ
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการดว้ย 

ดา้นการจดักิจกรรมมุ่งเนน้ส่งเสริมให้เยาวชนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ควบคู่ไปกบัการ
อ่านหนงัสือซึ�งเป็นความรู้มือสอง  กิจกรรมที�จดัขึ�นมีทั�งดา้นส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ ศิลปวฒันธรรม 
ทกัษะชีวิต เทคโนโลยีและสารสนเทศ ฯลฯ กิจกรรมเหล่านี� ดาํเนินการอย่างต่อเนื�อง และครอบคลุม
ผูใ้ชบ้ริการที�มีเพศ วยั และความสนใจที�แตกต่างกนั 

ด้านการบริหาร 
อุทยานการเรียนรู้บริหารงานดว้ยคณะบุคคลที�มีองคป์ระกอบจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั�งจาก

ภาครัฐ ภาคเอกชน องคก์รพฒันาเอกชน นกัวิชาการ ปราชญท์อ้งถิ�น ฯลฯ เพื�อร่วมกนักาํหนดทิศทางของ
อุทยานการเรียนรู้  โดยมีการประชุมร่วมกนัอย่างสมํ�าเสมอ  และมีการจดัทาํแผนทั�งระดบันโยบายและ
ระดบัปฏิบติัการที�ชดัเจน 

อุทยานการเรียนรู้มีวิธีการสื�อสารที� เหมาะสมกับวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย ใช้ภาษาที�ให้
ความรู้สึกเป็นมิตรและเป็นกนัเอง รวมทั�งใชช่้องทางการสื�อสารที�เขา้ถึงเครือข่ายสังคม ไดแ้ก่เฟซบุ๊คและ
ทวิตเตอร์ ผสมผสานกบัแนวคิดดา้นการตลาดคลา้ยกบัองคก์รทางธุรกิจ 

หวัใจสาํคญัที�สุดในการขบัเคลื�อนองคก์รคือ “คน” ซึ�งอุทยานการเรียนรู้มีผูบ้ริหารที�มีภาวะผูน้าํ 
มีศกัยภาพ และกลา้ที�จะเป็นผูน้าํการเปลี�ยนแปลงในทางสร้างสรรค ์ส่วนบุคลากรระดบัปฏิบติัก็มีความ
เชี�ยวชาญในวิชาชีพของตน ผนวกกบัการมีความริเริ�ม ความคิดเชิงบวกจิตสาธารณะ  มนุษยสัมพนัธ์ที�ดี 
และความทุ่มเทให้กบัการทาํงาน ฯลฯ บุคลากรทุกฝ่ายต่างทาํงานดว้ยกนัในบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
สร้างสรรค ์และเป็นกลัยาณมิตร 
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เนื�องจากกลุ่มเป้าหมายหลกั คือ กลุ่มเยาวชน อุทยานการเรียนรู้จึงออกแบบพื�นที�ดว้ยแนวคิด 
“Relax and Alert” ใหมี้บรรยากาศการเรียนรู้ที�ผอ่นคลาย มีบุคลิกทนัสมยั และมีชีวิตชีวาแตกต่างจาก
ห้องสมุดทั�วไป ประการสําคญัคือการจัดสรรพื�นที�ให้รองรับกับ “ชีวิต” ของผูใ้ช้บริการ นั�นคือการ
คาํนึงถึงความตอ้งการในการใชพ้ื�นที�ที�แตกต่างกนัออกไปของแต่ละบุคคล ทั�งพื�นที�สาํหรับอ่านหนงัสือ 
ทาํกิจกรรมที�ไดแ้สดงออกซึ� งความสามารถ ดูหนัง ฟังเพลง รวมทั�งการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อ
คน้ควา้ต่อยอดองคค์วามรู้ 

ด้านสาระและกจิกรรม 
อุทยานการเรียนรู้ใหบ้ริการสื�อการเรียนรู้ที�หลากหลาย นอกจากหนงัสือแลว้ยงัมีสื�อทนัสมยัอื�นๆ 

เช่น เกม สื�อการเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกส์ และ e-library ฯลฯ ทั�งนี� ไดก้าํหนดวิธีการคดัสรรสื�อการเรียนรู้โดย
ยดึหลกัการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วนในรูปแบบของคณะกรรมการคดัเลือกหนงัสือ และมีการสาํรวจ
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการดว้ย 

ดา้นการจดักิจกรรมมุ่งเนน้ส่งเสริมให้เยาวชนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ควบคู่ไปกบัการ
อ่านหนงัสือซึ�งเป็นความรู้มือสอง  กิจกรรมที�จดัขึ�นมีทั�งดา้นส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ ศิลปวฒันธรรม 
ทกัษะชีวิต เทคโนโลยีและสารสนเทศ ฯลฯ กิจกรรมเหล่านี� ดาํเนินการอย่างต่อเนื�อง และครอบคลุม
ผูใ้ชบ้ริการที�มีเพศ วยั และความสนใจที�แตกต่างกนั 

ด้านการบริหาร 
อุทยานการเรียนรู้บริหารงานดว้ยคณะบุคคลที�มีองคป์ระกอบจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั�งจาก

ภาครัฐ ภาคเอกชน องคก์รพฒันาเอกชน นกัวิชาการ ปราชญท์อ้งถิ�น ฯลฯ เพื�อร่วมกนักาํหนดทิศทางของ
อุทยานการเรียนรู้  โดยมีการประชุมร่วมกนัอย่างสมํ�าเสมอ  และมีการจดัทาํแผนทั�งระดบันโยบายและ
ระดบัปฏิบติัการที�ชดัเจน 

อุทยานการเรียนรู้มีวิธีการสื�อสารที� เหมาะสมกับวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย ใช้ภาษาที�ให้
ความรู้สึกเป็นมิตรและเป็นกนัเอง รวมทั�งใชช่้องทางการสื�อสารที�เขา้ถึงเครือข่ายสังคม ไดแ้ก่เฟซบุ๊คและ
ทวิตเตอร์ ผสมผสานกบัแนวคิดดา้นการตลาดคลา้ยกบัองคก์รทางธุรกิจ 

หวัใจสาํคญัที�สุดในการขบัเคลื�อนองคก์รคือ “คน” ซึ�งอุทยานการเรียนรู้มีผูบ้ริหารที�มีภาวะผูน้าํ 
มีศกัยภาพ และกลา้ที�จะเป็นผูน้าํการเปลี�ยนแปลงในทางสร้างสรรค ์ส่วนบุคลากรระดบัปฏิบติัก็มีความ
เชี�ยวชาญในวิชาชีพของตน ผนวกกบัการมีความริเริ�ม ความคิดเชิงบวกจิตสาธารณะ  มนุษยสัมพนัธ์ที�ดี 
และความทุ่มเทให้กบัการทาํงาน ฯลฯ บุคลากรทุกฝ่ายต่างทาํงานดว้ยกนัในบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
สร้างสรรค ์และเป็นกลัยาณมิตร 
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และตัวชี�วดัห้
ิจยัและการสั
ในฐานะตน้แ
รพฒันาเป็น ม
พร่ให้ห้องสม
สมุดของผูบ้ริ

ล่าวประกอบ
น และประเด็
น 1 ด้านกายภ
ามสะดวกในก
รจดับรรยากา
รจดัสภาพแวด
รจดัแบ่งพื�นที�
ษณะการใหบ้
น 2 ด้านสาระแ
สื�อการเรียนรู้เ
วามหลากหลา
วามต่อเนื�องแล

 คู่มือมาตรฐาน

ห้องสมุดมีชีวติ
สังเคราะห์อง
แบบและผูจุ้ด
มาตรฐานและ
มุดและหน่วย
ริหาร ผูป้ฏิบั

บด้วย 5 มาต
นยอ่ยทั�ง 21 

ภาพ 
การเขา้ถึงและ
ศและสภาพแ
ดลอ้มภายนอ
ทีใชส้อย (zoni
บริการ 
และกจิกรรม 
เหมาะสมและ
ายและเนื�อหา
ละครอบคลุม

นและตวัชี�วดัหอ้

ต 
งค์ความรู้ห้อ
ดประกายห้อง
ะตัวชี�วัดห้อง
ยงานต่างๆ ได้
บัติงาน การป

รฐาน 21 ปร
ขอ้ ดงันี�  

ะการใชบ้ริกา
แวดลอ้มภายใ
ก 
ing) สอดคลอ้

 
ะอยูใ่นสภาพ
ของกิกรรมที�
มของกิจกรรม

องสมุดมีชีวิตรูป

งสมุดมีชีวิต
งสมุดมีชีวิตใ
งสมุดมีชีวิตรู
ดน้าํไปประยกุ
ประเมินควา

ระเด็นย่อย แ

าร  
ใน 

องกบัพฤติกร

พร้อมใช ้
ที�จดั 
มที�จดั 

ปแบบอุทยานก

จนสามารถยื
นสังคมไทย 
ปแบบอุทยาน
กตใ์ชใ้นการติ
มคิดเห็นหรื

และ 100 ตวัชี

รมความสนใ

ารเรียนรู้ 

ยืนยนัความสํ
  จึงไดมี้ก
นการเรียนรู้ แ
ติดตามประเมิ
รือความพึงพ

ชี� วดั ดังจะยก

ใจของกลุ่มเป้

35 

สําเร็จของ
ารนาํองค์
และจดัทาํ
มินผลการ
พอใจของ

กตวัอย่าง

าหมาย

3534



36 
 

มาตรฐาน 3 ด้านการบริการ 
3.1 การจดับริการเชิงรุกถึงกลุ่มเป้าหมาย 
3.2 ความพึงพอใจของผูใ้ชต่้อคุณภาพการบริการ 

มาตรฐาน 4 ด้านบุคลากร 
ดา้นผูบ้ริหาร 

4.1 วิสยัทศันแ์ละภาวะผูน้าํ 
4.2 การเป็นนกัจดัการและนกัประสานงาน 

 ดา้นผูป้ฏิบติังาน 
4.3 ความรู้ ความคิดและความเขา้ใจเกี�ยวกบัหอ้งสมุดมีชีวิต 
4.4 ดา้นเจตคติ 
4.5 ดา้นทกัษะ 

มาตรฐาน 5 ด้านการบริหารจัดการ 
5.1 แผนพฒันาหอ้งสมุดมีความชดัเจนและสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 
5.2 การมีส่วนร่วมของผูใ้ช ้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และชุมชน 
5.3 การสร้างเครือข่าย 
5.4 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการบริหารจดัการ การบริการและการเขา้ถึงขอ้มูลของ

หอ้งสมุด 
5.5 การสื�อสารและประชาสมัพนัธ์ถึงกลุ่มเป้าหมาย 
5.6 สถิติการใชบ้ริการและการเขา้ร่วมกิจกรรม 
5.7 การประเมินผลการบริหารจดัการและการดาํเนินการหอ้งสมุดมีชีวติ 

หอ้งสมุดที�สนใจศึกษารายละเอียดของ คู่มือมาตรฐานและตัวชี�วดัห้องสมุดมีชีวติรูปแบบอุทยาน
การเรียนรู้  เพื�อจะไดท้ราบจุดอ่อนและจุดแขง็ของการดาํเนินงานของหอ้งสมุดและใชเ้ป็นแนวทางพฒันา
หอ้งสมุดใหเ้ป็นหอ้งสมุดมีชีวิตตามมาตรฐานและตวัชี�วดัที�ไดจ้ดัทาํขึ�น สามารถดาวน์โหลดคู่มือดงักล่าว
ไดที้� TK Public Online Library ทางเวบ็ไซต ์www.tkpark.or.th 
ความท้าทายที�รออยู่ 

แม้ว่าว ันนี� จะสามารถกล่าวได้ว่าอุทยานการเรียนรู้เป็นต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตที�ประสบ
ความสาํเร็จอย่างงดงาม และเป็นแหล่งเรียนรู้ที�โดดเด่นที�สุดแห่งหนึ�งในประเทศไทย มีผูที้�สนใจเขา้มา
ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในพื�นที�แห่งนี� มากมาย  แต่ก็ไม่ไดห้มายความว่าอุทยานการเรียนรู้จะ
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มาตรฐาน 3 ด้านการบริการ 
3.1 การจดับริการเชิงรุกถึงกลุ่มเป้าหมาย 
3.2 ความพึงพอใจของผูใ้ชต่้อคุณภาพการบริการ 

มาตรฐาน 4 ด้านบุคลากร 
ดา้นผูบ้ริหาร 

4.1 วิสยัทศันแ์ละภาวะผูน้าํ 
4.2 การเป็นนกัจดัการและนกัประสานงาน 

 ดา้นผูป้ฏิบติังาน 
4.3 ความรู้ ความคิดและความเขา้ใจเกี�ยวกบัหอ้งสมุดมีชีวิต 
4.4 ดา้นเจตคติ 
4.5 ดา้นทกัษะ 

มาตรฐาน 5 ด้านการบริหารจัดการ 
5.1 แผนพฒันาหอ้งสมุดมีความชดัเจนและสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 
5.2 การมีส่วนร่วมของผูใ้ช ้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และชุมชน 
5.3 การสร้างเครือข่าย 
5.4 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการบริหารจดัการ การบริการและการเขา้ถึงขอ้มูลของ

หอ้งสมุด 
5.5 การสื�อสารและประชาสมัพนัธ์ถึงกลุ่มเป้าหมาย 
5.6 สถิติการใชบ้ริการและการเขา้ร่วมกิจกรรม 
5.7 การประเมินผลการบริหารจดัการและการดาํเนินการหอ้งสมุดมีชีวติ 

หอ้งสมุดที�สนใจศึกษารายละเอียดของ คู่มือมาตรฐานและตัวชี�วดัห้องสมุดมีชีวติรูปแบบอุทยาน
การเรียนรู้  เพื�อจะไดท้ราบจุดอ่อนและจุดแขง็ของการดาํเนินงานของหอ้งสมุดและใชเ้ป็นแนวทางพฒันา
หอ้งสมุดใหเ้ป็นหอ้งสมุดมีชีวิตตามมาตรฐานและตวัชี�วดัที�ไดจ้ดัทาํขึ�น สามารถดาวน์โหลดคู่มือดงักล่าว
ไดที้� TK Public Online Library ทางเวบ็ไซต ์www.tkpark.or.th 
ความท้าทายที�รออยู่ 

แม้ว่าว ันนี� จะสามารถกล่าวได้ว่าอุทยานการเรียนรู้เป็นต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตที�ประสบ
ความสาํเร็จอย่างงดงาม และเป็นแหล่งเรียนรู้ที�โดดเด่นที�สุดแห่งหนึ�งในประเทศไทย มีผูที้�สนใจเขา้มา
ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในพื�นที�แห่งนี� มากมาย  แต่ก็ไม่ไดห้มายความว่าอุทยานการเรียนรู้จะ
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ความก้าวหน้าของเทคโนโลย ี
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารในโลกยุคดิจิทลั ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพฤติกรรมการ

เขา้ถึงขอ้มูลและองคค์วามรู้ของเด็กและเยาวชน อุปกรณ์การสื�อสารหลากหลายชนิดไดช่้วยให้เขา้ถึง
ความรู้ได้หลายช่วงทางและสะดวกรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ�งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน สิ� งพิมพ์
อิเลก็ทรอนิกส์และแอพ็พลิเคชั�นเพื�อการศึกษาจึงมีบทบาทเพิ�มมากขึ�นเรื�อย ๆ รู้ทั�งในและนอกหอ้งเรียน 

ขณะนี�  อุทยานการเรียนรู้กาํลงัพฒันานวตักรรมการอ่านให้รองรับกับบริบทที�เปลี�ยนแปลง
ดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง Online-Library ที�เป็นห้องสมุดเสมือนบรรจุอีบุ๊คประเภทต่างๆ เพื�อ
ให้บริการยืมคืนแบบออนไลน์  โดยที�ผูใ้ช้บริการสามารถอ่านหนังสือได้ทุกที�ที�มีคอมพิวเตอร์  การ
ดาํเนินงานดงักล่าวสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกบักบัตลาดอีบุ๊คที�กาํลงัขยายตวั อย่างไรก็ตาม ตลาด
หนงัสือของไทยยงัไม่คุย้เคยกบัการซื�อขายสิทธิ� ในการเผยแพร่อีบุ๊คเช่นนี� เท่าใดนกั เช่น ความไม่ชดัเจน
ของราคา หรือเงื�อนไขในการให้เผยแพร่ ดงันั�นการบุกเบิก Online-Library ในรูปแบบห้องสมุดที�ไม่เก็บ
ค่าใชจ่้าย กน่็าจะเป็นการนาํร่องที�สาํคญัอีกกา้วหนึ�งของวงการหอ้งสมุดสาธารณะของไทย 

นอกจากนี� อุทยานการเรียนรู้ยงัไดพ้ฒันา TK App ซึ� งเป็นแอพพลิเคชั�นเพื�อส่งเสริมการอ่านและ
การเรียนรู้สาํหรับแทบ็เลต็และสมาร์ทโฟน เพื�อใหเ้ดก็และเยาวชนหรือพอ่แม่ผูป้กครองที�มีอุปกรณ์ ไดใ้ช้
งานแอพพลิเคชั�นการเรียนรู้ที� มีคุณภาพ โดยสามารถดาวน์โหลดไว้อ่านในพื�นที�ที�ไม่มีสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต ซึ� งจะเป็นการลดความเหลื�อมลํ�าในการเขา้ถึงความรู้ของเด็กในทอ้งถิ�นที�อยู่ห่างไกลจาก
แหล่งที�เป็นศูนยก์ลางความรู้ได ้ ทั�งนี�  อุทยานการเรียนรู้ไดมี้ความร่วมมือกบักระทรวงศึกษาธิการ ในการ
พฒันาแอพพลิเคชั�นให้สอดคลอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้และช่วงชั�นต่างๆ เพื�อเผยแพร่ผ่านโครงการ
แทบ็เลต็โรงเรียน หรือ OTPC ตามนโยบายของรัฐบาล  

   กรณีศึกษาความสําเร็จของอุทยานการเรียนรู้ในการทาํ “ห้องสมุดมีชีวิต” ถือไดว้่าเป็นปัญญา
ปฏิบติั อนัเกิดจากการทดลองคิดทดลองทาํของผูที้�กาํหนดนโยบาย ผูบ้ริหาร และบุคลากรของอุทยานการ
เรียนรู้ทุกคน  ตลอดระยะเวลากว่า 8 ปีของการดาํเนินงานอุทยานการเรียนรู้ไดพ้ิสูจน์ให้เห็นว่าการทาํ 
“ห้องสมุดมีชีวิต” ที�มีคุณภาพและมาตรฐานทดัเทียมกับต่างประเทศนั�นไม่ใช่ฝันที�ไกลเกินเอื�อม แต่
สามารถเกิดขึ�นไดจ้ริงภายใตบ้ริบทโครงสร้างการบริหารงานทั�งของภาครัฐและเอกชน ทั�งห้องสมุด
ระดบัโรงเรียน ส่วนทอ้งถิ�น หรือชุมชน  ดงัจะเห็นไดจ้ากเครือข่ายหอ้งสมุดมีชีวิตของอุทยานการเรียนรู้
ที�เกิดขึ�นอยูท่ ั�วประเทศไทยทุกภูมิภาค  
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ความรู้ได้หลายช่วงทางและสะดวกรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ�งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน สิ� งพิมพ์
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ห้องสมุดมารวย   : สนุกรู้ สนุกคดิ ทุกอรรถรสแห่งการเรียนรู้ 
ห้องสมุดเที�ยงคนืแห่งแรกของประเทศไทย 

     นางสาววรรษมน เสาวคนธ์เสถียร 
 

  
 
ห้องสมุดมารวย ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตั�งอยูที่�  อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
เลขที� 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
และ ชั�น 2 ศูนยก์ารคา้เอสพละนาด เลขที� 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์02-229-2063-65 / Website: www.maruey.com / www.facebook.com/MarueyLibrary 
 
เส้นทางห้องสมุดเที�ยงคนืแห่งแรกของไทย   

ตั�งแต่พ.ศ. 2518   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดจ้ดัตั�งหอ้งสมุดตลาดหลกัทรัพยฯ์  เพื�อ
เป็นแหล่งสารสนเทศดา้นตลาดการเงินและการลงทุนใหบ้ริการแก่ผูป้ระกอบวิชาชีพในธุรกิจหลกัทรัพย ์
บริษทัจดทะเบียน และบุคลากรในภาคตลาดทุน  ต่อมาในปี 2547 ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดป้รับภาพลกัษณ์
ของ “หอ้งสมุดมีชีวิต ” (Living Library)  พร้อมกบัการเปลี�ยนชื�อเป็น “หอ้งสมุดมารวย” เพื�อเป็นเกียรติ
แก่ ดร. มารวย ผดุงสิทธิ�  อดีตกรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพย ์ฯ ท่านที� 5  โดยมุ่งเนน้ใหเ้ป็นแหล่ง
เรียนรู้ดา้นการเงินและการลงทุนที�ทนัสมยั ครบวงจร ครอบคลุมผลิตภณัฑก์ารเงินที�หลากหลาย  เพื�อให ้
บริการแก่ ผูล้งทุน ผูส้นใจลงทุน ผูป้ระกอบวิชาชีพในธุรกิจหลกัทรัพย ์ บริษทัจดทะเบียน และบุคลากร
ในตลาดทุน  รวมทั�ง นกัเรียน นกัศึกษา และบุคคลทั�วไป   
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ภาพประกอบที� 21 บรรยากาศการเรียนรู้และการบริการของหอ้งสมุดมารวย 
 

หอ้งสมุดมารวยใหบ้ริการทรัพยากรสารสนเทศที�หลากหลายรูปแบบและทนัสมยั ไดแ้ก่ หนงัสือ 
ตาํราวิชาการ วารสาร  นิตยสาร  สื�อโสตทศันวสัดุ และบริการคน้ควา้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต และ
ฐานขอ้มูลการซื�อขายหลกัทรัพย ์  ดว้ยพื�นที�บริการ  688 ตารางเมตร รองรับผูบ้ริการได ้228 ที�นั�งโดย 
แบ่งเป็น 2 ชั�น  ดว้ยแนวคิด “ ชั�นบนเงียบกริบ ชั�นล่างกระซิบได้”  นอกจากนี�ยงัมีพื�นที�จาํหน่ายกาแฟ
และอาหารวา่ง และร้านจาํหน่ายหนงัสือ ในบริเวณที�เชื�อมต่อกนั  เพื�อสร้างบรรยากาศผอ่นคลายแก่ผูใ้ช ้
บริการ  ซึ�งสามารถอ่านหนงัสือ คน้ควา้ขอ้มูล พร้อมทั�งจิบกาแฟหอมกรุ่นได ้ทาํใหรู้้สึกเพลิดเพลินได้
อยา่งเตม็อิ�ม พร้อมใหบ้ริการยมืทรัพยากรสารสนเทศสาํหรับสมาชิกประเภทต่าง ๆ  อีกดว้ย  

 

 

  
ภาพประกอบที� 22 หอ้งสมุดมีชีวติและบริการที�หลากหลาย 

40



40 
 

ห้องสมุดมารวย   : สนุกรู้ สนุกคดิ ทุกอรรถรสแห่งการเรียนรู้ 
ห้องสมุดเที�ยงคนืแห่งแรกของประเทศไทย 

     นางสาววรรษมน เสาวคนธ์เสถียร 
 

  
 
ห้องสมุดมารวย ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตั�งอยูที่�  อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
เลขที� 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
และ ชั�น 2 ศูนยก์ารคา้เอสพละนาด เลขที� 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์02-229-2063-65 / Website: www.maruey.com / www.facebook.com/MarueyLibrary 
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                    จุดเด่นของห้องสมุด  เอกลกัษณ์ของหอ้งสมุดมีชีวิต คือการจดักิจกรรมใหค้วามรู้ดา้น
การเงิน การลงทุน การบริหารธุรกิจ การพฒันาคุณภาพชีวิตและสงัคมในแง่มุมต่างๆ  ซึ�งเป็นการส่งเสริม
และสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ ซึ�งไดรั้บความสนใจอยา่งมาก และต่อเนื�อง 
 

 
 

ภาพประกอบที�  23 การจดักิจกรรมเสวนาภายในหอ้งสมุด 
 

ด้วยแนวคิดในการตอบสนองวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ออกแบบและ
จดับริการห้องสมุดที�ทนัสมยั  เพื�อเป็นทางเลือกให้กบัคนรุ่นใหม่และประชาชนทั�วไปไดเ้พลิดเพลินกบั
การเรียนรู้และใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ทั�งดา้นสาระและบนัเทิง  รองรับไลฟ์สไตลข์องผูใ้ชบ้ริการทุก
กลุ่ม โดยเฉพาะอยา่งยิ�งกลุ่มคนวยัทาํงานที�สามารถมาใชบ้ริการในช่วงเยน็ถึงคํ�าไดอ้ยา่งเตม็ที�  โดยวนั
ธรรมดา จนัทร์ – ศุกร์ เปิดใหบ้ริการตั�งแต่ 08.30 น – 23.00 น. และวนัเสาร์-อาทิตย ์เปิดใหบ้ริการถึงเที�ยง
คืน รวมทั�งขยายพื�นที�เรียนรู้ ณ ชั�น 2 ศูนยก์ารคา้เอสพละนาด  พื�นที�บริการ 318 ตารางเมตรพร้อม
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง  

 

  
ภาพประกอบที� 24  บรรยากาศการเรียนรู้ ณ หอ้งสมุดมารวย  ศนูยก์ารคา้เอสพละนาด 
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งานด้านบริหารจัดการของห้องสมุดมารวย ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 

หอ้งสมุดมารวย แบ่งโครงสร้างงานหอ้งสมุด ออกเป็น 3 ส่วน คือ 
1. Content Management & Resource Management 
2. Customer Relations Management  
3. IT Support 

งานด้าน Content Management & Resource Management  ไดแ้ก่  
1. งานจดัหาทรัพยากร ทั�งที�เป็นหนงัสือ วารสาร นิตยสาร e-Book สื�อโสตทศัน์  ที�มีความ

ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
2. การพิจารณาและวิเคราะห์เนื�อหาทรัพยากรเพื�อสร้างฐานขอ้มูลทรัพยากรสารสนเทศ  และ

จดัเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ เพื�อใหพ้ร้อมบริการ 
3. การรับอภินนัทนาการ และบริจาคต่อทรัพยากรสารสนเทศ 
4. การซ่อมบาํรุงทรัพยากรสารสนเทศ 
5. การพิจารณาคดัเลือก จาํหน่ายออกทรัพยากรสารสนเทศ โดยพิจารณาประกอบกบัการส่งต่อ

ทรัพยากรสารสนเทศ เพื�อใหห้อ้งสมุดอื�นสามารถนาํไปใชป้ระโยชนต่์อดว้ย 
งานด้าน Customer Relations Management ประกอบดว้ย 

1. งานบริการยมื-คืนทรัพยากรสารสนเทศ  และบริการที�เกี�ยวขอ้ง เช่น ต่ออายกุารยมื การจอง 
2. งานบริการดา้นขอ้มูล เช่น บริการตอบคาํถาม บริการช่วยคน้ควา้ ทั�งสาํหรับผูใ้ชบ้ริการ

ภายในหอ้งสมุด และผูใ้ชบ้ริการทางโทรศพัทแ์ละอีเมล ์
3. งานจดักิจกรรมเสวนาใหค้วามรู้และกิจกรรมส่งเสริมการออมและการลงทุน เพื�อส่งเสริม

คุณภาพชีวิตของผูค้นในสงัคมสู่อิสรภาพทางการเงิน 
4. งานจดัทาํสื�อประชาสมัพนัธ์เพื�อแนะนาํบริการของหอ้งสมุด 

งานด้าน  IT Support ประกอบดว้ย 
1. งานจดัทาํขอ้มูลและสร้างฐานขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ของหอ้งสมุดใหมี้ความถูกตอ้ง ทนัสมยั 

เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ  เพื�อประโยชน์ในการวางแผนการบริหารงานเพื�ออาํนวยประโยชน์ที�ดี
ที�สุดแก่ผูใ้ชบ้ริการ  

2. งานประมวลผลขอ้มูลและออกรายงานสถิติเพื�อพฒันาเป้าหมาย แผนการดาํเนินงาน และกล
ยทุธ์ของหอ้งสมุด 

 
สรรสร้างความร่วมมือระหว่างพนัธมิตร 
 หอ้งสมุดมารวย ไดเ้ดินหนา้สร้างความร่วมมือระหวา่งพนัธมิตร อาทิ สาํนกัพิมพ ์ สมาคม
หอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ  ในการสร้างความร่วมมือในการสนบัสนุน ส่งเสริมการรักการอ่าน ดว้ยการ
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2. งานบริการดา้นขอ้มูล เช่น บริการตอบคาํถาม บริการช่วยคน้ควา้ ทั�งสาํหรับผูใ้ชบ้ริการ

ภายในหอ้งสมุด และผูใ้ชบ้ริการทางโทรศพัทแ์ละอีเมล ์
3. งานจดักิจกรรมเสวนาใหค้วามรู้และกิจกรรมส่งเสริมการออมและการลงทุน เพื�อส่งเสริม

คุณภาพชีวิตของผูค้นในสงัคมสู่อิสรภาพทางการเงิน 
4. งานจดัทาํสื�อประชาสมัพนัธ์เพื�อแนะนาํบริการของหอ้งสมุด 

งานด้าน  IT Support ประกอบดว้ย 
1. งานจดัทาํขอ้มูลและสร้างฐานขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ของหอ้งสมุดใหมี้ความถูกตอ้ง ทนัสมยั 

เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ  เพื�อประโยชน์ในการวางแผนการบริหารงานเพื�ออาํนวยประโยชน์ที�ดี
ที�สุดแก่ผูใ้ชบ้ริการ  

