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คำนำ
 

 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายการพัฒนาห้องสมุดสถานศึกษาให้เป็น 

ห้องสมุด ๓ ดี เพื่อยกระดับห้องสมุดในสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  

เพื่อให้บริการแก่นักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง รวมไปถึงคนในชุมชน เพื่อสร้างสังคม 

แห่งการเรียนรู้  องค์ประกอบของห้องสมุด ๓ ดี ประกอบด้วย  ๑) หนังสือ/สื่อการเรียนรู้ดี  

๒) บรรยากาศดี  ๓) บรรณารักษ์และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านดี 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ให้แก่ประชากรในวัยเรียน โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ และ

คุณลักษณะตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และคุณลักษณะที่สำคัญประการหนึ่งคือ 

นิสัยรักการอ่าน ที่สถานศึกษาต้องปลูกฝังและหล่อหลอมให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นความสำคัญ

ของการอ่าน สามารถใช้การอ่านในการดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ  อนึ่ง การที่สถานศึกษาจะสร้าง

นิสัยรักการอ่านให้เกิดกับผู้เรียน ย่อมต้องอาศัยห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญ ห้องสมุด 

ต้องสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ตั้งแต่แรกเห็น และเมื่อผู้เรียนเข้ามาในห้องสมุดแล้ว 

สิ่งสำคัญต่อไปก็คือหนังสือและสื่อต่าง ๆ ที่มีรูปลักษณ์และเนื้อหาน่าสนใจตรงกับวัยของผู้เรียน  

มีความทันสมัย และเพียงพอ บรรณารักษ์ต้องมีบุคลิกที่เชิญชวนให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการ  

ซึ่งรวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีความหลากหลาย น่าสนใจ ต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ 

จากความสำคัญของห้องสมุดดังกล่าวข้างต้น สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจึงได้ร่วมมือ

กับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TKpark) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ

มหาชน) จัดให้มีโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในสถานศึกษาขึ้น เพื่อให้เป็นแบบอย่าง

สำหรับสถานศึกษาอื่น ๆ โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานและประชาชน 

ในชุมชนนั้น ๆ ด้วย เพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพของชุมชนโดยแท้จริง 



ข

 “เรื่องดีดีจากห้องสมุด: กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ” 

ฉบับนี้ นำเสนอผลการปฏิบัติที่ดีและประสบผลสำเร็จในการพัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ 

ในโรงเรียน รุ่นที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๒๑ โรงเรียน 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอขอบคุณสำนักงานอุทยานการเรียนรู้  

ผู้บริหารโรงเรียน ครูบรรณารักษ์ ครูผู้สอน นักเรียน ตลอดจนบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนรอบ ๆ 

โรงเรียนทั้ง ๒๑ แห่ง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ร่วมกันพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 

เป็นแหล่งเรียนรู้และปลูกฝังส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนไทย  

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “เรื่องดีดีจากห้องสมุด: กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุด 

มีชีวิตต้นแบบ” ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับโรงเรียนนำไปปรับปรุงใช้ในการพัฒนาห้องสมุด

โรงเรียนของตนเองต่อไป 

 

 

 

     (นายชินภัทร ภูมิรัตน) 

     เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     วันที่ ๒๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 

 

 โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (องค์การมหาชน) 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ให้เป็นต้นแบบ มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด 

และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาห้องสมุด ๓ ดี ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งพัฒนา  

ให้ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย น่าสนใจ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

บริการ อันจะส่งผลให้นักเรียน ครู รวมถึงผู้ปกครองและชุมชนมีนิสัยรักการอ่าน ซึ่งได้ดำเนินการ

มาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๑  

 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๓ ประการ 

คือ ๑) เป็นโรงเรียนขนาดกลางที่มีห้องสมุดอยู่แล้ว แต่ยังขาดความสมบูรณ์และต้องการพัฒนา  

ห้องสมุด  ๒) เป็นโรงเรียนที่ผู้บริหารและคณะครูมีความยินดีและสมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการ   

โดยมีศึกษานิเทศก์ร่วมให้คำปรึกษาแนะนำตลอดโครงการ  ๓) เป็นโรงเรียนที่มีความสัมพันธ์อันดี

กับชุมชน โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกโรงเรียนได้มีการปรับปรุงห้องสมุดทั้งด้านกายภาพ   

ด้านบุคลากร ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ด้านการให้บริการ และการจัดกิจกรรมส่งเสริม

การอ่าน  

 “เรื่องดีดีจากห้องสมุด: กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ”

ฉบับนี้ นำเสนอผลการปฏิบัติที่ดีและประสบผลสำเร็จในการพัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษา  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ  

ในโรงเรียน รุ่นที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๒๑ โรงเรียน เน้นการศึกษาเอกสารและข้อมูล ประกอบด้วย   

๑) รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนของโรงเรียนในโครงการ 

รุ่นที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๒๑ โรงเรียน ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑-เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

จำนวน ๓๒ เล่ม  ๒) แบบสอบถามเพื่อเตรียมการสำหรับประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ /  

คบทสรุปสำหรับผู้บริหาร



ง

ถอดประสบการณ์สำหรับครูบรรณารักษ์และผู้บริหารโรงเรียน สำหรับเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/

ถอดประสบการณ์ “การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต” จัดขึ้นในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรม  

แกรนด์ เดอ วิลล์ กรุงเทพฯ จำนวน ๔๒ ฉบับ  และ ๓) ข้อมูลการนำเสนอของครูบรรณารักษ์  

และผู้บริหารโรงเรียนจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอดประสบการณ์ “การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต”   

จัดขึ้นในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมแกรนด์ เดอ วิลล์ กรุงเทพฯ จำนวน ๔๒ คน   

จากนั้นเป็นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลเป็นรายโรงเรียน สรุป และจัดทำข้อเสนอ

เป็นแนวทางเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถ  

ใช้เป็นแนวทางนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตามบริบทของตนเอง 

  

 สรุปผลการศึกษา

 ข้อค้นพบจากการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ดังนี้ 

	 ●	 บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน พบว่าผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญมาก  

ในการพัฒนาและผลักดันการดำเนินงานห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้บริหารต้องมีความตั้งใจจริง 

ในการพัฒนา เห็นความสำคัญของห้องสมุด และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ทำให้บุคลากร  

ทุกคนในโรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนา การจัดกิจกรรมส่งเสริม  

การอ่าน บูรณาการการอ่านและห้องสมุดกับการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ

ร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันโดยคำนึงถึงผลดีที่จะเกิดกับนักเรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนผู้บริหาร

โรงเรียนต้องมีบทบาทเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ติดตามดูแล

การทำงานของทีมงาน ตลอดจนการจัดหางบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานอย่างพอเพียง   

ซึ่งอาจต้องแสวงหาความร่วมมือจากองค์กร/หน่วยงาน/บุคคลภายนอกโรงเรียนด้วย ดังนั้นผู้บริหาร

โรงเรียนต้องมีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ผู้ปกครอง และองค์กรภายนอกโรงเรียน  นอกจากนี้

การเป็นแบบอย่างอันดีในการอ่านหนังสือและใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ และสนับสนุน  

ให้ครูทุกคนอ่านหนังสือ จดบันทึกการอ่านเป็นปัจจัยส่งเสริมที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้ครู 

นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านและห้องสมุด 

เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ
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	 ●	 บทบาทของครูบรรณารักษ ์ พบว่าครูบรรณารักษ์เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการ  

ดำเนินงาน ให้บริการ และพัฒนาห้องสมุด ซึ่งนอกจากการให้บริการตามปกติของห้องสมุด เช่น 

บริการยืม-คืน บริการตอบคำถาม ช่วยค้นคว้า บริการสืบค้นข้อมูล แนะนำการใช้ห้องสมุด และ  

ส่งเสริมให้มีการอ่านเพื่อความเพลิดเพลินและเสริมสร้างจินตนาการแล้ว สำหรับห้องสมุดโรงเรียน

สิ่งที่ต้องตระหนักและให้ความสำคัญคือ การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ

การเรียนรู้แก่ครูและนักเรียน ตั้งแต่การจัดให้มีหนังสือ/สื่อที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการจัดการเรียน

การสอนตามหลักสูตร การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมห้องสมุดที่บูรณาการการอ่าน

กับการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ การช่วยแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้  

ของนักเรียน นอกจากนี้ครูบรรณารักษ์จะทำงานให้สำเร็จเพียงลำพังไม่ได้จำเป็นต้องประสานงาน

กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหารโรงเรียน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียน นักการภารโรง   

ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันให้การสนับสนุนการดำเนินงาน  

 ในด้านวุฒิการศึกษาของบุคลากรที่รับผิดชอบห้องสมุดนั้น วุฒิการศึกษาด้านบรรณารักษ-  

ศาสตร์ไม่ได้ส่งผลต่อการดำเนินงานและการพัฒนาห้องสมุด หากบุคลากรเหล่านั้นได้รับการพัฒนา

อยู่เสมอ ทั้งโอกาสในการเข้ารับการอบรม การมีระบบพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ และสิ่งที่สำคัญ

อย่างยิ่งคือ การมีความตั้งใจจริงและความพยายามในการให้บริการและพัฒนางานห้องสมุด 

	 ●	 ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด เป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ  

และความสำเร็จในการให้บริการของห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้ความสำคัญ

กับการคัดเลือก จัดหา และการใช้หนังสือ/สื่อการเรียนรู้ ในห้องสมุด โดยคำนึงถึงคุณภาพ  

ของหนังสือ/สื่อ การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งในด้านการส่งเสริมสนับสนุน  

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และความต้องการในการเรียนรู้ที่หลากหลายของนักเรียน 

ตลอดจนการส่งเสริมการใช้เวลาว่าง และตอบสนองความเพลิดเพลินและเสริมสร้างจินตนาการ 

โดยจัดหาหนังสือ/สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับวัยของนักเรียน ตรงตาม  

ความต้องการของนักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน และมีทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์  ส่วนประเภทของหนังสือ/สื่อ ประกอบไปด้วยทั้งประเภทสารคดี บันเทิงคดี หนังสือ/

สื่อสำหรับใช้อ้างอิง และหนังสือ/สื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
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ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งมีกระบวนการคัดสรรและจัดหาที่มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

โดยโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย ครู นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา

คัดเลือกและดำเนินการจัดซื้อ/จัดหา รวมถึงมีการสำรวจรายชื่อหนังสือ/สื่อที่นักเรียน ครูต้องการ  

ให้จัดซื้อเข้าห้องสมุด 

	 ●	 บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  พบว่าการปรับปรุงสภาพทางกายภาพ  

ของห้องสมุดให้มีสีสันสดใส มีวัสดุครุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน จัดให้มีแสงสว่าง  

เพียงพอ พื้นที่โปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก นอกจากช่วยสร้างบรรยากาศในการอ่านและการเรียนรู้

แล้วยังช่วยดึงดูดให้นักเรียนสนใจอยากเข้าห้องสมุดมากขึ้น ซึ่งเมื่อสามารถทำให้นักเรียนเข้ามา  

ในห้องสมุดได้แล้ว การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและห้องสมุดที่น่าสนใจ หลากหลายและ

สม่ำเสมอ จะช่วยทำให้นักเรียนอยากอ่านหนังสือและอยากเข้าห้องสมุดอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย

ต่อไป 

 ในด้านการปรับปรุงห้องสมุดนั้นโรงเรียนคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยระดม

ความคิดเห็นจากนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน จัดให้มีมุมต่าง ๆ และปรับปรุงชั้นวางหนังสือ  

ให้มีขนาดเหมาะสมกับความสูงของนักเรียน และนอกจากโรงเรียนจะจัดหาโต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวาง

หนังสือใหม่แล้วยังนำของที่มีอยู่เดิมมาทาสีปรับปรุงใหม่ให้มีสีสันสดใส และสร้างบรรยากาศ  

แปลกใหม่ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบและบรรยากาศภายในห้องสมุดทุกภาคเรียน มีการแก้ปัญหา  

พื้นที่คับแคบโดยขยายพื้นที่ออกไปด้านหลังห้องสมุด จัดทำศาลาที่นั่งนอกห้องสมุด และจัดทำ  

เป็นอุทยานการเรียนรู้ และมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในห้องสมุด ได้แก่ ติดตั้งเครื่องนับสถิติ   

เครื่องสแกนนิ้วมือ และจัดทำห้องสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

	 ●	 ด้านเครือข่ายและความร่วมมือ พบว่าครูบรรณารักษ์และโรงเรียนมีการประสานงาน  

และร่วมมือกับทั้งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ทั้งในด้าน  

การให้บริการของห้องสมุดโรงเรียนไปสู่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน   

และความช่วยเหลือสนับสนุนที่ห้องสมุดโรงเรียนได้รับ 

เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
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 ในด้านเครือข่ายความร่วมมือกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ นั้น นอกจากครู

บรรณารักษ์ได้จัดหาหนังสือ/สื่อการเรียนรู้ตรงตามความต้องการของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมห้องสมุดสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตาม  

กลุ่มสาระการเรียนรู้แล้ว ยังประสานงานและขอความร่วมมือครูอื่น ๆ เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการ

ห้องสมุด ช่วยกันวางแผน พัฒนา ปรับปรุงห้องสมุด โดยทำงานตามความถนัดและความสนใจ  

ของครูแต่ละคน ตลอดจนเข้ามาร่วมจัดการเรียนการสอนในห้องสมุด พัฒนาการจัดการเรียนรู้

ครอบคลุมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยบูรณาการกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและห้องสมุด  

 ด้านความร่วมมือกับนักเรียนนั้น นอกจากการให้บริการทั่วไปของห้องสมุด เช่น บริการ

การอ่าน และการค้นคว้า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมห้องสมุด ครูบรรณารักษ์  

ขอความร่วมมือกับนักเรียนซึ่งมีทั้งนักเรียนชุมนุมห้องสมุด ยุวบรรณารักษ์ และนักเรียนอื่น ๆ   

มาช่วยงานในห้องสมุด และปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด ซึ่งนักเรียนมีส่วนร่วมวางแผนจัดกิจกรรม  

ส่งเสริมการอ่านและห้องสมุดด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้นักเรียนเสนอรายชื่อหนังสือที่  

ต้องการอ่านเข้าห้องสมุด 

 ในด้านความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนนั้นมีทั้งที่โรงเรียนให้บริการแก่ผู้ปกครอง  

และชุมชน เช่น การเล่านิทานให้เด็ก ๆ ฟัง การนำหนังสือไปให้คนในชุมชนอ่าน เปิดบริการ  

ให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามาใช้บริการในห้องสมุด และที่ผู้ปกครองและชุมชนให้การสนับสนุน  

ช่วยเหลือ เช่น เข้ามาเป็นคณะกรรมการห้องสมุด คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือ สนับสนุน  

งบประมาณดำเนินงานและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน บริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด 

	 ●	 ด้านวิธีการบริหารจัดการงบประมาณ พบว่าแม้ว่าการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ  

ให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนจะมีความสำคัญ เป็นปัจจัยที่ช่วยให้การดำเนินงานและพัฒนาห้องสมุด  

มีความราบรื่น มีประสิทธิภาพ แต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ การนำงบประมาณที่ได้รับไปใช้อย่างคุ้มค่า 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมตัดสินใจ และนอกเหนือจากจำนวน  

งบประมาณที่ได้รับคือความตั้งใจจริงและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนเองเกิดความคิด

หาหนทางพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง เช่น การแสวงหาการสนับสนุนจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

และการนำวัสดุครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมมาปรับปรุงใช้ใหม่  
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 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

	 ●	 การดำเนินงานและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนนั้นมิใช่เป็นหน้าที่ของบรรณารักษ์  

แต่เพียงผู้เดียว แต่บุคลากรทุกคนในโรงเรียนควรมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุน โดยเฉพาะ  

ผู้บริหารโรงเรียนต้องตระหนักและเห็นความสำคัญของห้องสมุด และสร้างความเข้าใจแก่ครู  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ว่าห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนตามหลักสูตร กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมห้องสมุดช่วยแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก

เขียนไม่ได้ และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียนควรชักชวน  

ให้ครูทุกคนในโรงเรียนเข้ามาใช้บริการ และร่วมพัฒนาห้องสมุดตามความถนัดและความสนใจ 

	 ●	 ผลการศึกษาตามที่ปรากฏตามรายงานฉบับนี้เป็นกรณีศึกษาที่มีการกำหนดหลักเกณฑ์  

ในการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการไว้แล้วตั้งแต่ต้น ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๓ ประการ   

คือ ๑) เป็นโรงเรียนขนาดกลางที่มีห้องสมุดอยู่แล้ว แต่ยังขาดความสมบูรณ์และต้องการพัฒนา  

ห้องสมุด ๒) เป็นโรงเรียนที่ผู้บริหารและคณะครูมีความยินดีและสมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการ โดย

มีศึกษานิเทศก์ร่วมให้คำปรึกษาแนะนำตลอดโครงการ ๓) เป็นโรงเรียนที่มีความสัมพันธ์อันดี  

กับชุมชน ดังนั้นในการนำผลการศึกษาไปใช้ขยายผลควรมีการนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบท  

ของแต่ละโรงเรียน วิธีการดำเนินการอาจมีความแตกต่างกันตามบริบทที่แตกต่างกันไปจากโรงเรียน  

ที่ปรากฏตามกรณีศึกษานี้  
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สารบัญ
 

	 	 	 	 หน้า	

คำนำ	 	 	 	 ก	

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	 ค	

สารบัญ	 	 	 	 ฌ	

บทนำ	 	 	 	 ๑	

กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ	รุ่นที่	๑	 ๑๑	

	 ห้องสมุดโรงเรียนวัดท่าไชย	(ประชานุกูล)	 ๑๓		

	 ห้องสมุดโรงเรียนรัตนโกสินทร์	๙	 ๒๓	

	 ห้องสมุดโรงเรียนบ้านโกตาบารู	 ๓๓	

	 ห้องสมุดโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล	 ๔๕	

	 ห้องสมุดโรงเรียนท่าแร่วิทยา	 ๕๑	

	 ห้องสมุดโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา	 ๕๙	

	 ห้องสมุดโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ	 ๖๗	

	 ห้องสมุดโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย	 ๗๕	

	 ห้องสมุดโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ	 ๘๓	

กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ	รุ่นที่	๒	 ๘๙	

	 ห้องสมุดโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม	 ๙๑	

	 ห้องสมุดโรงเรียนบ้านดอนสูง	 ๑๐๓	



สารบัญ



ญ

สารบัญ	(ต่อ)	

    

	 	 	 	 หน้า	

	 ห้องสมุดโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร	รัชมังคลาภิเษก		 ๑๑๓	

	 ห้องสมุดโรงเรียนวัดถนน	 ๑๒๓	

	 ห้องสมุดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา	๙๓	(บ้านลาดตะเคียน)	 ๑๓๑	

	 ห้องสมุดโรงเรียนประสานมิตรวิทยา	 ๑๓๙	

	 ห้องสมุดโรงเรียนวังทองพิทยาคม	 ๑๔๗	

	 ห้องสมุดโรงเรียนบ้านในไร่	 ๑๕๗	

	 ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลปราณบุรี	(บ้านเมืองเก่า)	 ๑๖๗	

	 ห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์	 ๑๗๓	

	 ห้องสมุดโรงเรียนบ้านซรายอ	 ๑๘๑	

	 ห้องสมุดโรงเรียนเบญจมราชูทิศ	 ๑๘๙	

บทสรุป	 	 	 	 ๑๙๕	

บรรณานุกรม	 	 ๒๑๘	

รายชื่อผู้บริหารและครูบรรณารักษ์โรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ	 ๒๒๒	

	 รุ่นที่	๑	และ	๒	 	

คณะผู้จัดทำ		 	 ๒๒๔
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ความสำคัญและความเป็นมา
 กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบายการพัฒนาห้องสมุดสถานศึกษาให้เป็นห้องสมุด ๓ ดี 

เพื่อยกระดับห้องสมุดในสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อให้บริการแก่

นักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

สอดคล้องกับการที่คณะรัฐมนตรีมีมติ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ กำหนดให้การอ่านเป็นวาระ  

แห่งชาติ และปี ๒๕๕๒-๒๕๖๑ เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนด

นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) กำหนดวิสัยทัศน์ให้คนไทย  

ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ กำหนดประเด็นการปฏิรูปเร่งด่วน คือ พัฒนาคุณภาพคนไทย

ยุคใหม่ ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถ  

ในการสื่อสาร สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และประเด็นเร่งด่วนด้านการพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภท  

ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  

 ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัด  

การศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชากรในวัยเรียน โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ 

ความสามารถ และคุณลักษณะตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และคุณลักษณะที่สำคัญ

ประการหนึ่งคือ นิสัยรักการอ่าน ที่สถานศึกษาต้องปลูกฝังและหล่อหลอมให้ผู้เรียนตระหนัก  

และเห็นความสำคัญของการอ่าน สามารถใช้การอ่านในการดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งการที่

สถานศึกษาจะสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดกับผู้เรียน ย่อมต้องอาศัยห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญ 

ห้องสมุดต้องสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ตั้งแต่แรกเห็น และเมื่อผู้เรียนเข้ามา  

ในห้องสมุดแล้ว สิ่งสำคัญต่อไปก็คือหนังสือและสื่อต่าง ๆ ที่มีรูปลักษณ์และเนื้อหาน่าสนใจตรงกับ

วัยของผู้เรียน มีความทันสมัย และเพียงพอ บรรณารักษ์ต้องมีบุคลิกที่เชิญชวนให้นักเรียน  

เข้ามาใช้บริการ ซึ่งรวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีความหลากหลาย น่าสนใจ ต่อเนื่อง 
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และสม่ำเสมอ จากความสำคัญของห้องสมุดดังกล่าวข้างต้น สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TKpark) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 

(องค์การมหาชน) จัดให้มีโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในสถานศึกษาขึ้น เพื่อให้เป็น  

แบบอย่างสำหรับสถานศึกษาอื่น ๆ โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานและ

ประชาชนในชุมชนนั้น ๆ ด้วย เพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพของชุมชนโดยแท้จริง 

 โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นต้นแบบ 

มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และสอดคล้อง

กับนโยบายการพัฒนาห้องสมุด ๓ ดี ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งพัฒนาให้ห้องสมุดโรงเรียน  

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย น่าสนใจ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ อันจะส่งผล  

ให้นักเรียน ครู รวมถึงผู้ปกครองและชุมชนมีนิสัยรักการอ่าน โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่

ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ดังนี ้

 รุ่นที่ ๑ ดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๕๑ มีโรงเรียนในโครงการ ๙ โรงเรียน ดังนี้ 

  ๑) โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

     สุพรรณบุรี เขต ๒ 

   ๒) โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

     สมุทรปราการ เขต ๒ 

  ๓) โรงเรียนบ้านโกตาบารู  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

     ยะลา เขต ๑ 

  ๔) โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

     เพชรบูรณ์ เขต ๓ 

  ๕) โรงเรียนท่าแร่วิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

     สกลนคร เขต ๑ 

  ๖) โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

    จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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  ๗) โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

     ราชบุรี เขต ๒ 

  ๘) โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ 

    จังหวัดเชียงใหม่ 

  ๙) โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

     จังหวัดนครสวรรค์  

 รุ่นที่ ๒ ดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๕๒ มีโรงเรียนในโครงการ ๑๑ โรงเรียน และโรงเรียน

สมทบพัฒนาคู่ขนาน ๒ โรงเรียน ดังนี้ 

  ๑) โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

     จังหวัดลำพูน 

  ๒) โรงเรียนบ้านดอนสูง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

  ๓) โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

   มัธยมศึกษา เขต ๓๐ จังหวัดชัยภูมิ  

  ๔) โรงเรียนวัดถนน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  

  ๕) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

   ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒    

  ๖) โรงเรียนประสานมิตรวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

     จังหวัดศรีสะเกษ 

  ๗) โรงเรียนวังทองพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

     จังหวัดพิษณุโลก  

  ๘) โรงเรียนบ้านในไร่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  

  ๙) โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี (บ้านเมืองเก่า)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

   ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ 

  ๑๐) โรงเรียนบ้านซรายอ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 

  ๑๑) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ 

    จังหวัดปัตตานี 



�
เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

  โรงเรียนสมทบพัฒนาคู่ขนาน ๒ โรงเรียน ดังนี้ 

  ๑) โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ 

     จังหวัดอุดรธานี 

  ๒) โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดิน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

   อุดรธานี เขต ๑ (ไม่ได้นำเสนอในรายงานการศึกษานี้) 

 รุ่นที่ ๓ ดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มีโรงเรียนในโครงการ ๕๖ โรงเรียน 

 รุ่นที่ ๔ ดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มีโรงเรียนในโครงการ ๖๑ โรงเรียน 

 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๓ ประการ 

คือ ๑) เป็นโรงเรียนขนาดกลางที่มีห้องสมุดอยู่แล้ว แต่ยังขาดความสมบูรณ์และต้องการพัฒนา

ห้องสมุด  ๒) เป็นโรงเรียนที่ผู้บริหารและคณะครูมีความยินดีและสมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการ   

โดยมีศึกษานิเทศก์ร่วมให้คำปรึกษาแนะนำตลอดโครงการ  ๓) เป็นโรงเรียนที่มีความสัมพันธ์อันดี

กับชุมชน 

 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกโรงเรียนได้มีการปรับปรุงห้องสมุดทั้งด้านกายภาพ   

ด้านบุคลากร ด้านการให้บริการ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยได้รับการสนับสนุน  

จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้  ๑) งบประมาณในปีที่ ๑ จำนวน   

๒๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับจัดซื้อหนังสือ/สื่อการเรียนรู้สำหรับห้องสมุด และปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพ และสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการอบรมที่สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานจัดขึ้นร่วมกับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (งบประมาณส่วนนี้ขึ้นอยู่กับ  

ระยะทาง) งบประมาณในปีที่ ๒ และปีที่ ๓ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และประมาณ ๖๐,๐๐๐- 

๘๐,๐๐๐ บาท ตามลำดับ สำหรับปรับปรุงห้องสมุด จัดซื้อหนังสือ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   

และขยายเครือข่ายไปยังโรงเรียนใกล้เคียง และงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

เข้ารับการอบรม (ในส่วนของโรงเรียนสมทบพัฒนาคู่ขนานได้รับงบประมาณส่วนใหญ่ในปีที่ ๑   

จากองค์การบริหารส่วนตำบล หรืองบประมาณอื่น ๆ ที่โรงเรียนจัดหามาเอง และได้รับงบประมาณ

จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการ

อบรม ส่วนปีที่ ๒ และ ๓ ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)   

๒) การอบรม/ศึกษาดูงาน ๓) หนังสือ/สื่อส่งเสริมการอ่าน ๔) คำปรึกษา/แนะนำในด้านการ

ปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด และแนวนโยบายการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 
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 และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ดังนี้  ๑) คำปรึกษา/แนะนำ  

ในด้านการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด  ๒) จัดหาที่ปรึกษาด้านการออกแบบ ตกแต่ง วางผัง 

บรรยากาศห้องสมุด  ๓) วิทยากรให้ความรู้ (ในการประชุม/อบรม/สัมมนาที่จัดโดยสำนักงาน  

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้)  ๔) การอบรมให้ความรู้

และศึกษาดูงานที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้  ๕) หนังสือ/สื่อส่งเสริมการอ่าน เกมสร้างสรรค์   

สื่อ วัสดุอุปกรณ์ประกอบนิทรรศการ และการแนะนำหนังสือตามช่วงอายุของผู้อ่าน  

 “เรื่องดีดีจากห้องสมุด: กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ”

ฉบับนี้ นำเสนอผลการปฏิบัติที่ดีและประสบผลสำเร็จในการพัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษา  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ  

ในโรงเรียน รุ่นที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๒๑ โรงเรียน 

 

วัตถุประสงค์
 ๑) เพื่อสังเคราะห์เอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตของ

โรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน รุ่นที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๒๑ โรงเรียน 

 ๒) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตของ

โรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน รุ่นที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๒๑ โรงเรียน 

ใน ๖ ประเด็น คือ  ๑) บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน  ๒) บทบาทของครูบรรณารักษ์  ๓) ทรัพยากร

สารสนเทศห้องสมุด  ๔) บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ๕) เครือข่ายความร่วมมือ   

๖) การบริหารจัดการงบประมาณ 

 ๓) เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติที่ดี และประสบผลสำเร็จในการพัฒนาห้องสมุดของ  

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

ต้นแบบในโรงเรียน รุ่นที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๒๑ โรงเรียน 
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

ขอบเขตของการศึกษา
 ๑) เอกสารรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนในโครงการ

พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน รุ่นที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๒๑ โรงเรียน ในช่วง  

เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑-เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๒) แบบสอบถามเพื่อเตรียมการสำหรับประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอดประสบการณ์

สำหรับครูบรรณารักษ์และผู้บริหารโรงเรียน สำหรับเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอดประสบการณ์ 

“การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต” จัดขึ้นในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมแกรนด์ เดอ วิลล์ 

กรุงเทพฯ 

 ๓) ข้อมูลการนำเสนอของครูบรรณารักษ์และผู้บริหารโรงเรียนจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/

ถอดประสบการณ์ “การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต” จัดขึ้นในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรม  

แกรนด์ เดอ วิลล์ กรุงเทพฯ 

 ๔) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตของ

โรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน รุ่นที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๒๑ โรงเรียน 

ใน ๖ ประเด็น  คือ  ๑) บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน  ๒) บทบาทของครูบรรณารักษ์  ๓) ทรัพยากร

สารสนเทศห้องสมุด  ๔) บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ๕) เครือข่ายความร่วมมือ   

๖) การบริหารจัดการงบประมาณ 
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วิธีดำเนินการศึกษา
 ๑) สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียน  

ในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน รุ่นที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๒๑ โรงเรียน   

โดยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๒) วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

Analysis)  

 ๓) สรุปและเขียนรายงานผล 

 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนา

ห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน รุ่นที่ ๑ และ ๒ 

จำนวน ๒๑ โรงเรียน แบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 

 ๑) เอกสารรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนในโครงการ

พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน รุ่นที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๒๑ โรงเรียน ในช่วง  

เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑-เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๓๒ เล่ม โดยเก็บรวบรวมข้อมูล

ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๒) แบบสอบถามเพื่อเตรียมการสำหรับประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอดประสบการณ์

สำหรับครูบรรณารักษ์และผู้บริหารโรงเรียน สำหรับเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอดประสบการณ์ 

“การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต” จัดขึ้นในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมแกรนด์ เดอ วิลล์ 

กรุงเทพฯ จำนวน ๔๒ ฉบับ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ ๑-๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๓) ข้อมูลการนำเสนอของครูบรรณารักษ์และผู้บริหารโรงเรียนจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/

ถอดประสบการณ์ “การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต” จัดขึ้นในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรม  

แกรนด์ เดอ วิลล์ กรุงเทพฯ จำนวน ๔๒ คน 
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
 ในการศึกษาครั้งนี้ได้เครื่องมือสังเคราะห์เอกสารเป็นแบบปลายเปิด เพื่อรวบรวม  

ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

 ๑) ชื่อโรงเรียน 

 ๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ๓) บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน  

 ๔) บทบาทของครูบรรณารักษ์  

 ๕) ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด  

 ๖) บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  

 ๗) เครือข่ายความร่วมมือ  

 ๘) การบริหารจัดการงบประมาณ 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้ 

 ๑) กำหนดหัวข้อเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือนเมษายน

ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  

 ๒) รวบรวมเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียน

ในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน รุ่นที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๒๑ โรงเรียน 

 ๓) ศึกษาเอกสารและข้อมูล แล้วทำการบันทึกข้อมูลลงในแบบสังเคราะห์เอกสาร  

ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น 



�บทนำ

การวิเคราะห์ข้อมูล
 ๑) การสังเคราะห์เชิงปริมาณ โดยนำข้อมูลที่ได้จากแบบสังเคราะห์เอกสารมาตรวจสอบ

ความถูกต้องและความสมบูรณ์ และนำมาแจกแจงตามรายละเอียดของเอกสารและข้อมูล โดยแยก

ตามหัวข้อ ดังนี้ 

  ๑.๑) ชื่อโรงเรียน 

  ๑.๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

  ๑.๓) บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน  

  ๑.๔) บทบาทของครูบรรณารักษ์  

  ๑.๕) ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด  

  ๑.๖) บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  

  ๑.๗) เครือข่ายความร่วมมือ  

  ๑.๘) การบริหารจัดการงบประมาณ 

 ๒) การสังเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยนำผลการแจกแจงในขั้นที่ ๑ มาศึกษาในรายละเอียด

ของการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน 

 

การเสนอผลการสังเคราะห์
 นำเสนอเป็นความเรียง 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถใช้เป็นแนวทาง

นำไปปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนของตนเอง 

 

 

 

 

 



ภาพโดยโรงเรียนบ้านโกตาบารู



กรณีศึกษา
โรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

รุ่นที่๑
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โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
 

ทำความรู้จักกันก่อนสักนิด
 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 

เขต ๒  ตั้งอยู่เลขที ่๒๑๙  หมู ่๒ ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดสอน  

ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที ่๓  มีนักเรียนประมาณ ๗๐๕ คน  ครูและบุคลากร ๓๕ คน (ข้อมูล   

ปี ๒๕๕๓)  จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด ๑๑ หมู่บ้าน  ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่  

จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓  และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

และรับจ้างทั่วไป 

 ห้องสมุดเป็นอาคารเอกเทศ ชั้นเดียว มีพื้นที่ ๒๑๖ ตารางเมตร บุคลากรรับผิดชอบ  

ห้องสมุด ๔ คน  

 

ความท้าทายที่มีต่อห้องสมุด
 ประเด็นท้าทายสำหรับห้องสมุดโรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล)  ก่อนเข้าร่วมโครงการ

พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน คือ นักเรียนใช้บริการน้อย หนังสือเก่าไม่น่าสนใจ   

เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ (บุคลากรรับผิดชอบห้องสมุดไม่ได้จบการศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตร์

หรือสารสนเทศศาสตร์โดยตรง) ห้องสมุดมีอากาศร้อน และขาดงบประมาณบริหารจัดการห้องสมุด 

 

สิ่งดีดีที่น่าสนใจ


บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน

 ความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

 ผู้อำนวยการโรงเรียนมีความตั้งใจจริงในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด โดยประชุมชี้แจง

กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนให้รับทราบและมีความเข้าใจร่วมกันถึง  

ความสำคัญของห้องสมุดโรงเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการพัฒนานักเรียนให้รักการอ่าน 

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และค้นคว้าด้วยตนเอง ตลอดจนชี้แจงแผนการดำเนินงานพัฒนาห้องสมุดให้ได้รับรู้
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

และรับทราบร่วมกัน นอกจากนี้ผู้บริหารโรงเรียนยังได้มาเข้าร่วมการอบรมที่สำนักงาน  

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้จัดขึ้นทุกครั้ง จากนั้นจึงนำ

ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปขยายผลต่อให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบงานห้องสมุด 

 

บทบาทของครูบรรณารักษ์

 ครูบรรณารักษ์มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยศึกษาดูงานห้องสมุดพระยาประเสริฐสุนทราศัย 

และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ และเข้ารับการอบรมที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้จัดทุกครั้งเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทั้งด้านการบริหารงานห้องสมุด

และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

 ครูบรรณารักษ์เชิญชวนให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เห็นความสำคัญของ  

ห้องสมุด โดยเชิญชวนให้เข้ามาใช้ห้องสมุด เช่น การสอนงานประดิษฐ์ในห้องสมุด นอกจากนี้

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดได้ช่วยแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียน โดยจัดกิจกรรม  

หลากหลาย เช่น กิจกรรมอ่านเขียนเรียนคำใหม่ด้วยบัตรคำอิเล็กทรอนิกส์ และกิจกรรมเพื่อนช่วย

เพื่อน พี่สอนน้อง เป็นต้น 

 การให้บริการและกิจกรรมของห้องสมุด

 ห้องสมุดมีบริการต่าง ๆ เช่น การให้บริการยืม-คืนด้วยระบบบาร์โค้ด บริการสืบค้นข้อมูล 

ห้องสมุดภาพและเสียง โทรทัศน์เพื่อการศึกษา ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และการสืบค้นข้อมูล  

ทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น และมีการเก็บสถิติการใช้ห้องสมุดเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา 

  ห้องสมุดยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย กิจกรรมเด่น ๆ ได้แก่ 

 เชื่อมโยงกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากได้ประโยชน์  

ในด้านการส่งเสริมการอ่านแล้วยังสร้างเสริมให้นักเรียนรู้สึกภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิดของตน โดย

รวบรวมข้อมูลประวัติและเพลงของศิลปินเพลงเมืองสุพรรณ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดทำเป็น

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้นักเรียนสืบค้น ซึ่งนักเรียนสามารถอ่านประวัติศิลปินและฟังเพลง

ได้ด้วย นอกจากนี้ยังได้จัดมุม “หนังสือดีสู่วิถีชุมชน” และจัดนิทรรศการหมุนเวียนทุกเดือน 
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 กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก เป็นกิจกรรมสำหรับนักเรียนกลุ่มสนใจ โดยให้นักเรียนกำหนด

หัวข้อเรื่องหรือขอบข่ายเรื่องที่ต้องการทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก เป็นการระดมความคิดของนักเรียน

โดยมีครูที่ปรึกษากิจกรรมคอยให้คำแนะนำ นอกจากนี้ยังบูรณาการทักษะและความรู้ด้านต่าง ๆ 

เช่น การค้นคว้าสืบค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์ การเขียน การสรุปความ และศิลปะ เป็นต้น  

 กิจกรรมอ่านเก่ง อ่านดี มีรางวัล เพื่อสร้างแรงจูงใจและนิสัยรักการอ่านให้แก่นักเรียน 

อีกทั้งนักเรียนอ่านถูกต้องและคล่องขึ้น โดยกำหนดแบบฝึกอ่านหรือหนังสือตามที่ครูผู้สอนกำหนด

