
 

 

หองสมดุโรงเรียนมธัยมศึกษา 

ขอมูลทั่วไป 

ปจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วมาก  ทําใหเกิดผลกระทบตอ

การดํารงชีวิต  การประกอบอาชีพและกิจกรรมตางๆ การศึกษาซ่ึงมีบทบาทหนาท่ีในการพัฒนาเยาวชน  และ

ประชาชนใหมีคุณภาพเพ่ือจะสามารถพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจและสังคมของตนเอง ครอบครัวและบานเมืองได

อยางมีประสิทธิภาพจึงมุงเนนการพัฒนาใหเยาวชน  และประชาชนมีความรูพ้ืนฐานเพียงพอ  รูจักคิด  รูจักใฝหา

ความรูดวยตนเอง  รูจักปรับตัว รูจักแกปญหา รูจักพัฒนา  มีทักษะในการทํางาน มีคานิยมท่ีดีงาม  และสงเสริม

ความคิดเปนเลิศในความสามารถ  ความถนัดของแตละบุคคลตามศักยภาพท่ีมีอยู  หลักสูตรซ่ึงเปนองคประกอบ

สําคัญของการจัดการศึกษา มีสวนชวยและเอ้ืออํานวยใหบังเกิดผลดังกลาว ผูท่ีสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต 

พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมของตนเอง  ครอบครัวและประเทศชาติไดจะตองเปนผูมีความรูพ้ืนฐานท่ีดี  รูจัก

คิด  รูจักปรับตัว  รูจักแกปญหา  มีทักษะในการทํางาน  รูจักพัฒนามีคานิยมท่ีดี และไดรับการพัฒนาใหมีขีด

ความสามารถสูงสุดตามความถนัด และตามศักยภาพท่ีมีอยูคุณลักษณะดังกลาวจะเกิดข้ึนไดเม่ือโรงเรียนจัด

การศึกษาท่ีเนนใหเกิดกระบวนการคิด เชน จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใชหองสมุด เพ่ือใหผูเรียนไดเกิด

การเรียนรูดวยตัวเอง ซ่ึงจะเปนองคประกอบใหเกิดกระบวนการดังกลาว  

หองสมุดกับการศึกษามีความสัมพันธกันอยางแยกไมได  หองสมุดโรงเรียนเปนแหลงสําคัญท่ีจะชวย

พัฒนาเยาวชนในทุกดาน   ชวยวางรากฐานใหนักเรียนเปนผูรักการเรียนรู  และสนใจเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือสราง

พลเมืองท่ีมีคุณภาพจึงเปนหนาท่ีของ ผูบริหาร คณะครู และบรรณารักษท่ีจะตองรวมมือกันสงเสริมหองสมุดให

เปนศูนยการเรียนท่ีสมบูรณแบบ คือมีเอกสารสิ่งพิมพและสื่อการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพตรงกับความตองการ 

และมีบริการท่ีดี เพ่ือใหโอกาสแกนักเรียนไดเลือกศึกษาคนควา ตามความถนัดความสามารถและความสนใจ  

โดยใชสื่อบริการตางๆ  ท่ีมีอยูในหองสมุดใหเกิดประโยชนอยางคุมคาท่ีสุด 

กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศนโยบายปฏิรูปการศึกษา ในปพุทธศักราช 2539 โดยมุงปฏิรูปหลักการ

ใหญ 4 ประการ ใหบรรลุผลในปพุทธศักราช  2570 คือ  การปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษา  การปฏิรูปครูและ

บุคลากรทางศึกษา  การปฏิรูปหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน และการปฏิรูประบบบริหารการศึกษา  

ในการปฏิรูปดังกลาวมีจุดมุงหมายใหประชาชนไทยมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและ

พัฒนาประเทศชาติใหสามารถอยูในสังคมโลกอยางเปนสุขโดยสรางบุคคลแหงการเรียนรู องคกรแหงการเรียนรู 

และสังคมแหงการเรียนรูใหเกิดข้ึน ซ่ึงผูผานการศึกษาแตละคนจะมีความสามารถและคุณลักษณะพ้ืนฐานท่ี

สําคัญ คือ เปนผูมีสุขภาพพลานามัยดี  ท้ังดานรางกายและจิตใจ  เปนผูมีความสามารถในการคิด  เปนผูใฝรูและ

สามารถแสวงหาความรู  เปนผูมีความสามารในทางวิชาการและวิชาชีพ  เปนผูมีความรับผิดชอบ  ซ่ือสัตย  ไม

เห็นแกตัว เสียสละและอดทน  รวมมือกับผู อ่ืนได  มีความเปนประชาธิปไตย มีความรักชาติ  ศาสนา  

พระมหากษัตริย  ท้ังนี้อยูในพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมไทย  และความเหมาะสมของการศึกษา แตละระดับ เพ่ือให

จุดหมายดังกลาวประสบความสําเร็จ จึงมีการปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการ สอนใหบังเกิดผลในทาง

ปฏบิัติอยางมีคุณภาพ โดยการพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีนวัตกรรมการสอน และพัฒนาหองสมุดในสถานศึกษาให



 

 

มีคุณภาพ  รวมท้ังสรางเครือขายการเรียนรูระหวางการศึกษาในระบบ และนอกระบบโรงเรียน  ใหสามารถ

ใหบริการท่ีสนองความตองการของผูเรียนไดอยางกวางขวาง  และปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหมีความ

หลากหลายท้ังรูปแบบ และเนื้อหา  เพ่ือใหการปฏิรูปการศึกษาประสบผลสําเร็จ กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนด

บัญญัติ 10 ประการในขอ 3  การพัฒนาโรงเรียนใหไดมาตรฐาน  ใหโรงเรียนมีความพรอม มีแผนผังเต็มรูปแบบ  

มีหองเรียน  มีหองสมุด  หองคอมพิวเตอร  หองทดลอง  หองปฏิบัติการ  ตลอดจนสนามกีฬาครบครันโดยให

เหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน 

 จากนโยบายดังกลาว แสดงวากระทรวงศึกษาธิการไดเห็นความสําคัญของหองสมุด จึงสงเสริมสนับสนุน

ใหสถานศึกษาทุกแหงพัฒนางานหองสมุดใหมีคุณภาพ ผูบริหาร และครูอาจารยจําเปนตองมีความรูและความ

เขาใจถึงความสําคัญของหองสมุด บทบาทหนาท่ีของหองสมุด วัตถุประสงคของหองสมุด  องคประกอบสําคัญ

ของหองสมุด  และลักษณะงานหองสมุด  

ซ่ึงงานหองสมุด ไดตระหนักถึงความสําคัญขางตนเปนอยางดี และไดวางแผนการดําเนินงานอยางมี

ระบบ มีผลการดําเนินงานท่ีชัดเจนเปนรูปธรรม  โดยจัดรวบรวมขอมูลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน  ปญหา

และอุปสรรคตางๆ  เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 

วัตถุประสงคในการจัดหองสมุดทัว่ไปม ี5 ประการ คือ 

1.  เพ่ือการศึกษา (Education)  หมายถึง เปนสถานท่ีเพ่ือการศึกษาของประชาชนโดยไมเลือกเพศ วัย   

    และพ้ืนฐานความรู เปนตลาดวิชาท่ีสนใจสามารถเลือกใชไดทุกเวลาและโอกาส 

          2.  เพ่ือความรู (Information)  หมายถึง การใหคําอธิบายหรือคําตอบแกผูท่ีสนใจใครรูหรือมีปญหา 

              ของใจไมวาในเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ 

3.  เพ่ือการคนควา (Research)  หมายถึง เปนแหลงศึกษาคนควาในวิทยาการใหแตกฉาน ลึกซ้ึงเพ่ือ 

    ความกาวหนาในสาขาวิชานั้นๆ  

4.  เพ่ือความจรรโลงใจ (Inspiration)  หมายถึง  เพ่ือใหเกิดความบันดาลใจในทางสรางสรรคอันจะ 

    นําไปสูความเจริญงอกงามในชีวิตและจิตใจ 

5.  เพ่ือพักผอนหยอนใจ (Recreation)  หมายถึง  เพ่ือเปนแหลงพักใจใหคลายจากความกังวล  ความ 

    เครงเครียด  และเพ่ือหาความรื่นรมยใจในยามวาง 
 

วัตถุประสงคของหองสมดุโรงเรียน 

1.  เพ่ือเตรียมหนังสือและโสตทัศนวัสดุเพ่ือสงเสริมหลักสูตร  นโยบายและโครงการของโรงเรียนให 

     บรรลุหลักการและจุดมุงหมายท่ีวางไว 

 2.  เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนไดเลือกศึกษาคนควาตามความสนใจ  ความตองการและความสามารถ 

