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บทคัดย่อ 

การศกึษาวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาบทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการดำาเนนิงานหอ้ง
สมุดดีเด่น สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย
นี้ กลุ่มที่ 1 คือ ผู้บริหาร ครู ผู้ประสบความเสร็จในการบริหารห้องสมุดดีเด่น สังกัดสำานักงานเขตพื้น
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่มที่ 2 คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 1 กรงุเทพมหานคร จำานวน 375 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศึกษาครัง้น้ีเปน็แบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาห้องสมุดดีเด่น สังกัด
สำานักงานการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก ( =4.29, 
S.D.=0.12) มีดังนี้ 1) ด้านการสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ผู้บริหารบทบาทใน
การเป็นผู้นำาทางเทคโนโลยี 2) ด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ บทบาทในการวางแผนงานใน
การพัฒนา ปรับปรุง ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ อยู่อย่างสม่ำาเสมอ ในทุกปีการศึกษา 3) ด้าน
การบริหารจัดการห้องสมุด บทบาทของผู้บริการในการวางแผน กำาหนด นโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ของ
หอ้งสมดุ การสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืและแสวงหาความช่วยเหลอืจากหน่วยงานภายนอกและองค์กร
ภายนอก 4) ด้านการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เป็นผู้นำาในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
มีให้ครูและนักเรียนเห็นความสำาคัญ ตามลำาดับ

คำ�สำ�คัญ: การบริหารสถานศึกษา, บทบาทของผู้บริหาร, ห้องสมุดดีเด่น

Abstract

Research to study the role of the school administrators in the operation of the  
outstanding libraries. The sample group of this research, Group 1, was outstanding teacher 
administrators who were successful in library administration. Under the Office of the  
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บทนำา

การปฏิรูปการเรียนรู้การกระจายอำานาจ
ไปสูส่ถานศกึษาตามแนวทางการบรหิารจดัการทีใ่ช้
โรงเรียนเป็นฐาน จากการศึกษาวิจัยประเด็นเกี่ยว
กับ “แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรี
ยมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21” พบว่าปัญหาของ
การศกึษาทีเ่กดิขึน้ดังกล่าวเป็นปัญหาเชิงโครงสรา้ง
และระบบการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ 
ติดยึดกับระบบความคิดแบบเดิมไม่คิดออกนอก
กรอบ ทำาให้โครงสร้างและระบบการศึกษาก้าว
ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัต 
และไม่สามารถวิวัฒน์ตนเองให้พัฒนาไปสู่ระบบ
การศกึษาและการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัเปา้หมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development  
Goals: SDGs) ภายใตแ้นวคดิการพฒันาเศรษฐกจิ
แบบมสีว่นรว่ม (Inclusive Growth) ทีพ่ลเมอืงสว่น
ใหญม่สีว่นรว่มอยา่งเทา่เทยีมและทัว่ถงึ และบรบิท
ของการจดัการศกึษาเพือ่ความเทา่เทยีมและทัว่ถงึ 
(Inclusive Education) เพื่อให้พลเมืองสามารถ
แสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อ
เนือ่งตลอดชวีติ รวมทัง้สามารถยกฐานะและชนชัน้
ทางสังคมอันนำาไปสู่การสร้างความผาสุกร่วมกัน

ในสังคมของชนในชาติและลดความเหลื่อมล้ำาใน
การกระจายรายได้ของชนชั้นต่างๆ ในสังคมให้มี
ความทัดเทียมกันมากขึ้น

บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษา การพฒันา
สถานศึกษา ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ประเทศ ด้านการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
ผูบ้รหิารจึงมคีวามสำาคญัในการขับเคล่ือนโรงเรยีน
ในเกดิสงัคมแหง่การเรยีนรู ้โดยการพฒันาแหลง่การ
เรยีนรูเ้พือ่สนบัสนนุและสง่เสรมิใหน้กัเรยีนมคีวาม
ใฝรู้่ ใฝเ่รียน พร้อมจะพฒันาตนเองเพือ่เปน็บคุคล
แหง่การเรยีนรู ้แหลง่การเรยีนรูใ้นสถานศกึษา ไดแ้ก ่
ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดเคลื่อนที่ มุมหนังสือ
ในห้องเรียนห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องมัลติมีเดีย ห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องอินเทอร์เน็ต ศูนย์วิชาการ ศูนย์
วิทยบริการ ศูนย์โสตทัศนศึกษา ศูนย์สื่อการเรียน
การสอน ศนูยพั์ฒนากจิกรรมการเรยีนการสอน สวน
พฤกษศาสตร์ สวนวรรณคดี สวนสมุนไพร สวน
สุขภาพ สวนหนังสือ สวนธรรมะ ฯลฯ แหล่งเรียน
รู้ภายนอกสถานศึกษา ได้แก่ แหล่งการเรียนรู้ใน
ชมุชน เชน่ หอ้งสมดุประชาชน พพิธิภณัฑ ์หอศลิป ์
สวนสตัว ์สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร ์อทุยาน
วิทยาศาสตร์ ศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ภูมิปัญญา

