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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

ที่มำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

หลกัการจดัการศกึษาตามพระราชบญัญติัการศกึษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และฉบบั
แกไ้ขเพ่ิมเติม(ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 2545 มาตรา 4 ไดใ้หค้วามหมายของการศกึษาไวว้า่  

“เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสงัคม โดยการถ่ายทอดความรู้  
การฝึก การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรคจ์รรโลงความกา้วหนา้ทางวิชาการ  
การสร้างองคค์วามรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้ม สงัคม การเรียนรู้และปัจจยัเก้ือหนุนใหบุ้คคล
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต” ดงันั้น รูปแบบการจดัการศึกษาแบบเดิมท่ีเนน้การเรียนรู้โดยการรับ
ความรู้จากผูส้อนในหอ้งเรียนเพียงอยา่งเดียวจึงเร่ิมเปล่ียนแปลงรูปแบบเป็นการเนน้การเรียนรู้ท่ี
ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางมากข้ึน ซ่ึงการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง (Student-Centered Learning) 

หมายถึงกระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นผูก้ระท าใชก้ระบวนการสร้างความรู้ดว้ยตนเองโดยผา่น
การมีส่วนร่วมในการพฒันาการเรียนรู้ดว้ยการท ากิจกรรมท่ีใชค้วามคิด ลงมือปฏิบติัจริงและ
สะทอ้นความคิดจนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมายภายใตป้ระสบการณ์ และส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือและ
ส่งเสริมใหเ้กิดการสร้างความรู้ท่ีพร่ังพร้อมไปดว้ยขอ้มลูซ่ึงมีลกัษณะหลากหลายและลุ่มลึก รวมทั้ง
มีความหลากหลายในวิธีการเขา้ถึงขอ้มลูนั้นดว้ย (ก่ิงฟ้า สินธุวงศแ์ละสุลดัดา ลอยฟ้า, 2545) ดงันั้น

การท่ีจะท าใหก้ารจดัการเรียนการสอนดงักล่าวบรรลุผล โรงเรียนจึงตอ้งใหค้วามส าคญักบัแหล่ง
การเรียนรู้ทางเลือกของนกัเรียน รวมทั้งครูจึงตอ้งสนบัสนุนใหน้กัเรียนเป็นผูก้ระท าเอง โดยการ
ทดลอง หาค าตอบดว้ยวิธีท่ีหลากหลายจากแห่งความรู้ต่างๆ และแหล่งความรู้ท่ีส าคญัแหล่งหน่ึงท่ี
นกัเรียนคน้หาได ้คือ หอ้งสมุดโรงเรียน 
 หอ้งสมุดโรงเรียนเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียนและเป็นส่วนหน่ึงของระบบการศึกษาท่ีมุ่ง
เสริมสร้างประสบการณ์ใหแ้ก่นกัเรียนตามหลกัสูตรใหม่คือมุ่งใหน้กัเรียนรู้จกัหาวิธีเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง ดงัท่ีสมจิต  พรหมเทพ (2542) ไดใ้หค้  าจ  ากดัความของหอ้งสมุดโรงเรียนไวว้่า เป็นแหล่ง
รวบรวมทรัพยากรความรู้ท่ีมีคุณค่าต่อความคิดและวิวฒันาการของนกัเรียน ครู เพื่อเป็นแหล่ง
คน้ควา้หาความรู้ประกอบการเรียนการสอนดว้ยตนเอง เสริมสร้างสติปัญญา ความเจริญงอกงามทุก
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ดา้นของนกัเรียน หอ้งสมุดโรงเรียนจึงมีความส าคญัต่อการเรียนการสอนในโรงเรียน และมีหนา้ท่ี
ตอบสนองต่อระบบการศกึษา โดยเป็นศนูยก์ลางของการอ่าน เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้ลือกอ่าน
หนงัสือโดยเสรี สามารถพฒันาทกัษะและการเรียนรู้ได ้  รวมทั้งเป็นศนูยก์ลางการศึกษาคน้ควา้