2. งานประมวลผลขอ้มูลและออกรายงานสถิติเพื�อพฒันาเป้าหมาย แผนการดาํเนินงาน และกล
ยทุธ์ของหอ้งสมุด 

 
สรรสร้างความร่วมมือระหว่างพนัธมิตร 
 หอ้งสมุดมารวย ไดเ้ดินหนา้สร้างความร่วมมือระหวา่งพนัธมิตร อาทิ สาํนกัพิมพ ์ สมาคม
หอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ  ในการสร้างความร่วมมือในการสนบัสนุน ส่งเสริมการรักการอ่าน ดว้ยการ
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มอบหนงัสือติดอนัดบัขายดีของสาํนกัพิมพ ์ใหบ้ริการในหอ้งสมุดมารวย เพื�อร่วมสร้างสงัคมแห่งการ
อ่าน และการรู้หนงัสือของปวงชนชาวไทย  ตามแนวดาํริในสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กมุารี  โดยการลงนามความร่วมมือระหวา่งผูผ้ลิตหนงัสือ อาทิ สาํนกัพิมพดี์เอม็จี  
  
 

ทรัพยากรสารสนเทศ     
 ปัจจุบนัหอ้งสมุดมารวย มีทรัพยากรหนงัสือมากถึงเกือบ 20,000 รายการ จดัแบ่งตามเนื�อหาดว้ย
หลกั 80 : 20  

- ทรัพยากร  80% เป็นทรัพยากรหลกั (Core Subject) ที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารการเงิน การลงทุน 
การบริหารธุรกิจ การกาํกบัดูแลกิจการ เศรษฐศาสตร์ การพฒันาคุณภาพผูป้ระกอบวิชาชีพใน
ธุรกิจหลกัทรัพย ์โดยจดัแบ่งให้บริการในมุมหนงัสือต่างๆ เช่น มุม Capital Market / Money 
Market / Bond Market / Derivatives Market / Economics / Business Administration / Corporate 
Governance / Personal Finance / Listed Companies / Laws & Regulations เป็นตน้ ทั�งนี�  มุม 
Listed Companies เป็นมุมหนงัสือที�มีผูส้นใจใชบ้ริการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลเกี�ยวกบับริษทัจด
ทะเบียน ไดแ้ก่ รายงานประจาํปี แบบรายงาน 56-1 เพื�อศึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจลงทุนต่อไป 

- ทรัพยากร 20% เป็นทรัพยากรดา้นการพฒันาศกัยภาพของบุคคลดา้นต่างๆ ทั�งภาวะผูน้าํ 
ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั�งหนังสือวรรณกรรม โดยจดัให้บริการในมุม
หนงัสือ Self-improvement / Language / IT / Literature & Bestseller 
 
พร้อมกันนี�  ห้องสมุดมารวยยงัให้บริการวารสารด้านการเงิน การลงทุน การบริหารธุรกิจ 

การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ ที�ห้องสมุดเป็นสมาชิกทั�งจากสาํนกัพิมพช์ั�นนาํทั�งในและต่างประเทศ
จาํนวน 2,567 รายการ เช่น  Euromoney, Institutional Investors, Global Custodian, Harvard Business 
Review, MIT Sloan Management Review, Bloomberg Business week, The Economist, Forbes Asia, 
Thailand Bloomberg Business Week, Time เป็นตน้ 

นอกจากนี�  ห้องสมุดมารวยยงัมีบริการสื�อโสตทศันูปกรณ์ เพื�อเป็นทางเลือกในการเรียนรู้ที�
หลากหลายอีกกวา่ 4,200 รายการ 
 
ปัจจัยแห่งความสําเร็จของห้องสมุดมารวย  

หอ้งสมุดมารวยนบัเป็นหอ้งสมุดแห่งหนึ�งที�ประสบความสาํเร็จอยา่งดียิ�ง  โดยมีสมาชิกมากถึง 
เกือบ 8,000 รายที�มีการใชบ้ริการต่อเนื�อง  และมียอดผูใ้ชบ้ริการหมุนเวยีนถึงวนัละเกือบพนัคน  
โดยปัจจยัสาํคญัแห่งความสาํเร็จ คือ หอ้งสมุดดาํเนินการดว้ยหลกั “4 ดี”  ประกอบดว้ย  

45 
 

1. ทรัพยากรดี ครบถว้นดว้ยทรัพยากรสารสนเทศที�มีเนื�อหาเกี�ยวกบัการบริหารการเงินและการ
ลงทุนทั�งภาษาไทยและภาษาองักฤษ พร้อมทั�งมีการบริหารจดัการฐานขอ้มูลดว้ยระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั
เพื�ออาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. กิจกรรมดี มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเงินการลงทุนอย่าง
ต่อเนื�องสาํหรับผูล้งทุน ผูส้นใจลงทุน และผูส้นใจทั�วไป โดยไม่มีค่าใชจ่้าย 

3. บริการและบรรยากาศดี  บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที�ห้องสมุดซึ� งได้รับการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื�อง มีความเตม็ใจให้บริการดว้ยความรู้และทกัษะตามมาตรฐานการให้บริการอยา่งมืออาชีพ ภายใต้
บรรยากาศภายในห้องสมุดที�ส่งเสริการอ่านอย่างมีคุณภาพ คือ ผูใ้ชบ้ริการมีชั�วโมงการอ่านที�ต่อเนื�อง 
และสามารถนาํเครื�องดื�มและของว่างเขา้มารับประทานในระหว่างการอ่านได ้นอกจากนี�  ยงัตั�งในทาํเลที�
สามารถเดินทางไดส้ะดวกสบายดว้ยรถไฟฟ้าใตดิ้นอีกดว้ย 

4. ภาพลกัษณ์ดี มีความน่าเชื�อถือ ทั�งดา้นคุณภาพของขอ้มูลและทรัพยากรสารสนเทศที�ใหบ้ริการ 
และมีมาตรฐานในการใหบ้ริการอยา่งมืออาชีพ 
 
สร้างสังคมแห่งการอ่านและการออม ผ่านกจิกรรมของห้องสมุด 

หอ้งสมุดมารวยเป็น “หอ้งสมุดเฉพาะ” ดา้นการเงิน การลงทุน และการบริหารการเงินส่วนบุคคล ที�
มีบรรยากาศสบายๆ เหมาะแก่การเรียนรู้ดว้ยตนเอง พร้อมทั�งมีเอกลกัษณ์ที�สาํคญัในการเป็น “หอ้งสมุดมี
ชีวิต” คือ นอกจากการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองแล้ว ห้องสมุดมารวยยงัจัดกิจกรรมสัมมนา
หลากหลายรูป ทั�งในเรื�องการบริหารการเงินส่วนบุคคล การบริหารพอร์ตโฟลิโอในการลงทุน การ
บริหารธุรกิจและกิจการ รวมถึงการพฒันาตนเอง อยา่งต่อเนื�องประจาํทุกเดือน โดยไม่มีค่าใชจ่้าย ดงันี�  

• Executive Talk @ Maruey ไดรั้บเกียรติจากผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียน ผูบ้ริหารระดบัสูงของ
องค์กร ผูที้�มีชื�อเสียงประสบความสําเร็จในด้านต่าง ๆ มาให้ขอ้คิดรวมทั�งแสดงทศันะและ
แลกเปลี�ยนมุมมองเกี�ยวกบักลยทุธ์การบริหารจดัการธุรกิจ ขอ้คิดเกี�ยวกบัการลงทุน รวมถึงการ
พฒันาตนเอง ในรูปแบบการพดูคุยแบบเป็นกนัเอง  

• Online Trading Workshop เรียนรู้วิธีการลงทุนแบบออนไลน์ไปกบัเวิร์คชอ้ปดา้นการลงทุน 
โดยผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการลงทุนจากบริษทัหลกัทรัพย ์ 

• SET Learning Corner @ Maruey เรียนรู้เทคนิคและแนวโนม้การลงทุนในตราสารต่างๆ 
อย่างเจาะลึก โดยผูเ้ชี�ยวชาญด้านการลงทุนจากบริษทัหลกัทรัพย  ์บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนรวม 

• เสวนาตลาดทุน   การแลกเปลี�ยน เรียนรู้ด้านตลาดทุนอย่างใกลชิ้ด และทนัสมยั เรียนรู้
ผลิตภณัฑ์และเครื�องมือในการลงทุน อาทิ  “ติดอาวุธให้นักลงทุน เทรดได้อย่างมั�นใจด้วย 
Technical Trading”  เป็นการเรียนรู้ดา้นการลงทุนให้กบัผูล้งทุนดว้ยการลงทุนแบบเทคนิค 
โดยนกัวิเคราะห์หลกัทรัพยแ์ละผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการลงทุน 
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มอบหนงัสือติดอนัดบัขายดีของสาํนกัพิมพ ์ใหบ้ริการในหอ้งสมุดมารวย เพื�อร่วมสร้างสงัคมแห่งการ
อ่าน และการรู้หนงัสือของปวงชนชาวไทย  ตามแนวดาํริในสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กมุารี  โดยการลงนามความร่วมมือระหวา่งผูผ้ลิตหนงัสือ อาทิ สาํนกัพิมพดี์เอม็จี  
  
 

ทรัพยากรสารสนเทศ     
 ปัจจุบนัหอ้งสมุดมารวย มีทรัพยากรหนงัสือมากถึงเกือบ 20,000 รายการ จดัแบ่งตามเนื�อหาดว้ย
หลกั 80 : 20  

- ทรัพยากร  80% เป็นทรัพยากรหลกั (Core Subject) ที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารการเงิน การลงทุน 
การบริหารธุรกิจ การกาํกบัดูแลกิจการ เศรษฐศาสตร์ การพฒันาคุณภาพผูป้ระกอบวิชาชีพใน
ธุรกิจหลกัทรัพย ์โดยจดัแบ่งให้บริการในมุมหนงัสือต่างๆ เช่น มุม Capital Market / Money 
Market / Bond Market / Derivatives Market / Economics / Business Administration / Corporate 
Governance / Personal Finance / Listed Companies / Laws & Regulations เป็นตน้ ทั�งนี�  มุม 
Listed Companies เป็นมุมหนงัสือที�มีผูส้นใจใชบ้ริการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลเกี�ยวกบับริษทัจด
ทะเบียน ไดแ้ก่ รายงานประจาํปี แบบรายงาน 56-1 เพื�อศึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจลงทุนต่อไป 

- ทรัพยากร 20% เป็นทรัพยากรดา้นการพฒันาศกัยภาพของบุคคลดา้นต่างๆ ทั�งภาวะผูน้าํ 
ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั�งหนังสือวรรณกรรม โดยจดัให้บริการในมุม
หนงัสือ Self-improvement / Language / IT / Literature & Bestseller 
 
พร้อมกันนี�  ห้องสมุดมารวยยงัให้บริการวารสารด้านการเงิน การลงทุน การบริหารธุรกิจ 

การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ ที�ห้องสมุดเป็นสมาชิกทั�งจากสาํนกัพิมพช์ั�นนาํทั�งในและต่างประเทศ
จาํนวน 2,567 รายการ เช่น  Euromoney, Institutional Investors, Global Custodian, Harvard Business 
Review, MIT Sloan Management Review, Bloomberg Business week, The Economist, Forbes Asia, 
Thailand Bloomberg Business Week, Time เป็นตน้ 

นอกจากนี�  ห้องสมุดมารวยยงัมีบริการสื�อโสตทศันูปกรณ์ เพื�อเป็นทางเลือกในการเรียนรู้ที�
หลากหลายอีกกวา่ 4,200 รายการ 
 
ปัจจัยแห่งความสําเร็จของห้องสมุดมารวย  

หอ้งสมุดมารวยนบัเป็นหอ้งสมุดแห่งหนึ�งที�ประสบความสาํเร็จอยา่งดียิ�ง  โดยมีสมาชิกมากถึง 
เกือบ 8,000 รายที�มีการใชบ้ริการต่อเนื�อง  และมียอดผูใ้ชบ้ริการหมุนเวยีนถึงวนัละเกือบพนัคน  
โดยปัจจยัสาํคญัแห่งความสาํเร็จ คือ หอ้งสมุดดาํเนินการดว้ยหลกั “4 ดี”  ประกอบดว้ย  
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1. ทรัพยากรดี ครบถว้นดว้ยทรัพยากรสารสนเทศที�มีเนื�อหาเกี�ยวกบัการบริหารการเงินและการ
ลงทุนทั�งภาษาไทยและภาษาองักฤษ พร้อมทั�งมีการบริหารจดัการฐานขอ้มูลดว้ยระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั
เพื�ออาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. กิจกรรมดี มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเงินการลงทุนอย่าง
ต่อเนื�องสาํหรับผูล้งทุน ผูส้นใจลงทุน และผูส้นใจทั�วไป โดยไม่มีค่าใชจ่้าย 

3. บริการและบรรยากาศดี  บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที�ห้องสมุดซึ� งได้รับการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื�อง มีความเตม็ใจให้บริการดว้ยความรู้และทกัษะตามมาตรฐานการให้บริการอยา่งมืออาชีพ ภายใต้
บรรยากาศภายในห้องสมุดที�ส่งเสริการอ่านอย่างมีคุณภาพ คือ ผูใ้ชบ้ริการมีชั�วโมงการอ่านที�ต่อเนื�อง 
และสามารถนาํเครื�องดื�มและของว่างเขา้มารับประทานในระหว่างการอ่านได ้นอกจากนี�  ยงัตั�งในทาํเลที�
สามารถเดินทางไดส้ะดวกสบายดว้ยรถไฟฟ้าใตดิ้นอีกดว้ย 

4. ภาพลกัษณ์ดี มีความน่าเชื�อถือ ทั�งดา้นคุณภาพของขอ้มูลและทรัพยากรสารสนเทศที�ใหบ้ริการ 
และมีมาตรฐานในการใหบ้ริการอยา่งมืออาชีพ 
 
สร้างสังคมแห่งการอ่านและการออม ผ่านกจิกรรมของห้องสมุด 

หอ้งสมุดมารวยเป็น “หอ้งสมุดเฉพาะ” ดา้นการเงิน การลงทุน และการบริหารการเงินส่วนบุคคล ที�
มีบรรยากาศสบายๆ เหมาะแก่การเรียนรู้ดว้ยตนเอง พร้อมทั�งมีเอกลกัษณ์ที�สาํคญัในการเป็น “หอ้งสมุดมี
ชีวิต” คือ นอกจากการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองแล้ว ห้องสมุดมารวยยงัจัดกิจกรรมสัมมนา
หลากหลายรูป ทั�งในเรื�องการบริหารการเงินส่วนบุคคล การบริหารพอร์ตโฟลิโอในการลงทุน การ
บริหารธุรกิจและกิจการ รวมถึงการพฒันาตนเอง อยา่งต่อเนื�องประจาํทุกเดือน โดยไม่มีค่าใชจ่้าย ดงันี�  

• Executive Talk @ Maruey ไดรั้บเกียรติจากผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียน ผูบ้ริหารระดบัสูงของ
องค์กร ผูที้�มีชื�อเสียงประสบความสําเร็จในด้านต่าง ๆ มาให้ขอ้คิดรวมทั�งแสดงทศันะและ
แลกเปลี�ยนมุมมองเกี�ยวกบักลยทุธ์การบริหารจดัการธุรกิจ ขอ้คิดเกี�ยวกบัการลงทุน รวมถึงการ
พฒันาตนเอง ในรูปแบบการพดูคุยแบบเป็นกนัเอง  

• Online Trading Workshop เรียนรู้วิธีการลงทุนแบบออนไลน์ไปกบัเวิร์คชอ้ปดา้นการลงทุน 
โดยผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการลงทุนจากบริษทัหลกัทรัพย ์ 

• SET Learning Corner @ Maruey เรียนรู้เทคนิคและแนวโนม้การลงทุนในตราสารต่างๆ 
อย่างเจาะลึก โดยผูเ้ชี�ยวชาญด้านการลงทุนจากบริษทัหลกัทรัพย  ์บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนรวม 

• เสวนาตลาดทุน   การแลกเปลี�ยน เรียนรู้ด้านตลาดทุนอย่างใกลชิ้ด และทนัสมยั เรียนรู้
ผลิตภณัฑ์และเครื�องมือในการลงทุน อาทิ  “ติดอาวุธให้นักลงทุน เทรดได้อย่างมั�นใจด้วย 
Technical Trading”  เป็นการเรียนรู้ดา้นการลงทุนให้กบัผูล้งทุนดว้ยการลงทุนแบบเทคนิค 
โดยนกัวิเคราะห์หลกัทรัพยแ์ละผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการลงทุน 
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- เปิดตัวหนังสือใหม่  เพื�อเป็นเวทีเสวนาสําหรับนักเขียนกบัผูอ่้านในการพูดคุยเสวนาเกี�ยวกบั
หนงัสือที�ออกใหม่  
 
ห้องสมุดมารวยเดินหนา้จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื�อง ทั�งผ่านการจดัทาํบอร์ดหรือ

มุมนิทรรศการ เพื�อประชาสัมพนัธ์และนาํเสนอทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นที�น่าสนใจ ผ่านมุม Most 
Popular Books นาํเสนอ 10 อนัดบัหนงัสือที�ไดรั้บความนิยมถูกยืมมากที�สุดในรอบ 15 วนั มุม Book 
Quotes นาํเสนอขอ้ความดี ๆ เพื�อสร้างแรงบนัดาลใจในการอ่านและการเรียนรู้ดา้นการลงทุน เป็นตน้ 

 
การบูรณาการห้องสมุดในด้านต่าง ๆ  เพื�อการขยายโอกาสชุมชน 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีนโยบายในการให้ความสาํคญักบัการทาํกิจกรรมเพื�อสังคม
มาอยา่งต่อเนื�อง โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ หอ้งสมุดมารวยเป็นหน่วยงานหนึ�ง
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ที�ดาํเนินกิจกรรมเพื�อขยายโอกาสการเรียนรู้และการอ่าน โดยเฉพาะเรื�องการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคล ซึ�งเป็นทกัษะชีวิตที�สาํคญั  

ห้องสมุดมารวยไดพ้ฒันาบริการ e-Library@Maruey เพื�อให้ประชาชนทั�วไปทั�งในกรุงเทพฯ 
และต่างจงัหวดัไดรั้บโอกาสในการเรียนรู้ดา้นการเงินการลงทุนไดทุ้กที� ทุกเวลา อยา่งเท่าเทียมกนั 

นอกจากนี�  ห้องสมุดมารวยส่งเสริมการจดัตั�งห้องสมุดและศูนยก์ารเรียนรู้ของหน่วยงานต่างๆ 
เพื�อเสริมสร้างสังคมรักการอ่านทั�งในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั โดยให้ขอ้มูลแก่คณะเยี�ยมชมที�เป็น
ผูบ้ริหารห้องสมุด ตวัแทนบรรณารักษ ์และบุคลากรของศูนยก์ารเรียนรู้ต่างๆ รวมถึงนิสิต นักศึกษาที�
เรียนในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ของมหาวิทยาลยัต่างๆ ทั�งในและต่างประเทศ 

ล่าสุด ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดมี้โอกาสเป็นส่วนหนึ�งในการจดัตั�งห้องสมุดของโรงเรียนคลองเตย
วิทยา หรือ “หอ้งเพลิน” ซึ�งเป็นโรงเรียนในเขตชุมชน โดยเป็นหอ้งสมุดที�เหมาะสมกบัการใชง้านของเดก็
นกัเรียน ครู และผูป้กครอง โดยร่วมจดัหาทรัพยากรที�มีเนื�อหาเหมาะสมกบัการเรียนรู้ตามวยัของนกัเรียน 
และร่วมกบัครูบรรณารักษจ์ดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านอยา่งต่อเนื�องใหแ้ก่โรงเรียนอีกดว้ย 

 
 การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และเศรษฐกจิพอเพยีง 
 หอ้งสมุดมารวยไดส่้งเสริมการเรียนรู้ในเรื�องเศรษฐกิจพอเพียงผา่นสื�อการเรียนรู้ที�หลากหลาย 
เช่น หนงัสือ ตาํรา ซีดีรอม รวมถึงเกมเสริมทกัษะการเรียนรู้ เช่น เกม “Live & Learn” เกม “รู้ให ้รู้รับ” 
และ “The Leader ผูน้าํพอเพยีง” ที�ช่วยเสริมการเรียนรู้ใหแ้ก่เยาวชนแลผูส้นใจสามารถเขา้ใจหลกัคิดและ
แนวทางปฏิบติัตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไดอ้ยา่งสนุกสนานและเพลิดเพลิน 
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ห้องสมุดมหาวทิยาลยัต้นแบบ 

รศ.ดร.นํ�าทิพย ์วิภาวิน  ดร.อารีย ์ธญักิจจานุกิจ                           

ดร.สุริทอง ศรีสะอาด   และนางพิมล เมฆสวสัดิ�                            

                  หอ้งสมุดมหาวิทยาลยั มีเป้าหมายเพื�อสนบัสนุนการเรียน การสอน และการวิจยั ของแต่ละ
มหาวิทยาลยั โดยคาํนึงถึงนโยบาย กฎระเบียบ ผูใ้ชบ้ริการเช่นอาจารยแ์ละนกัศึกษาในแต่ละหลกัสูตรที�
มหาวิทยาลยัเปิดสอน ระบบการเรียนและการสอน การประกนัคุณภาพ การแลกเปลี�ยนทรัพยากร การ
วิจยั การตีพิมพท์างวิชาการ การวางแผนดา้นกาํลงัคน ภารกิจหลกัของมหาวิทยาลยัคือ การจดัการเรียน
การสอน การวิจยั การบริการทางวิชาการแก่ชุมชน และการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมใหมี้ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  ภารกิจหลกัที�สาํคญัของมหาวิทยาลยัอีกประการหนึ�งในการสร้างองคค์วามรู้คือ ดา้น
การวิจยัและนวตักรรม เพื�อใหก้ารวิจยัและนวตักรรมเป็นตวันาํในการสร้างองคค์วามรู้ เป็นกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนการสอน เป็นกิจกรรมการส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สงัคม และการสร้างภูมิปัญญา 
สืบทอด และทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของชาติ มหาวิทยาลยัทุกแห่งทั�งของรัฐและเอกชนจึงมีภารกิจ
สาํคญัในการพฒันาคนที�มีคุณภาพในแต่ละสาขาวิชาเพื�อพฒันาชาติ 

     นอกจากนี� รัฐบาลมีนโยบายสนบัสนุนใหม้หาวิทยาลยัของไทยเป็นมหาวิทยาลยัวจิยัแห่งชาติ 
ดว้ยมุ่งหวงัที�จะเนน้การวจิยัเพื�อใหไ้ดผ้ลงานที�สามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง และมีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจ
ของประเทศ ที�สามารถช่วยใหคุ้ณภาพชีวติของประชาชนดีขึ�น และมุ่งหวงัใหม้หาวทิยาลยัวจิยัติดอนัดบั
ไม่เกิน 500 ของการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัโลก ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัวจิยัแห่งชาติทั�ง  9 แห่ง ลว้นเป็น
หอ้งสมุดที�ดี  เป็นแบบอยา่งตามมาตรฐานสากลในการบริหารจดัการ การดาํเนินงานและการบริการ
สารสนเทศแก่นกัศึกษา อาจารยแ์ละบุคลากรของมหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  มหาวิทยาลยัสุรนารี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบุรี   ซึ�งหอ้งสมุดมหาวิทยาลยัทั�ง  9 แห่ง ต่างเป็นหอ้งสมุดมหาวิทยาลยัที�ดี  ตอบสนอง
ภารกิจหลกัของมหาวิทยาลยัในการพฒันาการเรียนการสอนและการวจิยัครบทุกดา้น  

การนาํภารกิจหลกัของมหาวิทยาลยัในดา้นการพฒันาสงัคมมาเป็นเป้าหมายในการพฒันา
หอ้งสมุดมหาวิทยาลยัตน้แบบ  หอ้งสมุดมหาวิทยาลยัทุกแห่งต่างมีการบริหารจดัการและดาํเนินงานครบ
ทุกดา้นตามภารกิจหลกัของมหาวิทยาลยั  ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการประเมินคุณภาพที�อยูใ่นระดบัดีมาก
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- เปิดตัวหนังสือใหม่  เพื�อเป็นเวทีเสวนาสําหรับนักเขียนกบัผูอ่้านในการพูดคุยเสวนาเกี�ยวกบั
หนงัสือที�ออกใหม่  
 
ห้องสมุดมารวยเดินหนา้จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื�อง ทั�งผ่านการจดัทาํบอร์ดหรือ

มุมนิทรรศการ เพื�อประชาสัมพนัธ์และนาํเสนอทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นที�น่าสนใจ ผ่านมุม Most 
Popular Books นาํเสนอ 10 อนัดบัหนงัสือที�ไดรั้บความนิยมถูกยืมมากที�สุดในรอบ 15 วนั มุม Book 
Quotes นาํเสนอขอ้ความดี ๆ เพื�อสร้างแรงบนัดาลใจในการอ่านและการเรียนรู้ดา้นการลงทุน เป็นตน้ 

 
การบูรณาการห้องสมุดในด้านต่าง ๆ  เพื�อการขยายโอกาสชุมชน 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีนโยบายในการให้ความสาํคญักบัการทาํกิจกรรมเพื�อสังคม
มาอยา่งต่อเนื�อง โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ หอ้งสมุดมารวยเป็นหน่วยงานหนึ�ง
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ที�ดาํเนินกิจกรรมเพื�อขยายโอกาสการเรียนรู้และการอ่าน โดยเฉพาะเรื�องการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคล ซึ�งเป็นทกัษะชีวิตที�สาํคญั  

ห้องสมุดมารวยไดพ้ฒันาบริการ e-Library@Maruey เพื�อให้ประชาชนทั�วไปทั�งในกรุงเทพฯ 
และต่างจงัหวดัไดรั้บโอกาสในการเรียนรู้ดา้นการเงินการลงทุนไดทุ้กที� ทุกเวลา อยา่งเท่าเทียมกนั 

นอกจากนี�  ห้องสมุดมารวยส่งเสริมการจดัตั�งห้องสมุดและศูนยก์ารเรียนรู้ของหน่วยงานต่างๆ 
เพื�อเสริมสร้างสังคมรักการอ่านทั�งในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั โดยให้ขอ้มูลแก่คณะเยี�ยมชมที�เป็น
ผูบ้ริหารห้องสมุด ตวัแทนบรรณารักษ ์และบุคลากรของศูนยก์ารเรียนรู้ต่างๆ รวมถึงนิสิต นักศึกษาที�
เรียนในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ของมหาวิทยาลยัต่างๆ ทั�งในและต่างประเทศ 

ล่าสุด ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดมี้โอกาสเป็นส่วนหนึ�งในการจดัตั�งห้องสมุดของโรงเรียนคลองเตย
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 การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และเศรษฐกจิพอเพยีง 
 หอ้งสมุดมารวยไดส่้งเสริมการเรียนรู้ในเรื�องเศรษฐกิจพอเพียงผา่นสื�อการเรียนรู้ที�หลากหลาย 
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ห้องสมุดมหาวทิยาลยัต้นแบบ 

รศ.ดร.นํ�าทิพย ์วิภาวิน  ดร.อารีย ์ธญักิจจานุกิจ                           

ดร.สุริทอง ศรีสะอาด   และนางพิมล เมฆสวสัดิ�                            
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และประสิทธิผล  ภารกิจหลกัที�สาํคญัของมหาวิทยาลยัอีกประการหนึ�งในการสร้างองคค์วามรู้คือ ดา้น
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ทุกดา้นตามภารกิจหลกัของมหาวิทยาลยั  ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการประเมินคุณภาพที�อยูใ่นระดบัดีมาก
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และระดบัดีทุกแห่ง    ทั�งนี�ขอนาํตวัอยา่งการบริหารจดัการและบริการของหอ้งสมุดมหาวิทยาลยัตน้แบบ
ที�มีแนวปฎิบติัที�ดีในการพฒันาสงัคมและชุมชนทอ้งถิ�น ดงันี�  

              1.ห้องสมุดต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลงังานและสิ�งแวดล้อม และการบูรณาการความรู้สู่ชุมชน  
ได้แก่  สํานักหอสมุด มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  อตัลกัษณ์มหาวิทยาลยัตน้แบบ ดา้น 

 1.  ศูนยก์ารเรียนรู้ของมหาวทิยาลยัและชุมชน 

 2.  คลงัความรู้ของมหาวิทยาลยั 

 3. ศูนยบ์ริการความรู้ดา้นการเกษตรของประเทศ 

 4. หอ้งสมุดสีเขียวที�อนุรักษพ์ลงังานและสิ�งแวดลอ้ม 

 5. หอ้งสมุด Eco แห่งแรกของประเทศไทย 

 6. บูรณาการความรู้สู่ชุมชน 

 7. บริหารจดัการตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ห้องสมุดต้นแบบด้านการบริการสารสนเทศท้องถิ�น ได้แก่ สํานักวทิยบริการ มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม  อตัลกัษณ์หอ้งสมุดมหาวิทยาลยัตน้แบบ ดา้น 

 1. แหล่งการบริการวิชาการสู่ชุมชน  : ศูนยส์ารนิเทศอีสานสิรินธร 

 2. แหล่งพฒันานวตักรรมและเครือข่ายทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. ห้องสมุดต้นแบบด้านการบริการวชิาการสู่ชุมชน ได้แก่ สํานักหอสมุด มหาวทิยาลยัศรีนคริ
นทรวโิรฒ ประสานมิตร  อตัลกัษณ์หอ้งสมุดมหาวิทยาลยัตน้แบบดา้น 