     แตละบุคคลเพ่ือความเจริญงอกงามของสติปญญาและจิตใจ 

 3.  เพ่ือสงเสริมแนะแนวการอานแกนักเรียนใหนักเรียนสามารถหาความสุขความเพลิดเพลินจาก      

     การอาน  รวมท้ังวิจารณญาณในการอาน                     



 

 

4.  เพ่ือเตรียมนักเรียนใหมีประสบการณในการใชหองสมุดเพ่ือสรางนิสัยรักการอานและการคนควา 

    เพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต 

5.  เพ่ือใหนักเรียนเกิดทักษะในการใชหนังสือและโสตทัศนวัสดุเพ่ือประโยชนในการศึกษาคนควา 

6.  เพ่ือใหบริการและความสะดวกแกครูในการเลือกใชหนังสือและวัสดุอุปกรณตางๆ ในหองสมุด  

    เพ่ือประโยชนในการสอน 

7.  เพ่ือใหความรวมมือกับครูและผูบริหารในทุกวิถีทางเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคของ 

    หองสมุด 

          8. เพ่ือใหความรวมมือกับบรรณารักษหองสมุดอ่ืนๆ ในชุมชนเดียวกันเพ่ือชวยสรางสรรค งาน 

       หองสมุดของชุมชนใหเจริญกาวหนา 

 

 
 

ความสําคัญของหองสมุด 

หองสมุด หมายถึง  สถานท่ีรวบรวมสรรพวิทยาการตางๆ  ซ่ึงไดบันทึกไวในรูปของหนังสือ  วารสาร  

ตนฉบับ  ตัวเขียน  หรืออุปกรณ  โสตทัศนวัสดุ  และมีการจัดอยางมีระเบียบ เพ่ือบริการแกผูใชในอันท่ีจะ

สงเสริมการเรียนรูและการจรรโลงใจตามความสนใจและความตองการของผูอานแตละบุคคล   
    

บทบาทของหองสมุดโรงเรียน 

หองสมุดโรงเรียนเปนสวนหนึ่งของการศึกษาท้ังระบบท่ีมีการจัดมวลประสบการณใหแกนักเรียนตาม

หลักสูตรใหม  คือมุงใหนักเรียนรูจักหาวิธีเรียนรูดวยตัวเองโยการคนควาแสวงหาความรูเพ่ือนําไปสูการคิดเปน  

ทําเปนและแกปญหาเปน ตามหลักการและจุดหมายของหลักสูตรท่ีสรางข้ึนจากการปรับสภาพใหเขากับความ

เปนไปของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากอิทธิพลของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเขามามีผลกระทบตอ

สภาวะของสังคมปจจุบัน  หองสมุดจึงมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอน 

 หองสมุดโรงเรียนมีบทบาทสําคัญตอการเรียนการสอนใหบรรลุวัตถุประสงค โดยครูอาจารยผูท่ีทําหนาท่ี

การสอน และครูบรรณารักษศึกษาหลักสูตรในแตละระดับท่ีสอนอยูในโรงเรียน และรวมมือกันดําเนินการสอน  

การจัดหาวัสดุสารนิเทศมาใหผูเรียนไดพัฒนาการเรียนของตน  โดยครูกําหนดคําถาม  ครูบรรณารักษหาสื่อท่ี

เหมาะสม  นักเรียนเขาหองสมุดศึกษาคนควา  ครูผูสอนและครูบรรณารักษรวมกันดูแลอยางใกลชิดจะชวยให

การเรียนการสอนบรรลุจุดหมายของหลักสูตร 

  นอกจากบทบาทในการสนับสนุนการเรียนการสอนแลว หองสมุดยังตองมีบทบาทในการพัฒนาชุมชน

เนื่องจากโรงเรียนมีความเก่ียวของกับชุมชน  นักเรียนเปนผลผลิตของโรงเรียนเทาๆกับชุมชน  ความ

เจริญกาวหนาและคุณภาพของโรงเรียนจะเปนดัชนีชี้วัดคุณภาพของชุมชน 

     เนื่องจากชุมชนมีคุณคาตอโรงเรียนในฐานะท่ีเปนแหลงทรัพยากร ชุมชนก็นาจะไดรับประโยชนจาก

โรงเรียนในฐานะท่ีเปนสถาบันทางสังคม 
 



 

 

 การจัดสายงาน     

 เพ่ือการดําเนินงานหองสมุดท่ีมีประสิทธิภาพ  ควรปฏิบัติดังนี้ 

 1.  ครูบรรณารักษเปนกรรมการในคณะกรรมการวิชาการของโรงเรียน เพ่ือประสานงานทางดาน 

วิชาการใหตอบสนองหลักสูตร 

2. มีคณะกรรมการบริหารหองสมุดเพ่ือวางแผนปฏิบัติงาน  ดูแล  สนับสนุนการดําเนินงานหองสมุด

ใหเปนไปตามหลักสูตร 
 

 องคประกอบสําคัญของหองสมุด 

 ในการท่ีจะดําเนินงานหองสมุดใหประสบผลสําเร็จนั้น  หองสมุดตองมีองคประกอบท่ีสําคัญคือ 

 1.  ผูบริหาร 

ผูบริหารเปนบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีสุดในการสนับสนุนการดําเนินงานหองสมุดเพราะเปนผูท่ีมีอํานาจ

พิจารณาใหการสนับสนุนท้ังในดานการเงิน  กําลังคนและกําลังใจ  ถาผูบริหารสนับสนุนจะทําใหการดําเนินงาน

หองสมุดบรรลุตามวัตถุประสงค 

 2.  อาคารสถานท่ี 

 หองสมุดตองมีสถานท่ีพอเพียงในการเก็บหนังสือและโสตทัศนวัสดุอุปกรณตางๆ  เปนท่ีทํางานของ

เจาหนาท่ี  และใหบริการแกผูใช  สถานท่ีหองสมุดนั้นอาจเปนอาคารเอกเทศหรือสวนหนึ่งของอาคาร 

  

3.  ครุภัณฑ 

 ครุภัณฑเปนสิ่งจําเปนสําหรับหองสมุดในการท่ีจะใชเปนท่ีเก็บหนังสือ  สิ่งพิมพ และโสตทัศนวัสดุตางๆ

และยังเปนเครื่องอํานวยความสะดวกแกผูใช 

4.  วัสดุสารนิเทศ 

หองสมุดจําเปนตองมีหนังสือ  สิ่งพิมพตางๆ และโสตทัศนวัสดุเพ่ือสนองความตองการของผูใช วัสดุ

สารนิเทศของหองสมุดโดยท่ัวๆ ไป  จัดแบงเปน  2  ประเภทใหญๆ  คือ  วัสดุตีพิมพ  และวัสดุไมตีพิมพ  หรือ

โสตทัศนวัสดุ 

5. บุคลากร 

หองสมุดจะตองมีบรรณารักษซ่ึงมีพ้ืนความรูในวิชาบรรณารักษศาสตรเปนผูบริหารและบุคลากรอ่ืนๆ 

รวมกันดําเนินงานหองสมุด 

6.  เงินอุดหนุน 

เงินเปนปจจัยสําคัญในการจัดหาวัสดุสารนิเทศ ครุภัณฑ  และอุปกรณอ่ืนๆ  เพ่ือใหการดําเนินงาน

หองสมุดบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 
 

การดําเนินงานหองสมุด 



 

 

 ครูบรรณารักษจะตองปฏิบัติและรับผิดชอบการดําเนินงานใหลุลวงไปดวยดี  เพ่ือใหหองสมุดเปนแหลง

สนับสนุนการเรียนการสอนในโรงเรียน  เปนแหลงความรูและบริการแกชุมชนดวย 

 

 ลักษณะงานหองสมุด 

             งานหองสมุดเปนงานบริหารทางวิชาการ  แบงออกเปน  5  งาน 

 1. งานบริหาร   เปนงานท่ีจะตองนําเอาหลักการบริหารงานท่ัวไปมาใช  เพ่ือดําเนินงานหองสมุดให

บรรลุเปาหมาย  งานบริการ  ไดแก  การจัดดําเนินงานเก่ียวกับนโยบาย  บุคลากร  อาคารสถานท่ี ครุภัณฑ  

การเงิน  งานธุรการ งานเก็บสถิติและรายงาน   และงานประชาสัมพันธ 

 2.  งานเทคนิค  เปนงานท่ีจัดข้ึนเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูใชในการคนควาวัสดุสารนิเทศจาก

หองสมุด  ไดแก  การเลือกและการจัดหา  การวิเคราะหหมวดหมูและทําบัตรรายการ  การจัดเตรียมเพ่ือให