แล้วให้นักเรียนใช้เวลาว่างอ่านให้ครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา หรือครูผู้สอนฟัง นักเรียนที่อ่านจบ  

เป็นคนแรกจะได้รับรางวัล เช่น สมุด ดินสอ 

 กิจกรรมอ่านเขียนเรียนคำใหม่ด้วยบัตรคำอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อฝึกทักษะให้นักเรียน

สามารถอ่านคล่องเขียนคล่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจัดขึ้นหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม  

หน้าเสาธง ตั้งแต่เวลา ๐๘.๑๕-๐๘.๔๕ น. ให้นักเรียนอ่านบัตรคำภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

นอกจากนี้ยังให้นักเรียนยืมบัตรคำไปอ่านให้พ่อแม่ฟังที่บ้าน 

 กิจกรรมหนังสือเดินเท้า กระเช้าเดินทาง โดยนำกระเช้าบรรจุหนังสือไปวางไว้ตาม  

จุดต่าง ๆ เช่น ม้าหินอ่อน ใต้ร่มไม้ พร้อมแบบบันทึกการอ่าน เพื่อให้นักเรียนอ่านและบันทึก  

ลงแบบในเวลาพักกลางวัน 

 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน พี่สอนน้อง เพื่อสร้างนิสัยให้นักเรียนรู้จักเอื้อเฟื้อและ  

ช่วยเหลือกัน นำไปสู่ความสามัคคีปรองดองระหว่างนักเรียนรุ่นพี่รุ่นน้อง โดยคัดกรองนักเรียน  

ที่มีปัญหาในการอ่าน และสำรวจนักเรียนที่เรียนดีในแต่ละชั้นเรียน และจับคู่ให้นักเรียนที่เรียนดี

สอนนักเรียนที่มีปัญหาในการอ่านอ่านจากแบบฝึกอ่านที่คณะครูสร้างขึ้น กิจกรรมนี้ทำในชั่วโมง

ซ่อมเสริม พักกลางวัน หรือเวลาว่าง  

 กิจกรรมอ่านหนังสือให้แม่ฟังวันละ๓หน้าเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกอ่านไม่คล่อง 

 

 

 

ห้องสมุดโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)



��
เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

 โรงเรียนนำงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไปจัดซื้อหนังสือและซีดีสื่อสร้างสรรค์ เช่น นิทานสองภาษา หนังสือ  

เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ สารานุกรมวิทยาศาสตร์ และนวนิยาย เป็นต้น 

 รวมพลังปฏิวัติครั้งใหญ่ปรับปรุงเข้าสู่ระบบบาร์โค้ด

 โดยระดมแรงงานนักเรียนและครูทุกคนในโรงเรียนช่วยกันสำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่  

และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้และจำเป็นต้องจัดหาเพิ่มเติม สำรวจและคัดแยกหนังสือโดยคัดแยก

หนังสือเก่าที่ยังดีอยู่เก็บไว้ คัดหนังสือที่หมดสภาพทิ้งไป และจัดหาหนังสือมาเพิ่มเติม จากนั้น  

ช่วยกันเขียนข้อมูลหนังสือเพื่อนำไปพิมพ์ลงในโปรแกรม Library 2000  นักเรียนช่วยกรอกข้อมูล

เพื่อความสะดวกในการลงโปรแกรม ส่วนคณะครูลงทะเบียนข้อมูลหนังสือ นักเรียนติดสติ๊กเกอร์  

ที่สันหนังสือ และติดบาร์โค้ดข้อมูลหนังสือ จากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้นตาม

ระบบการจัดหมวดหมู่แบบดิวอี้ และทำบัตรห้องสมุด  

 

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

 ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

 โดยระดมความคิดเห็นจากนักเรียนทุกชั้นเรียนว่าต้องการห้องสมุดแบบใด ซึ่งนักเรียน

ต้องการห้องสมุดที่เย็น มีเบาะนุ่ม มีน้ำเย็นดื่ม จึงได้ปรับปรุงห้องสมุดครั้งใหญ่ ได้แก่ การติดตั้ง

พัดลม มีตู้อ่านหนังสือที่นักเรียนเข้าไปนอนอ่านได้ 

 ปรับปรุงได้แม้ทำอย่างประหยัด

 โดยให้นักการในโรงเรียนช่วยซ่อมแซมห้องสมุดและทาสีใหม่ และประสานงานกับนักการ

โรงเรียนข้างเคียงต่อตู้อ่านหนังสือในราคาถูก 

 

 

 



��

เครือข่ายและความร่วมมือ

 ความร่วมมือกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆในโรงเรียน

 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เข้ามาใช้ห้องสมุดจัดการเรียนรู้ เช่น การสอนงานประดิษฐ์

ในห้องสมุด รวมทั้งร่วมมือในการพัฒนาห้องสมุด ซึ่งในการปรับปรุงห้องสมุดครั้งใหญ่ของโรงเรียน 

ครูทุกคนเข้ามาช่วยสำรวจและคัดแยกหนังสือ เขียนข้อมูลหนังสือเพื่อนำไปพิมพ์ลงในโปรแกรม 

Library 2000  ลงทะเบียนหนังสือ จัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น และทำบัตรห้องสมุด เป็นต้น 

 ความร่วมมือกับนักเรียน

 หลังการปรับปรุงห้องสมุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนสนใจเข้ามาใช้บริการมาก นักเรียน

มีส่วนร่วมในการปรับปรุงห้องสมุดตั้งแต่ต้น ตั้งแต่การให้ความคิดเห็นว่าต้องการให้ห้องสมุด  

มีรูปแบบใด ไปจนถึงช่วยสำรวจและคัดแยกหนังสือ ช่วยครูเขียนข้อมูลหนังสือเพื่อนำไปพิมพ์  

ลงในโปรแกรม ติดสติ๊กเกอร์ที่สันหนังสือ ติดบาร์โค้ดข้อมูลหนังสือ จัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น และทำ

บัตรห้องสมุด 

 นอกจากนี้ยังมีนักเรียนชุมนุมห้องสมุดและยุวบรรณารักษ์ช่วยครูบรรณารักษ์ เช่น   

ลงทะเบียนหนังสือ จัดหนังสือ คัดเลือกหนังสือขึ้นวางบนชั้นหนังสือ แนะนำการใช้ห้องสมุด 

ทำความสะอาดห้อง 

 ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน

 โรงเรียนขยายบริการสู่ชุมชนโดยครูบรรณารักษ์และยุวบรรณารักษ์นำหนังสือออกไปให้

ชุมชนอ่านและยืม ซึ่งผู้ปกครองและชุมชนให้ความสนใจอ่านหนังสือกันมาก นอกจากนี้ยังมี  

ผู้ ใหญ่บ้านใจดีมอบห้องให้โรงเรียนจัดมุมหนังสือด้วย ซึ่งคนในชุมชนทั้งเด็กและผู้ ใหญ่ได้  

ใช้ประโยชน์เข้ามาอ่านหนังสือ และโรงเรียนยังริเริ่มโครงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว  

โดยให้พ่อแม่ผู้ปกครองอ่านหนังสือให้บุตรหลานฟัง 

 โรงเรียนได้ขยายเครือข่ายโดยครูและยุวบรรณารักษ์นำหนังสือไปมอบให้โรงเรียนเครือข่าย 

นอกจากนำหนังสือไปให้เพื่อน ๆ โรงเรียนใกล้เคียงอ่านแล้วยังมีกิจกรรมหนังสือเดินเท้าเรื่องเล่า

เดินทาง แนะนำหนังสือ การเล่านิทานจากยุวบรรณารักษ์ด้วย 

 

ห้องสมุดโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

วิธีการบริหารจัดการงบประมาณ

 จากการที่แต่เดิมโรงเรียนมีปัญหาขาดแคลนงบประมาณสำหรับใช้ในการบริหารจัดการ

ห้องสมุด  เมื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน ทำให้ได้รับ  

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับ  

ใช้ซื้อหนังสือ/สื่อเข้าห้องสมุด จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  และสำหรับการปรับปรุงสภาพแวดล้อม  

ทางกายภาพ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  แต่โรงเรียนหางบประมาณเพิ่มเติมโดยจัดงานวันเด็ก   

และการรับบริจาคจากครูบรรณารักษ์ คณะกรรมการโรงเรียน และนักเรียน ทำให้มีเงินสมทบ   

จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท นำไปพัฒนาห้องสมุด  

 ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันพัฒนาแบบประหยัด

 โรงเรียนประหยัดเงินค่าแรงในการปรับปรุงห้องสมุด โดยอาศัยฝีมือและแรงงานของ

นักการในโรงเรียนช่วยซ่อมแซมห้องสมุดและทาสีใหม่ ประสานงานกับนักการโรงเรียนข้างเคียง  

ต่อตู้อ่านหนังสือในราคาถูก และนำของบริจาคมาปรับปรุงใช้ในห้องสมุด เช่น นำโต๊ะ เก้าอี้   

ที่ได้รับบริจาคจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมาปรับปรุงใช้ใหม่ และนำเคาน์เตอร์มาจัดทำเป็น  

เวทีคนเก่งสำหรับให้นักเรียนขึ้นแสดงความสามารถ เป็นต้น 

 

ภาคภูมิใจในความสำเร็จ
 หลังจากปรับปรุงห้องสมุดแล้วนักเรียนสนใจเข้ามาใช้บริการมากขึ้น เนื่องจากสภาพ  

และบรรยากาศเปลี่ยนไป เช่น มีพัดลมช่วยลดอากาศร้อน มีตู้น้ำเย็นดื่ม มีหนังสือให้อ่านมากขึ้น 

โต๊ะ เก้าอี้นั่งอ่าน มีสีสันสดใส มีตู้อ่านหนังสือที่นักเรียนสามารถเข้าไปนอนอ่านได้ และยังมี

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านต่าง ๆ ดึงดูดความสนใจของนักเรียน มีกิจกรรมในห้องสมุดเสียง  

โดยใช้บัตรคำอิเล็กทรอนิกส์ช่วยแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่คล่อง รวมทั้งกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน   

พี่สอนน้องให้สามารถอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง ในส่วนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ก็เข้ามา

ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าและจัดการเรียนการสอน อีกทั้งได้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการอ่านของ

นักเรียนด้วย 
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นักเรียนตื่นเต้นและเข้าใช้บริการด้วยความภาคภูมิใจ	

 นอกจากนี้ห้องสมุดโรงเรียนยังไม่เป็นสถานที่แปลกแยกจากชุมชน โรงเรียนมีกิจกรรม

เชิงรุกนำหนังสือไปให้บริการถึงชุมชน ผู้ปกครองและชุมชนให้ความสนใจอ่านหนังสือกันมาก 

 

สะท้อนบทเรียนความสำเร็จ
 ห้องสมุดโรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) จะพัฒนาสำเร็จไม่ได้เลยหากบุคลากร  

ทั้งโรงเรียนตั้งแต่ผู้บริหาร ครู นักเรียน และนักการภารโรงไม่ร่วมมือกันเป็นทีมงานที่เข้มแข็ง   

และเน้นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ตั้งแต่การวางแผนการพัฒนา ช่วยกันคัดแยก ลงทะเบียน

หนังสือ ซ่อมแซมปรับปรุงด้านกายภาพของห้องสมุด สนับสนุนทั้งกำลังสมอง กำลังแรงกาย   

และกำลังทรัพย์ และจัดกิจกรรมหลากหลายด้วยความมุ่งมั่นให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน อีกทั้ง  

ยังมีความตั้งใจจริงในการแก้ไขปัญหาด้านการอ่านของนักเรียน เป็นการพัฒนาห้องสมุดที่ส่งเสริม

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างแท้จริง  
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๑,	๒	สภาพทางกายภาพก่อนและหลังการปรับปรุงห้องสมุด	
๓	สำรวจและคัดแยกหนังสือ	
๔	จัดหมวดหมู่หนังสือ	
๕,	๖	เขียนข้อมูลหนังสือและพิมพ์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์	
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๓	

๕	

๒	

๔	

๖	

๑	มุมเวทีคนเก่ง	 	 ๒	มุมหนังสือดีสู่วิถีชุมชน	
๓	กิจกรรมอ่านหนังสือให้แม่ฟงวันละ	๓	หน้า	 	 ๔	กิจกรรมพี่สอนน้องอ่าน	
๕	กิจกรรมหนังสือเดินเท้า	กระเช้าเดินทาง	 	 ๖	กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก	
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โรงเรียนรัตนโกสินทร์๙
 

ทำความรู้จักกันก่อนสักนิด
 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 

ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑๖ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เปิดสอนชั้นอนุบาล  

ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖  มีนักเรียนประมาณ ๑,๑๑๖ คน ครู ๔๕ คน (ข้อมูลเดือนมิถุนายน   

ปี ๒๕๕๓)  รอบ ๆ บริเวณโรงเรียนเป็นแหล่งชุมชนแออัดและเป็นแหล่งนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

จำนวนห้องเรียนมีไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน 

 ห้องสมุดมีพื้นที่ขนาด ๓ ห้องเรียน บุคลากรรับผิดชอบห้องสมุด ๔ คน (ไม่ได้จบ  

วุฒิบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) วิสัยทัศน์ห้องสมุด คือ “สรรค์สร้างการเรียนรู้ สู่นิสัย 

รักการอ่าน ประสานงานเครือข่าย กระจายงานกิจกรรม ทำอย่างต่อเนื่อง” 

 

ความท้าทายที่มีต่อห้องสมุด
 ประเด็นท้าทายสำหรับห้องสมุดโรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ มีดังต่อไปนี้ 

 ๑) โรงเรียนยังไม่มีห้องประชุม บางครั้งจำเป็นต้องปรับห้องสมุดมาใช้เป็นห้องประชุมแทน 

ทำให้ไม่สะดวกในการจัดกิจกรรมห้องสมุด และนักเรียนเกิดความสับสนในการเข้าใช้บริการ   

ซึ่งครูมีวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือแจ้งให้นักเรียนทราบล่วงหน้าก่อนจัดกิจกรรมห้องสมุดทุกครั้ง 

 ๒) โรงเรียนไม่มีครูบรรณารักษ์ประจำห้องสมุด ครูซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

โรงเรียนให้เข้ามาดูแลห้องสมุดมีหน้าที่สอนและเป็นครูประจำชั้นด้วย ทำให้มีเวลาดูแลห้องสมุดน้อย 

นอกจากนี้ยังไม่ได้จบการศึกษาวุฒิบรรณารักษศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์ ทำให้มีความรู้ในเรื่อง

การบริหารจัดการห้องสมุดน้อย  

 ๓) สภาพบรรยากาศภายในห้องสมุดก่อนปรับปรุง ตู้และชั้นที่นำมาใช้วางหนังสือนั้น  

ไม่ใช่ตู้ที่เหมาะสมสำหรับจัดแสดงหนังสือ แต่เป็นชั้นสำหรับวางของขายตามร้านสะดวกซื้อ ทำให้

เปลืองเนื้อที่ในห้องสมุด และชั้นวางหนังสือที่เหลือมีสีสันไม่สดใส สำหรับเคาน์เตอร์สำหรับ  

ให้บริการยืม-คืนหนังสือนั้นได้รับบริจาคมาซึ่งมีขนาดสูงเกินไปไม่เหมาะสมสำหรับให้บริการนักเรียน 

ห้องสมุดโรงเรียนรัตนโกสินทร์๙
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การจัดที่นั่งอ่านหนังสือ ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ นั้นจัดวางชิดกันมากเกินไปจนไม่มีพื้นที่สำหรับนั่งอ่าน  

กับพื้นในลักษณะมุมสบาย ทำให้ห้องดูทึบแน่น อึดอัด และคับแคบ สำหรับแสงสว่างมีเพียงพอ  

ในการอ่านหนังสือ เพราะด้านข้างทั้งสองด้านเป็นหน้าต่างกระจกบานเลื่อนแนวยาวตลอดห้อง   

แต่จะมีปัญหาในฤดูฝนซึ่งฝนจะสาดเข้ามาได้ง่าย มุมแนะนำหนังสือใหม่นำไปใส่ในตู้กระจก  

หน้าห้องสมุดผู้ใช้ไม่สามารถหยิบดูได้  มุมแสดงผลงานจากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุด  

จัดอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เห็นเด่นชัด ไม่น่าสนใจ  

 ๔) สภาพหนังสือในห้องสมุดก่อนปรับปรุงนั้น ส่วนใหญ่เป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับ  

งานประดิษฐ์ตกแต่ง ศิลปะ และแบบเรียนต่าง ๆ และมีเนื้อหาค่อนข้างเก่าไม่ทันสมัย ในส่วนของ

หนังสือสำหรับเยาวชนนั้นจัดรวมกันโดยไม่ได้แบ่งตามอายุ วรรณกรรมดีเด่นจากการประกวด  

ของหน่วยงานต่าง ๆ และวารสารนิตยสารต่าง ๆ มีน้อย วารสารส่วนใหญ่เป็นวารสารที่หน่วยงาน

ต่าง ๆ และชุมชนส่งมาให้  

 ๕) ขาดแคลนงบประมาณสำหรับใช้ในการพัฒนาห้องสมุด 

 ๖) ผู้ใช้บริการสนใจเข้ามาใช้บริการไม่มากเพียงร้อยละ ๓๙  

 

สิ่งดีดีที่น่าสนใจ


บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน

 ผู้บริหารโรงเรียนเห็นความสำคัญของห้องสมุดที่มีต่อการส่งเสริมสนับสนุนการจัด  

การเรียนการสอน และสร้างความตระหนักให้แก่คณะครูเห็นความสำคัญของห้องสมุดที่มีต่อผู้เรียน 

และให้ความช่วยเหลือแก่คณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด เช่น จัดหางบประมาณในการปรับปรุง

ห้องสืบค้น ติดต่อขอบริจาคคอมพิวเตอร์เก่าจากผู้มีจิตศรัทธา ให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมเสริม

สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ เป็นต้น ในส่วนของการขับเคลื่อนการดำเนินงานนั้น  

ผู้บริหารโรงเรียนได้ให้อิสระในการทำงานแก่คณะกรรมการและบรรณารักษ์ รวมทั้งการส่งเสริม  

การทำงานเป็นทีม การดำเนินงานพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ จึงดำเนินงานในรูปแบบ

คณะกรรมการ 
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บทบาทของครูบรรณารักษ์

 ครูบรรณารักษ์พัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยเข้ารับการอบรมที่สำนักงานคณะกรรมการ  

การศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานอุทยานการเรียนรู้จัดขึ้น และศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียน  

ต่าง ๆ เพื่อเติมเต็มความรู้ด้านการบริหารจัดการห้องสมุด 

 ในด้านการดำเนินงานปรับปรุงห้องสมุด เมื่อได้รับมอบหมายจากผู้บริหารโรงเรียน  

เมื่อเข้าร่วมในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนนั้นได้จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

และเชิญชวนเพื่อนครูให้เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด 

 ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ

 คณะกรรมการห้องสมุดวางแผนดำเนินงานปรับปรุงห้องสมุด ดังนี้ 

 ๑) สำรวจความต้องการ ความจำเป็นและข้อมูลทรัพยากร วัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ  

 ๒) จัดซื้อหนังสือ/สื่อที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้บริการ โดยให้นักเรียนทุกระดับชั้นและ  

คณะครูเลือกหนังสือที่ตนเองชอบและสนใจ รวมทั้งจัดหาวารสารและนิตยสารเพิ่มเติมสำหรับเด็ก 

จึงทำให้มีหนังสือหลากหลายตามความต้องการของผู้ใช้บริการ  

 ๓) ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด จัดหาชั้นแสดงหนังสือ มุมสืบค้น  

 ๔) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและห้องสมุด 

 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

 ครูบรรณารักษ์ขอความร่วมมือครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ร่วมจัดนิทรรศการ   

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และจัดหาหนังสือ/สื่อการเรียนรู้ตรงตามความต้องการของกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ อีกทั้งยังสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการบูรณาการ  

การเรียนการสอนกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น กิจกรรมอ่านทำนองเสนาะร่วมกับกลุ่มสาระ  

การเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมประดิษฐ์ภาพจากรูปทรงเรขาคณิตร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ กิจกรรม Science Show ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กิจกรรมแสดง  

บทบาทสมมติล้อเลียนโฆษณาร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กิจกรรมกายบริหารจากห้องสมุดร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กิจกรรม  

ห้องสมุดศิลป์สร้างสรรค์ “การ์ดอวยพรปีใหม่” ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กิจกรรมแข่งขัน

ห้องสมุดโรงเรียนรัตนโกสินทร์๙
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วาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ

กิจกรรมวันคริสต์มาสร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยจัดหมุนเวียนไปตาม  

ความเหมาะสมกับเทศกาล 

 การให้บริการและกิจกรรมของห้องสมุด

 ในส่วนของระบบการจัดหมวดหมู่และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศแต่เดิมใช้ระบบ

เขียนด้วยมือ เมื่อปรับปรุงห้องสมุดจึงได้นำโปรแกรมห้องสมุด Library 2008 มาใช้ลงทะเบียน

หนังสือ ทำให้สามารถลงทะเบียนได้ครั้งละหลาย ๆ เล่ม จากเดิมที่ต้องเขียนทีละเล่ม  ทั้งยังช่วยให้

สามารถสืบค้นข้อมูลหนังสือได้สะดวกรวดเร็วและเป็นระเบียบมากขึ้น ข้อมูลต่าง ๆ สามารถตรวจสอบ

ได้ง่าย นักเรียนใช้บัตรประจำตัวที่มีบาร์โค้ดมารับบริการยืม-คืนหนังสือโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจ ตื่นเต้นและมาใช้บริการมากขึ้นเรื่อย ๆ  

 หลังปรับปรุงห้องสมุดให้บริการต่าง ๆ เช่น บริการยืม-คืน และสืบค้นข้อมูลจาก  

โปรแกรมห้องสมุด Library 2008 บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตสำหรับครู นักเรียน และชุมชน 

และกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่   

 ห้องสมุดยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย กิจกรรมเด่น ๆ ได้แก่ 

 กิจกรรมอ่านจากบ้านสู่โรงเรียนและอ่านจากโรงเรียนสู่บ้าน โดยให้นักเรียนยืมหนังสือ

ที่ตนเองสนใจหรือผู้ปกครองสนใจจากครูประจำชั้นกลับไปอ่านที่บ้าน โดยมีผู้ปกครองอ่านให้ฟัง

หรือนักเรียนอ่านให้ผู้ปกครองฟัง เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ความอบอุ่นในครอบครัว  

 กิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟัง โดยให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๖ เล่านิทาน  

ให้น้อง ๆ ฟัง เพื่อดึงดูดความสนใจให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการ เนื่องจากห้องสมุดอยู่ใกล้  

ทางขึ้นอาคาร 

 กิจกรรมยอดนักอ่าน โดยมีรางวัลจูงใจ เช่น สมุด ดินสอ หนังสืออ่านเพิ่มเติม และ

เกียรติบัตร 
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ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

 งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 

๒๐๐,๐๐๐ บาท โรงเรียนได้นำไปจัดซื้อหนังสือ ซีดีสื่อสร้างสรรค์ทั้งหมด ในการจัดซื้อหนังสือ/สื่อ

ได้ให้นักเรียนทุกระดับชั้นและคณะครูเลือกหนังสือที่ตนเองชอบและสนใจ และครูบริจาควารสาร  

และนิตยสารสำหรับเด็กเพิ่มเติม และมีหนังสือพิมพ์ ๓ ฉบับต่อวัน จึงทำให้มีหนังสือหลากหลาย 

ตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้บริการ  

 

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

 ปรับปรุงใหม่สดใสน่าใช้บริการ

 เมื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน คณะกรรมการห้องสมุด

ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในห้องสมุดตามแบบที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ให้คำแนะนำ 

ดังนี้ 

 ๑) นำชั้นวางหนังสือเดิมซึ่งเป็นชั้นสำหรับวางของขายตามร้านค้าออกไปเพื่อให้มีเนื้อที่

ภายในห้องสมุดกว้างขึ้น ส่วนตู้และชั้นวางหนังสือเดิมที่มีสีทึบได้ขอความร่วมมือนักการภารโรง

ซ่อมแซมทาสีใหม่  

 ๒) จัดหาเคาน์เตอร์สำหรับให้บริการยืม-คืนหนังสือแทนเคาน์เตอร์เดิม เพื่อให้เหมาะสม  

กับระดับความสูงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 

 ๓) จัดพื้นที่ในลักษณะมุมสบายมากขึ้นกว่าเดิม มีโต๊ะญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนนั่งอ่านกับพื้น 

เปลี่ยนเก้าอี้นั่งพลาสติกเป็นเก้าอี้นวมที่นั่งสบายขึ้น 

  ๔) จัดมุมต่าง ๆ ในห้องสมุดใหม่ มีมุมแนะนำหนังสือซึ่งจากเดิมใส่ไว้ในตู้ทำให้นักเรียน  

ไม่สามารถหยิบดูได้ เปลี่ยนเป็นชั้นเข้ามุมเป็นสัดส่วน หยิบดูได้สะดวก  

 ๕) มุมแสดงผลงานกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนเด่นชัดขึ้น  ปรับปรุงชั้นใส่หนังสือให้มี

สีสันสดใสสะดุดตามากขึ้น  

 ๖) จัดทำห้องสืบค้น มีคอมพิวเตอร์ที่สามารถสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ 

 ๗) ตกแต่งอาคารสถานที่ เช่น ติดตั้งพัดลม เครื่องปรับอากาศ น้ำพุ และปลูกไม้ดอก  

ไม้ประดับเพิ่มเติม เป็นต้น  

ห้องสมุดโรงเรียนรัตนโกสินทร์๙
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เครือข่ายและความร่วมมือ

 ความร่วมมือกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆในโรงเรียน

 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการ ช่วยพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด 

คัดเลือกหนังสือ บริจาควารสารและนิตยสารเข้าห้องสมุด และร่วมมือบูรณาการจัดการเรียนการสอน

ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้กับกิจกรรมห้องสมุด  

 ความร่วมมือกับนักเรียน

 หลังการปรับปรุงห้องสมุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนสนใจเข้ามาใช้บริการมาก นอกจากนี้

นักเรียนยังมีส่วนร่วมในการปรับปรุงห้องสมุด ได้แก่ ยุวบรรณารักษ์ช่วยคัดเลือกหนังสือและ  

ช่วยงานห้องสมุด ให้บริการยืม-คืนหนังสือ จัดเก็บหนังสือ ดูแลความเรียบร้อยทั่วไป และ  

ให้คำแนะนำแก่เพื่อนนักเรียนที่เข้ามาใช้บริการ 

 ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน

 โรงเรียนจัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ให้แก่ชุมชน โดยนำหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ 

ออกไปให้บริการยังจุดที่ผู้ปกครองมานั่งรอรับบุตรหลาน และประชาสัมพันธ์โครงการห้องสมุด  

มีชีวิตต้นแบบไปยังผู้ปกครองโดยผ่านทางนักเรียน ทำให้ชุมชนรอบ ๆ โรงเรียนเห็นความจำเป็น  

ถึงความสำคัญของห้องสมุดที่เป็นหัวใจของการศึกษาค้นคว้า คณะกรรมการศึกษาจึงให้การ

สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ ชุด เพื่อใช้ในกิจกรรมของห้องสืบค้น  นอกจากนี้ผู้ปกครอง

และชุมชนยังให้ข้อเสนอแนะพัฒนาห้องสมุด และมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด   

สำหรับลงทะเบียนหนังสือ 

 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอ่านจากบ้านสู่โรงเรียนและอ่านจากโรงเรียนสู่บ้าน โดยให้นักเรียน

ยืมหนังสือที่ตนเองสนใจหรือผู้ปกครองสนใจจากครูประจำชั้นกลับไปอ่านที่บ้าน โดยมีผู้ปกครอง

อ่านให้ฟัง หรือนักเรียนอ่านให้ผู้ปกครองฟัง เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์และความอบอุ่นในครอบครัว  
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๑,	๒	สภาพห้องสมุดก่อนการปรับปรุง	
๓,	๔	ระหว่างการปรับปรุงห้องสมุด	
๕,	๖	สภาพห้องสมุดหลังการปรับปรุง	

๑	

๓	

๕	

๒	

๔	

๖	

ห้องสมุดโรงเรียนรัตนโกสินทร์๙
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

วิธีการบริหารจัดการงบประมาณ

 จากการที่แต่เดิมโรงเรียนมีปัญหาขาดแคลนงบประมาณสำหรับใช้ในการบริหารจัดการ

ห้องสมุด เมื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน ทำให้ได้รับ  

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ได้นำมาจัดซื้อ

หนังสือทั้งหมด นอกจากนี้ผู้บริหารโรงเรียนได้ขอบริจาคหนังสือใหม่ ๆ จากนิคมอุตสาหกรรมบางพลี  

และโรงงานต่าง ๆ ในส่วนของการปรับปรุงสภาพบรรยากาศของห้องสมุด รวมทั้งครุภัณฑ์ต่าง ๆ นั้น 

ขอรับบริจาคจากผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีจิตศรัทธา  ทอดผ้าป่าและงบสนับสนุนทำบุญวันเด็ก 

นอกจากนี้นักการภารโรงได้ให้ความช่วยเหลือปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกห้องสมุด และ

นำชั้นวางหนังสือเก่ามาซ่อมแซมและทาสีใหม่ 

 

ภาคภูมิใจในความสำเร็จ
 หลังจากปรับปรุงห้องสมุดแล้วนักเรียนสนใจเข้ามาใช้บริการมากขึ้น เนื่องจากสภาพ  

และบรรยากาศเปลี่ยนไป และมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านดึงดูดความสนใจของนักเรียน นักเรียนและครู

ร้อยละ ๘๐ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุด  และเข้าใช้บริการมากขึ้น  สถิติการยืมหนังสือเพิ่มมากขึ้น 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ยังได้รับคำชมเชยจากผู้ปกครองว่า

เป็นโรงเรียนที่ควรส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษา มีแหล่งเรียนรู้ด ีๆ เช่น มีห้องสมุดที่ทันสมัย  

 

สะท้อนบทเรียนความสำเร็จ
 การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ประสบผลสำเร็จได้เพราะโรงเรียนมีผู้บริหาร

ที่เห็นความสำคัญของห้องสมุด มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนา และให้อิสระในการทำงาน  

แก่ผู้รับผิดชอบ อีกทั้งยังมีบุคลากรที่เข้มแข็ง ทำงานด้วยความมานะพยายาม มีกลวิธีเชิญชวน 

ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาห้องสมุดอยู่เสมอ   

และในส่วนของชุมชนรอบ ๆ โรงเรียนมีส่วนร่วมอย่างดียิ่งในการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียน 
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๑	

๓	

๕	

๒	

๔	

๖	

๑,	๒	กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่	
๓,	๔	นักเรียนและครูยืม-คืนหนังสือโดยใช้โปรแกรมห้องสมุด	Library	2008	
๕	กิจกรรมห้องสมุดบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	
๖	กิจกรรมห้องสมุดบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	

ห้องสมุดโรงเรียนรัตนโกสินทร์๙
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โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 

ทำความรู้จักกันก่อนสักนิด
 โรงเรียนบ้านโกตาบารู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ตั้งอยู่  

ที่หมู่ ๑ ถนนยะลา-โกตา ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๑   

ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓  มีนักเรียนประมาณ ๕๙๐ คน  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ๓๖ คน 

(ข้อมูลเดือนธันวาคม ปี ๒๕๕๓) 

 ห้องสมุดตั้งอยู่ชั้นล่างของอาคารสองชั้น  มีขนาดเท่ากับห้องเรียน ๓ ห้อง  โครงสร้าง  

ของอาคารเป็นคอนกรีตผสมโครงไม้  บรรณารักษ์ ๑ คน เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ๕ คน  และ  

มีคณะกรรมการห้องสมุดร่วมดูแลรับผิดชอบ  ปริมาณทรัพยากรสารสนเทศประมาณ ๔,๒๐๐ รายการ 

(ข้อมูลเดือนธันวาคม ปี ๒๕๕๓)  วิสัยทัศน์ห้องสมุดโรงเรียนบ้านโกตาบารู คือ “ห้องสมุด คือ  

แหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง” เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่หลากหลายของนักเรียน ครู บุคลากร  

ในโรงเรียน และชุมชน 

 

ความท้าทายที่มีต่อห้องสมุด
 ประเด็นท้าทายสำหรับห้องสมุดโรงเรียนบ้านโกตาบารูก่อนเข้าร่วมโครงการพัฒนา  

ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน คือ ครูทำหน้าที่บรรณารักษ์ไม่สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา 

เพราะมีหน้าที่สอนเป็นงานประจำ ครูบรรณารักษ์ไม่ได้จบสาขาบรรณารักษศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์

โดยตรง นอกจากนี้เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การดำเนินงาน  

จึงเป็นไปตามสภาพและสถานการณ์ เวลาในการเปิดปิดโรงเรียนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของครู

และนักเรียนเป็นสำคัญ ซึ่งกำหนดจากหน่วยงานด้านความมั่นคง 

 

สิ่งดีดีที่น่าสนใจ


บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน

 ผู้อำนวยการโรงเรียนมีความตั้งใจจริงในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด โดยเริ่มปรับปรุง

ห้องสมุดมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘  

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านโกตาบารู



��
เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

 ในส่วนของการเข้าร่วมโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนนั้น ในปี  

การศึกษา ๒๕๕๐ เมื่อโรงเรียนได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑ ให้เข้าร่วม

โครงการ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ผู้บริหารโรงเรียนจึงได้วางแผนการดำเนินงานโดยกำหนด  

เป็นนโยบายของโรงเรียนในการพัฒนาห้องสมุด มีแผนงานโครงการ/กิจกรรมชัดเจน พร้อมทั้ง  

เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนา และให้ครูทุกคนใช้ห้องสมุด  

ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและนักเรียน โดยสร้างค่านิยมหรือทัศนคติที่ดีต่อห้องสมุด สื่อสารให้ทุกคน

ทราบว่า “ห้องสมุดคือขุมทรัพย์ของชุมชนและเป็นหัวใจของการศึกษา” และกำหนดบทบาท  

ผู้รับผิดชอบชัดเจนโดยแต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุด ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ

โรงเรียน กรรมการสถานศึกษา และครูตั้งแต่ชั้นปฐมวัยจนถึงช่วงชั้นที่ ๓ พร้อมกันนั้นได้วางแผน

จัดลำดับความสำคัญในการปรับปรุงพัฒนา  

 ในด้านกายภาพได้ขยายห้องสมุดจากเดิมขนาด ๑ ห้องเรียนเป็น ๓ ห้องเรียน เพื่อให้

บริการอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ผู้บริหารโรงเรียนยังได้มาเข้าร่วมการอบรมที่สำนักงานคณะกรรมการ  

การศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานอุทยานการเรียนรู้จัดขึ้น และนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม  

ไปใช้ในการพัฒนาห้องสมุด และเพื่อแก้ไขปัญหาที่ครูบรรณารักษ์ไม่ได้จบสาขาบรรณารักษศาสตร์

หรือสารสนเทศศาสตร์โดยตรง ผู้บริหารโรงเรียนได้สนับสนุนให้ครูบรรณารักษ์เข้ารับการอบรม  

ความรู้ด้านการพัฒนาห้องสมุดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างสม่ำเสมอ 

 

บทบาทของครูบรรณารักษ์

 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

 ห้องสมุดสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยจัดตารางการใช้ห้องสมุดให้ครูทุกคน  

นำนักเรียนมาเรียนในห้องสมุด จัดให้มีการค้นคว้า ให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้กำหนดรายชื่อ

หนังสือที่ต้องการให้ห้องสมุดจัดซื้อ จัดกิจกรรมค่ายรักการอ่านให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าร่วม

จัดกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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 การให้บริการและกิจกรรมของห้องสมุด

 ห้องสมุดจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมดิวอี้ และใช้แถบสีเพื่อให้ง่ายแก่การค้นหา 

และใช้โปรแกรม Library 2002 ในการลงทะเบียนหนังสือ  และมีบริการต่าง ๆ เช่น การให้อ่าน  

แบบอิสระ เปิดบริการตลอดเวลา  บริการยืม-คืน ซึ่งแบ่งเป็น  ช่วงเช้า เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น. 

