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บทคัดย่อ
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้จัดโครงกำรส่งเสริมกำรรักกำรอ่ำนสร้ำงวัฒนธรรมกำร
เรียนรู้ (Reading for Life Long Learning) : ห้องสมุดเยำวชนโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น
ประจำทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยดำเนินกำรในลักษณะบูรณำกำรร่วมดำเนินงำนหลำย
ฝ่ำยแบบทีมข้ำมสำยงำน (Cross- functional team) เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือให้ควำม
ช่วยเหลือกันระหว่ำงชุมชนห้องสมุดโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น 5 แห่ง โดยมีสำนักหอสมุด
คอยเชื่อมประสำนให้ควำมช่วยเหลือ ให้กำรสนับสนุนด้ำนองค์ควำมรู้ ในกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุด
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ดำ้ นกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศโดยกำรนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM มำ
บริหำรจัดกำรห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดอัตโนมัติ สนับสนุนงบประมำณจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์กำรเรียนรู้ที่
เหมำะสมกับวัยของนักเรียน ให้ควำมอนุเครำะห์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนกำรสืบค้นเพื่อเข้ำถึง
สำรสนเทศของนั กเรีย น และส่งเสริมสนับสนุนให้ ห้ องสมุดโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลั ยขอนแก่นจัด
กิจกรรมส่งเสริมกำรรักกำรอ่ำน พร้อมจัดบรรยำกำศห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ที่ที่ทันสมัยเอื้อ
ต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียน ดึงดูดให้นักเรียนเกิดควำมต้องกำรเข้ำศึกษำแสวงหำควำมรู้ในห้องสมุด
นักเรียนคุ้นเคยและเกิดทักษะจำกกำรใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำรสืบค้นสำรสนเทศ มีเจตคติที่ดี
ต่อห้องสมุด สร้ำงนิสัยรักกำรอ่ำน ส่งเสริมด้ำนควำมคิดเพื่อให้เกิดเป็นรำกฐำนในกำรเติบโตไปข้ำงหน้ำ
อย่ำงมีคุณภำพชีวิตที่ดีต่อไป
คาสาคัญ:
โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น, ห้องสมุดอัตโนมัติ, กำรสร้ำงเครือข่ำยห้องสมุด,
แหล่งเรียนรู้, ทีมข้ำมสำยงำน
Abstract
Khon Kaen University Library (KKU Library) has been annually organizing the
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Youth Library Project” since 2014. This project managed by integrated cooperating
from the cross-functional team to developed the collaborative network between 5
The Demonstration Schools of Khon Kaen University, with the support from KKU
Library that provide library management knowledge, transferring the knowledge in
information technology management in order to create the library automation by using
ULibM programme, support the budget for providing the Learning Resources that suits
student age, provide electronic tool that could support students to retrieving
information resources, support The Demonstration Schools of Khon Kaen University
Library to promoting Reading habits to develop the learning culture in students, make
library more attractive and created the library environment as the modern learning
space for students, students have the skill to using the electronic tools for retrieval
information resources, cultivate a reading habits in students and support them to
qualitatively growing.