บริการ  การระวังรักษา  การสํารวจและจําหนายออก 

 3.  งานบริการ  เปนงานท่ีอํานวยความสะดวกแกผูใชดานการอาน  การคนควาหาความรู  และการ

สงเสริมการอานใหกวางขวางและท่ัวถึง  งานบริการแบงไดเปน  2 ประเภท  คือ  งานบริการหองสมุดและงาน

กิจกรรมหองสมุด 

 4.  งานสนับสนุนการเรียนการสอน เปนงานท่ีสนับสนนุการเรยีนการสอนท่ีเนนกระบวนการใน

รายวิชาตาง ๆ  ตามหลักสูตร  และสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะในการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 5.  งานกิจกรรมนักเรียนและงานสอนรายวิชาท่ีเกี่ยวกับหองสมุด  งานกิจกรรมนักเรียนเปนงานท่ี

ชวยเสริมสรางประสบการณใหแกนักเรียนใหมีความรูนอกเหนือจากท่ีหลักสูตรกําหนดเนื้อหาวิชาไว สวน

รายวิชาท่ีสอนเก่ียวกับหองสมุดเปนวิชาเลือกเสรีในกลุมวิชาอาชีพกลุมท่ี  2 งานบริการ 

 

 



 

 

 
 

 

วิสัยทัศน  

 หองสมุดโรงเรียนปูดวงศึกษาลัย  แหลงเรียนรูของนักเรียน  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน  

สงเสริมนิสัยรักการอาน  สรางบรรยากาศเอ้ือตอการอานและการเรียนรูดวยตนเอง  บริหารจัดการดวย

เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาสูหองสมุดอิเล็กทรอนิกส 
  

พันธกิจ 

- จัดวัสดุ ครุภัณฑและบรรยากาศ เพ่ือใหผูเขาบริการไดรับความสะดวกสบาย 

- จัดหองสมุดเพ่ือการศึกษาคนควา ขอมูล ความรู ขาวสารท่ีทันสมัย ทันตอเหตุการณ 

- จัดหาสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส ใหมีความหลากหลาย เพียงพอ และตรงตามความตองการของ

ผูใช 

- พัฒนาบุคลากรและระบบงานหองสมุดใหผูใชไดรับความสะดวกเปนสําคัญ 

- จัดกิจกรรมสงเสริมการอานท่ีหลากหลาย เพ่ือผูใชเลือกไดตามความสนใจอยางตอเนื่อง 

- สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนและหองสมุดของกลุมสาระ/งานตามศักยภาพ 

- ใหบริการชุมชนไดใชทรัพยากรสารนิเทศรวมกันเพ่ือใหเกิดการใชอยางคุมคา 

ผงัภูมกิารบริหารงานห้องสมุด 

โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลยั 

 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 

งานวชิาการ 

งานหอ้งสมุด 

นกัเรียน / ชุมชน 



 

 

 

 

 

เปาหมาย 
 

- ผูใชบริการมีทรัพยากรสารนิเทศ สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส ใหมีความหลากหลาย เพียงพอตอ

ความตองการ 

- ผูใชไดรับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันสมัยและเกิดความพึงพอใจ 

- ครูมีสื่อในการพัฒนาตนเองและงานในหนาท่ีอยางพอเพียง 

- จัดระบบงานไดมาตรฐาน สามารถสืบคนไดอยางหลากหลาย 

- พัฒนาระบบงานหองสมุดใหทันสมัยอยางตอเนื่อง เพ่ือใหผูใชและผูปฏิบัติงานไดรับความสะดวก

รวดเร็วและถูกตอง 

- ขยายพ้ืนท่ีการอานเพ่ือใหถึงผูใชบริการมากข้ึน 

- ปรับเปลี่ยนบรรยากาศในหองสมุดอยางสมํ่าเสมอ 

- สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือชุมชนไดใชทรัพยากรสารนิเทศรวมกันอยางคุมคา 

- ใหความรวมมือกับชุมชนในกิจกรรมท่ีเก่ียวของตามความเหมาะสม 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 ระเบียบการใชหองสมุด 

1.แตงกายสุภาพเรียบรอย 

2.ไมสงเสียงดังรบกวนผูอ่ืน 

3.จัดเก็บหนังสือและโตะเกาอ้ีเขาท่ีเดิมเม่ืออานเสร็จ 

3.ไมอนุญาตใหนํากระเปาเขาหองสมุด 

4. ไมนําอาหารและเครื่องดื่มเขามาในหองสมุด 

5.นักเรียนกรุณานําบัตรหองสมุดมาดวยทุกครั้งเพ่ือยืมหนังสือในหองสมุด  

6.ชวยกันรักษาหนังสือ สิ่งพิมพและวัสดุตางๆใหอยูในสภาพปกติ 

7.ผูปกครองหรือบุคคลท่ัวไปสามารถสมัครสมาชิกหองสมุดไดท่ีคุณครูบรรณารักษ 

8. การใชคอมพิวเตอรเม่ือใชเสร็จควรปดทุกครั้ง 
 

ระเบียบการใชบริการสืบคนขอมูลอินเตอรเน็ต 

1. ลงชื่อในแบบบันทึกการขอใชบริการ 

2. ใหบริการเครื่องละ 1 คนเทานั้น 

ผงัภูมิห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคญั 

เพื่อการศึกษาคน้ควา้ 

เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

ห้องสมุดโรงเรียน 

เป็นศูนย์กลาง 

การเรียนการสอน 

เพื่อบริการทางวชิาการ เพื่อบริการข่าวสารขอ้มูล 



 

 

3. เม่ือตองการสําเนาขอมูลตองแจงเจาหนาท่ี 

4. ใหบริการคนละ 1 ไมเกินชั่วโมง 

5. ปดเครื่องจัดเก็บเกาอ้ีใหเรียบรอยเม่ือจบการสืบคน 

6. เม่ือตองการใชบริการเปนกลุมตองจองลวงหนา 
 

กําหนดเวลายืม – สงหนังสือ  

 เชา  07.00 - 08.00 น. 

 กลางวัน 12.00 -13.00 น. 

 ตอนเย็น  16.00 - 17.00 น. 
 

กําหนดเวลาเปด – ปด หองสมุด  เวลา  07.30 น. – 17.00 น 
 

บุคลากรงานหองสมุด 

1.  นางกาญจนา  ปรุงเกียรติ 

     หัวหนางานหองสมุด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายช่ือเวรทําความสะอาดหองสมดุ 
 

 

วันจันทร 

 เด็กหญิงณัฐนันท  ยิ่งเสมอ       เด็กหญิงวชิราพร  วงศเคน       เด็กหญิงวีนัส  พิมสิม    

 

วันอังคาร 

 เด็กหญิงวรรณษา  จันทรชัยภูมิ      เด็กหญิงสุนันทา  จริตรัมย   เด็กหญิงชลนิตา  นูชัยภูมิ 

 



 

 

วันพุธ 

 เด็กหญิงโสภิตนภา  อินนอก        เด็กหญิงวรรณวิสา  ศรีวิวัฒน 

วันพฤหัสบด ี

 เด็กหญิงภัทราภรณ  กุลแดง เด็กหญิงรัตนาภรณ  วุยชัยภูมิ 
 

วันศุกร 
        

 เด็กหญิงชนิสรา  อาณารัตน  เด็กหญิงชฏาทิพย  สีแวงเขต 
 

หนาที่ 

1. กวาด ถู ทําความสะอาดหองสมุดและนําขยะไปท้ิง 

2. จัดชั้นหนังสือและเก็บหนังสือข้ึนชั้นตามหมวดหมู 

3. ใหบริการยืม-คืนหนังสือ เวลา 12.10-13.00 น. 