ช่วงเที่ยง เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น.  ช่วงเย็น เวลา ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น.  บริการช่วยเหลือในการอ่าน   

เช่น แนะนำหนังสือ แนะนำการอ่าน บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด บริการตอบคำถามและ  

ช่วยค้นคว้า และบริการชุมชน และจัดทำตารางห้องสมุดแจกให้กับบุคลากรในโรงเรียนทุกคน   

เพื่อความสะดวกและทั่วถึงในการให้บริการกับครูประจำวิชาเพื่อนำนักเรียนเข้าศึกษาค้นคว้า

หาความรู้ มีการเก็บสถิติการเข้าใช้ห้องสมุด สถิติการยืม-คืนหนังสือเป็นรายวันและรายเดือน 

 ในแต่ละปีการศึกษาก่อนที่ครูประจำชั้นจะนำนักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดนั้น ครูบรรณารักษ์  

เป็นผู้ ให้ความรู้ ในชั่วโมงแรกเกี่ยวกับห้องสมุด การค้นหาหนังสือตามกลุ่มสาระการเรียนรู้   

การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูล การใช้บริการในมุมต่าง ๆ ของห้องสมุด การรักษาหนังสือ   

และมารยาทในการใช้ห้องสมุด เป็นต้น 

 ในด้านการแก้ไขปัญหาซึ่งเดิมครูที่ทำหน้าที่บรรณารักษ์ไม่สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา 

เพราะมีหน้าที่สอนเป็นงานประจำนั้น โรงเรียนได้แก้ปัญหาโดยจัดให้มีนักเรียนและครูที่มีเวลาว่าง 

ช่วยงานหมุนเวียนกันให้บริการตามตารางเวรที่จัดขึ้น  

 ห้องสมุดยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย เพื่อชักจูงให้นักเรียนและครูใช้ห้องสมุด

อย่างคุ้มค่า กิจกรรมเด่น ๆ ได้แก่ 

 กิจกรรมอ่านหนังสือของน้องอนุบาล โดยจัดหนังสือให้พ่อแม่ยืมไปอ่านให้ลูกฟัง และ

จัดเก็บสถิติเป็นรายเดือน 

 กิจกรรมผู้ใหญ่ใจดี โดยครูทุกคนผลัดเปลี่ยนกันอ่านหนังสือให้นักเรียนฟังตอนเช้า  

หน้าเสาธง ทำให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียน 

 กิจกรรมค่ายรักการอ่านแบ่งเป็น ๑๐ ฐาน โดยมีห้องสมุดจัดกิจกรรม ๓ ฐาน เกี่ยวกับ

การค้นคว้าหาความรู้ 

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านโกตาบารู
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ เช่น แม่อ่านหนังสือให้ลูกฟัง อ่านข่าวเล่าเรื่อง ตอบปัญหา

จากสารานุกรม ศิลปะยามว่าง หนังสือเล่มเล็ก กิจกรรมวันสำคัญ จัดตารางการใช้ห้องสมุด  

ให้กับทุกชั้นเรียนเพื่อฝึกให้ค้นคว้าในห้องสมุดทุกสาระการเรียนรู้ ซึ่งสับเปลี่ยนหมุนเวียนทุกสัปดาห์

เพื่อเร้าความสนใจของนักเรียน ได้แก่ สัปดาห์ที่ ๑ กิจกรรมตอบปัญหาจากสารานุกรม  สัปดาห์ที่ ๒ 

กิจกรรมศิลปะยามว่าง  สัปดาห์ที่ ๓ กิจกรรมนิทานหน้าเดียว  สัปดาห์ที่ ๔ กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก 

สัปดาห์สุดท้ายของเดือนจัดนิทรรศการผลงานและมอบรางวัลของเดือนที่ผ่านมา 

  

ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

 ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด ประกอบด้วย หนังสืออ้างอิง สารคดี บันเทิงคดี 

หนังสือคู่มือ หนังสืออ่านเพิ่มเติม นวนิยาย นิทาน หนังสือภาพ หนังสือความรู้ทั่วไป นิตยสาร 

วารสาร  หนังสือตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ  เกมสร้างสรรค์ 

 ในด้านการเลือกซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และนักเรียนมีส่วนช่วย

เสนอรายชื่อหนังสือที่ต้องการให้ห้องสมุดจัดซื้อ ครูบรรณารักษ์ ผู้บริหารโรงเรียนนำคณะครูวิชาการ

และตัวแทนนักเรียนแต่ละชั้นไปเลือกซื้อหนังสือจากร้าน  

 โรงเรียนเน้นจัดซื้อหนังสืออ่านประกอบและสารานุกรมเพิ่มเติมทุกปี นอกจากนี้ยังได้  

ให้นักเรียนผลิตหนังสือเอง เช่น ผลิตสื่อ e-book  

 

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

 เมื่อเข้าร่วมโครงการฯ โรงเรียนได้ปรับปรุงห้องสมุดโดยจัดทำผังและบรรยากาศที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้  ขยายพื้นที่เป็น ๓ ห้องเรียนจากเดิมที่มีพื้นที่ขนาด ๑ ห้องเรียน  และจัดบรรยากาศ

ภายในห้องสมุดให้น่าอยู่ สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย มีสีสันสดใส  

 จัดมุมต่าง ๆ ให้น่าสนใจ เช่น มุมเฉลิมพระเกียรติ มุมน้ำตก เวทีเล็ก มุมสืบค้น   

ห้องอ่านหนังสือเล็ก (นักเรียนสนใจเข้ามาใช้บริการกันมาก)  มุมน้องอนุบาล  มุมรักการอ่าน   

มุมวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับแหวนล้ำค่าเมืองรามันห์และเมืองเก่าโกตา และจัดเวที

สำหรับนักเรียนทำกิจกรรม เช่น เล่านิทาน ติดลำโพงโดยรอบและเปิดเพลงบรรเลง จัดหาชั้นวาง

หนังสือและตู้หนังสือเพิ่มขึ้นให้เพียงพอกับจำนวนหนังสือ ซึ่งโรงเรียนมีแนวคิดว่าห้องสมุดควร  

ปรับเปลี่ยนรูปแบบและบรรยากาศอยู่ตลอดเวลา เพื่อเรียกความสนใจจากผู้ใช้บริการ 
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เครือข่ายและความร่วมมือ

 ความร่วมมือกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆในโรงเรียน

 วิธีการจูงใจให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เข้ามาใช้ห้องสมุดมากขึ้นนั้น คือ การจัด

ตารางเรียนให้ครูนำนักเรียนเข้ามาจัดการเรียนการสอนในห้องสมุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

 ในด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดนั้น โรงเรียนมีกิจกรรม 

“ผู้ใหญ่ใจดี” เป็นกิจกรรมที่ครูทุกคนต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันอ่านหนังสือให้นักเรียนฟังตอนเช้า 

หน้าเสาธง ซึ่งช่วยให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และครูทุกคนเป็นกรรมการ

ห้องสมุดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และแบ่งเป็นทีมงานช่วยดูแลห้องสมุด เช่น ครูจบสาขา

คอมพิวเตอร์ช่วยปรับปรุงและซ่อมแซมบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด เป็นต้น  

 ในด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดนั้นครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยังมีส่วนเสนอรายชื่อ

หนังสือที่ต้องการให้จัดซื้อเข้าห้องสมุดเพื่อให้ได้หนังสือที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 

 ความร่วมมือกับนักเรียน

 ห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหลากหลาย จัดทุกเดือน และสับเปลี่ยนกิจกรรม  

ทุกสัปดาห์ และมอบรางวัลจูงใจให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกเดือน ทำให้นักเรียนสนใจเข้าร่วม

กิจกรรมมากขึ้น นอกจากนี้ครูบรรณารักษ์ยังได้มอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนช่วยงานห้องสมุด เช่น 

จัดเก็บหนังสือ บริการยืม-คืนหนังสือ รักษาความสะอาดห้องสมุด ตกแต่งห้องสมุด ประชาสัมพันธ์

งานห้องสมุดอย่างสม่ำเสมอสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

 นอกจากนี้ในช่วงปรับปรุงห้องสมุดนักเรียนจากชมรมพฤกษาบาลได้ช่วยจัดภูมิทัศน์  

ห้องสมุดให้สวยงาม ส่วนนักเรียนอื่น ๆ ก็มีส่วนช่วยปรับปรุงลักษณะทางกายภาพอื่น ๆ ร่วมกับครู 

และนักการ เช่น ทาสี และงานไม้ เป็นต้น 

 ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน

 ผู้อำนวยการโรงเรียนมีกลวิธีในการดึงความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนให้ร่วมพัฒนา

ห้องสมุด โดยประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และความจำเป็นของห้องสมุด เมื่อผู้ปกครอง

และชุมชนเข้าใจ ความร่วมมือจะเกิดขึ้นตามมา นอกจากนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชน  

มาใช้ประโยชน์จากห้องสมุด ทำให้ชุมชนรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในห้องสมุด และรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน 
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

วิธีการบริหารจัดการงบประมาณ

 เมื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน ทำให้ได้รับ  

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จึงได้

วางแผนแบ่งสัดส่วนการใช้งบประมาณออกเป็น ๕ ส่วน ดังนี้ 

 ๑) จัดซื้อหนังสือ ร้อยละ ๓๐  

 ๒) ซื้อตู้ ชั้นวางหนังสือ โต๊ะ และเก้าอี้ ร้อยละ ๒๐ 

 ๓) ซื้อเครื่องเสียง ทีวี ดีวีดี และเครื่องเล่นเกม ร้อยละ ๒๐ 

 ๔) ขยายห้องสมุด ปรับภูมิทัศน์ บรรยากาศและสภาพแวดล้อม ร้อยละ ๑๕ 

 ๕) งบประมาณสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ร้อยละ ๑๕ 

 นอกจากนี้โรงเรียนยังได้นำงบประมาณประจำปีของโรงเรียนเองไปใช้ในการจัดกิจกรรม  

ส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมห้องสมุด 

 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ได้นำงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจากสำนักงาน  

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปใช้ปรับปรุงห้องสมุด ดังนี้ 

 ๑) ซื้อหนังสือ ร้อยละ ๑๐ 

 ๒) ซื้อตู้จัดมุมเรื่องเล่าเมืองเก่าโกตา ร้อยละ ๒๐ 

 ๓) จ้างทำห้องอ่านหนังสือเล็กและมุมเฉลิมพระเกียรติ ร้อยละ ๖๐ 

 ๔) ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมห้องสมุด ร้อยละ ๑๐ 
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ภาคภูมิใจในความสำเร็จ
 หลังจากปรับปรุงห้องสมุดแล้วครู นักเรียน และชุมชนสนใจเข้ามาศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด

มากขึ้น สถิติการใช้ห้องสมุดจากเดิมปี ๒๕๕๑ ร้อยละ ๔๕.๐๘ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๖๓.๑๓ ในปี ๒๕๕๓ 

(เดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน ปี ๒๕๕๓)  สถิติการยืมหนังสือเพิ่มขึ้น นักเรียนอ่านหนังสือมากขึ้น 

ลดปัญหาการอ่านไม่ออกได้ระดับหนึ่ง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย

ร้อยละ ๓ และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดและส่งเสริมการอ่านด้วยความเต็มใจเนื่องจาก  

มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสม่ำเสมอทุกเดือน กิจกรรมมีความหลากหลาย สถิตินักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรมมากขึ้น นักเรียนรู้จักศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ร้อยละ ๗๕  ผู้ปกครอง

และชุมชนใช้บริการห้องสมุดศึกษาค้นคว้าหาความเพลิดเพลินและความรู้จากการอ่านเพิ่มขึ้น  

ร้อยละ ๖๐  และนำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดเพิ่มขึ้น 

 นอกจากนี้โรงเรียนอื่น ๆ ยังมาศึกษาดูงาน ขอคำแนะนำ และเขตพื้นที่การศึกษา  

ขอความร่วมมือจัดนิทรรศการเพื่อเป็นแนวทางจัดห้องสมุดมีชีวิตให้กับโรงเรียนอื่น ๆ โดยย่อส่วน

ห้องสมุดโรงเรียนให้เห็นสภาพจริง  สถานีโทรทัศน์ (NBT) รายการตะวันยิ้ม ถ่ายรายการห้องสมุด 

๓ ดี จากโรงเรียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ คัดเลือกการดำเนินงาน

ห้องสมุดเพื่อจัดนิทรรศการในงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคที่จังหวัดตรัง 

 จากความพยายามร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรในโรงเรียนในการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด

ของโรงเรียนบ้านโกตาบารูทำให้เห็นว่าหากโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาด้านความมั่นคง ทำงาน

ได้เฉพาะตามเวลาที่ฝ่ายความมั่นคงกำหนดจะทำให้บุคลากรมีเวลานอกเหนือจากงานสอนประจำ

พัฒนาห้องสมุดให้ได้ผลดีมากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่แน่นอน 

 

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านโกตาบารู
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สะท้อนบทเรียนความสำเร็จ
 จากเรื่องราวดีดีข้างต้นทำให้สามารถสรุปได้ว่าการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านโกตาบารู

จนประสบผลสำเร็จมีนักเรียน ครู และชุมชนเข้ามาใช้บริการมากขึ้น ห้องสมุดส่งเสริมสนับสนุน  

การจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้จนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

สูงขึ้น เกิดจากปัจจัยหลายประการ ดังนี้ 

 ๑) ผู้บริหารโรงเรียนให้ความสำคัญในการพัฒนาห้องสมุด และคอยให้คำปรึกษา แนะนำ 

ติดตามดูแลตลอดเวลา 

 ๒) คณะทำงานของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย ครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมกันทำงาน

อย่างมีระบบ เป็นขั้นตอน มีการวางแผนงาน งานบริการ งานภูมิทัศน์ โดยปรึกษาหารือ ปรับปรุง 

แก้ไขร่วมกันตลอดเวลา 

 ๓) คณะทำงานห้องสมุดร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว รักในการทำงาน แสวงหาความรู้

เพื่อพัฒนางานอยู่ตลอดเวลา 

 ๔) ห้องสมุดมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหลากหลาย จัดต่อเนื่องตลอดเวลา ช่วยดึงดูด  

ให้นักเรียน ครู และชุมชนเข้ามาใช้บริการมากขึ้น และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ครูทุกคน  

มีส่วนร่วม เช่น ผู้ใหญ่ใจดีอ่านหนังสือให้เด็กฟัง 

 ๕) มีการจัดตารางการใช้ห้องสมุดให้ครูทุกคนนำนักเรียนมาเรียนในห้องสมุดทำให้  

ทั้งนักเรียน ครู ได้ใช้ห้องสมุดศึกษาค้นคว้า เกิดการใช้ห้องสมุดอย่างคุ้มค่า 

 ๖) ได้รับการสนับสนุน ให้คำแนะนำ ช่วยเหลืออย่างกัลยาณมิตรจากหน่วยงานต่าง ๆ 

เช่น ประธานกรรมการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณะทำงานจาก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ 

 ๗) จุดเด่นอีกประการหนึ่งของห้องสมุดโรงเรียนบ้านโกตาบารู คือ การจัดให้มีมุม

วัฒนธรรมท้องถิ่น แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับแหวนล้ำค่าเมืองรามันห์ และเมืองเก่าโกตา ซึ่งช่วย  

ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นอีกประการหนึ่ง 
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๑,	๒	สภาพห้องสมุดก่อนการปรับปรุง	
๓,	๔,	๕,	๖	ระหว่างการปรับปรุงห้องสมุด	

๑	

๓	

๕	

๒	

๔	

๖	
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ห้องสมุดคือ
ขุมทรัพย์ของชุมชน
และเป็นหัวใจ
ของการศึกษา
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มุมวัฒนธรรมท้องถิ่น	:	เมืองเก่าโกตา	

กิจกรรมแหวนล้ำค่าเมืองรามันห์	

��ห้องสมุดโรงเรียนบ้านโกตาบารู
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 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล
 

ทำความรู้จักกันก่อนสักนิด
 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ 

ตั้ งอยู่หมู่ ๙ ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดสอนชั้นอนุบาล  

ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓  มีนักเรียนประมาณ ๘๓๙ คน  ครูและบุคลากร ๔๖ คน  

 ห้องสมุดมีพื้นที ่๑๐๘ ตารางเมตร  โครงสร้างการดำเนินงานห้องสมุด ประกอบด้วย   

คณะกรรมการห้องสมุด บุคลากรรับผิดชอบโดยตรง ๑ คน (ไม่ได้จบสาขาบรรณารักษศาสตร์  

หรือสารสนเทศศาสตร์)  

 

ความท้าทายที่มีต่อห้องสมุด
 ห้องสมุดเปิดให้บริการตลอดเวลาทำการของโรงเรียน ในขณะที่ครูบรรณารักษ์ต้อง  

สอนหนังสือด้วย 

 

สิ่งดีดีที่น่าสนใจ


บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน

 มีบทบาทสำคัญมาก เห็นความสำคัญและใส่ใจในการพัฒนาห้องสมุด กำหนดทิศทาง  

การพัฒนา ประสานงานเพื่อจัดหาทรัพยากรมาพัฒนา ตลอดจนจัดให้มีบุคลากรดูแลห้องสมุด 

พัฒนาบุคลากร และดึงครูกลุ่มสาระอื่น ๆ ร่วมกิจกรรมห้องสมุด 

 ผู้อำนวยการโรงเรียนขี่จักรยานเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ๕ หมู่บ้าน

บริเวณรอบ ๆ โรงเรียนเพื่อของบประมาณบางส่วนที่ได้จากกองทุนหมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านละ 

๕๐,๐๐๐ บาท ได้งบประมาณมาทั้งหมด จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท นำมาใช้ปรับปรุงห้องสมุด   

แล้วให้ชื่อห้องสมุดว่า ห้องสมุดประชาชน เพื่อให้คนในหมู่บ้านรู้สึกเป็นเจ้าของและเข้ามา  

ใช้บริการห้องสมุด 

ห้องสมุดโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล
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บทบาทของครูบรรณารักษ์

 ครูบรรณารักษ์มีภาระงานสอนคือ ต้องสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ด้วย ในขณะที่ห้องสมุด

เปิดให้บริการตลอดเวลาที่โรงเรียนเปิดทำการ จึงแก้ปัญหาโดยนำนักเรียนไปเรียนในห้องสมุด   

เมื่อสอนเนื้อหาแล้วได้ให้นักเรียนเลือกอ่านหนังสือที่ต้องการคนละหนึ่งเล่ม แล้วมาฝึกอ่านกับครู 

และครูได้ทำใบงาน ใบกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ใส่กล่อง

วางไว้ในห้องสมุดแล้วให้นักเรียนหยิบมาทำด้วยตนเอง 

 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

 โดยจัดหาหนังสือให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจัดกิจกรรม  

ส่งเสริมการอ่านสนับสนุนกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันสุนทรภู่ และ  

วันวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

 การให้บริการและกิจกรรมของห้องสมุด

 ห้องสมุดจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมดิวอี้ และใช้แถบสีเพื่อให้ง่ายแก่การค้นหา 

และมีบริการต่าง ๆ เช่น บริการยืม-คืน บริการสืบค้นข้อมูล และบริการการอ่านการค้นคว้า เป็นต้น 

 ห้องสมุดยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย กิจกรรมเด่น ๆ ได้แก่ 

 กิจกรรมอ่านหนังสือนิทาน โดยใช้หนังสือนิทานเป็นสื่อสอนอ่านสำหรับนักเรียน  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้นักเรียนอ่านกับครูทำให้เด็กอ่านหนังสือออกเร็วขึ้น 

 

ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

 ในด้านการเลือกซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนจัดประชุมครูหัวหน้า  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ และจัดสรรงบประมาณให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จากนั้นหัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู้กลับไปสอบถามครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ช่วยกำหนดรายชื่อหนังสือที่ต้องการ และ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้คัดเลือก และนำรายชื่อไปให้นักเรียนดูว่ามีรายการใดที่นักเรียน

ชอบบ้าง หากงบประมาณมีไม่เพียงพอก็จะพิจารณาตัดรายชื่อหนังสือที่นักเรียนไม่ได้คัดเลือกออก  
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บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

 ปรับปรุงห้องสมุดโดยจัดพื้นที่ให้มีมุมต่าง ๆ เหมาะสมสำหรับวัยของนักเรียน เช่น   

เด็กเล็กก็จัดเบาะนั่ง เด็กสามารถนั่ง นอน กระโดดได้ มีหนังสือนิทานให้อ่าน นักเรียนโตขึ้น  

ชั้นมัธยมศึกษา ก็จัดมุมเรื่องสั้น วรรณกรรมเยาวชนที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ นอกจากนี้ได้นำโต๊ะ   

เก้าอี้ และชั้นหนังสือที่มีสีสันสดใสเข้ามาเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน และใช้ห้องสมุด  

เป็นห้องเรียนทดแทนห้องที่ขาดแคลน 

 

เครือข่ายและความร่วมมือ

 ความร่วมมือกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆในโรงเรียน

 ครูบรรณารักษ์เชิญชวนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เข้ามาใช้ห้องสมุด  กำหนดรายชื่อ

หนังสือที่ต้องการให้ห้องสมุดจัดซื้อ และประสานงานกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านสนับสนุนกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามวันสำคัญต่าง ๆ 

 ความร่วมมือกับนักเรียน

 ห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย นักเรียนกระตือรือร้นเข้าร่วม

กิจกรรม มีแกนนำเด็กรักการอ่าน นอกจากนี้ยังมีบรรณารักษ์น้อยช่วยงานห้องสมุด ให้บริการยืม-คืน 

และการจัดหนังสือขึ้นชั้น เป็นต้น 

 ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน

 ชุมชนมาใช้บริการห้องสมุด โดยผู้ปกครองมักมานั่งอ่านหนังสือเวลาที่มารอรับบุตรหลาน

กลับบ้าน นอกจากนี้ยังมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาโดยให้งบกองทุนหมู่บ้านมาปรับปรุงห้องสมุด 

 

วิธีการบริหารจัดการงบประมาณ

 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการปรับปรุงห้องสมุด 

จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และของบประมาณจากกองทุนหมู่บ้าน จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท   

นอกจากนี้ได้ของบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลนำมาเป็นค่าจ้างบรรณารักษ์ผู้ช่วย

เป็นรายเดือน และตั้งชื่อห้องสมุดประชาชนเพื่อให้ชุมชนมีความรู้สึกว่าห้องสมุดเป็นของชุมชน  

ห้องสมุดโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

 ในด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดซึ่งเดิมหนังสือเก่ามาก จึงนำเงินรางวัลที่ได้จาก  

การประกวดแข่งขันต่าง ๆ มาจัดซื้อหนังสือ 

  

ภาคภูมิใจในความสำเร็จ
 หลังจากปรับปรุงห้องสมุดแล้วนักเรียนสนใจเข้ามาใช้บริการมากขึ้น สถิติการยืมหนังสือ

เพิ่มขึ้น และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดและส่งเสริมการอ่านอย่างมีความสุข 

 

สะท้อนบทเรียนความสำเร็จ
 ผู้อำนวยการโรงเรียนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้  

ของนักเรียน ครู และชุมชน นอกจากนี้ยังมีมนุษยสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์อันดีกับคนในชุมชน 

และรู้จักผู้ปกครองนักเรียน เมื่อต้องการความช่วยเหลือก็เข้าไปหา พูดคุยกับชุมชนด้วยตนเอง  

จนได้รับงบประมาณสนับสนุนสำหรับพัฒนาห้องสมุด 

 ครูบรรณารักษ์มีความตั้งใจจริง ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค แต่พยายามหาวิธีแก้ปัญหา

จนประสบความสำเร็จ เช่น เมื่อมีงานสอนหนังสือด้วยในขณะที่ต้องดูแลให้บริการในห้องสมุดที่เปิด

ให้บริการตลอดเวลาทำการของโรงเรียน จึงแก้ปัญหาด้วยการนำนักเรียนเข้าไปเรียนในห้องสมุด 

 ในด้านการจัดหาหนังสือ/สื่อการเรียนรู้เข้าห้องสมุดโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมของครู  

และนักเรียน ทำให้ได้หนังสือที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ในส่วนของงบประมาณ  

จัดซื้อหนังสือนอกจากได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว โรงเรียนได้มีความพยายามโดยนำเงินรางวัล

จากการประกวดแข่งขันต่าง ๆ มาใช้จัดซื้อหนังสือด้วย    
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กิจกรรมและบริการของห้องสมุด	

ห้องสมุดโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล



ห้องสมุดโรงเรียนท่าแร่วิทยา
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โรงเรียนท่าแร่วิทยา
 

ทำความรู้จักกันก่อนสักนิด
 โรงเรียนท่าแร่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

ตั้งอยู่เลขที่ ๗๑๑  หมู่ ๘  ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เปิดสอนชั้นอนุบาล  

ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖  มีนักเรียนประมาณ ๖๓๘ คน  ครูและบุคลากร ๒๙ คน  

 ห้องสมุดเป็นอาคารเอกเทศ มีเนื้อที่ ๑๖๐ ตารางเมตร มีบุคลากรรับผิดชอบห้องสมุด

โดยตรง ๒ คน  โครงสร้างการบริหารงานห้องสมุด ประกอบด้วย คณะกรรมการสายงานบริหาร  

และสนับสนุนงบประมาณ งานโครงการ/กิจกรรม  คณะกรรมการสายงานจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัย  

รักการอ่าน คณะกรรมการสายงานการบริการห้องสมุด  วิสัยทัศน์ห้องสมุด คือ “มุ่งมั่นสร้างอุทยาน

แห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐาน งานบริการคือหัวใจ ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี” 

 

ความท้าทายที่มีต่อห้องสมุด
 พื้นที่ห้องสมุดเดิมเป็นอาคารเก่า คับแคบ เนื้อที่แออัด ทำให้มีพื้นที่นั่งอ่านหนังสือน้อย 

นักเรียนและครูเข้าใช้ห้องสมุดน้อย นอกจากนี้บุคลากรรับผิดชอบห้องสมุดไม่ได้จบสาขา

บรรณารักษศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์โดยตรง 


สิ่งดีดีที่น่าสนใจ


บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน

 ผู้บริหารโรงเรียนเห็นความสำคัญและใส่ใจในการพัฒนาห้องสมุด แต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารห้องสมุด มีการกำหนดบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ มีแผนปฏิบัติการห้องสมุดและตาราง

กำหนดกิจกรรมอย่างชัดเจนเพื่อให้ห้องสมุดสามารถให้บริการและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้  

และค้นคว้าของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดทำรายงานผล  

การดำเนินงานทุกสิ้นปีการศึกษา และดำเนินการปรับปรุงจัดทำเป็นแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ

ในปีต่อไป  

ห้องสมุดโรงเรียนท่าแร่วิทยา
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

 นอกจากนี้ผู้บริหารโรงเรียนยังได้แสวงหาการสนับสนุนการพัฒนาห้องสมุดโดยขอรับ  

การสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรภายนอก 

 

บทบาทของครูบรรณารักษ์

 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

 โดยจัดหาหนังสือให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเชิญชวนให้ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เข้ามาใช้ห้องสมุดจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่คล่อง อ่านหนังสือไม่ออกโดยให้ยุวบรรณารักษ์

ช่วยสอนน้องอ่านหนังสือ 

 การให้บริการและกิจกรรมของห้องสมุด

 ห้องสมุดจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมดิวอี้ และมีบริการต่าง ๆ เช่น บริการยืม-คืน 

และบริการสืบค้นข้อมูล มีเกมคอมพิวเตอร์ เช่น เกมฝึกอ่าน ทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะภาษาไทย  

 ห้องสมุดยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย กิจกรรมเด่น ๆ ได้แก่ 

 กิจกรรมเรียนรู้สู่งานอาชีพภาคเรียนละ ๑ ครั้ง โดยจัดเป็นนิทรรศการหนังสือเกี่ยวกับ

งานอาชีพ ทำแบบสอบถามเรื่องที่เด็กอยากเรียน และติดต่อวิทยากรคือผู้รู้จากชุมชนมาให้ความรู้

โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ เช่น การสานตะกร้าไม้ไผ่ และทำหมอน เป็นต้น ซึ่งพ่อแม่ก็ภูมิใจ  

และเด็ก ๆ ก็ได้ผลงานกลับบ้านเป็นการจูงใจให้อยากเข้าห้องสมุดอีกประการหนึ่ง 

 กิจกรรมตะกร้าความรู้สู่ชุมชนคนรักการอ่าน ซึ่งจัดทุกเดือนโดยมียุวบรรณารักษ์  

ขับเคลื่อนนำตะกร้าหนังสือไปให้ชุมชนอ่านหนังสือ พร้อมทั้งมีกิจกรรมเล่านิทานให้น้อง ๆ   

ในชุมชนฟัง วาดภาพระบายสี พี่ร้องน้องเต้น แนะนำหนังสือและนิตยสาร วารสาร ทำให้ผู้ปกครอง

นักเรียนสนใจทำบัตรสมาชิกห้องสมุด และยืมหนังสือไปอ่านมาก 

 กิจกรรมเล่านิทานหลังเที่ยงให้น้องฟัง โดยยุวบรรณารักษ์จัดตารางอ่านหนังสือนิทาน  

ให้น้องชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๒ ฟังทุกวันหลังรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๓๐ น. 

และมีกิจกรรมเสริมคือ กิจกรรมเชิดหุ่นสัปดาห์ละครั้งจัดในห้องสมุด  กิจกรรมพี่ช่วยน้อง โดย   

ยุวบรรณารักษ์เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้อง ๆ ที่อ่านไม่คล่องให้อ่านหนังสือในห้องสมุด 



��

ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

 หลังปรับปรุงห้องสมุดได้จัดซื้อหนังสือ/สื่อ เพิ่มขึ้นปีละร้อยละ ๔๐ หนังสือ/สื่อมีความทันสมัย 

ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ มีหนังสือนิทานเพิ่มมากขึ้น ดึงดูดความสนใจเด็ก ๆ โดยเฉพาะ

ชั้นอนุบาลให้อยากอ่านหนังสือ  

 

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

 เนื่องจากห้องสมุดเดิมมีพื้นที่คับแคบ จึงได้ขยายพื้นที่ออกไปทางด้านหลัง เพิ่มที่นั่ง 

ศาลาแปดเหลี่ยมสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนอ่านหนังสือและวารสาร และใช้สำหรับจัดกิจกรรม   

รวมทั้งติดตั้งพัดลมและไฟฟ้าส่องสว่าง ส่วนบริเวณด้านในห้องสมุดติดตั้งโคมไฟส่องสว่างเพิ่ม  

แสงสว่างและเพิ่มสีสัน และทาสีผนังห้องใหม่เพื่อให้มีสีสันสดใส ดึงดูดใจนักเรียนอยากเข้า  

ห้องสมุด  

 ภายในห้องสมุดจัดมุมต่าง ๆ เช่น มุมไอที มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูล   

มุมเด็ก มุมเชิดหุ่น มุมเกมการศึกษา มุมหนังสือสำหรับยืมกลับไปอ่าน มุมวารสาร มุมสื่อ   

ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ  

 

เครือข่ายและความร่วมมือ

 ความร่วมมือกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆในโรงเรียน

 ครูบรรณารักษ์เชิญชวนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เข้ามาใช้ห้องสมุด นำนักเรียน  

มาค้นคว้าที่ห้องสมุด และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมห้องสมุด 

 ความร่วมมือกับนักเรียน

 ห้องสมุดมียุวบรรณารักษ์เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ช่วยงานห้องสมุด และ

สามารถเป็นทีมวิทยากรอบรมความรู้ให้กับโรงเรียนใกล้เคียงได้ มีกิจกรรมสำคัญ เช่น เล่านิทาน  

ให้เพื่อน ๆ ฟังเพื่อกระตุ้นให้เพื่อน ๆ อ่านหนังสือ แล้วยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน นำหนังสือ  

ไปเล่าให้พ่อแม่ฟังทำให้พ่อแม่ได้อ่านหนังสือกับลูก นอกจากนี้ยุวบรรณารักษ์ยังได้ช่วยน้อง ๆ   

ที่อ่านหนังสือไม่คล่องให้อ่านออกอีกด้วย 

ห้องสมุดโรงเรียนท่าแร่วิทยา
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

 ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน

 โรงเรียนจัดกิจกรรมตะกร้าความรู้สู่ชุมชนคนรักการอ่าน โดยจัดหนังสือใส่ตะกร้า  

รถจักรยาน แล้วให้ยุวบรรณารักษ์เข้าไปในชุมชนชักชวนคนในชุมชนอ่านหนังสือ ซึ่งชุมชนสนใจมาก 

ใช้บริการยืมหนังสืออ่านไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๑๐๐ เล่ม ในด้านการขยายเครือข่ายพัฒนานั้น

โรงเรียนได้จัดอบรมยุวบรรณารักษ์ให้แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่โรงเรียน  

ใกล้เคียง 

 

วิธีการบริหารจัดการงบประมาณ

 โรงเรียนมีวิธีการบริหารจัดการงบประมาณดังนี้ เมื่อได้รับงบประมาณจากสำนักงาน  

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการปรับปรุงห้องสมุด จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ได้นำไปใช้

ปรับปรุงสภาพทางกายภาพและจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด และได้ใช้งบประมาณของโรงเรียนเอง

สมทบ นอกจากนี้โรงเรียนได้ของบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากเทศบาลตำบลท่าแร่ จำนวน 

๑๐๐,๐๐๐ บาท  และจากมูลนิธิซีซีเอฟ สนับสนุนคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร โทรทัศน์ และ

หนังสือ รวมเป็นเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท  นอกจากนี้ผู้ปกครองนักเรียนยังบริจาคเงินพัฒนา  

ห้องสมุดเองด้วยความเต็มใจโดยที่โรงเรียนไม่ได้ร้องขอ เพราะเห็นความสำคัญ และชอบที่บุตรหลาน

ของตนเองจะใช้เวลาว่างอ่านหนังสือ ส่วนในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ และในปีงบประมาณ ๒๕๕๓   

ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงนำไปพัฒนาเครือข่าย

ห้องสมุดในโรงเรียนใกล้เคียง  

 

ภาคภูมิใจในความสำเร็จ
 จากการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมห้องสมุด   

ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เพิ่มสูงขึ้น จำนวนนักเรียน

อ่านหนังสือไม่ออกลดลงจากเดิมร้อยละ ๑๒ เหลือร้อยละ ๕  

 นอกจากนี้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย ทำให้นักเรียนเข้าห้องสมุดและ  

ร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ ๓๐ เป็นร้อยละ ๖๕ นักเรียนมีความสุขและได้รับความรู้ 

นักเรียนยืมหนังสือมากขึ้นจนต้องต่อแถวคอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
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มีความกระตือรือร้นอยากเข้าห้องสมุดเพื่ออ่านหนังสือนิทาน เล่นเกม และวาดภาพจากหนังสือ  

ที่ตนเองชอบ เด็กระดับอนุบาลก็เริ่มอยากอ่านหรือดูภาพจากหนังสือนิทานและขอให้ผู้ปกครอง  

อ่านให้ฟังเมื่อมาถึงโรงเรียนในตอนเช้า  

 

สะท้อนบทเรียนความสำเร็จ
 จากเรื่องราวข้างต้นไม่อาจปฏิเสธได้ว่าสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้การดำเนินงาน  

ห้องสมุดโรงเรียนท่าแร่วิทยามีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและนิสัยรักการอ่าน

ของนักเรียนนั้น คือการที่โรงเรียนมีการวิเคราะห์สภาพปัญหา มีแผนปฏิบัติการห้องสมุดและ  

ตารางกำหนดกิจกรรมอย่างชัดเจน มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นปีการศึกษา   

และดำเนินการปรับปรุงจัดทำเป็นแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในปีต่อไป 

 จุดเด่นอีกประการหนึ่งของห้องสมุดโรงเรียนท่าแร่วิทยาคือ มียุวบรรณารักษ์ที่มี  

ความสามารถ และมีน้ำใจช่วยเหลือน้อง ๆ ที่อ่านหนังสือไม่คล่องให้สามารถอ่านหนังสือออก   

มีกิจกรรมอ่านหนังสือนิทานให้น้อง ๆ อนุบาลฟัง นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการปลูกฝังนิสัย  

รักการอ่านตั้งแต่วัยเยาว์ จากเริ่มต้นน้องอนุบาลสนใจดูภาพ เมื่อคุ้นเคยกับหนังสือและการอ่าน 

ต่อไปเมื่อโตขึ้นก็จะสนใจอ่านหนังสือที่มีเนื้อหาสาระต่อไป และยุวบรรณารักษ์ยังเป็นทีมวิทยากร

อบรมความรู้โรงเรียนใกล้เคียงชักชวนคนในชุมชนให้อ่านหนังสือ 

 ในด้านการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสอนงานหัตถกรรมทำให้เด็ก ๆ ภูมิใจในผลงานของตนเอง 

พ่อแม่เองก็รู้สึกภูมิใจและทำให้รู้สึกว่าโรงเรียนไม่ได้แปลกแยกจากชุมชน  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องสมุดโรงเรียนท่าแร่วิทยา
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ��
เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

๑	

๓	

๕	

๒	

๔	

๖	

๑,	๒	สภาพห้องสมุดก่อนการปรับปรุง	
๓,	๔,	๕,	๖	สภาพห้องสมุดหลังการปรับปรุง	
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๑,	๒	กิจกรรมเรียนรู้สู่งานอาชีพ	
๓,	๔,	๕	กิจกรรมตะกร้าความรู้สู่ชุมชนคนรักการอ่าน	

๑	

๓	

๔	

๒	

๕	

ห้องสมุดโรงเรียนท่าแร่วิทยา



ห้องสมุดโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
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โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
 

ทำความรู้จักกันก่อนสักนิด
 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙  ตั้งอยู่  

เลขที่ ๑๓๒  หมู ่๖  บ้านบึงหลัก ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดสอน  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  มีนักเรียนประมาณ ๔๗๐ คน  ครูและบุคลากร ๓๘ คน  

 ห้องสมุดมีเนื้อที่ ๓๕๒ ตารางเมตร ขนาดประมาณ ๘ ห้องเรียน โครงสร้างการดำเนินงาน

ห้องสมุด ประกอบด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการจัดห้องสมุด

มีชีวิตซึ่งบริการห้องสมุดเสียง บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต คณะกรรมการจัดกิจกรรม  

ส่งเสริมการอ่าน คณะกรรมการจัดรางวัลและเกียรติบัตร และคณะกรรมการประเมินผล  

 

ความท้าทายที่มีต่อห้องสมุด
 เดิมโต๊ะและเก้าอี้ที่ใช้ในห้องสมุดยังเป็นของหอประชุมโรงเรียน เมื่อโรงเรียนจัดงานต่าง ๆ 

จำเป็นต้องนำออกไปใช้ทำให้เกิดปัญหา คือ นักเรียนไม่มีโต๊ะและเก้าอี้อ่านหนังสือ 

 

สิ่งดีดีที่น่าสนใจ


บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน

 ผู้บริหารโรงเรียนมีกลวิธีพัฒนาห้องสมุดโดยสร้างความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียน 

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดำเนินงานห้องสมุด และจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินงาน

ห้องสมุดอย่างพอเพียง ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้สามารถดำเนินงานห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และผู้อำนวยการโรงเรียนเองก็เป็นต้นแบบในการอ่านหนังสือ  

ห้องสมุดโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

บทบาทของครูบรรณารักษ์

 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

 โดยจัดหาหนังสือให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ครูกลุ่มสาระ  

การเรียนรู้มีส่วนร่วมเสนอรายชื่อหนังสือที่ต้องการสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้

ยังจัดกิจกรรมแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และเชิญชวนให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

เข้ามาใช้ห้องสมุดจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 การให้บริการและกิจกรรมของห้องสมุด

 ห้องสมุดจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมดิวอี้ และใช้แถบสีเพื่อให้ง่ายแก่การค้นหา 

และใช้โปรแกรม PLS 3 ในการลงทะเบียนหนังสือ และมีบริการต่าง ๆ เช่น บริการยืม-คืน และ

บริการสืบค้นข้อมูล โดยมีคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูล ๑๐ เครื่อง มีการเก็บสถิติการเข้าใช้

ห้องสมุด สถิติการยืม-คืนหนังสือ บริการดูหนังฟังเพลง บริการโสตทัศนูปกรณ์ให้กับครูและ 

