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ห้องสมุดโรงเรยีนพนมศึกษา 

 
ข้อมูลทั่วไป 
 ห้องสมุดกับการศึกษามีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ได้ ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งสำคัญท่ีจะช่วยพัฒนา 
เยาวชนทุกด้าน ช่วยวางรากฐานให้นักเรียนเป็นผู้รักการเรียนรู้ และสนใจเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างพลเมืองท่ีมี 
คุณภาพ จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร คณะครู และบรรณารักษ์ที่จะต้องร่วมมือกันส่งเสริมห้องสมุดให้เป็นศูนยก์าร
เรียนท่ีสมบูรณ์แบบ คือ มีเอกสารส่ิงพิมพ์และส่ือการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพตรงกับความต้องการ และมีบริการ
ท่ีดี เพื่อให้โอกาสแก่นักเรียนได้เลือกศึกษาค้นคว้า ตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ โดยใช้ส่ือบริการ
ต่างๆ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าท่ีสุด 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายปฏิรูปการศึกษา ในปีพุทธศักราช 2539 โดยมุ่งปฏิรูปหลักการ
ใหญ่ 4 ประการ ให้บรรลุผลในปีพุทธศักราช 2570 คือ การปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษา การปฏิรูปครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การปฏิรูปหลักสูตร และกระบวนการเรียนสอน และการปฏิรูประบบบริหารการศึกษา ใน
การปฏิรูปดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนไทยมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และพัฒนา
ประเทศชาติให้สามารถอยู่ในสังคมโลกได้อย่างเป็นสุข โดยสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้ และ
สังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น ซึ่งผู้ผ่านการศึกษาแต่ละคนจะมีความสามารถและคุณลักษณะพื้นฐานท่ีสำคัญ คือ 
เป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ทั้งด่านร่างกายและจิตใจ เป็นผู้มีความสามารถในการคิด เป็นผู้ใฝ่รู้และสามารถ
แสวงหาความรู้ เป็นผู้มีความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ไม่เห็นแก่ตัว 
เสียสละและอดทน ร่วมมือกับผู้อื่นได้ มีความเป็นประชาธิปไตย มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ท้ังนี้
อยู่ในพื้นฐานทางวัฒนธรรมไทย และความเหมาะสมของการศึกษาแต่ละระดับ เพื่อให้จุดหมายดังกล่าวประสบ
ความสำเร็จ จึงมีการปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ โดย
การพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีนวัตกรรมการสอน และพัฒนาห้องสมุดในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ รวมทั้งสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างการศึกษาในระบบ และนอกระบบโรงเรียน ให้สามารถบริการสนองความต้องการของ
ผู้เรียนได้อย่างกว้างขวาง และปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายทั้งรูปแบบ และเนื้อหา 
เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาประสบผลสำเร็จ กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดบัญญัติ 10 ประการ ในข้อ 3 การ
พัฒนาโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน ให้โรงเรียนมีความพร้อม มีแผนผังเต็มรูปแบบมีห้องเรียน มีห ้องสมุด  
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ ตลอดจนสนามกีฬาครบครันโดยให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 
 จากนโยบายดังกล่าว แสดงว่ากระทรวงศึกษาธิการได้เห็นความสำคัญของห้องสมุด จึงส่งเสริมสนับสนุน
ให้สถานศึกษาทุกแห่งพัฒนางานห้องสมุดให้มีคุณภาพ ผู้บริหาร และครูอาจารย์จำเป็นต้องมีความรู้และความ
เข้าใจถึงความสำคัญของห้องสมุด บทบาทหน้าท่ีของห้องสมุด วัตถุประสงค์ของห้องสมุด องค์ประกอบสำคัญของ
ห้องสมุด และลักษณะงานของห้องสมุด ซึ่งงานห้องสมุดได้ตระหนักถึงความสำคัญข้างต้นเป็นอย่างดี และได้วาง



แผนการดำเนินงานอย่างมีระบบ มีผลการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยจัดรวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ในการจัดห้องสมุด 

1) เพื่อการศึกษา (Education) หมายถึง สถานท่ีเพื่อการศึกษาของประชาชนโดยไม่เลือกเพศ วัย  
และพื้นฐานความรู้ เป็นตลาดวิชาท่ีสนใจสามารถเลือกใช้ได้ทุกเวลาและโอกาส 

2) เพื่อความรู้ (Information) หมายถึง การให้คำอธิบายหรือคำตอบแก่ผู้ท่ีสนใจใคร่รู้ หรือมีปัญหาข้องใจ
ไม่ว่าในเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ ่