1. แหล่งการบริการวิชาการสู่ชุมชน 

 2. บริการวิทยานิพนธ์ฉบบัเตม็  Digital theses 

 3. บริการวารสารอิเลก็ทรอนิกส์ฉบบัเตม็ 
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สํานักหอสมุด มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์                                                                              
ต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลงังานและสิ�งแวดล้อม และการบูรณาการความร้าสู่ชุมชน 

สาํนกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  มีการดาํเนินงานตามลกัษณะเด่นสาํคญัของการเป็น
หอ้งสมุดมหาวิทยาลยัตน้แบบ ไดแ้ก่  การเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ของมหาวิทยาลยัและชุมชน  เป็น คลงั
ความรู้ของมหาวิทยาลยั   เป็นศูนยบ์ริการความรู้ดา้นการเกษตรของประเทศ   เป็นหอ้งสมุดสีเขียวที�
อนุรักษพ์ลงังานและสิ�งแวดลอ้ม  เป็นหอ้งสมุด Eco แห่งแรกของประเทศไทย  โดยมุ่งเนน้บูรณาการ
ความรู้สู่ชุมชน และ บริหารจดัการตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ภาพประกอบที� 25  แสดงหนา้จอเวบ็ไซคส์าํนกัหอสมุด มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  จาก  http://lib.ku.ac.th 

 

ห้องสมุดมหาวทิยาลยัต้นแบบ : เอื�อต่อการพฒันาสังคมและชุมชนท้องถิ�น 

 สาํนกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นหอ้งสมุดดิจิทลัดา้นการเกษตรของประเทศไทย 
และเป็นหอ้งสมุดสีเขียวที�อนุรักษพ์ลงังานและสิ�งแวดลอ้ม  บริหารจดัการและพฒันาบริการตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง พฒันาและปรับปรุงบริการเชิงรุกเพื�อเพิ�มคุณภาพทางการศึกษา ใหบ้ริการ
สารสนเทศสนบัสนุนการเรียนการสอนและการวิจยัของนิสิต อาจารย ์และบุคลากรของมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ เป็นศูนยบ์ริการความรู้ดา้นการเกษตรที�มีความสมบูรณ์ที�สุดแห่งหนึ�ง  ทาํหนา้ที�เป็นศูนย์
ประสานงานสารนิเทศสาขาเกษตรศาสตร์  ศูนยส์นเทศทางการเกษตรแห่งชาติ และศนูยส์นเทศทาง
กระบือนานาชาติ  
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 สาํนกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นหอ้งสมุดดิจิทลัดา้นการเกษตรของประเทศไทย 
และเป็นหอ้งสมุดสีเขียวที�อนุรักษพ์ลงังานและสิ�งแวดลอ้ม  บริหารจดัการและพฒันาบริการตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง พฒันาและปรับปรุงบริการเชิงรุกเพื�อเพิ�มคุณภาพทางการศึกษา ใหบ้ริการ
สารสนเทศสนบัสนุนการเรียนการสอนและการวิจยัของนิสิต อาจารย ์และบุคลากรของมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ เป็นศูนยบ์ริการความรู้ดา้นการเกษตรที�มีความสมบูรณ์ที�สุดแห่งหนึ�ง  ทาํหนา้ที�เป็นศูนย์
ประสานงานสารนิเทศสาขาเกษตรศาสตร์  ศูนยส์นเทศทางการเกษตรแห่งชาติ และศนูยส์นเทศทาง
กระบือนานาชาติ  
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หอ้งสมุดมีปณิธานในการพฒันาการศึกษาเพื�อความกินดีอยูดี่ของประเทศ มุ่งเนน้การวิจยัและ
ใหบ้ริการวิชาการดา้นการเกษตรซึ�งเป็นภาคการผลิตหลกัของประเทศ แต่เป็นภาคการผลิตที�มีผลตอบ 
แทน ต่อหน่วยค่อนขา้งตํ�า เกษตรกรและผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ซึ�งเป็นผูใ้ชบ้ริการของมหาวิทยาลยัมิได้
เป็นผูมี้ฐานะทางเศรษฐกิจ   งบประมาณที�ไดรั้บมีจาํกดั สาํนกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จึงเป็น
หอ้งสมุดที�ไม่หรูหรา และไม่ใหญ่โตเมื�อเทียบกบัปริมาณนิสิตจาํนวนเกือบสี�หมื�นคน  ทั�งยงัเป็นหอ้งสมุด
ที�ตอ้งบริหารจดัการดว้ยงบประมาณที�ค่อนขา้งจาํกดั 

สาํนกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ไดย้ดึแนวทางการบริหารจดัการตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง บริหารจดัการทรัพยากรที�มีอยูอ่ยา่งจาํกดัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ดว้ยการประหยดั และ
นาํกลบัมาใชใ้หม่ พฒันาบริการบนเสน้ทางสีเขียวเพื�อความยั�งยนื พร้อมกบัการพลิกโฉมการใหบ้ริการ 
โดยสร้างสรรคบ์ริการเชิงรุกในรูปแบบใหม่ๆ เพื�อดึงดูดความสนใจของผูใ้ชบ้ริการใหเ้ขา้ใชห้อ้งสมุดให้
มากขึ�น สร้างความมีส่วนร่วมของผูใ้ชบ้ริการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั�งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั ซึ�งนาํไปสู่ความสนบัสนุนที�สาํนกัหอสมุดไดรั้บทั�งทางตรงและทางออ้ม  

นอกจากนี�ยงัมุ่งเนน้การพึ�งพาตนเอง โดยสร้างความเขม้แขง็ใหก้บับุคลากรในการยอมลาํบาก 
เพื�อเรียนรู้และทดลองสิ�งใหม่ สนบัสนุนการวิจยัและพฒันาระบบเพื�อใชภ้ายในองคก์รและใชป้ระโยชน์ 
จากโปรแกรมโอเพนซอร์ส เพื�อประหยดังบประมาณและเป็นการพึ�งพาตนเองทางเทคโนโลย ีสร้างภูมิ 
คุม้กนัของคนทาํงานดว้ยการใหค้วามรู้และปลูกฝังทศันะคติที�ถูกตอ้ง พฒันาความเชี�ยวชาญและการ
ทาํงานเป็นทีม สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัมหาวิทยาลยัจากฐานความรู้ที�มีอยู ่โดยการจดัระบบและเกบ็
รักษาองคค์วามรู้ของมหาวทิยาลยัที�สั�งสมมาเป็นเวลายาวนานมิใหสู้ญหาย เพื�อการใชป้ระโยชนแ์ละต่อ
ยอดขยายผลในอนาคต  โดยลกัษณะสาํคญัของหอ้งสมุดมหาวิทยาลยัตน้แบบ ไดแ้ก่ 

ศูนย์การเรียนรู้ของมหาวทิยาลยัและชุมชน 
สาํนกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มุ่งเนน้การใหบ้ริการที�ส่งเสริมสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

โดยจดัหาและบริการทรัพยากรสารสนเทศในทุกรูปแบบทั�งที�เป็นสิ�งพมิพ ์และสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ ขยาย
โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตใหก้บันิสิต อาจารย ์นกัวิจยั และประชาชนทั�วไป ให้
สามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศไดส้ะดวก รวดเร็ว โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารอนั
ทนัสมยัเป็นเครื�องมือ และบริการโดยบุคลากรคุณภาพ 
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 มุ่งใหบ้ริการเชิงรุก สร้างกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และส่งเสริมการอ่าน ใหก้บันิสิต บุคลากร
รวมถึงสมาชิกในครอบครัว และประชาชนทั�วไป โดยเฉพาะชุมชนรอบมหาวิทยาลยั  โดยจดักิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ดงันี�  

• โครงการส่งเสริมการอ่าน เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กมุารี  ร่วมกบัหอ้งสมุดและหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ 6 แห่ง  

• กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น Book buffet, ส่งเสริมการอ่าน 12 เดือน 12 เรื�องราว 
กิจกรรมวเิคราะห์ตวัละคร ยอ้นรอยวรรณกรรมจดัร่วมกบัภาควิชาวรรณคดี 

• โครงการหนงัสือน่าอ่านสาํหรับบณัฑิต 
• โครงการหนงัสือของขวญั 
• โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สาํหรับศิษยเ์ก่า และนิสิตปัจจุบนั จดักิจกรรมแนะแนว

การศึกษาต่อต่างประเทศ “รุ่นพี�เล่า...รุ่นนอ้งรู้” 
• โครงการ Human Library 
• กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ใน Eco-Library เช่น  

- กิจกรรม Do it your self   ผลิตของใชจ้ากเศษวสัดุ : การทาํกระเป้าผา้กูโ้ลก, เพน้ต ์
กระถาง, The Lord : ประดิษฐที์�คั�นหนงัสือจากหลอดกาแฟ, กิจกรรมวา่วสลาตนั 

- นิทรรศการรัก(ษ)์สร้างสรรค ์Eco read Eco life จดัแสดงหนงัสือดา้นการอนุรักษ์
พลงังาน 

- สืบคน้คลงัความรู้จากภยัพิบติัและสิ�งแวดลอ้ม 
- จดันิทรรศการการอนุรักษพ์ลงังานและสิ�งแวดลอ้ม ร่วมกบักรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ�งแวดลอ้ม 
-  

คลงัความรู้ของมหาวทิยาลยั 
 สาํนกัหอสมุด ในฐานะที�เป็นหน่วยบริการความรู้ เพื�อสนบัสนุนการเรียน การสอนและการวิจยั
ของมหาวิทยาลยั  รวบรวมผลงานสร้างสรรคข์องอาจารยแ์ละบุคลากรมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เพื�อการ
เกบ็รักษาและการใหบ้ริการ รวบรวมขอ้มูลการใชป้ระโยชนจ์ากผลงานทั�งในเชิงการอา้งอิงทางวิชาการ
และการเผยแพร่สู่สงัคม โดยพฒันาระบบการจดัการคลงัความรู้และระบบบริการความรู้อิเลก็ทรอนิกส์ 
เพื�อใหเ้ขา้ถึงผลงานของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ สามารถเผยแพร่และเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

การพฒันาคลงัความรู้มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ดาํเนินการรวมรวมองคค์วามรู้ทั�งในรูปสิ�งพิมพ ์
และในรูปอิเลก็ทรอนิกส์ โดยสาํนกัหอสมุด ไดจ้ดัทาํคลงัหนงัสือและผลงานตีพิมพข์องมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ จดัแสดงผลงานในพื�นที�คลงัหนงัสือ และพฒันาฐานขอ้มูลผลงานของมหาวิทยาลยั ทั�งนี�
ฐานความรู้ที�พฒันาขึ�นโดยสาํนกัหอสมุด ประกอบดว้ย 
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หอ้งสมุดมีปณิธานในการพฒันาการศึกษาเพื�อความกินดีอยูดี่ของประเทศ มุ่งเนน้การวิจยัและ
ใหบ้ริการวิชาการดา้นการเกษตรซึ�งเป็นภาคการผลิตหลกัของประเทศ แต่เป็นภาคการผลิตที�มีผลตอบ 
แทน ต่อหน่วยค่อนขา้งตํ�า เกษตรกรและผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ซึ�งเป็นผูใ้ชบ้ริการของมหาวิทยาลยัมิได้
เป็นผูมี้ฐานะทางเศรษฐกิจ   งบประมาณที�ไดรั้บมีจาํกดั สาํนกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จึงเป็น
หอ้งสมุดที�ไม่หรูหรา และไม่ใหญ่โตเมื�อเทียบกบัปริมาณนิสิตจาํนวนเกือบสี�หมื�นคน  ทั�งยงัเป็นหอ้งสมุด
ที�ตอ้งบริหารจดัการดว้ยงบประมาณที�ค่อนขา้งจาํกดั 

สาํนกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ไดย้ดึแนวทางการบริหารจดัการตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง บริหารจดัการทรัพยากรที�มีอยูอ่ยา่งจาํกดัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ดว้ยการประหยดั และ
นาํกลบัมาใชใ้หม่ พฒันาบริการบนเสน้ทางสีเขียวเพื�อความยั�งยนื พร้อมกบัการพลิกโฉมการใหบ้ริการ 
โดยสร้างสรรคบ์ริการเชิงรุกในรูปแบบใหม่ๆ เพื�อดึงดูดความสนใจของผูใ้ชบ้ริการใหเ้ขา้ใชห้อ้งสมุดให้
มากขึ�น สร้างความมีส่วนร่วมของผูใ้ชบ้ริการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั�งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั ซึ�งนาํไปสู่ความสนบัสนุนที�สาํนกัหอสมุดไดรั้บทั�งทางตรงและทางออ้ม  

นอกจากนี�ยงัมุ่งเนน้การพึ�งพาตนเอง โดยสร้างความเขม้แขง็ใหก้บับุคลากรในการยอมลาํบาก 
เพื�อเรียนรู้และทดลองสิ�งใหม่ สนบัสนุนการวิจยัและพฒันาระบบเพื�อใชภ้ายในองคก์รและใชป้ระโยชน์ 
จากโปรแกรมโอเพนซอร์ส เพื�อประหยดังบประมาณและเป็นการพึ�งพาตนเองทางเทคโนโลย ีสร้างภูมิ 
คุม้กนัของคนทาํงานดว้ยการใหค้วามรู้และปลูกฝังทศันะคติที�ถูกตอ้ง พฒันาความเชี�ยวชาญและการ
ทาํงานเป็นทีม สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัมหาวิทยาลยัจากฐานความรู้ที�มีอยู ่โดยการจดัระบบและเกบ็
รักษาองคค์วามรู้ของมหาวทิยาลยัที�สั�งสมมาเป็นเวลายาวนานมิใหสู้ญหาย เพื�อการใชป้ระโยชนแ์ละต่อ
ยอดขยายผลในอนาคต  โดยลกัษณะสาํคญัของหอ้งสมุดมหาวิทยาลยัตน้แบบ ไดแ้ก่ 

ศูนย์การเรียนรู้ของมหาวทิยาลยัและชุมชน 
สาํนกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มุ่งเนน้การใหบ้ริการที�ส่งเสริมสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

โดยจดัหาและบริการทรัพยากรสารสนเทศในทุกรูปแบบทั�งที�เป็นสิ�งพมิพ ์และสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ ขยาย
โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตใหก้บันิสิต อาจารย ์นกัวิจยั และประชาชนทั�วไป ให้
สามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศไดส้ะดวก รวดเร็ว โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารอนั
ทนัสมยัเป็นเครื�องมือ และบริการโดยบุคลากรคุณภาพ 
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 มุ่งใหบ้ริการเชิงรุก สร้างกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และส่งเสริมการอ่าน ใหก้บันิสิต บุคลากร
รวมถึงสมาชิกในครอบครัว และประชาชนทั�วไป โดยเฉพาะชุมชนรอบมหาวิทยาลยั  โดยจดักิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ดงันี�  

• โครงการส่งเสริมการอ่าน เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กมุารี  ร่วมกบัหอ้งสมุดและหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ 6 แห่ง  

• กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น Book buffet, ส่งเสริมการอ่าน 12 เดือน 12 เรื�องราว 
กิจกรรมวเิคราะห์ตวัละคร ยอ้นรอยวรรณกรรมจดัร่วมกบัภาควิชาวรรณคดี 

• โครงการหนงัสือน่าอ่านสาํหรับบณัฑิต 
• โครงการหนงัสือของขวญั 
• โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สาํหรับศิษยเ์ก่า และนิสิตปัจจุบนั จดักิจกรรมแนะแนว

การศึกษาต่อต่างประเทศ “รุ่นพี�เล่า...รุ่นนอ้งรู้” 
• โครงการ Human Library 
• กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ใน Eco-Library เช่น  

- กิจกรรม Do it your self   ผลิตของใชจ้ากเศษวสัดุ : การทาํกระเป้าผา้กูโ้ลก, เพน้ต ์
กระถาง, The Lord : ประดิษฐที์�คั�นหนงัสือจากหลอดกาแฟ, กิจกรรมวา่วสลาตนั 

- นิทรรศการรัก(ษ)์สร้างสรรค ์Eco read Eco life จดัแสดงหนงัสือดา้นการอนุรักษ์
พลงังาน 

- สืบคน้คลงัความรู้จากภยัพิบติัและสิ�งแวดลอ้ม 
- จดันิทรรศการการอนุรักษพ์ลงังานและสิ�งแวดลอ้ม ร่วมกบักรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ�งแวดลอ้ม 
-  

คลงัความรู้ของมหาวทิยาลยั 
 สาํนกัหอสมุด ในฐานะที�เป็นหน่วยบริการความรู้ เพื�อสนบัสนุนการเรียน การสอนและการวิจยั
ของมหาวิทยาลยั  รวบรวมผลงานสร้างสรรคข์องอาจารยแ์ละบุคลากรมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เพื�อการ
เกบ็รักษาและการใหบ้ริการ รวบรวมขอ้มูลการใชป้ระโยชนจ์ากผลงานทั�งในเชิงการอา้งอิงทางวิชาการ
และการเผยแพร่สู่สงัคม โดยพฒันาระบบการจดัการคลงัความรู้และระบบบริการความรู้อิเลก็ทรอนิกส์ 
เพื�อใหเ้ขา้ถึงผลงานของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ สามารถเผยแพร่และเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

การพฒันาคลงัความรู้มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ดาํเนินการรวมรวมองคค์วามรู้ทั�งในรูปสิ�งพิมพ ์
และในรูปอิเลก็ทรอนิกส์ โดยสาํนกัหอสมุด ไดจ้ดัทาํคลงัหนงัสือและผลงานตีพิมพข์องมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ จดัแสดงผลงานในพื�นที�คลงัหนงัสือ และพฒันาฐานขอ้มูลผลงานของมหาวิทยาลยั ทั�งนี�
ฐานความรู้ที�พฒันาขึ�นโดยสาํนกัหอสมุด ประกอบดว้ย 

5150



52 
 

• ฐานขอ้มูลภูมิปัญญา มก. 
• ฐานขอ้มูลวารสาร ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
• ฐานขอ้มูลการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 
ศูนย์บริการความรู้ด้านการเกษตรของประเทศ 
เป็นแหล่งรวบรวมและสะสมองคค์วามรู้ดา้นการเกษตรมาเป็นเวลากวา่ 30 ปี ในฐานะที�เป็นศูนย์

สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ (Thai National AGRIS Centre) และศูนยส์นเทศทางกระบือนานาชาติ 
(International Buffalo Information Centre)  ทาํหนา้ที�เป็นศูนยเ์ครือข่ายในระบบเครือข่ายสารสนเทศทาง
การเกษตรนานาชาติ (AGRIS) ขององคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ไดข้ยายการใหบ้ริการ
สารสนเทศดา้นการเกษตรเป็นศูนยค์วามรู้ดา้นการเกษตร (AGKC) นอกจากนี�สาํนกัหอสมุดมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ ยงัไดท้าํหนา้ที�เป็นศูนยป์ระสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์  ตั�งแต่ พ.ศ. 2530 เป็น
ตน้มาจนถึงปัจจุบนั 

 ศูนยป์ระสานงานสารนิเทศสาขาเกษตรศาสตร์ ไดร่้วมกบัหน่วยงานความร่วมมือในเครือข่าย
สารสนเทศเกษตรไทย จดัทาํโครงการพฒันาหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ดา้นการเกษตร เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เพื�อใหเ้ป็นคลงัความรู้สนบัสนุนการเรียน การสอน ของมูลนิธิพระดาบส 
ในพระบรมราชูปถมัภ ์ และสาขาวิชาเกษตรของสถาบนัการศึกษาต่างๆ รวมทั�งเกษตรกร ผูส้นใจทั�วไป  
ทั�งยงัเป็นการอนุรักษอ์งคค์วามรู้ที�มีการสร้างและสั�งสมมาอยา่งต่อเนื�องเป็นเวลาอนัยาวนานของการ 
เกษตรไทย ใหค้งอยูเ่พื�อการใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการเกษตรของประเทศ 

คลงัความรู้ดา้นการเกษตร ที�สาํนกัหอสมุด ทาํหนา้ที�เป็นศูนยป์ระสานงานสารนิเทศ สาขา
เกษตรศาสตร์ เป็นศูนยส์ารสนเทศดา้นการเกษตร ในระดบัชาติ และระดบันานาชาติ ไดพ้ฒันาขึ�น 
ประกอบดว้ย 

• หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ดา้นการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
999 เล่ม (โดยจะผลิตเพิ�มขึ�นอยา่งต่อเนื�อง) 

• ฐานขอ้มูลการเกษตรของประเทศไทย 
• ระบบหอ้งสมุดศูนยค์วามรู้ดา้นการเกษตร 
• ระบบหอ้งสมุดดิจิทลัเกษตรไทย 
• ฐานขอ้มูลเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย 
• ฐานขอ้มูลเศรษฐกิจพอเพยีง 
• ฐานขอ้มูลขา้ว, ยางพารา, ออ้ย, แฝก ฯลฯ 
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• ฐานขอ้มูลอรรถาภิธานศพัทเ์กษตรไทย 
  

ห้องสมุดสีเขียวที�อนุรักษ์พลงังานและสิ�งแวดล้อม 

 สาํนกัหอสมุด ไดก้าํหนดนโยบายการพฒันาสาํนกัหอสมุด ใหเ้ป็นหอ้งสมุดสีเขียว (Green 
Library) เพื�อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการเป็นวิทยาเขตสีเขียวของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (KU Green 
Campus) โดยมุ่งเนน้ใน 4 ประเดน็หลกั คือ การสร้างจิตสาํนึก การส่งเสริมการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม และ
การดาํเนินการอยา่งต่อเนื�อง ซึ�งไดจ้ดักิจกรรมตามแผนงานที�กาํหนดไว ้ดงันี�  

แผนการสร้างจิตสาํนึกการใหบ้ริการและการใชบ้ริการแบบประหยดัพลงังานและไม่ทาํลาย
สิ�งแวดลอ้ม  ประกอบดว้ยกิจกรรม ดงันี�  

• เขา้ร่วมประกวดอาคารอนุรักษพ์ลงังาน (BEAT 2010) 

• โครงการหอ้งสมุดในสวน 

• การจดักิจกรรม KU Energy Day 

• การเขา้ค่ายละลายพฤติกรรมและสร้างจิตสาํนึกการประหยดัพลงังาน 

การประชาสมัพนัธ์ และกิจกรรมรณรงคใ์นรูปแบบต่างๆ เช่น 

• การประกวดตวัสญัลกัษณ์ (Mascot) และคาํขวญั 

• การจดัทาํเขม็กลดัอนุรักษพ์ลงังาน 

• การจดัทาํโปสเตอร์รณรงคก์ารประหยดัพลงังาน 

• การจดัทาํเอกสารประชาสมัพนัธ์ 

• การส่งเสริมการผลิตของที�ระลึกจากวสัดุเหลือใช ้

แผนการส่งเสริมการเรียนรู้ดา้นการประหยดัพลงังานและการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม ประกอบดว้ย  

• โครงการ Eco-Library 
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• ฐานขอ้มูลภูมิปัญญา มก. 
• ฐานขอ้มูลวารสาร ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
• ฐานขอ้มูลการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 
ศูนย์บริการความรู้ด้านการเกษตรของประเทศ 
เป็นแหล่งรวบรวมและสะสมองคค์วามรู้ดา้นการเกษตรมาเป็นเวลากวา่ 30 ปี ในฐานะที�เป็นศูนย์

สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ (Thai National AGRIS Centre) และศูนยส์นเทศทางกระบือนานาชาติ 
(International Buffalo Information Centre)  ทาํหนา้ที�เป็นศูนยเ์ครือข่ายในระบบเครือข่ายสารสนเทศทาง
การเกษตรนานาชาติ (AGRIS) ขององคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ไดข้ยายการใหบ้ริการ
สารสนเทศดา้นการเกษตรเป็นศูนยค์วามรู้ดา้นการเกษตร (AGKC) นอกจากนี�สาํนกัหอสมุดมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ ยงัไดท้าํหนา้ที�เป็นศูนยป์ระสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์  ตั�งแต่ พ.ศ. 2530 เป็น
ตน้มาจนถึงปัจจุบนั 

 ศูนยป์ระสานงานสารนิเทศสาขาเกษตรศาสตร์ ไดร่้วมกบัหน่วยงานความร่วมมือในเครือข่าย
สารสนเทศเกษตรไทย จดัทาํโครงการพฒันาหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ดา้นการเกษตร เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เพื�อใหเ้ป็นคลงัความรู้สนบัสนุนการเรียน การสอน ของมูลนิธิพระดาบส 
ในพระบรมราชูปถมัภ ์ และสาขาวิชาเกษตรของสถาบนัการศึกษาต่างๆ รวมทั�งเกษตรกร ผูส้นใจทั�วไป  
ทั�งยงัเป็นการอนุรักษอ์งคค์วามรู้ที�มีการสร้างและสั�งสมมาอยา่งต่อเนื�องเป็นเวลาอนัยาวนานของการ 
เกษตรไทย ใหค้งอยูเ่พื�อการใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการเกษตรของประเทศ 

คลงัความรู้ดา้นการเกษตร ที�สาํนกัหอสมุด ทาํหนา้ที�เป็นศูนยป์ระสานงานสารนิเทศ สาขา
เกษตรศาสตร์ เป็นศูนยส์ารสนเทศดา้นการเกษตร ในระดบัชาติ และระดบันานาชาติ ไดพ้ฒันาขึ�น 
ประกอบดว้ย 

• หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ดา้นการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
999 เล่ม (โดยจะผลิตเพิ�มขึ�นอยา่งต่อเนื�อง) 

• ฐานขอ้มูลการเกษตรของประเทศไทย 
• ระบบหอ้งสมุดศูนยค์วามรู้ดา้นการเกษตร 
• ระบบหอ้งสมุดดิจิทลัเกษตรไทย 
• ฐานขอ้มูลเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย 
• ฐานขอ้มูลเศรษฐกิจพอเพยีง 
• ฐานขอ้มูลขา้ว, ยางพารา, ออ้ย, แฝก ฯลฯ 
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• ฐานขอ้มูลอรรถาภิธานศพัทเ์กษตรไทย 
  

ห้องสมุดสีเขียวที�อนุรักษ์พลงังานและสิ�งแวดล้อม 

 สาํนกัหอสมุด ไดก้าํหนดนโยบายการพฒันาสาํนกัหอสมุด ใหเ้ป็นหอ้งสมุดสีเขียว (Green 
Library) เพื�อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการเป็นวิทยาเขตสีเขียวของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (KU Green 
Campus) โดยมุ่งเนน้ใน 4 ประเดน็หลกั คือ การสร้างจิตสาํนึก การส่งเสริมการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม และ
การดาํเนินการอยา่งต่อเนื�อง ซึ�งไดจ้ดักิจกรรมตามแผนงานที�กาํหนดไว ้ดงันี�  

แผนการสร้างจิตสาํนึกการใหบ้ริการและการใชบ้ริการแบบประหยดัพลงังานและไม่ทาํลาย
สิ�งแวดลอ้ม  ประกอบดว้ยกิจกรรม ดงันี�  

• เขา้ร่วมประกวดอาคารอนุรักษพ์ลงังาน (BEAT 2010) 

• โครงการหอ้งสมุดในสวน 

• การจดักิจกรรม KU Energy Day 

• การเขา้ค่ายละลายพฤติกรรมและสร้างจิตสาํนึกการประหยดัพลงังาน 

การประชาสมัพนัธ์ และกิจกรรมรณรงคใ์นรูปแบบต่างๆ เช่น 

• การประกวดตวัสญัลกัษณ์ (Mascot) และคาํขวญั 

• การจดัทาํเขม็กลดัอนุรักษพ์ลงังาน 

• การจดัทาํโปสเตอร์รณรงคก์ารประหยดัพลงังาน 

• การจดัทาํเอกสารประชาสมัพนัธ์ 

• การส่งเสริมการผลิตของที�ระลึกจากวสัดุเหลือใช ้

แผนการส่งเสริมการเรียนรู้ดา้นการประหยดัพลงังานและการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม ประกอบดว้ย  

• โครงการ Eco-Library 
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• การจดัทาํ eBook อนุรักษพ์ลงังาน 

• คลงัความรู้อนุรักษพ์ลงังานและสิ�งแวดลอ้ม 

• มุมความรู้ประหยดัพลงังาน 

• ความรู้คู่สุขา การอนุรักษพ์ลงังาน 

• การจดันิทรรศการอนุรักษพ์ลงังาน 

• การพฒันาเวบ็ไซตห์อ้งสมุดสีเขียว 

• การพฒันาคลงัความรู้ดา้นสิ�งแวดลอ้มและภยัพิบติั 

• การจดัทาํ Animation ใหค้วามรู้เรื�องมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน 

• การแข่งขนัสืบคน้ขอ้มูลอนุรักษพ์ลงังาน 

• การทศันศึกษาดูงานและแลกเปลี�ยนประสบการณ์ 

• การฝึกอบรมการจดัการพลงังานในอาคารสาํนกัหอสมุด 

• การจดัสมัมนาและเผยแพร่ความรู้ 

• Human Library เรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัพลงังานและสิ�งแวดลอ้ม 

• การสมัมนาวิชาการ และการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ ดา้นอนุรักษพ์ลงังานและสิ�งแวดลอ้ม 