Secondary Education Area 1, group 2, was 375 teachers under the Office of the Secondary 
Education Service Area Office 1, Bangkok. It was an estimation scale questionnaire. A Study 
of the Roles of Executives in Library Development Under the Office of Secondary Education, 
District 1, Bangkok, in all four areas at a high level ( =4.29, S.D.=0.12), there are 4 areas 
as follows: 1) Technology support and educational innovation. The role of executives in  
technology leadership 2) physical environment construction, Stay consistent In every academic 
year 3) library management Roles of service providers in planning, policy setting, mission, 
vision of the library Executives must cooperation and seek help from outside agencies and 
external organizations. 4) Support activities promoting reading habits. Executives must play 
a leadership role in promoting reading habits. Is set to have a love of reading period At least 
1 session per week to encourage teachers and students to see the importance.

Keywords: school administration, role of administrator, outstanding library
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ทอ้งถิน่ ศนูยว์ัฒนธรรม ศูนยห์ตัถกรรม วดั มสัยดิ 
ครอบครัว ชุมชน สถานประกอบการ องค์กรภาค
รัฐและเอกชน ฯลฯ

สมาคมหอ้งสมุดฯ ไดจ้ดัโครงการประกวด
ห้องสมุดดีเด่นประจำาปี ตั้งแต่ พ.ศ.2517 เป็นต้น
มา เพื่อสร้างขวัญและกำาลังใจแก่บรรณารักษ์ 
ผู้ปฏิบัติงานในการอุทิศ เสียสละพัฒนาห้องสมุด
โดยพจิารณาคดัเลอืกหอ้งสมุดทีมี่ระบบการบรหิาร 
บริการ นวัตกรรมในห้องสมุด การจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ตลอดจนการจัดกิจกรรม
สง่เสรมิการอา่นเพือ่เป็นการสร้างและพฒันาสงัคม
ไทยให้เป็นสังคมแห่งการอ่าน พัฒนาบุคลากรที่มี
คุณภาพรวมทั้งเพ่ือประกาศเกียรติคุณห้องสมุดดี
เด่นประจำาปี 2517 ถึงปัจจุบันสมาคมห้องสมุด
แห่งประเทศไทย

การพฒันาหอ้งสมดุมชีวีติเพือ่การยกระดบั
คณุภาพการศกึษาตามเปา้หมายของแผนพฒันาการ
ศึกษาชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพของประชากร 
ทกุชว่งวยัสามารถเขา้ถงึโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศกึษาและการเรยีนรูจ้ากระบบการศกึษาที่
มีความยืดหยุ่นหลากหลาย และสนองตอบความ
ต้องการของผู้เรียน สมรรถนะการศึกษาไทยใน
เวทีสากล พ.ศ. 2558 ภายใต้ระบบเศรษฐกิจฐาน
ความรู้ (Knowledge Based Economy) ที่เอื้อ
ต่อการสร้างสังคมแห่งปัญญาและการสร้างสภาพ
แวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ที่ประชาชนสามารถ
แสวงหาความรูแ้ละเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งตอ่เนือ่งตลอดชวีติ

จากความสำาคัญห้องสมุด การขับเคลื่อน
ให้เกิดการพัฒนาห้องสมุด เพื่อสร้างเยาวชน รัก
การอา่นและแสวงหาความรู้ตลอดชวีติ ตาม (ร่าง)  
พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2560 ตาม
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 
บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการพฒันาหอ้ง
สมุดดีเด่น จึงนับเป็นบทบาทที่สำาคัญ การบริหาร
ด้วยทฤษฎีการบริหาร การวางแผนในการพัฒนา 
ห้องสมุด การส่งเสริม สนับสนุน การให้ขวัญ
และกำาลังใจ เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน 
ตระหนักถึงความสำาคัญของการอ่าน ความสำาคัญ
ของห้องสมุด ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาถึงบทบาทของผู้
บรหิารในการพฒันาห้องสมดุดเีดน่ โรงเรยีนในสงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถาน
ศกึษาในการดำาเนนิงานหอ้งสมุดดเีดน่ สำานกังานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การศกึษาวจิยับทบาทของผูบ้รหิารในการ
พัฒนาห้องสมุดดีเด่น โรงเรียนในสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์จากแนวคิดและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ
ดำาเนนิงานหอ้งสมดุดเีดน่ไดเ้ปน็กรอบแนวคดิของ
การวิจัยดังนี้
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วิธีดำาเนินการวิจัย

