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บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้ เป็นการกล่าวถึงแนวทางการพัฒนาการจัดการสารสนเทศประเภทห้องสมุด
โรงเรียนในฝันของประเทศไทย สิง่ นีไ้ ด้สง่ ผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางการศึกษา ดังนัน้ บรรณารักษ์/ครูผดู้ แู ล
ห้องสมุดผู้รับผิดชอบห้องสมุดโรงเรียนจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงบทบาทในหลายด้านเพื่อพัฒนา
ทักษะด้านการการใช้โปรแกรมในการสืบค้น การวิเคราะห์สารสนเทศ บันทึกข้อมูลในห้องสมุด ลงทะเบียนหนังสือ
ค้นหาหนังสือ บริการ ยืม-คืน สถิติการใช้ห้องสมุด สถิติหนังสือยอดนิยม สถิติยอดนักอ่าน ทำ�บัตรสมาชิก
ห้องสมุด และควรเป็นระบบที่สนับสนุนการจัดการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่เต็มรูปแบบ
คำ�สำ�คัญ: การจัดการสารสนเทศ; ห้องสมุดโรงเรียน
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Abstract
This academic article is the discussion of the development guideline for information
system management in libraries in Lab Schools Project in Thailand. This has resulted in
major changes in education. As a consequence, the teachers and librarians in school library
need to change and improve their roles in many aspects for development skills of used the
information query program, information analysis, library information storage, library materials
registration, circular system, library statistic, library member card. They need the full function
of electronic.
Keywords: Information management; School library
บทนำ�

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
ในการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืนในระยะยาวตามหลักธรรมาภิบาล อีกทัง้ ใช้เป็นกรอบในการจัดทำ�แผนต่าง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันให้เกิดเป็นพลังผลักดันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ทีส่ �ำ คัญตัง้ แต่ชว่ งต้นศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภิวตั น์ท�ำ ให้โลกเชือ่ มโยงถึงกันได้งา่ ย ส่งผลให้มกี ารนำ�เทคโนโลยี
เกี่ยวกับวิทยาการปัญญามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำ�เนินชีวิตของมนุษย์อย่างรวดเร็ว เป็นปัจจัยสำ�คัญ
ทีพ่ ลิกโฉมอนาคตของโลกรวมทัง้ ประเทศไทยด้วย ดังนัน้ ยุทธศาสตร์ชาติทจ่ี ะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา
ในระยะ 20 ปี คือยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาคน
และสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล
มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม รูค้ ณ
ุ ค่าความเป็นไทย
มีครอบครัวที่มั่นคง มีกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำ�คัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง ซึ่งโครงการสร้างให้บุคคลเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักการ
ของโครงการโรงเรียนในฝันของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อรทัย มูลคำ�, 2552, หน้า 13)
โรงเรียนในฝันเป็นเป้าหมายของการจุดประกายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในมิติของการ
สร้างโอกาสทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพชีวติ ของเด็กไทย ทีจ่ ะนำ�ไปสูก่ ารขยายผลไปยังชุมชนทัว่ ประเทศ
ในอนาคต การมุง่ มัน่ ดำ�เนินงานตามเจตนารมณ์และทิศทางแผนหลักของโครงการ “หนึง่ อำ�เภอ หนึง่ โรงเรียนในฝัน”
ให้ปรากฏเป็นรูปธรรม โครงการโรงเรียนในฝันเป็นโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีมติเห็นชอบในหลักการ
ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2546 ถึงปัจจุบัน โดยมีสาระสำ�คัญ คือ (1) การคัดดำ�เนินการคัดเลือกโรงเรียนควร
เป็นไปตามเจตนารมณ์และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ (2) การพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนนอกจาก
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ใช้งบประมาณแผ่นดิน ควรประสานกับภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจทีม่ ศี กั ยภาพเป็นเจ้าภาพสนับสนุนโรงเรียน
แต่ละแห่งอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง และ (3) ควรระดมความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในพืน้ ทีม่ ามีสว่ นร่วมจัดการเรียนการสอน นิสติ นักศึกษาฝึกปฏิบตั จิ ริงเป็นเสมือนโรงเรียนสาธิต
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุดประจำ�โรงเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพ เป็นต้น ส่วนแหล่งเรียนรูภ้ ายนอกโรงเรียน เช่น พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ และประจำ�จังหวัด
หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุ ศูนย์ศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และอุทยานประวัติศาสตร์ เป็นต้น โดย
แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนที่สังกัดกรมการศาสนา ได้แก่ วัด และศาสนสถานทั่วประเทศ ส่วนแหล่งเรียนรู้
ทีด่ �ำ เนินการโดยเอกชน ได้แก่ พิพธิ ภัณฑ์หนุ่ ขีผ้ ง้ึ แหล่งหัตถกรรมเครือ่ งถม ศูนย์ผลิตภัณฑ์ผา้ ขิด ศูนย์สบื ทอด
ศิลปะผ้าจก เป็นต้น ทัง้ นีแ้ หล่งเรียนรูท้ ง้ั ในโรงเรียนและนอกโรงเรียนดังกล่าวย่อมจะส่งเสริมศักยภาพการเรียน
การสอนในโรงเรียนในฝันได้อย่างดี โดยเฉพาะโรงเรียนในฝันที่รัฐบาลพยายามผลักดันให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ
ในการพัฒนาโรงเรียนอืน่ ๆ ต่อไป นอกจากนีโ้ รงเรียนในฝันยังเน้นเรือ่ งการบริหารจัดการโรงเรียนให้มคี ณ
ุ ภาพ
สูงขึ้นโดยนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการจัดการการเรียนรู้ของนักเรียน
เพือ่ ให้ได้นกั เรียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ อันจะส่งผลให้เกิดโรงเรียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เครือ่ งมือทีจ่ ะช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้
ของครูและนักเรียนให้มคี ณ
ุ ภาพ อันจะส่งผลต่อประสิทธิผลการเรียนรูข้ องนักเรียนในปัจจุบนั ได้แก่ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร ซึง่ เป็นเครือ่ งมือทีจ่ ะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศเกีย่ วกับแหล่งเรียนรู้
ให้มีลักษณะเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเดียวกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน
การร่วมคิด ร่วมปฏิบตั ิ ร่วมพัฒนา ร่วมสนับสนุน และร่วมรับผิดชอบจากทุกภาคส่วนเป็นการสร้างโอกาส
และสานฝันให้เด็กและเยาวชนไทย ปัจจุบันการดำ�เนินงานตามโครงการหนึ่งอำ�เภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน
ยังคงเป็นนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
สร้างความเข้มแข็งด้านคุณภาพการศึกษา โดยมุง่ เน้นให้โรงเรียนใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร (Information and Communication Technology-- ICT) ให้เกิดประโยชน์สงู สุด (คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, หน้า 70)
การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการสารสนเทศประเภทห้องสมุดโรงเรียนในฝันของประเทศไทย
การวิจยั เรือ่ ง “แนวทางการพัฒนาการจัดการสารสนเทศประเภทห้องสมุดโรงเรียนในฝันของประเทศไทย”
มีวตั ถุประสงค์การวิจยั เพือ่ (1) ศึกษาสภาพการณ์ของการใช้/การจัดการสารสนเทศประเภทห้องสมุดโรงเรียนในฝัน
ของประเทศไทย และ (2) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการจัดการสารสนเทศประเภทห้องสมุดโรงเรียนในฝัน
ของประเทศไทย โดยเป็นการวิจยั แบบผสานวิธี (mixed method research) กลุม่ ตัวอย่างเชิงปริมาณเป็นครู/
อาจารย์ทท่ี �ำ หน้าทีบ่ รรณารักษ์ จำ�นวน 400 คน จากทัว่ ทุกภูมภิ าคของประเทศไทย คัดเลือกเฉพาะแบบสอบถาม
ชุดที่สมบูรณ์ ได้จำ�นวน 365 ชุด และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interviews) ทำ�ให้ได้แบบสัมภาษณ์
เชิงลึกทีม่ มี าตรฐาน เพือ่ จัดส่งแบบสัมภาษณ์ไปยังผูบ้ ริหารโรงเรียนทีอ่ ยูใ่ นโครงการโรงเรียนในฝัน จำ�นวน 2 ท่าน
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ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำ�นวน 3 ท่าน ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารสำ�หรับโรงเรียน จำ�นวน 3 ท่าน และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการสารสนเทศของห้องสมุดโรงเรียน
ด้วยเทคโนโลยี จำ�นวน 1 ท่าน รวมทัง้ สิน้ 9 ท่าน จึงทำ�ให้ได้รบั ข้อมูลทีส่ ามารถนำ�มาใช้เป็นแนวทางการพัฒนา
การจัดการสารสนเทศสำ�หรับห้องสมุดโรงเรียนในฝันของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ (บุญญลักษม์
ตำ�นานจิตร และสายสุดา ปั้นตระกูล, 2557)
แนวทางสำ�หรับผู้บริหารระดับกระทรวงศึกษาธิการ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครัง้ ที่ 5
ประจำ�ปี 2560 พบว่ามีเสียงสะท้อนจากกลุ่มนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบตามหลักสูตรครู 5 ปี และกลุ่มอาจารย์
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ทีม่ คี วามเห็นว่าเรือ่ ง “วิชาชีพครู” เป็นเรือ่ งสำ�คัญทีจ่ ะต้องให้ความสำ�คัญเป็นพิเศษ
ในการคัดเลือกครู ซึง่ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ รวมทัง้ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
(สพฐ.) และ ก.ค.ศ.ได้รับฟังเสียงสะท้อนดั้งกล่าวจึงมีมติที่ประชุมเห็นว่า สพฐ. ยังมีความจำ�เป็นที่ต้องได้ครู