สามารถตอบสนองกระบวนการเรียนการสอนหลกัสูตรใหม่ท่ีก  าหนดใหน้กัเรียนไดศ้ึกษาคน้ควา้
ดว้ยตนเอง โดยครูลดบทบาทจากผูส้อนหรือผูบ้อกเน้ือหามาเป็นผูช้ี้แนะและป้อนค าถามให้
นกัเรียนไปศึกษาคน้ควา้จากหอ้งสมุดดว้ยการอ่าน การฟัง การดู การด าเนินงานตามหนา้ท่ีของ
หอ้งสมุดโรงเรียนใหม้ีประสิทธิภาพและส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องการเป็นแหล่งเรียนรู้และ
สนบัสนุนการเรียนการสอนดงักล่าว จะตอ้งประกอบไปดว้ย 3 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ หนงัสือดี 
บรรยากาศดี บรรณารักษดี์   

 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) ไดจ้ดัท าข้ึนใน
ช่วงเวลา ท่ีประเทศไทยตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ทางสงัคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว และส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงกว่าช่วงท่ีผา่นมาจากสถานการณ์ 
การเปล่ียนแปลงและแนวโนม้ในอนาคต สะทอ้นใหเ้ห็นความเส่ียงท่ีอาจเกิดทั้งการเปล่ียนแปลง 
เชิงโครงสร้าง สถาบนัทางสงัคม และปัจเจกบุคคล จ าเป็นตอ้งเตรียมคนใหพ้ร้อมรับการ

เปล่ียนแปลง ทั้งในระดบัโลกและภูมิภาค โดยเฉพาะในประชาคมอาเซียน ดงันั้น ช่วงแผนพฒันาฯ 
ฉบบัท่ี 11 จึงมุ่งเนน้การ พฒันาคนทุกช่วงวยัใหเ้ขา้สู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งย ัง่ยนื  
ซ่ึงมีแนวทางในการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษยคื์อ การพฒันาเดก็วยัเรียนใหม้ี
ความรู้ทางวิชาการ และสติปัญญาทางอารมณ์ท่ีเขม้แข็ง สามารถศึกษาหาความรู้และต่อยอดองค์
ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง โดยพฒันาหลกัสูตรและปรับกระบวนการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการพฒันา

ผูเ้รียนอยา่งรอบดา้นท่ีเช่ือมโยงกบัภูมิสงัคม โดยบูรณาการการเรียนรู้ใหห้ลากหลายทั้งดา้นวิชาการ 
ทกัษะชีวิต และนนัทนาการท่ีครอบคลุมทั้งศิลปะ ดนตรี กีฬา วฒันธรรม ศาสนา ประชาธิปไตย 
ความเป็นไทย และเร่ืองอาเซียนศึกษา ใหค้วามส าคญักบัการเรียนรู้ในหอ้งเรียนและการเรียนรู้ 
นอกหอ้งเรียน และสร้างนิสยัใฝ่รู้ มีทกัษะในการคิด วิเคราะห์แกปั้ญหาเฉพาะหนา้และรับฟัง
ความเห็นของผูอ่ื้น และการต่อยอดสู่ความคิด สร้างสรรคแ์ละเนน้ครูผูส้อนใหม้ีวุฒิตรงตามวิชาท่ี
สอน มีระบบ กระบวนการผลิตและพฒันา ครูท่ีมีคุณภาพ สามารถดึงดูดคนเก่งและดี มีจิตวิญญาณ

