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บทคัดย่อ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดําเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนขั้นพื้นฐาน สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้
ความรู้ทางด้านบริการวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านพัฒนาห้องสมุดให้กับโรงเรียนขั้นพื้นฐาน ในสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี ให้มีการพัฒนาด้านสื่อส่งเสริมการเรียนการสอน การจัดการห้องสมุดให้ทันสมัยและ
น่าเข้าใช้บริการ ทั้งในด้านการจัดหาหนังสือ จัดเตรียมหนังสือ การจัดห้องสมุดและการดําเนินกิจกรรมห้องสมุด โดย
มีโรงเรียนที่เข้าร่วมในการเรียนรู้ จํานวน 10 โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเขตที่ 1-5 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการดําเนินงานจัดกิจกรรมให้ความรู้กับคณะครูและนักเรียน ทั้ง 10 โรงเรียน โดยมีการให้
ความรู้ด้าน (1) การจัดการห้องสมุดสมัยใหม่ (2) การให้ ความรู้ด้านการสืบค้นข้อมูล (3) การจัดให้ความรู้เรื่อง
ห้องสมุดสีเขียว และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นอกจากนั้นยังได้มีการมอบหนังสือและสื่อการเรียนการสอน ให้กับ
ทางห้องสมุดโรงเรียน ทั้ง 10 โรงเรียน จากการแลกเปลี่ยนให้ความรู้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในด้านวิชาชีพ
บรรณารักษ์กับหน่วยงานภายนอกและเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับการบริการวิชาการแก่ชุมชนและ
สังคม

คําสําคัญ: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน, ห้องสมุดโรงเรียน, เขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี
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ABSTRACT
The project “Ubon Ratchathani University and Development of Library in
Fundamental School under Ubon Ratchathani Educational Service area” has been financially
supported by Ubon Ratchathani University for community services. The objective of this project is
to provide knowledge in academic services, exchange knowledge in development of library in
fundamental school under the Ubon Ratchathani educational service area. We focus on many
aspects, the development of educational media, rearrangement the library to be attractive and
modern for both in the supplying and preparation of books for library and operation of library
activities. There are 10 schools participating in the learning in the educational service area 1-5, in
the educational area Ubon Ratchathani. We organize some activities to educate the faculty and
students of all 10 schools as following; 1. Modern library management 2. Providing information
search knowledge 3. Providing knowledge about green libraries and encouraging people to read a
book. In addition, books and educational materials were also provided to all 10 school libraries
from the exchange of knowledge, resulting in public relations in the profession of library and
information science with external agencies. Importantly, we are able to present our Ubon
Ratchathani University to public community and society in term of academic services.