แผนการดาํเนินงานแบบมีส่วนร่วม ประกอบดว้ยกิจกรรม ดงันี�  

• การจดัตั�งคณะทาํงานแบบมีส่วนร่วม ในการร่วมดาํเนินกิจกรรมอนุรักษพ์ลงังาน 

• การแข่งขนัหาจุดไม่ประหยดัพลงังาน 

• การแข่งขนัประหยดัพลงังานภายในหน่วยงาน 

• สารวตัรประหยดัพลงังาน 
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• แม่บา้นประหยดัพลงังาน 

• กิจกรรมการมีส่วนร่วมของนิสิต บุคลากร ผูใ้ชบ้ริการ แม่บา้น และเจา้หนา้ที�รักษาความ
ปลอดภยั 

• กิจกรรมอนุรักษพ์ลงังานและสิ�งแวดลอ้ม ร่วมกบัโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 

• กิจกรรมอนุรักษพ์ลงังานและสิ�งแวดลอ้ม ร่วมกบัชุมชนรอบมหาวิทยาลยั และชุมชนใน
ทอ้งถิ�นรอบสถานีทดลองของมหาวิทยาลยัผา่นโครงการหอ้งสมุดชุมชน 

 

KU Eco-Library ต้นแบบห้องสมุด Eco แห่งแรกของประเทศไทย 
 สาํนกัหอสมุด และศูนยป์ฏิบติัการออกแบบจากวสัดุเหลือใช ้(Scrap Lab) คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ไดข้านรับนโยบาย KU Green Campus สร้าง Eco-Library  ใหเ้ป็นศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นการอนุรักษ์
พลงังานและสิ�งแวดลอ้ม เพื�อการพฒันาคุณภาพชีวิตสาํหรับคนทุกวยั ส่งเสริมการอ่านทั�งครอบครัว และ
เปิดโอกาสใหค้นในชุมชนรอบมหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ และประชาชนทั�วไป ไดใ้ชบ้ริการโดยไม่เสีย
ค่าใชจ่้าย ไดเ้ปิดบริการอยา่งเป็นทางการ เมื�อวนัศุกร์ที� 27 มกราคม 2555  

KU Eco-Library เป็นงานสร้างสรรคที์�สาํนกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   ดาํเนิน 
งานร่วมกบั ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สิงห์ อินทรชูโต  ศูนยป์ฏิบติัการออกแบบจากวสัดุเหลือใช ้(Scrap 
Lab) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เพื�อพฒันาตน้แบบหอ้งสมุดที�เป็นแหล่ง
เรียนรู้ดา้นการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม โดยการเรียนรู้ผา่นสื�อความรู้และการสมัผสัจริง นอกจากสื�อ สิ�งพิมพ์
และทรัพยากรสารสนเทศที�รวบรวมไวใ้หบ้ริการแลว้ ผูใ้ชบ้ริการยงัไดเ้รียนรู้การออกแบบตกแต่ง 
หอ้งสมุดดว้ยวสัดุเหลือใช ้ เช่น การดดัแปลงตูบ้ตัรรายการหนงัสือเพื�อใชป้ระโยชนใ์หม่  การออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์จากโตะ๊และเกา้อี�หอ้งสมุดที�เสื�อมสภาพ  การนาํชุดยนิูฟอร์มที�ไม่ใชม้าออกแบบเป็นชุดเกา้อี�
รับแขก การใชเ้ศษกระดุมและเศษวสัดุจากโรงงานมาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์เพื�อใชใ้นหอ้งสมุด  

พื�นที�บริการภายใน KU Eco-Library ประกอบดว้ย ส่วนที�หนึ�ง เป็น Common reading space 
หรือ Eco-space ใหบ้ริการหนงัสือ Life style collection ไดแ้ก่หนงัสือทั�วไป วรรณกรรม หนงัสือธรรมะ 
หนงัสือมือสอง หนงัสือสจัจะการยมื และ Eco collection ซึ�งเป็นหนงัสือสิ�งแวดลอ้ม ส่วนที�สอง เป็น 
Kid’s Reading Space ใหบ้ริการหนงัสือเดก็ และส่วนสุดทา้ยคือ Alumni Space เป็นพื�นที�บริการศิษยเ์ก่า
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
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• การจดัทาํ eBook อนุรักษพ์ลงังาน 

• คลงัความรู้อนุรักษพ์ลงังานและสิ�งแวดลอ้ม 

• มุมความรู้ประหยดัพลงังาน 

• ความรู้คู่สุขา การอนุรักษพ์ลงังาน 

• การจดันิทรรศการอนุรักษพ์ลงังาน 

• การพฒันาเวบ็ไซตห์อ้งสมุดสีเขียว 

• การพฒันาคลงัความรู้ดา้นสิ�งแวดลอ้มและภยัพิบติั 

• การจดัทาํ Animation ใหค้วามรู้เรื�องมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน 

• การแข่งขนัสืบคน้ขอ้มูลอนุรักษพ์ลงังาน 

• การทศันศึกษาดูงานและแลกเปลี�ยนประสบการณ์ 

• การฝึกอบรมการจดัการพลงังานในอาคารสาํนกัหอสมุด 

• การจดัสมัมนาและเผยแพร่ความรู้ 

• Human Library เรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัพลงังานและสิ�งแวดลอ้ม 

• การสมัมนาวิชาการ และการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ ดา้นอนุรักษพ์ลงังานและสิ�งแวดลอ้ม 

แผนการดาํเนินงานแบบมีส่วนร่วม ประกอบดว้ยกิจกรรม ดงันี�  

• การจดัตั�งคณะทาํงานแบบมีส่วนร่วม ในการร่วมดาํเนินกิจกรรมอนุรักษพ์ลงังาน 

• การแข่งขนัหาจุดไม่ประหยดัพลงังาน 

• การแข่งขนัประหยดัพลงังานภายในหน่วยงาน 

• สารวตัรประหยดัพลงังาน 
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• แม่บา้นประหยดัพลงังาน 

• กิจกรรมการมีส่วนร่วมของนิสิต บุคลากร ผูใ้ชบ้ริการ แม่บา้น และเจา้หนา้ที�รักษาความ
ปลอดภยั 

• กิจกรรมอนุรักษพ์ลงังานและสิ�งแวดลอ้ม ร่วมกบัโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 

• กิจกรรมอนุรักษพ์ลงังานและสิ�งแวดลอ้ม ร่วมกบัชุมชนรอบมหาวิทยาลยั และชุมชนใน
ทอ้งถิ�นรอบสถานีทดลองของมหาวิทยาลยัผา่นโครงการหอ้งสมุดชุมชน 

 

KU Eco-Library ต้นแบบห้องสมุด Eco แห่งแรกของประเทศไทย 
 สาํนกัหอสมุด และศูนยป์ฏิบติัการออกแบบจากวสัดุเหลือใช ้(Scrap Lab) คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ไดข้านรับนโยบาย KU Green Campus สร้าง Eco-Library  ใหเ้ป็นศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นการอนุรักษ์
พลงังานและสิ�งแวดลอ้ม เพื�อการพฒันาคุณภาพชีวิตสาํหรับคนทุกวยั ส่งเสริมการอ่านทั�งครอบครัว และ
เปิดโอกาสใหค้นในชุมชนรอบมหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ และประชาชนทั�วไป ไดใ้ชบ้ริการโดยไม่เสีย
ค่าใชจ่้าย ไดเ้ปิดบริการอยา่งเป็นทางการ เมื�อวนัศุกร์ที� 27 มกราคม 2555  

KU Eco-Library เป็นงานสร้างสรรคที์�สาํนกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   ดาํเนิน 
งานร่วมกบั ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สิงห์ อินทรชูโต  ศูนยป์ฏิบติัการออกแบบจากวสัดุเหลือใช ้(Scrap 
Lab) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เพื�อพฒันาตน้แบบหอ้งสมุดที�เป็นแหล่ง
เรียนรู้ดา้นการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม โดยการเรียนรู้ผา่นสื�อความรู้และการสมัผสัจริง นอกจากสื�อ สิ�งพิมพ์
และทรัพยากรสารสนเทศที�รวบรวมไวใ้หบ้ริการแลว้ ผูใ้ชบ้ริการยงัไดเ้รียนรู้การออกแบบตกแต่ง 
หอ้งสมุดดว้ยวสัดุเหลือใช ้ เช่น การดดัแปลงตูบ้ตัรรายการหนงัสือเพื�อใชป้ระโยชนใ์หม่  การออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์จากโตะ๊และเกา้อี�หอ้งสมุดที�เสื�อมสภาพ  การนาํชุดยนิูฟอร์มที�ไม่ใชม้าออกแบบเป็นชุดเกา้อี�
รับแขก การใชเ้ศษกระดุมและเศษวสัดุจากโรงงานมาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์เพื�อใชใ้นหอ้งสมุด  

พื�นที�บริการภายใน KU Eco-Library ประกอบดว้ย ส่วนที�หนึ�ง เป็น Common reading space 
หรือ Eco-space ใหบ้ริการหนงัสือ Life style collection ไดแ้ก่หนงัสือทั�วไป วรรณกรรม หนงัสือธรรมะ 
หนงัสือมือสอง หนงัสือสจัจะการยมื และ Eco collection ซึ�งเป็นหนงัสือสิ�งแวดลอ้ม ส่วนที�สอง เป็น 
Kid’s Reading Space ใหบ้ริการหนงัสือเดก็ และส่วนสุดทา้ยคือ Alumni Space เป็นพื�นที�บริการศิษยเ์ก่า
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
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KU Eco-Library ใหบ้ริการหนงัสือและสื�อความรู้ดว้ยระบบหอ้งสมุด “จินดามณี” ซึ�งพฒันา
มาจากระบบหอ้งสมุดอตัโนมติัแบบเปิดเผยรหสั Koha ที�สาํนกัหอสมุดไดศึ้กษาวิจยัและนาํมาประยกุตใ์ช้
เพื�อเป็นตน้แบบระบบหอ้งสมุดโอเพนซอร์สของประเทศไทย 

การใหบ้ริการใน KU Eco-Library มุ่งเนน้การใหบ้ริการแบบประหยดัพลงังานและ 
ทรัพยากร ผูใ้ชบ้ริการสามารถมีส่วนร่วมดว้ยการบริการตนเอง และช่วยบริการผูอื้�น โดย 

1. สืบคน้หนงัสือดว้ยตนเอง ผา่นเครื�องคอมพิวเตอร์ที�จดัเตรียมไว ้
2. ยมืหนงัสือดว้ยตนเอง ผา่นเครื�องยมือตัโนมติั 
3. ช่วยกนัจดัเกบ็หนงัสือที�ใชแ้ลว้ ใหเ้ป็นระเบียบ 
4. ช่วยกนัดูแลรักษา Eco-Library ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นการอนุรักษแ์ละการมีจิตอาสา 

 
บูรณาการห้องสมุดนําความรู้สู่ชุมชน 

โครงการหอ้งสมุดชุมชน  สาํนกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นกิจกรรมที�ดาํเนินงาน
ภายใตโ้ครงการส่งเสริมการอ่าน เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกมุารี และ
ดาํเนินการตามนโยบายการบริการวิชาการแก่สงัคม ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในการขยายโอกาส
ทางการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เริ�มตั�งแต่พ.ศ. 2545  ทาํหนา้ที�เป็นศูนยก์ลางส่งเสริมการ
พฒันากิจกรรมหอ้งสมุดชุมชน  ประชาสมัพนัธ์เพื�อขอรับบริจาคหนงัสือ สื�อการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื�อมอบ
ใหก้บัหอ้งสมุดชุมชนและชมรมนิสิตหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื�อนาํไปพฒันาหอ้งสมุดในชนบท ในช่วง
เวลาที�ผา่นมาโครงการฯ ไดร้วบรวมหนงัสือและสื�อความรู้ มอบใหโ้รงเรียนและชุมชนในพื�นที�ต่าง ๆ 
กวา่  100 แห่ง  โดยจดักิจกรรมต่างๆ ดงันี�  

• บริจาคหนงัสือและสื�อการเรียนรู้ ไดแ้ก่ หนงัสือมากกวา่  100,000 เล่ม อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์  53  ชุด  ชั�นวางหนงัสือและวารสาร อุปกรณ์กีฬา และสื�อการเรียนรู้ตาม
ความตอ้งการของชุมชน 

• จดัหอ้งสมุดใหก้บัชุมชน โดยตกแต่งหอ้งสมุดใหน่้าใช ้จดัหมวดหมู่หนงัสือและ
จดัระบบหอ้งสมุด โดยไดจ้ดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ สาํหรับการใหบ้ริการยมืคืนหนงัสือ 
และถ่ายทอดความรู้การจดัการหอ้งสมุดใหก้บัผูแ้ทนชุมชน เพื�อใหส้ามารถดูแลและ
บริหารจดัการหอ้งสมุดไดด้ว้ยตนเอง 

• จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
• จดักิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อใหก้บันกัเรียนในโรงเรียนที�เขา้ร่วมโครงการ โดย

ร่วมกบัอาจารยแ์นะแนวการศึกษาของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   
 บริหารจัดการตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
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สาํนกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ไดก้าํหนดแนวทางการบริหารงานองคก์ร โดยยดึตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้จกัพอประมาณ บริหารงานอยา่งมีเหตุผล สร้างภูมิคุม้กนัใหก้บับุคลากร
และองคก์ร บนพื�นฐานของการบริหารจดัการโดยใชค้วามรู้คู่คุณธรรม ดงันี�  

• บริหารงานแบบมีส่วนร่วม และใชห้ลกัธรรมาภิบาล มุ่งสู่การใหบ้ริการดีมีคุณธรรม  
• บริหารงานเชิงรุก พร้อมแกปั้ญหาพื�นฐานเพื�อการพฒันาที�ย ั�งยนื 
• พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ มีความเชี�ยวชาญในวิชาชีพ และมีจิตพร้อมบริการ 
• บริหารงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ ยดึหลกัความพอประมาณ ประหยดั และใช้

ทรัพยากรอยา่งรู้คุณค่า  
• พฒันาสภาพแวดลอ้มสู่การเป็นหอ้งสมุดสีเขียวที�อนุรักษพ์ลงังานและสิ�งแวดลอ้ม 
• พฒันาบริการโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเครื�องมือ อยา่งรู้เท่าทนัและสามารถ

พึ�งพาตนเองได ้
• สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั�งในระดบัชาติและระดบันานาชาติ ร่วมแบ่งปันความรู้และ

สร้างสรรคป์ระโยชน์ร่วมกนั 
 

นอกจากนี�  สาํนกัหอสมุด ยงัไดพ้ฒันาคลงัความรู้และฐานขอ้มูลเศรษฐกิจพอเพยีง เพื�อใชเ้ป็น
ฐานความรู้ในการปฏบติังาน และใหบ้ริการเผยแพร่หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงใหเ้ป็นที�รู้จกัและ
ผูส้นใจสามารถนาํความรู้ไปใชไ้ดโ้ดยสะดวก โดยมีแหล่งอา้งอิงขอ้มูลที�เชื�อถือได ้
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KU Eco-Library ใหบ้ริการหนงัสือและสื�อความรู้ดว้ยระบบหอ้งสมุด “จินดามณี” ซึ�งพฒันา
มาจากระบบหอ้งสมุดอตัโนมติัแบบเปิดเผยรหสั Koha ที�สาํนกัหอสมุดไดศึ้กษาวิจยัและนาํมาประยกุตใ์ช้
เพื�อเป็นตน้แบบระบบหอ้งสมุดโอเพนซอร์สของประเทศไทย 

การใหบ้ริการใน KU Eco-Library มุ่งเนน้การใหบ้ริการแบบประหยดัพลงังานและ 
ทรัพยากร ผูใ้ชบ้ริการสามารถมีส่วนร่วมดว้ยการบริการตนเอง และช่วยบริการผูอื้�น โดย 

1. สืบคน้หนงัสือดว้ยตนเอง ผา่นเครื�องคอมพิวเตอร์ที�จดัเตรียมไว ้
2. ยมืหนงัสือดว้ยตนเอง ผา่นเครื�องยมือตัโนมติั 
3. ช่วยกนัจดัเกบ็หนงัสือที�ใชแ้ลว้ ใหเ้ป็นระเบียบ 
4. ช่วยกนัดูแลรักษา Eco-Library ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นการอนุรักษแ์ละการมีจิตอาสา 

 
บูรณาการห้องสมุดนําความรู้สู่ชุมชน 

โครงการหอ้งสมุดชุมชน  สาํนกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นกิจกรรมที�ดาํเนินงาน
ภายใตโ้ครงการส่งเสริมการอ่าน เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกมุารี และ
ดาํเนินการตามนโยบายการบริการวิชาการแก่สงัคม ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในการขยายโอกาส
ทางการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เริ�มตั�งแต่พ.ศ. 2545  ทาํหนา้ที�เป็นศูนยก์ลางส่งเสริมการ
พฒันากิจกรรมหอ้งสมุดชุมชน  ประชาสมัพนัธ์เพื�อขอรับบริจาคหนงัสือ สื�อการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื�อมอบ
ใหก้บัหอ้งสมุดชุมชนและชมรมนิสิตหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื�อนาํไปพฒันาหอ้งสมุดในชนบท ในช่วง
เวลาที�ผา่นมาโครงการฯ ไดร้วบรวมหนงัสือและสื�อความรู้ มอบใหโ้รงเรียนและชุมชนในพื�นที�ต่าง ๆ 
กวา่  100 แห่ง  โดยจดักิจกรรมต่างๆ ดงันี�  

• บริจาคหนงัสือและสื�อการเรียนรู้ ไดแ้ก่ หนงัสือมากกวา่  100,000 เล่ม อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์  53  ชุด  ชั�นวางหนงัสือและวารสาร อุปกรณ์กีฬา และสื�อการเรียนรู้ตาม
ความตอ้งการของชุมชน 

• จดัหอ้งสมุดใหก้บัชุมชน โดยตกแต่งหอ้งสมุดใหน่้าใช ้จดัหมวดหมู่หนงัสือและ
จดัระบบหอ้งสมุด โดยไดจ้ดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ สาํหรับการใหบ้ริการยมืคืนหนงัสือ 
และถ่ายทอดความรู้การจดัการหอ้งสมุดใหก้บัผูแ้ทนชุมชน เพื�อใหส้ามารถดูแลและ
บริหารจดัการหอ้งสมุดไดด้ว้ยตนเอง 

• จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
• จดักิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อใหก้บันกัเรียนในโรงเรียนที�เขา้ร่วมโครงการ โดย

ร่วมกบัอาจารยแ์นะแนวการศึกษาของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   
 บริหารจัดการตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
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สาํนกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ไดก้าํหนดแนวทางการบริหารงานองคก์ร โดยยดึตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้จกัพอประมาณ บริหารงานอยา่งมีเหตุผล สร้างภูมิคุม้กนัใหก้บับุคลากร
และองคก์ร บนพื�นฐานของการบริหารจดัการโดยใชค้วามรู้คู่คุณธรรม ดงันี�  

• บริหารงานแบบมีส่วนร่วม และใชห้ลกัธรรมาภิบาล มุ่งสู่การใหบ้ริการดีมีคุณธรรม  
• บริหารงานเชิงรุก พร้อมแกปั้ญหาพื�นฐานเพื�อการพฒันาที�ย ั�งยนื 
• พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ มีความเชี�ยวชาญในวิชาชีพ และมีจิตพร้อมบริการ 
• บริหารงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ ยดึหลกัความพอประมาณ ประหยดั และใช้

ทรัพยากรอยา่งรู้คุณค่า  
• พฒันาสภาพแวดลอ้มสู่การเป็นหอ้งสมุดสีเขียวที�อนุรักษพ์ลงังานและสิ�งแวดลอ้ม 
• พฒันาบริการโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเครื�องมือ อยา่งรู้เท่าทนัและสามารถ

พึ�งพาตนเองได ้
• สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั�งในระดบัชาติและระดบันานาชาติ ร่วมแบ่งปันความรู้และ

สร้างสรรคป์ระโยชน์ร่วมกนั 
 

นอกจากนี�  สาํนกัหอสมุด ยงัไดพ้ฒันาคลงัความรู้และฐานขอ้มูลเศรษฐกิจพอเพยีง เพื�อใชเ้ป็น
ฐานความรู้ในการปฏบติังาน และใหบ้ริการเผยแพร่หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงใหเ้ป็นที�รู้จกัและ
ผูส้นใจสามารถนาํความรู้ไปใชไ้ดโ้ดยสะดวก โดยมีแหล่งอา้งอิงขอ้มูลที�เชื�อถือได ้
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  สํานักวทิยบริการ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม                                                                           
ต้นแบบบริการห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศชุมชน 

สาํนกัวิทยบริการ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  มีการดาํเนินงานตามลกัษณะเด่นสาํคญัของการเป็น
หอ้งสมุดตน้แบบดา้นการบริการสารสนเทศทอ้งถิ�น ลกัษณะหอ้งสมุดมหาวิทยาลยัตน้แบบ ดงันี�  

 1. เป็นแหล่งการบริการวิชาการสู่ชุมชน  : ศูนยส์ารนิเทศอีสานสิรินธร 

 2. เป็นแหล่งพฒันานวตักรรมและเครือข่ายทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
ภาพประกอบที�  26  หนา้จอเวบ็ไซคส์าํนกัวทิยบริการ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  

จาก http://www.library.msu.ac.th/web) 

ห้องสมุดต้นแบบบริการห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศชุมชน 

ตลอดระยะเวลา 40 กวา่ปีของการดาํเนินงานบริการชุมชน สาํนกัวทิยบริการมุ่งมั�นพฒันาเป็น
แหล่งคน้ควา้ แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสาํหรับชุมชน โดยยดึความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการเป็นหลกั  เปิด
โอกาสใหน้กัเรียน นกัศึกษา และประชาชน เขา้มาศึกษาคน้ควา้โดยไม่เกบ็ค่าบริการ เพราะคาํนึงถึงการ
เปิดกวา้งทางการเรียนรู้ของเยาวชน และประชาชน นอกเหนือจากบริการในสาํนกัวิทยบริการแลว้ ยงัมี
โครงการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน ไดแ้ก่ 

• โครงการคุณหนูฤดูร้อน 

• โครงการสู่ชนบทสาํหรับคุณหนู 
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• โครงการฝึกอบรมเพื�อพฒันาชุมชน 

• โครงการวิจยัเพื�อจดัตั�งศูนยว์ิชาการสู่ชนบท 

• โครงการบริการวิชาการสาํหรับเดก็และผูใ้หญ่ในชุมชนชนบท 

โครงการดงักล่าวนี�  ไดก้ลายมาเป็นโครงการตน้แบบของโครงการอื�น ๆ เช่นโครงการยา่มความรู้ 
ชุดความรู้สู่ชาวบา้น การส่งเสริมการอ่านสาํหรับเดก็ในชนบท  และความร่วมมือกบัโครงการบริการทาง
วิชาการของมหาวิทยาลยั การเป็นวิทยากรอบรมแก่หน่วยงานในชุมชนต่างๆ ตวัอยา่ง เช่น 

1.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเกี�ยวกบัหลกัสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ใหแ้ก่อาจารย ์ บุคลากร และเจา้หนา้ที�หอ้งสมุดโรงเรียนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในการพฒันาระบบ
หอ้งสมุดอตัโนมติั หอ้งสมุดดิจิทลั และการทาํหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 

2.โครงการใหค้วามร่วมมือทางวิชาการสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แก่
บรรณารักษแ์ละเจา้หนา้ที�หอ้งสมุดสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ในพระบรมราชูปถมภข์อง
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี 

3.โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนร่วมกบัโครงการเยี�ยมเยยีนประชาชนจงัหวดัมหาสารคาม ได้
ดาํเนินงานมาตั�งแต่เดือนพฤศจิกายน 2532 ถึงปัจจุบนั ลกัษณะของโครงการ ผูว้า่ราชการจงัหวดั และ
หวัหนา้ส่วนราชการภายในจงัหวดัออกไปพบปะประชาชนเพื�อรับทราบปัญหา ความเดือดร้อนที�แทจ้ริง
ของราษฎร และใหค้วามช่วยเหลือ บาํบดัทุกข ์ บาํรุงสุขใหแ้ก่ประชาชนในพื�นที�เป้าหมายของโครงการ 
อีกทั�งกระตุน้ใหร้าษฎรตื�นตวัที�จะพฒันาตนเอง ครอบครัวและชุมชนใหเ้ขม้แขง็ มหาวทิยาลยั
มหาสารคามไดม้อบหมายใหส้าํนกัวิทยบริการเขา้ร่วมใหบ้ริการวิชาการแก่ชุมชนตามกาํหนดการของ
จงัหวดัมหาสารคามเฉลี�ยเดือนละ 1 ครั� งๆละ 1 อาํเภอ โดยสลบัหมุนเวยีนไปไม่ซํ�าบา้น แต่ละครั� งมี
ประชาชนมาร่วมกิจกรรมจาํนวนมาก สาํนกัวิทยบริการไดจ้ดักิจกรรมร่วมโครงการ ไดแ้ก่ กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านสาํหรับเดก็ กิจกรรมวาดภาพระบายสี การเล่านิทาน การร้องเพลง การตอบปัญหาชิง
รางวลั การบริการการอ่านหนงัสือสาํหรับเดก็ หนงัสือสาํหรับผูใ้หญ่โดยบรรจุไวใ้นถุงผา้และยา่ม
พื�นเมือง โดยใชว้สัดุพื�นเมืองเป็นอุปกรณ์ในการออกบริการชุมชนโดยแบ่งตามหวัเรื�องต่างๆเช่นธรรมะ
แห่งชาติเพื�อชีวิต ไร่นาสวนผสม กฎหมายน่ารู้ เป็นตน้ 
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  สํานักวทิยบริการ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม                                                                           
ต้นแบบบริการห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศชุมชน 

สาํนกัวิทยบริการ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  มีการดาํเนินงานตามลกัษณะเด่นสาํคญัของการเป็น
หอ้งสมุดตน้แบบดา้นการบริการสารสนเทศทอ้งถิ�น ลกัษณะหอ้งสมุดมหาวิทยาลยัตน้แบบ ดงันี�  

 1. เป็นแหล่งการบริการวิชาการสู่ชุมชน  : ศูนยส์ารนิเทศอีสานสิรินธร 

 2. เป็นแหล่งพฒันานวตักรรมและเครือข่ายทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
ภาพประกอบที�  26  หนา้จอเวบ็ไซคส์าํนกัวทิยบริการ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  

จาก http://www.library.msu.ac.th/web) 

ห้องสมุดต้นแบบบริการห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศชุมชน 

ตลอดระยะเวลา 40 กวา่ปีของการดาํเนินงานบริการชุมชน สาํนกัวทิยบริการมุ่งมั�นพฒันาเป็น
แหล่งคน้ควา้ แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสาํหรับชุมชน โดยยดึความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการเป็นหลกั  เปิด
โอกาสใหน้กัเรียน นกัศึกษา และประชาชน เขา้มาศึกษาคน้ควา้โดยไม่เกบ็ค่าบริการ เพราะคาํนึงถึงการ
เปิดกวา้งทางการเรียนรู้ของเยาวชน และประชาชน นอกเหนือจากบริการในสาํนกัวิทยบริการแลว้ ยงัมี
โครงการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน ไดแ้ก่ 

• โครงการคุณหนูฤดูร้อน 

• โครงการสู่ชนบทสาํหรับคุณหนู 

59 
 

• โครงการฝึกอบรมเพื�อพฒันาชุมชน 

• โครงการวิจยัเพื�อจดัตั�งศูนยว์ิชาการสู่ชนบท 

• โครงการบริการวิชาการสาํหรับเดก็และผูใ้หญ่ในชุมชนชนบท 

โครงการดงักล่าวนี�  ไดก้ลายมาเป็นโครงการตน้แบบของโครงการอื�น ๆ เช่นโครงการยา่มความรู้ 
ชุดความรู้สู่ชาวบา้น การส่งเสริมการอ่านสาํหรับเดก็ในชนบท  และความร่วมมือกบัโครงการบริการทาง
วิชาการของมหาวิทยาลยั การเป็นวิทยากรอบรมแก่หน่วยงานในชุมชนต่างๆ ตวัอยา่ง เช่น 

1.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเกี�ยวกบัหลกัสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ใหแ้ก่อาจารย ์ บุคลากร และเจา้หนา้ที�หอ้งสมุดโรงเรียนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในการพฒันาระบบ
หอ้งสมุดอตัโนมติั หอ้งสมุดดิจิทลั และการทาํหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 

2.โครงการใหค้วามร่วมมือทางวิชาการสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แก่
บรรณารักษแ์ละเจา้หนา้ที�หอ้งสมุดสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ในพระบรมราชูปถมภข์อง
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี 