นักเรียนสำหรับจัดการเรียนการสอน บริการโทรทัศน์โดยใช้จานดาวเทียม นักเรียนสามารถดูสารคดี  

หรือศึกษาทางไกลได้ และมีบริการเกมพัฒนาสมอง 

 ห้องสมุดยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย กิจกรรมเด่น ๆ ได้แก่ 

 กิจกรรมวางทุกงาน อ่านทุกวัน โดยให้นักเรียนอ่านหนังสือและบันทึกลงในสมุดบันทึก

การอ่าน และมีครูที่ปรึกษาประจำห้องเรียนสรุปต่อท้ายในสมุดบันทึกการอ่าน 

 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น อ่านพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมตอบปัญหารายสัปดาห์ และประกวดจัดป้ายนิเทศในห้องเรียน เป็นต้น 

 

ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

 หนังสือ/สื่อในห้องสมุดตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เนื่องจากผู้ใช้บริการเป็น  

ผู้คัดเลือกเองเป็นส่วนใหญ่ และมีคณะคัดกรอง ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการห้องสมุด 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ตัวแทนนักเรียน และตัวแทนผู้ปกครอง ประชุมเพื่อปรึกษาวางแผน  

คัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด นอกจากนี้ยังมีเกมพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ เกมภาษาไทย   

และภาษาอังกฤษ  
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บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

 ปรับปรุงห้องสมุดโดยจัดหาที่นั่งอ่านหนังสือหน้าห้องสมุด มีที่นั่งอ่านหนังสือตามพุ่มไม้ 

ตามศาลาต่าง ๆ ก็นำหนังสือไปวางไว้ให้นักเรียนและผู้ปกครองได้อ่าน มีมุมเกม มีโทรทัศน์สำหรับ

ให้นักเรียนได้ใช้ดูหนังฟังเพลง จำนวน ๘ ชุด ภายในห้องสมุดมีแสงสว่างเพียงพอ พื้นที่โปร่ง 

อากาศถ่ายเท ในด้านการตกแต่งมีการนำต้นไม้และดอกไม้มาประดับ ใช้ครุภัณฑ์หลากหลาย เช่น   

โต๊ะและเก้าอี้นั่ง ๖ คน นั่ง ๒ คน หรือนั่งอ่านส่วนบุคคล แผ่นยางปูพื้นให้นั่งอ่านกับพื้น นอกจากนี ้  

ยังเพิ่มสีสันให้กับห้องสมุดโดยจัดทำป้ายความรู้ คำขวัญ มีมุมเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีเบาะนวม

หลากสี สามารถนั่งและนอนอ่านได้  

 พื้นที่ในห้องสมุดแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ ห้องสมุดเสียงหรือห้องพระพุทธศาสนา 

บริเวณที่อ่านหนังสือทั่วไป และห้องอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีมุมต่าง ๆ เช่น   

มุมเฉลิมพระเกียรติ มุมสาระน่ารู้ มุมเรียนรู้ตามอัธยาศัย มุมลานสานฝัน มุมหนังสือใหม่ มุมเกม

พัฒนาสมอง มุมวารสารและหนังสือพิมพ์ใหม่ มุมเกมคอมพิวเตอร์ มุมภูมิปัญญาท้องถิ่น   

มุมดูหนังฟังเพลง 

 

เครือข่ายและความร่วมมือ

 ความร่วมมือกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆในโรงเรียน

 ครูบรรณารักษ์เชิญชวนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เข้ามาใช้ห้องสมุดจัดการเรียนการสอน

ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นกรรมการดำเนินงาน  

ห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียน 

 ความร่วมมือกับนักเรียน

 นักเรียนมีส่วนในการเสนอรายชื่อหนังสือที่ต้องการอ่าน เข้ามาอ่านหนังสือ ยืมหนังสือ

กลับไปอ่านที่บ้าน และเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและห้องสมุดอยู่เสมอ นอกจากนี้โรงเรียน

ยังได้ให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นว่าต้องการพัฒนาห้องสมุดในส่วนใดบ้าง ต้องการอ่าน

หนังสือประเภทใด และต้องการให้ห้องสมุดเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร แล้วแจ้งให้ครูประจำชั้นทราบ 

เพื่อให้โรงเรียนได้ปรับปรุงห้องสมุดให้ตรงตามความต้องการของนักเรียน 

ห้องสมุดโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

 ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน

 ห้องสมุดจัดตะกร้าหนังสือให้ผู้ปกครองอ่านระหว่างรอบุตรหลานกลับบ้าน นอกจากนี้  

ยังได้จัดกิจกรรมความรู้สู่ชุมชน ซึ่งผู้ปกครองสนใจอ่านหนังสือที่ทางโรงเรียนจัดมาก กรณีที่อ่าน

หนังสือไม่ได้ก็ให้บุตรหลานอ่านให้ฟัง 

 

วิธีการบริหารจัดการงบประมาณ

 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการปรับปรุง  

ห้องสมุด จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และนำงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

และเขียนโครงการของบประมาณจากกองสลากมาพัฒนาห้องสมุด จำนวน ๕๕๘,๐๐๐ บาท 

นอกจากนี้ได้ขอรับการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน และขอรับการสนับสนุนด้านแรงงาน  

นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคในการก่อสร้างอาคาร ต่อชั้นหนังสือและทำเหล็กดัด  ในส่วนของทรัพยากร

สารสนเทศห้องสมุดนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบวารสารใหม่ ๑๑ รายชื่อ และหนังสือพิมพ์  

 ในการนำงบประมาณที่ได้รับไปใช้นั้นมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการ  

คัดเลือกหนังสือ จัดซื้อครุภัณฑ์เข้าห้องสมุด และสอบถามความคิดเห็นของครู นักเรียน และ  

ผู้ปกครองในการตกแต่งห้องสมุด และคัดเลือกหนังสือ 

  

ภาคภูมิใจในความสำเร็จ
 หลังจากปรับปรุงห้องสมุดแล้วนักเรียนสนใจเข้ามาใช้บริการมากขึ้น สถิติการยืมหนังสือ

เพิ่มขึ้น และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดและส่งเสริมการอ่านด้วยความเต็มใจ  

 

สะท้อนบทเรียนความสำเร็จ
 ๑) นักเรียน ครู พึงพอใจ อยากเข้าห้องสมุด อยากอ่านหนังสือเนื่องจากบรรณารักษ์  

ได้สอบถามความคิดเห็นจากนักเรียน ครู ในด้านการเลือกซื้อหนังสือ และการปรับปรุงห้องสมุด 

ทำให้สามารถพัฒนาได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ เป็นการพัฒนาแบบเน้นการมีส่วนร่วม

ของผู้ใช้บริการ 
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 ๒) เหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่ห้องสมุดได้รับการพัฒนาด้วยดี คือ บุคลากรในโรงเรียน

ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ 

ดำเนินงานห้องสมุด ตลอดจนได้รับการเชิญชวนให้เข้ามาใช้ห้องสมุดจัดการเรียนการสอน  

 ๓) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมห้องสมุดอย่างหลากหลาย มีความ

เคลื่อนไหวอยู่เสมอ ช่วยจูงใจให้นักเรียนเข้าห้องสมุด และเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน 

 ๔) ในด้านการบริหารจัดการงบประมาณ นอกจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้ว 

โรงเรียนได้แสวงหางบประมาณจากภายนอก เช่น เขียนโครงการของบประมาณ ขอรับ 

การสนับสนุนจากผู้ปกครอง ประสานงานกับวิทยาลัยเทคนิคในการนำนักศึกษามาช่วยก่อสร้างอาคาร 

และทำชั้นหนังสือเพื่อประหยัดงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุมชน	หน่วยงาน	องค์กรต่าง	ๆ	เช่น		
องค์การบริหารส่วนจังหวัด		
ให้การสนับสนุนพัฒนาห้องสมุด	

ห้องสมุดโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา

ชุมชน	หน่วยงาน	องค์กรต่าง	ๆ	เช่น		
องค์การบริหารส่วนจังหวัด		
ให้การสนับสนุนพัฒนาห้องสมุด	
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ��
เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

๑	สภาพห้องสมุดก่อนปรับปรุง	
๒,	๓	สภาพห้องสมุดหลังปรับปรุง	

๑	

๒	

๓	
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๑	มุมเฉลิมพระเกียรติ	

๒	มุมลานสานฝน	
๓	มุมสาระน่ารู้	
๔	ที่นั่งอ่านหนังสือภายนอกห้องสมุด	

๑	

๒	

๔	

๓	

ห้องสมุดโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา



ห้องสมุดโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ
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โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ
 

ทำความรู้จักกันก่อนสักนิด
 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒   

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๖  หมู่ ๙ ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ 

ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖  มีนักเรียนประมาณ ๔๔๔ คน  ครู ๒๑ คน (ข้อมูลเดือนมิถุนายน ปี ๒๕๕๓)  

 ห้องสมุดมีขนาด ๓ ห้องเรียน มีบุคลากรรับผิดชอบห้องสมุด ๒ คน (ไม่ได้จบสาขา

บรรณารักษศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์โดยตรง) โครงสร้างการดำเนินงานห้องสมุด ประกอบด้วย 

ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานกรรมการห้องสมุดมีชีวิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็น  

รองประธานกรรมการ มีบรรณารักษ์ห้องสมุด ๑ คน เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ๑ คน คณะกรรมการ  

ห้องสมุด ๑๘ คน ประกอบด้วยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  

    

ความท้าทายที่มีต่อห้องสมุด
 บุคลากรรับผิดชอบห้องสมุด ไม่ได้จบสาขาบรรณารักษศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์

โดยตรง หนังสือที่มีอยู่เก่ามาก และห้องสมุดเดิมอยู่บนชั้นสอง ทำให้นักเรียนไม่ค่อยสนใจ  

เข้าใช้บริการ  

 

สิ่งดีดีที่น่าสนใจ


บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน

 ผู้อำนวยการโรงเรียนเห็นคุณค่าของห้องสมุดในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียน  

การสอน และเป็นแหล่งค้นคว้าและเรียนรู้ของนักเรียน และมีวิธีพัฒนาโดยให้ครูทุกกลุ่มสาระ  

การเรียนรู้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาห้องสมุด ช่วยกันค้นคว้าหาแนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการ

การส่งเสริมการอ่านและพัฒนาห้องสมุดเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  

 

ห้องสมุดโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

บทบาทของครูบรรณารักษ์

 ถึงแม้ว่าบุคลากรรับผิดชอบห้องสมุดจะไม่ ได้จบสาขาบรรณารักษศาสตร์หรือ  

สารสนเทศศาสตร์โดยตรง แต่ก็ได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอและเข้ารับการอบรมวิธีดำเนินงานห้องสมุด  

จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานอุทยานการเรียนรู้อยู่เสมอ  

 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

 โดยให้ครูผู้สอนร่วมกันพัฒนาทักษะทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ บูรณาการกิจกรรมส่งเสริม  

การอ่านและกิจกรรมห้องสมุด มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเอื้อ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เน้นการอ่าน   

คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ได้แก่ ๑) สร้างเสริมพื้นฐานการอ่าน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้   

๒) สนับสนุนนำความรู้มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ ๓) สอดแทรกวางทุกงานอ่านทุกคน   

๔) สานฝันสู่ความเป็นเลิศศึกษาต่อ  

 การให้บริการและกิจกรรมของห้องสมุด

 ห้องสมุดจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมดิวอี้ และจัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  

เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีบริการต่าง ๆ เช่น บริการ

ยืม-คืนด้วยระบบบาร์โค้ด บริการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น 

 ห้องสมุดยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย กิจกรรมเด่น ๆ ได้แก่ 

 กิจกรรมรักการอ่านบูรณาการผ่าน ๔ ส. คือ ส.๑ สร้างเสริม โดยครูกลุ่มสาระ  

การเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ จัดทำนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ครอบคลุมทักษะการฟัง พูด 

อ่าน เขียน โดยบูรณาการกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมห้องสมุด มีกิจกรรม เช่น   

วันภาษาไทย วันสุนทรภู่ โครงการอาชีพเลี้ยงโคนม  ส.๒ สนับสนุน ให้ผู้เรียนนำความรู้และทักษะ

ตามธรรมชาตมิาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ มีกิจกรรม เช่น เต้นประกอบเพลงโคนม รักการอ่าน

ผ่านคาราโอเกะ  ส.๓ สอดแทรก สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละช่วงชั้นเพื่อลดปัญหา

การอ่านไม่คล่อง และปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน มีกิจกรรม เช่น กิจกรรมแนะนำหนังสือ กิจกรรม

ภาษาไทยวันละคำ ภาษาอังกฤษวันละคำ เล่านิทาน หมอภาษา  ส.๔ สานฝัน เช่น การประกวด

ต่าง ๆ  
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ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

 หลังปรับปรุงห้องสมุดมีหนังสือใหม่ที่สอดคล้อง ตรงตามความต้องการของนักเรียน ครู 

หนังสือตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หนังสือนิทานสำหรับเด็กเล็ก สารานุกรมสำหรับเด็กโต ในด้าน

การคัดเลือกหนังสือสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ ครูระดับชั้นเป็นผู้เลือกหนังสือ   

ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ นักเรียนมีส่วนร่วมในการเลือกซื้อหนังสือ นอกจากนี้  

ยังจัดทำหนังสืออ่านเพิ่มเติมเอง ชุด อาชีพโคนม 

 

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

 ปรับปรุงห้องสมุด จากเดิมห้องสมุดอยู่ชั้นบนย้ายลงมาอยู่ชั้นล่าง เพื่อให้สะดวกแก่การที่

นักเรียนเข้ามาใช้บริการ และขยายพื้นที่จากเดิม ๒ ห้องเรียน เป็น ๓ ห้องเรียน แบ่งออกได้ดังนี้ 

 ห้องที่ ๑ ทำเป็นชั้นลอยสำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและเรียนรู้ มีมุม

เฉลิมพระเกียรติ ๕๕ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีมุมสืบค้น  

อินเทอร์เน็ต มุมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนม มุมกิจกรรม

สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา มุมผลงานครูและนักเรียน  

 ห้องที่ ๒ มุมแนะนำหนังสือใหม่ มีเคาน์เตอร์บรรณารักษ์ โต๊ะอ่านหนังสือจัดไว้  

บริเวณกลางห้อง มีมุมส่งเสริมการอ่านผ่านคาราโอเกะ มุมการแสดง มุมกิจกรรมเคลื่อนไหว   

มุมเล่านิทาน 

 ห้องที่ ๓ จัดเป็นห้องอ่านหนังสือ มีมุมธรรมชาติ มุมผลงาน และมุมเด็กเล็ก   

โต๊ะอ่านหนังสือวางไว้กลางห้อง มีหนังสือส่งเสริมการอ่านตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ สารานุกรม 

สารานุกรมสำหรับเด็ก พจนานุกรม 

 

เครือข่ายและความร่วมมือ

 ความร่วมมือกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆในโรงเรียน

 ครูบรรณารักษ์เชิญชวนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เข้ามาใช้ห้องสมุด และชักชวนครู  

ที่สนใจเป็นทีมงานร่วมพัฒนาห้องสมุด 

 

ห้องสมุดโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ
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 ความร่วมมือกับนักเรียน

 นักเรียนมีส่วนช่วยงานห้องสมุด โดยเป็นเจ้าหน้าที่บริการงานในห้องสมุด 

 ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน

 ห้องสมุดเปิดบริการให้ชุมชนและผู้ปกครองเข้ามาใช้บริการในห้องสมุดด้วย โดยมัก  

มาอ่านหนังสือเวลาว่างที่หน้าห้องสมุด และฝากนักเรียนยืมหนังสือไปอ่านที่บ้าน 

 

วิธีการบริหารจัดการงบประมาณ

 เมื่อเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิเคราะห์จุดด้อยของห้องสมุด และพบว่าหนังสือที่มีอยู่เก่ามาก 

จึงนำงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ไปซื้อหนังสือ และขอรับงบประมาณ

สนับสนุนจากชุมชน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท จัดซื้อชั้นวางหนังสือ และนำงบอุดหนุนสถานศึกษา  

ของโรงเรียนเองจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ๒ เครื่อง และวัสดุสำนักงาน เป็นเงินประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท 

 

ภาคภูมิใจในความสำเร็จ
 หลังจากปรับปรุงห้องสมุดแล้วนักเรียนสนใจเข้ามาใช้บริการมากขึ้น ร้อยละ ๘๘  มีส่วนร่วม  

พัฒนาห้องสมุดมากขึ้น ร้อยละ ๘๐  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  นอกจากนี้ผู้ปกครอง

สนใจอ่านหนังสือในเวลาว่างหน้าห้องสมุดและให้นักเรียนยืมหนังสือไปอ่านที่บ้าน 

 

สะท้อนบทเรียนความสำเร็จ
 ห้องสมุดโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพพัฒนาจนประสบความสำเร็จได้ก็ด้วยมีผู้บริหาร  

ที่เป็นประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นของทีมงาน และทีมงานมีความตั้งใจจริง มีความเพียร

พยายามพัฒนา ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหา เช่น เมื่อพบว่าหนังสือ  

ในห้องสมุดเก่ามากจึงนำงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมดมาจัดซื้อหนังสือทดแทนของเก่า 

 นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นอยู่ที่การส่งเสริมวัฒนธรรมและอาชีพท้องถิ่น คือ การเลี้ยงโคนม 

ทำให้การศึกษาของเด็กไม่แปลกแยกจากครอบครัวและชุมชน ในส่วนของการจัดหาหนังสือ  

เข้าห้องสมุดได้เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน และในด้านการให้บริการห้องสมุดมีความพยายาม

บริการในลักษณะเข้าไปหาผู้ใช้บริการ เช่น ย้ายห้องสมุดจากชั้นสองซึ่งไม่ค่อยมีคนสนใจเข้าไปใช้  

มาอยู่ชั้นล่างของอาคารเพื่อให้นักเรียนเข้าไปใช้ได้สะดวก และขยายพื้นที่ห้องสมุดเพื่อรองรับนักเรียน  
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๑	

๓	

๕	

๒	

๔	

๖	

๑	กิจกรรมแนะนำหนังสือ	 ๒	กิจกรรมเล่านิทาน	
๓	กิจกรรมทายปญหา	 ๔	กิจกรรมอ่านนิทาน	
๕	กิจกรรมอ่านหนังสือให้เพื่อนฟง	 ๖	สัปดาห์ห้องสมุด	

ห้องสมุดโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ



��
เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ��
เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

๑,	๒	สภาพห้องสมุดก่อนปรับปรุง	
๓,	๔,	๕,	๖	สภาพห้องสมุดหลังปรับปรุง	

๑	

๓	

๕	

๒	

๔	

๖	
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โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
 

ทำความรู้จักกันก่อนสักนิด
 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๓๔ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙ 

หมู่ ๒  ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖   

มีนักเรียนประมาณ ๕๑๕ คน  ครูและบุคลากร ๓๔ คน  

 ห้องสมุดมีพื้นที่ขนาด ๔ ห้องเรียน ทรัพยากรสารสนเทศประมาณ ๑๓,๐๐๐ รายการ 

(ข้อมูลเดือนกันยายน ปี ๒๕๕๓) โครงสร้างการดำเนินงานห้องสมุด ประกอบด้วย คณะกรรมการ  

ที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้า  

ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายนโยบายและแผน คณะกรรมการ  

สถานศึกษา ชมรมผู้ปกครองและครู  คณะกรรมการ ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้างาน

ห้องสมุด หัวหน้างานส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เจ้าหน้าที่ห้องสมุด  

 

ความท้าทายที่มีต่อห้องสมุด
 เดิมห้องสมุดก่อนปรับปรุงมีพื้นที่ให้บริการจำกัด เข้าไปใช้บริการได้ครั้งละเพียง ๗-๘ คน 

ตู้ชั้นวางหนังสือปิดทึบ โต๊ะและเก้าอี้มีจำนวนมากเกินไปทำให้ห้องดูแคบ มีความเป็นวิชาการมาก

ไม่ผ่อนคลาย บุคลากรที่รับผิดชอบห้องสมุดไม่ได้จบสาขาบรรณารักษศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์

โดยตรง หนังสือที่มีอยู่เป็นหนังสือเก่าเนื่องจากโรงเรียนขาดงบประมาณจัดซื้อหนังสือ และนักเรียน

เข้าใช้บริการน้อย  

   

สิ่งดีดีที่น่าสนใจ


บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน

 ผู้บริหารโรงเรียนมีกลวิธีพัฒนาห้องสมุดโดยสร้างความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียน 

เปิดโอกาสให้ครูบรรณารักษ์ ยุวบรรณารักษ์ และสภานักเรียนร่วมคิดวางแผนงาน และให้ครูประจำชั้น

และนักเรียนร่วมทำ รวมทั้งทำให้ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของโดยเปิดให้บริการแก่ชุมชน นอกจากนี้  

ยังแสวงหาความร่วมมือจากภายนอกเพื่อพัฒนาห้องสมุด  

ห้องสมุดโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
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กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

บทบาทของครูบรรณารักษ์

 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

 โดยจัดหาหนังสือให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ครูกลุ่มสาระ  

การเรียนรู้มีส่วนร่วมเสนอรายชื่อหนังสือที่ต้องการสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน และ  

ร่วมมือกับครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทำแผนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  

 การให้บริการและกิจกรรมของห้องสมุด

 ห้องสมุดจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมดิวอี้ และมีบริการต่าง ๆ เช่น บริการยืม-คืน 

ด้วยระบบบาร์โค้ด ใช้ระบบ e-library  มีมุม IT เพื่อให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลและเล่นเกมสร้างสรรค์  

ที่ครูจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นำมาลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียน  

เล่นเกมอื่น ๆ ที่อาจไม่มีประโยชน์ ครูบรรณารักษ์ได้ทำป้ายติดไว้ว่าหากนักเรียนเล่นเกมอื่น  

ต้องเสียเงินคนละ ๓๐ บาท 

 ห้องสมุดยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย กิจกรรมเด่น ๆ ได้แก่ 

 กิจกรรมความรู้ใต้กระจก โดยนำเกร็ดความรู้พร้อมรูปภาพสอดไว้ใต้กระจกบนโต๊ะ  

อ่านหนังสือ กิจกรรมนี้นักเรียนมีส่วนร่วมด้วยโดยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  

แล้วนำมาตกแต่งเป็นความรู้ใต้กระจก 

 

ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

 เมื่อได้งบประมาณสำหรับจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดนั้น ได้แบ่งงบประมาณเป็น ๙ ส่วน 

คือ หนังสือตามความต้องการของครูทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และอีก ๑ ส่วน เป็นหนังสือ  

ที่นักเรียนต้องการอ่าน ในส่วนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นได้ให้เลือกหนังสือใส่ตะกร้าไว้  

ที่ร้านหนังสือ ส่วนนักเรียนนั้นครูให้นักเรียนเขียนชื่อหนังสือที่อยากอ่าน แล้วครูบรรณารักษ์จะไปกับ

นักเรียนที่คัดเลือกแล้วว่าเป็นหนอนหนังสือ เพื่อไปคัดเลือกหนังสือและจัดซื้อตามรายชื่อที่เพื่อน ๆ 

ให้รายชื่อมา 
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กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุด

๑	บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	
๒	บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	
๓	บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	

๑	

๓	

๕	

๒	

๔	

๖	

๔	นิทานเล่าเรื่อง																
๕	อบรมยุวบรรณารักษ์																						
๖	แนะนำหนังสือ		
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บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

 ปรับปรุงห้องสมุดโดยนำเคาน์เตอร์บรรณารักษ์ไปไว้ตรงกลางห้องสมุดเพื่อให้ครู

บรรณารักษ์มองเห็นนักเรียนได้ทั่วถึงทั้งห้องสมุด ติดหน้าต่างโดยรอบห้องสมุดเพื่อให้ได้รับ  

แสงสว่างจากธรรมชาติ และป้องกันไม่ให้มีมุมอับในห้องสมุด ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกให้ร่มรื่น 

สวยงาม จัดให้มีมุมอ่านหนังสือใต้ร่มไม้ มีม้านั่งหินอ่อน ทำน้ำพุ ลานสานฝัน นอกจากนี้  

ยังซื้อเบาะนั่งเพิ่มเติมและปูพรมในห้องสมุดเสียงเพื่อให้นักเรียนสามารถนั่งและนอนดูหนังฟังเพลง  

ได้ตามอัธยาศัย และจัดทำมุมสบายโดยสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียน  

มีโอกาสจัดมุมสบายเองตามชอบ  จัดมุมคอมพิวเตอร์เพื่อชักชวนให้นักเรียนเข้าห้องสมุด โดยจัด

ไว้ในส่วนหน้าของห้องสมุดเพื่อให้ครูและนักเรียนคนอื่น ๆ เห็นว่าเด็กเล่นอะไร มีประโยชน์หรือไม่  

  

เครือข่ายและความร่วมมือ

 ความร่วมมือกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆในโรงเรียน

 ครูบรรณารักษ์เชิญชวนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เข้ามาใช้ห้องสมุด และจัดทำ

แผนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน นอกจากนี้ยังเชิญชวนให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้มาจัด

กิจกรรมในห้องสมุดร่วมกันทุกเดือน  

 ความร่วมมือกับนักเรียน

 ห้องสมุดมียุวบรรณารักษ์ช่วยงานลงทะเบียนหนังสือด้วยระบบบาร์โค้ด ช่วยแนะนำ

หนังสือให้เพื่อน ๆ อ่าน นักเรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมที่ห้องสมุดจัดขึ้น นอกจากนี้ยังมีส่วน  

ช่วยปรับปรุงพื้นที่ลานสานฝันข้างห้องสมุดด้วย  

 ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน

 ผู้ปกครองนักเรียนให้การสนับสนุนสร้างห้องสมุด และงบประมาณค่าจ้างเจ้าหน้าที่ดูแล

ห้องสมุดทุกเดือน 

 

วิธีการบริหารจัดการงบประมาณ

 เมื่อเข้าร่วมโครงการทำให้ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จึงนำงบประมาณ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไปใช้จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 

และอีก ๑๐๐,๐๐๐ บาท นำไปใช้สำหรับปรับปรุงสภาพทางกายภาพ นอกจากนี้ยังนำงบประมาณ
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๑,	๒	สภาพห้องสมุดก่อนปรับปรุง	
๓,	๔	นักเรียนช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกห้องสมุด	
๕,	๖	สภาพห้องสมุดหลังปรับปรุง

๑	

๓	

๕	

๒	

๔	

๖	

ห้องสมุดโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย



�0
เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

สภาพห้องสมุดหลังปรับปรุง	

โรงเรียน และขอรับการสนับสนุนในการจัดภูมิทัศน์ เช่น น้ำพุ ต้นไม้จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ

ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่  ในส่วนของโปรแกรมห้องสมุดที่ใช้ระบบ e-library นั้น

หากมีปัญหาก็ไม่ต้องเสียงบประมาณ แต่ให้ศิษย์เก่าที่เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยแก้ไขให้  ด้านการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าห้องสมุดก็ขอแรงงานศิษย์เก่าช่วยนำต้นไม้มาปลูกให้ ในส่วนของการขยาย

เครือข่ายการพัฒนาห้องสมุดไปยังโรงเรียนใกล้เคียง ได้ขอรับการสนับสนุนจากสำนักพิมพ์ 

นำหนังสือมาแบ่งให้โรงเรียนเครือข่ายใช้ทำกิจกรรมร่วมกัน  

 

ภาคภูมิใจในความสำเร็จ
 เมื่อปรับปรุงห้องสมุดให้มีสภาพทางกายภาพ บรรยากาศดี รวมทั้งจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว

อยู่เสมอ ทำให้นักเรียนและครูเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ ๕๐.๘๙  สถิติการยืมหนังสือ 

เพิ่มมากขึ้น ผู้ใช้บริการพึงพอใจ มีความสุขเมื่อเข้ามาใช้บริการในห้องสมุด 

 

สะท้อนบทเรียนความสำเร็จ
 ในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนแม่ออนนั้น นับได้ว่าการมีส่วนร่วมของครูและนักเรียน 

เป็นสิ่งที่สำคัญมาก อีกทั้งความพยายามของบุคลากรในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักการ 

เจ้าหน้าที่ที่มีความมุ่งมั่นจนสามารถเอาชนะอุปสรรคให้ผ่านพ้นไปได้  
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๑	กิจกรรมจัดทำแหล่งเรียนรู้	
๒	กิจกรรมตะกร้าหนังสือสื่อความรู้	
๓	กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในวันพ่อแห่งชาติ	

๑	

๒	

๓	

ห้องสมุดโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย



ห้องสมุดโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
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โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
 

ทำความรู้จักกันก่อนสักนิด
 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๗ 

หมู่ ๙ ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน

นักเรียนประมาณ ๒,๒๖๑ คน ครูและบุคลากร ๙๐ คน บุคลากรที่รับผิดชอบดูแลห้องสมุดโดยตรง 

๑ คน ห้องสมุดมีขนาดพื้นที่ ๗๓๖ ตารางเมตร ทรัพยากรสารสนเทศประมาณ ๑๖,๒๑๔ รายการ 

(ข้อมูลปี ๒๕๕๑) ห้องสมุดเปิดทำการเวลา ๐๗.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

 

ความท้าทายที่มีต่อห้องสมุด
 ครูบรรณารักษ์ไม่ได้จบสาขาบรรณารักษศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์โดยตรง และ  

มีนักเรียนบางส่วนที่ยังอ่านหนังสือไม่คล่อง 

 

สิ่งดีดีที่น่าสนใจ

บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน

 ผู้บริหารโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดำเนินงานห้องสมุด เพื่อให้ครู  

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านและห้องสมุด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการ

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินงานห้องสมุด  

อย่างพอเพียง ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้สามารถดำเนินงานห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

บทบาทของครูบรรณารักษ์

 แม้ว่าครูที่ทำหน้าที่บรรณารักษ์จะไม่ได้จบสาขาบรรณารักษศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์

มาโดยตรง แต่ก็พัฒนาตนเอง เข้ารับการอบรมการดำเนินงานห้องสมุดอยู่เสมอ 

 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

 ครูบรรณารักษ์ประสานงานกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เข้ามาใช้ห้องสมุด รวมทั้งจัดหา

หนังสือ/สื่อตรงตามความต้องการของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไว้คอยบริการ 

ห้องสมุดโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

 การให้บริการและกิจกรรมของห้องสมุด

 ห้องสมุดจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมดิวอี้ และใช้แถบสีเพื่อให้ง่ายแก่การค้นหา 

และมีบริการต่าง ๆ เช่น บริการยืม-คืน บริการสืบค้นข้อมูล และบริการการอ่าน เป็นต้น 

 ห้องสมุดยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย กิจกรรมเด่น ๆ ได้แก่ 

 กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน โดยประชาสัมพันธ์ให้ครูที่ปรึกษาเชิญชวนนักเรียน

บันทึกการอ่าน โดยครูที่ปรึกษาตรวจสมุดบันทึกการอ่านในแต่ละเดือน 

 กิจกรรมเรียนรู้สู่ห้องสมุดมีชีวิต โดยประชาสัมพันธ์ให้ครูที่ปรึกษาเชิญชวนนักเรียน  

และบุคลากรในโรงเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุด มีกิจกรรมย่อยคือ รอบรู้ผ่านภาพยนตร์ อินเทอร์เน็ต 

และเกมคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมเสวนากับนักเขียน 

 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตสัญจรสู่ชุมชน มีกิจกรรมย่อยคือ ศาลาความรู้คู่หมู่บ้าน และ

เสวนากับภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 กิจกรรมเยาวชนรักการอ่านได้แก่ การจัดค่ายเยาวชนรักการอ่าน 

 

ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

 หนังสือ/สื่อในห้องสมุดมีหลากหลาย ทันสมัย ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 

ประกอบด้วย หนังสืออ่านเพิ่มเติมสำหรับวิชาต่าง ๆ วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อโสตทัศน์   

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  

 

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

 ปรับปรุงห้องสมุดโดยจัดหาที่นั่งอ่านหนังสือให้เพียงพอ ชั้นวางหนังสือมีจำนวนเพียงพอ 

ค้นหาหนังสือได้ง่าย ทาสีผนังภายในห้องสมุดให้สดใส ดึงดูดนักเรียนเข้ามาใช้บริการ จัดหา  

เบาะนั่งอ่านสีสันสดใส และแบ่งพื้นที่ภายในห้องสมุดออกเป็นส่วน ๆ  ดังนี้ ส่วนที่ ๑ เป็นห้องหนังสือ 

ส่วนที่ ๒ เป็นห้อง e-library สำหรับสืบค้นข้อมูลและใช้สอนคอมพิวเตอร์  ส่วนที่ ๓ ห้องคนดี คนเก่ง 

ใช้เป็นเวทีแสดงความสามารถนักเรียน และเป็นห้องดูหนังฟังเพลง  
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เครือข่ายและความร่วมมือ

 ความร่วมมือกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆในโรงเรียน

 ครูบรรณารักษ์เชิญชวนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เข้ามาใช้ห้องสมุด และ

ประชาสัมพันธ์ให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ห้องสมุดจัดขึ้น 

และนำเสนอผลงานทางวิชาการที่เวทีคนดี คนเก่ง ของสังคม  อีกทั้งยังขอความร่วมมือครูกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ช่วยตรวจสมุดบันทึกการอ่านของนักเรียนในกิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน  

 ความร่วมมือกับนักเรียน

 ห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมี

ความสุข มีแกนนำเด็กรักการอ่าน นอกจากนี้ยังมีบรรณารักษ์น้อยช่วยงานห้องสมุด ให้บริการยืม-คืน 

การจัดหนังสือขึ้นชั้น เป็นต้น 

 ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน

 เปิดให้บริการแก่ชุมชนมาใช้บริการสืบค้นข้อมูล สอนให้คนในชุมชนรู้จักการใช้

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต อีกทั้งยังนำหนังสือไปให้ชุมชนอ่านตามกิจกรรมศาลาความรู้  

คู่หมู่บ้าน และนำผู้มีความรู้ ทักษะต่าง ๆ ในท้องถิ่นมาร่วมพูดคุยให้ความรู้ตามกิจกรรมเสวนา  

กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น  

 

วิธีการบริหารจัดการงบประมาณ

 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการปรับปรุง  

ห้องสมุด จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๕๑) ได้นำไปใช้จัดซื้อหนังสือ ปรับปรุง  

สภาพทางกายภาพ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ได้นำ  

งบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติมไปใช้จัดซื้อหนังสือ ครุภัณฑ์ และวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 

ภาคภูมิใจในความสำเร็จ
 หลังจากปรับปรุงห้องสมุดแล้วนักเรียนสนใจเข้ามาใช้บริการมากขึ้น สถิติการยืมหนังสือ

เพิ่มขึ้น และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยความเต็มใจ  

 

ห้องสมุดโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

สะท้อนบทเรียนความสำเร็จ
 ๑) โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมห้องสมุดอย่างหลากหลาย   

ช่วยจูงใจให้นักเรียนอยากเข้าห้องสมุดและกระตือรือร้นเข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุด 

 ๒) ครูบรรณารักษ์ประสานความร่วมมือกับครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้มีส่วนร่วม  

ในการพัฒนาห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ทำให้นักเรียนและครูในโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  

ห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และอ่านหนังสือมากขึ้น   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมนักเขียนนักอ่านน้อย	 กิจกรรมหนังดีที่น่าดู	
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๑,	๒	สภาพห้องสมุดก่อนปรับปรุง	
๓,	๔,	๕	สภาพห้องสมุดหลังปรับปรุง	

๑	

๒	

๓	

๔	

๕	

ห้องสมุดโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ



ภาพโดยโรงเรียนวัดถนน



กรณีศึกษา
โรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

รุ่นที่๒





ห้องสมุดโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
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โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
 

ทำความรู้จักกันก่อนสักนิด 
 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  ตั้งอยู่  

หมู่ ๓ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีนักเรียน

ประมาณ ๔๕๕ คน  ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ๔๓ คน (ข้อมูลเดือนมิถุนายน ปี ๒๕๕๓)  

 ห้องสมุดมีพื้นที่ ๓๕๒ ตารางเมตร บุคลากรรับผิดชอบงานห้องสมุด ๓ คน   

ยุวบรรณารักษ์ ๒๔ คน  คณะทำงานห้องสมุด ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการ   

คณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณะกรรมการโครงการห้องสมุดมีชีวิต 

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาด้านกายภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริมาณทรัพยากรสารสนเทศ 

ประกอบด้วย หนังสือประมาณ ๙,๗๐๔ รายการ  วารสาร จุลสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์   

ประมาณ ๙๘๓ รายการ  สื่อซีดี ดีวีดี ประมาณ ๗๐ รายการ  แผนที่ ๖ แผ่น แท่นศิลาจารึก   

๑ แท่น (ข้อมูลเดือนพฤศจิกายน ปี ๒๕๕๓)  

 วิสัยทัศน์ห้องสมุด คือ “มุ่งเน้นเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านการให้บริการ สื่อความรู้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีมาตรฐานเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ โดยเน้นการบริการ  

ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและทั่วถึง”  วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง  

และดำเนินการห้องสมุดโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม คือ เพื่อการศึกษา เพื่อความรู้ เพื่อการค้นคว้าวิจัย 

และเพื่อความจรรโลงใจ 

 

ความท้าทายที่มีต่อห้องสมุด
 บุคลากรรับผิดชอบดูแลห้องสมุดไม่ได้จบสาขาบรรณารักษศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์

โดยตรง และต้องปฏิบัติงานสอนด้วย ทำให้มีเวลาสำหรับปฏิบัติงานในห้องสมุดไม่มาก 

 

 

ห้องสมุดโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

สิ่งดีดีที่น่าสนใจ


บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน

 ผู้อำนวยการโรงเรียนให้ความสำคัญกับการพัฒนาห้องสมุด และกระตุ้นให้บุคลากร  

ในโรงเรียนทุกคนตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวและร่วมเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนา ผู้เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ายและตัวแทนนักเรียนบรรณารักษ์น้อย มีส่วนร่วมวางแผนการดำเนินงานพัฒนาห้องสมุด 

และกำหนดนโยบายโรงเรียนว่า “ห้องสมุดต้องเป็นของทุกคน จึงจะขับเคลื่อนแบบมีชีวิตได้”  