4. สรุปสถิติการใหบริการยืม-คืน และสถิติการเขาใชบริการหองสมุดในแตละวัน 

5. แนะนําหนังสือท่ีนาอานหนาเสาธง และประชาสัมพันธเสียงตามสายตอนเท่ียงทุกวัน 

6. บันทึกการทําเวรลงในสมุดบันทึกเวรทุกครั้ง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานนโยบายและแผน 



 

 

 ในการบริหารงานหองสมุด  จะกําหนดนโยบายและแผนใหสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ  

นโยบายกระทรวง  กรมเจาสังกัด และโรงเรียน  เพ่ือใหการดําเนินงานหองสมุดตอบสนองนโยบายท่ีวางไว  

หองสมุดควรจัดทําโครงการ ดังตอไปนี้ 

 

1. การจัดทําโครงการ 

โดยท่ัวไปการจัดทําโครงการมีจุดมุงหมายคือ 

        1.1  เพ่ือดําเนินงานตามนโยบายและแผน เปนการแสดงเจตนารมณ ทิศทาง  ยุทธศาสตร  

              เปาหมายทีกําหนดไวแลวในองคการ 

        1.2  เพ่ือการพัฒนา เปนการปรับปรุงสภาพการณท่ีเปนอยูตามปกติใหดีข้ึน  เปนการมองปญหา 

              ระยะยาว 

             1.3  เพ่ือการแกปญหา  เปนสภาพการณท่ีผิดปกติไปจากท่ีเปนอยู  อาจตองการแกปญหาโดยทํา

โครงการเพ่ือสูสภาพการณเดิม 

การจัดทําโครงการนั้นอาจมีหลายโครงการ เชน  โครงการจัดต้ังหองสมุด  โครงการพัฒนาหองสมุด  

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน  โครงการบริการชุมชน  เปนตน  โครงการเปรียบเสมือนเครื่องชี้

แนวความคิดของครูบรรณารักษ  ใหผูบังคับบัญชาและผูมีสวนเก่ียวของกับงานหองสมุดทราบวาจะทําอะไรบาง  

ลักษณะงานเปนอยางไร  เพ่ือหองสมุดจะไดรับการเอาใจใสและการสนับสนุนในเรื่องการเงินหรือบุคลากร

ชวยงาน  ซ่ึงจะทําใหหองสมุดเจริญกาวหนายิ่งข้ึน  การจัดทําโครงการจึงเปนแนวทางใหการบริหารงานหองสมุด

ใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคท่ีวางเอาไว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 

โรงเรียนปูดวงศึกษาลัย  จังหวัดชัยภูม ิ
 

แผนงานดานท่ี...................ดาน................................................................สนองกลยุทธโรงเรียนขอท่ี........... 

สอดคลองกับเกณฑการประเมินมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาตรฐานท่ี................................................ 
 

1.  ( / )  ช่ือโครงการ  ยอดนักอาน 

     ( / )  ช่ือ งาน/กิจกรรมยอย   งานหองสมุด 
 

2.  หลักการและเหตุผล 

 การจัดโครงการ “ยอดนักอาน”  เปนกิจกรรมสงเสริมการอาน ท้ังในและนอกหองสมุด  การอานมิใช

ทักษะท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  แตตองอาศัยการเรียนรูฝกฝนการอานอยางตอเนื่อง  ตองอาศัยการแนะนําสั่ง

สอนฝกตนเองและมีโอกาสไดอาน  หองสมุดจึงไดจัดกิจกรรม “ยอดนักอาน” เพ่ือสงเสริมใหเด็กเห็นความสําคัญ

ในการอาน และสรางความรูสึกใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตั้งแตเริ่มคิดเริ่มทํา และมีความสัมพันธ

กับโครงการ  สรางแรงจูงใจชี้แนะสงเสริมสนับสนุนใหเด็กมีนิสัยรักการอาน พัฒนาการอานของนักเรียน

ตามลําดับ  โครงการ “ยอดนักอาน” เปนกิจกรรมท่ีชวยสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน และจูงใจให

นักเรียนเขามาใชบริการหองสมุดมากข้ึน  การอานเปรียบเสมือนทรัพยทางปญญา  เชนเดียวกับการออม

ทรัพยสินซ่ึงเปนการสรางนิสัยแหงการประหยัด  ลวนแลวแตเปนนิสัยท่ีควรปลูกฝงใหแกเยาวชนตั้งแตเยาววัย 

ในปท่ีผานมาโรงเรียนปูดวงศึกษาลัยไดดําเนินโครงการปลูกฝงนิสัยรักการอาน ตามท่ีคณะรัฐมนตรี

เห็นชอบใหป 2572-2561 เปนทศวรรษแหงการอาน โดยประกาศให วันท่ี 2 เมษายน ของทุกปเปนวัน “รักการ

อาน” พรอมท้ังกําหนดใหการอานเปนวาระแหงชาติ  เพ่ือพัฒนาความสามารถการอาน และการรูหนังสือของ

คนไทย ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหนโยบายการสงเสริมนิสัยรักการอานเปนนโยบายท่ีสําคัญ  และเห็น

ความสําคัญของการอานวาเปนรากฐานการพัฒนาคนในชาติและโดยเฉพาะอยางยิ่ง  เพ่ือชวยฟนฟูทักษะในดาน

การอานจับใจความและการยอความ ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีจะเกิดข้ึนในสมองของผูอานในขณะท่ีคิดและ

วิเคราะหเรื่องท่ีอานในแตละขอความ แตละประโยค แตละบท แตละเรื่อง  โดยหองสมุดโรงเรียนปูดวงศึกษาลัย   

เพ่ือเปนการปลูกฝงนิสัยรักการอานอยางตอเนื่อง    เพ่ือยกระดับคุณภาพการอานของคนไทย  และลดเวลา

เรียน เพ่ิมเวลารูและชุมนุมยอดนักอาน โดยหองสมุดโรงเรียนปูดวงศึกษาลัย ไดตระหนักถึงความสําคัญและ

ประโยชนของโครงการดังกลาวจึงไดเขารวมโครงการ และจัดกิจกรรม “ยอดนักอาน” อยางตอเนื่องจนถึง

ปจจุบัน  
 



 

 

3.  วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงทัศนคติใหนักเรียนมีนิสัยรักการอานมากข้ึน 

 2.  เพ่ือสนับสนุนใหนักเรียนเปนนักอานท่ีดีและรูจักเลือกอาน 

 3.  เพ่ือใหนักเรียนไดเผยแพรความรูจากการอาน 

 4.  เพ่ือประชาสัมพันธใหนักเรียนเห็นความสําคัญของหองสมุดและเขาใชบริการมากข้ึน 

4.  เปาหมาย 
 

     4.1  ดานปริมาณ 

 - นักเรียนโรงเรียนปูดวงศึกษาลัย  จํานวน  139  คน 

 - บุคลากรโรงเรียนปูดวงศึกษาลัย  จํานวน  22  คน 

4.2 ดานคุณภาพ 

นักเรียนมีนิสัยรักการอานและเขาใชบริการหองสมุดมากข้ึน 
 

5.  ระยะเวลาดําเนินงานตามโครงการ 

 ตุลาคม  2561 – กันยายน 2562 
 

6.  สถานท่ีดําเนินงาน 

 หองสมุดโรงเรียนปูดวงศึกษาลัย   
 

7.  วิธีดําเนินการ(กิจกรรม/การดําเนินงาน) 

กิจกรรมข้ันตอน วัน/เดือน/ป งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

-เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ พฤษภาคม 2562 2,000 นางกาญจนา  ปรุงเกียรต ิ

-ดําเนินงานตามโครงการ 
พฤศจิกายน2561- กันยายน 

2562 
 

นางกาญจนา  ปรุงเกียรต ิ

-สรุปผลการประเมินโครงการ กันยายน 2561  นางกาญจนา  ปรุงเกียรต ิ
  

 

8.  เนื้อหาสาระ (เฉพาะโครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา) 

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

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

9.  งบประมาณในการดําเนินงาน    2,000   บาท 

      จําแนกตามรายการใชจายและแหลงงบประมาณดังนี้ 

รายการวัสดุ-อุปกรณ/กิจกรรม 
แหลงงบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน ปจจัยพ้ืนฐาน อ่ืนๆ 

โครงการ “ยอดนักอาน” 2,000 - - 2,000 



 

 

     
 

10.  ผูรับผิดชอบงานและโครงการ 

 นางกาญจนา  ปรุงเกียรติ 

11.  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

        - สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
  

12.  การติดตาม/ประเมินผล/รายงาน 

         - แบบบันทึกการอาน 

         - สถิติการยืมหนังสือ 

 

13.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.  นักเรียนมีการปลูกฝงนิสัยรักการอานการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

 2.  นักเรียนอานหนังสือออก อานคลอง  อานเกงและอานเปน  

 3.  นักเรียนเขามาใชบริการหองสมุดมากข้ึน 

 4.  นักเรียนเห็นความสําคัญของการอาน รูจักเลือกอาน และมีนิสัยรักการอานมากข้ึน 

 5. นักเรียนสามารถนําความรูท่ีไดจากการอานนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

 6. นักเรียนเกิดทักษะและพัฒนาการดานการเขียนไปพรอมกันกับการอาน 

 

14.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเกณฑ 

ขอ ตัวชี้วัด เกณฑ 

1 นักเรียนและบุคลากรมีนิสัยรักการอาน รอยละ  85 

2 สถิตจํานวนนักเรียนและบุคลากรเขาใชบริการหองสมุด รอยละ  85 

 

รายละเอียด วัสดุ – ครุภัณฑท่ีจัดซ้ือ 

ท่ี รายการ จํานวน ราคา / หนวย รวม (บาท) 

1 กระดาษ เอ 4 (ทําแบบบันทึกการอาน) 4   ริม 100 400 

2 กระดาษการดสีขนาด เอ 4 3   ริม 100 300 

3 กระดาษเกียรติบัตร 3   ริม 100 300 

5 ของรางวัล - - 1,000 

     

     

     



 

 

     

     

     

     

     

รวม        (หาพันบาทถวน) 5,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 

โรงเรียนปูดวงศึกษาลัย  จังหวัดชัยภูม ิ
 

แผนงานดานท่ี...................ดาน................................................................สนองกลยุทธโรงเรียนขอท่ี........... 

สอดคลองกับเกณฑการประเมินมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาตรฐานท่ี................................................ 
 

1.  ( / )  ช่ือโครงการ     หองสมุดมีชีวิต 

     ( / )  ช่ือ งาน/กิจกรรมยอย   งานหองสมุด 
 

2.  หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากการอานมิใชทักษะท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ   แตตองอาศัยการเรียนรูสําหรับบางคน  การ

เรียนการอานเปนการยาก    แตตองอาศัยการแนะนําสั่งสอน   ฝกฝนตนเอง  และมีโอกาสไดอาน  ในระยะ

เริ่มแรก   การเรียนอานจะตองมีการแนะนําใหรูจักหนังสือเราใจใหเกิดความอยากอาน   ผูท่ีอานแตกฉานแลวก็

ยังตองกระตุนและแนะนําใหรูจักหนังสือใหมๆ ตลอดเวลา    ดังนั้นเพ่ือใหนักเรียนและบุคลากรทุกคนไดมี



 

 

ความรูและทันตอเหตุการณในปจจุบันงานหองสมุดจึงไดมี  โครงการจัดซ้ือหนังสือ- วารสารหองสมุดข้ึนมา

เพ่ือใหนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนปูดวงศึกษาลัย  ไดศึกษาคนควา 
                    

3.  วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ไดรับความรูใหม ๆ และทันตอเหตุการณ 

 2.  เพ่ือสนับสนุนใหนักเรียนเปนนักอานท่ีดีและรูจักเลือกอาน 

 3.  เพ่ือสงเสริมใหมีผูรักการอานมากข้ึน 

 4.  เพ่ือใหนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเขาใชบริการหองสมุดมากข้ึน 
 

4.  เปาหมาย 

     4.1  ดานปริมาณ 

 -  นักเรียนโรงเรียนปูดวงศึกษาลัย  จํานวน  139  คน 

 -  บุคลากรโรงเรียนปูดวงศึกษาลัย  จํานวน  22  คน 
 

4.2 ดานคุณภาพ 

-  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ไดรับความรูและขาวสารใหม ๆ 

-  นักเรียนและบุคลากรทันตอเหตุการณ 
 

5.  ระยะเวลาดําเนินงานตามโครงการ 

 ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
 

6.  สถานท่ีดําเนินงาน 

 หองสมุดโรงเรียนปูดวงศึกษาลัย   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  วิธีดําเนินการ(กิจกรรม/การดําเนินงาน) 

กิจกรรมข้ันตอน วัน/เดือน/ป งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

-เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ตุลาคม 2561      10,000 นางกาญจนา  ปรุงเกียรต ิ

-ดําเนินงานตามโครงการ ตุลาคม 2561-กันยายน 2562  นางกาญจนา  ปรุงเกียรต ิ

-สรุปผลการประเมินโครงการ กันยายน 2562  นางกาญจนา  ปรุงเกียรต ิ
 

 

8.  เนื้อหาสาระ (เฉพาะโครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา) 

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



 

 

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

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

9.  งบประมาณในการดําเนินงาน    10,000   บาท 

      จําแนกตามรายการใชจายและแหลงงบประมาณดังนี้ 

รายการวัสดุ-อุปกรณ/กิจกรรม 
แหลงงบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน ปจจัยพ้ืนฐาน อ่ืนๆ 

โครงการ จัดซ้ือหนังสือ-วารสารหองสมุด 8,000 - - 8,000 

ปรับปรุงภูมิทัศน 2,000   2,000 

รวม     10,000 
 

10.  ผูรับผิดชอบงานและโครงการ 

นางกาญจนา  ปรุงเกียรติ 

11.  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

         -โรงเรียนปูดวงศึกษาลัย   

12.  การติดตาม/ประเมินผล/รายงาน 

         - แบบสังเกต 

         - สถิติการใชบริการอานและยืมหนังสือ ของครูและนักเรียน 
 

13.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

        1.  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีนิสัยรักการอานมากข้ึน 

        2.  นักเรียนปลูกฝงทัศนคติและนิสัยท่ีดีในการอาน 

        3.  นักเรียนเห็นความสําคัญของหองสมุดและเขาใชบริการหองสมุดมากข้ึน 

        4.  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนไดรับความรูใหม ๆ และทันตอเหตุการณขาวสารในปจจุบัน 
 

14.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเกณฑ 

ขอ ตัวชี้วัด เกณฑ 

1 สถิติจํานวนนักเรียน ครูและบุคลากรท่ีเขาใชบริการหองสมุด รอยละ 80 

2 นักเรียน ครูและบุคลากรมีนิสัยรักการอานและมีความรูทันตอขาวสาร รอยละ 80 

 

 

 

รายละเอียด วัสดุ – ครุภัณฑท่ีจัดซ้ือ 

ท่ี รายการ จํานวน ราคา / หนวย รวม (บาท) 



 

 

1 หนังสือพิมพไทยรัฐ  10  

2 หนังสือพิมพเดลินิวส  10  

3 มติชนสุดสัปดาห  40  

4 เทคโนโลยีชาวบาน  40  

5 หญิงไทย  45  

6 วัฏจักรการศึกษา  40  

7 อนุสารการทองเท่ียวไทย (อสท.)  75  

8 STUDENT  WEEKLY  10  

     

     

     

     

     

     

     

รวม (แปดพันบาท) 8,000 

 

หมายเหตุ  ตลอดปงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 

โรงเรียนปูดวงศึกษาลัย  จังหวัดชัยภูม ิ
 

แผนงานดานท่ี...................ดาน................................................................สนองกลยุทธโรงเรียนขอท่ี........... 

สอดคลองกับเกณฑการประเมินมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาตรฐานท่ี................................................ 
 

1.  ( / )  ช่ือโครงการ  สัปดาหหองสมุดและสงเสริมนิสัยรักการอาน 

     ( / )  ช่ือ งาน/กิจกรรมยอย   งานหองสมุด 
 

2.  หลักการและเหตุผล 

 การเรียนการสอนในปจจุบัน  นอกจากนักเรียนจะไดรับความรูจากครูผูสอนในชั้นเรยีนแลว นักเรียนยัง

สามารถศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมดวยตนเองจากหองสมุด    ซ่ึงเปนแหลงเรียนรูท่ีบรรจุความรูไวอยางหลากหลาย  

ดังนั้นเพ่ือใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน  งานหองสมุดจึงไดมีโครงการสัปดาหหองสมุดข้ึนเพ่ือเปนกิจกรรมท่ีชวย

สงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน  มีความรูความเขาใจขอปฏิบัติในการใชหองสมุดและจูงใจใหนักเรียนเขาใช

บริการมากข้ึน 
 

3.  วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือใหนักเรียนมีความเขาใจขอปฏิบัติในการเขาใชบริการหองสมุด 

 2.  เพ่ือจูงใจใหนักเรียนเขาใชบริการหองสมุดมากข้ึน 

 3.  เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอานและคนควาดวยตนเอง 

 4.  เพ่ือประชาสัมพันธใหนักเรียนเห็นความสําคัญของหองสมุด  

 

4.  เปาหมาย 

     4.1  ดานปริมาณ 

 - นักเรียนโรงเรียนปูดวงศึกษาลัย  จํานวน  139  คน 

     4.2  ดานคุณภาพ 

- นักเรียนมีนิสัยรักการอานและเขาใชบริการหองสมุดมากข้ึน 
 

5.  ระยะเวลาดําเนินงานตามโครงการ 

 สิงหาคม  2562  
 

6.  สถานท่ีดําเนินงาน 

 หองสมุดโรงเรียนปูดวงศึกษาลัย   



 

 
 

7.  วิธีดําเนินการ(กิจกรรม/การดําเนินงาน) 

กิจกรรมข้ันตอน วัน/เดือน/ป งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

-เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ พฤษภาคม 2562     2,000 นางกาญจนา  ปรุงเกียรต ิ