ความเป็นครู โดยใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ สนบัสนุนและยกยอ่งครูเพื่อศษิยแ์ละหรือครู
สอนดี เพื่อเป็นตน้แบบใหแ้ก่ครูอ่ืนๆ จดัใหม้ีระบบจูงใจใหค้รู พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง ควบคู่กบั
การปรับวิธีประเมนิสมรรถนะท่ีสะทอ้นประสิทธิภาพในการจดัการเรียน การสอนและการพฒันา
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คุณภาพผูเ้รียนเป็นส าคญั รวมทั้งปรับระบบการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการจดัการศึกษาท่ี
เนน้คุณภาพมาตรฐานอยา่งจริงจงั (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 
2555, น.46) นอกจากน้ียงัน าเสนอแนวทางการสนบัสนุนการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้และปัจจยั

สนบัสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวติโดยการพฒันาและเปิดโอกาสใหป้ระชาชนและชุมชนไดใ้ช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทัว่ไป อาทิ สถานศึกษา หอ้งสมุด พิพิธภณัฑ ์ ศนูยก์ารเรียนรู้ ศนูยกี์ฬา
และนนัทนาการ รวมทั้งเปิดพ้ืนท่ี/เวที สาธารณะใหเ้ป็นศนูยร์วมการแลกเปล่ียนใหก้บันกัคิด และ
น าเสนอผลงานเชิงสร้างสรรค ์ โดยกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัเร่ิมตั้งแต่วยัเดก็ เยาวชน และ
ประชาชนใหเ้ขา้ถึงอยา่งสะดวกและใชบ้ริการไดเ้ต็มศกัยภาพ มีการผสมผสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
และความรู้สมยัใหม่ท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชยไ์ด ้ (ส านกังานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2555, น.49) 
ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) (2551, น. 1-5) 

ไดก้  าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็นไปตาม
มาตรา 79 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 และท่ี
แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 โดยผูบ้งัคบับญัชาตอ้งส่งเสริมใหข้า้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมโดยการพฒันาภายในหน่วยงานท่ีปฏิบติัใหมี้การพฒันาใน  
2 ส่วนส าคญัตามความตอ้งการหรือจ าเป็นคือ ดา้นคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งและ  
ดา้นความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีความรับผดิชอบตามท่ีก  าหนดไวใ้นมาตรฐานต าแหน่ง
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจะตอ้งมีการพฒันาอยา่งเป็นระบบเป็นระยะ ๆ รวมกนั
ไม่นอ้ยกว่า 15 วนั ในแต่ละปี โดยผูบ้งัคบับญัชาตอ้งใหม้ีการประเมินผลการพฒันาเป็นระยะๆ  

ทุก 3 เดือนและทุก 6 เดือน  
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกบักลุ่มเครือข่ายทางวิชาการและสถาบนั

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย(ีสสวท.) ไดส้ร้างและพฒันากรอบสมรรถนะครูตาม
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบโดย มีแนวคิดมาจากแนวคิดของ McClelland นกัจิตวิทยา
ของมหาวิทยาลยัHarvard ประกอบดว้ย สมรรถนะหลกั(Core Competencies) ซ่ึงเป็นสมรรถนะท่ี
ครูทุกคนตอ้งมีเพราะเป็นพ้ืนฐานส าคญัท่ีส่งผลใหก้ารปฏิบติังานในหนา้ท่ีของครู และบุคลากร

ทางการศึกษาประสบความส าเร็จประกอบดว้ย 5 สมรรถนะคือ 1) การมุ่งผลสมัฤทธ์ิในการ
ปฏิบติังาน 2) การบริการท่ีดี 3) การพฒันาตนเอง 4) การท างานเป็นองคค์ณะ และ 5) จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู รวมทั้งสมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competencies) คือ สมรรถนะ
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เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานในต าแหน่งสายงานครู 6 สมรรถนะ คือ 1) การบริหารหลกัสูตรและ
การจดัการเรียนรู้ 2) การพฒันาผูเ้รียน 3) การบริหารจดัการชั้นเรียน 4) การวิเคราะห์ สงัเคราะห์และ
การวจิยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน 5) ภาวะผูน้  าครู และ 6) การสร้างความสมัพนัธแ์ละความร่วมมือกบัชุมชน