 นอกจากนี้มีแนวทางการพัฒนาโดยใช้หลักการ PDCA มีการแต่งตั้งคณะทำงานห้องสมุด 

และให้ข้อเสนอแนะ แนวความคิดสำหรับการพัฒนา 

 แนวคิดในการพัฒนาห้องสมุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนอแนวคิดเชิงการบริหาร ดังนี้   

๑) การกำหนดนโยบายโรงเรียนเป็นโรงเรียนรักการอ่าน โดยพัฒนาครูและเจ้าหน้าที่ห้องสมุด  

ให้มีความรู้ อุดมการณ์  พัฒนาครู นักเรียน และบุคลากรทุกคน  ชุมชนมีส่วนร่วม มีบทบาทส่งเสริม  

การอ่านการเขียนทุกรายวิชา ส่งเสริมการแสวงหาความรู้ภายในห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น   

๒) การพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับเพศ วัย ผู้ใช้บริการ โดยวิเคราะห์ผู้ใช้

บริการ การออกแบบห้องสมุดทั้งภายในและภายนอก การตกแต่ง สีที่จูงใจ วัสดุครุภัณฑ์ ต้นไม้ 

อุณหภูมิ อากาศ ช่วยให้มองเห็นภาพรวมของห้องสมุดชัดเจนก่อนการพัฒนา และเป็นการลงทุน  

ที่คุ้มค่า ๓) การพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งพักผ่อนในโรงเรียน เพื่อบริการ

บุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ปรับเปลี่ยนห้องสมุดเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น   

จัดทำมุมกาแฟสำหรับครู มุมไอศกรีมสำหรับนักเรียน มุมพักผ่อน และมุมน้ำตก เป็นต้น ๔) การพัฒนา

ห้องสมุดเป็นแหล่งเล่นเกมทางการศึกษา ๕) การพัฒนาห้องสมุดเป็นเวทีสำหรับนักเรียน ครู 

บุคลากรทางการศึกษา เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ๖) การพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเผยแพร่

ผลงานนักเรียน ครู และบุคลากร ๗) การพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา 

๘) การพัฒนาโรงเรียนเป็นศูนย์หลักในการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ  

 การพัฒนาห้องสมุดโดยใช้วงจรการบริหารคุณภาพPDCA เริ่มต้นตั้งแต่การวิเคราะห์

ความต้องการ ๑ ภาคเรียน และวิเคราะห์ประเมินผลการดำเนินงานห้องสมุดทุก ๖ เดือน   

ตามองค์ประกอบของห้องสมุด ๓ ดี คือ ๑) หนังสือ/สื่อดี เช่น วิเคราะห์ว่ามีหนังสือเชิงวิชาการ  
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๑	 ขณะปรับปรุงห้องสมุด	
๒	 เตรียมงานพิธีเปดห้องสมุด	
๓	 กิจกรรมห้องสมุดบูรณาการ	
	 กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	

“ห้องสมุด
ต้องเป็นของทุกคน
จึงจะขับเคลื่อน
แบบมีชีวิตได้”๑	

๒	

๓	

ห้องสมุดโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

มากเกินไปหรือไม่ หนังสือดีคืออะไร หนังสือที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งเป็นระดับ  

ที่ต้องสอบเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาจำเป็นต้องอ่านมีอะไรบ้าง หนังสือที่ครูต้องการมีอะไรบ้าง   

๒) ในด้านบรรยากาศดีนั้นห้องสมุดมีบรรยากาศที่ช่วยดึงดูดให้นักเรียนอยากเข้าใช้บริการแล้วหรือยัง 

สิ่งที่เร้าใจนักเรียนมีอะไรบ้าง เช่น เสียงน้ำตกเบา ๆ  เสียงลมพัด กิจกรรมใดที่ทำให้นักเรียน  

อยากเข้าห้องสมุดมากที่สุด  ๓) บรรณารักษ์ดีควรมีคุณลักษณะอย่างไร ต้องแต่งตัวและมีกิริยา

วาจาอย่างไร เป็นต้น  

 จากนั้นเป็นการวางแผนพัฒนา โดยเริ่มจากกลุ่มเล็ก ๆ คือ ทีมบรรณารักษ์ร่วมกัน  

คิดวางแผนทิศทางในการพัฒนาห้องสมุด และมีทีมบริหารให้ความคิดเห็น เสนอแนะเพื่อเติมเต็ม และ

กำหนดเป็นนโยบายของโรงเรียน ต่อจากนั้นจึงบอกกล่าวแก่คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อรับทราบ

และขอความคิดเห็นและการสนับสนุน และประชุมครูทั้งหมดเพื่อชี้แจงแนวทางพัฒนา 

 

บทบาทของครูบรรณารักษ์

 บุคลากรรับผิดชอบดูแลห้องสมุดไม่ได้จบสาขาบรรณารักษศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์

โดยตรง แต่มีใจรักงานห้องสมุด มีความกระตือรือร้นและพัฒนาทักษะและเทคนิคในการให้บริการ

งานห้องสมุด อีกทั้งยังมีมนุษยสัมพันธ์ชักชวนให้เพื่อนร่วมงานเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่าน 

 ตั้งเป้าหมายที่นักเรียนอ่านมาก อ่านอย่างมีความสุข ได้ความรู้ และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ได้ ซึ่งสะท้อนได้จากผลงานนักเรียน 

 ในส่วนของการที่ครูบรรณารักษ์ต้องปฏิบัติงานสอนด้วยทำให้มีปัญหาด้านเวลาในการ

ปฏิบัติงานห้องสมุดนั้นแก้ไขโดยการทำงานนอกเวลาราชการ เช่น ตั้งแต่ ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐ น. และ

ในวันหยุด และมีนักเรียนช่วยงาน 

 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

 จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันแม่แห่งชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้แก่ การประดิษฐ์ 

วัสดุจากกระดาษทำสื่อ การประดับศิลปะยามว่าง การประกวดวาดภาพห้องสมุดที่หนูชอบ   
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การประกวดตัวการ์ตูนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เช่น การเขียนการ์ดอวยพรวันพ่อ วันแม่ วันปีใหม่ วันคริสต์มาส กิจกรรมตอบปัญหาฉับพลัน  

กับซานตาคลอส นิทานสองภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้แก่ การแข่งขัน

เกมกีฬาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เช่น นิทานทำมือส่งเสริมคุณธรรม กลุ่มสาระ  

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เช่น รถไฟระบบสมการ ศิลปะกับคู่อันดับ เส้น และสี 

 การให้บริการและกิจกรรมของห้องสมุด

 ห้องสมุดจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมดิวอี้ และใช้แถบสีเพื่อให้ง่ายแก่การค้นหา

หนังสือ ใช้โปรแกรม e-library 2001 ในการลงทะเบียนหนังสือ ให้บริการยืม-คืน การตรวจนับ

สมาชิกเข้า-ออกห้องสมุดโดยใช้บัตรสมาชิกรูดทั้งตอนเข้าและออกจากห้องสมุด และมีบริการ  

ต่าง ๆ เช่น การให้บริการยืม-คืนด้วยบาร์โค้ด เพื่อสามารถเก็บสถิติการยืมหนังสือ บริการสืบค้น

ข้อมูล มีการจัดทำรายงานเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี ห้องสมุดเปิดให้บริการ

เวลา ๐๗.๐๐-๑๗.๐๐ น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ยืมหนังสือได้ครั้งละ  

ไม่เกิน ๓ เล่ม กำหนดส่งคืนไม่เกิน ๗ วัน  

 ห้องสมุดยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย บูรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

และเน้นการนำเสนอผลงานนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกเดือน เช่น บัตรคำภาษาไทย-  

ภาษาอังกฤษวันละคำ บันทึกรักการเรียนเขียนอ่าน และมีกิจกรรมนำนักเขียนท้องถิ่นมา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนทำให้ปราชญ์กับเด็กสร้างแรงบันดาลใจซึ่งกันและกัน  

 กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ เพื่อความสะดวกสบายในการอ่าน สามารถอ่านหนังสือ  

ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยครูมอบหมายให้ยุวบรรณารักษ์นำตะกร้าหนังสือไปวางตามจุดต่าง ๆ ในโรงเรียน 

บริเวณใต้ต้นไม้ ม้าหินอ่อน และหน้าห้องสหกรณ์ เป็นต้น 

 กิจกรรมการอ่านสู่การเรียนรู้ ประกวดแต่งเรื่องจากภาพ โดยสื่อความหมายในเชิงบวก 

มีความยาวไม่เกิน ๑๐ บรรทัด และตั้งชื่อเรื่องให้สอดคล้องกับเนื้อหาและรูปภาพ 

ห้องสมุดโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

 ห้องสมุดมีหนังสือหลากหลาย ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับ  

วัยของนักเรียน 

 ทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วย หนังสือประมาณ ๙,๗๐๔ รายการ  วารสาร จุลสาร 

นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ประมาณ ๙๘๓ รายการ  สื่อซีดี ดีวีดี ประมาณ ๗๐ รายการ  แผนที่ ๖ 

แผ่น แท่นศิลาจารึก ๑ แท่น (ข้อมูลเดือนพฤศจิกายน ปี ๒๕๕๓)  

 

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

 จากเดิมห้องสมุดมีสภาพทึบ มีครุภัณฑ์มากเกินความจำเป็น จัดวางชั้นหนังสือ ตู้   

มุมนิทรรศการไม่เป็นสัดส่วน จัดมุมต่าง ๆ อัดแน่นไปด้วยสื่อ มีข้อจำกัดด้านแสงสว่าง หนังสือเก่า 

การจัดวางหนังสือขึ้นชั้นไม่ดึงดูดความสนใจ เมื่อเข้าร่วมโครงการจึงได้ปรับปรุงห้องสมุดให้มี

บรรยากาศที่ดี โล่ง กว้าง มีสีสันสดใสสวยงาม โดยทาสีผนังและชั้นวางหนังสือใหม่ให้มีสีสันสดใส 

ซึ่งนักเรียนมีส่วนร่วมเลือกสีและทาสีด้วยตนเอง  

 จัดให้มีมุมต่าง ๆ เช่น จัดมุมค้นคว้าและบริการการเรียนรู้อย่างหลากหลาย นักเรียนสามารถ 

นั่ง ยืน นอน คุยได้อย่างมีความสุข มุมครู มุมบรรณารักษ์ มุมสารานุกรมไทย มุมเฉลิมพระเกียรติ

กาญจนาภิเษก มุมญี่ปุ่น มุมหนังสือพิมพ์ มุมวรรณกรรมยอดเยี่ยม มุมหนังสือดีที่หนูชอบ   

(จัดนวนิยาย วรรณกรรมเยาวชนแยกออกมา ซึ่งนักเรียนสนใจมาก) มุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

มุมล้านนา-หริภุญชัยนคร มุมรับแขก มุมแนะนำหนังสือใหม่ มุมวารสาร มุมหนังสืออ้างอิง   

มุม IT มุมอุทยานการเรียนรู้ มุมนิทรรศการ มุมแผนที่ และมุมหนังสือรางวัลซีไรต์  

 นอกจากนี้ยังได้จัดทำอุทยานการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้จัด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านตลอดเวลา และจัดมุมหนังสือตามที่ต่าง ๆ ของโรงเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้

ที่หลากหลาย เพียงพอ และเอื้อต่อผู้ใช้บริการ เช่น จัดมุมในห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดตะกร้า

หนังสือไว้ที่ใต้ถุนอาคาร และจัดทำป้ายความรู้ตามต้นไม้ในสนามโรงเรียนและหน้าห้องสมุด 

เป็นต้น  
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เครือข่ายและความร่วมมือ

 ความร่วมมือกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆในโรงเรียน

 เมื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ ได้มีการเชิญชวนครูที่สนใจ

เข้าร่วมพัฒนาห้องสมุด ในด้านการปรับปรุงทางกายภาพได้ให้ครูศิลปะช่วยออกแบบ กำหนดสี   

ครูเกษตรช่วยทำน้ำตก ครูด้านช่างช่วยออกแบบ 

 ประชุมร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

และห้องสมุดกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ความร่วมมือกับนักเรียน

 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุด มีนักเรียนยุวบรรณารักษ์  

ช่วยงานห้องสมุดเพื่อช่วยแก้ปัญหาครูบรรณารักษ์มีงานสอน 

 ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน

 ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรมห้องสมุด และเข้ามาอ่านหนังสือ  

ในห้องสมุด 

 

วิธีการบริหารจัดการงบประมาณ

 เมื่อได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปี ๒๕๕๒ 

จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับใช้จัดซื้อหนังสือและปรับปรุงกายภาพ และจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการอบรมที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดขึ้น รวมทั้งสิ้น ๒๗๐,๐๐๐ บาท ได้นำงบประมาณไปซื้อหนังสือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และนำอีก 

๑๐๐,๐๐๐ บาท ปรับปรุงกายภาพห้องสมุด และพัฒนาบุคลากร จัดอบรมนักเรียนแกนนำ   

๗๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ยังได้รับเงินบริจาคจากสมาชิกสมาคมเรือเยาวชน และเทศบาล   

องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

ห้องสมุดโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน นำไปใช้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และพัฒนาบุคลากร 

 วิธีการบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่จำกัดนั้นโรงเรียนจึงไม่ได้ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ใหม่

ทั้งหมด แต่นำของที่มีอยู่เดิมมาประยุกต์ปรับปรุงใหม่ เช่น ชั้นวางวารสารซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี ๒๕๒๘ 

นำมาปรับแต่งเป็นช่องเล็ก ๆ ขนาดพอดี ทาสีใหม่ ตู้หนังสือที่เก่าทึบนำมาปรับปรุงเป็นตู้

เฉลิมพระเกียรติ นำไม้แปรรูปที่โรงเรียนมีอยู่มาทำเป็นฐานรองเพื่อความเหมาะสม สวยงาม และ

ประหยัด และเชิญชวนให้ครู บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองเป็นเจ้าภาพร่วมกันซื้อ/  

จัดหากระเบื้องลอนคู่มุงหลังคาด้านหลังอุทยานการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการและจัดกิจกรรม 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓ ร่วมกันจัดทำน้ำตกให้กับสระน้ำภายในบริเวณอุทยานการเรียนรู้   

เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับมุมวรรณคดีไทย 

 

ภาคภูมิใจในความสำเร็จ
 หลังจากปรับปรุงห้องสมุดแล้วครู นักเรียน และชุมชนสนใจเข้ามาศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด

มากขึ้น จากเดิมนักเรียนเข้าใช้บริการในห้องสมุด ๒๓๐ คนต่อวัน เพิ่มขึ้นเป็น ๓๕๐ คนต่อวัน 

สถิติการยืมหนังสือจากเดิม ๗๐ เล่มต่อวัน เพิ่มขึ้นเป็น ๑๑๕ เล่มต่อวัน  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านเพิ่มขึ้น ช่วงชั้นที่ ๓ ร้อยละ ๖๖  ช่วงชั้นที่ ๔ ร้อยละ ๕๕  ช่วงชั้นที่ ๑ และ ๒   

เป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่เข้ามาใช้บริการร่วมเป็นระดับชั้น ร้อยละ ๑๐  และมีการใช้ห้องสมุด

จัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น 

 

สะท้อนบทเรียนความสำเร็จ
 ห้องสมุดโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมพัฒนาจนประสบผลสำเร็จ ส่งผลต่อนักเรียนมีนิสัย   

รักการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่างเข้าห้องสมุด และเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยความเต็มใจ   

เกิดจากปัจจัยหลายประการ ดังนี้ 

 ๑) ผู้บริหารตั้งใจจริง มีใจรักห้องสมุด เห็นความสำคัญของห้องสมุด สนับสนุนทั้งด้าน  

งบประมาณ การพัฒนาบุคลากร และให้ขวัญกำลังใจ 
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๑	สภาพห้องสมุดก่อนการปรับปรุง	
๒,	๓,	๔,	๕	สภาพห้องสมุดภายหลังการปรับปรุง	

๑	

๒	

๔	

๓	

๕	

ห้องสมุดโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

๑	 ๒	

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุด
๑	บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	
๒	บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	

 ๒) โรงเรียนมีทีมงานห้องสมุดที่เข้มแข็ง ร่วมแรงร่วมใจ และมีใจรักงานห้องสมุด 

 ๓) มีความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งบุคลากรในโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชน เห็นความสำคัญ

ของห้องสมุด และรู้สึกว่า “ห้องสมุดเป็นของทุกคน” และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการพัฒนา  

 ๔) บรรณารักษ์มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการทำงาน แม้ว่าจะไม่ได้จบสาขา

บรรณารักษศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์โดยตรงก็ตาม ขยัน อดทน เสียสละทั้งกำลังกาย 

กำลังทรัพย์ เป็นนักวางแผน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน เพราะต้องประสานงานกับ 

บุคคลต่าง ๆ  

 ๕) โรงเรียนมีจุดเด่นอยู่ที่การนำวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ไปใช้ในการพัฒนา

ห้องสมุดในทุกขั้นตอนดำเนินงาน ทำให้ได้ทบทวนผลการปฏิบัติงานและหาแนวทางแก้ไข พัฒนา

อยู่ตลอดเวลา 
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๑	

๒	

๔	

๓	

๕	

๑	มุมเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก	
๒	มุมญี่ปุน	
๓	มุมหนังสือดีที่หนูชอบ	
๔	มุมอุทยานการเรียนรู้	
๕	มุมแนะนำหนังสือดีที่น่าอ่าน	

ห้องสมุดโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม





ห้องสมุดโรงเรียนบ้านดอนสูง
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โรงเรียนบ้านดอนสูง
 

ทำความรู้จักกันก่อนสักนิด
 โรงเรียนบ้านดอนสูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๕ 

หมู่ ๕ ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓   

มีนักเรียนประมาณ ๒๕๖ คน ครูและบุคลากร ๑๘ คน (ข้อมูลปี ๒๕๕๓) มีเขตพื้นที่บริการ   

๑ หมู่บ้าน คือ หมู่ ๕ ตำบลประณีต 

 ห้องสมุดเป็นอาคารเอกเทศ ชั้นเดียว มีพื้นที่ ๑๒๐ ตารางเมตร มีบุคลากรรับผิดชอบ

ห้องสมุดโดยตรง ๒ คน  โครงสร้างการดำเนินงานห้องสมุด ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน   

หัวหน้างานห้องสมุด ๑ คน  คณะกรรมการห้องสมุด ประกอบด้วย ครูทั้งโรงเรียน ชุมชน ๒ คน   

และนักเรียนซึ่งเป็นบรรณารักษ์น้อย  ปริมาณทรัพยากรสารสนเทศประมาณ ๔,๐๕๐ รายการ 

(ข้อมูลเดือนเมษายน ปี ๒๕๕๓)  วิสัยทัศน์ห้องสมุด “เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ควบคู่กิจกรรม   

ล้ำระบบการบริการจัดการด้านเทคโนโลยี มุ่งให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เน้นนำการเรียนรู้สู่ตนเอง” 

    

ความท้าทายที่มีต่อห้องสมุด
 ก่อนปรับปรุงห้องสมุดมีปริมาณทรัพยากรสารสนเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ  

และความสนใจของนักเรียน (ข้อมูลปี ๒๕๕๑ มีจำนวนหนังสือที่จัดหมวดหมู่และลงทะเบียน  

ด้วยคอมพิวเตอร์ ๓,๑๐๕ รายการ) งบประมาณที่ใช้บริหารจัดการห้องสมุดเป็นงบประมาณจาก

โรงเรียนเพียงแห่งเดียว คิดเป็นค่าเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ จากงบประมาณทั้งหมดของโรงเรียน 

บุคลากรที่รับผิดชอบทำหน้าที่บรรณารักษ์ดูแลห้องสมุดไม่ได้จบการศึกษาด้านบรรณารักษศาสตร์

หรือสารสนเทศศาสตร์โดยตรง อีกทั้งมีภาระงานสอนถึง ๒๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งทำให้มีเวลาดูแล

ห้องสมุดน้อยลง 

 

 

 

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านดอนสูง
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ�0�
เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

ผู้ปกครอง
และชุมชน
สนับสนุน
การพัฒนา
ห้องสมุด
และส่งเสริม
การอ่าน
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สิ่งดีดีที่น่าสนใจ


บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน

 ผู้นำมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลนำพาห้องสมุดพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ผู้บริหารโรงเรียนเห็นความสำคัญของห้องสมุดโรงเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และการพัฒนานักเรียนให้รักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งยังสร้างความตระหนัก

ให้ครูทุกคนในโรงเรียนตระหนักร่วมกันว่า การพัฒนาห้องสมุดและการดำเนินกิจกรรมห้องสมุด

ไม่ใช่หน้าที่ของครูบรรณารักษ์แต่เพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นภารกิจที่ทุกคนต้องช่วยกันจึงจะทำให้  

ห้องสมุดได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงแต่งตั้งครูบรรณารักษ์และครูทุกคนในโรงเรียน

เป็นคณะกรรมการห้องสมุด มีหน้าที่ร่วมกันวางแผนพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และ

ดำเนินงานห้องสมุด 

 นอกจากนี้ผู้บริหารโรงเรียนยังมีกลวิธีในการดึงความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน  

ให้เข้ามาร่วมพัฒนาห้องสมุดโดยแต่งตั้งผู้ปกครองและตัวแทนจากชุมชนเป็นคณะกรรมการพัฒนา

ห้องสมุดมีชีวิต และคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด ซึ่งนอกจากได้รับความร่วมมือ  

จากผู้ปกครองและชุมชนที่เป็นคณะกรรมการฯ โดยตรงด้วยดีแล้ว คณะกรรมการฯ เหล่านี้ยังช่วย

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการดำเนินงานพัฒนาห้องสมุดให้ผู้อื่นทราบด้วย กลวิธี  

อีกประการหนึ่งคือ การเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดทุกครั้งทำให้ผู้ปกครองได้ชื่นชม

ความสามารถของบุตรหลานตนเอง 

 ในด้านการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด ได้นำคณะครูไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

กับเครือข่ายโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ รุ่นที่ ๑ และ ๒ แล้วนำผล  

ที่ประสบความสำเร็จและสิ่งที่ดีมาปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดของตนเอง เป็นการพัฒนาที่ทำให้  

ได้เปิดรับความคิดใหม่ ๆ และไม่ต้องเสียเวลาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ แต่เป็นการต่อยอดจากของเดิม  

ที่มีอยู่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

 

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านดอนสูง
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บทบาทของครูบรรณารักษ์

 ในด้านการดำเนินงานห้องสมุด ได้แจ้งรายละเอียดโครงการและขอความคิดเห็นจาก  

คณะครู นักเรียน และชุมชนทุกครั้ง เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมพัฒนาห้องสมุด และขอความร่วมมือ

ช่วยปฏิบัติงานตามความถนัดและความสนใจ นอกจากนี้ยังคิดสร้างกิจกรรมห้องสมุดและส่งเสริม  

การอ่านที่ทุกฝ่ายสามารถมีส่วนร่วมได้ และเพื่อแก้ไขปัญหาที่ครูบรรณารักษ์เองต้องมีงานสอนด้วย

ถึง ๒๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จึงแก้ปัญหาโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องสมุด 

 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

 ครูบรรณารักษ์มีเทคนิควิธีเชิงรุกเชิญชวนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เข้ามาใช้บริการ

ห้องสมุดและช่วยงานในห้องสมุด โดยเชิญชวนให้ครูจัดกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  

ในห้องสมุด เช่น กิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว เป็นต้น นอกจากนี้ยังแนะนำหนังสือที่กลุ่มสาระ  

การเรียนรู้ต่าง ๆ สามารถใช้ศึกษาค้นคว้า  

 การให้บริการและกิจกรรมของห้องสมุด

 ห้องสมุดจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมดิวอี้ และใช้แถบสีเพื่อช่วยอำนวย  

ความสะดวกของผู้ใช้บริการ และนำโปรแกรม PLS 3 มาใช้บริหารจัดการงานห้องสมุด และ  

มีบริการต่าง ๆ เช่น บริการยืม-คืนด้วยคอมพิวเตอร์ และบริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

เป็นต้น ในด้านการประชาสัมพันธ์ ห้องสมุดจัดให้มีชุมนุมห้องสมุดเพื่อดำเนินกิจกรรมห้องสมุด

ควบคู่กับการให้บริการในวาระปกติ ชุมนุมได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุมนุม รวมถึงการประชาสัมพันธ์

กิจกรรมห้องสมุดโดยมีครูบรรณารักษ์ให้คำปรึกษา นอกจากนี้ยังมีวิธีการนับสถิติของผู้ใช้บริการ

ห้องสมุดโดยนับจำนวนคนที่มาใช้บริการเป็นรายคนไม่ได้นับเป็นรายครั้ง  

 ห้องสมุดยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย กิจกรรมเด่น ๆ ได้แก่ 

 กิจกรรมอ่านเพื่อรู้สู่ประตูโลกกว้าง โดยให้นักเรียนที่สนใจอ่านหนังสือและเขียนบันทึก

สิ่งที่อ่านลงในแบบบันทึกและนำเสนอหน้าเสาธง ซึ่งนอกจากนักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่าน   

การค้นคว้า สรุปย่อความแล้วยังฝึกทักษะการนำเสนองานต่อที่ชุมชน ทำให้กล้าแสดงออกด้วย 

 กิจกรรมถามมาตอบไปในสารานุกรม โดยให้นักเรียนอ่านหนังสือสารานุกรมไทย  

เพื่อตอบคำถามที่ครูตั้งขึ้น ทำให้นักเรียนสนใจอ่านหนังสือที่เป็นสาระความรู้ซึ่งปกติมักไม่ชอบอ่าน 

 กิจกรรมต้นไม้รักการอ่าน โดยครูทำป้ายชื่อต้นไม้พร้อมบอกลักษณะและสรรพคุณ   

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมของนักเรียนนอกเหนือจากในห้องสมุด  
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 กิจกรรมสื่อเพื่อลูกรัก โดยให้นักเรียนชั้นอนุบาล ๑-๒ ยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน 

หรือให้ผู้ปกครองอ่านให้ฟัง หลังจากนั้นให้นักเรียนกลับมาเล่าเรื่องที่อ่านให้ครูประจำชั้นฟัง และ  

ครูบันทึกความเห็นลงในแบบบันทึก ซึ่งจะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ครู   

และผู้ปกครองผ่านทางหนังสือเป็นสื่อกลาง 

 กิจกรรมหนังสือในดวงใจ โดยให้นักเรียนแนะนำหนังสือที่ชอบอ่านให้แก่เพื่อน ๆ   

ในเวลาเช้าหน้าเสาธง 

 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่นักเรียนได้ชื่นชมผลงานของตนเอง เช่น หนังสือเล่มเล็ก 

พจนานุกรมจิ๋ว งานประดิษฐ์ และระบายสี เป็นต้น ซึ่งผลงานเหล่านี้นำมาจัดแสดงในห้องสมุด  

และยังช่วยจูงใจนักเรียนเข้ามาร่วมกิจกรรมในห้องสมุดมากขึ้น และมีเกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์  

ที่ได้รับจากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ช่วยดึงดูดความสนใจทำให้นักเรียนเข้ามาห้องสมุดมาก 

 

ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

 หลังจากเข้าร่วมโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน ทำให้ได้รับ  

งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดซื้อหนังสือ/  

สื่อการเรียนรู้ ทำให้มีหนังสือเพิ่มมากขึ้น เป็นประมาณ ๔,๐๕๐ รายการ ได้แก่ หนังสือตาม  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ หนังสือเสริมการอ่าน พจนานุกรม สารานุกรม หนังสืออ่านเพื่อความเพลิดเพลิน 

หนังสือเกี่ยวกับพระราชประวัติ หนังสือพระราชนิพนธ์ และเกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ที่ได้รับจาก

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ 

 การจัดซื้อจัดหาทำในรูปของคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด ซึ่งมีทั้งครูและนักเรียน 

โดยมีครูบรรณารักษ์เป็นผู้ประสานงาน ทำให้ครูและนักเรียนมีหนังสือที่ตรงกับความสนใจ  

ของตนเอง 

 

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

 เทคนิควิธีปรับปรุงด้านกายภาพห้องสมุด ได้แก่ ทาสีอาคารและผนังห้องสมุดใหม่ให้สดใส

น่าเข้าใช้บริการ เลือกวัสดุครุภัณฑ์ที่มีสีสันสวยงามและคงทน เคลื่อนย้ายปรับเปลี่ยนมุมต่าง ๆ   

ทุกภาคเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศแปลกใหม่ตลอดเวลา ตกแต่งด้วยต้นไม้บริเวณสวนหย่อม  

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านดอนสูง
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

หน้าห้องสมุดช่วยทำให้บรรยากาศร่มรื่น มีข้อความ คำขวัญ สุภาษิตช่วยกระตุ้นความคิดและ  

ส่งเสริมการเรียนรู้ มีต้นไม้ในวรรณคดีและสวนสมุนไพรซึ่งติดป้ายชื่อ สรรพคุณ และให้นักเรียน  

ไปค้นคว้าต่อว่าอยู่ ในวรรณคดีเรื่องใด มีบทกลอนที่ เกี่ยวข้องมีเนื้อหาอย่างไร มีสวนหิน   

สวนกล้วยไม้ เป็นต้น  

 นอกจากนี้ได้จัดมุมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เรียนรู้ด้วยตนเองด้วยสื่อการเรียนรู้ที่จัดไว้ให ้

ได้แก่ มุมอ่านหนังสือทั่วไป มุมหนังสืออ้างอิง มุมวารสารและหนังสือพิมพ์ มุมหนังสือเด็กเล็ก   

มุมเฉลิมพระเกียรติ มุมสื่อโสตทัศนูปกรณ์ มุมนิทรรศการ มุมสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต   

และเคาน์เตอร์บรรณารักษ์สำหรับยืม-คืนหนังสือ  

 

เครือข่ายและความร่วมมือ

 ความร่วมมือกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆในโรงเรียน

 ครูบรรณารักษ์เชิญชวนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เข้ามาใช้บริการ โดยเชิญชวนให้ครู

จัดกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในห้องสมุด เช่น กิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว เป็นต้น และแนะนำ

หนังสือที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ สามารถใช้ศึกษาค้นคว้า นอกจากนี้ครูทุกคนในโรงเรียน  

ก็เป็นคณะกรรมการห้องสมุด มีหน้าที่ร่วมกันวางแผนพัฒนา และช่วยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

และดำเนินงานห้องสมุดตามความถนัดและความสนใจของแต่ละคน  

 ความร่วมมือกับนักเรียน

 หลังการปรับปรุงห้องสมุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนสนใจเข้ามาใช้บริการมาก นอกจากนี ้

นักเรียนยังมีส่วนช่วยงานห้องสมุด เช่น ยุวบรรณารักษ์และนักเรียนชุมนุมห้องสมุดช่วยจัดหนังสือ

ขึ้นชั้น สอนน้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่านคล่องเขียนคล่อง และมีอาสาสมัครทำความสะอาด

ห้องสมุดและดูแลสวนหย่อม นอกจากนี้ยังมีชุมนุมห้องสมุดเพื่อดำเนินกิจกรรมห้องสมุดด้วย 

 ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน

 โรงเรียนขยายบริการสู่ชุมชน เช่น กิจกรรมตะกร้าหนังสือสู่ชุมชน นำหนังสือไปให้  

ผู้ปกครองและชุมชุนอ่าน และเชิญชวนผู้ปกครองเข้ามาอ่านหนังสือในห้องสมุดระหว่างรอรับ  

บุตรหลานกลับบ้าน กิจกรรมสื่อเพื่อลูกรักให้นักเรียนชั้นอนุบาล ๑-๒ ยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน 

หรือให้ผู้ปกครองอ่านให้ฟัง ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว  
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 นอกจากนี้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามาเป็นคณะกรรมการห้องสมุดมีชีวิต และคณะกรรมการ

คัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด 

  

วิธีการบริหารจัดการงบประมาณ

 เมื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน และได้รับ  

งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

ได้นำไปใช้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด และจัดซื้อ

หนังสือและสื่อการเรียนรู้  

 ในด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมนั้นพบว่าการดำเนินงานบางรายการไม่สามารถใช้  

งบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสนับสนุนได้เนื่องจากติดขัดที่ระเบียบ

การเบิกจ่ายงบประมาณ คณะกรรมการฯ จึงมีวิธีแก้ไขปัญหาคือ ใช้งบประมาณที่ขอสนับสนุน  

จากภายนอก เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

และขอรับบริจาคจากบุคลากรในโรงเรียนและผู้มีจิตศรัทธาภายนอกโรงเรียน ทั้งงบประมาณ หนังสือ 

และวัสดุครุภัณฑ์ และขอรับการสนับสนุนจากผู้ปกครองนำต้นไม้มาตกแต่งหน้าห้องสมุด เป็นต้น  

 

ภาคภูมิใจในความสำเร็จ
 หลังจากปรับปรุงห้องสมุดแล้วนักเรียนสนใจเข้ามาใช้บริการห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น   

จากเดิมเข้ามาใช้ ๑๔๖ คนต่อวัน (สถิติปี ๒๕๕๑)  เพิ่มขึ้นเป็น ๑๘๖ คนต่อวัน (สถิติปี ๒๕๕๓) 

เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๔๐  จำนวนหนังสือมีการยืม-คืนเพิ่มมากขึ้น จากเดิม ๑๐ เล่มต่อวัน 

(สถิติปี ๒๕๕๑) เพิ่มขึ้นเป็น ๑๘ เล่มต่อวัน (สถิติปี ๒๕๕๓) เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๔ 

จำนวนชั่วโมงที่สอนโดยใช้ห้องสมุดจากเดิม ๑๑ ชั่วโมง ในปี ๒๕๕๑  เพิ่มเป็น ๑๕ ชั่วโมง   

ในปี ๒๕๕๓  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านการค้นคว้า และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  

มากขึ้น (ร้อยละ ๘๕) ตรวจสอบจากแบบบันทึก สถิติ และการสังเกต ทั้งนี้เป็นผลจากการจัด

กิจกรรมหลากหลายและต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนมีส่วนร่วม  

อย่างสนุกสนาน สภาพและบรรยากาศห้องสมุดเปลี่ยนไป ห้องสมุดมีสีสันสดใสขึ้น จัดมุมต่าง ๆ 

ให้ผู้ใช้บริการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านดอนสูง
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

 บุคลากรในโรงเรียนทั้งนักเรียน ครู ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนตระหนักถึงความสำคัญ

ของห้องสมุดว่าเป็นห้องเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถใช้ได้ทุกคนอย่างเสมอภาคกัน ช่วยกันดูแล

รักษาและพัฒนาร่วมกัน ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเสมือนทุกคนร่วมเป็นเจ้าของ

ในการบริการห้องสมุดให้มีชีวิต 

  

สะท้อนบทเรียนความสำเร็จ
 จากเรื่องราวข้างต้นทำให้สามารถสรุปได้ว่าห้องสมุดโรงเรียนบ้านดอนสูงพัฒนา  

จนประสบผลสำเร็จ ส่งผลต่อนักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่างเข้าห้องสมุด จำนวนนักเรียน

ที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ลดลง เกิดจากปัจจัยหลายประการ ดังนี้ 

 ๑) ผู้บริหารให้ความสำคัญในการพัฒนาห้องสมุด และสร้างความตระหนักให้ครูทุกคน  

ในโรงเรียนตระหนักร่วมกันว่า การพัฒนาห้องสมุดและการดำเนินกิจกรรมห้องสมุดไม่ใช่หน้าที่  

ของครูบรรณารักษ์แต่เพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นภารกิจที่ทุกคนต้องช่วยกันจึงจะทำให้ห้องสมุดได้รับ

การพัฒนา จึงแต่งตั้งครูทุกคนในโรงเรียนเป็นคณะกรรมการห้องสมุด มีหน้าที่ร่วมกันวางแผน

พัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และดำเนินงานห้องสมุด 

 ๒) ผู้บริหารโรงเรียนมีกลวิธีในการดึงความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนให้เข้ามา

ร่วมพัฒนาห้องสมุด โดยแต่งตั้งผู้ปกครองและตัวแทนจากชุมชนเป็นคณะกรรมการพัฒนาห้องสมุด

มีชีวิต และคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด ซึ่งทำให้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง

และชุมชนด้วยดี 

 ๓) บรรณารักษ์มีวิธีประสานความร่วมมือกับครูและนักเรียนในด้านการดำเนินงาน  

ห้องสมุด โดยได้แจ้งรายละเอียดโครงการและขอความคิดเห็นจากคณะครู นักเรียน และชุมชนทุกครั้ง 

เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และขอความร่วมมือช่วยปฏิบัติงานตามความถนัดและความสนใจ 

 ๔) บุคลากรในโรงเรียนทั้งนักเรียน ครู ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนตระหนักถึง  

ความสำคัญของห้องสมุดและมีส่วนร่วมในการพัฒนา    

 

 

 



������

๑	

๓	

๕	

๒	

๔	

๖	

๑	กิจกรรมสร้างสรรค์จากจินตนาการ	 ๒	กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด			
๓	กิจกรรมน้องน้อยคอยนิทาน	 ๔	มุมแนะนำหนังสือใหม่	
๕	กิจกรรมหนังสือสื่อแทนใจ	 ๖	กิจกรรมต้นไม้รักการอ่าน	

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านดอนสูง





ห้องสมุดโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก





���

โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก
 

ทำความรู้จักกันก่อนสักนิด 
 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   

เขต ๓๐ ตั้งอยู่เลขที ่๑๔๗  หมู ่๑  ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เปิดสอน  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  มีนักเรียนประมาณ ๕๔๕ คน  ครู ๓๔ คน (ข้อมูลเดือนมิถุนายน ปี ๒๕๕๓)  

 ห้องสมุดเป็นอาคารเอกเทศ มีพื้นที่ ๔๔๐ ตารางเมตร บุคลากรรับผิดชอบห้องสมุด ๒ คน 

ปริมาณทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วย หนังสือประมาณ ๙,๓๔๐ รายการ วารสาร ๖ ชื่อ 

หนังสือพิมพ์ ๒ ชื่อ วารสารได้เปล่า ๒๐ ชื่อ แผนที่ ๙ แผ่น แผนภูมิ ๑๐ แผ่น วัสดุไม่ตีพิมพ์ 