-ดําเนินงานตามโครงการ สิงหาคม 2562  นางกาญจนา  ปรุงเกียรต ิ

-สรุปผลการประเมินโครงการ กันยายน 2562  นางกาญจนา  ปรุงเกียรต ิ

 8.  เนื้อหาสาระ (เฉพาะโครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา) 

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

 

9.  งบประมาณในการดําเนินงาน    2,000   บาท 

      จําแนกตามรายการใชจายและแหลงงบประมาณดังนี้ 

รายการวัสดุ-อุปกรณ/กิจกรรม 
แหลงงบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน ปจจัยพ้ืนฐาน อ่ืนๆ 

โครงการ “สัปดาหหองสมุด” 2,000 - - 2,000 

     
 

10.  ผูรับผิดชอบงานและโครงการ 

 นางกาญจนา  ปรุงเกียรติ 
 

11.  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

        -โรงเรียนปูดวงศึกษาลัย   
 

12.  การติดตาม/ประเมินผล/รายงาน 

         - แบบสังเกต 

         - แบบสอบถาม 
 

13.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

        1.  นักเรียนมีนิสัยรักการอานมากข้ึน 

        2.  นักเรียนเขาใจขอปฏิบัติในการเขาใชบริการหองสมุดมากข้ึน 

        3.  นักเรียนเห็นความสําคัญของหองสมุดและเขาใชบริการหองสมุดมากข้ึน 
 

14.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเกณฑ 

ขอ ตัวชี้วัด เกณฑ 

1 นักเรียนรูจักปฏิบัติตนในการเขาใชบริการหองสมุด รอยละ 80 

2 นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม รอยละ  80 



 

 

3 นักเรียนเขารวมกิจกรรมสัปดาหหองสมุดและสงเสริมนิสัยรักการอาน รอยละ  80 

 

รายละเอียด วัสดุ – ครุภัณฑท่ีจัดซ้ือ 

ท่ี รายการ จํานวน ราคา / หนวย รวม (บาท) 

1 กระดาษเกียรติบัตร 2 ริม 140 280 

2 ปากกายกแพ็ก (1x50)  สีแดง 2 แพ็ก 200 400 

3 ไมบรรทัด 3 โหล 60 180 

4 ริบบิ้น (สีชมพู ขนาดกลาง) 1 มวน 20 20 

5 สีไมใหญตรามา 6 กลอง 30 210 

6 เทปใส 1 มวน 30 30 

7 สมุดโนตเลมเล็ก 15 เลม 20 300 

8 เทปโฟม 2 หนา  3M ขนาด 21 มม. 1 มวน 150 150 

9 ปายไวนิล 4 เมตร 150 430 

รวม (สองพันบาทถวน) 2,000 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 

โรงเรียนปูดวงศึกษาลัย  จังหวัดชัยภูม ิ

แผนงานดานท่ี...................ดาน................................................................สนองกลยุทธโรงเรียนขอท่ี........... 

สอดคลองกับเกณฑการประเมินมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาตรฐานท่ี................................................ 
 

1.  ( / )  ช่ือโครงการ  คายรักการอาน  

     ( / )  ช่ือ งาน/กิจกรรมยอย   งานหองสมุด 
 

2. หลักการและเหตุผล 

    คายรักการอานเปนกิจกรรมสงเสริมการอานมุงใหผูสนใจ  ตระหนักในความสําคัญของการอาน รูวิธี

อาน  ทําบันทึกจากการอาน  และเห็นคุณคาของการอาน และนําเทคนิคการอานไปใชประโยชนในการดําเนิน

ชีวิต โดยมีวัตถุประสงค  เพ่ือใหกลุมเปาหมายรูจักคุนเคยกับหนังสือ หรือสื่ออ่ืนๆ  รูจักวิธีและหลักเกณฑใน

เลือกหนังสือท่ีมีคุณภาพอาน รูจักวิธีการคนหาเนื้อหาท่ีตองการ รูวิธีการอาน และรูวิธีแสวงหาความรูใหมๆ อยู

เสมอ จนเกิดเปนนิสัยท่ีจะรักการอานนอกจากนี้แลว การเขาคายการอานจะทําใหเกิดการรวมกลุมในระหวาง

การเขาคาย มีโอกาสพบปะทํางานเปนทีมแลกเปลี่ยนประสบการณการอานของตนการอานมิใชทักษะท่ีเกิดข้ึน

เองตามธรรมชาติ  แตตองอาศัยการเรียนรูสําหรับบางคน การเรียนอานเปนการยาก  ตองอาศัยการแนะนําสั่ง

สอนฝกฝนตนเองและมีโอกาสไดอาน  ในระยะแรกเริ่มการเรียนอานหรือกอนหนาการเรียนอานจะตองมีการ

แนะนําใหรูจักหนังสือ  เราใจใหเกิดความอยากอาน  ผูอานท่ีแตกฉานแลวก็ยังตองการการกระตุนและแนะนําให

รูจักหนังสือใหมๆ ตลอดเวลา  



 

 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหเกิดนิสัยรักการอาน มีความเขาใจและเกิดการปฏิบัติเปนนิสัยวาจะตองอานเพ่ือแสวงหา

ความรูเพ่ิมเติมและขอมูลสําคัญๆ กอนท่ีจะตัดสินใจทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด มีความตระหนักวาหนังสือเปนแหลงใหความ

บันเทิงทางปญญาและอารมณ ชวยแกปญหาทางปญญา และอารมณ และสังคมได 

 2. เพ่ือใหเกิดการรวมกลุมในระหวางผูเขาคาย ใหมีโอกาสพบปะหรือแลกเปลี่ยนประสบการณเก่ียวกับ

การอานของตนเอง ของนักเรียน หรือเด็กในปกครองของตน เกิดไมตรีจิตมิตรสัมพันธทางวรรณกรรมอยาง

ตอเนื่องและยั่งยืน 

 3. เพ่ือใหเกิดสังคมการอานและสังคมการเรียนรูซ่ึงเปนจุดหมายปลายทางอันพึงประสงคของชุมนุมของ

เมือง ของประเทศ และของโลก โดยเห็นวาหนังสือเปนสื่อใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน สรางมิตรไมตรี 

จริยธรรม และสันติสุข 

        4. เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอานการเรียนรูอยางตอเนื่องท้ังในและนอกโรงเรียนจนถึง

ชุมชน 

 5.  เพ่ือปลูกฝงนิสัยรักการอานและปรับปรุงแกไขวิธีการอานท่ีบกพรอง 

 6.  เพ่ือสนับสนุนใหเปนนักอานท่ีดี รูจักเลือกอาน และเผยแพรความรูท่ีไดจากการอาน 
 

4. เปาหมาย 

 4.1  ดานปริมาณ  (ระบุจํานวน) 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 4 คน 

2. นักเรียนโรงเรียนปูดวงศึกษาลัย   จํานวน 10 คน 

 

4.2  ดานคุณภาพ  (บรรยายถึงคุณภาพท่ีได) 

1. นักเรียนมีนิสัยรักการอานและการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

2. นักเรียนอานหนังสือออก อานคลอง อานเกงและอานเปน  

          3. นักเรียนเขามาใชบริการหองสมุดมากข้ึน 
  

5.  ระยะเวลาดําเนินงานตามโครงการ   

 กรกฎาคม 2562 
 

6. สถานท่ีดําเนินงาน   

 โรงเรียนปูดวงศึกษาลัย 
 

7. วิธีการดําเนินงาน  (กิจกรรม/การดําเนินงาน) 

กิจกรรม/การดําเนินงาน วัน/เดือน/ป งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ ตุลาคม 2561   1,000 นางกาญจนา  ปรุงเกียรติ 

2. ดําเนินงานตามโครงการ ตุลาคม 2561- กันยายน 2562  



 

 

3. สรุปผลการดําเนินโครงการ กันยายน 2562  
 

8.  เนื้อหาสาระ(เฉพาะโครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา)  

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

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

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

9.  งบประมาณในการดําเนินงาน  1,000  บาท 

จําแนกตามรายการใชจายและแหลงงบประมาณไดดังนี้ 

รายการวัสดุ-อุปกรณ / กิจกรรม 
แหลงงบประมาณ 

รวม 
งปม. อุดหนุน บกศ. อ่ืนๆ 

1.  คาอาหาร ม้ือละ  30  บาท  จํานวน  10  คน 600   600 

2.  เขาเลมเอกสาร 400   400 

     

     

     

     

     

     

หนึ่งพันบาทถวน 1,000 
 

10. ผูรับผิดชอบโครงการ   นางกาญจนา  ปรุงเกียรติ 
 

11.  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  - โรงเรียนปูดวงศึกษาลัย 
    

 

 

12.  การติดตาม/ประเมินผล/รายงาน 

        - แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม 

        - แบบสอบถาม 

3.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  นักเรียนมีการปลูกฝงนิสัยรักการอานการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

 2.  นักเรียนอานหนังสือออก อานคลอง  อานเกงและอานเปน  

 3.  นักเรียนเขามาใชบริการหองสมุดมากข้ึน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2562 

โรงเรียนปูดวงศึกษาลัย  จังหวัดชัยภูม ิ

แผนงานดานท่ี...................ดาน................................................................สนองกลยุทธโรงเรียนขอท่ี........... 