เพ่ือการจดัการเรียนรู้ ดงันั้นหากครูมีการพฒันาสมรรถนะประจ าสายงานยอ่มจะท าใหค้รูสามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีการสอนไดอ้ยา่งมี ประสิทธิภาพและเป็นการสร้างครูใหม้ีคุณภาพตามนโยบายของ
รัฐบาลท่ีจะพฒันาครูเป็นคนดีมีคุณธรรมและมีวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน (ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553) 

จากความเป็นมาและความส าคญัของหอ้งสมุดโรงเรียน ครูบรรณารักษแ์ละการพฒันา
สมรรถนะวิชาชีพดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาและวิจยัการพฒันาวิชาชีพครูบรรณารักษเ์พื่อ

ขบัเคล่ือนนโยบายการศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางเพื่อใหไ้ดรั้บองคค์วามรู้และขอ้มลูเก่ียวกบั
การด าเนินงานพฒันาหอ้งสมุดโรงเรียนใหเ้ป็นแหล่งคน้ควา้และปลกูฝังนิสยัรักการอ่านใหแ้ก่
เยาวชนของชาติใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

ค ำถำมกำรวจิยั 

 1. สมรรถนะวิชาชีพใดบา้งท่ีจ  าเป็นส าหรับครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ี

เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 

 2. ครูบรรณารักษห์รือบุคลากรทางการศกึษาท่ีไดรั้บมอบหมายใหบ้ริหารจดัการและดูแล

หอ้งสมุดโรงเรียนตอ้งการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพท่ีส่งเสริมนโยบายการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศนูยก์ลางใดบา้ง 
 3. ครูบรรณารักษห์รือบุคลากรทางการศกึษาท่ีไดรั้บมอบหมายใหบ้ริหารจดัการและดูแล

หอ้งสมุดโรงเรียนท่ีเขา้อบรมฯ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสมรรถนะวิชาชีพของครูบรรณารักษ์

ก่อนและหลงัการอบรมการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ี

เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางแตกต่างกนัอยา่งไร 
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 4. ครูบรรณารักษห์รือบุคลากรทางการศกึษาท่ีไดรั้บมอบหมายใหบ้ริหารจดัการและดูแล

หอ้งสมุดโรงเรียนท่ีเขา้อบรมฯ มีความพึงพอใจในการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษท่ี์

ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางในระดบัใด 

 

 

วตัถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาสมรรถนะวิชาชีพท่ีจ  าเป็นส าหรับครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ี

เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 

 2. เพื่อศึกษาสมรรถนะวิชาชีพท่ีตอ้งการพฒันาของครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบาย

การศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 

 3. เพื่อจดัท าคู่มือการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ี

เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 

 4. เพื่อศึกษาผลการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ี

เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางดว้ยการอบรมในดา้นดงัต่อไปน้ี 

 4.1 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสมรรถนะวิชาชีพของครูบรรณารักษก่์อนและหลงัการ

อบรมการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

ศนูยก์ลาง 
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 4.2 ความพึงพอใจของครูบรรณารักษท่ี์มีต่อการอบรมการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครู

บรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 

 

สมมตฐิำนกำรวจิยั  

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสมรรถนะวิชาชีพของครูบรรณารักษห์ลงัการอบรมสูงกว่าก่อน
การอบรมการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษโ์ดยใชคู้่มือท่ีไดจ้ดัท าข้ึน 

 

ตวัแปรในกำรวจิยั  

 การวจิยัในคร้ังน้ีมีตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั ดงัน้ี 

 1.ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัครูบรรณารักษแ์ละบุคลากรทางการศกึษาท่ี