ที่มีคุณภาพ ตรงตามสาขาที่สถานศึกษาต้องการ และได้ทันเวลา ซึ่งเป็นเรื่องสำ�คัญมาก รวมทั้งกระบวนการ
ได้มาของครูจะต้องมั่นใจว่าได้คนที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะทางวิชาครู-วิชาเอก ซึ่งเป็นวิชาเฉพาะ
ส่วนคุรสุ ภาก็ยงั คงยืนยันในหลักของมาตรฐานวิชาชีพครูเช่นเดิม หนึง่ ในกลุม่ วิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ทีป่ ระกาศ
รับสมัครสอบแข่งขัน ตำ�แหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2560 พบว่ามีรายชื่อของกลุ่มวิชา/ทาง/สาขา
วิชาเอกบรรณารักษ์ จำ�นวน 95 อัตราที่ยังว่างอยู่ จากอัตราว่างทั้งหมด 6,437 อัตรา/61 สาขาวิชา ซึ่งไม่น่า
จะเพียงพอต่อจำ�นวนโรงเรียนที่มีห้องสมุดของโรงเรียนทั่วประเทศ (อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, 2560)
1. กำ�หนดให้มีตำ�แหน่งครูบรรณารักษ์ สำ�หรับผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา และสารนิเทศศาสตร์
ในสถาบันอุดมศึกษาที่ กพ. รับรองหลักสูตร โดยที่ครูบรรณารักษ์สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งงานสอนรายวิชา
เกีย่ วกับการใช้หอ้ งสมุด วิชาการศึกษาค้นคว้าและทำ�รายงาน และวิชาการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นต้น และปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนควบคู่กัน เพื่อทราบถึงความต้องการรู้สารสนเทศ
ของครูและนักเรียนของโรงเรียนทุกกลุ่มสาระ แต่เนื่องจากผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาด้านบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ส่วนใหญ่จะได้รับปริญญาด้านศิลปศาสตรบัณฑิต จึงควรมีกระบวนการบริการเป็นพิเศษ
สำ�หรับผูท้ ไ่ี ม่มใี บอนุญาตประกอบวิชาชีพครูท่ี สพฐ. เคยอำ�นวยความสะดวกให้โดยในวันสมัครให้ยน่ื ใบสมัคร
แล้วแจ้งว่าไม่มีหลักฐานดังกล่าว และหากรายนั้นสอบได้ในระหว่างที่เลือกโรงเรียน สพฐ. จะทำ�เรื่องโดยตรง
ไปยังคุรุสภา เพื่อให้ไปรายงานตัวที่โรงเรียน และสามารถมาอบรมเพื่อให้ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ได้ภายหลังการสอบบรรจุแล้ว (อรพรรณ ฤทธิม์ น่ั , 2560) ผูบ้ ริหารประเทศ และผูบ้ ริหารกระทรวงศึกษาธิการ
จึงต้องให้ความสำ�คัญอย่างจริงจัง กำ�หนดเป็นวาระแห่งชาติ โดยให้ความสำ�คัญกับการสร้างชาติดว้ ยห้องสมุด
และควรกำ�หนดให้ทุกโรงเรียนในประเทศไทยต้องมีครูบรรณารักษ์อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 คน
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2. ครูบรรณารักษ์ผชู้ ว่ ยสามารถนำ�งานทีร่ บั ผิดชอบไปใช้ในการยกวิทยฐานะได้ ครูบรรณารักษ์ตอ้ งมี
ความก้าวหน้าเท่าเทียมกับครูในสาขาวิชาอืน่ ๆ เพราะครูในโรงเรียนทุกคนมีภาระสอนมาก การมอบงานห้องสมุด
ให้รบั ผิดชอบคงไม่มใี ครอยากได้งานห้องสมุด หากทำ�จริง ๆ ตามหลักวิชาจะใช้เวลามากในแต่ละขัน้ ตอน เนือ่ งจาก
เป็นงานทีต่ อ้ งทำ�อย่างต่อเนือ่ งและอยูบ่ นพืน้ ฐานของจริยธรรมด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
(ชุตมิ า สัจจานันท์, 2547, หน้า 61-62) ซึง่ กำ�หนดภาระหน้าทีใ่ นการจัดการสารสนเทศของห้องสมุดโรงเรียนดังนี้
		 2.1 ขัน้ ตอนการรวบรวมสารสนเทศทัง้ หมดทีม่ ใี นโรงเรียน เพือ่ รวบรวมและสำ�รวจหาความต้องการ
จำ�เป็น เพือ่ ให้ตรงกับความต้องการของครูและนักเรียนของโรงเรียนและแหล่งเรียนรูต้ า่ ง ๆ ในชุมชนทัง้ ทีเ่ ป็นสถานที่
และบุคคล แล้วจึงมากำ�หนดสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ครู และชุมชน
		 2.2 ขัน้ ตอนการจัดหาแหล่งสารสนเทศของห้องสมุดโรงเรียนควรสำ�รวจแหล่งสารสนเทศในชุมชน
ทีห่ อ้ งสมุดโรงเรียนตัง้ อยู่ เช่น พิพธิ ภัณฑ์/หอจดหมายเหตุ/อุทยานแห่งชาติตา่ ง ๆ เป็นต้น ว่ามีสารสนเทศใดบ้าง
เพือ่ ให้ทราบจำ�นวนและประเภทของสารสนเทศในการนำ�มาใช้ประโยชน์โดยขอความร่วมมือในการบริหารจัดการ
การใช้ประโยชน์รว่ มกัน เพราะสารสนเทศในห้องสมุดโรงเรียนอาจมีไม่มากพอ ต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชน
บุคลากรในโรงเรียนและหน่วยงานอื่น ๆ เป็นข้อมูลพื้นฐาน ใช้แบบสำ�รวจ สัมภาษณ์ หรือประชาสัมพันธ์
ความต้องการการจัดหาแหล่งสารสนเทศของห้องสมุดโรงเรียนในฝัน โดยวิธีการรวบรวม รายงาน นำ�เสนอ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างมีกระบวนการและเป็นระบบ โดยการเชิญชวน เสาะหา แล้วนำ�เสนอต่อผู้บริหาร
และคณะกรรมการของโรงเรียนตามแผนปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ จัดหาจากแหล่งสารสนเทศประเภทสำ�นักพิมพ์ โรงพิมพ์
ที่ผลิตสื่อในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่ทำ�การสอนในโรงเรียนที่มีเนื้อหาเหมาะสมตามสมัย และในเชิง
ก้าวหน้าทันสมัย
		 2.3 ขัน้ ตอนวิธกี ารตรวจสอบสารสนเทศ โดยพิจารณาจาก (1) ผูแ้ ต่ง/แหล่งผลิตทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ
(2) เลือกทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาทันสมัย ซึ่งจัดพิมพ์ในช่วง 5-10 ปีย้อนหลัง (3) ความครอบคลุม
ของเนื้อหาตามหลักสูตรที่กำ�หนดไว้ และ (4) แต่งตั้งคณะกรรมการ 3-5 คน ขึ้นมาตรวจสอบความตรงกับ
ความต้องการในการจัดซือ้ การคงอยูข่ องสารสนเทศ และการจำ�หน่ายสารสนเทศทีล่ า้ สมัย ไม่ตรงกับความต้องการ
ในปัจจุบันแล้ว
		 2.4 วิเคราะห์และประมวลผลสารสนเทศ โดยวิเคราะห์ว่า (1) มีนักเรียนและครูใช้ห้องสมุด/
ทรัพยากรสารสนเทศอะไรบ้าง มากน้อยเพียงใด แล้วนำ�มาประมวลผลเพื่อใช้ในการปรับปรุงการดำ�เนินงาน
ของห้องสมุด (2) วิเคราะห์/ประมวลผลว่ามีสารสนเทศเรื่องใดบ้างที่ตรงความต้องการของครู/นักเรียน แล้ว
สารสนเทศที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่ (3) มีการจัดทำ�รายงานการดำ�เนินงานห้องสมุดในทุก ๆ ด้าน อาจกำ�หนด
เป็นรายเดือน หรือราย 2 เดือน และมีโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติของ สพฐ. ทุกโรงเรียน
ทีส่ ามารถเชือ่ มโยงภายในและภายนอกเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียนได้ หรือใช้กจิ กรรมการเรียนรูแ้ บบฐานปัญหา
เป็นเครื่องมือในการฝึกและจัดทำ�แผนการวิเคราะห์ ประมวลผล โดยมีนักเรียนเป็นฐานในการทำ�งานร่วมกับ
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
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		 2.5 การเก็บรักษาสารสนเทศ แยกประเภทตามความสำ�คัญของสารสนเทศและจัดเก็บตามความสำ�คัญ
เช่น ทรัพยากร สารสนเทศที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชน หรือหายาก ต้องจัดเก็บเป็น collection พิเศษ และ
มีวธิ กี ารสงวนรักษาให้ อยูย่ นื ยาว โดยสารสนเทศทัว่ ไปจัดเก็บรักษาตามวิธกี ารสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
ของห้องสมุดทั่วไป เช่น ควบคุมอุณหภูมิ ไม่ให้โดนแสงแดด การจัดความชื้นไม่ให้เกิดรา กำ�จัดปลวก เป็นต้น
ส่วนในด้านวิธกี ารสงวนรักษา มีหลักการ/ทฤษฎีการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ซึง่ ใช้ได้กบั ห้องสมุด
ทุกประเภท ควรจัดเก็บระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) เรียกย่อ ๆ ว่า D.C. หรือ D.D.C
แต่ถ้าเป็นห้องสมุดเด็กเล็ก ประถมต้น อนุบาล อาจใช้เป็นแถบสีหรือรูปสัตว์ ต้นไม้ ฯลฯ เป็นสัญลักษณ์สอ่ื ถึง
เนือ้ หาได้จะเหมาะสมกว่า โดยควรมีทง้ั ส่วนการเก็บรักษาสารสนเทศทีเ่ ป็นทัง้ Hard copy และ Digital copy
3. ประสานขอพืน้ ทีเ่ ครือ่ งแม่ขา่ ยเว็บกับสำ�นักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แทนการจัดซือ้ เครือ่ งแม่ขา่ ย
มาดูแลให้ โดยเนื้อหาดิจิทัลทั้งหมดจะต้องมีแนวปฏิบัติร่วมกันที่เป็นมาตรฐาน ส่วนตัวเล่มหนังสือทั้งหมด
จัดเก็บเป็น Collection ในห้องสมุด ระบบจัดการสารสนเทศของห้องสมุดสามารถเลือกใช้หรือจัดซื้อตาม
งบประมาณทีเ่ หมาะสม โดยคำ�นึงถึงการออกแบบเพือ่ ผูใ้ ช้โดยเฉพาะกับนักเรียน ควรเลือกใช้ระบบการลงรายการ
ที่ง่าย สะดวก เหมาะสมกับจำ�นวนทรัพยากร เน้นการใช้งบประมาณที่ประหยัด เช่น การใช้แถบสี หากจำ�เป็น
ต้องลงรายการ ก็ลงรายการให้น้อย ใช้คำ�ที่สอดคล้องกับระดับความรู้ของนักเรียน เป็นต้น แต่เนื่องจากแต่ละ
โรงเรียนยังไม่เป็นมาตรฐานหรือแนวปฏิบตั ทิ ถ่ี กู ต้องเป็นรูปแบบเดียวกัน จึงอาจจะต้องใช้ก�ำ ลังสถาบันอุดมศึกษา
ใกล้พื้นที่เป็นฐานมาร่วมกำ�หนดแนวปฏิบัติและถ่ายทอดกระบวนการทั้งหมดข้างต้น
4. ควรประสานขอความสนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานทีม่ คี วามพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเรือ่ งโปรแกรมเครือข่าย ตลอดจนการนำ�เทคโนโลยี
ทีส่ ามารถนำ�มาใช้กบั ห้องสมุดโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม โดยควรมีการกำ�หนดรูปแบบของนโยบายจากภาครัฐ
เป็นแผนระยะยาว และบูรณาการระหว่างกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง อย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง เพือ่ เตรียมทรัพยากร
และงบประมาณจัดหาและบำ�รุงรักษาสารสนเทศและระบบจัดการทรัพยากรสารสนเทศให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ของโรงเรียน (บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ และสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์, 2558)
แนวทางสำ�หรับผู้บริหารระดับเขตการศึกษา
1. ผู้บริหารระดับเขตการศึกษาควรกำ�หนดมีเครือข่ายสารสนเทศโรงเรียนในประเทศไทยที่ชัดเจน
และเข้มแข็ง โดยเริม่ ต้นจากโรงเรียนทีม่ คี วามเข้มแข็งร่วมมือกันก่อนเป็นโครงการนำ�ร่องก็ได้ แล้วค่อย ๆ ขยาย
เครือข่ายโรงเรียนออกไปในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศต่อไป
2. ควรกำ�หนดให้ครูบรรณารักษ์และครูทุกกลุ่มสาระวิชาทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดหา ใช้ และ