3) เพื่อการค้นคว้า (Research) หมายถึง เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าในวิทยาการให้แตกฉาน ลึกซึ้ง  
เพื่อความก้าวหน้าในสาขาวิชานั้นๆ  

4) เพื่อความจรรโลงใจ (Inspiration) หมายถึง เพื่อให้เกิดความบันดาลใจในทางสร้างสรรค์อันจะนำไปสู่
ความเจริญงอกงามในชีวิตและจิตใจ 

5) เพื่อพักผ่อนหย่อยใจ (Recreation) หมายถึง เพื่อเป็นแหล่งพักใจให้คลายจากความกังวล  
ความเคร่งเครียด และเพื่อหาความรื่นรมย์ใจในยามว่าง 
 
วัตถุประสงค์ของห้องสมุดโรงเรียน 

1) เพื่อเตรียมหนังสือและโสตทัศนวัสดุ เพื่อส่งเสริมหลักสูตร นโยบาย และโครงการของโรงเรียนให้บรรลุ
หลักการและจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ 

2) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกศึกษาค้นคว้าตามความสนใจ ความต้องการ และวามสามารถแต่ละ
บุคคล เพื่อความเจริญงอกงามของสติปัญญาและจิตใจ 

3) เพื่อส่งเสริมแนะแนวการอ่านแก่นักเรียน ให้นกัเรียนสามารถหาความสุข ความเพลิดเพลินจากการอ่าน 
รวมทั้งมีวิจารณญาณในการอ่าน 

4) เพื่อเตรียมนักเรียนให้มีประสบการณ์ในการใช้ห้องสมุด เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้าเพื่อ
การศึกษาตลอดชีวิต 

5) เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในการใช้หนังสือและโสตทัศนวัสดุ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า 
6) เพื่อให้บริการและความสะดวกแก่ครูในการเลือกใช้หนังสือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องสมุด เพื่อ

ประโยชน์ในการสอน 
7) เพื่อให้ความร่วมมือกับครูและผู้บริหารในทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของ

ห้องสมุด 
8) เพื่อให้ความร่วมมือกับบรรณารักษ์ห้องสมุดอื่น ๆ ในชุมชนเดียวกัน เพื่อช่วยสร้างสรรค์งานห้องสมุด

ของชุมชนให้เจริญก้าวหน้า 
 
 
 
 



ความสำคัญของห้องสมุดโรงเรียน 
         ห้องสมุด คือแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ท้ังท่ีเป็นวัสดุตีพิมพ์ วัสดุไม่ตีพิมพ์ และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ มีการคัดเลือกและจัดหาเข้ามาอย่างทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้ใช้  
มีครูบรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าท่ี เป็นผู้ดำเนินงานและจัดบริการต่างๆอย่างเป็นระบบ 
ความสำคัญของห้องสมุด 
          การศึกษาในปัจจุบัน มุ่งให้ผู้เรียนมีโอกาสค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ มาประกอบความรู้ 
ท่ีได้รับจากการเรียนในช้ัน ผู้เรียนจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมโดยการเข้าใช้ห้องสมุด เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มขึ้น 
ความสำคัญของห้องสมุดอาจประมวลได้ ดังนี้ 
          1) ห้องสมุดเป็นท่ีรวมของทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ท่ีผู้ใช้สามารถค้นคว้าหาความรู้ทุกสาขาวิชา ท่ีมีการ
เรียนการสอนในสถาบันการศึกษานั้น 
          2) ห้องสมุดเป็นท่ีท่ีทุกคนจะเลือกอ่านหนังสือ และค้นคว้าหาความรู้ต่างๆได้โดยอิสระ ตามความสนใจ
ของแต่ละบุคคล 
          3) ห้องสมุดช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดพอใจท่ีจะอ่านหนังสือต่างๆโดยไม่รู้จักจบส้ิน เป็นการช่วยปลูกฝัง 
นิสัยรักการอ่าน 
          4) ช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดมีความรู้ทันสมัยอยู่เสมอ 
          5) ช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดมีนิสัยรักการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
          6) ช่วยให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
          7) ห้องสมุดจะช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดรับรู้ในสมบัติสาธารณะ รู้จักใช้และระวังรักษาอย่างถูกต้อง 
 