Keyword:
The Demonstration School of Khon Kaen University, Cross-Functional Tteam
Library Automation, Networking Library, Learning Space
บทนา
โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 5 แห่ง คือ ส่วนที่ 1 โรงเรียนสำธิต
มหำวิ ท ยำลั ย ขอนแก่ น (มอดิ น แดง) เป็ น โรงเรี ย นจั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ สวั ส ดิ ก ำรส ำหรั บ บุ ต รหลำนบุ ค ลำกรของ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประกอบด้วย 1) โรงเรียนสำธิต มหำวิทยำลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ฝ่ำยประถมศึกษำ
2) โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ฝ่ำยมัธยมศึกษำ และ 3) โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น
ฝ่ ำ ยอนุ บ ำล ส่ ว นที่ 2 โรงเรี ย นสำธิ ต มหำวิ ท ยำลั ย ขอนแก่ น (ศึ ก ษำศำสตร์ ) เป็ น โรงเรี ย นจั ด ตั้ งขึ้ น เพื่ อ ทดลอง
ศึกษำวิจัย เป็นสถำนที่ฝึกปฏิบัติกำรทำงกำรศึกษำและฝึกกำรปฏิบัติงำนของคณะศึกษำศำสตร์ ประกอบด้วย
1) โรงเรี ย นสำธิ ต มหำวิ ท ยำลั ย ขอนแก่ น (ศึ ก ษำศำสตร์ )
ฝ่ ำ ยประถมศึ ก ษำ และ 2) โรงเรี ย นสำธิ ต
มหำวิทยำลัยขอนแก่น (ศึกษำศำสตร์) ฝ่ำยมัธยมศึกษำ โรงเรียนสำธิตทั้ง 5 แห่งจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อมุ่งพัฒนำ
ทักษะกำรเรียนรู้ให้กับเด็กและเยำวชนให้เหมำะสมกับช่วงวัย โดยโรงเรียนทั้ง 5 แห่งมีห้องสมุดประจำโรงเรียน แต่ละ
ห้องสมุดต่ำงดำเนินกำรเป็นเอกเทศแบบต่ำงคนต่ำงทำไม่มีเป้ำหมำยร่วมเดียวกัน ทั้งด้ำนกำรบริหำร จัดกำรระบบ
ห้องสมุด จัดบริกำรห้องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้และส่งเสริม กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศให้นักเรียน
ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนจบสำขำวิชำชีพด้ำนบรรณำรักษศำสตร์หรือสำรสนเทศศำสตร์ กำร
PULINET Journal Vol. 4, No. 3, September-December 2017 : pp.317-327
http://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal
Published by Provincial University Library Network, THAILAND

319

จัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศห้องสมุด จึงจัดแบบเบื้องต้นหรือประยุกต์ขึ้นแบบง่ำย ไม่ตรงตำมมำตรฐำนสำกล ระบบ
กำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและระบบกำรบริกำรผ่ำนคอมพิวเตอร์เป็นแบบใช้ภำยในแต่ละโรงเรียน กำร
ดำเนินงำนห้องสมุดแบบต่ำงคนต่ำงทำจึงมีผลทำให้ไม่มีกำรทำงำนร่วมในลักษณะเครือข่ำยควำมร่วมมือให้ควำม
ช่วยเหลือ กัน ในระดับ โรงเรีย นสำธิ ตด้ว ยกั น เกิ ดกำรพัฒ นำช้ำ ไม่ สำมำรถก้ ำวทัน ต่อ กำรเปลี่ ยนแปลงทำงสั งคม
ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ซึ่งในปัจจุบันสำคัญมำกที่ห้องสมุดแต่ละแห่งจะต้องปรับตัวต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในด้ำนต่ำงๆ ให้ทันต่อควำมก้ำวหน้ำทำงนวัตกรรม เทคโนโลยีสำสนเทศและกำรสื่อสำร
ตอบสนองควำมต้ องกำรและพฤติก รรมของผู้ใช้บริก ำร ห้อ งสมุดโรงเรียนสำธิต มหำวิทยำลัย ขอนแก่น ก็เช่นกั น
จ ำเป็ น ต้ อ งปรั บ ตั ว ปรั บ ปรุ ง และหำแนวร่ ว มเครื อ ข่ ำ ยพั ฒ นำห้ อ งสมุ ด ให้ ส ำมำรถรั บ มื อ กั บ สถำนกำรณ์ ก ำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวเพื่อประโยชน์สูงสุดในกำรตอบสนองควำมต้องกำรและพฤติกรรมของนักเรียนที่เป็นผู้ใช้บริกำร
ด้วยเหตุนี้สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้ตระหนักและเล็งเห็นควำมสำคัญที่จะประสำนเชื่อมโยง
แหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น ให้พัฒนำไปด้วยกันจึงมี นโยบำยขยำยโอกำสกำรเรียนรู้สู่
กลุ่มผู้รับบริกำรทุกวัย เน้นบทบำทกำรเป็น Library for all Generations (สำนักวิทยบริกำร, 2556) สอดคล้องและ
ตอบสนองนโยบำยมหำวิทยำลัยขอนแก่น ตำมแผนยุทธศำสตร์ประเด็นยุทธศำสตร์ 2 ที่มุ่งให้มหำวิทยำลัยขอนแก่น
เป็นอุทยำนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชำชนทุกช่วงวัย พัฒนำแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ ให้ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่
สร้ำงแรงบันดำลใจในกำรที่จะเรียนรู้และจุดประกำยควำมคิดสร้ำงสรรค์ให้กับเยำวชน นักศึกษำ บุคลำกรและ
ประชำชน ประกอบกับนโยบำยมหำวิทยำลัยขอนแก่นในกำรพัฒนำองค์กรไปในทิศทำงเดียวกันตำมวิสัยทัศน์กำรเป็น
มหำวิทยำลัยแห่งกำรเรียนรู้ ก้ำวสู่มหำวิทยำลัยแห่งคุณภำพภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรที่ดี (มหำวิทยำลัยขอนแก่น.