จัดเก็บรักษา ตั้งแต่การรวบรวมที่ส่งเสริมการใช้สารสนเทศร่วมกัน แล้วสรุปผลการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ของห้องสมุดทุกปีการศึกษา เพื่อศึกษาผลการจัดหาและจัดซื้อที่ตรงกับความต้องการของครูและนักเรียน
อย่างแท้จริง
6
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3. ควรสนับสนุนให้ครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ด้านการนำ�เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้กับห้องสมุดโรงเรียนเป็นระยะ ๆ อาจเป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นของสมาคมห้องสมุด
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือหลักสูตรอบรม
เชิงปฏิบัติการระยะสั้นของสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนวิชาด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
4. มีการตรวจสอบผลการดำ�เนินงานของห้องสมุดเป็นระยะอย่างสมา่ํ เสมอ เพือ่ รายงานความก้าวหน้า
ให้ส�ำ นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับทราบปัญหาและหาทางแก้ไขปรับปรุง
ให้ห้องสมุดโรงเรียนมีมาตรฐานเท่าเทียมห้องสมุดโรงเรียนของต่างประเทศ เนื่องจากประเทศไทยมีนโยบาย
Thailand 4.0 ดังนัน้ จึงควรเริม่ การพัฒนาศักยภาพด้านการใช้โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ
ของ สพฐ. ที่มีการพัฒนา ปรับปรุงระบบให้มีความต่อเนื่อง ใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางสำ�หรับผู้บริหารโรงเรียน
1. ห้องสมุดเป็นแหล่งสารสนเทศที่เด็กทุกคนต้องใช้ตลอดเวลาในการศึกษาเล่าเรียน ตั้งแต่เด็ก
จนสำ�เร็จการศึกษา และมีงานทำ� แต่ยังไม่มีนโยบายส่งเสริมให้เด็กใช้ห้องสมุดอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
โดยควรกำ�หนดให้มีครูบรรณารักษ์ที่สำ�เร็จการศึกษาโดยตรงด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
เข้าไปดูแลงานด้านนี้อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 คน เนื่องจากจะเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานตั้งแต่กระบวนการ
จัดการสารสนเทศของห้องสมุด ได้แก่ (1) ขัน้ ตอนการรวบรวมสารสนเทศ (2) ขัน้ ตอนการจัดหาแหล่งสารสนเทศ
(3) ขั้นตอนวิธีการตรวจสอบสารสนเทศ (4) วิเคราะห์และประมวลผลสารสนเทศ และ (5) การเก็บรักษา
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ตลอดจนสามารถใช้โปรแกรมจัดการสารสนเทศของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา
ปรับปรุงโปรแกรมจัดการสารสนเทศของระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลอย่างคุ้มค่า พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง
2. โรงเรียนควรมีความพร้อมในการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร และควรจัดหา/จัดเตรียม
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ในห้องสมุดของโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันโปรแกรมแบบให้เปล่าที่ไม่ต้องจัดซื้อก็มี
หรือ สพฐ. ได้เคยพัฒนาโปรแกรมไว้ให้ก็ควรนำ�มาใช้ และควรตั้งงบประมาณในการพัฒนาโปรแกรมไว้ด้วย
เพื่อพัฒนาโปรแกรม และวางแผนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับกับห้องสมุดแห่งอื่นได้ เป็นการเพิ่มช่องทาง
การเข้าถึงสารสนเทศ และแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานอื่น เช่น โรงเรียนด้วยกัน
ห้องสมุดเฉพาะที่ใกล้เคียงกับโรงเรียน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น
3. ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นต้ อ งให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ ห้ อ งสมุ ด ในการจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ การจั ด หา
ทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย นอกจากการจัดซื้อแล้ว ควรมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศระหว่าง
โรงเรียนหรือหน่วยงาน/องค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง อันจะเป็นการเพิม่ พูนทรัพยากรสารสนเทศอีกทางหนึง่ โดยอาจผลิต
ทรัพยากรสารสนเทศทีส่ นับสนุนการเรียนการสอนและการแนะแนวการศึกษาขึน้ เอง หรือแลกเปลีย่ นกับโรงเรียน
ในสังกัดเดียวกัน/เครือข่ายโรงเรียนเดียวกัน
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แนวทางการพัฒนาการจัดการสารสนเทศประเภทห้องสมุดโรงเรียนในฝันของประเทศไทย พบว่า
สอดคล้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียนในฝันให้ประสบผลสำ�เร็จอย่างยั่งยืนของ อรทัย มูลคำ�
(2552, หน้า 15) ดังภาพ 1

ภาพ 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียนในฝันให้ประสบผลสำ�เร็จอย่างยั่งยืน
ทีม่ า. จากรายงานผลการวิเคราะห์งานวิจยั โครงการโรงเรียนในฝัน, โดย อรทัย มูลคำ�, 2552, กรุงเทพมหานคร:
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, โครงการ 1 อำ�เภอ
1 โรงเรียนในฝัน.
การศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในฝันของประเทศไทย พบว่า การจะทำ�ให้ครู
และนักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรูม้ กั มีนโยบายหรือโครงการส่วนใหญ่ในการสนับสนุนเกีย่ วกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนต้องสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน การผลิตสื่อการสอน และ
การจัดฐานข้อมูล/สืบค้นข้อมูล โดยพบว่าผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อระบบ
การใช้แหล่งเรียนรู้โรงเรียนในฝัน คือ แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง
ที่มีภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน โดยแหล่งเรียนรู้ที่ครูและนักเรียนใช้มากที่สุด ได้แก่ แหล่งเรียน
รู้ในโรงเรียน นั่นคือห้องสมุดโรงเรียน และแหล่งเรียนรู้ที่มีระดับการใช้น้อยที่สุด คือ แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ผู้ใช้แหล่งเรียนรู้ขาดการดูแลรักษาหรือใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
อย่างเห็นคุณค่า มีปัญหาขาดงบประมาณในการสร้าง จัดซื้อ ดูแล ปรับปรุง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน แต่การพัฒนาโรงเรียนในฝันให้สมบูรณ์ และมีความพร้อมในการเป็นโรงเรียนในฝันได้นั้นได้มี
การกำ�หนดให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
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ความสอดคล้องของผลวิจัยกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวเนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี การดำ�เนินงาน
ของรัฐบาลวันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบาล เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 2 ปี
การดำ�เนินงานของรัฐบาลความสอดคล้องของผลวิจัยดังกล่าวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
(สำ�นักนายกรัฐมนตรี, 2559) พบว่า มีความสอดคล้องกับผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการ
สารสนเทศสำ�หรับห้องสมุดโรงเรียนในฝันของประเทศไทย หลากหลายประเด็น ดังนี้
ตาราง 1
ความสอดคล้องของผลวิจัยดังกล่าวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) กับงานวิจัย เรื่อง แนวทาง
การพัฒนาการจัดการสารสนเทศสำ�หรับห้องสมุดโรงเรียนในฝันของประเทศไทย
ผลการวิจยั ด้านแนวทางการพัฒนาการจัดการสารสนเทศ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ระยะที่ 1
ประเภทห้องสมุดโรงเรียนในฝันของประเทศไทย
(12 กันยายน 2557-12 กันยายน 2558)
ประเด็นที่ 1: ควรให้ความสำ�คัญต่อการจัดทำ�แผนงาน
การจัดการสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ประเภทห้องสมุด
โรงเรียน โดยจัดให้มวี ธิ กี ารประเมินผลการปฏิบตั แิ ละ
ติ ด ตามผลการดำ � เนิ น การตามแผนพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศ โดยมีผรู้ บั ผิดชอบการจัดระบบสารสนเทศ
แหล่งเรียนรูป้ ระเภทห้องสมุด และเน้นการให้ความสำ�คัญ
ต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

- รั ฐ บาลได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอำ � นวยการ
ปฏิรูปการศึกษาและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
จำ�นวน 7 คณะ ซึ่งได้มีการดำ�เนินการร่วมกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อให้
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษามีความสอดคล้อง
และดำ�เนินไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการดำ�เนินการ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่สำ�คัญ ได้แก่ จัดทำ�
ร่างวิสัยทัศน์และกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) จัดทำ�ร่างระเบียบ
สำ � นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการบู ร ณาการระบบ
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา รวมทั้งอยู่ระหว่าง
การจัดทำ�ร่างข้อเสนอแนวทางความเป็นอิสระของ
สถานศึกษาและเตรียมการดำ�เนินโครงการนำ�ร่อง
จังหวัดประชาคมปฏิรปู การเรียนรู้ (empower reform
province)
- พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ แก้ไข
ปัญหาเด็กประถมอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ การอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ของนักเรียนนับเป็นปัญหาสำ�คัญที่ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ในระดับ
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ด้วยประเด็นที่ 2 : ควรส่งเสริมให้โรงเรียนในฝันมีการ
ใช้โปรแกรมการจัดการระบบสารสนเทศแหล่งเรียนรู้
ของห้องสมุด โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้โปรแกรม
และค้นหาทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดโรงเรียน
ในฝัน การจัดการลงทะเบียนหนังสือ การวิเคราะห์
สารสนเทศ ระบบยืม-คืน การสืบค้นข้อมูล และจัดเก็บ
สถิตเิ ข้าใช้หอ้ งสมุด ค้นหาหนังสือ สถิตกิ ารเข้าใช้หอ้ งสมุด
สถิตหิ นังสือยอดนิยม สถิตยิ อดนักอ่าน ทำ�บัตรสมาชิก
ห้องสมุด รวมทั้งสามารถบันทึกรายการบรรณานุกรม