ประกอบด้วย แผ่นซีดีรอม ๔๓ แผ่น เทปบันทึกเสียง ๑๖ ตลับ วีดิทัศน์ ๑๓ ม้วน ลูกโลก ๑ อัน 

เกม ๓ ชุด (ข้อมูลเดือนมิถุนายน ปี ๒๕๕๓)  วิสัยทัศน์ห้องสมุด คือ “มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ   

เปิดโลกทัศน์ให้ทันสมัย สร้างความพึงพอใจในการให้บริการ ประสานการมีส่วนร่วมของชุมชน”  

 

ความท้าทายที่มีต่อห้องสมุด
 เมื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนนั้น ห้องสมุดประสบปัญหา

ในระหว่างดำเนินการคือ เนื่องจากมีจำนวนหนังสือมากทำให้ลงทะเบียนหนังสือไม่ทันตามกำหนด 

และเครื่องคอมพิวเตอร์มีจำนวนน้อยและชำรุดบ่อย ไม่มีโปรแกรมอัตโนมัติที่ใช้ทำงานห้องสมุด 

 

สิ่งดีดีที่น่าสนใจ


บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน

 ผู้อำนวยการโรงเรียนให้ความสำคัญกับการพัฒนาห้องสมุดในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้  

ที่สำคัญของนักเรียน ครู และชุมชน ซึ่งโรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณภาพสถานศึกษารอบสอง

จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ห้องสมุด และ  

เมื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ประสาน  

ความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียน โดยได้ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ ขอความร่วมมือ

ห้องสมุดโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

คณะครูให้เสนอแนะความคิดเห็นและเตรียมการดำเนินการ มอบหมายหน้าที่และบทบาทตามมติ  

ที่ประชุม และแบ่งกลุ่มทำงานเร่งด่วน ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มแรกปรับปรุงบรรยากาศห้องสมุด กลุ่มที่ ๒ 

ปรับปรุงระบบการจัดหมวดหมู่ การลงทะเบียนหนังสือ โดยให้ครูและนักเรียนร่วมกันทำช่วงปิดเทอม 

และจัดนักเรียนและครูอาสาสมัครช่วยลงทะเบียนในช่วงกลางวัน ชั่วโมงว่าง และหลังเลิกเรียน  

 นอกจากนี้ยังจัดหางบประมาณสำหรับพาคณะครูไปศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียนต่าง ๆ 

เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงห้องสมุด ในด้านความร่วมมือกับชุมชนผู้อำนวยการโรงเรียนได้ขอความร่วมมือ

จากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ในการบริจาคเงินและบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด 

  

บทบาทของครูบรรณารักษ์

 บรรณารักษ์มีวิธีปฏิบัติงานห้องสมุดดำเนินงานโดยใช้หลักการ PDCA ดังนี้ ๑) วางแผน

การดำเนินงาน ได้แก่ กำหนดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน กำหนดกลุ่มเป้าหมายว่าจะจัดเพื่อใคร 

ศึกษาแนวทางในการจัดกิจกรรมแต่ละประเภทว่าจะจัดอย่างไรจึงจะเหมาะสมและเป็นประโยชน์  

มากที่สุด วางแผนการดำเนินงานโดยศึกษาปัญหาและความเป็นมาเพื่อกำหนดวิธีการดำเนินงาน 

อาคารสถานที่ บุคลากร งบประมาณ การประชาสัมพันธ์ การประเมินผล การเตรียมการอย่าง

รอบคอบ กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน วางแผนการติดตามประเมินผลเพื่อตรวจสอบให้ทราบ

ว่าการดำเนินงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ ๒) ดำเนินงาน  

ตามแผนที่วางไว้เป็นลำดับขั้นตอน ๓) ตรวจสอบการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานเพื่อทบทวน

แก้ไขและปรับปรุง ๔) สรุปผลและรายงาน และนำผลการตรวจสอบทบทวนไปปฏิบัติ 

 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

 ครูบรรณารักษ์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เข้ามาใช้บริการ  

ห้องสมุด จัดหาหนังสือที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ สามารถใช้ศึกษาค้นคว้าและจัดกิจกรรม  

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามฐานการเรียนรู้และตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  
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 การให้บริการและกิจกรรมของห้องสมุด

 ห้องสมุดเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐-๑๗.๐๐ น. จัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบ

ทศนิยมดิวอี้ และใช้โปรแกรม PLS 5 ในการลงทะเบียนหนังสือ ทำบัตรสมาชิกห้องสมุด  

ด้วยระบบบาร์โค้ด รายงานสถิติต่าง ๆ เช่น การยืม-คืน จำนวนหนังสือในห้องสมุด การติดตาม  

ทวงถาม นักเรียนที่ยืมหนังสือมากที่สุด สืบค้นข้อมูล (แทนบัตรรายการ) เป็นต้น และมีบริการ  

ต่าง ๆ เช่น บริการยืม-คืนด้วยบาร์โค้ด เพื่อสามารถเก็บสถิติการยืมหนังสือ บริการสืบค้นข้อมูล 

บริการการอ่านการค้นคว้า เป็นต้น 

 ห้องสมุดยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย สม่ำเสมอ และต่อเนื่อง กิจกรรม

เด่น ๆ ได้แก่ 

 กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยให้นักเรียนชุมนุมรักการอ่านยกตะกร้าหนังสือพร้อมแบบ

บันทึกการอ่านไปตั้งไว้ตามมุมต่าง ๆ ในโรงเรียน และหลังเลิกเรียนจะนำตะกร้าไปเก็บที่ห้องสมุด 

และจัดหนังสือใหม่หมุนเวียนทุกวัน และทุกเย็นวันจันทร์นักเรียนชุมนุมรักการอ่านจะนำกระเป๋า

หนังสือสู่ชุมชนกลับบ้านเพื่อให้ผู้ปกครองหรือญาติบ้านใกล้เคียงอ่าน แล้วนำกระเป๋ากลับมา  

ที่ห้องสมุดโรงเรียนตอนเช้าวันจันทร์ถัดไปเพื่อเก็บสถิติการอ่านและเปลี่ยนหนังสือใหม่ให้บริการ 

 

ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

 ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด ประกอบด้วย พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ  

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และหนังสือหายาก พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี หนังสือบันเทิงคดี หนังสือสารคดี หนังสือเกี่ยวกับท้องถิ่น เกมพัฒนาสมอง 

วารสารและหนังสือพิมพ์ หนังสืออ้างอิง คู่มือครู หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือรางวัลซีไรต์ หนังสือ

เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หนังสือเกี่ยวกับเพศศึกษา เป็นต้น 

 ในการจัดซื้อหนังสือได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย ๑) คณะกรรมการที่ปรึกษา   

คือ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครู  ๒) คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ นักเรียน ครูวิทยากรท้องถิ่น บรรณารักษ์ 

๓) คณะกรรมการการเงิน  ๔) คณะกรรมการประเมินผล 

 

ห้องสมุดโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

 เมื่อเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมีวิธีปรับปรุงสภาพทางกายภาพของห้องสมุดโดย ๑) ยกหนังสือ

ออกจากชั้นทั้งหมด แล้วทาสีชั้นวางหนังสือใหม่  ๒) ทาสีผนังใหม่ให้มีสีสันสดใส  ๓) ติดตั้งพัดลม

และหลอดไฟทุกจุดใหม่ จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้เพิ่มเติม  ๔) จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อตกแต่ง  

สร้างบรรยากาศทั้งภายในภายนอก  ๕) ปรับปรุงเคาน์เตอร์บรรณารักษ์ให้เหมาะสม  ๖) แบ่งพื้นที่

ห้องสมุดเป็น ๓ ส่วน คือ บริเวณอ่านหนังสือทั่วไป ห้องอินเทอร์เน็ต ห้องสมุดเสียง และจัดมุม

ต่าง ๆ ได้แก่ มุมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และหนังสือหายาก 

มุมพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มุมหนังสืออ่านทั่วไป   

มุมท้องถิ่นเรา มุมลานสานฝัน มุมหนังสือใหม่ มุมเกมพัฒนาสมอง มุมศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ   

มุมวารสารและหนังสือพิมพ์ใหม่ มุมสืบค้นอินเทอร์เน็ต มุมหนังสืออ้างอิง มุมครู มุมปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง มุมเพศศึกษา มุมเก็บสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด มุมสืบค้นข้อมูลหนังสือ  

ในห้องสมุด มุมหนังสือสำหรับเด็ก มุมหนังสือรางวัลซีไรต์ มุมวาดภาพระบายสี  

 

เครือข่ายและความร่วมมือ

 ความร่วมมือกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆในโรงเรียน

 โรงเรียนดึงความร่วมมือกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการพัฒนาห้องสมุด  

โดยจัดประชุมครูทั้งโรงเรียนและแบ่งหน้าที่ทำงานพัฒนาห้องสมุดร่วมกัน ร่วมกันวางแผน  

ทั้งการปรับปรุงบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด และการปรับปรุงให้เป็นระบบห้องสมุด

อัตโนมัติ นอกจากนี้ในระหว่างปรับปรุงห้องสมุดครูทั้งโรงเรียนได้มาช่วยกันคัดแยกหนังสือ   

ครูสอนวิชาฟิสิกส์ช่วยทำโปรแกรมสำหรับเก็บสถิติการใช้ห้องสมุด และขอความร่วมมือครูที่มีความรู้  

ทางคอมพิวเตอร์ช่วยตรวจสภาพเครื่องให้ทุกวัน 

 ความร่วมมือกับนักเรียน

 ห้องสมุดมียุวบรรณารักษ์คอยช่วยงาน และในระหว่างปรับปรุงห้องสมุดนักเรียน  

มีส่วนช่วยเตรียมหนังสือขึ้นชั้นหนังสือ และเลือกสีสำหรับทาผนังห้องสมุด ในด้านการจูงใจ  

ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและเข้ามาใช้ห้องสมุดใช้วิธีการประชาสัมพันธ์หน้าเสาธงและเสียงตามสาย 

ปรับเปลี่ยนระบบให้บริการที่ทันสมัย นำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการให้บริการ และจัดกิจกรรม  

ส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย มีกิจกรรมเสริมแรง เช่น มอบรางวัลนักเรียนยอดนักอ่าน 
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 ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน

 โดยการประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนเข้ามายืมหนังสือ จัดทำบัตรห้องสมุดสำหรับ  

ผู้ปกครอง มีกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ให้นักเรียนจัดหนังสือใส่กระเป๋าไปให้ผู้ปกครองและญาติ ๆ อ่าน 

นอกจากนี้ยังได้ศิษย์เก่ามาช่วยเป็นอาสาสมัครเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุด และผู้ปกครองนักเรียน

ช่วยปรับปรุงห้องสมุดโดยคิดราคาต้นทุน ชุมชนยังช่วยบริจาคคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูล 

หมู่บ้านละ ๑ เครื่อง รวม ๖ เครื่อง 

 

วิธีการบริหารจัดการงบประมาณ

 เมื่อได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 

๒๕๐,๐๐๐ บาท สำหรับจัดซื้อหนังสือและปรับปรุงด้านกายภาพ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และ  

เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการอบรม/ประชุมที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดขึ้น จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท โรงเรียนได้นำงบประมาณไปซื้อหนังสือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และนำ  

อีก ๑๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับใช้ปรับปรุงด้านกายภาพ และพัฒนาบุคลากร (เดินทางเข้ารับการอบรม) 

๕๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ยังได้ใช้งบประมาณของโรงเรียนเองเพิ่มเติมอีก ๑๐๐,๐๐๐ บาท และ

ชุมชนช่วยบริจาคคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูล หมู่บ้านละ ๑ เครื่อง รวม ๖ เครื่อง และ  

ผู้ปกครองนักเรียนช่วยปรับปรุงห้องสมุดโดยคิดราคาต้นทุน 

 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ได้นำไปใช้จัดซื้อหนังสือ ๕๐,๐๐๐ บาท จัดซื้อครุภัณฑ์และ

ปรับปรุงด้านกายภาพ ๕๐,๐๐๐ บาท และใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการอบรม ๕๐,๐๐๐ บาท 

นอกจากนี้โรงเรียนยังนำงบประมาณของโรงเรียนในส่วนของงบบำรุงการศึกษา ปีละประมาณ 

๒๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ บาท ไปใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จัดซื้อวารสาร หนังสือพิมพ์   

และปรับปรุงห้องสมุด 

  

ห้องสมุดโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

ภาคภูมิใจในความสำเร็จ
 หลังจากปรับปรุงห้องสมุดแล้ว ครู นักเรียน และชุมชนเข้ามาใช้บริการมากขึ้น สถิติ  

การเข้าใช้ห้องสมุดในปี ๒๕๕๑ จำนวน ๓๒,๑๙๘ ครั้ง  ปี ๒๕๕๒ จำนวน ๔๗,๐๒๕ ครั้ง  ปี ๒๕๕๓ 

จำนวน ๔๙,๐๑๗ ครั้ง  สถิติการยืมหนังสือ ปี ๒๕๕๑ จำนวน ๒,๑๑๗ ครั้ง ปี ๒๕๕๒ จำนวน 

๓,๕๑๒ ครั้ง  ปี ๒๕๕๓ จำนวน ๓,๘๙๐ ครั้ง  นักเรียนมีความกระตือรือร้นอยากอ่านหนังสือมากขึ้น 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกรายวิชา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เข้าใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียน

การสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้นทุกปี ห้องสมุดได้รับการชื่นชมในด้านการให้บริการ  

จากทั้งครูและนักเรียน อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาห้องสมุด  

 

สะท้อนบทเรียนความสำเร็จ
 การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ประสบผลสำเร็จ ส่งผลต่อ

นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกรายวิชานั้น 

สามารถสรุปได้ว่าเป็นผลมาจากปัจจัย ดังต่อไปนี้ 

 ๑) ผู้อำนวยการโรงเรียนให้ความสำคัญกับการพัฒนาห้องสมุด มีความตั้งใจจริง ประสาน

ความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียน ขอความร่วมมือคณะครูให้เสนอแนะความคิดเห็นและ  

ดำเนินการพัฒนา อีกทั้งยังแสวงหาความร่วมมือจากภายนอกโรงเรียน 

  ๒) การร่วมแรง ร่วมใจทำงานเป็นทีมของครูทั้งโรงเรียน ตั้งแต่การร่วมกันวางแผน   

จนกระทั่งลงมือปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ และปรับปรุงพัฒนา โดยมีเป้าหมายที่นักเรียนเป็นสำคัญ 

 ๓) ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนด้วยดี 
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๑	

๓	

๒	

๔	

รวมพลัง
พัฒนาห้องสมุด

๑	นักเรียนช่วยปรับปรุงห้องสมุด	
๒	คัดแยก/จัดหมวดหมู่หนังสือ	
๓	ครูช่วยพิมพ์บาร์โค้ด	
๔	ครูช่วยติดบาร์โค้ดหนังสือ	

ห้องสมุดโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก



��0
เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ��0
เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

ภาพก่อนและภายหลัง	
การปรับปรุงห้องสมุด	
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๑	มุมแนะนำหนังสือใหม่	
๒	มุมเพศศึกษา	
๓	กิจกรรมแนะนำหนังสือดี	
๔	กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน	
๕	ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเครือข่าย	

๑	

๒	

๓	

๔	

๕	

ห้องสมุดโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก





ห้องสมุดโรงเรียนวัดถนน
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โรงเรียนวัดถนน
 

ทำความรู้จักกันก่อนสักนิด 
 โรงเรียนวัดถนน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙   

หมู่ ๑ ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓   

มีนักเรียนประมาณ ๒๓๕ คน  ครู ๒๐ คน (ข้อมูลเดือนมิถุนายน ปี ๒๕๕๓) 

 ห้องสมุดตั้งอยู่กึ่งกลางของอาคารเรียนชั้นล่าง มีพื้นที่ ๘๑ ตารางเมตร  บุคลากรรับผิดชอบ

งานห้องสมุด ๗ คน  ปริมาณทรัพยากรสารสนเทศประมาณ ๕,๙๘๒ รายการ (ข้อมูลเดือนมิถุนายน 

ปี ๒๕๕๓)  

 

ความท้าทายที่มีต่อห้องสมุด
 โรงเรียนวัดถนนตั้งอยู่ในเขตราบลุ่ม น้ำมักท่วมเสมอเมื่อถึงฤดูน้ำหลาก แม้ได้อาคารหลังใหม่

มีการถมพื้นดินขึ้นสูงแล้วก็ตาม น้ำก็ยังท่วมชั้นล่างของอาคารทำให้วัสดุครุภัณฑ์เสียหาย ในด้าน

บุคลากรนั้น คณะทำงานห้องสมุดมีภาระงานสอนด้วย ซึ่งต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเตรียม  

การสอน การตรวจงาน การสอนซ่อมเสริม และการดูแลนักเรียน  

 

สิ่งดีดีที่น่าสนใจ

บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน

 เมื่อได้รับการติดต่อจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการพัฒนา

ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนนั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนคิดว่าจะไม่เข้าร่วมโครงการเพราะห้องสมุด

โรงเรียนเพิ่งได้รับการปรับปรุงซึ่งคิดว่าเป็นห้องสมุดที่ดีแล้ว แต่ภายหลังเปลี่ยนใจคิดว่าน่าจะลอง

ปรับปรุง และเมื่อได้เดินทางไปศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียนที่อื่น ๆ ทำให้คิดว่ายังมีสิ่งที่จะกลับไป

ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนของตนเองได้อีก 

ห้องสมุดโรงเรียนวัดถนน
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

  นอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาห้องสมุดประสบความสำเร็จจึงต้องทำให้บุคลากร

ทุกคนในโรงเรียนเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วม ดังนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนจึงได้ประชุมชี้แจง

แนวคิด วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการพัฒนาห้องสมุดเป็นห้องสมุดมีชีวิตแก่ครูในโรงเรียน และ

แต่งตั้งคณะทำงานมอบหมายผู้รับผิดชอบ รวมทั้งร่วมกับคณะครูจัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนา

ห้องสมุด 

 

บทบาทของครูบรรณารักษ์

 จากปัญหาคณะทำงานห้องสมุดมีภาระงานสอนด้วย ซึ่งต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับ  

การเตรียมการสอน การตรวจงาน การสอนซ่อมเสริม และการดูแลนักเรียน ทำให้โรงเรียนหาวิธีแก้ไข

โดยการทำงานวันหยุดและนอกเวลา และจัดให้มีนักเรียนมาช่วยงานห้องสมุด 

 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

 ห้องสมุดสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจัดหาหนังสือ/สื่อ  

ตรงตามความต้องการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และจัดตารางการใช้ห้องสมุดสำหรับครู  

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 การให้บริการและกิจกรรมของห้องสมุด 

 ห้องสมุดจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมดิวอี้ และแยกหนังสือสำหรับเยาวชน  

ออกมา โดยติดแถบสีที่สันหนังสือเพื่อให้ง่ายแก่การค้นหา โดยแบ่งเป็นหมวดภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานพื้นฐาน

อาชีพและเทคโนโลยี หมวดภาษาต่างประเทศ  ห้องสมุดใช้โปรแกรม PLS 5 ในการลงทะเบียน

หนังสือ มีบริการยืม-คืน บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า บริการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น 

 ห้องสมุดยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย กิจกรรมส่วนใหญ่จะเน้นที่  

การทำกิจกรรมแล้วต้องย้อนกลับไปอ่านหนังสือ ได้แก่  

 กิจกรรมคำขวัญจังหวัด กิจกรรมค่ายรักการอ่าน ซึ่งชักชวนให้ครูทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้เข้ามามีส่วนร่วม เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีกิจกรรมทำ

แผนที่ เมื่อทำแผนที่แล้วต้องกลับไปอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อให้เกิดการอ่านอย่างยั่งยืน   
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ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

 จากเดิมมีหนังสือประมาณ ๒,๐๐๐ รายการ เพิ่มขึ้นเป็น ๕,๙๘๒ รายการ (ข้อมูลเดือน

มิถุนายน ปี ๒๕๕๓) นอกจากนี้มีวารสารและหนังสือพิมพ์ แผนภูมิ แผนที่ ลูกโลก แถบเสียง วีดิทัศน์ 

 ในด้านการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือ

ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

 

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

 เมื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพห้องสมุดเพื่อให้  

มีสีสันสดใสดึงดูดนักเรียนเข้ามาใช้บริการมากขึ้น โดยทาสีผนังห้องใหม่ พ่นสีชั้นวางหนังสือ  

เป็นสีขาวทั้งหมด ซ่อมแซมชั้นหนังสือเดิมโดยตัดฐาน เสริมโครงตั้งเพิ่มความแข็งแรง ย้ายโต๊ะ  

อ่านหนังสือไปไว้ที่มุมหนังสืออ้างอิง นำเก้าอี้พลาสติกสีเหลืองสำหรับอ่านหนังสือเข้ามาเพื่อเพิ่มสีสัน 

ห้องสมุด จัดทำที่นั่งและชั้นวางหนังสือวงรีโครงไม้หุ้มเบาะสีแดง มีลักษณะแปลกตาน่าสนใจ 

 นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีมุมต่าง ๆ เช่น มุมท้องถิ่น มุมเฉลิมพระเกียรติ มุมหนังสือ  

พระราชนิพนธ์ มุมวรรณกรรมคลาสสิก 

 

เครือข่ายและความร่วมมือ

 ความร่วมมือกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆในโรงเรียน

 ครูบรรณารักษ์เชิญชวนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เข้ามาใช้ห้องสมุด และจัดกิจกรรม

ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ยังเป็นคณะทำงานห้องสมุดด้วย 

 ความร่วมมือกับนักเรียน

 ห้องสมุดมียุวบรรณารักษ์คอยช่วยงาน ในด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  

เน้นนักเรียนเป็นผู้จัดกิจกรรมเพื่อดึงความสนใจทำให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น 

 ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน

 โรงเรียนวัดถนนได้รับการสนับสนุนจากชุมชนมาก นับได้ว่าเป็นโรงเรียนของชุมชน   

เมื่อโรงเรียนประสบปัญหาน้ำท่วมก็ได้ชุมชนนำดินมาถมพื้นให้สูงขึ้นถึงสองเมตร มีบรรดาแม่บ้าน

ทำอาหารเลี้ยงเวลาชุมชนมาช่วยพัฒนาโรงเรียน 

 

ห้องสมุดโรงเรียนวัดถนน



���
เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

วิธีการบริหารจัดการงบประมาณ

 เมื่อได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 

๒๐๐,๐๐๐ บาท ได้นำงบประมาณส่วนใหญ่ไปซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด รวมทั้งงบประมาณที่เหลือ

จากค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการอบรมความรู้ด้านการพัฒนาห้องสมุดก็นำไปซื้อหนังสือ  

เข้าห้องสมุดด้วยเช่นกัน ในด้านการปรับปรุงครุภัณฑ์ก็ได้อาศัยแรงงานจากนักการภารโรง  

ในโรงเรียนมาช่วยต่อชั้นวางหนังสือ โต๊ะ ตู้หนังสือ รวมทั้งทาสี ทำให้ประหยัดงบประมาณไปได้มาก 

และครูในโรงเรียนยังบริจาคเงิน รวม ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ เปลี่ยนประตู 

หน้าต่างใหม่  

 นอกจากนี้ประชาชนยังช่วยบริจาคเงินพัฒนาโรงเรียนและห้องสมุด ซึ่งโรงเรียน  

ก็ได้ติดชื่อผู้บริจาคไว้เป็นเกียรติและเป็นแรงจูงใจให้คนอยากมาช่วยพัฒนาโรงเรียนด้วย   

นอกจากนี้ยังได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากสมาคมผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และองค์การ

บริหารส่วนตำบล 

 บุคลากรทั้งโรงเรียนตั้งแต่ผู้อำนวยการไปจนกระทั่งครู นักการภารโรง และนักเรียน  

มีความตั้งใจจริงในการพัฒนาโรงเรียนเหมือนเป็นบ้านที่สองของตนเอง ในช่วงที่โรงเรียนประสบปัญหา

น้ำท่วม ต้องซ่อมแซมอาคารเรียนใหม่นั้น ก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากชุมชน ผู้อำนวยการ

และคณะครูปรึกษาหารือกันถึงวิธีแก้ปัญหา และได้ข้อสรุปว่าต้องกู้เงินมาจากสหกรณ์โดยให้  

ผู้อำนวยการเป็นผู้ลงชื่อขอกู้ และผู้อำนวยการและครูช่วยกันออกเงินผ่อนชำระ จากนั้นเมื่อชุมชน

เห็นถึงความตั้งใจจริงของบุคลากรในโรงเรียนจึงได้เข้ามาช่วยเหลือต่อไป 

 

ภาคภูมิใจในความสำเร็จ
 หลังจากปรับปรุงห้องสมุดแล้วนักเรียนเข้ามาใช้ห้องสมุดศึกษาค้นคว้าเพิ่มมากขึ้น สถิติ

การใช้ห้องสมุดก่อนปรับปรุง ๑๒๒ คนต่อวัน เพิ่มขึ้นเป็น ๒๑๔ คนต่อวัน  สถิติการยืมหนังสือ  

ก่อนปรับปรุง ๑๑๗ เล่มต่อวัน  เพิ่มขึ้นเป็น ๑๙๘ เล่มต่อวัน  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม  

การอ่านเพิ่มขึ้นเฉลี่ยทุกช่วงชั้น ร้อยละ ๓๗.๖๔ 
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๑,	๒	สภาพห้องสมุดก่อนปรับปรุง			
๓,	๔,	๕,	๖	สภาพห้องสมุดภายหลังการปรับปรุง	

ห้องสมุดโรงเรียนวัดถนน



���
เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ���
เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

สภาพห้องสมุดภายหลังการปรับปรุง	
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สะท้อนบทเรียนความสำเร็จ
 จากเรื่องราวดีดีข้างต้นทำให้สามารถสรุปได้ว่า ห้องสมุดโรงเรียนวัดถนนพัฒนา  

จนประสบผลสำเร็จ ส่งผลต่อนักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่างเข้าห้องสมุด และเข้าร่วม

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยความเต็มใจ เกิดจากปัจจัยหลายประการ ดังนี้ 

 ๑) ผู้บริหารให้ความสำคัญในการพัฒนาห้องสมุด และมีความมุ่งมั่นตั้งใจ กล้าตัดสินใจ

ปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย บรรยากาศเหมาะสม

สำหรับการเข้ามาใช้บริการ ตลอดจนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อความสะดวกแก่การใช้งาน 

และคอยให้คำปรึกษา แนะนำ ติดตามดูแลตลอดเวลา รวมทั้งให้ขวัญกำลังใจคณะทำงานทุกฝ่าย

อย่างใกล้ชิด 

 ๒) คณะทำงานของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยครูทุกคนร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว   

มีความเสียสละ อดทนและเข้มแข็ง และมุ่งมั่นเพื่อให้งานสำเร็จ 

 ๓) ผู้ปกครองและชุมชน รวมทั้งผู้นำชุมชนและองค์กรท้องถิ่นให้การสนับสนุนปัจจัย  

ทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ในการพัฒนา  
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โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๓(บ้านลาดตะเคียน)
 

ทำความรู้จักกันก่อนสักนิด 
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปราจีนบุรี เขต ๒  ตั้งอยู่หมู่ ๑ ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เปิดสอน  

ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

 ห้องสมุดมีขนาด ๑๐๘ ตารางเมตร บุคลากรรับผิดชอบงานห้องสมุด ๓ คน  ปริมาณ

ทรัพยากรสารสนเทศประมาณ ๕,๕๐๐ รายการ  วิสัยทัศน์ห้องสมุด คือ “มุ่งพัฒนาให้ได้มาตรฐาน

การศึกษา รวมแหล่งวิทยาการที่สมบูรณ์แบบ บริการสืบค้นด้วยระบบเทคโนโลยี สถานที่สะอาด 

สดใส มีชีวิตชีวา พัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ต่อเนื่อง”  

 

ความท้าทายที่มีต่อห้องสมุด
 บุคลากรดูแลห้องสมุดไม่ได้จบสาขาบรรณารักษศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์โดยตรง 

และครูที่รับผิดชอบห้องสมุดมีภาระงานสอนทำให้มีเวลาปฏิบัติงานในห้องสมุดน้อย 

 

สิ่งดีดีที่น่าสนใจ

บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน

 ผู้อำนวยการโรงเรียนให้ความสำคัญกับการพัฒนาห้องสมุด เมื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนา

ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนได้ประชุมชี้แจงให้คณะครูในโรงเรียนเข้าใจถึงความสำคัญของ

ห้องสมุดและตระหนักถึงประโยชน์ในการใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนส่งเสริมการเรียน

การสอน และดึงความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนโดยประชุมชี้แจงให้คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบถึงความสำคัญของห้องสมุด ชี้แจง

โครงการ/แผนงานพัฒนาห้องสมุด และขอความร่วมมือในการพัฒนา เช่น การสนับสนุนด้านแรงงาน 

ทรัพยากร ครุภัณฑ์ และงบประมาณ อีกทั้งไปของบประมาณสนับสนุนจากบริษัทไม้ยางพารา  

ในการต่อเติมห้องสมุดและซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 

ห้องสมุดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๓(บ้านลาดตะเคียน)
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 ในด้านการบริหารงานได้จัดทำโครงการพัฒนาห้องสมุดให้อยู่ในแผนการปฏิบัติงานประจำปี

ของโรงเรียน แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อวางแผนพัฒนา โดยรวบรวมข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนและ  

องค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อจัดวางระบบการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน 

 จากปัญหาที่ครูที่รับผิดชอบห้องสมุดมีภาระงานสอนทำให้มีเวลาปฏิบัติงานในห้องสมุดน้อย 

ผู้อำนวยการโรงเรียนจึงได้แต่งตั้งคณะครูรับผิดชอบงานห้องสมุดเพิ่มเติม และให้นักเรียน   

ยุวบรรณารักษ์ช่วยงานห้องสมุด 

 

บทบาทของครูบรรณารักษ์

 บุคลากรรับผิดชอบดูแลห้องสมุดไม่ได้จบสาขาบรรณารักษศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์

โดยตรง แต่มีความกระตือรือร้นพัฒนาห้องสมุด และได้เข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานอยู่เสมอ 

 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

 ห้องสมุดสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยจัดหาหนังสือให้ตรงตาม

ความต้องการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น กลุ่มสาระ  

การเรียนรู้ภาษาไทยมีกิจกรรม เช่น วันภาษาไทย และเขียนเรียงความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์มีกิจกรรม เช่น เขียนคำขวัญวันวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์   

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีกิจกรรม เช่น ประดิษฐ์กระดาษทรงเรขาคณิต และแข่งขันวันวิชาการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพมีกิจกรรม เช่น เศรษฐกิจพอเพียง การดำรงชีวิต และ

ภูมิปัญญา นอกจากนี้ห้องสมุดยังจัดมุมภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเพื่อใช้อ้างอิงในการจัด  

การเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  

 การให้บริการและกิจกรรมของห้องสมุด

 ห้องสมุดจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมดิวอี้ และติดแถบสีเพื่อให้ง่ายแก่  

การค้นหา เปิดให้บริการ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. และให้บริการแก่ชุมชนในวันเสาร์-อาทิตย์   

เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. และวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. และมีบริการต่าง ๆ เช่น 

การให้บริการยืม-คืนด้วยบาร์โค้ด บริการสืบค้นข้อมูลโดยมีคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูล 

บริการแนะนำหนังสือใหม่ นอกจากนี้ยังมีกระดานแสดงความคิดเห็นสำหรับนักเรียนเข้ามาเขียน

แสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงห้องสมุด 
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 ห้องสมุดยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย กิจกรรมเด่น ๆ ได้แก่  

 กิจกรรมบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

มีกิจกรรม เช่น วันภาษาไทย และเขียนเรียงความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีกิจกรรม 

เช่น เขียนคำขวัญวันวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

มีกิจกรรม เช่น ประดิษฐ์กระดาษทรงเรขาคณิต และแข่งขันวันวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้  

การงานพื้นฐานอาชีพ มีกิจกรรม เช่น เศรษฐกิจพอเพียง การดำรงชีวิต และภูมิปัญญา  

 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ เช่น กิจกรรมเปิดพจนานุกรม กิจกรรมอ่านเปิดโชค บันทึก

การอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับให้นักเรียนอ่านตามม้าหินภายนอกห้องสมุด บันทึกรักการอ่าน 

กระเป๋าความรู้สู่ชุมชน และแต่งเรื่องจากภาพ เป็นต้น ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับรางวัล

พร้อมเกียรติบัตรเป็นแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

 จากเดิมมีหนังสือประมาณ ๒,๐๐๐ รายการ เพิ่มขึ้นเป็น ๕,๕๐๐ รายการ (ข้อมูล  

เดือนมิถุนายน ปี ๒๕๕๓) ในการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดบรรณารักษ์ได้สำรวจความต้องการของ

นักเรียนเสมอ และแต่งตั้งคณะครูในแต่ละช่วงชั้นเป็นคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด 

ทำให้ได้หนังสือที่หลากหลาย นำไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามวัยและความสนใจของผู้ใช้ นอกจากนี้  

ยังจัดวางหนังสือให้น่าสนใจ คัดเลือกหนังสือเก่าออก จัดหาหนังสือสำหรับมุมท้องถิ่น จัดมุมหนังสือ

ซีไรต์ มุมวารสาร เป็นต้น ทำให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดเพิ่มขึ้นทุกปี  

 

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

 เมื่อเข้าร่วมโครงการโรงเรียนได้ปรับปรุงห้องสมุดโดยทาสีผนังห้องสมุดให้สดใส สบายตา 

และสะดุดตา ทำให้ผู้พบเห็นอยากเข้ามาใช้บริการ ติดม่านกรองแสงแดด จัดทำมุมนิทาน มีเบาะ  

นั่งอ่านสีสันสดใส ติดตั้งเครื่องนับสถิติการเข้าห้องสมุด เครื่องสแกนนิ้วมือ ซึ่งในช่วงก่อนปรับปรุง

บรรณารักษ์ได้ถามความต้องการของนักเรียนว่าต้องการห้องสมุดแบบใด และจัดให้มีมุมต่าง ๆ เช่น 

มุมเฉลิมพระเกียรติ  มุมนิทาน ซึ่งดึงดูดความสนใจของนักเรียนมาก มุมไอซีที มุมหนังสืออ้างอิง 

มุมนวนิยาย มุมสบาย และมุมอ่านหนังสือ เป็นต้น นอกจากนี้เพื่อแก้ปัญหาห้องสมุดคับแคบ  

ได้จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับนักเรียนนั่งอ่านที่ม้าหินนอกห้องสมุด 

ห้องสมุดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๓(บ้านลาดตะเคียน)
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

เครือข่ายและความร่วมมือ

 ความร่วมมือกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆในโรงเรียน

 ครูบรรณารักษ์เชิญชวนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เข้ามาใช้ห้องสมุดและจัดกิจกรรม

ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และวันสำคัญ เช่น วันสุนทรภู่ และสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เป็นต้น  

 ความร่วมมือกับนักเรียน

 ห้องสมุดมียุวบรรณารักษ์คอยช่วยงาน และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดและส่งเสริม

การอ่านด้วยความเต็มใจ 

 ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน

 โดยประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนเข้ามายืมหนังสือทั้งในวันธรรมดาและวันหยุดเสาร์-

อาทิตย์ มีกิจกรรมกระเป๋าความรู้สู่ชุมชน และสร้างการรับรู้ของชุมชนโดยการประชุมผู้ปกครอง 

และการประชาสัมพันธ์ทางแผ่นพับ วารสารของโรงเรียน และการแจ้งผ่านทางนักเรียน 

 

วิธีการบริหารจัดการงบประมาณ

 เมื่อได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 

๒๐๐,๐๐๐ บาท ได้นำงบประมาณไปซื้อหนังสือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

สำหรับใช้ปรับปรุงด้านกายภาพ และขอการสนับสนุนจากบริษัทห้างร้านต่าง ๆ เพิ่มเติม รวมทั้ง  

นำงบประมาณของโรงเรียนเองอีก ๑๐,๐๐๐ บาท สมทบเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังขอรับการสนับสนุน

จากองค์กรภายนอกเพิ่มเติม 

 

ภาคภูมิใจในความสำเร็จ
 หลังจากปรับปรุงห้องสมุดแล้วนักเรียนเข้ามาใช้ห้องสมุดศึกษาค้นคว้าเพิ่มมากขึ้น   

สถิติการเข้าใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็น ๖๔๐ คนต่อวัน จากก่อนปรับปรุง ๔๓๐ คนต่อวัน นักเรียน  

ยืมหนังสือเพิ่มขึ้น และเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น เฉลี่ยเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๑.๖๖ นักเรียน  

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จำนวนนักเรียนที่อ่านไม่ออกอ่านไม่คล่องมีจำนวนลดลง 
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๑	

๓	

๒	

๔	

๑	นักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุด	
๒	ห้องสมุดให้บริการผู้ปกครองและชุมชน	
๓	ยุวบรรณารักษ์ให้บริการยืม-คืนหนังสือ	
๔	กิจกรรมห้องสมุด/ส่งเสริมการอ่าน	

ห้องสมุดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๓(บ้านลาดตะเคียน)
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สะท้อนบทเรียนความสำเร็จ
 จากเรื่องราวข้างต้นทำให้สามารถสรุปได้ว่าห้องสมุดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓  พัฒนา  

จนประสบผลสำเร็จ ส่งผลต่อนักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่างเข้าห้องสมุด และเข้าร่วม

กิจกรรมด้วยความเต็มใจ เกิดจากปัจจัยหลายประการ ดังนี้ 

 ๑) ผู้บริหารให้ความสำคัญในการพัฒนาห้องสมุด เห็นว่าห้องสมุดเป็นหัวใจของการเรียนรู้ 

ของนักเรียน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง คอยให้คำปรึกษา แนะนำ ติดตามดูแลทีมงานตลอดเวลา   

มีแผนงานขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างชัดเจน จัดหางบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานอย่างพอเพียง 

นอกจากนี้ยังมีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและองค์กรภายนอกทำให้สามารถขอความร่วมมือ  