1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ  
ผู้บรหิารสถานศกึษา และคร ูโรงเรยีนสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จำานวน 67 
โรงเรียน โดยเป็นผู้อำานวยการโรงเรียน จำานวน 
61 ผู้ช่วยผู้อำานวยการโรงเรียน จำานวน 72 คน 
และครู จำานวน 5,462 คน เป็นจำานวนประชากร
ทั้งหมด 5,595 คน

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียน สังกัด
สำานักงานพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 จำานวน 
67 โรงเรียน ซ่ึงการกำาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางสำาเร็จรูปของทาโร่ ยาเมเน่ (Yamane) จาก
นัน้ทำาการสุ่มตัวอยา่งแบบง่าย (Sample Random 
Sampling) กำาหนดกลุ่มตัวอย่างดังนี้ ผู้บริหาร
สถานศึกษา 67 คน ครู 5,595 คน เป็นจำานวน 
375 คน

2. เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็น
แบบสอบถาม บทบาทผู้บริหารในการพัฒนาห้อง
สมดุดเีดน่ คอื แบบสอบถามทีผู่ว้จิยัไดจ้ดัสรา้งขึน้
จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาแนวคดิ
และทฤษฎีจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษา ในการพฒันาหอ้งสมดุมชีวีติ 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 สถานภาพของ
ผูต้อบแบบสอบถาม มลีกัษณะเปน็แบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) ได้แก ่อาย ุระดับการศกึษา 
ตำาแหน่ง ประสบการณ์การในการทำางานและ
ขนาดของสถานศึกษา ตอนที่ 2 เกี่ยวกับบทบาท
ของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาห้องสมุดดี
เด่น สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 1 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นลักษณะแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท 
(Likert)

3. ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

เพือ่ให้การดำาเนนิการวจัิยเปน็ไปอยา่งถกู
ต้องตามระเบียบ ผู้วิจัยได้ดำาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยมีขั้นตอนการดำาเนินงาน ดังต่อไปนี้

3.1 ทำาหนงัสอืแนะนำาตวัจากบัณฑติวิทยาลยั 
มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทาและขออนญุาตใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลไปยังสังกัดสำานกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร

3.2 ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้
วจิยันำาแบบสอบถามพรอ้มดว้ยหนงัสอืจากบณัฑติ
วทิยาลยั ผูว้จิยัขอหนงัสอืนำาสง่แบบสอบถามไปยงั
โรงเรยีนเปา้หมาย พรอ้มทัง้นดัวนัรบัแบบสอบถาม

ภ�พประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

แนวทางการพัฒนาห้องสมุด
ดีเด่น สำานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
กรุงเทพมหานคร

1. ด้านการบริหารจัดการห้องสมุด

2. ด้านการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

3. ด้านการสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การศึกษา

4. ด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ วัสดุ 
ครุภัณฑ์

บทบ�ทผู้บริห�รในก�รดำ�เนินง�นห้องสมุดดีเด่น
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3.3 นำาแบบสอบถามท่ีได้รับคืน จำานวน 
375 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และดำาเนินการ
ตรวจสอบความสมบรูณข์องแบบสอบถาม โดยการ
รวบรวมแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ทัง้หมดแลว้นำา
ไปวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์

4. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามมา
ตรวจสอบความสมบูรณ์จัดระเบียบข้อมูล ลง
รหัสและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้
โปรแกรมสำาเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตามจุดมุ่ง
หมายที่ผู้วิจัยตั้งไว้ ดังนี้

4.1 วิเคราะห์ข้อมูลสภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถามด้วยวิธีการแจกแจงค่าความถี่  

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)

4.2 วิเคราะห์บทบาทผูบ้รหิารสถานศกึษา
ในการพัฒนาห้องสมุดดีเด่น สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดยนำามาหาใช้
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการวิจัย

ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูบทบาทของผูบ้รหิาร
ในการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยการหาค่า
เฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏดัง
ตารางที่ 1

ต�ร�งท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการดำาเนินงานห้องสมุดดีเด่น ของโรงเรียนใน
สังกัด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร

บทบ�ทของผู้บริห�รในก�รดำ�เนินง�นห้องสมุดดีเด่น
n=375

คว�มหม�ย
S.D.