การแก้ไขรายการของทรัพยากรสารสนเทศ ระบบ
การค้นคืนสารสนเทศ โดยควรเป็นระบบที่สนับสนุน
การจั ด การห้ อ งสมุ ด อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ต็ ม รู ป แบบ
ตลอดจนการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลออนไลน์
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ที่สูงขึ้นของนักเรียน รวมทั้งส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
การศึกษาโดยภาพรวม จึงได้ก�ำ หนดนโยบายให้ “ปี 2558
เป็นปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้”
มีเป้าหมายการพัฒนานักเรียน คือ “เด็กจบประถม
ศึกษาปีท่ี 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ โดยต้องมีการประเมินผล
ที่เป็นรูปธรรม” ซึ่งมีการดำ�เนินการที่สำ�คัญดังนี้
1. จัดทำ� “โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป. 1 อ่านออก
เขียนได้ใน 1 ปี” ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง
(Brain–based–Learning: BBL)
2. ส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดย
การแจกลูกสะกดคำ�
3. ติ ด ตามผลการอ่ า นการเขี ย นของนั ก เรี ย น
ผ่านทางระบบการติดตามอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
เป็นรายโรงเรียน รวมทั้งติดตามการเร่งรัดพัฒนา
การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนเชิงประจักษ์
- ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการ
ให้บริการหรือแอพพลิเคชั่นสำ�หรับประยุกต์ใช้งาน
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การส่งเสริมให้เกิดมาตรฐาน
หรื อ กฎเกณฑ์ ใ นการใช้ ง านเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ให้
สอดคล้องกัน เพือ่ ให้การทำ�งานระหว่างระบบสามารถ
ทำ�งานเชื่อมโยงกันได้อย่างมีความมั่นคงปลอดภัย
อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน รวมตลอดทัง้ ทำ�ให้ระบบหรือ
การให้บริการมีความน่าเชื่อถือ และมีหลักประกัน
การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของประชาชนอย่างเท่าเทียม
ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมกับให้
ความสำ�คัญต่อการพัฒนาคลังข้อมูลและฐานข้อมูล
ดิจิทัล การบริหารจัดการความรู้ รวมทั้งการส่งเสริม
เพือ่ ให้มรี ะบบทีเ่ ป็นศูนย์แห่งการเรียนรูแ้ ละให้บริการ
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ประเด็นที่ 3 : ควรให้ความสำ�คัญต่อการนำ�เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในห้องสมุด
1.		ควรมี ค อมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ ให้ นั ก เรี ย นและครู
สามารถค้นคว้าข้อมูลในการทำ�รายงาน การทำ�ผลงาน
วิชาการ และการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อนำ�
ไปใช้ในการเรียนการสอน เพือ่ สามารถจัดเก็บและสืบค้น
แหล่งเรียนรูภ้ ายในโรงเรียน ได้แก่ ข้อมูลของกลุม่ สาระ
การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ข้อมูลประวัติของโรงเรียน
และจัดเก็บข้อมูลประเภทแหล่งเรียนรูภ้ ายนอกโรงเรียน
เช่น พระ ครู ความรู้วัฒนธรรม และประเพณีข้อมูล
และลักษณะรายละเอียดของแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ประวัต/ิ
ความเป็นมา และประโยชน์ทไ่ี ด้จากแหล่งสารสนเทศ
ภายนอกโรงเรียน เป็นต้น
2.		ควรมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีส่ ามารถ ดาวน์โหลด
ข้อมูลมาจัดเก็บได้หลากหลายรูปแบบของข้อมูล เช่น
ไฟล์ประเภทเอกสาร, PDF, presentation file จาก
เว็บไซต์ สามารถบันทึกลงในแผ่นซีดีรอม สืบค้นจาก
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ เป็นต้น และควรมีเว็บไซต์
ของโรงเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์กับครูและผู้เรียน
รวมทัง้ สามารถเชือ่ มต่อความรูก้ บั ชุมชน เพือ่ การเผยแพร่
ผลการดำ�เนินงานด้านกิจกรรมของห้องสมุดโรงเรียน
มีระบบสารสนเทศของแหล่งเรียนรู้ เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสารและสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ตลอดเวลา
และเป็นแนวทางในการจัดระบบการพัฒนาสารสนเทศ
ของโรงเรียนต่อไป

ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ซึ่งเอื้อต่อการนำ�
ไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่เหมาะกับยุคสมัย
- ด้านการพัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการ
เรียนรูต้ ลอดชีวติ เพือ่ ให้สามารถมีความรู้ และทักษะใหม่
ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้ม
การจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชือ่ มโยงกับภูมสิ งั คม โดยบูรณาการความรู้
และคุณธรรมเข้าด้วยกัน เพือ่ ให้เอือ้ ต่อการพัฒนาผูเ้ รียน
ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้การแก้ปัญหา
การรับฟังความเห็นผูอ้ น่ื การมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม และ
ความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
- จัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเชื่อมโยง