3.โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนร่วมกบัโครงการเยี�ยมเยยีนประชาชนจงัหวดัมหาสารคาม ได้
ดาํเนินงานมาตั�งแต่เดือนพฤศจิกายน 2532 ถึงปัจจุบนั ลกัษณะของโครงการ ผูว้า่ราชการจงัหวดั และ
หวัหนา้ส่วนราชการภายในจงัหวดัออกไปพบปะประชาชนเพื�อรับทราบปัญหา ความเดือดร้อนที�แทจ้ริง
ของราษฎร และใหค้วามช่วยเหลือ บาํบดัทุกข ์ บาํรุงสุขใหแ้ก่ประชาชนในพื�นที�เป้าหมายของโครงการ 
อีกทั�งกระตุน้ใหร้าษฎรตื�นตวัที�จะพฒันาตนเอง ครอบครัวและชุมชนใหเ้ขม้แขง็ มหาวทิยาลยั
มหาสารคามไดม้อบหมายใหส้าํนกัวิทยบริการเขา้ร่วมใหบ้ริการวิชาการแก่ชุมชนตามกาํหนดการของ
จงัหวดัมหาสารคามเฉลี�ยเดือนละ 1 ครั� งๆละ 1 อาํเภอ โดยสลบัหมุนเวยีนไปไม่ซํ�าบา้น แต่ละครั� งมี
ประชาชนมาร่วมกิจกรรมจาํนวนมาก สาํนกัวิทยบริการไดจ้ดักิจกรรมร่วมโครงการ ไดแ้ก่ กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านสาํหรับเดก็ กิจกรรมวาดภาพระบายสี การเล่านิทาน การร้องเพลง การตอบปัญหาชิง
รางวลั การบริการการอ่านหนงัสือสาํหรับเดก็ หนงัสือสาํหรับผูใ้หญ่โดยบรรจุไวใ้นถุงผา้และยา่ม
พื�นเมือง โดยใชว้สัดุพื�นเมืองเป็นอุปกรณ์ในการออกบริการชุมชนโดยแบ่งตามหวัเรื�องต่างๆเช่นธรรมะ
แห่งชาติเพื�อชีวิต ไร่นาสวนผสม กฎหมายน่ารู้ เป็นตน้ 
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4.โครงการจดัระบบหอ้งสมุด (บรรณอาทร) ในพ.ศ.2552 เป็นตน้มา สาํนกัวทิยบริการได้
ดาํเนินการจดัระบบหอ้งสมุดใหก้บัหอ้งสมุดวดัศรีสวสัดิ�    จ.มหาสารคาม เพื�อใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ดา้น
พระพทุธศาสนาสาํหรับชุมชน โดยจดัระบบหอ้งสมุดอตัโนมติัที�มีระบบสืบคน้ และระบบยมืคืน และใน
ปีเดียวกนั สาํนกัวิทยบริการไดช่้วยดาํเนินการดา้นการวางแผนและออกแบบจดัหอ้งสมุดเรือนจาํจงัหวดั
มหาสารคาม รวมทั�งหอ้งสมุดต่าง ๆ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และการจดัระบบหอ้งสมุดใหก้บั
หอ้งสมุดโรงเรียน 

5.โครงการแหล่งสารสนเทศเพื�อการเรียนรู้ เปิดโอกาสใหส้ถาบนัการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั�งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนประชาชนทั�วไป เขา้ชมกิจการ ไดศึ้กษาเรียนรู้สารสนเทศเกี�ยว 
กบัการดาํเนินงานขององคก์ร โดยในแต่ละปีมีหน่วยงาน สถาบนัต่าง ๆ ทั�วประเทศใหค้วามสนใจขอเขา้
เยี�ยมชมและศึกษาดูงานในสาํนกัวิทยบริการเป็นประจาํ 

แหล่งพฒันานวตักรรมและเครือข่ายทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

              ดาํเนินการพฒันาเครือข่ายสารสนเทศหอ้งสมุดมหาสารคาม (Mahasarakham Library Network 
(MALINET) ตน้แบบการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของหอ้งสมุดทุกประเภทในจงัหวดัมหาสารคาม 
เพื�อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดัมหาสารคาม 

  จากความกา้วหนา้ทางวิชาการทาํใหส้ถาบนับริการสารสนเทศทั�งหลายไม่สามารถที�จะจดัหา
ทรัพยากรสารสนเทศมาบริการผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งครบถว้นตามความตอ้งการ  เพื�อเป็นการใชท้รัพยากร
สารสนเทศร่วมกนัโดยความประหยดั และสนองตอบยทุธศาสตร์ชาติและของมหาวิทยาลยั ในการให้
สถาบนัการศึกษาในส่วนภูมิภาคมีส่วนในการบริการวชิาการแก่ชุมชน ในการศึกษาดว้ยตนเอง การศึกษา
ตามอธัยาศยั และการศึกษาตลอดชีวิต สถาบนัอุดมศึกษาในจงัหวดัมหาสารคามจึงไดจ้ดัทาํโครงการ
เครือข่ายสารสนเทศหอ้งสมุดมหาสารคาม  โครงการนี�  เป็นโครงการภาคีหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาใน
จงัหวดัมหาสารคามเพื�อหาแนวทางร่วมกนัในการแบ่งปันทรัพยากรทุก ๆ ดา้น รวมทั�งส่งเสริมภารกิจใน
ดา้นบริการสารสนเทศในจงัหวดัมหาสารคาม 

              ภาคีหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาในจงัหวดัมหาสารคาม ประกอบดว้ยสถาบนัการศึกษา   7  แห่ง 
ไดแ้ก่  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขต
มหาสารคาม   วิทยาลยัเทคนิคมหาสารคาม วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยมีหาสารคาม  วิทยาลยัพยาบาล
ศรีมหาสารคาม และ วิทยาลยัอาชีวศึกษามหาสารคาม   โดยมีวตัถุประสงคร่์วมกรับภาคีดงันี�  
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1. เพื�อพฒันาระบบบริการสารสนเทศหอ้งสมุดโครงการเครือข่ายสารสนเทศหอ้งสมุด
มหาสารคามใหมี้มาตรฐานเดียวกนั 

2. เพื�อส่งเสริการใชท้รัพยากรสารสนเทศร่วมกนัอยา่งคุม้ค่า 
3. เพื�อเป็นแหล่งเรียนรู้ดว้ยตนเอง เรียนรู้ตามอธัยาศยั และเรียนรู้ตลอดชีวติ 

 
ภาพประกอบที� 27  แสดงเวบ็ไซคเ์ครือข่ายหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาในจงัหวดัมหาสารคาม  

จาก : http://www.mahalib.msu.ac.th/web/ 

ต้นแบบศูนย์สารสนเทศชุมชน : ศูนยส์ารนิเทศอีสานสิรินธร 

ศูนยส์ารนิเทศอีสานสิรินธร เริ�มดาํเนินการตั�งแต่ พ.ศ. 2513 โดยจดัเป็นมุมบริการสารสนเทศ
อีสาน ต่อมาพฒันางานเป็น “ศูนยเ์อกสารอีสาน” ใน พ.ศ. 2525 ไดรั้บเกียรติจากคณะกรรมการส่งเสริม
และประสานงานเยาวชนแห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี มอบรางวลัการผลิตผลงานเพื�อเยาวชน ประเภท
สื�อชาวบา้น และเปลี�ยนชื�อเป็น “ศูนยส์ารนิเทศอีสาน” วนัที� 25 มิถุนายน พ.ศ.  2536 ไดรั้บพระ
กรุณาธิคุณจากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี พระราชทานนามวา่ “ศูนยส์ารนิเทศ
อีสานสิรินธร” วนัที� 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2538 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี เสดจ็ฯ 
เปิดศูนยส์ารนิเทศอีสานสิรินธร นาํความปลาบปลื�มมายงัพสกนิกรชาวอีสานอยา่งลน้พน้ 

วตัถุประสงคใ์นการจดัตั�งศนูยส์ารนิเทศอีสานสิรินธร  ประกอบดว้ย 
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4.โครงการจดัระบบหอ้งสมุด (บรรณอาทร) ในพ.ศ.2552 เป็นตน้มา สาํนกัวทิยบริการได้
ดาํเนินการจดัระบบหอ้งสมุดใหก้บัหอ้งสมุดวดัศรีสวสัดิ�    จ.มหาสารคาม เพื�อใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ดา้น
พระพทุธศาสนาสาํหรับชุมชน โดยจดัระบบหอ้งสมุดอตัโนมติัที�มีระบบสืบคน้ และระบบยมืคืน และใน
ปีเดียวกนั สาํนกัวิทยบริการไดช่้วยดาํเนินการดา้นการวางแผนและออกแบบจดัหอ้งสมุดเรือนจาํจงัหวดั
มหาสารคาม รวมทั�งหอ้งสมุดต่าง ๆ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และการจดัระบบหอ้งสมุดใหก้บั
หอ้งสมุดโรงเรียน 

5.โครงการแหล่งสารสนเทศเพื�อการเรียนรู้ เปิดโอกาสใหส้ถาบนัการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั�งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนประชาชนทั�วไป เขา้ชมกิจการ ไดศึ้กษาเรียนรู้สารสนเทศเกี�ยว 
กบัการดาํเนินงานขององคก์ร โดยในแต่ละปีมีหน่วยงาน สถาบนัต่าง ๆ ทั�วประเทศใหค้วามสนใจขอเขา้
เยี�ยมชมและศึกษาดูงานในสาํนกัวิทยบริการเป็นประจาํ 

แหล่งพฒันานวตักรรมและเครือข่ายทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

              ดาํเนินการพฒันาเครือข่ายสารสนเทศหอ้งสมุดมหาสารคาม (Mahasarakham Library Network 
(MALINET) ตน้แบบการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของหอ้งสมุดทุกประเภทในจงัหวดัมหาสารคาม 
เพื�อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดัมหาสารคาม 

  จากความกา้วหนา้ทางวิชาการทาํใหส้ถาบนับริการสารสนเทศทั�งหลายไม่สามารถที�จะจดัหา
ทรัพยากรสารสนเทศมาบริการผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งครบถว้นตามความตอ้งการ  เพื�อเป็นการใชท้รัพยากร
สารสนเทศร่วมกนัโดยความประหยดั และสนองตอบยทุธศาสตร์ชาติและของมหาวิทยาลยั ในการให้
สถาบนัการศึกษาในส่วนภูมิภาคมีส่วนในการบริการวชิาการแก่ชุมชน ในการศึกษาดว้ยตนเอง การศึกษา
ตามอธัยาศยั และการศึกษาตลอดชีวิต สถาบนัอุดมศึกษาในจงัหวดัมหาสารคามจึงไดจ้ดัทาํโครงการ
เครือข่ายสารสนเทศหอ้งสมุดมหาสารคาม  โครงการนี�  เป็นโครงการภาคีหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาใน
จงัหวดัมหาสารคามเพื�อหาแนวทางร่วมกนัในการแบ่งปันทรัพยากรทุก ๆ ดา้น รวมทั�งส่งเสริมภารกิจใน
ดา้นบริการสารสนเทศในจงัหวดัมหาสารคาม 

              ภาคีหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาในจงัหวดัมหาสารคาม ประกอบดว้ยสถาบนัการศึกษา   7  แห่ง 
ไดแ้ก่  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขต
มหาสารคาม   วิทยาลยัเทคนิคมหาสารคาม วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยมีหาสารคาม  วิทยาลยัพยาบาล
ศรีมหาสารคาม และ วิทยาลยัอาชีวศึกษามหาสารคาม   โดยมีวตัถุประสงคร่์วมกรับภาคีดงันี�  
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1. เพื�อพฒันาระบบบริการสารสนเทศหอ้งสมุดโครงการเครือข่ายสารสนเทศหอ้งสมุด
มหาสารคามใหมี้มาตรฐานเดียวกนั 

2. เพื�อส่งเสริการใชท้รัพยากรสารสนเทศร่วมกนัอยา่งคุม้ค่า 
3. เพื�อเป็นแหล่งเรียนรู้ดว้ยตนเอง เรียนรู้ตามอธัยาศยั และเรียนรู้ตลอดชีวติ 

 
ภาพประกอบที� 27  แสดงเวบ็ไซคเ์ครือข่ายหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาในจงัหวดัมหาสารคาม  

จาก : http://www.mahalib.msu.ac.th/web/ 

ต้นแบบศูนย์สารสนเทศชุมชน : ศูนยส์ารนิเทศอีสานสิรินธร 

ศูนยส์ารนิเทศอีสานสิรินธร เริ�มดาํเนินการตั�งแต่ พ.ศ. 2513 โดยจดัเป็นมุมบริการสารสนเทศ
อีสาน ต่อมาพฒันางานเป็น “ศูนยเ์อกสารอีสาน” ใน พ.ศ. 2525 ไดรั้บเกียรติจากคณะกรรมการส่งเสริม
และประสานงานเยาวชนแห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี มอบรางวลัการผลิตผลงานเพื�อเยาวชน ประเภท
สื�อชาวบา้น และเปลี�ยนชื�อเป็น “ศูนยส์ารนิเทศอีสาน” วนัที� 25 มิถุนายน พ.ศ.  2536 ไดรั้บพระ
กรุณาธิคุณจากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี พระราชทานนามวา่ “ศูนยส์ารนิเทศ
อีสานสิรินธร” วนัที� 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2538 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี เสดจ็ฯ 
เปิดศูนยส์ารนิเทศอีสานสิรินธร นาํความปลาบปลื�มมายงัพสกนิกรชาวอีสานอยา่งลน้พน้ 

วตัถุประสงคใ์นการจดัตั�งศนูยส์ารนิเทศอีสานสิรินธร  ประกอบดว้ย 
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1. เป็นแหล่งจดัหา จดัเกบ็ อนุรักษ ์เผยแพร่ และบริการสารสนเทศทอ้งถิ�นที�มีเนื�อหาเกี�ยวกบัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือในทุกๆ ดา้น เช่น ดา้นภูมิปัญญาพื�นบา้น ศิลปวฒันธรรมประเพณี การเกษตร 
การเมือง เศรษฐกิจและสงัคม การศึกษา การพฒันาชนบท เป็นตน้ ใหบ้ริการทรัพยากรสารสนเทศทุก
รูปแบบทั�งสิ�งตีพิมพ ์และไม่ตีพิมพ ์

 2. เป็นศูนยก์ลางสนบัสนุนการศึกษาคน้ควา้และวจิยัดา้นขอ้มูลทอ้งถิ�นของภาคตะวนัออกเฉียง 
เหนือ โดยมีทรัพยาการสารสนเทศที�ตอบสนองความตอ้งการของนกัวิจยัที�ครอบคลุมและหลากหลาย   

 3. เป็นแหล่งเรียนรู้ที�ทาํนุบาํรุง รักษา อนุรักษ ์ส่งเสริม เผยแพร่ และสืบทอดเรื�องราววฒันธรรม
ประเพณีทอ้งถิ�นของชาวอีสานที�แสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์ไวใ้หอ้นุชนรุ่นหลงั  

4. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดเครือข่ายสารสนเทศทอ้งถิ�นทั�งในระดบัประเทศและนานาชาติ 

ศูนยส์ารนิเทศอีสานสิรินธร  ไดจ้ดัระบบและการใชบ้ริการ ดงันี�  

              1.  หนังสือและงานวิจยั (ส) จดัเรียงที�ชั�นตามเลขเรียกหนงัสือ โดยจดัหมวดหมู่ตามระบบ
ทศนิยมของดิวอี� ผูใ้ชบ้ริการสามารถศึกษาคน้ควา้ไดที้�ชั�นหนงัสือหอ้งศูนยฯ์ 

2.  บทความ(ARS)  กฤตภาค(CPS)  จุลสาร(PPS)  รูปภาพ(PICS)  และแผนที�(MPS)  จดัเรียง
ตามลาํดบัเลขทะเบียนจากนอ้ยไปมากโดยจดัเก็บเอกสารแยกแต่ละประเภท เมื�อผูใ้ชบ้ริการตอ้งการใช้
เอกสารใหจ้ดสญัลกัษณ์พร้อมเลขทะเบียนติดต่อที�เจา้หนา้ที�หอ้งศูนยฯ์ 

3.  ภาคนิพนธ์ ศิลปนิพนธ์ สารนิพนธ์ ปัญหาพิเศษ (TPS) จดัเรียงที�ชั�น  โดยเรียงตามลาํดบัเลข
ทะเบียนจากนอ้ยไปมาก  ผูใ้ชบ้ริการสามารถใชบ้ริการที�ชั�นภาคนิพนธ์หอ้งศูนยฯ์ 

4.  หนงัสือพิมพท์อ้งถิ�น จดัเรียงที�ชั�นตามตวัอกัษรของชื�อหนงัสือพิมพ ์ก-ฮ  
5.  ซีดี-รอม(CDS) แถบบนัทึกเสียง(TCS)  แถบบนัทึกภาพ (VCS)  วีดีโอเทป  ไมโครฟิลม์ และ

สไลด ์จดัเกบ็ตามเลขทะเบียนแยกวสัดุ แต่ละประเภท  เมื�อผูใ้ชบ้ริการตอ้งการใชใ้หติ้ดต่อที�เจา้หนา้ที�ฝ่าย
สื�อโสตและสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ 

6.  วสัดุจาํลองและของตวัอยา่ง เป็นการจดัแสดงพร้อมประกอบคาํบรรยายใหผู้ใ้ชแ้ละผูที้�สนใจ
ศึกษาคน้ควา้ 

นอกจากนี�ยงัไดจ้ดัทาํฐานขอ้มูลอีสาน  โดยไดจ้ดับริการฐานขอ้มูลต่าง ๆ ดงันี�   
1. สารสนเทศอีสานจากฐานขอ้มูลหอ้งสมุด (Web OPAC)       
2. ฐานขอ้มูลกฤตภาคอีสานอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Isan Clipping)       
3. ฐานขอ้มูลระบบจดัเกบ็และคน้คืนสารสนเทศอีสานบนอินเทอร์เน็ต 
 4.  ฐานขอ้มูลสารสนเทศอีสานอิเลก็ทรอนิกส์ 
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ขั�นตอนการ/กระบวนการปฏิบัตงิานพฒันาและจัดระบบสารสนเทศอสีาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ�มตน้

คดัเลอืกทรัพยากรสารสนเทศอสีาน

ตรวจสอบกบัฐานขอ้มลู
วา่มแีลว้หรอืไม่

จัดหาสารสนเทศอสีาน

จัดซื�อ ขอรับบรจิาค แลกเปลี�ยน ผลติ/จัดทําขึ�นเอง

ประทบัตรา
ลงทะเบยีนศนูยฯ์

วเิคราะหเ์อกสาร/

ประทบัตรา
ลงทะเบยีนศนูยฯ์

ออกบรกิาร

บันทกึขอ้มลูเขา้ระบบ
INNOPAC

ปรบัปรงุระเบยีน

Scan  Full
Text

ปรบัปรงุระเบยีน

Server

Link  Tag  856

ออกบรกิาร

เขา้สูร่ะบบอนิเตอรเ์น็ต

จบ

วเิคราะหหั์วเรื�องอสีาน

จดัทําสาระสงัเขป

WI งานคดัเลอืก
      ทรัพยากร
      สารสนเทศอสีาน

WI งานจัดหาทรัพยากร
     สารสนเทศอสีาน

WI  งานจัดเตรยีม
      ทรัพยากร
       สารสนเทศอสีาน
       ที�เป็นรปูเลม่

WI งานจัดเตรยีม
     ทรัพยากร
     สารสนเทศอสีาน
     ที�ไมเ่ป็นรปูเลม่

WI  งานบันทกึรายการ
      ทรัพยากร
      สารสนเทศอสีาน
      ลงในฐานขอ้มลู

บรรณารักษ์
พนักงานหอ้งสมดุ

บรรณารักษ์
พนักงานหอ้งสมดุ

บรรณารักษ์
พนักงานหอ้งสมดุ

บรรณารักษ์
พนักงานหอ้งสมดุ

มี

ไมม่ี

- งานวารสาร
- งานสื�อโสตฯ
- งานพัสดุ

บนัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ
INNOPAC

ปรบัปรงุระเบยีน

พนักงานธรุการ

WI งานจัดระบบทรัพยากร
     สารสนเทศอสีาน
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1. เป็นแหล่งจดัหา จดัเกบ็ อนุรักษ ์เผยแพร่ และบริการสารสนเทศทอ้งถิ�นที�มีเนื�อหาเกี�ยวกบัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือในทุกๆ ดา้น เช่น ดา้นภูมิปัญญาพื�นบา้น ศิลปวฒันธรรมประเพณี การเกษตร 
การเมือง เศรษฐกิจและสงัคม การศึกษา การพฒันาชนบท เป็นตน้ ใหบ้ริการทรัพยากรสารสนเทศทุก
รูปแบบทั�งสิ�งตีพิมพ ์และไม่ตีพิมพ ์

 2. เป็นศูนยก์ลางสนบัสนุนการศึกษาคน้ควา้และวจิยัดา้นขอ้มูลทอ้งถิ�นของภาคตะวนัออกเฉียง 
เหนือ โดยมีทรัพยาการสารสนเทศที�ตอบสนองความตอ้งการของนกัวิจยัที�ครอบคลุมและหลากหลาย   

 3. เป็นแหล่งเรียนรู้ที�ทาํนุบาํรุง รักษา อนุรักษ ์ส่งเสริม เผยแพร่ และสืบทอดเรื�องราววฒันธรรม
ประเพณีทอ้งถิ�นของชาวอีสานที�แสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์ไวใ้หอ้นุชนรุ่นหลงั  

4. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดเครือข่ายสารสนเทศทอ้งถิ�นทั�งในระดบัประเทศและนานาชาติ 

ศูนยส์ารนิเทศอีสานสิรินธร  ไดจ้ดัระบบและการใชบ้ริการ ดงันี�  

              1.  หนังสือและงานวิจยั (ส) จดัเรียงที�ชั�นตามเลขเรียกหนงัสือ โดยจดัหมวดหมู่ตามระบบ
ทศนิยมของดิวอี� ผูใ้ชบ้ริการสามารถศึกษาคน้ควา้ไดที้�ชั�นหนงัสือหอ้งศูนยฯ์ 

2.  บทความ(ARS)  กฤตภาค(CPS)  จุลสาร(PPS)  รูปภาพ(PICS)  และแผนที�(MPS)  จดัเรียง
ตามลาํดบัเลขทะเบียนจากนอ้ยไปมากโดยจดัเก็บเอกสารแยกแต่ละประเภท เมื�อผูใ้ชบ้ริการตอ้งการใช้
เอกสารใหจ้ดสญัลกัษณ์พร้อมเลขทะเบียนติดต่อที�เจา้หนา้ที�หอ้งศูนยฯ์ 

3.  ภาคนิพนธ์ ศิลปนิพนธ์ สารนิพนธ์ ปัญหาพิเศษ (TPS) จดัเรียงที�ชั�น  โดยเรียงตามลาํดบัเลข
ทะเบียนจากนอ้ยไปมาก  ผูใ้ชบ้ริการสามารถใชบ้ริการที�ชั�นภาคนิพนธ์หอ้งศูนยฯ์ 

4.  หนงัสือพิมพท์อ้งถิ�น จดัเรียงที�ชั�นตามตวัอกัษรของชื�อหนงัสือพิมพ ์ก-ฮ  
5.  ซีดี-รอม(CDS) แถบบนัทึกเสียง(TCS)  แถบบนัทึกภาพ (VCS)  วีดีโอเทป  ไมโครฟิลม์ และ

สไลด ์จดัเกบ็ตามเลขทะเบียนแยกวสัดุ แต่ละประเภท  เมื�อผูใ้ชบ้ริการตอ้งการใชใ้หติ้ดต่อที�เจา้หนา้ที�ฝ่าย
สื�อโสตและสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ 

6.  วสัดุจาํลองและของตวัอยา่ง เป็นการจดัแสดงพร้อมประกอบคาํบรรยายใหผู้ใ้ชแ้ละผูที้�สนใจ
ศึกษาคน้ควา้ 

นอกจากนี�ยงัไดจ้ดัทาํฐานขอ้มูลอีสาน  โดยไดจ้ดับริการฐานขอ้มูลต่าง ๆ ดงันี�   
1. สารสนเทศอีสานจากฐานขอ้มูลหอ้งสมุด (Web OPAC)       
2. ฐานขอ้มูลกฤตภาคอีสานอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Isan Clipping)       
3. ฐานขอ้มูลระบบจดัเกบ็และคน้คืนสารสนเทศอีสานบนอินเทอร์เน็ต 
 4.  ฐานขอ้มูลสารสนเทศอีสานอิเลก็ทรอนิกส์ 
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ขั�นตอนการ/กระบวนการปฏิบัตงิานพฒันาและจัดระบบสารสนเทศอสีาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ�มตน้

คดัเลอืกทรัพยากรสารสนเทศอสีาน

ตรวจสอบกบัฐานขอ้มลู
วา่มแีลว้หรอืไม่

จัดหาสารสนเทศอสีาน

จัดซื�อ ขอรับบรจิาค แลกเปลี�ยน ผลติ/จัดทําขึ�นเอง

ประทบัตรา
ลงทะเบยีนศนูยฯ์

วเิคราะหเ์อกสาร/

ประทบัตรา
ลงทะเบยีนศนูยฯ์

ออกบรกิาร

บันทกึขอ้มลูเขา้ระบบ
INNOPAC

ปรบัปรงุระเบยีน

Scan  Full
Text

ปรบัปรงุระเบยีน

Server

Link  Tag  856

ออกบรกิาร

เขา้สูร่ะบบอนิเตอรเ์น็ต

จบ

วเิคราะหหั์วเรื�องอสีาน

จดัทําสาระสงัเขป

WI งานคดัเลอืก
      ทรัพยากร
      สารสนเทศอสีาน

WI งานจัดหาทรัพยากร
     สารสนเทศอสีาน

WI  งานจัดเตรยีม
      ทรัพยากร
       สารสนเทศอสีาน
       ที�เป็นรปูเลม่

WI งานจัดเตรยีม
     ทรัพยากร
     สารสนเทศอสีาน
     ที�ไมเ่ป็นรปูเลม่

WI  งานบันทกึรายการ
      ทรัพยากร
      สารสนเทศอสีาน
      ลงในฐานขอ้มลู

บรรณารักษ์
พนักงานหอ้งสมดุ

บรรณารักษ์
พนักงานหอ้งสมดุ

บรรณารักษ์
พนักงานหอ้งสมดุ

บรรณารักษ์
พนักงานหอ้งสมดุ

มี

ไมม่ี

- งานวารสาร
- งานสื�อโสตฯ
- งานพัสดุ

บนัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ
INNOPAC

ปรบัปรงุระเบยีน

พนักงานธรุการ

WI งานจัดระบบทรัพยากร
     สารสนเทศอสีาน
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                          ขั�นตอน/กระบวนการปฏบิัติงานบริการสารสนเทศอสีาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ภาพประกอบที� 28  ศนูยส์ารนิเทศอีสานสิรินธร 

เริ�มตน้

บรกิารผูใ้ช้

บรกิารชว่ยคน้ควา้

บรกิารสบืคนื OPAC

บรกิารยมืสารสนเทศอสีาน

ตรวจรบัคนื

จดัเรยีงขึ�นชั �น

สง่เสรมิและเผยแพร่
สารสนเทศอสีาน

จดัเตรยีมตน้ฉบบั

จดัทํารวมบทคดัย่อ

จดัทําคูม่อืการสบืคน้

จดัทําเอกสารแนะนําศนู
ย์

จดัทํา  Web Site

แนะนําและนําชมศนูยฯ์

ตดิตาม
ทวงถาม

จบ

ครบ

ไมค่รบ

รวมบทคดัย่อ เล่ม 1-14

แผ่นพบัแนะนําศนูย์

Web Site ศนูยฯ์

บรรณารกัษ์
พนักงานหอ้งสมดุ
พนักงานธุรการ
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แนวปฏิบตัิที�ดขีองศูนย์สารนิเทศอสีานสิรินธร 

1. เป็นตน้แบบดา้นการจดัการสารสนเทศทอ้งถิ�นที�หน่วยงาน สถาบนั องคก์รต่างๆ ทั�งในประเทศ
และต่างประเทศใหก้ารยอมรับ 

2. มีการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่มาปรับใชก้บังานขอ้มูลทอ้งถิ�นอยา่งครบวงจร ทาํใหเ้กิด
การพฒันาและพร้อมที�จะกา้วสู่ประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งดี 

3. เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นสารสนเทศทอ้งถิ�นพื�นบา้นอีสานที�ขอ้มูลภาคตะวนัออกเฉียงเหนือที�
สมบูรณ์ที�สุดในประเทศไทย 

4. เป็นหอ้งสมุดที�มีความเป็นเอกลกัษณ์บ่งบอกความเป็นพื�นบา้นอีสานอยา่งโดดเด่นทั�งดา้นเนื�อหา
ทรัพยากรและครุภณัฑช์ั�นหนงัสือที�นาํมาใช ้ตลอดจนการจดัภูมิทศัน์และบรรยากาศที�ส่งเสริม
ความเป็นไทย   

5. เป็นองคก์รที�สร้างความตระหนกัในการดาํรง รักษา อนุรักษ ์เผยแพร่ขอ้มูลทอ้งถิ�นพื�นบา้นอีสาน 
จนกลายเป็นความภาคภูมิใจในความเป็นชาวอีสาน 

6. ติดตามความเคลื�อนไหว ความรู้ เรื�องราว เหตุการณ์ต่างๆ อยูเ่สมอ และนาํมาถ่ายทอดในรูปแบบ
ต่างๆ  เช่นในรูปแบบของการจดันิทรรศการ การบนัทึกในฐานขอ้มูลออนไลน์ 

7. สร้างความตระหนกัในการมองเห็นคุณคา่ คุณประโยชน์ในงานหอ้งสมุดที�มีต่องานขอ้มูล
ทอ้งถิ�น วา่มีส่วนสาํคญัต่อองคก์ร สงัคม และประเทศชาติ  งานขอ้มูลทอ้งถิ�นถือเป็นงาน
ระดบัชาติ เป็นหนา้ที�ที�เราตอ้งดาํรง รักษา หวงแหนทรัพยส์มบติัของชาติใหค้งอยูต่ลอดไป (แม้
รูปแบบจะเปลี�ยนไปแต่เนื�อหาตอ้งคงอยู)่ มีความมุ่งมั�นและตั�งใจจริงที�จะพฒันาองคก์รให้
เจริญกา้วหนา้ เชื�อมั�นวา่เราทาํได ้และทาํแลว้จะเกิดผลดีทั�งต่อตนเอง องคก์ร และสงัคม 