ด้านการบริหารจัดการห้องสมุด 4.15 0.03 มาก

ด้านการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 4.13 0.03 มาก

ด้านการสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 4.50 0.02 มาก

ด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ วัสดุ ครุภัณฑ์ 4.40 0.02 มาก

รวม  4.29  0.12  ม�ก

จากตารางที ่1 พบวา่ บทบาทของผูบ้รหิาร
ในการดำาเนินงานห้องสมุดดีเด่น สังกัดสำานักงาน
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร 
โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก ( =4.29, 
S.D.=0.12) และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า 
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ บทบาทของผู้บริหารในด้านการ
สนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
( =4.50, S.D.=4.40) ด้านการสร้างสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ วัสดุ ครุภัณฑ์ ตามลำาดับ และอยู่ใน

ระดับ มาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ
ห้องสมุด ( =4.15, S.D.=0.36) และด้านการ
สนบัสนนุกจิกรรมสง่เสรมินสิยัรกัการอา่น ( =4.13, 
S.D.=0.32) ตามลำาดับ

อภิปรายผล

การศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการ
พัฒนาห้องสมุดดีเด่น สังกัดสำานักงานการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบว่า บทบาทของผู้บริหารในการดำาเนินการ 
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ห้องสมุดดีเด่น 4 ด้าน มีดังนี้

1. ด้านการสนับสนุนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา ผู้บริหารบทบาทในการ
เป็นผู้นำาทางเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 แนว
โน้มของโลกที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยี 
พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง แนวคิดการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
บทบาทในการสนบัสนุนใหเ้กิด ใหมี้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือแก้ปัญหาและเพ่ือ
พัฒนาการทำางานของห้องสมุดดีเด่น เทคโนโลยี 
มีความสำาคัญ และมีความจำาเป็นอย่างสูงสุดใน
การให้บรกิารแกนั่กเรยีน คร ูและบคุลากร มคีวาม
พร้อมในการปฏบิตังิานโดยเฉพาะในในการจดัการ
เรยีนการสอนออนไลน ์ในสถานการณวิ์กฤตตา่งๆ 
อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ที่ส่งผล
ให้ที่โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาได้ ดังนั้นการเตรียมความพร้อม ท้ัง
ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา รวม
ถึงพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ ให้มีความทันสมัย การฝึก
ทักษะการใช้งาน ในการใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กดิประโยชน์
สูงสุด และสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษามา
เพื่อแก้ไขปัญหาจึงนับเป็นปัจจัยที่สำาคัญ จากผล
การวิจัยพบว่า การดำาเนินงานที่มีความจำาเป็นคือ 
บริการให้ความรู้ การจัดอบรม สัมมนา ในการใช้
เทคโนโลย ีและนวตักรรมทางการศึกษา ทีท่นัสมยั 
และสม่ำาเสมอ และนำาเทคโนโลยีและนวตักรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาห้องสมุด อีกทั้งยังต้องมี
บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีดีในการให้บริการ 
ณ หอ้งสมดุ เพือ่ความสะดวกในการศกึษาคน้คว้า 
เพ่ือการสืบค้นท่ีมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยการดำาเนินการท่ีสำาคัญและจำาเป็นต่อ
การจัดการศึกษามีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป การ
บรหิารจดัการของห้องสมดุ มกีารปรับการให้บริการ
โดยนำาเทคโนโลยเีขา้มาประยุกต ์ในการจัดบรกิาร
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการและ 

ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น ค้นคว้า ได้อย่างมีอิสระ 
แม้จะอยู่ในสถานการณ์วิกฤต และไม่สามารถ 
เดินทางมาใช้สถานที่ในการค้นคว้าที่ห้องสมุดได้ 
การจดับริการของห้องสมุดยงัคงสามารถดำาเนินต่อ
ไปไดอ้ยา่งไมส่ิน้สดุ สอดคลอ้งกบัผลการสมัภาษณ ์
จากโรงเรียนท่ี 1 ท่ีได้รับ รางวัลห้องสมุดดีเด่น 
ประจำาป ี2561 ทีก่ลา่ววา่ “จำาเปน็ที ่โรงเรยีนตอ้ง
มีเครือข่ายออนไลน์ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนรัก
การอา่นแสวงหาความรูม้ากข้ึน โดยการดำาเนนิการ
สร้างเพจ Facebook เพื่อแนะนำา ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านข่าวสาร ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ และเพื่อการติดต่อสื่อสาร 
สะดวก และเข้าถึงได้อย่างง่าย ทันเวลา และตรง
ความต้องการ ทำาให้ผู้ใช้บริการใกล้ชิดกับห้อง
สมุดมากยิ่งขึ้น” สอดคล้องกับแนวติดของ วิจารณ์  
พานิช (ออนไลน์, 2555) ได้กล่าวถึงทักษะเพื่อ
การดำารงชวิีตในศตวรรษที ่21 ว่า สาระวิชามคีวาม
สำาคญัแตไ่มเ่พยีงพอสำาหรบัการเรยีนรูเ้พือ่มชีวีติใน
โลกยุคศตวรรษที่ 21 ควรเป็นการเรียนจากการ
คน้ควา้เองของนกัเรยีน โดยครชูว่ยแนะนำาและชว่ย
ออกแบบกจิกรรมทีช่ว่ยใหน้กัเรยีนแตล่ะคนสามารถ
ประเมนิความกา้วหนา้ของการเรยีนรูข้องตนเองได ้
สาระวชิาหลกั (Core Subject) ประกอบดว้ย ภาษา
แม่ และภาษาสำาคัญของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร์ 
การปกครองและหน้าที่ พลเมือง เศรษฐศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ โดย
วิชาแกนหลักนี้จะนำามาสู่การกำาหนดเป็นกรอบ
แนวคิดและยทุธศาสตร์สำาคัญต่อการจัดการเรียนรู้
ในเนือ้หาเชงิสหวทิยาการ (Interdiscriplinary) หรอื
หวัขอ้สำาหรบัศตวรรษที ่21 โดยสง่เสรมิความเขา้ใจ
ในเนือ้หาวชิาแกนหลกัสอดแทรกทกัษะแหง่ศตวรรษ
ที ่21 ดงันี ้1) ทกัษะดา้นการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม 
จะเป็นตวักำาหนดความพรอ้มของนกัเรยีนเขา้สู่โลก
การทำางานทีม่คีวามซบัซอ้นมากขึน้ในปจัจบัุน ไดแ้ก ่
ความริเริ่ม สร้างสรรค์และนวัตกรรมการคิดอย่าง
วิจารณญาณและการแก้ปัญหา และการสื่อสาร
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และการร่วมมอื 2) ทกัษะดา้นสารสนเทศ สือ่ และ
เทคโนโลย ีเน่ืองดว้ยในปจัจบุนัมกีารเผยแพรข่อ้มลู
ขา่วสารผา่นทางสือ่และเทคโนโลยมีากมาย ผูเ้รยีน
จึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย 
โดยอาศยัความรูใ้นหลายดา้นเทคโนโลย ี3)ทกัษะ
ดา้นชวีติและอาชพี ในการดำารงชวีติและทำางานใน
ยุคปัจจุบันให้ประสบความสำาเร็จนักเรียนจะต้อง
พัฒนาทกัษะชวีติทีส่ำาคญั ไดแ้ก ่ความยดืหยุน่และ
การปรบัตวั การรเิร่ิมสร้างสรรค์และเป็นตวัของตวั
เอง ทกัษะสงัคมและทกัษะขา้มวฒันธรรม การเปน็
ผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความรับผิด
ชอบเช่ือถือได้ (Accountability) และภาวะผูน้ำาและ
ความรับผิดชอบ (Responsibility)

2. ดา้นการสรา้งสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องสมุด ผู้บริหารควรมีบทบาทใน
การวางแผนงานในการพฒันา ปรบัปรงุ ภมูทิศัน ์สิง่
แวดล้อมทางกายภาพ อยู่อย่างสม่ำาเสมอ ในทุกปี
การศึกษา เนื่องจากห้องสมุด เป็นพื้นที่สาธารณะ
ในการหมุนเวียนเปลี่ยนผู้มาใช้บริการ จึงส่งผล
ให้สิ่งแวดล้อม ควรมีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ควรมีการทำาความสะอาดด้วยน้ำายาฆ่า
เชื้อโรค ทำาความสะอาด และมีจุดสำาหรับล้างมือ
ด้วยเจลแอลกอฮอล์ การสร้างบรรยากาศให้เกิด
การกระตุ้นให้เกิดการใฝ่รู้ การแสวงหาคำาตอบ 
การจัดบรรยากาศเพื่อเอื้อต่อการแสวงหาความรู้ 
เป็นบทบาทหนึ่งที่สำาคัญในการพัฒนาห้องสมุดดี
เด่น จากการวิจัยพบว่า ตำาแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสม 
สะดวกและเขา้ถงึงา่ย เปน็ความสำาคญั อนัดบัแรก
ในการพัฒนาห้องสมุด บรรยากาศ วัสดุ ครุภัณฑ์  
มกีารเสือ่มสภาพไดร้วดเรว็ จงึควรมแีผนการพฒันา 
ปรบัปรงุ บำารงุรกัษา รกัษาความสะอาด สิง่แวดลอ้ม
สวยงาม และมีการปรับเปลี่ยนบรรยากาศ การจัด
วางโต๊ะ ตู้ เก้าอี้ให้มีความหลากหลาย และมีการ
หมุนเวียน อยู่อย่างสม่ำาเสมอ และควรมีการวาง
มาตรการในการสนับสนุนนโยบายในการ ลดโลก