บ้าน-วัด-โรงเรียน วางแผนการดำ�เนินงานและจัดกิจกรรม
โดยใช้ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- ด้านการพัฒนานำ�เศรษฐกิจดิจทิ ลั รัฐบาลได้ก�ำ หนด
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล เป็ น แนวนโยบายหนึ่ ง
ทีส่ �ำ คัญในการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
โดยในระยะที่ 1 ที่ผ่านมา โดยดำ�เนินการในหลายด้าน
เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัล เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้มีกลไกในการขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจ ดิจทิ ลั ไปจนกว่าร่างพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 เมื่อมีการประกาศใช้นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแล้ว หน่วยงานของรัฐต้องดำ�เนินการตามอำ�นาจ
หน้ า ที่ ข องตนให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายและแผน
ระดับชาติดังกล่าว ซึ่งนโยบายและแผนระดับชาติ
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ประเด็นที่ 4 : ควรเพิ่มอัตรากำ�ลังด้านครูบรรณารักษ์
หรือให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบการจัดการสารสนเทศของ
ห้องสมุดที่สำ�เร็จการศึกษาด้านบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์โดยตรง เพือ่ ดูแลรักษาทรัพยากร
สารสนเทศ และวัสดุ อุปกรณ์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ
เฉพาะทาง ที่มีความรู้ในการใช้โปรแกรมโปรแกรม
ห้องสมุดเพื่อให้บริการยืมคืนหนังสือ จัดทำ� e-Books
และนับสถิติการเข้าใช้ห้องสมุด บริการสืบค้นหนังสือ
และการจัดการเว็บห้องสมุด โดยสามารถซ่อมบำ�รุงรักษา
โปรแกรมเบือ้ งต้นเมือ่ เกิดปัญหาและไม่สามารถติดต่อ
ผู้ดูแลระบบได้ และควรเพิ่มจำ�นวนคอมพิวเตอร์ที่ให้
บริการสืบค้นข้อมูลให้เพียงพอกับผูใ้ ช้บริการ พร้อมกับ
เพิม่ งบประมาณ และวัสดุอปุ กรณ์สนับสนุนงานห้องสมุด
ของโรงเรียนในฝัน
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ว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
มีเป้าหมายและแนวทางด้านการจัดการสารสนเทศ
ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งต้อง
ครอบคลุมโครงข่ายการติดต่อสือ่ สาร แพร่เสียง แพร่ภาพ
ในทุกรูปแบบไม่วา่ จะอยูใ่ นภาคพืน้ ดิน พืน้ นา้ํ ในอากาศ
หรืออวกาศ และเป้าหมายในการใช้คลืน่ ความถีใ่ ห้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
และประโยชน์ของประชาชน
- รั ฐ บาลได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอำ � นวยการ
ปฏิรูปการศึกษาและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
จำ�นวน 7 คณะ ซึ่งได้มีการดำ�เนินการร่วมกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อให้
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษามีความสอดคล้อง
และดำ�เนินไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการดำ�เนินการ
เช่น จัดทำ�ร่างวิสัยทัศน์และกรอบทิศทางการพัฒนา
การศึกษาระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) จัดทำ�
ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู พ.ศ. 2558-2572
โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนา
กำ�ลังคนให้เกิดความพร้อมและความรูด้ า้ นเทคโนโลยีดิจิทัล
พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและ
มีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิ
ตรงตามวิชาทีส่ อน นำ�เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือ่ งมือ
ทีเ่ หมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพือ่ เป็นเครือ่ งมือ
ช่วยครูหรือเพือ่ การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เช่น การเรียนทางทางไกล
การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับ
ระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
เป็นสำ�คัญ
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ความสอดคล้องของผลวิจัยกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูลบนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียนในฝัน
เป็นการเตรียมความพร้อมรับการเปลีย่ นแปลงในอนาคต ซึง่ จำ�เป็นต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารและองค์ความรูต้ า่ งๆ
เข้ามาช่วยเพือ่ ให้สามารถทำ�นายอนาคตได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ� จึงถือได้วา่ เป็นการวิจยั ทีส่ ามารถทำ�นายอนาคต
ที่เชื่อถือได้ และเป็นการใช้เทคนิคการวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อประเมินเหตุการณ์หรือ
พฤติกรรมทีน่ า่ จะเกิดขึน้ ในอนาคตทัง้ ระยะสัน้ หรือระยะยาว ซึง่ เป็นประโยชน์ตอ่ การนำ�ข้อมูลและสารสนเทศ
ที่ได้มาใช้ในการตัดสินใจ หรือกำ�หนดนโยบายเพือ่ ดำ�เนินการพัฒนาการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนของครู
และนักเรียนของประเทศไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต
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