 

 

สอดคลองกับเกณฑการประเมินมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาตรฐานท่ี................................................ 
 

1.  ( / )  ช่ือโครงการ  คายยุวบรรณารักษเครือขายหองสมุดมีชีวิตและศึกษาดูงาน 

     ( / )  ช่ือ งาน/กิจกรรมยอย   งานหองสมุด 
 

2. หลักการและเหตุผล 

  ดวยงานหองสมุด ไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการหองสมุดมีชีวิตตนแบบในโรงเรียน ป 2552 ตาม

นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานรวมกับสํานักงานอุทยานการเรียนรู (TK park) โดยมี

วิสัยทัศนเพ่ือรวมสรางสรรคสังคมการเรียนรู เปนแหลงเรียนรู และสงสงเสริมแหลงเรียนรูท่ีเนนการปลูกฝง

สงเสริมนิสัยรักการอานและการแสวงหาความรูในบรรยากาศการเรียนรูอยางสรางสรรค  ทันสมัย สงเสริมใหเด็ก

และเยาวชนมีนิสัยรักการอาน การแสวงหาความรูและการเรียนรูอยางสรางสรรคตลอดชีวิต ตลอดจนสงเสริม

และสนับสนุนใหเยาวชนและประชาชนมีโอกาสพัฒนา แลกเปลี่ยน และแสดงผลงานท่ีมีความคิดสรางสรรค  

รวมท้ังสามารถสรางนวัตกรรม  ผลผลิตหรือชิ้นงาน  จาการผสมผสานดานศิลปะ วัฒนธรรม  คานิยมหรือวิถี

ชีวิต  นวัตกรรมวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีตาง ๆ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เพ่ือเปนแบบอยางและแนวทางในการ

พัฒนาหองสมุดในโรงเรียน  งานหองสมุดจึงไดจัดทําโครงการหองสมุดมีชีวิตตนแบบในโรงเรียน ป 2560  เพ่ือ

เปนการนําความรูและเทคนิค มาปรับปรุงพัฒนาหองสมุดใหมากยิ่งข้ึน และศึกษาดูงานหองสมุดดีเดนโรงเรียน

ในเขตพ้ืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 

 
 

3. วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือขยายผลการพัฒนาหองสมุดใหเปนหองสมุดมีชีวิตในโรงเรียน 

       2. เพ่ือกระตุนและสงเสริมใหมีการจัดทําหองสมุดมีชีวิตในโรงเรียนและใหนักเรียนเขามา 

              มีสวนรวม 

       3. เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอานการเรียนรูอยางตอเนื่องตั้งแตใน 

              โรงเรียนถึงชุมชน 

4. เพ่ือใหนักเรียนรูจักการดําเนินงานและการใหบริการหองสมุด 
 

4.  เปาหมาย 
 

 4.1 ดานปริมาณ  (ระบุจํานวน) 

4.1.1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 6 คน 

4.1.2. นักเรียนโรงเรียนปูดวงศึกษาลัย   จํานวน 14 คน 

4.2 ดานคุณภาพ  (บรรยายถึงคุณภาพท่ีได) 

4.2.1 มีนักเรียนใหบริการยืม-คืนหนังสือของหองสมุดตลอดเวลา 

4.2.2 มียุวบรรณารักษหองสมุดมีชีวิตป 2562 



 

 

 

 

5.  ระยะเวลาดําเนินงานตามโครงการ   

 กันยายน 2561 

 

6. สถานท่ีดําเนินงาน   

 โรงเรียนปูดวงศึกษาลัย 

 

7. วิธีการดําเนินงาน  (กิจกรรม/การดําเนนิงาน) 

กิจกรรม/การดําเนินงาน วัน/เดือน/ป งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ ตุลาคม 2561  นางกาญจนา  ปรุงเกียรติ 

2. ดําเนินงานตามโครงการ ตุลาคม 2561- กันยายน 2562  

3. สรุปผลการดําเนินโครงการ กันยายน 2562  
 

 

8.  เนื้อหาสาระ(เฉพาะโครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา 

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

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

 

9.  งบประมาณในการดําเนินงาน 1,000  บาท 
 

จําแนกตามรายการใชจายและแหลงงบประมาณไดดังนี้ 

รายการวัสดุ-อุปกรณ / กิจกรรม 
แหลงงบประมาณ 

รวม 
งปม. อุดหนุน บกศ. อ่ืนๆ 

1. คาอาหาร ม้ือละ  30  บาท  จํานวน  20  คน 800   800 

2.กระดาษA4 200   200 

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

รวม 1,000   1,000 

หนึ่งพันบาทถวน - 

 

10. ผูรับผิดชอบโครงการ   นางกาญจนา  ปรุงเกียรติ 

 

11.  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  - โรงเรียนปูดวงศึกษาลัย 

      - สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30       

12.  การติดตาม/ประเมินผล/รายงาน 

        - ผลการปฏิบัติงานหองสมุดมีชีวิต 

 

13.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  มีนักเรียนใหบริการยืม-คืนหนังสือของหองสมุดตลอดเวลา 

          2.   นักเรียนมีสวนรวมในการปลูกฝงนิสัยรักการอานการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

3.   มียุวบรรณารักษหองสมุดมีชีวิตตนแบบในโรงเรียน ป 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานหองสมุด 

 

ปฏิทินการปฏิบัติงานหองสมุด 

ประจําภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2562 

โรงเรียนปูดวงศึกษาลัย 

ระยะเวลา 

วัน/เดือน/ป 
งาน/โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 

18  พ.ค.-30 มิ.ย. 62 

 22 พ.ค. 62 

29 พ.ค. 62 

25 –29 พ.ค. 62 

5-10 มิ.ย. 62 

2 มิ.ย. 62 

2  มิ.ย. 62 

10 ส.ค. 62 

11 ส.ค 62                   

 

15-18 ส.ค.62 

24-28 ส.ค.62 

28 ก.ย. - 1 ต.ค.62 

 

-  ทําบัตรสมาชิกหองสมุด 

-  ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือและวารสารตามโครงการ 

-  ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑตามโครงการ 

-  ปฐมนิเทศวธิีใชหองสมุด นักเรียนชั้น ม. 1 ท้ังหมด 

-  จัดซ้ือวารสาร 

-  ปฐมนิเทศวิธีใชหองสมุด นักเรียนชั้น ม.4          

-  จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน“ยอดนักอาน” 

 -  ประชุมเตรียมงานสัปดาหหองสมุด 

-  จัดปายนิเทศวันเฉลิมพระชนมพรรษา   

    พระบาทสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

-  จัดกิจกรรมสัปดาหหองสมุดและสงเสริมการอาน  

-  ประเมินผลการจัดกิจกรมสัปดาหหองสมุด                                             

-  เตรียมตรวจเช็คหนังสือและเก็บสถิติตางๆ  

   เพ่ือสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานหองสมุด 

-  ใหบริการใชหองสมุด 

-  บริการยืม-คืนหนังสือ 

-  บริการชวยศึกษาคนควา 

-  บริการตอบคําถาม 

-  รวมท้ังงานบริการอ่ืนๆ ของ 

    หองสมุด 

*  ใหตลอดปการศึกษา 



 

 

 

2-6 ต.ค. 62 

 

16-20 ต.ค. 62 

   และติดตามทวงหนังสือจากคณะครู                         

-  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานหองสมุด   

   ประจําภาคเรียนท่ี  1 ปการศึกษา  2561 

-  จัดหมวดหมูหนังสือข้ึนชั้นเตรียม    

   ใหบริการในภาคเรียนท่ี  2/2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินการปฏิบัติงานหองสมุด 

ประจําภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2562 

โรงเรียนปูดวงศึกษาลัย 

ระยะเวลา 

วัน/เดือน/ป 
งาน/โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 

2 พ.ย. 62 

6-10 พ.ย. 62 

6 พ.ย. 62 

9 พ.ย. 62 

14-15 พ.ย. 62 

4 ธ.ค. 62 

 