รอ้น ประหยดัพลังงาน หรอืมกีารนำาเทคโนโลยใีนการ
ประหยดัพลงังานมาปรบัใชก้บัหอ้งสมดุ สอดคลอ้ง
กบัผลการสมัภาษณข์องโรงเรยีนโรงเรยีนที ่2 ทีว่า่ 
ผู้บริหารสนับสนุนให้มีแผนพัฒนาด้านกายภาพ  
ภูมิทัศน์ สื่อการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความทันสมัย  
และตรงความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร สอดคลอ้งกบั 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหล่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2545 มีสาระสำาคัญที่เสริม
สร้างความใฝ่รู้ การศึกษาค้นคว้า วิจัย อันจะนำา
ไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งสะท้อนบทบาทของ 
แหล่งเรียนรู้ โดยให้สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม  
สื่อการการสอน และอำานวยความสะดวกเพื่อให้ 
ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้มีความรอบรู ้ท้ังนีผู้ส้อน และ
ผูเ้รยีนอาจเรียนไปพรอ้มกนัจากสือ่ และแหลง่เรียนรู ้
ที่หลากหลาย อีกทั้งมาตรา 25 กำาหนดบทบาท 
รัฐในการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ โดยส่งเสริมการ
ดำาเนินงาน และการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ 
หอศลิป ์สวนสตัว ์สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ 
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬา
และนนัทนาการ แหลง่ขอ้มลู และแหลง่การเรยีนรู้
อื่นๆ อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดยสอบ
คลอ้งกบั สำานกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา (2553: 
15-18) ได้กำาหนดกรอบแนวทางการปฏิรูปการ
ศึกษาในทศวรรษทีส่อง (พทุธศักราช 2552-2561) 
ไวว้า่ สถานศกึษาทกุระดบัตอ้งพฒันาสถานศกึษา
ใหส้ามารถเปน็แหลง่เรยีนรูท้ีม่คีณุภาพ และพฒันา
แหลง่เรยีนรูอ้ืน่ๆ สำาหรบัการศกึษาและการเรยีนรู ้
ทัง้ในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั เพือ่สง่เสรมิ
การเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่งตลอดชวีติ จงึเปน็บทบาท
และหนา้ทีข่องผูบ้รหิารตลอดจนผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝา่ย
จะต้องตระหนักให้ความสำาคัญ และเห็นคุณค่าใน
การดำาเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
และชมุชนใหเ้กดิผลอยา่งเปน็รปูธรรม เพราะแหลง่
เรียนรู้ในสถานศึกษาและชุมชน เป็นปัจจัยสำาคัญ
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ให้ผู้เรียนเก็บรวบรวมข้อมูล คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นกระบวน
การที่สำาคัญสำาหรับการศึกษาในยุคปัจจุบัน และ
แหล่งเรียนรู้ยั่วยุให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น 
และต้องการเข้าไปใช้บริการ เพื่อให้เป็นลักษณะ
การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ตามพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2545 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 คือ สามารถเรียนรู้ 
ได้ตลอดเวลา ทุกสถานที่ เน้นกระบวนการเรียนรู้ 
ที่มีความสุขมีทางเลือกและมีแหล่งเรียนรู้ท่ี 
หลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
โดยมุ่งเน้นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำาคัญ

3. ดา้นการบรหิารจดัการหอ้งสมดุ บทบาท
ของผูบ้รกิารในการวางแผน กำาหนด นโยบายพนัธกิจ  
วิสัยทัศน์ของห้องสมุดให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์
ของโรงเรียน เพ่ือกำาหนดทศิทางในการทำางานของ
หอ้งสมุด วางเปา้หมายในการพฒันาทีช่ดัเจน แตง่
ตั้งคณะกรรมการงานห้องสมุด และกำาหนดให้ครู
ผูร้บัผดิขอบเปน็กรรมการวชิาการ เขา้รว่มประกวด 
แข่งขัน ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อ
พัฒนาการทำางานให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน 
และมีความยั่งยืน ผู้บริหารจะต้องส่งเสริมให้เกิด
การสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมือและแสวงหาความ 
ชว่ยเหลือจากหนว่ยงานภายนอกและองคก์รภายนอก 
สอดคลอ้งกับผลการสมัภาษณข์อง โรงเรยีนมธัยม
วัดหนองแขม โรงเรียนที่ได้รับรางวัลห้องสมุด 
ดีเด่น ประจำาปี 2560 ที่ว่า โรงเรียนต้องกำาหนด
วิสัยทัศน์ในการพัฒนางานห้องสมุดที่ชัดเจน ตั้ง
เป้าหมายความสำาเร็จ มีแผนงานที่นำามาซึ่งความ
สำาเรจ็นัน้ อาท ิการเขา้รว่มประกวดหอ้งสมดุดเีดน่ 
ของสมาคมหอ้งสมดุแหง่ประเทศไทย การเขา้รว่ม
การแขง่ขนัศลิปหัตถกรรม การเขา้รว่มโครงการกบั
หน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการวัดประสิทธิภาพ
การพัฒนางานว่าอยู่ในระดับใด และควรมีการ
พฒันาการทำางานอยา่งไร สอดคลอ้งกบักระบวนการ