8. มีการผลกัดนัใหเ้กิดเครือข่ายขอ้มูลทอ้งถิ�นทั�งในระดบัชาติ และนานาชาติ เพื�อสร้างความ
ตระหนกัและเกิดการยอมรับ ในการอนุรักษ ์ดาํรง รักษาภูมิปัญญาทอ้งถิ�นของแต่ละประเทศ แต่
ละภูมิภาคใหเ้กิดขึ�นอยา่งย ั�งยนื  

  

การสร้างเครือข่ายงานข้อมูลท้องถิ�นทั�งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 

• งานขอ้มูลทอ้งถิ�น ข่ายงานหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัส่วนภูมิภาค (Provincial University Library 
Network : PULINET ) 

•  Local Information Network in Southeast Asia 
Toyota Foundation, Tokyo, Japan 

         Mahasarakham University (MSU), Thailand 
         International Librarians and Information Specialist Group, Thai  Library   Association 
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                          ขั�นตอน/กระบวนการปฏบิัติงานบริการสารสนเทศอสีาน 
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จดัเตรยีมตน้ฉบบั
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ต่างๆ  เช่นในรูปแบบของการจดันิทรรศการ การบนัทึกในฐานขอ้มูลออนไลน์ 

7. สร้างความตระหนกัในการมองเห็นคุณคา่ คุณประโยชน์ในงานหอ้งสมุดที�มีต่องานขอ้มูล
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ระดบัชาติ เป็นหนา้ที�ที�เราตอ้งดาํรง รักษา หวงแหนทรัพยส์มบติัของชาติใหค้งอยูต่ลอดไป (แม้
รูปแบบจะเปลี�ยนไปแต่เนื�อหาตอ้งคงอยู)่ มีความมุ่งมั�นและตั�งใจจริงที�จะพฒันาองคก์รให้
เจริญกา้วหนา้ เชื�อมั�นวา่เราทาํได ้และทาํแลว้จะเกิดผลดีทั�งต่อตนเอง องคก์ร และสงัคม 

8. มีการผลกัดนัใหเ้กิดเครือข่ายขอ้มูลทอ้งถิ�นทั�งในระดบัชาติ และนานาชาติ เพื�อสร้างความ
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•  Local Information Network in Southeast Asia 
Toyota Foundation, Tokyo, Japan 

         Mahasarakham University (MSU), Thailand 
         International Librarians and Information Specialist Group, Thai  Library   Association 
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     Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand 
    Center for Southeast Asian Studies (CSEAS), Kyoto University 
      The Ministry of State for Research and Technology, Indonesia 
      National Library of Vietnam 
      National Library of Laos 
     National University of Laos 
     University of the Philippines  

การจดัประชุมสมัมนาดา้นขอ้มูลทอ้งถิ�นอยา่งต่อเนื�องเพื�อกระตุน้ใหเ้กิดการตระหนกัในการ
อนุรักษ ์สืบสานภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 

• “การดาํเนินงานสารสนเทศทอ้งถิ�น”   (พ.ศ. 2544) 
•  “การจดัการสารสนเทศในทอ้งถิ�น”    (พ.ศ. 2545) 
• “สารสนเทศทอ้งถิ�นกบัการพฒันาการศึกษา”  (พ.ศ. 2546) 
• “Local Information Management Network ” (2004) 
• “THE 2ND INTERNATIONAL MEETING ON LOCAL INFORMATION NETWORK” 

(2005) 
• “Regional Workshop for Content Builders : Preserving and Sharing of Local Information 

Resources Among Southeast Asian  Network Members” (2006) 
• “Local Information Network : Local Wisdom as Power to Social and Economic 

Development” (2008) 
 

คุณค่าที�ได้ 

1. ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมีการอนุรักษ ์ถ่ายทอดอยา่งต่อเนื�องไม่สูญหาย 
2. มีแหล่งการเรียนรู้ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถิ�นใหชุ้มชนไดศึ้กษาคน้ควา้หาความรู้ 
3. เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นเอกลกัษณ์ของความเป็นไทย 
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สํานักหอสมุด มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมติร 

ต้นแบบด้านการบริการวชิาการสู่ชุมชน 

สํานักหอสมุด มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมติร  มีการดาํเนินงานตามลกัษณะเด่น
สาํคญัของการเป็นหอ้งสมุดตน้แบบดา้นการบริการวิชาการสู่ชุมชน  ไดแ้ก่  ลกัษณะที�เป็นหอ้งสมุด
มหาวิทยาลยัตน้แบบ ดงันี�  

1. เป็นแหล่งการบริการวิชาการสู่ชุมชน 

 2. บริการวิทยานิพนธ์ฉบบัเตม็  Digital theses 

 3. บริการวารสารอิเลก็ทรอนิกส์ฉบบัเตม็ 

 
ภาพประกอบที� 29   แสดงเวบ็ไซคส์าํนกัหอสมุด มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

จาก http://lib.swu.ac.th) 

แหล่งการบริการวชิาการสู่ชุมชน   

บริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นภารกิจหลกัที�สาํคญัอยา่งหนึ�งสาํหรับหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา 
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ดาํเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลยัตั�งแต่ พ.ศ. 2532 
เป็นตน้มา ไดริ้เริ�มโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนมาโดยตลอดในช่วงแรกของการบริการวิชาการแก่
ชุมชน ไดจ้ดัทาํโครงการนิทรรศการสญัจรสาํหรับนกัอ่านรุ่นเยาว(์Traveling Exhibition of Books for 
Young Readers) โดยความริเริ�มของ ดร. มาเรีย เหล่าสุนทร อดีตผูอ้าํนวยการหอ้งสมุดเมื�อครั� ง
มหาวิทยาลยัเป็นวิทยาลยัวชิาการศึกษา  ซึ�งไดรั้บความร่วมมือจากสมาคมพฒันาการอ่านของเดก็ โดย
ยเูนสโก (UNESCO) สนบัสนุนเงินทุน วตัถุประสงค ์คือ เพื�อนาํความรู้ในหนงัสือสาํหรับเดก็และเยาวชน
ที�มีคุณภาพไปสู่เดก็และเยาวชนในโรงเรียนชุมชนที�ห่างไกล โดยการจดันิทรรศการหนงัสือทั�งภาษาไทย
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     Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand 
    Center for Southeast Asian Studies (CSEAS), Kyoto University 
      The Ministry of State for Research and Technology, Indonesia 
      National Library of Vietnam 
      National Library of Laos 
     National University of Laos 
     University of the Philippines  

การจดัประชุมสมัมนาดา้นขอ้มูลทอ้งถิ�นอยา่งต่อเนื�องเพื�อกระตุน้ใหเ้กิดการตระหนกัในการ
อนุรักษ ์สืบสานภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 

• “การดาํเนินงานสารสนเทศทอ้งถิ�น”   (พ.ศ. 2544) 
•  “การจดัการสารสนเทศในทอ้งถิ�น”    (พ.ศ. 2545) 
• “สารสนเทศทอ้งถิ�นกบัการพฒันาการศึกษา”  (พ.ศ. 2546) 
• “Local Information Management Network ” (2004) 
• “THE 2ND INTERNATIONAL MEETING ON LOCAL INFORMATION NETWORK” 

(2005) 
• “Regional Workshop for Content Builders : Preserving and Sharing of Local Information 

Resources Among Southeast Asian  Network Members” (2006) 
• “Local Information Network : Local Wisdom as Power to Social and Economic 

Development” (2008) 
 

คุณค่าที�ได้ 

1. ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมีการอนุรักษ ์ถ่ายทอดอยา่งต่อเนื�องไม่สูญหาย 
2. มีแหล่งการเรียนรู้ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถิ�นใหชุ้มชนไดศึ้กษาคน้ควา้หาความรู้ 
3. เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นเอกลกัษณ์ของความเป็นไทย 
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สํานักหอสมุด มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมติร 

ต้นแบบด้านการบริการวชิาการสู่ชุมชน 

สํานักหอสมุด มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมติร  มีการดาํเนินงานตามลกัษณะเด่น
สาํคญัของการเป็นหอ้งสมุดตน้แบบดา้นการบริการวิชาการสู่ชุมชน  ไดแ้ก่  ลกัษณะที�เป็นหอ้งสมุด
มหาวิทยาลยัตน้แบบ ดงันี�  

1. เป็นแหล่งการบริการวิชาการสู่ชุมชน 

 2. บริการวิทยานิพนธ์ฉบบัเตม็  Digital theses 

 3. บริการวารสารอิเลก็ทรอนิกส์ฉบบัเตม็ 

 
ภาพประกอบที� 29   แสดงเวบ็ไซคส์าํนกัหอสมุด มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

จาก http://lib.swu.ac.th) 

แหล่งการบริการวชิาการสู่ชุมชน   

บริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นภารกิจหลกัที�สาํคญัอยา่งหนึ�งสาํหรับหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา 
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ดาํเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลยัตั�งแต่ พ.ศ. 2532 
เป็นตน้มา ไดริ้เริ�มโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนมาโดยตลอดในช่วงแรกของการบริการวิชาการแก่
ชุมชน ไดจ้ดัทาํโครงการนิทรรศการสญัจรสาํหรับนกัอ่านรุ่นเยาว(์Traveling Exhibition of Books for 
Young Readers) โดยความริเริ�มของ ดร. มาเรีย เหล่าสุนทร อดีตผูอ้าํนวยการหอ้งสมุดเมื�อครั� ง
มหาวิทยาลยัเป็นวิทยาลยัวชิาการศึกษา  ซึ�งไดรั้บความร่วมมือจากสมาคมพฒันาการอ่านของเดก็ โดย
ยเูนสโก (UNESCO) สนบัสนุนเงินทุน วตัถุประสงค ์คือ เพื�อนาํความรู้ในหนงัสือสาํหรับเดก็และเยาวชน
ที�มีคุณภาพไปสู่เดก็และเยาวชนในโรงเรียนชุมชนที�ห่างไกล โดยการจดันิทรรศการหนงัสือทั�งภาษาไทย
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และภาษาต่างประเทศที�ครอบคลุมหวัขอ้ในสาขาต่าง ๆ ไดแ้ก่ สนัติภาพ สิทธิมนุษยชน การรู้หนงัสือ 
สิ�งแวดลอ้ม และการพฒันาทางสงัคม เศรษฐกิจและวฒันธรรม เพื�อจดัแสดงแก่ครู ครูบรรณารักษ ์ และ
นกัเรียน ซึ�งไดรั้บความร่วมมือจากสถานทูตต่าง ๆ และบรรณารักษต่์างชาติที�อาศยัอยูใ่นประเทศไทยใน
การบริจาคหนงัสือสาํหรับจดัแสดงนิทรรศการ รวมทั�งบุคคลทั�วไปที�ร่วมบริจาคหนงัสือและเงินสมทบ
ช่วยเหลือโครงการ (UNESCO. 1990: 48-49) 

การดาํเนินการโครงการนิทรรศการสญัจรสาํหรับนกัอ่านรุ่นเยาว ์ สาํนกัหอสมุดกลาง มศว. ได้
ประสานความร่วมมือกบัภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเพื�อช่วยเหลือครูและครูบรรณารักษผ์ูเ้ขา้รับการอบรมใหมี้ทกัษะและ
ประสบการณ์ในการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตลอดจนสาธิตการใชห้นงัสือและทรัพยากรสารสนเทศ
อื�น ๆ เพื�อประกอบการเรียนการสอนแก่ครู สาํหรับนกัเรียนที�เขา้ร่วมกิจกรรมจะไดรั้บการปลูกฝังนิสยัรัก
การอ่านและการเรียนรู้ที�เกิดจากการอ่าน โดยกิจกรรมภายใตโ้ครงการฯ ใชร้ะยะเวลาครั� งละ 2-3 วนั ใน
ส่วนของการจดันิทรรศการหนงัสือมีการพฒันารูปแบบของอุปกรณ์ที�ใชส้าํหรับการจดัแสดง เช่น การนาํ
ถุงปุ๋ยซึ�งเป็นวสัดุทอ้งถิ�นที�มีอยูท่ ั�วไปในทุกครัวเรือน มาเยบ็เป็นกระเป๋าสาํหรับใส่หนงัสือที�สามารถนาํ 
ไปแขวนตามสถานที�ต่าง ๆ ไดส้ะดวก เช่น ใตต้น้ไม ้ใตอ้าคารเรียนที�เป็นใตถุ้นโล่ง สนามหญา้ ผนงัหอ้ง 
เป็นตน้ ทั�งนี�จะจดัแสดงหนงัสือประกอบกบักิจกรรมการเล่านิทาน การเล่าเรื�องจากหนงัสือ  

นอกจากนี�  โครงการฯ ไดม้อบหนงัสือใหม่แก่โรงเรียนเพื�อนาํเขา้หอ้งสมุด โรงเรียนที�เคยไดรั้บ
บริการตามโครงการนี�  เช่น โรงเรียนบา้นสระเศรษฐี จงัหวดักาญจนบุรี โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ ์
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาโรงเรียนวดัมหานาม จงัหวดัอ่างทอง โรงเรียนสามคัคีศึกษา โรงเรียนวงัวิเศษ 
และโรงเรียนหว้ยยอด จงัหวดัตรัง โรงเรียนสมเดจ็ จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นตน้ 

โครงการฯ นี�ดาํเนินการมาถึงปัจจุบนั โดยเงินบริจาคที�ไดจ้ากการสะสมเงินทุนทีละเลก็ละนอ้ย
อยา่งต่อเนื�องและจากการจาํหน่ายหนงัสือที�ไดรั้บบริจาค เพื�อเป็นทุนสาํรองสาํหรับการจดักิจกรรมในแต่
ละครั� ง  โดยกาํหนดผูรั้บผดิชอบเงินบริจาคและการจาํหน่ายหนงัสือที�ไดรั้บบริจาคเพื�อจดัสรรเงินสาํหรับ
การจดัโครงการหรือการร่วมสมทบการจดักิจกรรมกบัโครงการอื�นตามร้องขอ อาทิ การจดักิจกรรม
ร่วมกบัโครงการบริการวิชาการอื�น ๆ ของมหาวิทยาลยั การจดัโครงการพฒันาหอ้งสมุดในประเทศเพื�อน
บา้น เช่น ลาว ฟิลิปปินส์ เป็นตน้ 
 
บทเรียนที�ผ่านมา 

ตั�งแต่ปี 2537 เป็นตน้มา สาํนกัหอสมุดกลาง มศว ไดด้าํเนินภารกิจบริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ�ง
ไดพ้ฒันาภารกิจใหเ้ป็นรูปธรรมมากยิ�งขึ�นตามที�ทางมหาวิทยาลยักาํหนดไว ้ในปี 2541-2542บรรณารักษ์
ของสาํนกัหอสมุดกลาง ไดข้อรับทุนวิจยัโครงการชนบทศึกษา กลุ่มการพฒันาคุณภาพชีวิต ของ
มหาวิทยาลยัปีงบประมาณ 2542 คือ โครงการวิจยัและพฒันานกัอ่านรุ่นเยาวโ์รงเรียนประถมศึกษาใน
ชนบท เป็นการวิจยัเชิงทดลองโดยจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านสาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 4 
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โรงเรียนวดัโพธิ�  อาํเภอปากพลี จงัหวดันครนายก ซึ�งมุ่งเนน้การเสนอแนะแนวทางการจดักิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านสอดแทรกไปกบัการเรียนการสอนของครู พบวา่กิจกรรมส่งเสริมการอ่านทาํใหน้กัเรียน
มีนิสยัรักการอ่านและผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนสูงขึ�นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เป็นไปตามความมุ่งหมาย
ของการวิจยั ในการวจิยัครั� งนั�นไดมี้การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการในการส่งเสริมการอ่านใหแ้ก่คณะครูใน
พื�นที�อาํเภอปากพลีก่อนจะเริ�มการทดลองดว้ย (รัตนาพร สงวนประสาทพร. 2542: บทคทัยอ่) นบัตั�งแต่ปี 
2546 เป็นตน้มาการบริการวิชาการชุมชนไดเ้ป็นภารกิจหลกัสาํคญัประการหนึ�งของหอ้งสมุด ในปัจจุบนั 

การบริการวิชาการชุมชนมีรูปแบบดาํเนินงานเป็น 2 โครงการหลกั ไดแ้ก่ โครงการทอดผา้ป่า
หนงัสือเนื�องในพิธีถวายผา้พระกฐินพระราชทานประจาํปีของมหาวิทยาลยั และโครงการพฒันาและ
ปรับปรุงหอ้งสมุดภายใตโ้ครงการรักการอ่านของมหาวิทยาลยั  โดยมีขั�นตอนการดาํเนินงานบริการทาง
วิชาการ 4 ขั�นตอน คือ 

1..การสาํรวจพื�นที�เพื�อรวบรวมขอ้มูลความตอ้งการของชุมชน 
2..การเตรียมวสัดุ/อุปกรณ์สาํหรับการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ การจดัหาหนงัสือใหแ้ก่หอ้งสมุด และ 

การจดัเตรียมฐานขอ้มูลพร้อมจดัการตวัเล่มเพื�อใหบ้ริการ (บางแห่งจดัหาหนงัสือใหเ้ท่านั�น) 
3..การดาํเนินงานตามโครงการ ไดแ้ก่ การปรับปรุงทางกายภาพของหอ้งสมุดชุมชน และการจดั 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
4..การประเมินและติดตามผล สถานที�ที�สาํนกัหอสมุดกลาง มศว เขา้ไปจดัโครงการบริการ 

วิชาการชุมชน ไดแ้ก่ โรงเรียนตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ดงันี�  (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
2553: 115-117) 

ภาคกลาง ไดแ้ก่ หอ้งสมุดโรงเรียนสุเหร่าบา้นดอน และหอ้งสมุดพระพฒุาจารย ์(โต พรหฺมรังสี) 
วดัระฆงัโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร หอ้งสมุดโรงเรียนบา้นวงัตาอินทร์ จงัหวดัลพบุรี 
หอ้งสมุดโรงเรียนวดัมหานาม จงัหวดัอ่างทอง หอ้งสมุดโรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา หอ้งสมุดวดัไชยภูมิ อาํเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง หอ้งสมุดโรงเรียนบา้นเขาดิน (แสง
สวา่งวิทยา) จงัหวดันครนายก โรงเรียนเทศบาลวดัช่องลม จงัหวดัสมุทรสาคร  ภาคตะวนัออก ไดแ้ก่ 
หอ้งสมุดโรงเรียนมงคลวิทยา (เขาสาป) จงัหวดัระยอง หอ้งสมุดโรงเรียนบา้นใหม่ศรีจาํปาทอง หอ้งสมุด
โรงเรียนบา้นท่ากะบาก หอ้งสมุดโรงเรียนซบันกแกว้ จงัหวดัสระแกว้ และหอ้งสมุดโรงเรียนมธัยม
พระราชทานนายาวจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ โรงเรียนธาตุพนม จงัหวดันครพนม และโรงเรียนสมเดจ็วดั               
สุปัฏนารามวรวิหาร จงัหวดัอุบลราชธานี  

ภาคเหนือ ไดแ้ก่ หอ้งสมุดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบา้นนาคอก สาขานาบง หอ้งสมุด
โรงเรียนถิ�นทุรกนัดาร อาํเภอบ่อเกลือ และอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ หอ้งสมุดโรงเรียนวดัดอนมงคลสนัติ
สุข จงัหวดัน่าน และจงัหวดัอุตรดิตถ ์4 แห่ง คือ หอ้งสมุดโรงเรียนวดัทอ้งลบัแล (ธรรมเนตร์โสภณ) 
หอ้งสมุดโรงเรียนตระเวนชายแดน 2 แห่ง คือหอ้งสมุดโรงเรียนบุญธรรมบุญพริ�ง และหอ้งสมุดโรงเรียน
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และภาษาต่างประเทศที�ครอบคลุมหวัขอ้ในสาขาต่าง ๆ ไดแ้ก่ สนัติภาพ สิทธิมนุษยชน การรู้หนงัสือ 
สิ�งแวดลอ้ม และการพฒันาทางสงัคม เศรษฐกิจและวฒันธรรม เพื�อจดัแสดงแก่ครู ครูบรรณารักษ ์ และ
นกัเรียน ซึ�งไดรั้บความร่วมมือจากสถานทูตต่าง ๆ และบรรณารักษต่์างชาติที�อาศยัอยูใ่นประเทศไทยใน
การบริจาคหนงัสือสาํหรับจดัแสดงนิทรรศการ รวมทั�งบุคคลทั�วไปที�ร่วมบริจาคหนงัสือและเงินสมทบ
ช่วยเหลือโครงการ (UNESCO. 1990: 48-49) 

การดาํเนินการโครงการนิทรรศการสญัจรสาํหรับนกัอ่านรุ่นเยาว ์ สาํนกัหอสมุดกลาง มศว. ได้
ประสานความร่วมมือกบัภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเพื�อช่วยเหลือครูและครูบรรณารักษผ์ูเ้ขา้รับการอบรมใหมี้ทกัษะและ
ประสบการณ์ในการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตลอดจนสาธิตการใชห้นงัสือและทรัพยากรสารสนเทศ
อื�น ๆ เพื�อประกอบการเรียนการสอนแก่ครู สาํหรับนกัเรียนที�เขา้ร่วมกิจกรรมจะไดรั้บการปลูกฝังนิสยัรัก
การอ่านและการเรียนรู้ที�เกิดจากการอ่าน โดยกิจกรรมภายใตโ้ครงการฯ ใชร้ะยะเวลาครั� งละ 2-3 วนั ใน
ส่วนของการจดันิทรรศการหนงัสือมีการพฒันารูปแบบของอุปกรณ์ที�ใชส้าํหรับการจดัแสดง เช่น การนาํ
ถุงปุ๋ยซึ�งเป็นวสัดุทอ้งถิ�นที�มีอยูท่ ั�วไปในทุกครัวเรือน มาเยบ็เป็นกระเป๋าสาํหรับใส่หนงัสือที�สามารถนาํ 
ไปแขวนตามสถานที�ต่าง ๆ ไดส้ะดวก เช่น ใตต้น้ไม ้ใตอ้าคารเรียนที�เป็นใตถุ้นโล่ง สนามหญา้ ผนงัหอ้ง 
เป็นตน้ ทั�งนี�จะจดัแสดงหนงัสือประกอบกบักิจกรรมการเล่านิทาน การเล่าเรื�องจากหนงัสือ  

นอกจากนี�  โครงการฯ ไดม้อบหนงัสือใหม่แก่โรงเรียนเพื�อนาํเขา้หอ้งสมุด โรงเรียนที�เคยไดรั้บ
บริการตามโครงการนี�  เช่น โรงเรียนบา้นสระเศรษฐี จงัหวดักาญจนบุรี โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ ์
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาโรงเรียนวดัมหานาม จงัหวดัอ่างทอง โรงเรียนสามคัคีศึกษา โรงเรียนวงัวิเศษ 
และโรงเรียนหว้ยยอด จงัหวดัตรัง โรงเรียนสมเดจ็ จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นตน้ 

โครงการฯ นี�ดาํเนินการมาถึงปัจจุบนั โดยเงินบริจาคที�ไดจ้ากการสะสมเงินทุนทีละเลก็ละนอ้ย
อยา่งต่อเนื�องและจากการจาํหน่ายหนงัสือที�ไดรั้บบริจาค เพื�อเป็นทุนสาํรองสาํหรับการจดักิจกรรมในแต่
ละครั� ง  โดยกาํหนดผูรั้บผดิชอบเงินบริจาคและการจาํหน่ายหนงัสือที�ไดรั้บบริจาคเพื�อจดัสรรเงินสาํหรับ
การจดัโครงการหรือการร่วมสมทบการจดักิจกรรมกบัโครงการอื�นตามร้องขอ อาทิ การจดักิจกรรม
ร่วมกบัโครงการบริการวิชาการอื�น ๆ ของมหาวิทยาลยั การจดัโครงการพฒันาหอ้งสมุดในประเทศเพื�อน
บา้น เช่น ลาว ฟิลิปปินส์ เป็นตน้ 
 
บทเรียนที�ผ่านมา 

ตั�งแต่ปี 2537 เป็นตน้มา สาํนกัหอสมุดกลาง มศว ไดด้าํเนินภารกิจบริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ�ง
ไดพ้ฒันาภารกิจใหเ้ป็นรูปธรรมมากยิ�งขึ�นตามที�ทางมหาวิทยาลยักาํหนดไว ้ในปี 2541-2542บรรณารักษ์
ของสาํนกัหอสมุดกลาง ไดข้อรับทุนวิจยัโครงการชนบทศึกษา กลุ่มการพฒันาคุณภาพชีวิต ของ
มหาวิทยาลยัปีงบประมาณ 2542 คือ โครงการวิจยัและพฒันานกัอ่านรุ่นเยาวโ์รงเรียนประถมศึกษาใน
ชนบท เป็นการวิจยัเชิงทดลองโดยจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านสาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 4 
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โรงเรียนวดัโพธิ�  อาํเภอปากพลี จงัหวดันครนายก ซึ�งมุ่งเนน้การเสนอแนะแนวทางการจดักิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านสอดแทรกไปกบัการเรียนการสอนของครู พบวา่กิจกรรมส่งเสริมการอ่านทาํใหน้กัเรียน
มีนิสยัรักการอ่านและผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนสูงขึ�นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เป็นไปตามความมุ่งหมาย
ของการวิจยั ในการวจิยัครั� งนั�นไดมี้การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการในการส่งเสริมการอ่านใหแ้ก่คณะครูใน
พื�นที�อาํเภอปากพลีก่อนจะเริ�มการทดลองดว้ย (รัตนาพร สงวนประสาทพร. 2542: บทคทัยอ่) นบัตั�งแต่ปี 
2546 เป็นตน้มาการบริการวิชาการชุมชนไดเ้ป็นภารกิจหลกัสาํคญัประการหนึ�งของหอ้งสมุด ในปัจจุบนั 

การบริการวิชาการชุมชนมีรูปแบบดาํเนินงานเป็น 2 โครงการหลกั ไดแ้ก่ โครงการทอดผา้ป่า
หนงัสือเนื�องในพิธีถวายผา้พระกฐินพระราชทานประจาํปีของมหาวิทยาลยั และโครงการพฒันาและ
ปรับปรุงหอ้งสมุดภายใตโ้ครงการรักการอ่านของมหาวิทยาลยั  โดยมีขั�นตอนการดาํเนินงานบริการทาง
วิชาการ 4 ขั�นตอน คือ 

1..การสาํรวจพื�นที�เพื�อรวบรวมขอ้มูลความตอ้งการของชุมชน 
2..การเตรียมวสัดุ/อุปกรณ์สาํหรับการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ การจดัหาหนงัสือใหแ้ก่หอ้งสมุด และ 

การจดัเตรียมฐานขอ้มูลพร้อมจดัการตวัเล่มเพื�อใหบ้ริการ (บางแห่งจดัหาหนงัสือใหเ้ท่านั�น) 
3..การดาํเนินงานตามโครงการ ไดแ้ก่ การปรับปรุงทางกายภาพของหอ้งสมุดชุมชน และการจดั 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
4..การประเมินและติดตามผล สถานที�ที�สาํนกัหอสมุดกลาง มศว เขา้ไปจดัโครงการบริการ 

วิชาการชุมชน ไดแ้ก่ โรงเรียนตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ดงันี�  (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
2553: 115-117) 

ภาคกลาง ไดแ้ก่ หอ้งสมุดโรงเรียนสุเหร่าบา้นดอน และหอ้งสมุดพระพฒุาจารย ์(โต พรหฺมรังสี) 
วดัระฆงัโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร หอ้งสมุดโรงเรียนบา้นวงัตาอินทร์ จงัหวดัลพบุรี 
หอ้งสมุดโรงเรียนวดัมหานาม จงัหวดัอ่างทอง หอ้งสมุดโรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา หอ้งสมุดวดัไชยภูมิ อาํเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง หอ้งสมุดโรงเรียนบา้นเขาดิน (แสง
สวา่งวิทยา) จงัหวดันครนายก โรงเรียนเทศบาลวดัช่องลม จงัหวดัสมุทรสาคร  ภาคตะวนัออก ไดแ้ก่ 
หอ้งสมุดโรงเรียนมงคลวิทยา (เขาสาป) จงัหวดัระยอง หอ้งสมุดโรงเรียนบา้นใหม่ศรีจาํปาทอง หอ้งสมุด
โรงเรียนบา้นท่ากะบาก หอ้งสมุดโรงเรียนซบันกแกว้ จงัหวดัสระแกว้ และหอ้งสมุดโรงเรียนมธัยม
พระราชทานนายาวจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ โรงเรียนธาตุพนม จงัหวดันครพนม และโรงเรียนสมเดจ็วดั               
สุปัฏนารามวรวิหาร จงัหวดัอุบลราชธานี  

ภาคเหนือ ไดแ้ก่ หอ้งสมุดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบา้นนาคอก สาขานาบง หอ้งสมุด
โรงเรียนถิ�นทุรกนัดาร อาํเภอบ่อเกลือ และอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ หอ้งสมุดโรงเรียนวดัดอนมงคลสนัติ
สุข จงัหวดัน่าน และจงัหวดัอุตรดิตถ ์4 แห่ง คือ หอ้งสมุดโรงเรียนวดัทอ้งลบัแล (ธรรมเนตร์โสภณ) 
หอ้งสมุดโรงเรียนตระเวนชายแดน 2 แห่ง คือหอ้งสมุดโรงเรียนบุญธรรมบุญพริ�ง และหอ้งสมุดโรงเรียน
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ยอดโพธิ� ทอง หอ้งสมุดโรงเรียนบา้นโคกวทิยาคม และศนูยก์ารเรียนรู้สมเดจ็ยา่ อาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดั
เชียงใหม่  