ไดรั้บมอบหมายใหบ้ริหารจดัการและดูแลหอ้งสมุดโรงเรียน 

1.1 เพศ     
1.2 อาย ุ   
1.3 วุฒิการศกึษา 
1.4 ประสบการณ์ในการท างานโรงเรียน 

1.5 ประสบการณ์ในการปฏิบติังานต าแหน่งครูบรรณารักษ/์ ดูแลหอ้งสมุด  
1.6 การศึกษาทางดา้นบรรณารักษศาสตร์/ สารสนเทศศาสตร์     
1.7 การไดรั้บการอบรมหรือการพฒันาความรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการหอ้งสมุด 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ สมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษท่ี์ครูบรรณารักษ์และบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีไดรั้บมอบหมายใหบ้ริหารจดัการและดูแลหอ้งสมุดโรงเรียนตอ้งการพฒันา 

2.1 สมรรถนะดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

2.2 สมรรถนะดา้นการจดัการ 
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2.3 สมรรถนะดา้นการจดัการศึกษาและพฒันาแหล่งสนบัสนุนการเรียนรู้โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 

2.4 สมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

กรอบแนวควำมคดิในกำรวจิยั 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถสรุปกรอบแนวคิดใน

การศึกษาไดว้่า หลกัสูตรการศกึษาในการผลิตครูบรรณารักษ ์ ความคาดหวงัและการยอมรับใน
วิชาชีพ ครูบรรณารักษ ์ ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบวิชาชีพ ส่งผลต่อสถานภาพวิชาชีพครู
บรรณารักษ ์ดงัน้ี 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

ขอบเขตกำรวจิยั 

 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

ศึกษาสมรรถนะวิชาชีพท่ีจ  าเป็น และสมรรถนะวิชาชีพท่ีตอ้งการพฒันาของครู

บรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 

2. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี 

1. บริบทของหอ้งสมุดโรงเรียน 

และการเปล่ียนแปลงของส่ือ
และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. สมรรถนะวิชาชีพท่ีจ  าเป็น 

ส าหรับครูบรรณารักษ ์

3. สมรรถนะวิชาชีพท่ีตอ้งการ 

พฒันาของครูบรรณารักษ ์

 

คู่มือการพฒันา
สมรรถนะวิชาชีพครู
บรรณารักษ ์

ผลการพฒันา

สมรรถนะวิชาชีพครู

บรรณารักษ ์
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ศึกษาเฉพาะหอ้งสมุดโรงเรียนท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่  

 3. ขอบเขตดา้นประชากร 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ ครูบรรณารักษท่ี์ปฏิบติังานในหอ้งสมุดโรงเรียน

ในจงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 1-2 และส านกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่) 

 

วธิีด ำเนินกำรวจิยั  

ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขั้นตอนส าหรับการด าเนินการวจิยัเพ่ือใหไ้ดผ้ลตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
โดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลกั ดงัน้ี 

1. การศกึษาและส ารวจสมรรถนะวิชาชีพท่ีจ  าเป็นส าหรับครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบาย
การศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 

2. การส ารวจสมรรถนะท่ีตอ้งการพฒันาของครูบรรณารักษเ์พื่อส่งเสริมนโยบายการศึกษา
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 

3. การจดัท าคู่มือการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษโ์ดยใชข้อ้มลูจากผลการส ารวจ
สมรรถนะท่ีตอ้งการพฒันาของครูบรรณารักษเ์พื่อส่งเสริมนโยบายการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศนูยก์ลางมาเป็นแนวทางในการจดัท าคู่มือ และการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ “การพฒันาวิชาชีพครู
บรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง” 

4. การประเมินความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสมรรถนะวิชาชีพของครูบรรณารักษก่์อนและ
หลงัการอบรม และการประเมินความพึงพอใจการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ “การพฒันาวิชาชีพครู
บรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง” 

 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
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 1. ไดรั้บองคค์วามรู้เก่ียวกบัสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ี

เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 

 2.ไดคู้่มือการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศึกษาท่ีเนน้

ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางซ่ึงสามารถน าไปใชก้บัหอ้งสมุดอ่ืนๆ ได ้

 