บรหิารคณูภาพตามวงจรเดมมิง่ (Deming: PDCA) 
ในการบริหารงานห้องสมุด ซึ่งประกอบด้วยขั้น
ตอนที่ 1 การวางแผน (Plan-P) ขั้นตอนที่ 2 การ
ปฏบิตัติามแผน Do-D) ขัน้ตอนที ่3 การตรวจสอบ 
(Check-C) และขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุง (ACT 
–A) มาใช้ดำาเนินกรเพ่อสร้างระบบคุณภาพของ
การบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสามารถสร้างผลผลิตในการ
เรยีนรูท้ีม่คีณุภาพสงูขึน้ตามเจตนารมแหง่พระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ อันเป็นหลักการในการ
จดัการศกึษา ซึง่สอดคลอ้งกบักระทรวงศกึษาธกิาร 
(2554) ท่ีไดก้ล่าวถงึแนวทางการบรหิารแหล่งการ
เรยีนรูท่ี้เนน้การบรหิารแหลง่การเรยีนรู ้เพือ่ให้การ
จัดการแหล่งการเรียนรู้มีคุณภาพ มีการทำางาน
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ช่วยส่งเสริม
การใชแ้หลง่การเรยีนรูใ้หบ้รรลเุปน็หมายหลกัสตูร 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. ดา้นการสนบัสนนุกจิกรรมสง่เสรมินสิยั
รักการอ่าน ผู้บริหารจะต้องมีบทบาทในการเป็น
ผู้นำาในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีการกำาหนด
ให้มีคาบรักการอ่าน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คาบ 
เพื่อกระตุ้นให้ครูและนักเรียน เกิดการตระหนักรู้  
ถึงความสำาคัญของการอ่าน การส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน และเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ 
และมคีวามสขุ สนกุสนาน มกีารสง่เสรมิ สนบัสนนุ  
ยุวบรรณารกัษ์ส่งเสรมินิสัยรกัการอ่าน ในการพฒันา
กจิกรรมสง่เสริมนสิยัรักการอา่น สนบัสนนุใหไ้ด้เขา้
รว่มการแขง่ขนัในระดบัประเทศ สง่เสรมิสนบัสนนุ 
ใหม้กีารจดักจิกรรมบริจาคหนงัสือมอืสอง สอดคล้อง
กับผลการสัมภาษณ์ของ โรงเรียนที่ได้รับรางวัล
ห้องสมุดดีเด่น ทั้ง 3 โรงเรียน ว่าการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ควรมีความหลากหลาย 
และเป็นกิจกรรมที่มีความน่าสนใจ เช่น กิจกรรม
เขียนคล่องครรลองไทย กิจกรรมพัฒนานักเรียน
อ่านเขียนไม่คล่อง กิจกรรมหยุดทุกอย่างวาง 
ทกุงานอา่นทกุคน กจิกรรมรว่มสรา้งชมุชน กจิกรรม
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สัปดาห์ห้องสมุด. กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ 
กิจกรรมส่งเสริมทักษะคำาศัพท์ คำาคม กิจกรรม
ค่ายรักการอ่าน กิจกรรมหนังสือน่าอ่าน กิจกรรม
บนัทึกรักการอา่น กจิกรรมสดุยอดนกัอา่น เปน็ตน้ 
สอดคล้อง สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน (2561) ได้กำาหนดกรอบแนวทางการ
ดำาเนนิงานกิจกรรมโครงการสง่เสรมินสิยัรกัการอา่น
และแผนการพัฒนาห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยกำาหนดเป้าหมายของการอา่น ระดบัมธัยมศกึษา
ปีที่ 1-3 อ่านไม่น้อยกว่า 20 เล่มต่อปี ระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 อ่านไม่น้อยกว่า 20 เล่ม 
ตอ่ป ีใหก้บั สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้ 
พืน้ฐาน ไดก้ำาหนดแผนปฏบิตัริาชการ ตามยุทธศาสตร์
ในดา้นการพฒันาผูเ้รยีน โดยการสง่เสรมิสนบัสนนุ
ใหผู้เ้รยีนมนีสิยัรกัการอา่น แนวทางการขับเคลือ่น
ของโรงเรยีนรูก้ารสง่เสริมนสิยัรักการอา่นและการ
พฒันาหอ้งสมดุ ไดก้ลา่ววา่ โรงเรยีนเปน็หนว่ยงาน
สำาคัญโดยตรงในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน
ชอบอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน ดังนั้น เพื่อให้เกิด
การขบัเคลือ่นกจิกรรมสง่เสรมินสิยัรกัการอา่นของ
นกัเรยีนและการพฒันาหอ้งสมุดสูก่ารปฏบิตัอิยา่ง
เปน็รปูธรรม โรงเรยีนควรมกีารสง่เสรมินสิยัรกัการ
อา่นของนกัเรยีนและการพฒันาหอ้งสมดุใหช้ดัเจน 
โดยดำาเนนิงานดงัตอ่ไปนี ้1) ผูบ้รหิารสนบัสนนุการ
จัดห้องสมุดโรงเรียนและมุมหนังสือในห้องเรียน 
สนบัสนนุงบประมาณเพือ่การซือ้หนงัสอืและสง่เสริม 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียน  
2) ผู้บริหารจัดครูบรรณารักษ์ประจำาในห้องสมุด 
และมกีารปฏบิตักิารในรปูของคณะทำางาน สนบัสนนุ
ให้จัดกจิกรรมสง่เสรมิการอา่น สอนวิธใีชห้อ้งสมดุ 
แนะแนวการอา่น 3)ครบูรรณารกัษ ์จดักจิกรรมสง่
เสริมการอา่นและนำานำานกัเรียนรู้จกัอา่น ประสาน
ความรว่มมอืกนัระหวา่งโรงเรยีนในกลุม่เดยีวกนัใน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย 
5) ฝกัการจดัทำารายงานและศกึษาคน้ควา้ แนะนำา
หนงัสอืในหอ้งสมดุ วธิกีารเขยีน เรยีบเรยีง ยอ่เรือ่ง