ภาคใต้ ไดแ้ก่ หอ้งสมุด “อนุสรณ์ 100 ชาตกาลท่านพทุธทาสภิกข”ุ ณ วดัพระบรมธาตุไชยาราช
วรวิหาร จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนบา้นบางม่วง จงัหวดัพงังา 

โครงการที�จดัวา่เป็นกรณีตวัอยา่งสาํคญัของสาํนกัหอสมุดกลาง มศว มี 2 โครงการ คือ โครงการ
ฟื� นฟหูอ้งสมุดโรงเรียนที�ประสบภยัพิบติั ซึ�งจดัขึ�นใน พ.ศ. 2548 หลงัจากเหตุการณ์สึนามิ สถานที�จดั คือ 
อาํเภอตะกั�วป่า จงัหวดัพงังา สาํนกัหอสมุดกลางไดเ้สนอโครงการฟื� นฟหูอ้งสมุดโรงเรียนที�ประสบภยั
พิบติัต่อทางมหาวิทยาลยั ซึ�งประกอบดว้ยการดาํเนินงาน 3 ระยะ โดยระยะที� 1 เป็นการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติัการเรื�อง “การจดัหอ้งสมุดโรงเรียนเขา้สู่ระบบมาตรฐาน” มีโรงเรียนเขา้ร่วมโครงการทั�งสิ�น 14 
โรงเรียน ใชเ้วลาดาํเนินการ 1 สปัดาห์ กิจกรรมที�ฝึกอบรมครอบคลุมตั�งแต่การสร้างฐานขอ้มูลการ
ประเมินทรัพยากรหอ้งสมุด การปรับปรุงหอ้งสมุดทางกายภาพ การใชห้อ้งสมุดกบัการเรียนการสอน 
การจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การซ่อมหนงัสือ การเตรียมหนงัสือออกใหบ้ริการ และการสร้าง
เครือข่ายในการฟื� นฟหูอ้งสมุดของโรงเรียนที�เขา้ร่วมโครงการ ระยะที� 2 เป็นการติดตามและประเมินผล
ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนการใหค้าํแนะนาํ และระยะที� 3เป็นการนาํหนงัสือที�ผา่นการคดัสรรมอบ
ใหแ้ก่โรงเรียนที�เขา้ร่วมโครงการ (นงนารถ ชยัรัตน์. 2548: 97) 

โครงการที�สอง คือ โครงการพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้หอ้งสมุดโรงเรียนมงคลวิทยา ณ วดัมงคล
สามคัคีธมัโมทยั (วดัเขาสาป) จงัหวดัระยอง เริ�มตั�งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยรับนโยบายจากมหาวิทยาลยัใน
การพฒันาหอ้งสมุดแห่งนี�  สาํนกัหอสมุดกลางพร้อมกบัศูนยส่์งเสริมและพฒันาพลงัแผน่ดินเชิงคุณธรรม 
(ศูนยคุ์ณธรรม) ไดร่้วมมือกนัสนบัสนุนโครงการใหเ้ป็นรูปธรรมโดยดาํเนินการพฒันาปรับปรุงสภาพ
ทางกายภาพของหอ้งสมุด จดัหาทรัพยากรสารสนเทศ วสัดุการเรียนการสอนที�สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของสามเณรและอาจารยใ์นโรงเรียน สร้างฐานขอ้มูลเพื�อการสืบคน้ รวมทั�งฝึกอบรมใหส้ามเณร
สามารถใชแ้ละดาํเนินงานหอ้งสมุดไดด้ว้ยตนเอง (เยาวลกัษณ์ ทองชยัภูมิ และสมสกลุ บุญกาํพร้า, 2551: 
52) หลงัจากการติดตามผลการดาํเนินงานโครงการระยะที� 1 เสร็จสิ�น พบวา่จาํเป็นตอ้งกระตุน้และ
ปลูกฝังนิสยัรักการอ่านแก่สามเณรอยา่งต่อเนื�องจึงมีการจดัทาํโครงการระยะที�สอง ในปี พ.ศ. 2550 เพื�อ
เป็นการขยายผลของการใหบ้ริการ ซึ�งประกอบดว้ยกิจกรรม ดงันี�  

(1) การปรับปรุงทางกายภาพ ดว้ยการเพิ�มพื�นที�นั�งอ่านขยายออกไปในสวน  
(2) การติดตั�งสายเคเบิลใยแกว้จากตึกเรียนมายงัหอ้งสมุดสาํหรับการสืบคน้อินเทอร์เน็ต  
(3) การจดัหาวสัดุ/ครุภณัฑ ์ไดแ้ก่ หนงัสือ/วารสาร คอมพิวเตอร์ เป็นตน้  
(4) การจดักิจกรรมฝึกทกัษะการรู้สารสนเทศแก่สามเณร (อารีณะ วีระวฒัน.์ 2552: 23) ตลอดจน

มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านใหแ้ก่สามเณรใหม่ทุกปีต่อเนื�องจนถึงปัจจุบนั 
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แนวทางบูรณาการเพื�อความยั�งยนื 
หลงัจากการใหบ้ริการวิชาการแกชุ่มชนตามนโยบายของมหาวิท ยาลยั มาถึงปัจจุบนัเป็นเวลา

กวา่ สิบปี ในปี 2553 สาํนกัหอสมุดกลางตระหนกัถึงความสาํคญัของการนาํโครงการบริการวิชาการ   
บูรณาการกบังานวิจยั โดยกาํหนดแต่งตั�งคณะวิจยั ซึ�งประกอบดว้ยบรรณารักษช์าํนาญการ จดัทาํ
โครงการวิจยัเรื�อง “ปัจจยัที�เอื�อต่อการใหบ้ริการทางวิชาการที�ย ั�งยนืของสาํนกัหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฒ” มีจุดมุ่งหมายเพื�อติดตามผลความสาํเร็จของการดาํเนินงานบริการวิชาการแก่โรงเรียน
ตามภูมิภาคต่าง ๆ และนาํขอ้มูลที�ไดม้าปรับปรุงรูปแบบของการใหบ้ริการวิชาการที�ย ั�งยนืใหแ้ก่ชุมชน
ต่อไป โดยแบ่งกลุ่มคณะทาํงาน ดงันี�  

ภาคกลาง   ติดตามผลการดาํเนินงานหอ้งสมุดโรงเรียนสุเหร่าบา้นดอน และหอ้งสมุดพระพฒุา
จารย(์โต พรหฺมรังสี) วดัระฆงัโฆสิตารามวรมหาวิหาร ในกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนบา้นวงัตาอินทร์ 
จงัหวดัลพบุรีภาคเหนือ เป็นการติดตามผลการดาํเนินงานหอ้งสมุดโรงเรียนสวา้ อาํเภอสวา้ และโรงเรียน
ปริยติัธรรม วดัดอน-มงคลสนัติสุข จงัหวดัน่าน และหอ้งสมุดโรงเรียนบา้นโคกวิทยาคม จงัหวดัอุตรดิตถ์
ภาคใต ้เป็นการติดตามผลการดาํเนินงานหอ้งสมุด “อนุสรณ์ 100 ชาตกาลท่านพทุธทาสภิกข”ุ ณ วดัพระ
บรมธาตุไชยาราชวรวิหาร จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนบา้นบางม่วง จงัหวดัพงังา 

ภาคตะวนัออก ติดตามผลการดาํเนินงานหอ้งสมุดโรงเรียนซบันกแกว้วิทยา จงัหวดัสระแกว้ 
และหอ้งสมุดโรงเรียนมงคลวิทยา (วดัเขาสาป) จงัหวดัระยองโดยภาพรวมจากการติดตามผลการให ้
บริการวิชาการแก่สงัคมขา้งตน้ คณะวิจยัไดร่้วมประชุมสรุปขอ้มูลเบื�องตน้ ซึ�งพบวา่ปัจจยัสาํคญัที�เป็น
ปัญหาของความย ั�งยนืนั�นกคื็อ บุคลากรที�ทาํหนา้ที�รับผดิชอบดูแลงานหอ้งสมุดที�เขา้ร่วมโครงการ
เนื�องจากหอ้งสมุดดงักล่าวลว้นประสบปัญหาดา้นบุคลากรผูรั้บผดิชอบงานหอ้งสมุดโดยมีการเปลี�ยน 
แปลงบุคลากรตลอดเวลา และบุคลากรที�ไดรั้บมอบหมายหนา้ที�ใหม่ยงัขาดความรู้และทกัษะดา้นการ
จดัการหอ้งสมุด จึงสรุปแนวทางการแกปั้ญหาดงักล่าว โดยสาํนกัหอสมุดกลางควรจดับริการวิชาการแก่
ชุมชนในรูปของการอบรมเชิงปฏิบติัการเกี�ยวกบังานหอ้งสมุด เพื�อเป็นการเสริมสร้างศกัยภาพของ
บุคลากรที�จะดาํเนินงานหอ้งสมุด ดงันั�น คณะวิจยัจึงไดท้ดลองแนวทางแกปั้ญหาการบริการวิชาการแบบ
ยั�งยนืในโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน “หนึ�งตาํบล หนึ�งมหาวิทยาลยั” ที�ทางมหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒมอบหมายใหส้าํนกัหอสมุดกลาง มศว ดาํเนินงาน โดยกาํหนดใหจ้งัหวดันครนายกและจงัหวดั
สระแกว้ เป็นชุมชนรับบริการ คณะวจิยัจึงทดลองใชรู้ปแบบการใหบ้ริการวิชาการแก่ชุมชนโดยการ
อบรมเชิงปฏิบติัการแก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ตามโครงการพฒันาและปรับปรุงหอ้งสมุดภายใตโ้ครงการรัก
การอ่านของมหาวิทยาลยั ซึ�งประกอบดว้ยอาจารยใ์นโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสและโรงเรียน
ประถมศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษานครนายก จาํนวนทั�งสิ�น 36 โรงเรียนโดย
ใชโ้รงเรียนบา้นเขาดิน (แสงสวา่งวิทยา) อาํเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก   เป็นระยะเวลา 3 วนั ซึ�ง
คณะวิจยัสามารถนาํผลการประเมินมาใชป้รับปรุงงานบริการวิชาการแก่ชุมชนต่อไป 
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ยอดโพธิ� ทอง หอ้งสมุดโรงเรียนบา้นโคกวทิยาคม และศนูยก์ารเรียนรู้สมเดจ็ยา่ อาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดั
เชียงใหม่  

ภาคใต้ ไดแ้ก่ หอ้งสมุด “อนุสรณ์ 100 ชาตกาลท่านพทุธทาสภิกข”ุ ณ วดัพระบรมธาตุไชยาราช
วรวิหาร จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนบา้นบางม่วง จงัหวดัพงังา 

โครงการที�จดัวา่เป็นกรณีตวัอยา่งสาํคญัของสาํนกัหอสมุดกลาง มศว มี 2 โครงการ คือ โครงการ
ฟื� นฟหูอ้งสมุดโรงเรียนที�ประสบภยัพิบติั ซึ�งจดัขึ�นใน พ.ศ. 2548 หลงัจากเหตุการณ์สึนามิ สถานที�จดั คือ 
อาํเภอตะกั�วป่า จงัหวดัพงังา สาํนกัหอสมุดกลางไดเ้สนอโครงการฟื� นฟหูอ้งสมุดโรงเรียนที�ประสบภยั
พิบติัต่อทางมหาวิทยาลยั ซึ�งประกอบดว้ยการดาํเนินงาน 3 ระยะ โดยระยะที� 1 เป็นการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติัการเรื�อง “การจดัหอ้งสมุดโรงเรียนเขา้สู่ระบบมาตรฐาน” มีโรงเรียนเขา้ร่วมโครงการทั�งสิ�น 14 
โรงเรียน ใชเ้วลาดาํเนินการ 1 สปัดาห์ กิจกรรมที�ฝึกอบรมครอบคลุมตั�งแต่การสร้างฐานขอ้มูลการ
ประเมินทรัพยากรหอ้งสมุด การปรับปรุงหอ้งสมุดทางกายภาพ การใชห้อ้งสมุดกบัการเรียนการสอน 
การจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การซ่อมหนงัสือ การเตรียมหนงัสือออกใหบ้ริการ และการสร้าง
เครือข่ายในการฟื� นฟหูอ้งสมุดของโรงเรียนที�เขา้ร่วมโครงการ ระยะที� 2 เป็นการติดตามและประเมินผล
ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนการใหค้าํแนะนาํ และระยะที� 3เป็นการนาํหนงัสือที�ผา่นการคดัสรรมอบ
ใหแ้ก่โรงเรียนที�เขา้ร่วมโครงการ (นงนารถ ชยัรัตน์. 2548: 97) 

โครงการที�สอง คือ โครงการพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้หอ้งสมุดโรงเรียนมงคลวิทยา ณ วดัมงคล
สามคัคีธมัโมทยั (วดัเขาสาป) จงัหวดัระยอง เริ�มตั�งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยรับนโยบายจากมหาวิทยาลยัใน
การพฒันาหอ้งสมุดแห่งนี�  สาํนกัหอสมุดกลางพร้อมกบัศูนยส่์งเสริมและพฒันาพลงัแผน่ดินเชิงคุณธรรม 
(ศูนยคุ์ณธรรม) ไดร่้วมมือกนัสนบัสนุนโครงการใหเ้ป็นรูปธรรมโดยดาํเนินการพฒันาปรับปรุงสภาพ
ทางกายภาพของหอ้งสมุด จดัหาทรัพยากรสารสนเทศ วสัดุการเรียนการสอนที�สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของสามเณรและอาจารยใ์นโรงเรียน สร้างฐานขอ้มูลเพื�อการสืบคน้ รวมทั�งฝึกอบรมใหส้ามเณร
สามารถใชแ้ละดาํเนินงานหอ้งสมุดไดด้ว้ยตนเอง (เยาวลกัษณ์ ทองชยัภูมิ และสมสกลุ บุญกาํพร้า, 2551: 
52) หลงัจากการติดตามผลการดาํเนินงานโครงการระยะที� 1 เสร็จสิ�น พบวา่จาํเป็นตอ้งกระตุน้และ
ปลูกฝังนิสยัรักการอ่านแก่สามเณรอยา่งต่อเนื�องจึงมีการจดัทาํโครงการระยะที�สอง ในปี พ.ศ. 2550 เพื�อ
เป็นการขยายผลของการใหบ้ริการ ซึ�งประกอบดว้ยกิจกรรม ดงันี�  

(1) การปรับปรุงทางกายภาพ ดว้ยการเพิ�มพื�นที�นั�งอ่านขยายออกไปในสวน  
(2) การติดตั�งสายเคเบิลใยแกว้จากตึกเรียนมายงัหอ้งสมุดสาํหรับการสืบคน้อินเทอร์เน็ต  
(3) การจดัหาวสัดุ/ครุภณัฑ ์ไดแ้ก่ หนงัสือ/วารสาร คอมพิวเตอร์ เป็นตน้  
(4) การจดักิจกรรมฝึกทกัษะการรู้สารสนเทศแก่สามเณร (อารีณะ วีระวฒัน.์ 2552: 23) ตลอดจน

มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านใหแ้ก่สามเณรใหม่ทุกปีต่อเนื�องจนถึงปัจจุบนั 
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แนวทางบูรณาการเพื�อความยั�งยนื 
หลงัจากการใหบ้ริการวิชาการแกชุ่มชนตามนโยบายของมหาวิท ยาลยั มาถึงปัจจุบนัเป็นเวลา

กวา่ สิบปี ในปี 2553 สาํนกัหอสมุดกลางตระหนกัถึงความสาํคญัของการนาํโครงการบริการวิชาการ   
บูรณาการกบังานวิจยั โดยกาํหนดแต่งตั�งคณะวิจยั ซึ�งประกอบดว้ยบรรณารักษช์าํนาญการ จดัทาํ
โครงการวิจยัเรื�อง “ปัจจยัที�เอื�อต่อการใหบ้ริการทางวิชาการที�ย ั�งยนืของสาํนกัหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฒ” มีจุดมุ่งหมายเพื�อติดตามผลความสาํเร็จของการดาํเนินงานบริการวิชาการแก่โรงเรียน
ตามภูมิภาคต่าง ๆ และนาํขอ้มูลที�ไดม้าปรับปรุงรูปแบบของการใหบ้ริการวิชาการที�ย ั�งยนืใหแ้ก่ชุมชน
ต่อไป โดยแบ่งกลุ่มคณะทาํงาน ดงันี�  

ภาคกลาง   ติดตามผลการดาํเนินงานหอ้งสมุดโรงเรียนสุเหร่าบา้นดอน และหอ้งสมุดพระพฒุา
จารย(์โต พรหฺมรังสี) วดัระฆงัโฆสิตารามวรมหาวิหาร ในกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนบา้นวงัตาอินทร์ 
จงัหวดัลพบุรีภาคเหนือ เป็นการติดตามผลการดาํเนินงานหอ้งสมุดโรงเรียนสวา้ อาํเภอสวา้ และโรงเรียน
ปริยติัธรรม วดัดอน-มงคลสนัติสุข จงัหวดัน่าน และหอ้งสมุดโรงเรียนบา้นโคกวิทยาคม จงัหวดัอุตรดิตถ์
ภาคใต ้เป็นการติดตามผลการดาํเนินงานหอ้งสมุด “อนุสรณ์ 100 ชาตกาลท่านพทุธทาสภิกข”ุ ณ วดัพระ
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ภาคตะวนัออก ติดตามผลการดาํเนินงานหอ้งสมุดโรงเรียนซบันกแกว้วิทยา จงัหวดัสระแกว้ 
และหอ้งสมุดโรงเรียนมงคลวิทยา (วดัเขาสาป) จงัหวดัระยองโดยภาพรวมจากการติดตามผลการให ้
บริการวิชาการแก่สงัคมขา้งตน้ คณะวิจยัไดร่้วมประชุมสรุปขอ้มูลเบื�องตน้ ซึ�งพบวา่ปัจจยัสาํคญัที�เป็น
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การดาํเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชนในโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาหอ้งสมุดโรงเรียน
เพื�อความยั�งยนื ซึ�งใชเ้วลาในการอบรมจาํนวน 3 วนั ฝึกอบรมแก่ครูบรรณารักษ ์ครูภาษาไทยหรือครูที�
รับผดิชอบงานหอ้งสมุด โดยกาํหนดรูปแบบและเนื�อหาของการอบรม ดงันี�  

1..การซ่อมหนังสือ   ดาํเนินการเสริมปกใหแ้ขง็แรง การเขา้ปกหนงัสือ การเยบ็เล่ม และการสร้าง
หนงัสือทาํมือ โดยเนน้การใชว้สัดุที�หาไดง่้าย ผูเ้ขา้รับการอบรมไดเ้รียนรู้เทคนิคการซ่อมหนงัสือแนว
ใหม่ของสาํนกัหอสมุดกลาง ไดป้ฏิบติัจริงมีการนาํเสนอผลงานของผูรั้บการอบรม รวมทั�งการร่วม
อภิปรายเกี�ยวกบัการประยกุตว์ิธีการซ่อมหนงัสือและประโยชน์ที�ไดรั้บทั�งนี� เพื�อใหส้ามารถนาํเทคนิค 
ต่าง ๆ ไปใชใ้นโรงเรียนของตนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

2..การวเิคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการ เนน้ทฤษฎีและการปฏิบติัเกี�ยวกบัการวิเคราะห์
เนื�อหาของหนงัสือ หลกัเกณฑก์ารลงรายการบรรณานุกรมของหนงัสือ โดยการบรรยายและมีแบบฝึกหดั
ฝึกการวิเคราะห์และวินิจฉยัเนื�อหาของหนงัสือเพื�อตดัสินใจในการลงรายการและจดัหมวดหมู่หนงัสือ 
และแนะนาํโปรแกรมหอ้งสมุดอตัโนมติัที�ไม่เสียค่าใชจ่้าย เพื�อเป็นทางเลือกใหแ้ก่โรงเรียนที�ยงัไม่มี
โปรแกรมหอ้งสมุดอตัโนมติั 

3..การจัดกจิกรรมส่งเสริมการอ่าน  การอบรมการนาํกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสอดแทรกในการ
เรียนการสอนสาํหรับนกัเรียนจากการสาธิตเทคนิคและวธีิการในการจดักิจกรรม ไดแ้ก่ การเล่านิทาน
ประกอบอุปกรณ์และกิจกรรม เช่นเชือก การพบักระดาษ เป็นตน้ การสร้างเรื�องจากภาพ (การเขียนเรื�อง) 
และการสร้างภาพจากเรื�องราวที�เล่า (หนงัสือทาํมือ)ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมที�จดัในครั� งนี�  
พบวา่คณะครูโรงเรียนต่าง ๆ ที�เขา้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่พึงพอใจต่อรูปแบบและเนื�อหาทั�งสามดา้นที�ทีม
บุคลากรสาํนกัหอสมุดกลาง มศว นาํเสนอและไดฝึ้กปฏิบติัจริง ทั�งนี� เนื�องจากผูเ้ขา้รับการอบรมส่วนใหญ่
ไม่มีประสบการณ์โดยตรงเกี�ยวกบัเนื�อหาและกิจกรรมที�ฝึกอบรม ไดแ้ก่ การซ่อมหนงัสือ การวิเคราะห์
หมวดหมู่และการลงรายการ และการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านมาก่อน นอกจากนี�คณะวิจยัสามารถใช้
รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบติัการดงักล่าวไปทดลองซํ�ากบักลุ่มตวัอยา่งอื�น เพื�อหาแนวทางตามความคิด
ขา้งตน้ส่งผลต่อกลุ่มหอ้งสมุดโรงเรียนอื�นหรือไม่ ซึ�งสาํนกัหอสมุดกลาง มศว มีภารกิจตอ้งติดตามผล
การฝึกอบรมเพื�อหาแนวทางพฒันาทกัษะและความรู้ดา้นหอ้งสมุด เพื�อใหค้รูผูรั้บการอบรมสามารถนาํ
ความรู้และทกัษะที�ไดรั้บไปต่อยอดขยายผลสู่การปฏิบติัจริงในการเรียนการสอนและที�หอ้งสมุดโรงเรียน
ของตนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

บริการ Digital Theses  

บริการวิทยานิพนธ์ฉบบัเตม็รูป (Full-text) 16,700 รายการ และวิทยานิพนธ์ฉบบัเล่ม 24,904 เล่ม 
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ภาพประกอบที�  30  แสดงหนา้จอการสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศ Digital Theses 

บริการวารสารอเิลก็ทรอนิกส์ 

 เป็นการบริการวารสารอิเลก็ทรอนิกส์ฉบบัที�ใหเ้นื�อหาเตม็รูป(Full-text) ผูใ้ชส้ามารถอ่านเนื�อหา
ไดผ้า่นออนไลน์ ทาํใหเ้กิดความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูล   ตวัอยา่งวารสารอิเลก็ทรอนิกส์ เช่น 

 

ภาพประกอบที� 31  แสดงการสืบคน้วารสารอิเลก็ทรอนิกส์  

จาก http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis) 

SWU e-journals 

 มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์   

 วารสารการแพทยแ์ละวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

 วารสารคณะพลศึกษา   
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ห้องสมุดพร้อมปัญญา  เรือนจาํกลางบางขวาง 
      นางสาวสุจิตร  สุวภาพ 

ห้องสมุดถือวา่เป็นศูนยก์ลางในการศึกษาตามอธัยาศยั  มีส่วนเชื�อมโยงระบบการศึกษาในระบบ
และนอกระบบโรงเรียนอยา่งต่อเนื�องตลอดชีวิต  อีกทั�งเอื�อต่อวิถีชีวิตและความสนใจของผูต้อ้งขงัใน
การศึกษาหาความรู้  อนัจะส่งผลใหผู้ต้อ้งขงัสามารถปรับตวัใหด้าํรงชีวติอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสุข
ภายหลงัการพน้โทษ  กรมราชทณัฑไ์ดจ้ดัทาํ “หอ้งสมุดพร้อมปัญญา” ตามแนวพระราชดาํริ สมเดจ็
พระเทพรัตนราช สุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี ตั�งแต่ พ.ศ. 2546 การจดัทาํ “หอ้งสมุดพร้อมปัญญา” ใน
เรือนจาํเพื�อใหบ้ริการดา้นการศึกษา ขอ้มูลข่าวสารสนเทศแก่ผูต้อ้งขงั และเจา้หนา้ที�เรือนจาํ ที�ผา่นมาโดย
ปรับปรุงหอ้งสมุดในเรือนจาํทั�วประเทศใหมี้ความพร้อมในการใหบ้ริการ เป็นไปตามมาตรฐานหอ้งสมุด
เรือนจาํ/ทณัฑสถาน พ.ศ.2550 ไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกมุารี เสดจ็พระราชดาํเนินทรงเปิด “หอ้งสมุดพร้อมปัญญา” ในเรือนจาํเกือบ 20 แห่ง   

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  ตระหนกัความสาํคญัของแหล่งเรียนรู้โดยเฉพาะเรือนจาํ
ทณัฑสถาน เพื�อสนองนโยบายในพระราชดาํริ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี โดย
จดัทาํโครงการพฒันาหอ้งสมุดพร้อมปัญญา  เสนอมูลนิธิตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ซึ�งไดรั้บ
งบประมาณ 1 ลา้นบาท เพื�อปรับปรุงหอ้งสมุดพร้อมปัญญา เรือนจาํกลางบางขวาง ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้          
มีชีวิต  โดยการปรับปรุงหอ้งสมุด ณ ฝ่ายปกครองแดน 1 ตามเกณฑม์าตรฐาน รวมทั�งส่งเสริมสนบัสนุน
ใหแ้ดนต่าง ๆ จดัทาํมุมอ่านหนงัสือ เปิดบริการหอ้งสมุดเคลื�อนที�โดยสบัเปลี�ยนข่าวสารไปยงัทุกแดน 
เพื�อใหผู้ต้อ้งขงัไดค้น้ควา้ดว้ยตนเอง  รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ มีความรู้กา้วทนัต่อสภาวะการ
เปลี�ยนแปลงของสงัคมและใหพ้ร้อมกลบัตวัเป็นคนดีสู่สงัคม 

   

ภาพประกอบที� 32   อาคารภายนอกและภายในก่อนการพฒันา 
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วตัถุประสงค์การพฒันาห้องสมุด   

1. เพื�อพฒันาและยกระดบัห้องสมุดเรือนจาํกลางบางขวาง ให้เป็น “ห้องสมุดพร้อมปัญญา 
เรือนจาํกลางบางขวาง”  ในพระราชดาํริ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี    

2. เพื�อร่วมพฒันาและปรับปรุงหอ้งสมุดที�เพยีบพร้อม สาํหรับใหบ้ริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร 
สารเทศแก่ผูต้อ้งขงัในเรือนจาํกลางบางขวางอยา่งทั�วถึง  

3. เพื�อเปิดโอกาสใหผู้ต้อ้งขงัในเรือนจาํกลางบางขวางไดศึ้กษาหาความรู้ เพื�อพฒันาตวัเอง
อยา่งต่อเนื�อง ตลอดช่วงเวลาที�ตอ้งโทษ     

4. เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการใหบ้ริการของหอ้งสมุดเรือนจาํ ใหเ้ป็นตามบทบาทภารกิจของ
หอ้งสมุดเรือนจาํอยา่งแทจ้ริง ทั�งในแง่ การใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสาร บริการส่งเสริมการอ่าน 
บริการคน้ควา้ประกอบการเรียน สนบัสนุนการศึกษาของผูต้อ้งโทษ     

เป้าหมายความสําเร็จ    

1. เชิงปริมาณ จดัทาํ “หอ้งสมุดพร้อมปัญญา”  เพื�อเป็นหอ้งสมุดตน้แบบหอ้งสมุด ๓ ดี   ตั�งแต่
การปรับปรุงห้องสมุด ออกแบบตกแต่งภูมิทศัน์ จดัหาวสัดุครุภณัฑ์ที�จาํเป็น  จดัหา
ทรัพยากรสารสนเทศ และระบบหอ้งสมุด   ตามหลกัเกณฑ ์หอ้งสมุด ๓ ดี 

2. เชิงคุณภาพ พฒันา “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ให้เป็นห้องสมุดที�มีระบบการบริหารจดัการ 
และการให้บริการที�มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานห้องสมุดสากล เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ภายในเรือนจาํที�ผูต้อ้งขงั และเจา้หน้าที�เรือนจาํมีโอกาสไดใ้ชบ้ริการอย่างทั�วถึง  มี
ระบบจดัเกบ็และสืบคน้ขอ้มูล ผา่นโปรแกรมระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั  

สร้างโอกาสเรียนรู้ สร้างโอกาสชีวติ  

 ห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจาํกลางบางขวาง มีภารกิจสําคญัทั�งการให้บริการข่าวสาร 
ขอ้มูล โดยเปิดโอกาสการเรียนรู้แก่ผูต้อ้งขงั  โดยมีแนวทางการพฒันาความรู้อยา่งเป็นระบบ ดงันี�  

การพฒันาด้านองค์ความรู้  สติปัญญา &  อาชีพ 
       เพื�อสร้างโอกาสแก่ผูต้อ้งขงัในการศึกษาความรู้  สร้างปัญญาและอาชีพ ระหว่างตอ้งขงัให้มี
องค์ความรู้ และพฒันาสติปัญญา และสร้างอาชีพหลงัออกจากเรือนจาํ  โดยจดัมุมความรู้ต่าง ๆ เพื�อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ใหเ้ท่าเทียมบุคคลากรภายนอก  ไดแ้ก่ 
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ห้องสมุดพร้อมปัญญา  เรือนจาํกลางบางขวาง 
      นางสาวสุจิตร  สุวภาพ 