บทบาทของห้องสมุดโรงเรียน 

ห้องสมุดโรงเรียนเป็นส่วนหนึง่ของการศึกษาท้ังระบบท่ีมีการจัดประมวลประสบการณ์ให้แก่นักเรียนตาม
หลักสูตรใหม่ คือ มุ่งให้นักเรียนรู้จักหาวิธีเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยการค้นคว้าแสวงหาความรู้เพื่อนำไปสู่การคิดเป็น 
ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น ตามหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรท่ีสร้างขึ้นจากการปรับสภาพให้เข้ากับความ
เป็นไปของสังคมท่ีเปล่ียนแปลง อันเนื่องมาจากอิทธิพลของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเข้ามามีผลกระทบต่อ
สภาวะของสังคมปัจจุบัน ห้องสมุดจึงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดย
ครู อาจารย์ผู้ท่ีทำหน้าท่ีการสอน และครูบรรณารักษ์ศึกษาหลักสูตรในแต่ละระดับท่ีสอนอยู่ในโรงเรยีน และ
ร่วมมือกันดำเนินการสอน การจัดหาวัสดุสารนิเทศมาให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนของตน โดยครูกำหนดคำถาม  
ครูบรรณารักษ์หาส่ือท่ีเหมาะสม นักเรียนเข้าห้องสมุดศึกษาค้นคว้า ครูผู้สอนและครูบรรณารักษ์ร่วมกันดูแลอย่าง
ใกล้ชิด ซึ่งจะช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุจุดหมายของหลักสูตร นอกจากบทบาทในการสนับสนุนการเรียนการ
สอนแล้ว ห้องสมุดยังต้องมีบทบาทในการพัฒนาชุมชน เนื่องจากโรงเรียนมีความเกี่ยวข้องกับชุมชน นักเรียนเป็น
ผลผลิตเท่าๆ กับชุมชน ความเจริญก้าวหน้า และคุณภาพของโรงเรียนจะเป็นดัชนีช้ีวัดคุณภาพของชุมชน 
เนื่องจากชุมชนมีคุณค่าต่อโรงเรียนในฐานะท่ีเป็นแหล่งทรัพยากร ชุมชนก็น่าจะได้รีบประโยชน์จากโรงเรียนใน
ฐานะท่ีเป็นสถาบันทางสังคม 
 
 



องค์ประกอบสำคัญของห้องสมุดโรงเรียน 
1) ผู้บริหาร 
2) อาคารสถานท่ี 
3) ครุภัณฑ์ 
4) วัสดุสารนิเทศ 
5) บุคลากร 
6) เงินอุดหนุน 

 
การดำเนินการห้องสมุดโรงเรียน 
 ครูบรรณารักษ์จะต้องปฏิบัติและรับผิดชอบการดำเนินงานให้ลุล่วงไปด้วยดี เพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่ง 
สนับสนุนการเรียนการสอนในโรงเรียน และเป็นแหล่งความรู้และบริการแก่ชุมชนด้วย 
 
ลักษณะงานห้องสมุดโรงเรียน 

1) งานบริหาร 
- จัดทำแผนปฏิบัติงาน 
- จัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
- สำรวจความต้องการ ครู-นักเรียน 
- จัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศ 
- จัดทำสถิติต่างๆ 
- รายงานประจำเดือน 
- รายงานประจำปี 
 
2) งานบริการ 
- บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า 
- บริการสมัครสมาชิกห้องสมุด 
- บริการยืม-คืน 
- บริการหนังสือจอง 
- บริการสืบค้นสารสนเทศ 
- สำรวจความพึงพอใจ 
- จัดนิทรรศการ 
- แนะนำหนังสือใหม่ 
- แนะนำการใช้ห้องสมุด 
 
 
 



3) งานเทคนิค 
- ลงทะเบียนหนังสือ 
- เตรียมหนังสือให้บริการ 
- ซ่อมหนังสือ / เย็บเล่มวารสาร 
- สำรวจและจำหน่ายหนังสือ 
- จัดหนังสือขึ้นชั้น 
 
4) งานสนับสนนุการเรียนการสอน 
- ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด 
- บริการส่งเสริมการอ่าน 
- ชุมนุมห้องสมุด 
- แนะแนวการอ่านและการค้นคว้า 
- พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผังการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน 

                                
 

โครงสร้างการบริหารงานห้องสมุด 
 
 
 

ผู้อำนวยการ 
 
 

รองผู้อำนวยการ 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
 

หัวหน้างานห้องสมุด 
 
 
 