และการเขียนบรรณานุกรม 6) สร้างบรรยากาศ 
ในห้องสมุดให้เอื้อต่อการอ่านและเป็นท่ีสนใจ  
เชญิชวนใหเ้ขา้ใช ้มคีวามเปน็ระเบยีบ สะดวกสบาย 
มีการจัดแสดงหนังสือใหม่ สอดคล้องกับการเรียน
การสอน แนะนำาหนังสือให้แก่นักเรียน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย 

1.1 ผู้บริหารกำาหนดนโยบาย พันธกิจ 
และเป้าหมาย แผนปฏิบัติการ งบประมาณในการ 
ส่งเสรมินสัิยรกัการอา่น ส่งเสรมิการพัฒนางานหอ้ง
สมุด และการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

1.2 ผู้บริหารมีการจัดสรรงบประมาณใน
การพัฒนางานห้องสมุดเพียงพอต่อความจำาเป็น
ในการพัฒนา การปรับภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม วัสดุ 
ครภุณัฑ ์ทรพัยากรสารสนเทศ การพฒันาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการศึกษา การจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

1.3 ผู้บริหารมีการกำาหนดวิสัยทัศน์ ใน
การบรกิารความรู ้การสรา้งขอ้ตกลงรว่มกนัในการ
เป็นห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชน 

1.4 ผู้บริหารมีการประกาศ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการงานห้องสมุดเป็นคณะกรรมการ
วชิาการเพือ่รว่มกำาหนดแผนงาน และการดำาเนนิงาน 
ที่สอดคล้องกับแผนงานการทำางานของห้องสมุด 
เช่น การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับการ
สืบค้นแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด 

1.5 ผู้บริหารสนับสนุนความดีความชอบ
ของบุคลากรในการมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน
ห้องสมุด เช่น การมอบรางวัล ยกย่อง ประกาศ
เกียรติคุณ

2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย 

2.1 ผู้บริหารกำาหนดนโยบาย พันธกิจ 
และเป้าหมาย แผนปฏิบัติการ งบประมาณในการ 
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ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมการพัฒนางาน 
ห้องสมุด และการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

2.2 ผู้บริหารมีการจัดสรรงบประมาณใน
การพัฒนางานห้องสมุดเพียงพอต่อความจำาเป็น
ในการพัฒนา การปรับภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม วัสดุ 
ครภุณัฑ ์ทรพัยากรสารสนเทศ การพฒันาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการศึกษา การจัดกิจกรรมส่ง
เสริมนิสัยรักการอ่าน 

2.3 ผู้บริหารมีการกำาหนดวิสัยทัศน์ ใน
การบรกิารความรู ้การสรา้งขอ้ตกลงรว่มกนัในการ
เป็นห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชน 

2.4 ผู้บริหารมีการประกาศ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการงานห้องสมุดเป็นคณะกรรมการ
วิชาการเพื่อร่วมกำาหนดแผนงาน และการดำาเนิน
งานท่ีสอดคล้องกับแผนงานการทำางานของ 
ห้องสมุด เช่น การจัดการเรียนการสอนสอดคล้อง
กับการสืบค้นแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด 

2.5 ผู้บริหารสนับสนุนความดีความชอบ
ของบุคลากรในการมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน
ห้องสมุด เช่น การมอบรางวัล ยกย่อง ประกาศ
เกียรติคุณ
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