ห้องสมุดถือวา่เป็นศูนยก์ลางในการศึกษาตามอธัยาศยั  มีส่วนเชื�อมโยงระบบการศึกษาในระบบ
และนอกระบบโรงเรียนอยา่งต่อเนื�องตลอดชีวิต  อีกทั�งเอื�อต่อวิถีชีวิตและความสนใจของผูต้อ้งขงัใน
การศึกษาหาความรู้  อนัจะส่งผลใหผู้ต้อ้งขงัสามารถปรับตวัใหด้าํรงชีวติอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสุข
ภายหลงัการพน้โทษ  กรมราชทณัฑไ์ดจ้ดัทาํ “หอ้งสมุดพร้อมปัญญา” ตามแนวพระราชดาํริ สมเดจ็
พระเทพรัตนราช สุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี ตั�งแต่ พ.ศ. 2546 การจดัทาํ “หอ้งสมุดพร้อมปัญญา” ใน
เรือนจาํเพื�อใหบ้ริการดา้นการศึกษา ขอ้มูลข่าวสารสนเทศแก่ผูต้อ้งขงั และเจา้หนา้ที�เรือนจาํ ที�ผา่นมาโดย
ปรับปรุงหอ้งสมุดในเรือนจาํทั�วประเทศใหมี้ความพร้อมในการใหบ้ริการ เป็นไปตามมาตรฐานหอ้งสมุด
เรือนจาํ/ทณัฑสถาน พ.ศ.2550 ไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกมุารี เสดจ็พระราชดาํเนินทรงเปิด “หอ้งสมุดพร้อมปัญญา” ในเรือนจาํเกือบ 20 แห่ง   

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  ตระหนกัความสาํคญัของแหล่งเรียนรู้โดยเฉพาะเรือนจาํ
ทณัฑสถาน เพื�อสนองนโยบายในพระราชดาํริ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี โดย
จดัทาํโครงการพฒันาหอ้งสมุดพร้อมปัญญา  เสนอมูลนิธิตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ซึ�งไดรั้บ
งบประมาณ 1 ลา้นบาท เพื�อปรับปรุงหอ้งสมุดพร้อมปัญญา เรือนจาํกลางบางขวาง ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้          
มีชีวิต  โดยการปรับปรุงหอ้งสมุด ณ ฝ่ายปกครองแดน 1 ตามเกณฑม์าตรฐาน รวมทั�งส่งเสริมสนบัสนุน
ใหแ้ดนต่าง ๆ จดัทาํมุมอ่านหนงัสือ เปิดบริการหอ้งสมุดเคลื�อนที�โดยสบัเปลี�ยนข่าวสารไปยงัทุกแดน 
เพื�อใหผู้ต้อ้งขงัไดค้น้ควา้ดว้ยตนเอง  รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ มีความรู้กา้วทนัต่อสภาวะการ
เปลี�ยนแปลงของสงัคมและใหพ้ร้อมกลบัตวัเป็นคนดีสู่สงัคม 

   

ภาพประกอบที� 32   อาคารภายนอกและภายในก่อนการพฒันา 
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วตัถุประสงค์การพฒันาห้องสมุด   

1. เพื�อพฒันาและยกระดบัห้องสมุดเรือนจาํกลางบางขวาง ให้เป็น “ห้องสมุดพร้อมปัญญา 
เรือนจาํกลางบางขวาง”  ในพระราชดาํริ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี    

2. เพื�อร่วมพฒันาและปรับปรุงหอ้งสมุดที�เพยีบพร้อม สาํหรับใหบ้ริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร 
สารเทศแก่ผูต้อ้งขงัในเรือนจาํกลางบางขวางอยา่งทั�วถึง  

3. เพื�อเปิดโอกาสใหผู้ต้อ้งขงัในเรือนจาํกลางบางขวางไดศึ้กษาหาความรู้ เพื�อพฒันาตวัเอง
อยา่งต่อเนื�อง ตลอดช่วงเวลาที�ตอ้งโทษ     

4. เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการใหบ้ริการของหอ้งสมุดเรือนจาํ ใหเ้ป็นตามบทบาทภารกิจของ
หอ้งสมุดเรือนจาํอยา่งแทจ้ริง ทั�งในแง่ การใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสาร บริการส่งเสริมการอ่าน 
บริการคน้ควา้ประกอบการเรียน สนบัสนุนการศึกษาของผูต้อ้งโทษ     

เป้าหมายความสําเร็จ    

1. เชิงปริมาณ จดัทาํ “หอ้งสมุดพร้อมปัญญา”  เพื�อเป็นหอ้งสมุดตน้แบบหอ้งสมุด ๓ ดี   ตั�งแต่
การปรับปรุงห้องสมุด ออกแบบตกแต่งภูมิทศัน์ จดัหาวสัดุครุภณัฑ์ที�จาํเป็น  จดัหา
ทรัพยากรสารสนเทศ และระบบหอ้งสมุด   ตามหลกัเกณฑ ์หอ้งสมุด ๓ ดี 

2. เชิงคุณภาพ พฒันา “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ให้เป็นห้องสมุดที�มีระบบการบริหารจดัการ 
และการให้บริการที�มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานห้องสมุดสากล เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ภายในเรือนจาํที�ผูต้อ้งขงั และเจา้หน้าที�เรือนจาํมีโอกาสไดใ้ชบ้ริการอย่างทั�วถึง  มี
ระบบจดัเกบ็และสืบคน้ขอ้มูล ผา่นโปรแกรมระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั  

สร้างโอกาสเรียนรู้ สร้างโอกาสชีวติ  

 ห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจาํกลางบางขวาง มีภารกิจสําคญัทั�งการให้บริการข่าวสาร 
ขอ้มูล โดยเปิดโอกาสการเรียนรู้แก่ผูต้อ้งขงั  โดยมีแนวทางการพฒันาความรู้อยา่งเป็นระบบ ดงันี�  

การพฒันาด้านองค์ความรู้  สติปัญญา &  อาชีพ 
       เพื�อสร้างโอกาสแก่ผูต้อ้งขงัในการศึกษาความรู้  สร้างปัญญาและอาชีพ ระหว่างตอ้งขงัให้มี
องค์ความรู้ และพฒันาสติปัญญา และสร้างอาชีพหลงัออกจากเรือนจาํ  โดยจดัมุมความรู้ต่าง ๆ เพื�อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ใหเ้ท่าเทียมบุคคลากรภายนอก  ไดแ้ก่ 
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o มุมพระราชนิพนธ์ 
o มุมหนงัสือ & ตาํราเรียน 
o มุมกฎหมาย 
o มุม มสธ. 
o มุมวารสาร  & นิตยสาร 
o มุมซ่อมและบาํรุงรักษาหนงัสือ 
o มุมคอมพิวเตอร์ และสื�อโสตทศัน์ 

 

 
ภาพประกอบที� 33  บรรยากาศหอ้งสมุดพร้อมปัญญา เรือนจาํกลางบางขวาง 

 

การจัดกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผู้ต้องขัง และสร้างอาชีพ  
o อบรมการสร้าง & ส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน 
o อบรมหลกัสูตรวา่ดว้ยเรื�องหอ้งสมุด 
o อบรมการซ่อมและบาํรุงรักษาหนงัสือสาํหรับผูช่้วยบรรณารักษ ์
o อบรมหนงัสือมือทาํ กล่องเอกสาร      
o อบรมโปรแกรมระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั สพฐ. 

การติดตามและประเมินการเรียนรู้ผู้ต้องขัง   
o ติดตามและประเมินการใชห้อ้งสมุดพร้อมปัญญาของผูต้อ้งขงั 
o ติดตามและประเมินการใหบ้ริการของบรรณารักษ ์
o ติดตามและประเมินการเรียนรู้และพฒันาการของผูต้อ้งขงั 
o สรุปและรายงานความกา้วหนา้ 
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ผลสําเร็จและประโยชน์ 

 ต่อกลุ่มเป้าหมาย 

1. เป็นการเพิ�มปริมาณ และคุณภาพ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” สนองแนวพระราชดาํริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี อยา่งเป็นรูปธรรม  

2. ผูต้อ้งขงัโทษสูงที�ตอ้งโทษในเรือนจาํ/ทณัฑสถาน มีโอกาสไดใ้ชบ้ริการหอ้งสมุด เพื�อศึกษา
หาความรู้ สร้างเสริมสติปัญญา และพฒันาตนเอง ใหมี้ความรู้เท่าทนักบัการเปลี�ยนแปลง
ของสงัคมภายนอก ผอ่นคลายความตึงเครียดโดยการอ่านหนงัสือ อนัจะส่งผลดีต่อการ
ปรับตวัใหอ้ยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งปกติสุข ภายหลงัพน้โทษ 

3. ผูต้อ้งขงัซึ�งอยูร่ะหวา่งเรียนต่อระดบัต่าง ๆ (ระหวา่งตอ้งโทษ) มีโอกาสเขา้ใชบ้ริการ
หอ้งสมุด เพื�อศึกษาคน้ควา้ หาความรู้เพิ�มเติม เป็นการเพิ�มประสิทธิภาพการจดัการศึกษาใน
เรือนจาํใหเ้ท่าเทียมกบัสถานศึกษาภายนอก   

          ต่อสังคมโดยรวม 

1. เจา้หนา้ที�ที�ปฏิบติังานภายในเรือนจาํ/ทณัฑสถาน  ซึ�งใชชี้วิตส่วนใหญ่ปฏิบติังานในเรือนจาํ    
      มีโอกาสไดใ้ชบ้ริการจากหอ้งสมุด 
2. มีหอ้งสมุด 3 ดี ในเรือนจาํ  เป็นตน้แบบสาํหรับการพฒันาหอ้งสมุดเรือนจาํทั�วประเทศ กวา่  
      140 แห่ง  
3. ผูที้�เคยกระทาํความผดิพลาดตระหนกั สาํนึกวา่สงัคมภายไม่ไดท้อดทิ�ง และใหโ้อกาสให ้
     พวกเขาเหล่านั�น มีกาํลงัใจที�จะปฏิบติัตนเป็นคนดี ไม่ทาํร้ายสงัคมอีกต่อไป   

 
ภาพประกอบที� 32  การจดักิจกรรมภายในหอ้งสมุดพร้อมปัญญา เรือนจาํกลางบางขวาง 
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o มุมพระราชนิพนธ์ 
o มุมหนงัสือ & ตาํราเรียน 
o มุมกฎหมาย 
o มุม มสธ. 
o มุมวารสาร  & นิตยสาร 
o มุมซ่อมและบาํรุงรักษาหนงัสือ 
o มุมคอมพิวเตอร์ และสื�อโสตทศัน์ 

 

 
ภาพประกอบที� 33  บรรยากาศหอ้งสมุดพร้อมปัญญา เรือนจาํกลางบางขวาง 

 

การจัดกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผู้ต้องขัง และสร้างอาชีพ  
o อบรมการสร้าง & ส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน 
o อบรมหลกัสูตรวา่ดว้ยเรื�องหอ้งสมุด 
o อบรมการซ่อมและบาํรุงรักษาหนงัสือสาํหรับผูช่้วยบรรณารักษ ์
o อบรมหนงัสือมือทาํ กล่องเอกสาร      
o อบรมโปรแกรมระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั สพฐ. 

การติดตามและประเมินการเรียนรู้ผู้ต้องขัง   
o ติดตามและประเมินการใชห้อ้งสมุดพร้อมปัญญาของผูต้อ้งขงั 
o ติดตามและประเมินการใหบ้ริการของบรรณารักษ ์
o ติดตามและประเมินการเรียนรู้และพฒันาการของผูต้อ้งขงั 
o สรุปและรายงานความกา้วหนา้ 
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ผลสําเร็จและประโยชน์ 

 ต่อกลุ่มเป้าหมาย 

1. เป็นการเพิ�มปริมาณ และคุณภาพ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” สนองแนวพระราชดาํริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี อยา่งเป็นรูปธรรม  

2. ผูต้อ้งขงัโทษสูงที�ตอ้งโทษในเรือนจาํ/ทณัฑสถาน มีโอกาสไดใ้ชบ้ริการหอ้งสมุด เพื�อศึกษา
หาความรู้ สร้างเสริมสติปัญญา และพฒันาตนเอง ใหมี้ความรู้เท่าทนักบัการเปลี�ยนแปลง
ของสงัคมภายนอก ผอ่นคลายความตึงเครียดโดยการอ่านหนงัสือ อนัจะส่งผลดีต่อการ
ปรับตวัใหอ้ยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งปกติสุข ภายหลงัพน้โทษ 

3. ผูต้อ้งขงัซึ�งอยูร่ะหวา่งเรียนต่อระดบัต่าง ๆ (ระหวา่งตอ้งโทษ) มีโอกาสเขา้ใชบ้ริการ
หอ้งสมุด เพื�อศึกษาคน้ควา้ หาความรู้เพิ�มเติม เป็นการเพิ�มประสิทธิภาพการจดัการศึกษาใน
เรือนจาํใหเ้ท่าเทียมกบัสถานศึกษาภายนอก   

          ต่อสังคมโดยรวม 

1. เจา้หนา้ที�ที�ปฏิบติังานภายในเรือนจาํ/ทณัฑสถาน  ซึ�งใชชี้วิตส่วนใหญ่ปฏิบติังานในเรือนจาํ    
      มีโอกาสไดใ้ชบ้ริการจากหอ้งสมุด 
2. มีหอ้งสมุด 3 ดี ในเรือนจาํ  เป็นตน้แบบสาํหรับการพฒันาหอ้งสมุดเรือนจาํทั�วประเทศ กวา่  
      140 แห่ง  
3. ผูที้�เคยกระทาํความผดิพลาดตระหนกั สาํนึกวา่สงัคมภายไม่ไดท้อดทิ�ง และใหโ้อกาสให ้
     พวกเขาเหล่านั�น มีกาํลงัใจที�จะปฏิบติัตนเป็นคนดี ไม่ทาํร้ายสงัคมอีกต่อไป   

 
ภาพประกอบที� 32  การจดักิจกรรมภายในหอ้งสมุดพร้อมปัญญา เรือนจาํกลางบางขวาง 
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กจิกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้  

1. สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  ร่วมกบักรมราชทณัฑ ์ ในการดาํเนินการอย่างต่อเนื�องกบั
เรือนจาํกลางบางขวาง ในการจดักิจกรรม  อบรม  ให้ความรู้แก่ผูต้อ้งขงัให้มีความรู้สึกไม่ถูก
ทอดทิ�ง  กลบัตวั  กลบัใจ เพื�อเป็นพลเมืองที�ดีของประเทศชาติ 

2. การประสานงานความร่วมมือกบัจงัหวดันนทบุรี  ในการฝึกอาชีพแก่ผูต้อ้งขงัตามความสนใจ
และความสามารถอย่างต่อเนื�อง ทุกไตรมาส เพื�อติดตามและประเมินฝีมือผูต้อ้งขงั สาํหรับการ
จาํหน่ายฝีมือผูต้อ้งขงัในกรณีที�มีการพฒันาฝีมือแรงงานตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

3. สร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายในการเขา้ไปจดักิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยประเมิน
จากความสนใจและความตอ้งการของผูต้อ้งขงั และสร้างโอกาสให้แก่ผูต้อ้งขงัในการพฒันา
ตนเองอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย   

4. สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  ติดตามและจดักิจกรรมร่วมกบัเรือนจาํอย่างต่อเนื�อง และ
ประเมินความพึงพอใจและความตอ้งการของผูต้อ้งขงัในการเรียนรู้ เพื�อพฒันาให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูต้อ้งขงั ตลอดจนเจา้หนา้ที�เรือนจาํต่อไป อยา่งาสมํ�าเสมอและต่อเนื�อง  

5. กรมราชทณัฑ์ ร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  จะพฒันาห้องสมุดพร้อมปัญญา 
เรือนจาํกลางบางขวาง ให้เป็นห้องสมุดตน้แบบที�มีทรัพยากรสารสนเทศที�สอดคลอ้งกบัหลกั
ปรัชญาพอเพียง และหนังสือดีมีคุณค่า  มีบรรยากาศห้องสมุด 3 ดี  มีสื�อที�ทนัสมยั  มีการจดั
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้   มีการจัดอบรมวิชาชีพบรรณารักษ์แก่เจ้าหน้าที� 
บรรณารักษ ์และผูต้อ้งขงั ใหมี้ความรู้ มีความสามารถในการคน้หาหนงัสือ  จดัหมวดหมู่หนงัสือ  
ซ่อมแซมหนังสือ  บาํรุงรักษาหนังสือ  ทาํกล่องเอกสารสําหรับห้องสมุด ให้ครบวงจร และ
สามารถสร้างเป็นอาชีพต่อไปในอนาคต ตามพระราชดาํริในสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุารี  

พฒันาความรู้ พฒันาคุณภาพชีวติ   

 พฒันาคุณภาพชีวิตผูต้อ้งขงัจากที�ไม่มีความหวงั  ไร้อนาคต ใหรู้้สึกมีคุณค่า และมีความหวงั 
โดยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ศึกษาหาความรู้  พฒันาอาชีพ และสร้างอาชีพ มีสมาธิ และมี
ความสุขระหวา่งตอ้งขงัในเรือนจาํ 
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                  ในขณะนี� มีผูต้อ้งขงัที�กาํลงัศึกษา 27%  ดงันั�นการพฒันาผูต้อ้งขงัเพื�อใหเ้ห็นคุณค่าของ
การศึกษา โดยสร้างโอกาสในการศึกษา หาความรู้ หรือพฒันาอาชีพ เพื�อใหผู้ต้อ้งขงัมีจุดมุ่งหมายในชีวิต
อนาคตต่อไป  เนื�องจากผูต้อ้งขงัในเรือนจาํกลางบางขวาง  เป็นนกัโทษชายที�ตอ้งโทษคดีอุฉกรรณ์ กวา่ 
4,000 คน  กรมราชทณัฑ ์ไดจ้ดัโครงการ Art Gallery   เป็นการใชศิ้ลปะบาํบดั ผอ่นคลายความตึงเครียด
ของผูต้อ้งโทษ  หากนกัโทษรายใดส่อแววศิลปินกพ็ร้อมผลกัดนัใหไ้ดเ้กิด เหมือนกบัที�เคยปั� นนกัมวย
ของสโมรสรราชทณัฑใ์หโ้ด่งดนั กา้วถึงฝั�งฝันกบัตาํแหน่งแชมป์โลก   นกัโทษที�สมคัรเขา้โครงการเรียน
วาดภาพ ไม่ไดจ้าํกดัเฉพาะผูต้อ้งขงัชาวไทย ใชเ้วลาเรียน40 ชั�วโมง กส็ามารถแสดงผลงานทั�งภาพวาดสี
นํ�ามนั ภาพลายเสน้ ภาพสีไม ้และภาพสีชอลค์  

 การพฒันาฝืมือแรงงานผูต้อ้งขงั นอกจากศิลปะบาํบดัแลว้  การจดัอบรมหนงัสือทาํมือ  การ
ซ่อมแซม  เขา้ปก  เยบ็เล่ม  การเยบ็กี�  การจดัทาํกล่องเอกสาร  อนัเป็นฝีมือแรงงานที�ค่อนขา้งตอ้งการ
ความประณีต  โดยตอ้งมีสมาธิในการทาํงานค่อนขา้งสูงเนื�องจากหนงัสือแต่ละหนา้  มีความละเอียดอ่อน  
เป็นการช่วยทาํให้ผูต้อ้งขงัมีความละเอียดอ่อน มีสมาธิในการทาํงาน  ทาํให้ลดความเครียดระหว่างตอ้ง
ขงั สร้างความสุขขณะทาํงาน  และสามารถพฒันาเป็นวิชาชีพต่อไปภายภาคหนา้  ซึ� งโครงการดงักล่าว  
เป็นพระราชดาํริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ไดพ้ระราชทานแก่กรมราชทณัฑ ์ 
ในการให้ผูต้อ้งขงัไดซึ้มซับห้องสมุดและการซ่อมแซมหนังสือ  อนัเป็นการบาํบดัผูต้อ้งขงั  และสร้าง
อาชีพแก่ผูต้อ้งขงัต่อไป    

 

 
ภาพประกอบที� 35  ชั�นหนงัสือในหอ้งสมุดพร้อมปัญญา เรือนจาํกลางบางขวาง  
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กจิกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้  

1. สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  ร่วมกบักรมราชทณัฑ ์ ในการดาํเนินการอย่างต่อเนื�องกบั
เรือนจาํกลางบางขวาง ในการจดักิจกรรม  อบรม  ให้ความรู้แก่ผูต้อ้งขงัให้มีความรู้สึกไม่ถูก
ทอดทิ�ง  กลบัตวั  กลบัใจ เพื�อเป็นพลเมืองที�ดีของประเทศชาติ 

2. การประสานงานความร่วมมือกบัจงัหวดันนทบุรี  ในการฝึกอาชีพแก่ผูต้อ้งขงัตามความสนใจ
และความสามารถอย่างต่อเนื�อง ทุกไตรมาส เพื�อติดตามและประเมินฝีมือผูต้อ้งขงั สาํหรับการ
จาํหน่ายฝีมือผูต้อ้งขงัในกรณีที�มีการพฒันาฝีมือแรงงานตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

3. สร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายในการเขา้ไปจดักิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยประเมิน
จากความสนใจและความตอ้งการของผูต้อ้งขงั และสร้างโอกาสให้แก่ผูต้อ้งขงัในการพฒันา
ตนเองอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย   

4. สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  ติดตามและจดักิจกรรมร่วมกบัเรือนจาํอย่างต่อเนื�อง และ
ประเมินความพึงพอใจและความตอ้งการของผูต้อ้งขงัในการเรียนรู้ เพื�อพฒันาให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูต้อ้งขงั ตลอดจนเจา้หนา้ที�เรือนจาํต่อไป อยา่งาสมํ�าเสมอและต่อเนื�อง  

5. กรมราชทณัฑ์ ร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  จะพฒันาห้องสมุดพร้อมปัญญา 
เรือนจาํกลางบางขวาง ให้เป็นห้องสมุดตน้แบบที�มีทรัพยากรสารสนเทศที�สอดคลอ้งกบัหลกั
ปรัชญาพอเพียง และหนังสือดีมีคุณค่า  มีบรรยากาศห้องสมุด 3 ดี  มีสื�อที�ทนัสมยั  มีการจดั
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้   มีการจัดอบรมวิชาชีพบรรณารักษ์แก่เจ้าหน้าที� 
บรรณารักษ ์และผูต้อ้งขงั ใหมี้ความรู้ มีความสามารถในการคน้หาหนงัสือ  จดัหมวดหมู่หนงัสือ  
ซ่อมแซมหนังสือ  บาํรุงรักษาหนังสือ  ทาํกล่องเอกสารสําหรับห้องสมุด ให้ครบวงจร และ
สามารถสร้างเป็นอาชีพต่อไปในอนาคต ตามพระราชดาํริในสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุารี  

พฒันาความรู้ พฒันาคุณภาพชีวติ   

 พฒันาคุณภาพชีวิตผูต้อ้งขงัจากที�ไม่มีความหวงั  ไร้อนาคต ใหรู้้สึกมีคุณค่า และมีความหวงั 
โดยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ศึกษาหาความรู้  พฒันาอาชีพ และสร้างอาชีพ มีสมาธิ และมี
ความสุขระหวา่งตอ้งขงัในเรือนจาํ 
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                  ในขณะนี� มีผูต้อ้งขงัที�กาํลงัศึกษา 27%  ดงันั�นการพฒันาผูต้อ้งขงัเพื�อใหเ้ห็นคุณค่าของ
การศึกษา โดยสร้างโอกาสในการศึกษา หาความรู้ หรือพฒันาอาชีพ เพื�อใหผู้ต้อ้งขงัมีจุดมุ่งหมายในชีวิต
อนาคตต่อไป  เนื�องจากผูต้อ้งขงัในเรือนจาํกลางบางขวาง  เป็นนกัโทษชายที�ตอ้งโทษคดีอุฉกรรณ์ กวา่ 
4,000 คน  กรมราชทณัฑ ์ไดจ้ดัโครงการ Art Gallery   เป็นการใชศิ้ลปะบาํบดั ผอ่นคลายความตึงเครียด
ของผูต้อ้งโทษ  หากนกัโทษรายใดส่อแววศิลปินกพ็ร้อมผลกัดนัใหไ้ดเ้กิด เหมือนกบัที�เคยปั� นนกัมวย
ของสโมรสรราชทณัฑใ์หโ้ด่งดนั กา้วถึงฝั�งฝันกบัตาํแหน่งแชมป์โลก   นกัโทษที�สมคัรเขา้โครงการเรียน
วาดภาพ ไม่ไดจ้าํกดัเฉพาะผูต้อ้งขงัชาวไทย ใชเ้วลาเรียน40 ชั�วโมง กส็ามารถแสดงผลงานทั�งภาพวาดสี
นํ�ามนั ภาพลายเสน้ ภาพสีไม ้และภาพสีชอลค์  

 การพฒันาฝืมือแรงงานผูต้อ้งขงั นอกจากศิลปะบาํบดัแลว้  การจดัอบรมหนงัสือทาํมือ  การ
ซ่อมแซม  เขา้ปก  เยบ็เล่ม  การเยบ็กี�  การจดัทาํกล่องเอกสาร  อนัเป็นฝีมือแรงงานที�ค่อนขา้งตอ้งการ
ความประณีต  โดยตอ้งมีสมาธิในการทาํงานค่อนขา้งสูงเนื�องจากหนงัสือแต่ละหนา้  มีความละเอียดอ่อน  
เป็นการช่วยทาํให้ผูต้อ้งขงัมีความละเอียดอ่อน มีสมาธิในการทาํงาน  ทาํให้ลดความเครียดระหว่างตอ้ง
ขงั สร้างความสุขขณะทาํงาน  และสามารถพฒันาเป็นวิชาชีพต่อไปภายภาคหนา้  ซึ� งโครงการดงักล่าว  
เป็นพระราชดาํริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ไดพ้ระราชทานแก่กรมราชทณัฑ ์ 
ในการให้ผูต้อ้งขงัไดซึ้มซับห้องสมุดและการซ่อมแซมหนังสือ  อนัเป็นการบาํบดัผูต้อ้งขงั  และสร้าง
อาชีพแก่ผูต้อ้งขงัต่อไป    
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ดัชนีชี�วดัผลสําเร็จ 

เมื�อวนัที� 22 พฤษภาคม  2555  ศาสตราจารยพ์ิเศษ คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต นายกสมาคม
หอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ  และนางชนิสา ชุติภทัร์ ผูช่้วยผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรัพยฯ์  ไดร่้วมส่งมอบ
หอ้งสมุดพร้อมปัญญา เรือนจาํกลางบางขวาง แก่นายสมศกัดิ�  รังสิโยภาส รองอธิบดีกรมราชทณัฑ ์และ
นายวสนัต ์สิงคเสลิต ผูบ้ญัชาการเรือนจาํกลางบางขวาง  ซึ�งไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากมูลนิธิ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์  เพื�อพฒันาใหเ้ป็นหอ้งสมุดมาตรฐาน  โดยสมาคมหอ้งสมุดฯ อนัเป็นการตอบสนอง
แนวพระราชดาํริ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี   

 
ภาพประกอบที� 36  การส่งมอบหอ้งสมุดพร้อมปัญญา เรือนจาํกลางบางขวาง 

นอกจากนี�ยงัมีหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมสนบัสนุน “หอ้งสมุดพร้อมปัญญา”  เรือนจาํกลางบางขวาง  
โดยนายวสนัต ์สิงคเสลิต  ผูบ้ญัชาการเรือนจาํกลางบางขวาง และนายจรูญ เหง่าลา  ผูอ้าํนวยการส่วน
พฒันาผูต้อ้งขงั เรือนจาํกลางบางขวาง รับมอบหนงัสือเขา้ “หอ้งสมุดพร้อมปัญญา”  โดยนางกณัฑรัตน์ 
เจิมจิตรผอ่ง  ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ฝ่ายสื�อสารองคก์รและธุรกิจสมัพนัธ์   “เคทีซี” หรือ บริษทั 
บตัรกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  ซึ�งเป็นกิจกรรมปันความรู้  ไดน้าํคณะสื�อมวลชน พนกังาน และนกัศึกษา
ฝึกงานโครงการ Learn & Earn @ KTC  ภายใตช้มรม “KTC PR Press Club” เยี�ยมชมหอ้งสมุดพร้อม
ปัญญา เรือนจาํกลางบางขวาง    
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ภาพประกอบที� 37  การส่งมอบหนงัสือโดยบริษทั บตัรกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

โรงแรมในเครือ เกษมกิจ โฮเทลส์ โดยนายกลุเสฏฐ ์หอวงศรั์ตนะ  ผูจ้ดัการแผนกประชาสมัพนัธ์
และทีมงาน ร่วมบริจาคหนงัสือ นิตยสาร และพอ็คเกต็บุค๊ทั�งภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ เพื�อร่วมกบั
โครงการหอ้งสมุดพร้อมปัญญา กรมราชทณัฑ ์ ในวนัที� 27 มิถุนายน 255 และวนัที� 23 กรกฎาคม 2555  
สาํนกัหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัรามคาํแหง บริจาคหนงัสือใหก้บัหอ้งสมุดพร้อมปัญญา เรือนจาํกลาง
บางขวาง เพื�อเป็นประโยชนส์าํหรับผูต้อ้งขงั เจา้หนา้ที�เรือนจาํ 

 
ภาพประกอบที� 38 การมอบหนงัสือโดยหน่วยงานต่าง ๆ   
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