18-22 ธ.ค. 62 

30 ธ.ค. 62 

5-9 มี.ค. 63 

 

  -  ประชุมเตรียมปฏิบัติการหองสมุดครั้งท่ี 1 

  -  ทําบัตรสมาชิกรอบท่ี 2 

  -  ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือและวารสารตามโครงการ 

  -  จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน“ยอดนักอาน” 

  -  รวบรวมรายชื่อหนังสือเพ่ือจัดซ้ือ 

  -  จัดปายนิเทศวันเฉลิมพระชนมพรรษา   

     พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

  -  จัดสัปดาหสงเสริมนิสัยรักการอาน 

  -  จัดปายนิเทศวันข้ึนปใหม 

     -  เตรียมตรวจเช็คหนังสือและเก็บสถิติตางๆ  

     เพ่ือสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานหองสมุด 

-  ใหบริการใชหองสมุด 

-  บริการยืม-คืนหนังสือ 

-  บริการชวยศึกษาคนควา 

-  บริการตอบคําถาม 

-  รวมท้ังงานบริการอ่ืนๆ ของ 

    หองสมุด 

-ใหตลอดปการศึกษา 



 

 

 เปิดหนงัสือใหถู้กวธีิ 
 

  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-16 มี.ค. 63 

 

26-30 มี.ค.63 

     และติดตามทวงหนังสือจากคณะครู 

  -  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานหองสมุด   

      ประจําภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2562 

  -  จัดหมวดหมูหนังสือข้ึนชั้นเตรียม    

     ใหบริการในภาคเรียนท่ี  1/2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  การดําเนินงานเกี่ยวกับหนังสือเพ่ือบริการ 

แผนภูมิข้ันตอนการดําเนินงานเกี่ยวกับหนังสือเพ่ือบริการ 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

ประทบัตรา 

 

 

 

 

 

 

ลงทะเบียน 

 

 

 

     ตรวจหนงัสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   แยกบตัรแต่ละประเภท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  การติดตามและประเมินโครงการ 

 การประเมินโครงการ หมายถึง การประเมินผลการสําเร็จของงานหรือการดําเนินงาน  ตามแผน  

แผนงาน  หรือโครงการท่ีกําหนดเอาไว  ข้ันประเมินผลนับเปนสิ่งสําคัญมาก เพราะเปนข้ันตรวจสอบดูวา 

โครงการหรืองานประสบผลสําเร็จหรือลมเหลวเพียงใด มีอุปสรรคและปญหาใดบางท่ีจะตองแกไข 

 การประเมินผลมี 3 ข้ันตอนดังนี้ 

จดัหมวดหมู่หนงัสือและทาํบตัรรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงใหค้งทน 

(เยบ็เล่ม  เขา้เล่มใหม่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดบตัรกาํหนดส่ง  ซองบตัร ดา้นหลงัหนงัสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพเ์ลขเรียกหนงัสือติดท่ีสัน
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพบ์าร์โคด้ติดหนงัสือและพิมพห์นงัสือลงฐานขอ้มลู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาํข้ึนชั้นตามหมวดหมู่เพื่อบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตน้ฉบบับตัรรายการ 

(สลิปร่าง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพบ์ตัรรายการ 

-บตัรทะเบียน 

       -บตัรผูแ้ต่ง 

-บตัรหวัเร่ือง 

-บตัรช่ือเร่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจบตัร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เรียงบตัรเขา้ตูแ้ต่ละประเภท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.ประเมินผลกอนการดําเนินงานโครงการ  เปนการวิเคราะหโครงการศึกษาความเปนไปไดในการทํา

โครงการ  รางโครงการ  ประเมินแผนหรือโครงการท่ีรางวาเหมาะสมหรือไม ควรปรับปรุงอยางไร 

2.ประเมินผลขณะดําเนินงาน  คือ  การติดตามผลขณะดําเนินงานโครงการเพ่ือศึกษาวามีปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานแตละชวงหรือไม  จะแกไขอยางไรจึงจะไมใหเกิดข้ึนอีกในการดําเนินงานชวงตอไป 

3.ประเมินผลหลังการดําเนินงาน  เปนการประเมินผลสรุปหลังการดําเนินงานเสร็จสิ้นลง   

เพ่ือตรวจสอบดูวาเม่ือไดดําเนินการตามโครงการจนเสร็จสิ้นลงแลวไดรับความสําเร็จตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการหรือไมเพียงใด ตลอดจนตรวจสอบดูวา 

มีผลพลอยไดอะไรบางท่ีเกิดข้ึนจากการทําโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บรรณานุกรม 
 

โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก,โรงเรียน.  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30.   

 คูมือ ผูปกครอง-นักเรียน ปการศึกษา 2561.  ชัยภูมิ : ม.ป.ท.,  2561. 

โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก,โรงเรยีน.  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30.   

 แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2561.  ชัยภูมิ : โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก,  

 2561.  

ศึกษาธิการ, กระทรวง.  กรมวิชาการ. คูมือการดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา.  พิมพครั้งท่ี 3.  

 กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพราว,  2563. 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

คณะผูจัดทํา 
 

1.  คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

     1.1  นายวรีะศักดิ์  พลมณี       ผูอํานวยการโรงเรียน 

     1.2  นางสุภาวดี  พงษอุดทา      รักษาการรองผูอํานวยการ 

     1.3  นางดาวรุง  ศิริภูมิ      หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

     1.3  นายธโนวุธ  อ่ินคํา      หัวหนาบริหารท่ัวไป 

     1.4  นางพจนีย  สมศรีแสง      หัวหนากลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 

 

2.  คณะกรรมการผูจัดทํา 

      2.1  นางกาญจนา  ปรุงเกียรติ     พนักงานราชการ 

         บรรณารักษหองสมุด    

              

  

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

ภาคผนวก 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

แผนปฏิบัติงานหองสมุด 

ปงบประมาณ 2562 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

โดย 

งานหองสมุด 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนปูดวงศึกษาลัย   

อําเภอคอนสวรรค  จังหวัดชัยภูมิ 

สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 30  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
 

คํานํา 
 

 นโยบายและแผนปฏิบัติงานประจําปหองสมุดโรงเรียนปูดวงศึกษาลัย  ไดจัดทําข้ึนเพ่ือยึดถือเปนแนว

ปฏิบัติ   และใหการดําเนินงานของหองสมุดเปนไปตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการท่ียึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนหลักใน

การบริหารงานหองสมุด  จึงไดกําหนดนโยบายและแผนใหสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ  นโยบาย

กระทรวง  กรมเจาสังกัด  และโรงเรียน  เพ่ือใหการดําเนินงานหองสมุดตอบสนองนโยบายท่ีวางไว  งาน

หองสมุดเปนงานบริการท่ีมีความจําเปนและสําคัญตอผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพสังคมในปจจุบันท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 



 

 

 ในการจัดทํานโยบายและแผนปฏิบัติงานหองสมุดในครั้งนี้  เพ่ือประชาสัมพันธใหครู  นักเรียน ผูบริหาร 

และผูท่ีเก่ียวของ ทราบถึงระบบการทํางานหองสมุด หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากครูและ

ผูบริหาร   ทําใหนโยบายและแผนปฏิบัติงานหองสมุดประจําปงบประมาณ 2562   สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค

และเปาหมายท่ีวางเอาไวไปดวยดีและเกิดประโยชนสูงสุดแกนักเรียน  หากมีขอเสนอแนะประการใดงาน

หองสมุดยินดีท่ีจะนํามาปรับปรุงแกไขในปการศึกษาตอไป 
 

                                                                     

                                                                          งานหองสมุด 

โรงเรียนปูดวงศึกษาลัย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ 
เรื่อง            หนา 

หองสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา 



 

 

- ขอมูลท่ัวไป                     1 

- วัตถุประสงค            2 

- ความสําคัญของหองสมุด           3 

- บทบาทของหองสมุดโรงเรียน          3 

- การจัดสายงาน            3 

- องคประกอบสําคัญของหองสมุด          3 

- การดําเนินงานหองสมุด           4 

- ลักษณะงานหองสมุด           4 

- วิสัยทัศน              5 

- พันธกิจ             5 

- เปาหมาย            6 

- ระเบียบการใชหองสมุด           7 

- ระเบียบการใชหองสืบคนขอมูล          7 

- รายชื่อเวรทําความสะอาดหองสมุด            8 

งานนโยบายและแผน 

      -    การจัดทําโครงการ                   9     

      -    การจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน        24 

      -     การดําเนินงานเก่ียวกับหนังสือเพ่ือบริการ       26 

      -     การติดตามและประเมินผลโครงการ                26   

บรรณานุกรม                    28  

 

 

 

    