Keyword: Ubon Ratchathani University, Development of Library, Library in Fundamental
School, Ubon Ratchathani Educational Service area
บทนํา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีหน้าที่หลักสําคัญอีกประการหนึ่ง นอกจากทําการสอนและวิจัยแล้ว
ยังมีหน้าที่บริการทางวิชาการแก่สังคมของชุมชนท้องถิ่น โดยตระหนักถึงเยาวชนที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่น เพื่อเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษา และปัจจุบันนี้ได้มีการผลิตสื่อทางการศึกษาออกมาอย่างหลากหลาย หากเด็กมีพื้นฐานทาง
การศึกษาที่ดี มีการกระตุ้นและส่งเสริมเปิดโลกความคิด และจินตนาการของเด็กให้มีความรู้ได้อย่างกว้างไกล ซึ่ง
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการ ทั้งการให้บริการทางวิชาการแก่
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก โดยมีภารกิจในการสนับสนุนทางด้านการเรียน
การสอนของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมทั้งการให้บริการแก่ชุมชน ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมในการให้บริการ
วิช าการในปี พ.ศ. 2562 แก่ ห้ อ งสมุ ด โรงเรีย นในเครือ ข่า ยพั น ธมิ ต รและโรงเรี ยนในสั งกั ด เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
อุบลราชธานี เพื่อช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับห้องสมุดโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี และส่วนหนึ่ง
ที่ควรให้การสนับสนุนด้วยการปลูกฝังนิสัยการรักการอ่าน ทั้งด้านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มความรู้
เกี่ยวกับ การรักการอ่านและการเข้าถึงความรู้ด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่ อให้เยาวชนไทยได้รับการพัฒ นา
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คุณภาพทางการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานีมีเขตพื้นที่การศึกษาจํานวน 5 เขตพื้นที่ ตั้งอยู่สุดเขตชายแดนตะวันออก
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีขนาดพื้นที่ใหญ่ เป็นอันดับ 2 ของภาค และเป็นอันดับ 5 ของ
ประเทศ (สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี, 2560) ซึ่งโรงเรียนที่สังกัดในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาจะมี
สภาพพื้นฐานที่แตกต่างกันไป โดยหลัก ๆ จะเน้นในเรื่องของความพร้อมในด้านการให้ความรู้ทางการศึกษาทางด้าน
ห้องสมุดที่เป็นส่วนสําคัญที่มีบทบาทในการให้บริการความรู้ ซึ่งบางโรงเรียนยังมีความพร้อมที่แตกต่างกัน ดังนั้น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นหน่วยงานทางการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการที่จะพัฒนาความรู้ทางด้าน
การศึกษา จึงได้มีการจัดให้บริการความรู้ทางด้านห้องสมุด ที่จะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนทางการศึกษา ซึ่งเป็นความรู้
พื้นฐานที่สําคัญที่ให้ความรู้เพื่อที่จะสามารถเรียนรู้ต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนขั้นพื้นฐานในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี ให้มีความ
ทันสมัยและน่าเข้าใช้บริการ
2. เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน มีทั กษะในการใช้สื่อสารสนเทศ สามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง และเรียนรู้การใช้ห้องสมุดได้ถูกต้อง
3. เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านห้องสมุดแก่บุคลากรที่จะทําหน้าที่เป็นครูบรรณารักษ์ให้เข้าใจถึงวิธี
การจัดหาหนังสือ จัดเตรียมหนังสือ การจัดห้องสมุดและการดําเนินกิจกรรมห้องสมุด
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
1. ติ ด ต่ อ ประสานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจั งหวั ด อุ บ ลราชธานี เขตที่ 1-5 เพื่ อ คั ด เลื อ กรายชื่ อ
โรงเรียน เพื่อที่คัดเลือกเข้าร่วมจัดพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โดยจัดทําหนังสือประสานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1-5
ขอความอนุเคราะห์ ให้ส่งรายชื่อโรงเรียนที่จะให้สํานักวิทยบริการให้ความรู้ทางด้านห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน โดยทางสํานักวิทยบริการจะเป็นผู้คัดเลือกรายชื่อที่ส่งมา
2. แต่งตั้งคณะทํางานผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3. ลงพื้นที่ออกสํารวจโรงเรียนตามที่เขตได้จัดส่งรายชื่อโรงเรียน โดยการคัดเลือกโรงเรียนเขต
ละ 2 โรงเรียน จาก 5 เขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสิ้น 10 โรงเรียน
4. บรรณารักษ์ลงพื้นที่ ที่โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก เพื่อสอบถามเรื่องนโยบายการบริหารงาน
ห้องสมุดโรงเรียน และความต้องการด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่สํานักวิทยบริการให้คําแนะนํา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการห้องสมุด
5. บรรณารักษ์จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และหนังสือ เพื่อเตรียมไปออกจัดกิจกรรม และให้คําแนะนํา
และมอบหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียน
6. จัดประชุมเตรียมการออกจัดกิจกรรมให้ความรู้กับทางโรงเรียน โดยการกําหนดวันที่เตรียมลง
พื้นที่โรงเรียน
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7. จัดทําหนังสือถึงทางโรงเรียนและพื้นที่เขตการศึกษาเขตที่ 1- 5 เพื่อกําหนดวันที่จะออกไปจัด
กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับโรงเรียน
8. ดําเนินการออกจัดกิจกรรม โดยให้ความรู้ด้านห้องสมุดกับครูที่ดูแลรับผิดชอบห้องสมุดและ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จํานวน 10 โรงเรียน
9. ให้ความรู้เรื่องห้องสมุดสีเขียว ในการรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อม
10. ประเมินและสรุปผลในกิจกรรมที่ได้ดําเนินการ
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์
สรุปผล
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดําเนินการ จัดกิจกรรมโครงการโดยถ่ายทอด
ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการห้องสมุด และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กับการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนขั้นพื้นฐานในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี จํานวน 10 โรงเรียน ผู้เข้าร่วม
โครงการ ทั้งสิ้น 742 คน โดยมีขั้นตอนการดําเนินโครงการโดยได้ทําหนังสือหารือกับทางเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด
อุบลราชธานี เพื่อคัดเลือกโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการจากการออกสํารวจ จํานวน 10 โรงเรียน ได้แก่
พื้นที่การศึกษาเขต 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองเป็ด จํานวนนักเรียนที่เข้าร่วม จํานวน 60 คน และโรงเรียนดอนมด
แดงบ้านดงบัง จํานวนนักเรียนที่เข้าร่วม 69 คน พื้นที่การศึกษาเขต 2 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือ จํานวน
นักเรียนที่เข้าร่วม 88 คน และโรงเรียนบ้านตากแดด จํานวน 68 คน พื้นที่การศึกษาเขต 3 ได้แก่ โรงเรียนนางาม
(ผลแก้วอุปถัมภ์) จํานวน 61 คน และโรงเรียนบ้านกุ่ม จํานวน 70 คน พื้นที่การศึกษาเขต 4 ได้แก่ โรงเรียนบ้านแก
นาคํา จํ านวน 72 คน และโรงเรีย นบ้ านสํ าโรงคุ รุป ระชาสามั ค คี จํานวน 72 คน พื้ น ที่ ก ารศึ กษาเขต 5 ได้ แ ก่
โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี จํานวน 89 คน และโรงเรียนบ้านกลาง จํานวน 93 คน รวมนักเรียนเข้าร่วมในโครงการ
ทั้งสิ้น 742 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนขั้นพื้นฐานในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี
ให้มีความทันสมัยและน่าเข้าใช้บริการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะในการใช้สื่อสารสนเทศ
สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง เรียนรู้การใช้ห้องสมุดได้ถูกต้อง สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านห้องสมุดแก่บุคลากรที่จะทําหน้าที่เป็นครูบรรณารักษ์ให้เข้าใจถึงวิธีการ
จัดหาหนังสือ จัดเตรียมหนังสือ การจัดห้องสมุดและการดําเนินกิจกรรมห้องสมุด
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ภาพที่ 1 การสํารวจโรงเรียน