2558) จึงจัดตั้งโครงกำรส่งเสริมกำรรักกำรอ่ำนสร้ำงวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ (Reading for Life Long Learning) :
ห้องสมุดเยำวชนโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่นเพื่อดำเนินกำรสร้ำงเครือข่ำยห้องสมุดโรงเรียนสำธิตให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่เข้มแข็งภำยในชุมชนมหำวิทยำลัยขอนแก่น โดยสำนักหอสมุดสนับสนุนด้ำนองค์ควำมรู้ ในกำรบริหำรจัดกำร
ห้องสมุด ด้ำนบุคลำกร ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ สนับสนุนงบประมำณจัดหำสื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆที่เหมำะสมกับวัย ให้
ควำมอนุเครำะห์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำรสืบค้นสำรสนเทศของนักเรียน และส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมรักกำรอ่ำน
สร้ำงวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ให้กับเยำวชนในชุมชนโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น ทั้ง 5 แห่ง เป็นกำรดำเนินงำน
ในลักษณะทีมข้ำมสำยงำน (Cross-functional team) ผู้ปฏิบัติงำนจำกส่วนต่ำงๆในองค์กรมำปฏิบัติงำนร่วมกัน (รัชต์
วรรณ, 2549) หลำยฝ่ำยทั้งผู้บริหำรสำนักหอสมุด ผู้บริหำรโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่นเป็นที่ปรึกษำร่วม
วำงแผนให้แนวนโยบำย คณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ บรรณำรักษ์ อำจำรย์ ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดโรงเรียน นัก
คอมพิวเตอร์ นักศึกษำจิตอำสำช่วยงำน นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู พร้อมกันนี้ยังมีผู้ปฏิบัติงำนเฉพำะกิจ
จำกห้องสมุดคณะ เรียกว่ำทีม 3M (3 Manager’s Satit KKU Libraries) ร่วมดำเนินงำนจัดกำรห้องสมุด ร่วม
แก้ปัญหำ ช่วยเหลือและเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษำแก่ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นไปด้วยควำมรำบรื่น บรรลุตำม
เป้ำหมำยร่วมเดียวกัน คือห้องสมุดโรงเรียนสำธิตสำมำรถประสำนเป็นเครือข่ำยควำมร่วมมือให้ควำมช่วยเหลือกันด้ำน
ต่ำง ๆ ได้ นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติมำใช้บริหำรจัดกำรห้องสมุดจนสำมำรถเปิดให้บริกำรได้ และจัดกำรห้องสมุดให้มี
บรรยำกำศเป็นแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียน
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น ทั้ง 5 แห่งกับ
สำนักหอสมุดให้เกิดควำมร่วมมือช่วยเหลือกันด้ำนกำรจัดบริกำรห้องสมุด กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ และกำรใช้ทรัพยำกร
สำรสนเทศร่วมกัน
2. เพื่อพัฒนำห้องสมุดโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่นให้เ ป็น ห้องสมุดอัต โนมัติโ ดยกำรใช้ระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ UlibM จัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศห้องสมุดและบริกำร
3. เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรบริหำรจัดกำรห้ องสมุดและถ่ำยทอดแก่ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด
โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ห้องสมุดโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น จัดบรรยำกำศห้องสมุดเป็น
แหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียนและจัดกิจกรรมส่งเสริมรักกำรอ่ำนสร้ำงวัฒนธรรมกำรเรียนรู้
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. ประสำนงำนกับผู้บริหำรโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น 5 แห่ง ในระดับนโยบำยเพื่อประสำน
ควำมเข้ำใจและหำแนวทำงกำรดำเนินงำนร่วมกัน
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมกำรรักกำรอ่ำนสร้ำงวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ (Reading
for Life Long Learning) : ห้องสมุดเยำวชนโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น
3. ประชุมกับคณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำร ผู้บริหำร อำจำรย์ และผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดโรงเรียนเพื่อ
วำงแผนกำรดำเนินงำนและกำหนดเป้ำหมำยร่วมกัน
4. ดำเนินโครงกำรในลักษณะทีมข้ำมสำยงำน (Cross-functional team) ที่บุคลำกรมีบทบำทหน้ำที่ ที่มี
ทักษะแตกต่ำงกันมำทำงำนร่วมกัน มีส่วนร่วมในกำรทำงำนตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนกำร วำงแผน กระบวนกำรทำงำน
จัดกำรองค์ควำมรู้ ทบทวน แก้ไข และพัฒนำร่วมกัน มุ่งสู่เป้ำหมำยร่วมเดียวกัน (ศยำมล, 2551)

ภาพที่ 1 กระบวนกำรทีม
Cross-functional team
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5. กำรดำเนินงำนด้ำนกำรนำโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ UlibM มำบริหำรจัดกำรและบริกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศห้องสมุด
5.1 ฝึกอบรมโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ UlibM ให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดโรงเรียน และ
คณะกรรมกำรดำเนินงำน
5.2 ฝึกอบรมกำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศห้องสมุดตำมมำตรฐำนกำรลงรำยกำรสำกล
ให้แก่ ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดโรงเรียน และคณะกรรมกำรดำเนินงำน
5.3 ติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ UlibM ให้ห้องสมุดโรงเรียนสำธิต 5 แห่ง
5.4 จัดทำคู่มือกำรใช้งำนระบบและคู่มือกำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศห้องสมุด
5.5 ดำเนินกำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศห้องสมุดเข้ำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ UlibM ทั้ง 5
แห่ง หำกมีปัญหำกำรดำเนินงำนก็ร่วมกันแก้ไขปัญหำบนระบบกำรสือ่ สำรผ่ำนช่องทำง Line Application และใช้
Google Document จัดกำรเอกสำร แก้ไขข้อมูลไปพร้อมๆกัน
5.6 ติดตำม ทบทวนปัญหำอุปสรรค และหำแนวทำงกำรแก้ไข
5.7 ทดสอบระบบยืม-คืน
5.8 ใช้งำนระบบเปิดบริกำรยืม-คืน
6. กำรดำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรรักกำรอ่ำนและสร้ำงวัฒนธรรมกำรเรียนรู้
6.1 สำนักหอสมุดสนับสนุนทรัพยำกรสำรสนเทศ หนังสือ สื่อกำรเรียนรูท้ ี่เหมำะสมกับวัย และ
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำรสืบค้นสำรสนเทศ
6.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรรักกำรอ่ำนและสร้ำงวัฒนธรรมกำรเรียนรู้
6.3 ประเมินผล สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนรำยกิจกรรม
7. ประชำสัมพันธ์แจ้งข่ำวให้สำธำรณะรับทรำบและนำเสนอภำพลักษณ์อันดี
8. สรุปผลโครงกำรและรำยงำน
ผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ผลจำกกำรติดตำมกำรดำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมกำรรักกำรอ่ำนสร้ำงวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ (Reading for
Life Long Learning) : ห้องสมุดเยำวชนโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น ประสบควำมสำเร็จเป็นอย่ำงมำกจำก
กำรดำเนินโครงกำรในลักษณะทีมข้ำมสำยงำน (Cross-functional team) ที่บุคลำกรมีบทบำทหน้ำที่ ที่มีทักษะ
แตกต่ำงกันมำทำงำนร่วมกัน มีส่วนร่วมในกำรทำงำนตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนกำร วำงแผน กระบวนกำรทำงำน แก้ไข
และพัฒนำร่วมกันมุ่งสู่เป้ำหมำยร่วมเดียวกัน ทำให้บรรลุผลสำเร็จ ดังนี้
1. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดโรงเรียนสำธิต มหำวิทยำลัยขอนแก่นช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน
ด้ำนต่ำงๆ นำไปสู่กำรหำแนวทำงกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรสำรสนเทศห้องสมุดที่มีให้คุ้มค่ำร่วมกัน
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ภาพที่ 2 เครือข่ำยห้องสมุดโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่นทั้ง 5 แห่ง กับสำนักหอสมุด มข.