ในการพัฒนาโรงเรียนได้ด้วยดี 

 ๒) คณะทำงานของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยครูทุกคนร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว 

 ๓) ครูบรรณารักษ์มีความตั้งใจทำงาน เอาใจใส่ต่องานและนักเรียน 

 ๔) ห้องสมุดมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหลากหลาย จัดต่อเนื่องตลอดเวลา ช่วยดึงดูด  

ให้นักเรียน ครู และชุมชนเข้ามาใช้บริการมากขึ้น 

 ๕) ชุมชน องค์กรท้องถิ่น และองค์กรภายนอกเข้ามาให้การสนับสนุน 
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ห้องสมุดหลังการปรับปรุง	

ห้องสมุดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๓(บ้านลาดตะเคียน)





ห้องสมุดโรงเรียนประสานมิตรวิทยา
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โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
 

ทำความรู้จักกันก่อนสักนิด 
 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘  ตั้งอยู่  

เลขที่ ๖๑  หมู่ ๑ ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑   

ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖  มีนักเรียนประมาณ ๓๓๒ คน  ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ๒๔ คน (ข้อมูล  

ปี ๒๕๕๓)  

 ห้องสมุดเป็นอาคารเอกเทศ มีเนื้อที่ ๔๙๕ ตารางเมตร  บุคลากรรับผิดชอบงานห้องสมุด

โดยตรง ๑ คน ไม่ได้จบสาขาบรรณารักษศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์โดยตรง คณะทำงานห้องสมุด 

๘ คน  ทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วย หนังสือและวารสาร ๒,๐๐๐ รายการ  หนังสือยืมเรียน 

๓,๒๔๐ รายการ  หนังสือพิมพ์ ๒ ฉบับต่อวัน  วิสัยทัศน์ห้องสมุด คือ “ห้องสมุดดุจเข็มทิศ   

นำชีวิตให้ก้าวไกล พัฒนาเด็กไทย ก้าวไกลทันโลกสากล นักเรียนเพียรขยัน อ่านทุกวัน เช้าเที่ยงค่ำ 

หนังสือช่วยชี้นำ เป็นหลักธรรมนำปัญญา”  

 

ความท้าทายที่มีต่อห้องสมุด
 บุคลากรรับผิดชอบดูแลห้องสมุดไม่ได้จบสาขาบรรณารักษศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์

โดยตรง นักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม และวัสดุครุภัณฑ์ไม่เพียงพอสำหรับ

การให้บริการ 

 

สิ่งดีดีที่น่าสนใจ


บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน

 ผู้อำนวยการโรงเรียนให้ความสำคัญกับการพัฒนาห้องสมุด จัดประชุมครู นักเรียน   

และชุมชน เพื่อชี้แจงประโยชน์และการดำเนินงานพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน ระดม

ความคิดเห็นจากบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุด จัดทำ

ปฏิทินปฏิบัติงาน นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

ห้องสมุดโรงเรียนประสานมิตรวิทยา
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

 นอกจากนี้ยังมีวิธีประสานความร่วมมือและจูงใจผู้ปกครองและชุมชนเข้ามาร่วมพัฒนา

ห้องสมุด โดยประชุมผู้ปกครองเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์โครงการและการดำเนินงาน ให้ตระหนักว่า  

ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน และสร้างความเข้าใจกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง  

โดยผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ และกิจกรรมที่ชุมชนขอความร่วมมือสนับสนุนและการประชาสัมพันธ์  

และลงมือทำให้ชุมชนและผู้ปกครองเห็นว่าโรงเรียนมีความตั้งใจจริง 

 ในด้านปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรรับผิดชอบดูแลห้องสมุดไม่ได้จบสาขาบรรณารักษศาสตร์

หรือสารสนเทศศาสตร์โดยตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนได้สนับสนุนให้เข้ารับการอบรมต่าง ๆ อยู่เสมอ 

  

บทบาทของครูบรรณารักษ์

 บุคลากรรับผิดชอบดูแลห้องสมุดไม่ได้จบสาขาบรรณารักษศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์

โดยตรง แต่มีความกระตือรือร้นพัฒนาห้องสมุด และเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานอยู่เสมอ 

 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

 ห้องสมุดสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยจัดหาหนังสือให้ตรงตาม

ความต้องการของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และร่วมมือกับครูกลุ่มสาระจัดกิจกรรมบูรณาการ

กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

 การให้บริการและกิจกรรมของห้องสมุด

 ห้องสมุดจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมดิวอี้ ใช้โปรแกรม e-Library ในการ  

ลงทะเบียนหนังสือ และมีบริการต่าง ๆ เช่น บริการยืม-คืนด้วยบาร์โค้ด บริการสืบค้นข้อมูล   

บริการการอ่าน และการค้นคว้า  

 ห้องสมุดยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย กิจกรรมเด่น ๆ ได้แก่ 

 กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกอย่าง โดยจัดให้นักเรียนแต่ละห้องเรียนมีชั่วโมงรักการอ่าน

อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง  บรรณารักษ์จัดตารางเวลาให้นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดตามตาราง

ของโรงเรียน ให้นักเรียนอ่านหนังสือแล้วบันทึกลงในสมุดบันทึกรักการอ่าน และส่งบันทึกที่ห้องสมุด

ทุกวันศุกร์ก่อนเลิกเรียน มีการมอบรางวัลสำหรับนักเรียนที่มีสถิติการอ่านสูงในแต่ละเดือน และ

ประเมินผลสิ้นภาคเรียน  

 



���

 กิจกรรมนำความรู้สู่ชุมชน โดยให้ยุวบรรณารักษ์จัดทำแบบสำรวจความสนใจของชุมชน 

และคัดเลือกหนังสือในห้องสมุดในตอนเย็นของทุกวัน และนำกระเป๋าหนังสือไปไว้ตามกองทุน

หมู่บ้านหรือศาลาประชาคมหมู่บ้าน ยุวบรรณารักษ์ดูแลและให้ผู้ใช้บริการลงทะเบียนใช้บริการ   

มีบันทึกการอ่านและเมื่อสิ้นปีก็มอบเกียรติบัตรแก่ยอดนักอ่านในชุมชน 

 กิจกรรมตะกร้าปัญญา โดยจัดหนังสือและวารสารหลายประเภทใส่ตะกร้าวางไว้  

ตามสวนหย่อม ม้าหินอ่อน ห้องพักครู มุมอ่านหนังสือบนอาคารเรียน เวลา ๐๗.๑๕ น.  และ  

เก็บตะกร้าเวลา ๑๗.๐๐ น.  มีการหมุนเวียนตะกร้าตามจุดต่าง ๆ ทุกวัน เปลี่ยนหนังสือ วารสาร  

ทุกสัปดาห์ 

 

ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

 ห้องสมุดมีหนังสือ/สื่อหลากหลายตรงตามความต้องการของนักเรียน ครู และชุมชน 

นักเรียนและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้มีส่วนร่วมเสนอรายชื่อหนังสือที่ต้องการ โดยห้องสมุดจัดทำ

แบบสำรวจรายการหนังสือที่ครูและนักเรียนต้องการ 

  

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

 ปรับปรุงห้องสมุดโดยทาสีผนังและชั้นวางหนังสือใหม่ให้มีสีสันสดใส ช่วยดึงดูด  

ความสนใจนักเรียนเข้ามาใช้บริการ และจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นห้องสมุดเสียง ห้องอ่านหนังสือ   

มุมอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงสวนหลังห้องสมุดเป็นสวนพฤกษศาสตร์ และทำประตู

เชื่อมระหว่างห้องสมุดกับสวน ให้ความร่มรื่น เพิ่มพื้นที่อ่านหนังสือ และใช้งานศิลปะจากฝีมือ

นักเรียนตกแต่งบริเวณภายในห้องสมุด  

 

เครือข่ายและความร่วมมือ

 ความร่วมมือกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆในโรงเรียน

 เมื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบนั้น ผู้บริหารจัดประชุมครู  

ทั้งโรงเรียน และแบ่งหน้าที่ทำงานพัฒนาห้องสมุดร่วมกันตามความถนัดของบุคลากรแต่ละคน 

นอกจากนี้ยังเชิญชวนให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เข้ามาจัดกิจกรรมในห้องสมุด และมีวิธีการ

จูงใจครูโดยจัดมุมค้นคว้าและมุมกาแฟสำหรับครู  

ห้องสมุดโรงเรียนประสานมิตรวิทยา
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

 ความร่วมมือกับนักเรียน

 บรรณารักษ์มีวิธีจูงใจนักเรียนเข้ามาใช้บริการในห้องสมุดโดยจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้

ที่นักเรียนสนใจ จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูล ติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เปิดห้องสมุดเสียง

ซึ่งนักเรียนสามารถดูหนังฟังเพลง ห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างสม่ำเสมอ   

มียุวบรรณารักษ์คอยช่วยงานและให้คำแนะนำเพื่อน ๆ ในการใช้ห้องสมุด  ในด้านการตกแต่งห้องสมุด

ได้ใช้งานศิลปะจากฝีมือนักเรียนทำให้นักเรียนภาคภูมิใจ รักและผูกพันกับห้องสมุด  

 ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน

 ปัจจุบันโรงเรียนให้บริการห้องสมุดแก่ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ศิษย์เก่า นักเรียน

ประถมศึกษาในเขตบริการ นอกจากนี้ในการปรับปรุงห้องสมุดได้ขอรับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง

มาช่วยทาสี และทอดผ้าป่าสามัคคีระดมทุนจากชุมชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน 

คณะครู นักเรียน ศิษย์เก่า ชมรมผู้ปกครอง  

 

วิธีการบริหารจัดการงบประมาณ

 เมื่อได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 

๒๐๐,๐๐๐ บาท ได้นำงบประมาณไปซื้อหนังสือ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

สำหรับใช้ปรับปรุงด้านกายภาพ ซึ่งปรับปรุงตามคำแนะนำของที่ปรึกษาที่สำนักงานอุทยาน  

การเรียนรู้จัดหาให้เพียงบางส่วน และใช้วิธีจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์มาปรับปรุงตามสภาพและบริบท  

ของโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียน ครู ผู้ปกครองมาช่วยทาสี ปรับปรุง นอกจากนี้

โรงเรียนยังจัดหางบประมาณเสริมโดยจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีระดมทุนจากชุมชน สำนักงาน  

เขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน คณะครู นักเรียน ศิษย์เก่า ชมรมผู้ปกครอง ได้รับเงินทั้งสิ้น จำนวน 

๓๐๐,๐๐๐ บาท นำมาใช้ปรับปรุงห้องสมุดและทำสวนหลังห้องสมุด 

 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการ  

การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงนำไปใช้จัดซื้อหนังสือ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๕๐,๐๐๐ บาท ปรับปรุงห้องสมุด 

๒๗,๔๑๒ บาท พัฒนาบุคลากร ๖๐,๐๐๐ บาท อบรมผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดและโรงเรียนเครือข่าย 

๒๒,๕๘๘ บาท 

 



������

กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน

และห้องสมุด

ห้องสมุดโรงเรียนประสานมิตรวิทยา
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

ภาคภูมิใจในความสำเร็จ
 หลังจากปรับปรุงห้องสมุดแล้วนักเรียนเข้ามาใช้ห้องสมุดศึกษาค้นคว้าเพิ่มมากขึ้น 

นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างเข้าห้องสมุด สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุดของนักเรียนก่อนปรับปรุง 

๑๑๕ คนต่อวัน  เพิ่มขึ้นเป็น ๒๔๖ คนต่อวัน  และเพิ่มขึ้นเป็น ๓๘๕ คนต่อวัน ในปี ๒๕๕๓  สถิติ  

การยืมหนังสือจากเดิม ๑๓ เล่มต่อวัน  เพิ่มขึ้นเป็น ๒๕ เล่มต่อวัน  และเพิ่มขึ้นเป็น ๓๘ เล่มต่อวัน

ในปี ๒๕๕๓  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร้อยละ ๑๐๐  ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  

มีการพัฒนาสูงขึ้น นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรองและเกิดความคิดสร้างสรรค์ ผู้ปกครอง

และชุมชนเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น 

 

สะท้อนบทเรียนความสำเร็จ
 ๑) ผู้บริหารโรงเรียนให้ความสำคัญกับการพัฒนาห้องสมุด วางแผนดำเนินงานอย่าง  

เป็นระบบ และระดมความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งบุคลากรในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 

ประชาสัมพันธ์และลงมือทำให้ชุมชนและผู้ปกครองเห็นว่าโรงเรียนมีความตั้งใจจริง 

 ๒) ชุมชนเข้มแข็ง ให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนด้วยดี 

 ๓) ทีมงานซึ่งประกอบด้วย ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีส่วนร่วมและเต็มใจร่วมพัฒนา

ห้องสมุด มีการประชุมแบ่งงานกันรับผิดชอบตามความถนัดและความสนใจ อีกทั้งนักเรียนเอง  

ก็มีส่วนช่วยปรับปรุงห้องสมุดด้วยความเต็มใจ 
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ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายหลังการปรับปรุง	

ห้องสมุดโรงเรียนประสานมิตรวิทยา





ห้องสมุดโรงเรียนวังทองพิทยาคม
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โรงเรียนวังทองพิทยาคม
 

ทำความรู้จักกันก่อนสักนิด 
 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙  ตั้งอยู่หมู่ ๗ 

ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีนักเรียนประมาณ 

๗๘๓ คน ผู้บริหารและครู ๔๓ คน (ข้อมูลเดือนพฤศจิกายน ปี ๒๕๕๓)  

 ห้องสมุดมีพื้นที่ ๒๙๗ ตารางเมตร มีบุคลากรรับผิดชอบดูแลห้องสมุดโดยตรง ๒ คน   

มีคณะกรรมการห้องสมุดมีชีวิต จำนวน ๘ คน  ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าโครงการ 

๑ คน และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ รวม ๖ คนร่วมเป็นกรรมการ ได้แก่ ครูภาษาไทย  

เป็นกรรมการด้านงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครูคอมพิวเตอร์เป็นกรรมการด้านงานสถานที่  

และควบคุมระบบ ครูศิลปะเป็นกรรมการด้านงานตกแต่งกายภาพ ครูเทคโนโลยีเป็นกรรมการ  

ด้านระบบเทคโนโลยี ครูวิทยาศาสตร์เป็นกรรมการกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูแนะแนว  

เป็นกรรมการด้านประสานงาน ปริมาณทรัพยากรสารสนเทศประมาณ ๙,๐๓๘ รายการ (ข้อมูล  

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓)  

 

ความท้าทายที่มีต่อห้องสมุด
 บุคลากรที่รับผิดชอบทำหน้าที่บรรณารักษ์ดูแลห้องสมุดไม่ได้จบสาขาบรรณารักษศาสตร์

หรือสารสนเทศศาสตร์โดยตรง และมีภาระงานสอนหนังสือด้วยทำให้ปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง มีเวลา

ดูแลห้องสมุดน้อยลง และนักเรียนช่วงชั้นที่ ๔ เข้าร่วมกิจกรรมน้อย 

 

สิ่งดีดีที่น่าสนใจ

บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน

 ผู้อำนวยการโรงเรียนให้ความสำคัญกับการพัฒนาห้องสมุด และมีเทคนิควิธีการพัฒนา

ห้องสมุด คือ  ๑) ศึกษาสภาพจริง/สำรวจข้อมูล  ๒) จัดทำแผนพัฒนาห้องสมุด  ๓) ประชุมชี้แจงครู/

ผู้ปกครองเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของห้องสมุดและการสร้างนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียน และ

ห้องสมุดโรงเรียนวังทองพิทยาคม
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กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน
และห้องสมุด

๑	กิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	
๒	กิจกรรมพี่ชวนน้องอ่าน	
๓	กิจกรรมตะกร้าหนังสือสัญจร	
๔	กิจกรรมยามเที่ยง	

๑	

๒	 ๓	

๔	
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เน้นให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ในคาบเรียน  ๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินงาน ร่วมออกแบบปรับปรุงด้านกายภาพและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับคณะครู   

๕) พัฒนาบุคลากรโดยส่งหัวหน้างานห้องสมุดและผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม และนำคณะครู  

ศึกษาดูงานห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน รุ่นที่ ๑ และ ๒ และห้องสมุดอื่น ๆ  ๖) ติดตาม  

การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการปรับปรุงบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด   

๗) สอบถามปัญหา ให้กำลังใจและข้อเสนอแนะการดำเนินงานแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

 ในส่วนของปัญหาด้านบุคลากรที่รับผิดชอบทำหน้าที่บรรณารักษ์ดูแลห้องสมุดเป็นครูผู้สอน 

ทำให้ปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่องนั้นได้จัดจ้างบรรณารักษ์เพิ่ม ๑ คน 

 ในด้านความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนผู้อำนวยการโรงเรียนมีวิธีดำเนินการ คือ   

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการรักการอ่านสู่ผู้ปกครอง เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็น

ด้านบริการห้องสมุดผ่านทางนักเรียน และให้บริการแก่ชุมชนเข้ามาอ่านหนังสือในห้องสมุด 

  

บทบาทของครูบรรณารักษ์

 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

 ห้องสมุดสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยบรรณารักษ์  

จัดมุมสำหรับครู มีหนังสือสำหรับครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคณะกรรมการจัดซื้อหนังสือ 

ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมเป็นกรรมการ และจัดกิจกรรมบูรณาการการอ่านกับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้  

 การให้บริการและกิจกรรมของห้องสมุด

 ห้องสมุดจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมดิวอี้ และเพิ่มหมวด น. คือนวนิยาย และ

หมวด ย. คือหนังสือสำหรับเยาวชน  และติดแถบสีเพื่อสะดวกแก่การค้นหาหนังสือ และใช้โปรแกรม 

PLS 3 ในการลงทะเบียนหนังสือ มีบริการต่าง ๆ เช่น บริการยืม-คืน บริการสืบค้นข้อมูล บริการ

การอ่าน และการค้นคว้า อีกทั้งบรรณารักษ์ยังเป็นกันเองกับนักเรียน ให้คำแนะนำ ชักชวนให้นักเรียน

อ่านหนังสือ หนังสือใหม่นั้นบรรณารักษ์ไม่ได้นำขึ้นชั้นทั้งหมดในคราวเดียว แต่จะทยอยนำเสนอ

ทุกสัปดาห์ทำให้นักเรียนสนใจติดตามรอหนังสือใหม่  

  

ห้องสมุดโรงเรียนวังทองพิทยาคม
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 ในด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง 

หลากหลาย  โดยเฉพาะกิจกรรมยามเที่ยงเป็นกิจกรรมที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ จัดขึ้น ทั้งนี้  

มีกิจกรรมเด่น ๆ ได้แก่ 

 กิจกรรมประกวดครอบครัวรักการอ่านโดยให้นักเรียนและผู้ปกครองบันทึกการอ่าน 

 นอกจากนี้มีกิจกรรมอื่น ๆ เช่น อ่านหนังสือดี ๔ เล่มต่อเดือน  สัปดาห์ห้องสมุด คู่หูรู้ข่าว 

และตอบปัญหาสารานุกรม เป็นต้น 

 

ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

 นักเรียนมีส่วนเสนอรายชื่อหนังสือที่ต้องการ มีมุมแนะนำหนังสือใหม่ มุมหนังสือ  

ยอดนิยม จัดวางให้เห็นปกหนังสือเพื่อดึงดูดความสนใจ ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด ประกอบด้วย 

หนังสืออ่านทั่วไป หนังสืออ้างอิง หนังสืออ่านเพิ่มเติม/หนังสือนอกเวลา นวนิยาย เรื่องสั้น หนังสือ

สำหรับเยาวชน หนังสือภาพ หนังสือได้รับรางวัล วารสาร หนังสือพิมพ์ เกมสร้างสรรค์ เช่น   

ครอสเวิร์ด หมากล้อม เกมคณิตศาสตร์ เป็นต้น 

  

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

 ก่อนปรับปรุงห้องสมุดได้จัดวางชั้นหนังสือทั่วไปตั้งไว้เป็นแนวตามอาคาร ทำให้ห้องทึบ

และบังทิศทางลม อากาศจึงร้อน ตรงกลางห้องสมุดมีโต๊ะและเก้าอี้ขนาด ๔ ที่นั่ง จำนวน ๘ ชุด  

 ต่อมาเมื่อปรับปรุงห้องสมุดโดย  ๑) ทาสีผนังใหม่ให้สดใส  ๒) ติดดาวน์ไลน์ โคมไฟใหม่ 

๓) เปลี่ยนโต๊ะ เก้าอี้ใหม่ จัดวางเฟอร์นิเจอร์ทั้งเก่าและใหม่อย่างเหมาะสม  ๔) มีตู้ไฟให้ความรู้  

ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ๕) เปลี่ยนเพดาน กั้นห้องเพิ่มเติม  ๖) ซ่อมแซมหน้าต่าง  ๗) จัดพื้นที่

ภายในห้องสมุดให้มีการใช้ประโยชน์มากขึ้น โล่ง โปร่ง โดยเปลี่ยนฝ้าเพดาน จัดวางตู้หนังสือ  

ไม่ให้บังหน้าต่าง ทำให้สว่าง และอากาศถ่ายเทสะดวก ทั้ง ๆ ที่ขนาดพื้นที่เท่าเดิม ๘) ติดสติ๊กเกอร์

ภาพการ์ตูนที่หน้าต่างและประตูทุกบาน  ๙) ตามเคาน์เตอร์หรือหลังตู้เตี้ยตามแนวขอบหน้าต่าง

ตกแต่งด้วยกระถางต้นไม้เล็ก ๆ วางแผ่นพับความรู้ทั่วไป ตะกร้าใส่หนังสือ  ๑๐) เพิ่มมุมต่าง ๆ 

เช่น มุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตู้หนังสือเกี่ยวกับ  

พระราชวงศ์ และตู้หนังสือหายาก มุมยืม-คืนหนังสือ จัดไว้ทางขวาของทางขึ้น เพื่อสะดวกสำหรับ
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ให้บริการและทำให้เจ้าหน้าที่มองเห็นการเคลื่อนไหวภายในห้องสมุดอย่างทั่วถึง ไม่มีมุมอับ   

มุมอ้างอิง ห้องสมุดเสียง มีคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูล และมีเกมสร้างสรรค์ มีโทรทัศน์

สำหรับดูภาพยนตร์และฟังเพลงในเวลาพักกลางวัน มุมนิทานและหนังสือภาพ เป็นมุมสบาย  

ปูด้วยโฟมยางมีเบาะสำหรับนั่งและนอนอ่านได้ มีเกมสร้างสรรค์ไว้คอยบริการ  

 หลังปรับปรุงห้องสมุดนักเรียนชื่นชอบมาก เข้ามาใช้บริการและยืมหนังสือเพิ่มมากขึ้น 

โดยยืมไปอ่านตามมุมต้นไม้ต่าง ๆ 

 นอกจากนี้ในปี ๒๕๕๓ ได้ปรับปรุงห้องสมุดเพิ่มเติม จัดทำห้องสมุดสวนโดยทำศาลาเพิ่ม 

๕ หลัง รวมอาคารเดิม ๕ หลัง เป็น ๑๐ หลัง สำหรับนั่งอ่านหนังสือบริเวณด้านข้างและด้านหลัง

ห้องสมุด ซึ่งเพิ่มพื้นที่อ่านหนังสือได้อย่างดี  และบริเวณรอบ ๆ ห้องสมุดปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 

ปลูกหญ้า ทำให้ร่มรื่น สวยงาม  

 

เครือข่ายและความร่วมมือ

 ความร่วมมือกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆในโรงเรียน

 ก่อนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนได้แต่งตั้งกรรมการพัฒนาห้องสมุดโดยมีหัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นกรรมการ และเมื่อได้เข้าร่วมโครงการได้แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม  

ในส่วนของกรรมการส่งเสริมการอ่านจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยครูบรรณารักษ์ได้วางแผน  

ร่วมกับครูทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และสอบถามความต้องการ

ใช้สื่อ หนังสือ วารสารจากครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมอบเกียรติบัตรให้ครูที่เป็นยอดนักอ่าน

เพื่อเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน  

 และจากปัญหาที่บรรณารักษ์สังเกตพบว่านักเรียนช่วงชั้นที่ ๔ เข้าห้องสมุดน้อย  

ครูบรรณารักษ์จึงขอความร่วมมือครูระดับช่วงชั้นที่ ๔ จัดกิจกรรมให้นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดมากขึ้น 

 ความร่วมมือกับนักเรียน

 หลังจากปรับปรุงห้องสมุดแล้วนักเรียนตื่นเต้นและพอใจมาก เข้ามาใช้บริการมากขึ้น 

และให้ความร่วมมือระวังรักษาวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ มีความหวงแหน รักและภูมิใจในห้องสมุดมากขึ้น 

นักเรียนมีส่วนเสนอรายชื่อหนังสือ และมีตัวแทนนักเรียนไปเลือกที่ร้าน  

ห้องสมุดโรงเรียนวังทองพิทยาคม
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 ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน

 ในด้านความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน ห้องสมุดมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น 

ครอบครัวรักการอ่าน นอกจากนี้ผู้บริหารโรงเรียนประสานขอความร่วมมือไปยังองค์การบริหาร  

ส่วนตำบลทำให้ได้รับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด 

 

วิธีการบริหารจัดการงบประมาณ

 เมื่อได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 

๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุม/อบรมที่จัดโดยสำนักงาน  

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็น 

๒๕๐,๐๐๐ บาท ได้นำงบประมาณไปซื้อหนังสือ ๑๕๐,๐๐๐ บาท และนำอีก ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

สำหรับใช้ปรับปรุงด้านกายภาพ นอกจากนี้โรงเรียนยังจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนเองในแต่ละปี

สำหรับจัดซื้อหนังสือ ซ่อมแซมหนังสือ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างสม่ำเสมอ และ  

ของบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด และได้รับงบประมาณจากการทอดผ้าป่า 

อีกจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

 

ภาคภูมิใจในความสำเร็จ
 หลังการปรับปรุงห้องสมุดนักเรียนสนใจเข้ามาใช้บริการห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น สถิติ  

การเข้าใช้บริการก่อนปรับปรุงต่อวันสำหรับนักเรียนร้อยละ ๕.๓๐  ครูร้อยละ ๒๑.๗๔  นักเรียน  

ยืมหนังสือต่อวันร้อยละ ๑๓.๒๓  ครูร้อยละ ๓๒.๖๑  เมื่อปรับปรุงในปีที่ ๒ นักเรียนเข้าใช้บริการต่อ

วันร้อยละ ๓๖.๕๒ ครูร้อยละ ๓๔.๘๒  และนักเรียนยืมหนังสือต่อวันร้อยละ ๕๒.๘๗  ครูร้อยละ 

๔๘.๒๖ (ข้อมูลปี ๒๕๕๓) นอกจากนี้เมื่อมีเวลาว่างนักเรียนจะมุ่งตรงไปที่ห้องสมุด เสมือนเป็น

พื้นที่ปลอดภัยและผ่อนคลาย หากวันใดห้องสมุดปิดนักเรียนจะรู้สึกผิดหวัง นักเรียนมีนิสัยรักการ

อ่านมากขึ้น ยืมหนังสือมากขึ้น และยืมไปให้สมาชิกในครอบครัวอ่านด้วย และพอใจ ภาคภูมิใจในห้อง

สมุดของโรงเรียน นอกจากนี้ครูยังเข้ามาใช้บริการในห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น 
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๑	

๓	

๕	

๒	

๔	

๖	

๑,	๒	สภาพห้องสมุดก่อนปรับปรุง							
๓	นักเรียนร่วมออกแบบปรับปรุงห้องสมุด	
๔	นักเรียนคัดแยกและจัดเก็บหนังสือ	
๕	ขณะปรับปรุงห้องสมุด	
๖	นักเรียนช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าห้องสมุด	

ห้องสมุดโรงเรียนวังทองพิทยาคม
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

สภาพห้องสมุดหลังการปรับปรุง	
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สะท้อนบทเรียนความสำเร็จ
 ๑) ผู้บริหารโรงเรียนมีความตั้งใจจริงในการพัฒนา มีเป้าหมาย แนวทางในการพัฒนา

อย่างเป็นระบบ ชี้แจงให้ครู/ผู้ปกครองเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของห้องสมุดและการสร้างนิสัย

รักการอ่านแก่นักเรียน และผู้บริหารให้ความสำคัญกับห้องสมุดและการอ่าน เน้นให้ครูทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 

 ๒) ครูบรรณารักษ์มีความตั้งใจจริง มุ่งมั่นในการพัฒนาห้องสมุด ให้บริการห้องสมุด 

และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกอย่างหลากหลาย สม่ำเสมอ และมีความสัมพันธ์อันดี 

กับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการเชิญชวนครูให้ใช้ห้องสมุด และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

และเมื่อปฏิบัติงานและพบปัญหาก็ไม่รั้งรอที่จะแก้ไขปัญหา เช่น เมื่อพบว่านักเรียนช่วงชั้นที่ ๔ 

เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและห้องสมุดน้อยก็ขอความร่วมมือกับครูช่วงชั้นนั้น 

 ๓) บุคลากรในโรงเรียนทั้งครู นักเรียน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ความร่วมมือ  

ร่วมใจในการพัฒนาห้องสมุด และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

 ๔) ชุมชน ผู้ปกครอง และองค์กรภายนอกโรงเรียนให้ความร่วมมือช่วยเหลือพัฒนาด้วยดี  

   

 

ห้องสมุดโรงเรียนวังทองพิทยาคม





ห้องสมุดโรงเรียนบ้านในไร่
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โรงเรียนบ้านในไร่
 

ทำความรู้จักกันก่อนสักนิด
 โรงเรียนบ้านในไร่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  ตั้งอยู่หมู่ ๗   

ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   

มีนักเรียนประมาณ ๑๔๖ คน  ครูและบุคลากร ๑๒ คน  

 ห้องสมุดมีขนาดพื้นที่ ๒๕๐ ตารางเมตร เป็นอาคารเอกเทศ มีบุคลากรรับผิดชอบ  

ห้องสมุด ๒ คน  ไม่ได้จบสาขาบรรณารักษศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์ ปริมาณทรัพยากร  

สารสนเทศประมาณ ๔,๗๘๔ รายการ (ข้อมูลเดือนมิถุนายน ปี ๒๕๕๓)  วิสัยทัศน์ห้องสมุด คือ   

“ห้องสมุดบ้านในไร่ เป็นศูนย์รวมความรู้และคลังปัญญาที่ทันสมัยที่สุดของจังหวัดพังงาในปี ๒๕๕๕”  

 

ความท้าทายที่มีต่อห้องสมุด
 บุคลากรรับผิดชอบดูแลห้องสมุดไม่ได้จบสาขาบรรณารักษศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์

โดยตรง และมีข้อจำกัดบ้างในด้านการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วม

กิจกรรมของห้องสมุดและโรงเรียนเนื่องจากบุคลากรเหล่านั้นต้องประกอบอาชีพของตนเอง และ

บางครั้งขาดความกล้าที่จะแสดงตนให้สาธารณชนทราบ 

 

สิ่งดีดีที่น่าสนใจ

บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน

 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในไร่มีเป้าหมายในการสร้างโรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สอง และ

เห็นความสำคัญของห้องสมุดในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนจึงได้ประชุมระดม

พลังสมองจากผู้มีส่วนร่วมทุกคน และนำมาจัดทำแผนพัฒนา แต่งตั้งให้ครูทุกคนในโรงเรียน  

เป็นคณะกรรมการห้องสมุด จากนั้นมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละงาน/กิจกรรมตาม

ความสนใจหรือความถนัด ส่วนงานที่ยากให้ครูทุกคนร่วมกันทำ ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนได้ติดตาม

ความก้าวหน้าของงานเป็นระยะ นอกจากนี้ยังเชิญผู้เกี่ยวข้องมาแสดงความคิดเห็นอยู่เสมอ  

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านในไร่
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 ในด้านการจูงใจให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนั้นผู้บริหารมีการให้รางวัลตามสมควรและ  

อยู่ร่วมกิจกรรมกับนักเรียนเสมอ สร้างขวัญกำลังใจและทำให้นักเรียนรู้สึกภาคภูมิใจ และกระตุ้น  

ให้บุคลากรในโรงเรียนใช้เวลาอ่านหนังสือในห้องสมุดอย่างน้อย ๑๕ นาที เป็นตัวอย่างแก่นักเรียน 

 

บทบาทของครูบรรณารักษ์

 บุคลากรรับผิดชอบดูแลห้องสมุดไม่ได้จบสาขาบรรณารักษศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์

โดยตรง แต่มีความกระตือรือร้นพัฒนาห้องสมุด และเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานอยู่เสมอ เช่น 

อบรมในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ อบรมการเล่านิทานจัดโดยมูลนิธิสิกขาเอเชีย การประชาสัมพันธ์  

ห้องสมุดเชิงรุกโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์  

ห้องสมุดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นต้น  

 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

 ห้องสมุดสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยจัดมุมความรู้เกี่ยวกับ

ท้องถิ่นในห้องสมุด ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเอง  นอกจากนี้กิจกรรมส่งเสริม  

การอ่านส่วนใหญ่ยังได้สอดแทรกสาระตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ เช่น กิจกรรม  

ลานนิทานสานฝัน กิจกรรมวัดแววนักเรียน (คณิตคิดสนุก คัดลายมือ ค้นหาคำศัพท์ ฯลฯ) 

กิจกรรมศิลปะและงานประดิษฐ์ กิจกรรมห้องสมุดสอนการบ้าน 

 การให้บริการและกิจกรรมของห้องสมุด 

 ห้องสมุดจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมดิวอี้  ใช้โปรแกรม Library 2000   

ลงทะเบียนหนังสือ ให้บริการเวลาทำการของโรงเรียน และบริการในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และ  

วันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยมีบริการด้านต่าง ๆ เช่น ยืม-คืน บริการสืบค้นข้อมูล บริการการอ่าน  

 ห้องสมุดยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย จัดต่อเนื่องสม่ำเสมอ และ  

สับเปลี่ยนกิจกรรมไม่ให้นักเรียนรู้สึกเบื่อ นอกจากนี้ได้ให้รางวัลตามโอกาสที่สมควรเพื่อชักจูง  

ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดโรงเรียนบ้านในไร่นั้น   

ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์แบ่งเป็น ๓ กลยุทธ์ คือ 
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๑	

๒	

๓	

๑	กิจกรรมนิทานจากพี่สู่น้อง	
๒	กิจกรรมกล่องความรู้สู่ชุมชน	
๓	นักเรียนโรงเรียนเครือข่ายเข้ามาใช้บริการในห้องสมุด	

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านในไร่
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 กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างมิตรสัมพันธ์ คือการให้บริการพื้นฐานและบริการอื่น ๆ ตามความ

เหมาะสมเพื่อให้ผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการอย่างเสมอภาค สามารถเข้าถึงทรัพยากร

สารสนเทศได้อย่างรวดเร็วตรงตามความต้องการโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้แก่ บริการยืม-คืน 

สอนวิธีการใช้ห้องสมุด จัดทำรายชื่อหนังสือใหม่ จัดหาทรัพยากรที่หลากหลาย บริการตอบคำถาม

และช่วยค้นคว้า บริการแนะนำหนังสือใหม่ บริการผู้ปกครองและชุมชน 

 กลยุทธ์ที่ ๒ สานฝันด้วยไมตรี โดยจัดกิจกรรมสม่ำเสมอ หลากหลาย เพื่อหลีกเลี่ยง  

ความจำเจ และให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจำวันเพื่อให้นักเรียนแสดงความสามารถที่เกิดจากการอ่าน

และปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ได้แก่ กิจกรรมลานนิทานสานฝัน กิจกรรมห้องสมุดสอนการบ้าน 

กิจกรรมนิทานจากพี่สู่น้อง กิจกรรมยอดนักอ่าน กิจกรรมสัปดาห์หรรษา 

 ในส่วนของกิจกรรมลานนิทานสานฝัน ได้จัดกิจกรรมย่อย คุณตาคุณยายสอนหลาน   

โดยชักชวนผู้สูงอายุมาเล่าประสบการณ์ ประวัติของหมู่บ้านให้กับเด็ก ๆ ฟัง 

 ในส่วนของกิจกรรมสัปดาห์หรรษา ประกอบด้วย วันจันทร์จัดกิจกรรมวัดแววนักเรียน   

(ส่งเสริมการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น คณิตคิดสนุก คัดลายมือ ค้นหาคำศัพท์ ฯลฯ) 

วันอังคารจัดกิจกรรมศิลปะและงานประดิษฐ์  วันพุธจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เช่น   

รำวงมาตรฐาน  วันพฤหัสบดีจัดกิจกรรมชมสารคดีความรู้ และเกมนำไปสู่การอ่าน  วันศุกร์  

จัดกิจกรรมห้องสมุดสัญจร  

 กลยุทธ์ที่ ๓ เปิดโลกห้องสมุดสู่ชุมชน โดยจัดบริการเชิงรุกเคลื่อนตัวเข้าหาชุมชน   

ขยายพื้นที่การทำงานของห้องสมุดที่ไม่จำกัดอยู่แค่เพียงภายในโรงเรียนเท่านั้น แต่ยังขยาย  

การให้บริการชุมชนและจัดกิจกรรมนิทานสำหรับนักเรียนและชุมชนให้ตระหนักถึงความสำคัญ  

ของการอ่าน  นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการในวันหยุด กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมปาร์ตี้สุดสัปดาห์ หรรษา

ห้องสมุด (นักเรียนได้แสดงผลงาน เช่น ทำปูนปาสเตอร์ พวงกุญแจ วาดภาพ ศิลปะ งานประดิษฐ์ 

ปั้นดินน้ำมัน ทำผ้าพื้นเมือง) กิจกรรมกล่องความรู้สู่ชุมชน  
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 ห้องสมุดมีการวัดประเมินผลการอ่านของนักเรียนจากผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม   

ซึ่งทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และยังมีผลงานกลับบ้าน สร้างความภาคภูมิใจให้กับทั้งตนเองและ  

ผู้ปกครอง นอกจากนี้เมื่อเด็กได้ทำกิจกรรมแล้ว ครูช่วยกระตุ้นให้นักเรียนอยากไปอ่านหนังสือภาพ