ภาพที่ 2 คณะศึกษานิเทศก์เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมที่โรงเรียน
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ภาพที่ 3 คณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมการมอบหนังสือที่โรงเรียน

ภาพที่ 4 การจัดกิจกรรมและมอบหนังสือที่โรงเรียน
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ภาพที่ 5 การให้ความรู้ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเป็นห้องสมุดสีเขียว

ภาพที่ 6 การให้ความรู้การสืบค้นข้อมูลเพื่อให้นักเรียนสามารถสืบค้นสารสนเทศจากแหล่งต่างๆ
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ภาพที่ 7 หลังจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
อภิปรายผล
จากการดําเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนขั้นพื้นฐาน
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ในปี 2562 ผู้ดําเนินโครงการ ได้ประเมินผล จากการดําเนินการในมิติ
ของนักเรียนและมิติของครูโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ดังนี้
1. ประสบการณ์ ในการถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริห ารจัดการห้ องสมุดให้กับ ครูที่ ดูแ ล
ห้องสมุดโรงเรียน ทั้ง 10 โรงเรียน มีความเข้าใจในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การจัดเตรียมหาสื่ออุปกรณ์ต่าง
ๆ ที่ช่วยในด้านการเรียนการสอน และรู้จักการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็ก
อยากเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน
2. จากการประเมินด้วยการสอบถามผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้ดูแลห้องสมุด พบว่า ครูและ
นักเรียนรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ที่สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ออกไปให้ความรู้ทางด้านการ
บริหารจัดการห้องสมุดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องจากครูที่ทําหน้าที่ดูแลห้องสมุด มีภาระงานสอน
และภาระงานดูแลห้องสมุด ทําให้ไม่ได้ดําเนินงานด้านห้องสมุดได้อย่างเต็มที่ และวุฒิที่ได้มาดูแลห้องสมุดก็ไม่ตรง
ตามทางด้ านบรรณารั ก ษศาสตร์แ ละสารสนเทศศาสตร์ ดั งนั้ น การที่ บ รรณารั ก ษ์ จ ากทางสํ า นั ก วิ ท ยบริก าร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการห้องสมุด และให้ความรู้ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการกระตุน้ ให้เด็กอยากเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน และยังได้ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ด้านทางสังคม คุณครูมีความรู้ทางด้านห้องสมุดและสามารถนําความรู้ไปช่วย
พัฒนาห้องสมุดให้เกิดความรู้เพื่อนําไปสู่นักเรียนในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ข้อเสนอแนะ
จากการดําเนินโครงการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนขั้นพื้นฐาน
จังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 10 โรงเรียน ผู้จัดโครงการมีข้อคิดเห็นเพื่อนําไปพัฒนาโครงการ ดังนี้
1. เพิ่มระยะเวลาในการออกจัดกิจกรรมและให้ความรู้ที่โรงเรียนเพิ่มขึ้น
2. ควรเพิ่ ม จํ า นวนนั ก เรี ย นที่ เข้ าร่ วมโครงการ เนื่ อ งจากมี กิ จ กรรมส่ งเสริ ม การอ่ า น ทํ า ให้
นักเรียนอยากมีส่วนร่วมมากขึ้น
3. ควรจั ดให้เป็ นโครงการต่ อเนื่อง เพื่ อให้ โอกาสโรงเรียนอื่นได้ เข้ าร่วมโครงการเพื่ อพั ฒ นา
ห้องสมุดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
การนําไปใช้ประโยชน์
1. โครงการมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี กั บ การพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย นขั้ น พื้ น ฐาน จั งหวั ด
อุบลราชธานี เป็นโครงการที่ตอบสนองพันธกิจของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้านการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน เพื่อให้บรรลุตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนด้านวิชาการ
2. การให้ความรู้ทางด้านวิชาชีพบรรณารักษ์ เป็นการเพิ่มศักยภาพของและทักษะทางวิชาชีพใน
การนําความรู้เพื่อช่วยพัฒนาห้องสมุดจากหน่วยงานภายนอก
3. สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรดําเนินโครงการขยายผลกับโรงเรียนอื่น ๆ
เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสํานักวิทยบริการกับโรงเรียนเพื่อตอบสนองภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยในด้านการบริการวิชาการ
รายการอ้างอิง
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