2. กำรพัฒนำห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดอัตโนมัติโดยใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM มำบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศห้องสมุด สำมำรถนำข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศห้องสมุดลงฐำนข้อมูลได้ จำนวนกว่ำ
28,500 รำยกำร สำมำรถเปิดให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศห้องสมุดได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว ได้รับควำม
สนใจจำกนักเรียนเข้ำใช้บริกำรห้องสมุดและยืมทรัพยำกรสำรสนเทศห้องสมุดมำกขึ้น
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ภาพที่ 2-3 สถิติกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศห้องสมุดโรงเรียนสำธิตฯ วันที่ 1-18 เดือน พฤศจิกำยน 2559
เปรียบเทียบกับสถิติกำรยืมเดือนกันยำยน-สิงหำคม 2559
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ภาพที่ 3 สถิติกำรยืมเดือนกันยำยน-สิงหำคม 2559
3. กำรรวมกลุ่มห้องสมุดโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น ซึ่งดำเนินงำนในลักษณะเครือข่ำยห้องสมุดพี่
เป็นพี่เลี้ยงให้ห้องสมุดน้อง โดยมีสำนักหอสมุดคอยประสำนให้ควำมช่วยเหลือ แบ่งปันองค์ควำมรู้ ควำมชำนำญ และ
ประสบกำรณ์ ร่วมมือ ร่วมดำเนินงำน ร่วมแก้ปัญหำ ทำให้ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดโรงเรียนได้รับควำมรู้ เกิดทักษะ ควำม
ชำนำญ มีควำมมั่นใจในกำรปฏิบัติงำน และมีควำมปรำรถนำที่จะประยุกต์ต่อยอดพัฒนำงำนให้ดียิ่งขึ้น
4. กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้และสร้ำงบรรยำกำศห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ที่ทันสมัย เพื่อ
ให้บริกำร ทำให้นักเรียนสนใจเข้ำร่วมกิจกรรมห้องสมุด สนใจเข้ำศึกษำแสวงหำควำมรู้ในห้องสมุด สร้ำงนิสัยรักกำร
อ่ำน และนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อห้องสมุด

ภาพที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้และกำรสร้ำงบรรยำกำศห้องสมุด
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การนาไปใช้ประโยชน์
1. เกิดเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรหำแนวทำงกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรสำรสนเทศห้องสมุดที่ มีอยู่ให้
คุ้มค่ำร่วมกันระหว่ำงห้องสมุดโรงเรียนสำธิตด้วยกันและในอนำคต
2. นับเป็นก้ำวแรกทีส่ ำคัญที่สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่นให้ควำมสำคัญต่อกำรสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือห้ องสมุด ในชุ มชนโรงเรียนสำธิ ตมหำวิ ทยำลัย ขอนแก่ น ประสำนควำมร่ว มมื อจนกำรดำเนิน งำนประสบ
ควำมสำเร็จ และก้ำวต่อไปจะขยำยโอกำสอย่ำงต่อเนื่องไปสู่หน่วยงำนใกล้เคียงที่ประสงค์เข้ำร่วมเป็นเครือข่ำยในแผน
งบประมำณ ปี พ.ศ. 2560 อีก 3 แห่ง คือ 1) ห้องสมุดโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น (ศูนย์วิจัยออทิสติก)
2) ศูนย์ข้อมูลลำว สำนักวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยขอนแก่น และ3) ห้องสมุดสถำบันขงจื่อ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
3. เด็กเยำวชนโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่นซึ่งถือว่ำเป็นลูกหลำนของชำวมหำวิทยำลัยขอนแก่นและ
เป็นลูกค้ำในอนำคตของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น มีแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ที่ทันสมัยเพื่อกำรศึกษำ เรียนรู้และ
พัฒนำตนเอง
4. ทีมข้ำมสำยงำนจำกสำนักหอสมุด ผู้ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้มีควำมภำคภูมิใจที่ได้ เห็นควำมสำเร็จของงำน
เห็นคุณค่ำของกำรทำงำนเป็นทีม เป็นควำมท้ำทำย เติมพลังในกำรทำงำน เกิดควำมกระตือรือร้นที่จะร่วมพัฒนำงำน
ต่อไป
5. กำรสนับสนุนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ให้นักเรียนเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรสืบค้นสำรสนเทศเป็นกำรเตรียม
และรองรับลูกค้ำในอนำคตของสำนักหอสมุด ให้คุ้นเคยกับกำรใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และเกิดทักษะในกำรสืบค้น
เพื่อเข้ำถึงสำรสนเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ง่ำย สะดวก และรวดเร็ว อันจะส่งผลให้เป็น ผู้เรียนที่มีคุณภำพตำม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (วรำวรรณ. 2558)
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