บรรณารักษ์ 
 



 
แนวปฏิบัติ/ ระเบียบการใช้ห้องสมุด 

โรงเรียนพนมศึกษา 
ระเบียบการใช้ห้องสมุด ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 1) ต้องแต่งกายสุภาพ 
 2) ไม่พูดคุย เสียงดัง 
 3) ไม่ใช้สมุด หนังสือ หรือส่ิงของวางจองท่ีนั่ง 
 4) ไม่นำอาหาร ขนมและเครื่องด่ืมเข้ามารับประทานในห้องสมุด 
 5) ไม่นำสัตว์เล้ียงทุกชนิดเข้าห้องสมุด 
 6) ไม่เล่นการพนัน และเกมในในห้องสมุด 
 7) ไม่ฉีก กรีด หรือขีดเขียนหนังสือ เอกสาร และส่ิงพิมพ์ทุกชนิดของในห้องสมุด 
 8) ไม่นำทรัพยากรสารสนเทศท่ีไม่ได้ยืมอย่างถูกต้องตามระเบียบออกจากในห้องสมุด 
ระเบียบการยืม – คืนหนังสือ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี ้
 1) ผู้ยืมต้องยืม – คืน ด้วยตนเองทุกครั้ง 
 2) ยืมหนังสือได้ 3 เล่ม ในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน 

3) คืนหนังสือช้ากว่ากำหนด ปรับวันละ 1 บาทต่อหนังสือ 1 เล่ม 
4) กรณีทำหนังสือของห้องสมุดสูญหาย ต้องซื้อหนังสือเรื่องเดิมหรือหนังสือท่ีมีเนื้อหา ใกล้เคียงกัน ใน

ราคาท่ีเท่ากันหรือสูงกว่ามาชดใช้ 
กำหนดเวลาการยืม – คืนหนังสือ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี ้
 1) นักเรียน 1 คน ยืมหนังสือได้ 3 เล่ม เป็นเวลาจำนวน 7 วัน 
 2) ครู บุคลากรในโรงเรียน 1 คน ยืมหนังสือได้ 5 เล่ม เป็นเวลาจำนวน 7 วัน 

3) หนังสืออ้างอิงไม่สามารถยืมได้ 
ผู้มีสิทธิใช้บริการห้องสมุดโรงเรียน 
 1) นักเรียน 
 2) ครู/บุคคลากรในโรงเรียน 

3) ผู้ปกครองนักเรียน 
4) ศิษย์เก่า 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนพนมศึกษา 
คำช้ีแจง ผลการประเมินโดยรวมในคร้ังนี้ จะเป็นโยชน์อย่างมากต่อแนวทางการปรับปรุงห้องสมุด 
ข้อมูลของผู้ประเมิน 

เพศ                   ชาย              หญิง            

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น              1               2              3           

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย           4               5              6              

โปรดเติมเคร่ืองหมาย   ⁄  ลงในช่องระดับความคิดเห็น และหากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโปรดระบุ 
ข้อ หัวข้อประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยที่สุด 

(1) 
 ด้านทรัพยากรสารสนเทศและการบริการสารสนเทศ      
1. ทรัพยากรสารสนเทศมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ      
2. ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการตรงต่อความต้องการ      
3. ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย      
4. สารสนเทศหรือข้อมูลที่ได้รับตรงตามความต้องการ      
5. มีสื่อโสตทัศนวัสดุครอบคลุมความต้องการ      
 ด้านกระบวนการ / ข้ันตอนการให้บริการ      
1. มีข้ันตอนการให้บริการที่เป็นระบบ      
2. การให้บริการสะดวกและรวดเร็ว      
3. มีระยะเวลาการยืม-คืนเหมาะสมกับการให้บริการ      
4. การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นสามารถค้นหาได้ง่าย

และรวดเร็ว 
     

 ด้านบุคลากร      
1. บุคลากรให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี      
2. บุคลากรใหค้ำแนะนำและช่วยเหลือในการให้บริการ      
3. บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพและกิริยามารยาทที่ดี      



ข้อ หัวข้อประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยที่สุด 

(1) 
4. บุคลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น      
5. บุคลากรให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน           

โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
     

6. บุคลากรมคีวามเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ      
7. บุคลากรแต่งกายสุภาพและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม      
 ด้านสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก      
1. จำนวนที่น่ังอ่านมีเพียงพอ      
2. แสงสว่างมีเพียงพอ      
3. สภาพแวดล้อมภายในมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า      
4. ความปลอดภัยภายในห้องสมุด      
5. ความสะอาด      

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น(โปรดระบุเพื่อใช้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
............................................................................................................................. ............................................. 

................................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 