สวย ๆ ต่อ เป็นการดึงความสนใจเด็กให้ทำกิจกรรมและรักการอ่าน  

 

ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

 การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดของโรงเรียนคำนึงถึงการมีส่วนร่วมและปฏิบัติ

ตามแนวทางห้องสมุด ๓ ดี และได้แต่งตั้งภาคี ๔ ฝ่าย ประกอบด้วย ครู ผู้ปกครอง นักเรียน 

กรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมเสนอชื่อและคัดเลือกหนังสือ นอกจากนี้ยังได้สำรวจพฤติกรรม  

การอ่านของนักเรียนและหนังสือที่นักเรียนสนใจเพื่อจัดหาหนังสือ/สื่อได้ตรงกับความต้องการ  

ของผู้ ใช้บริการ โดยจัดหาหนังสือใหม่ทุกเดือนเพื่อให้ผู้ ใช้บริการได้อ่านหนังสือที่ทันสมัย   

ทันต่อเหตุการณ์  



บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

 เมื่อเข้าร่วมโครงการฯ โรงเรียนได้ปรับปรุงห้องสมุด โดยปรับปรุงด้านสภาพแวดล้อม  

ให้มีบรรยากาศสดใส สีสันตัดกัน ดึงดูดให้นักเรียนอยากเข้าห้องสมุด จัดทำระบบไฟและแสงสว่าง

ให้รู้สึกเย็นสบาย เน้นแสงในมุมต่าง ๆ ทาสีผนังห้องสมุดให้สวยงาม และจัดให้มีมุมต่าง ๆ เช่น   

มุมวัฒนธรรมท้องถิ่น (จำลองเครื่องมือประมงซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชน)  มุมเฉลิมพระเกียรต ิ

มุมธรรมชาติ มุมผลงาน มุมเด็กเล็ก มุมอินเทอร์เน็ต และมุมชมสารคดี เป็นต้น  นอกจากนี้  

ได้ต่อเติมศาลาอ่านหนังสือบริเวณด้านหน้าห้องสมุด และปรับปรุงธรรมชาติโดยรอบห้องสมุด 

 

เครือข่ายและความร่วมมือ

 ความร่วมมือกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆในโรงเรียน

 ครูบรรณารักษ์เชิญชวนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เข้ามาใช้ห้องสมุดและจัดกิจกรรม

ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเมื่อเข้ารับการอบรมด้านการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการอ่าน  

ก็ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับครูในโรงเรียนด้วย ทำให้ทราบและมีส่วนร่วมในงานห้องสมุดทุกคน 

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านในไร่
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

 ความร่วมมือกับนักเรียน

 ห้องสมุดมียุวบรรณารักษ์คอยช่วยงาน เช่น บริการยืม-คืน จัดเก็บหนังสือเข้าชั้น เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีวิธีจูงใจให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดโดยประชาสัมพันธ์กิจกรรมในแต่ละวัน 

สัปดาห์ หรือแต่ละเดือนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  นอกจากนี้นักเรียนยังมีส่วนร่วมในการวางแผน

และจัดกิจกรรมด้วยตนเอง เช่น กิจกรรมลานนิทานสานฝัน กิจกรรมนิทานจากพี่สู่น้อง  

 ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน

 ผู้อำนวยการต้องการให้โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ดังนั้นห้องสมุดจึงมี

กิจกรรมร่วมกับชุมชน ได้แก่ “กิจกรรมผูกมิตร จิตสัมพันธ์” คือเปิดบริการให้ชุมชนเข้ามาใช้บริการ

อ่านหนังสือและสามารถยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้านได้ และ “กิจกรรมสานฝัน ด้วยไมตรี”   

ซึ่งจัดเดือนละ ๒ ครั้ง โดยโรงเรียนนำยุวบรรณารักษ์ไปเล่านิทานสานฝันให้กับเด็ก ๆ ในชุมชนฟัง 

และ “กิจกรรมตะกร้าความรู้สู่ชุมชน” โดยนำหนังสือใส่ตะกร้าไปให้ชุมชนยืมอ่าน 

 ในด้านการขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนให้มีส่วนร่วมพัฒนาห้องสมุดนั้น

อาศัยความตั้งใจพัฒนา และความจริงใจ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การมองผู้ปกครองเชิงบวก   

และให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น นำข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์มาปฏิบัติ 

ทำให้ผู้ปกครองและชุมชนภาคภูมิใจและพร้อมที่จะช่วยเหลือโรงเรียน ชุมชนยังมีส่วนร่วมออกแบบ

ปรับปรุงสภาพทางกายภาพของห้องสมุดด้วย  

 โรงเรียนมีข้อจำกัดบ้างในด้านการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเข้ามา

ร่วมกิจกรรมของห้องสมุดและโรงเรียนเนื่องจากบุคลากรเหล่านั้นต้องประกอบอาชีพของตนเอง 

และบางครั้งขาดความกล้าแสดงออก ซึ่งมีวิธีแก้ปัญหาคือบุคลากรในโรงเรียนเข้าไปพบปะพูดคุย 

สร้างความสนิทสนม หรือบางครั้งนำนักเรียนไปศึกษาที่บ้านผู้รู้ในท้องถิ่น 

  

วิธีการบริหารจัดการงบประมาณ

 ห้องสมุดได้งบประมาณจากมูลนิธิสิกขาเอเชียนำมาสร้างห้องสมุดเป็นอาคารเอกเทศ 

และเมื่อได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

ได้แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ นำไปใช้ปรับปรุงด้านกายภาพห้องสมุด จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท   

และซื้อหนังสือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  นอกจากนี้ยังมีวิธีประหยัดค่าจ้างแรงงานโดยให้ชุมชนเข้ามา  

ช่วยตกแต่งสถานที่  
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๑	

๓	

๕	

๒	

๔	

๖	

๑,	๒	สภาพห้องสมุดก่อนปรับปรุง	
๓,	๔,	๕,	๖	สภาพห้องสมุดภายหลังการปรับปรุง	

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านในไร่
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ���
เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

๑	

๓	

๒	

๔	

๑	มุมธรรมชาติ	
๒	ศาลาข้างห้องสมุด	
๓	มุมหนังสือสำหรับเด็กเล็ก	
๔	มุมวัฒนธรรมท้องถิ่น	
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ภาคภูมิใจในความสำเร็จ
 หลังจากปรับปรุงห้องสมุดแล้วนักเรียนเข้ามาใช้ห้องสมุดศึกษาค้นคว้าเพิ่มมากขึ้น 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีนิสัยรักการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่างเข้าห้องสมุด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

ลดปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ลง นอกจากนี้ผู้ปกครองและชุมชนมีความรู้สึกรัก 

และรู้สึกเป็นเจ้าของห้องสมุด และเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นประมาณ ๑๐ คนต่อวัน 

 

สะท้อนบทเรียนความสำเร็จ
 จากเรื่องราวดีดีข้างต้นทำให้สามารถสรุปได้ว่าห้องสมุดโรงเรียนบ้านในไร่พัฒนา 

จนประสบผลสำเร็จ ส่งผลต่อนักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่างเข้าห้องสมุด มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น เกิดจากปัจจัยหลายประการ ดังนี้ 

 ๑) ผู้บริหารให้ความสำคัญในการพัฒนาห้องสมุด และคอยให้คำปรึกษา แนะนำ ติดตาม

ดูแลตลอดเวลา 

 ๒) คณะทำงานของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยครูทุกคนร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว 

 ๓) ห้องสมุดมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหลากหลาย จัดต่อเนื่องตลอดเวลา ช่วยดึงดูด 

ให้นักเรียน ครู และชุมชนเข้ามาใช้บริการมากขึ้น 

  

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านในไร่





ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)



���

โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
 

ทำความรู้จักกันก่อนสักนิด
 โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี (บ้านเมืองเก่า) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒  ตั้งอยู่ที่ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดสอน

ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖  มีนักเรียนประมาณ ๗๗๐ คน  

 ห้องสมุดเป็นอาคารเอกเทศ มีเนื้อที่ ๑๘๓ ตารางเมตร มีบุคลากรรับผิดชอบห้องสมุด ๒ คน  

 

ความท้าทายที่มีต่อห้องสมุด
 ครูบรรณารักษ์มีภาระงานมาก เนื่องจากต้องสอนหนังสือด้วยทำให้ต้องปิดห้องสมุด  

เวลาสอนหนังสือ นักเรียนเข้ามาใช้บริการน้อยเนื่องจากมีหนังสือค้นคว้าไม่เพียงพอ การจัดหมวดหมู่

หนังสือไม่เป็นระบบทำให้ยากแก่การค้นหาหนังสือ  

 

สิ่งดีดีที่น่าสนใจ

บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน

 ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความร่วมมือกับบุคลากรทุกคน  

ในโรงเรียนให้เข้ามาร่วมกันพัฒนาห้องสมุด โดยในขั้นตอนแรกได้ประชุมชี้แจงให้ครูทุกคนทราบถึง

การที่โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจ

กับบุคลากร และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ หมุนเวียน

กันเข้ามาจัดกิจกรรมในห้องสมุด  แต่งตั้งคณะทำงาน จำนวน ๑๐ คน รับผิดชอบดูแลห้องสมุด  

และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สนับสนุนให้มีนักเรียนทำหน้าที่ยุวบรรณารักษ์ช่วยทำงานห้องสมุด 

 





ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)



���
เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

บทบาทของครูบรรณารักษ์

 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

 โดยจัดทำปฏิทินจัดกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

รับผิดชอบดูแล เน้นด้านการอ่านและการค้นคว้า และจัดทำป้ายนิเทศโดยให้หัวหน้ากลุ่มสาระ  

การเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ และปฐมวัยอีก ๑ กลุ่ม รับผิดชอบหมุนเวียนกันจัดทำ ซึ่งครูผู้รับผิดชอบ

แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จะมอบหมายให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้มาจัดทำป้ายนิเทศ เช่น 

กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ วันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ 

 การให้บริการและกิจกรรมของห้องสมุด 

 หลังจากปรับปรุงห้องสมุดแล้วครูบรรณารักษ์ได้เข้ารับการอบรมการบริหารงานห้องสมุด 

และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การจัดหมวดหมู่หนังสือ ห้องสมุดจัดหมวดหมู่หนังสือตาม

ระบบทศนิยมดิวอี้  และเพิ่มเติมหนังสืออีก ๕ ประเภท ได้แก่  น. คือหนังสือประเภทนวนิยาย   

ย. คือหนังสือสำหรับเยาวชน  บร. คือแบบเรียน  อ. คือหนังสืออ้างอิง  รส. คือเรื่องสั้น  และ  

ใช้แถบสีเพื่อให้ง่ายแก่การค้นหา ใช้โปรแกรม PLS 3 ในการลงทะเบียนหนังสือ บริการยืม-คืน 

ห้องสมุดจัดให้มีบริการยืม-คืน บริการการอ่าน บริการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น 

 ห้องสมุดยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย กิจกรรมเด่น ๆ ได้แก่ 

 กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยให้นักเรียนยุวบรรณารักษ์นำหนังสือไปให้เพื่อน ๆ อ่าน

ถึงมือ เวียนตามห้องทีละห้องจนครบ ซึ่งเขียนเป็นตารางกำหนดไว้ 

 

ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

 ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด ประกอบด้วย หนังสือเบ็ดเตล็ด ทั่วไป ปรัชญา ศาสนา 

สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปะและนันทนาการ 

วรรณคดี ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ นวนิยาย หนังสือเด็กและเยาวชน แบบเรียน หนังสืออ้างอิง 

เรื่องสั้น สารคดี บันเทิงคดี หนังสือคู่มือ หนังสืออ่านเพิ่มเติม นิทาน หนังสือภาพ นิตยสาร 

วารสาร  หนังสือตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ  
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บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

 ปรับปรุงห้องสมุดโดยปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำมุขยื่นออกไปนอกอาคารเพื่อกันแดดและ

ประหยัดพลังงาน เพื่อไม่ให้เครื่องปรับอากาศต้องทำงานหนัก และเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอก  

และใช้เป็นที่พักผ่อนเพิ่มพื้นที่ให้กับห้องสมุด ทาสีภายในและภายนอกห้องสมุด เน้นสีสันสวยงาม  

สลับสีเพื่อให้มีบรรยากาศสดใสดึงดูดความสนใจนักเรียน นอกจากนี้ได้ปูกระเบื้อง จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้

ที่มีสีสันสะดุดตา ซื้อเบาะยางทำมุมสบาย มีหมอนอิง ตุ๊กตา สำหรับให้เด็กนั่ง นอนอ่านหนังสือ 

และทำกิจกรรม  

 มีมุมต่าง ๆ เช่น ห้องสมุดเสียง มุมแนะนำอาชีพ (แสดงผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุ นักเรียน

สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากเอกสารประกอบการเรียนเกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ)   

มุมท้องถิ่น (จัดหาหนังสือเกี่ยวกับแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในท้องถิ่น

สำหรับให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้)  มุมสบาย (จัดให้นักเรียนนั่งและนอนอ่านได้ตามอัธยาศัย)   

มุมกิจกรรม (จัดในลักษณะเวทีคนเก่ง สำหรับใช้จัดกิจกรรมเล่านิทาน ตอบปัญหา แสดงละคร ฯลฯ) 

มุมเรียนอื่น ๆ (จัดหนังสือแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ)  

 

เครือข่ายและความร่วมมือ

 ความร่วมมือกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆในโรงเรียน

 ครูบรรณารักษ์เชิญชวนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เข้ามาใช้ห้องสมุด จัดกิจกรรม  

ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจัดทำป้ายนิเทศความรู้โดยให้นักเรียนค้นคว้าข้อมูลนำมาจัดทำป้ายนิเทศ 

 ความร่วมมือกับนักเรียน

 ห้องสมุดมียุวบรรณารักษ์คอยช่วยงาน และแนะนำหนังสือและกิจกรรมห้องสมุดหน้าเสาธง 

บริการจัดเก็บหนังสือ และบริการยืม-คืนหนังสือ 

 ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน

 ห้องสมุดได้เปิดให้บริการแก่ชุมชนด้วย นอกจากนี้ชุมชนยังบริจาคเงินสำหรับจัดซื้อ

หนังสือเข้าห้องสมุด 

 

 

ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

วิธีการบริหารจัดการงบประมาณ

 เมื่อได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 

๒๐๐,๐๐๐ บาท ได้แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ นำไปใช้ปรับปรุงด้านกายภาพห้องสมุดทั้งบรรยากาศ

ภายในและภายนอกห้องสมุด จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และซื้อหนังสือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี ้ 

ยังได้ประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับบริจาคจากผู้ปกครองนำมาซื้อหนังสือใหม่เพิ่มเติม 

 

ภาคภูมิใจในความสำเร็จ
 หลังจากปรับปรุงห้องสมุดแล้วครู นักเรียน และชุมชนสนใจเข้ามาศึกษาค้นคว้าใน  

ห้องสมุดมากขึ้น จากเดิม ๗๐ คนต่อวัน เพิ่มขึ้นเป็น ๑๕๐ คนต่อวัน นักเรียนยืมหนังสือเพิ่มขึ้น

จากเดิม ๒๕ เล่มต่อวัน เพิ่มขึ้นเป็น ๕๐ เล่มต่อวัน นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  

เฉลี่ยทุกช่วงชั้นร้อยละ ๑๐๐ 

 

สะท้อนบทเรียนความสำเร็จ
 จากเรื่องราวข้างต้นทำให้สามารถสรุปได้ว่าห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลปราณบุรีพัฒนา  

จนประสบผลสำเร็จ ส่งผลต่อนักเรียน ครู และชุมชนเข้ามาใช้บริการมากขึ้น และนักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรมด้วยความเต็มใจ เกิดจากปัจจัยหลายประการ ซึ่งปัจจัยที่สำคัญคือ ผู้บริหารให้ความสำคัญ

ในการพัฒนาห้องสมุด ประชุมสร้างความเข้าใจกับบุคลากร และมอบหมายงานให้ครูกลุ่มสาระ  

การเรียนรู้ต่าง ๆ มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 



ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเข้ามาใช้บริการในห้องสมุด	
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๑	

๓	

๕	

๒	

๔	

๖	

๑,	๒	นักเรียนร่วมวางแผนและปรับปรุงห้องสมุด	
๓,	๔,	๕,	๖	ห้องสมุดภายหลังการปรับปรุง	

ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)





ห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
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โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
 

ทำความรู้จักกันก่อนสักนิด
 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐  ตั้งอยู่เลขที ่

๔๓๐ หมู่ ๑๔ ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖   

มีนักเรียนประมาณ ๕๒๓ คน  ครูและบุคลากร ๔๒ คน (ข้อมูลเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓) 

 ห้องสมุด มีพื้นที่ ๑๘๐ ตารางเมตร (ขนาด ๒ ห้องเรียน)  บุคลากรรับผิดชอบห้องสมุด

โดยตรง ๑ คน  ผู้บริหารและครูทั้งโรงเรียนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาห้องสมุด ซึ่งประกอบด้วย 

คณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงานพัฒนาห้องสมุดด้านกายภาพ คณะกรรมการพัฒนาส่งเสริม

การอ่านและกิจกรรมห้องสมุด คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือ   

คณะกรรมการการเงิน คณะกรรมการประเมินผล  ห้องสมุดมีปริมาณทรัพยากรสารสนเทศประมาณ 

๗,๕๐๐ รายการ  

 

ความท้าทายที่มีต่อห้องสมุด
 ประเด็นท้าทายสำหรับห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ได้แก่ มีงบประมาณจัดซื้อ

หนังสือน้อย และบุคลากรที่รับผิดชอบห้องสมุดไม่ได้จบวุฒิการศึกษาด้านบรรณารักษศาสตร์หรือ

สารสนเทศศาสตร์  

 

สิ่งดีดีที่น่าสนใจ

บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน

 ผู้บริหารโรงเรียนเห็นความสำคัญของห้องสมุดโรงเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และการพัฒนานักเรียนให้รักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นผู้นำผลักดันให้เกิด

การพัฒนาห้องสมุด  ในด้านการดำเนินงานปรับปรุงห้องสมุด เมื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาห้องสมุด  

มีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต  

ห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

โดยมีครู นักเรียน ผู้ปกครอง เป็นกรรมการพัฒนาห้องสมุด โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนา

ห้องสมุดและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายตอบสนองความต้องการและการพัฒนา  

ของนักเรียน 

 นอกจากนี้ผู้บริหารโรงเรียนมีกลวิธีสร้างความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายโดยชี้แจง

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการและขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายในที่ประชุมครูและผู้บริหาร และ  

ในที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และที่ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  และให้ครู นักเรียน   

ผู้ปกครอง ร่วมกันคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด และขอความร่วมมือครูทุกคนให้ร่วมโครงการ  

รักการอ่าน ติดตาม ให้คำปรึกษานักเรียนบันทึกการอ่านลงในสมุดรักการอ่าน 

  

บทบาทของครูบรรณารักษ์

 บุคลากรรับผิดชอบดูแลห้องสมุดไม่ได้จบสาขาบรรณารักษศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์

โดยตรง แต่มีความกระตือรือร้นพัฒนาห้องสมุด และได้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ 

 ครูบรรณารักษ์มีกลวิธีสร้างความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน โดยชี้แจง

ทำความเข้าใจในการปฏิบัติตามโครงการ และขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายในที่ประชุมครูและ  

ผู้บริหาร และในที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และที่ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  

 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

 ครูบรรณารักษ์มีเทคนิควิธีเชิงรุกเชิญชวนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มาเข้าร่วมพัฒนา

ห้องสมุดและใช้ห้องสมุดสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจัดเต็นท์

เชิญครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มาออกงาน และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการ

เสนอรายชื่อหนังสือที่ต้องการให้ห้องสมุดซื้อ 

 การให้บริการและกิจกรรมของห้องสมุด

 ห้องสมุดจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมดิวอี้ และใช้แถบสีช่วยอำนวยความสะดวก

ของผู้ใช้บริการ และมีบริการต่าง ๆ เช่น บริการยืม-คืน บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า บริการแนะนำหนังสือใหม่ นอกจากนี้ยังจัด “สัปดาห์ไม่เสียค่าปรับ” 

เพื่อให้นักเรียนมาคืนหนังสือที่ยืมไว้เกินกำหนดเวลา 
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 นอกจากนี้ห้องสมุดยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย ตัวอย่างกิจกรรมเด่น ๆ 

ได้แก่ 

 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดโดยขอความร่วมมือครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมจัดกิจกรรม 

แข่งขัน และนิทรรศการ 

 กิจกรรมเครือข่ายรักการอ่าน โดยให้นักเรียนอ่านหนังสือที่สนใจ ถ้าคิดว่าหนังสือเล่มใด

มีเนื้อหาดีน่าสนใจ ให้แนะนำหนังสือกับเพื่อน โดยรวมกลุ่ม มีการตั้งชื่อกลุ่มแล้วอ่านหนังสือ  

เล่มนั้นด้วยกัน พร้อมทั้งสรุปอภิปรายเรื่องที่อ่าน 

 กิจกรรมแนะนำหนังสือใหม่ เมื่อมีหนังสือใหม่ ๆ เข้ามาในห้องสมุด ครูบรรณารักษ์  

จะนำหนังสือนั้นไปแนะนำกับผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้อำนวยการโรงเรียนจะแนะนำในที่ประชุม

ครู ผู้ปกครอง และถ้าหนังสือนั้นเหมาะสมกับวัยของนักเรียนผู้อำนวยการจะแนะนำหนังสือ  

ที่หน้าเสาธงให้นักเรียนทราบด้วย 

 นอกจากนี้ยังมีเว็บบอร์ดให้นักเรียนเขียนว่าอ่านหนังสือแล้วได้สาระอะไรบ้าง มีวรรคทอง 

ประโยคทองอะไร แล้วครูให้คะแนน มีตุ๊กตารักการอ่านให้นักเรียนได้กอด หนุนนอนระหว่าง  

อ่านหนังสือในห้องสมุด 

 

ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

 หลังจากเข้าร่วมโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน ทำให้ได้รับ  

งบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลสำหรับใช้จัดซื้อหนังสือ/สื่อการเรียนรู้ ทำให้  

มีหนังสือเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ห้องสมุดยังบริการสื่อโสตทัศน์ เช่น ภาพยนตร์ 

 ในด้านการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด ได้มีการแต่งตั้งกรรมการพัฒนาห้องสมุด 

ประกอบด้วย ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด  

 

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

 เทคนิควิธีปรับปรุงด้านกายภาพห้องสมุด ได้แก่ ทาสีอาคารและผนังห้องสมุดใหม่  

ให้สดใสน่าเข้าใช้บริการ และเพื่อความประหยัดจึงใช้วิธีนำของเก่ามาปรับใช้ใหม่ เช่น ชั้นวางหนังสือ 

ซึ่งแต่เดิมเป็นไม้สักสีน้ำตาล ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้นักเรียนเลือกสีที่ชอบและช่วยกันทาสีใหม่ 

ห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

จึงได้ชั้นวางหนังสือที่มีสีสันสดใส ดึงดูดความสนใจของนักเรียน และนักเรียนก็ภูมิใจ มีความรู้สึก

เป็นเจ้าของ เพราะได้ช่วยเลือกสีและทาสีด้วยตนเอง ซึ่งการทาสีชั้นวางหนังสือนั้น ในตอนแรก  

ครูในโรงเรียนไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะคิดว่าจะทำลายเนื้อไม้สัก แต่เมื่อเห็นผลงานสำเร็จแล้ว   

ชั้นวางหนังสือมีสีสันสวยงามครูก็เริ่มชอบ เพราะเห็นว่าห้องสมุดมีสีสันสวยงามและนักเรียนชอบ  

 

เครือข่ายและความร่วมมือ

 ความร่วมมือกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆในโรงเรียน

 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นคณะกรรมการห้องสมุด มีหน้าที่ร่วมกันวางแผนพัฒนาและ

ช่วยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และดำเนินงานห้องสมุด นอกจากนี้ในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  

ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมจัดกิจกรรม แข่งขัน และนิทรรศการด้วย ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

มีส่วนช่วยเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด ทำให้ทุกคนมีความสุขที่ได้อ่านหนังสือที่ตนเองช่วยเลือก 

 ความร่วมมือกับนักเรียน

 หลังการปรับปรุงห้องสมุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนสนใจเข้ามาใช้บริการมาก นอกจากนี้

ครูบรรณารักษ์ฝึกผู้ช่วยงานห้องสมุดเพื่อช่วยลดภาระครู และจูงใจให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  

ส่งเสริมการอ่านและห้องสมุด โดยมอบหมายให้นักเรียนชุมนุมห้องสมุดและยุวบรรณารักษ์ช่วยงาน

ในห้องสมุด ได้แก่ บริการยืม-คืน ซ่อมแซมหนังสือ ทำความสะอาดห้องสมุด เป็นต้น 

 ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน

 โรงเรียนขยายบริการสู่ชุมชน เช่น ผู้ปกครองยืมหนังสือผ่านนักเรียน ผู้ปกครองและ

ชุมชนเข้ามาเป็นคณะกรรมการห้องสมุดมีชีวิต และคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด  

 

วิธีการบริหารจัดการงบประมาณ

 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์เป็นโรงเรียนสมทบพัฒนาคู่ขนาน ในปี ๒๕๕๒ ซึ่งได้รับ  

งบประมาณพัฒนาห้องสมุดจากองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้นำไปใช้

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด และจัดซื้อหนังสือและ  

สื่อการเรียนรู้ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้สมทบงบประมาณเป็นค่าเดินทาง

ฝึกอบรมของบุคลากร จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท  
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 โรงเรียนมีวิธีการบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ได้แก่ การพัฒนาปรับปรุงทีละเล็ก

ทีละน้อย นำชั้นหนังสือเดิมมาปรับปรุงทาสีใหม่โดยใช้แรงงานจากบุคลากรภายในโรงเรียน ได้แก่ 

ครู นักเรียน และนักการ  

 

ภาคภูมิใจในความสำเร็จ
 หลังการปรับปรุงห้องสมุดนักเรียนสนใจเข้ามาอ่านและยืมหนังสือมากขึ้น อยากมีเวลา  

อยู่ในห้องสมุดนานขึ้น นักเรียนที่ไม่เคยเข้าห้องสมุดก็เข้ามาใช้บริการ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 

การค้นคว้า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมากขึ้น 

ตรวจสอบจากแบบบันทึก สถิติ และการสังเกต ทั้งนี้เป็นผลจากการจัดกิจกรรมหลากหลายและ  

ต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา เป็นกิจกรรมที่นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างสนุกสนาน มีความสุข อีกทั้ง

สภาพและบรรยากาศเปลี่ยนไป ห้องสมุดมีสีสันสดใสขึ้น นักเรียนภาคภูมิใจที่ได้คัดเลือกหนังสือ  

ที่ตนเองต้องการ และได้ช่วยปรับปรุงห้องสมุดโดยทาสีชั้นวางหนังสือ 

 บุคลากรในโรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญของห้องสมุด เข้ามาใช้บริการมากขึ้น และ

ช่วยกันดูแลพัฒนา ตลอดจนร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  

 

สะท้อนบทเรียนความสำเร็จ
 จากเรื่องดีดีข้างต้นทำให้สรุปได้ว่า ห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์พัฒนาจนประสบ

ผลสำเร็จ ส่งผลต่อนักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่างเข้าห้องสมุด เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม

การอ่านด้วยความเต็มใจ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น เกิดจากปัจจัยหลายประการ ดังนี้ 

 ๑) ผู้บริหารโรงเรียนเห็นความสำคัญของห้องสมุดโรงเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และการพัฒนานักเรียนให้รักการอ่าน มีความตั้งใจจริง มีใจรักงานห้องสมุด และเป็นผู้นำผลักดัน  

ให้เกิดการพัฒนาและประสานความร่วมมือกับบุคลากรทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

ห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

 ๒) บุคลากรที่รับผิดชอบดูแลงานห้องสมุดทำงานด้วยใจรัก แม้จะไม่ได้จบสาขา

บรรณารักษศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์โดยตรง แต่มีความกระตือรือร้นพัฒนาห้องสมุด   

มีความคิดสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และเป็น

กิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ ซึ่งมีส่วนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนสูงขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งจำเป็นในการประสานความร่วมมือ  

กับบุคลากรทุกฝ่ายทั้งครูและนักเรียน 

 ๓) บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนเห็นความสำคัญของห้องสมุด ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง 

ร่วมใจพัฒนา และร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นอย่างดี 

 ๔) การสนับสนุนด้วยดีจากบุคคล องค์กรภายนอกโรงเรียน เช่น องค์การบริหาร  

ส่วนตำบล ผู้ปกครอง และชุมชน เป็นต้น และความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและบุคคล องค์กร

ภายนอก ซึ่งโรงเรียนเองได้ให้บริการแก่ผู้ปกครองและชุมชนด้วย 

 ๕) จุดเด่นอีกประการหนึ่งของห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ คือ กิจกรรมเครือข่าย 

รักการอ่าน โดยให้นักเรียนแนะนำหนังสือที่คิดว่ามีเนื้อหาดีให้กับเพื่อน ๆ อ่าน และมีการอภิปราย

หนังสือเล่มนั้น ๆ ร่วมกัน นับว่าเป็นการอ่านเชิงคุณภาพที่กระตุ้นให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ และ

ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณารักษ์และยุวบรรณารักษ์นำหนังสือไปให้บริการแก่ผู้ปกครองและชุมชน	
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๑	

๓	

๕	

๒	

๔	

๖	

๑,	๒	ครูและนักเรียนช่วยปรับปรุงห้องสมุด	
๓	นักเรียนช่วยคัดแยกหนังสือ	
๔,	๕,	๖	ห้องสมุดภายหลังการปรับปรุง	



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์





ห้องสมุดโรงเรียนบ้านซรายอ
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โรงเรียนบ้านซรายอ
 

ทำความรู้จักกันก่อนสักนิด 
 โรงเรียนบ้านซรายอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒  ตั้งอยู่

หมู่ ๖ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงประถมศึกษา

ปีที่ ๖  มีนักเรียนประมาณ ๕๕๖ คน  ผู้บริหารและครู ๓๔ คน (ข้อมูลปี ๒๕๕๓)  

 ห้องสมุดมีพื้นที่ ๒๑๖ ตารางเมตร  บุคลากรรับผิดชอบงานห้องสมุด ๑ คน และมี  

คณะกรรมการดำเนินงาน ๗ คน  ปริมาณทรัพยากรสารสนเทศที่ลงทะเบียนแล้วประมาณ   

๓,๙๐๔ รายการ (ข้อมูลปี ๒๕๕๓)  วิสัยทัศน์ห้องสมุด “ปลูกฝัง ส่งเสริม แสวงหา องค์ความรู้  

ด้วยตนเอง ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม”  

 

ความท้าทายที่มีต่อห้องสมุด
 ห้องสมุดไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตลอดเวลาทำการของโรงเรียน เนื่องจากครู  

ที่ทำหน้าที่บรรณารักษ์มีภาระงานสอนด้วย  นักเรียนอ่านหนังสือไม่คล่องถึงร้อยละ ๘๐ เนื่องจาก  

ใช้ภาษาถิ่นเวลาอยู่บ้าน และการเชื่อมโยงการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนสู่การเรียนรู้  

ภายในห้องสมุดยังมีน้อย 

  

สิ่งดีดีที่น่าสนใจ

บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน

 ผู้อำนวยการโรงเรียนให้ความสำคัญกับการพัฒนาห้องสมุด สนับสนุนการปรับปรุง  

พัฒนาอย่างเต็มที่ สร้างความร่วมมือกับบุคลากรในโรงเรียนให้เข้ามาร่วมกันพัฒนาห้องสมุด   

โดยในขั้นตอนแรกได้ประชุมชี้แจงแนวคิด วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ รวบรวมข้อมูล

พื้นฐานห้องสมุดก่อนดำเนินงาน มอบหมายคณะผู้รับผิดชอบโครงการ โดยออกคำสั่งแต่งตั้ง   

และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ และประชุมชี้แจงแก่ผู้ปกครองและนักเรียน อีกทั้ง  

ยังสอบถามความคิดเห็นในการพัฒนาห้องสมุด ปรับปรุงตามแนวทางความต้องการของผู้ปกครอง

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านซรายอ
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

และขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนในการร่วมพัฒนา เช่น ขอให้ผู้ปกครอง  

ช่วยต่อเติมห้องสมุด  และดึงครูรุ่นเก่า ๆ เข้ามาเป็นคณะกรรมการและที่ปรึกษา  

 

บทบาทของครูบรรณารักษ์

 บุคลากรรับผิดชอบดูแลห้องสมุดเน้นความร่าเริงแจ่มใส เพื่อดึงดูดให้นักเรียนอยากเข้ามา

ใช้บริการ 

 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

 โดยจัดหาหนังสือ/สื่อการเรียนรู้ตรงตามความต้องการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้

เช่น การใช้การ์ตูนเป็นสื่อสอนภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหานักเรียนอ่านหนังสือไม่ออก การสอน  

ให้นักเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน  

 การให้บริการและกิจกรรมของห้องสมุด

 ห้องสมุดจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมดิวอี้  และใช้โปรแกรม PLS 5 ในการ  

ลงทะเบียนหนังสือ และมีบริการต่าง ๆ เช่น บริการยืม-คืนหนังสือโดยใช้บาร์โค้ด ๓ ช่วงเวลา   

คือ ช่วงเช้า เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น.  ช่วงพักกลางวัน เวลา ๑๑.๓๐-๑๓.๐๐ น.  ช่วงเย็น เวลา 

๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น.  บริการการอ่านและการค้นคว้าจัดในช่วงเวลาปกติ โดยมีครูประจำวิชาควบคุม

ดูแล เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุดใน ๓ ช่วงเวลาข้างต้น  

 ห้องสมุดยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ตาม  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และเน้นการสืบค้นข้อมูล และการค้นคว้าเพิ่มเติมในห้องสมุด ได้แก่ 

 การใช้การ์ตูนเป็นสื่อสอนภาษาไทย เช่น ครูเล่าเรื่องรามเกียรติ์ให้นักเรียนฟัง ใช้กลวิธี  

การเล่าอย่างสนุกสนานชวนติดตาม เพื่อให้นักเรียนสนใจแล้วอยากไปอ่านต่อเองในภายหลัง  

 สอนให้นักเรียนรู้จักใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันการนำเครื่องดนตรีไทย  

ที่เด็กมุสลิมสามารถเล่นได้มาสอน คือ อังกะลุง และให้นักเรียนไปสืบค้นประวัติจากอินเทอร์เน็ต  

เพื่อหาความรู้ต่อ เป็นต้น 

 

 



���

 ประกวดหนังสือเล่มเล็กจัดขึ้นในระดับช่วงชั้นที่ ๑ และ ๒ 

 กิจกรรมต้นไม้พูดได้ โดยให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๖ แบ่งกลุ่มคละกัน   

ผลัดเปลี่ยนกันจัดหาคำศัพท์ คำขวัญ สุภาษิต หรือข้อความที่เป็นความรู้ต่าง ๆ มาติดต้นไม้   

เพื่อให้นักเรียนทุกคนอ่าน 

 กิจกรรมพี่สอนน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ทุกคนที่อ่าน

หนังสือได้ ช่วยสอนหนังสือคนที่อ่านยังไม่ได้และอ่านไม่คล่องในช่วงพักกลางวันหรือเวลาว่าง  

จากการเรียนและทำกิจกรรม 

 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ เช่น แนะนำหนังสือหน้าเสาธง กิจกรรมเล่าให้ฟัง  

จากหนังสือดี แรลลี่หนังสือ กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน กิจกรรมยอดนักเล่านิทาน กิจกรรม  

นักข่าวรุ่นเยาว์ กิจกรรมประกวดทางวิชาการ กิจกรรมอ่านเก็บแต้ม เป็นต้น 

 

ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

 คัดเลือกหนังสือที่มีทั้งเนื้อหาสาระและสีสันสวยงามดึงดูดความสนใจเพื่อให้นักเรียน  

เข้ามาหยิบอ่าน และใช้รูปการ์ตูนเป็นสื่อสำหรับสอนภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก 

 ในด้านการจัดซื้อหนังสือ/สื่อนั้น จัดให้มีคณะกรรมการ ๔ ฝ่าย ร่วมกันคัดเลือกหนังสือ 

 หนังสือที่นักเรียนยืมมากที่สุด ๙ อันดับ (ข้อมูลปี ๒๕๕๓) คือ ๑) เคล็ดไม่ลับ  

สู่ความสำเร็จ  ๒) ไม่ยากถ้าอยากมั่นใจ  ๓) ครอบครัวของหนู  ๔) ไม่ยากถ้าอยากเป็นเด็กดี   

๕) ไม่ยากถ้าอยากฉลาด  ๖) รักน้องดีกว่า  ๗) ๑๒ เคล็ดลับช่วยให้สมองเฉียบแหลม  ๘) ย้อนเวลา

ผจญภัยโลกแห่งสิ่งประดิษฐ์  ๙) Disney Tales of Magic  

 

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

 เมื่อเข้าร่วมโครงการฯ โรงเรียนได้ปรับปรุงห้องสมุดโดยปรับปรุงอาคาร ปรับปรุง   

ภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการอ่านทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด ทาสีผนังห้องสมุด วาดภาพประกอบ 

จัดบรรยากาศห้องสมุดให้มีสีสันสดใสโดยนำงานศิลปะมาตกแต่งภายในห้องสมุด วางหนังสือให้เห็น

ปกเพื่อใช้สีสันของปกดึงดูดความสนใจของนักเรียน  

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านซรายอ
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

 จัดมุมต่าง ๆ เช่น มุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มุมหนังสือบันเทิงคดี มุมดูหนังฟังเพลง มุมสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต มุมสบาย 

  

เครือข่ายและความร่วมมือ

 ความร่วมมือกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆในโรงเรียน

 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด ซึ่งประกอบด้วยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

มีส่วนร่วมในการพัฒนาห้องสมุด และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้  

ต่าง ๆ จัดกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  และเชิญชวนครูเข้ามาศึกษาค้นคว้าและใช้ห้องสมุด

จัดการเรียนการสอน 

 ความร่วมมือกับนักเรียน

 นักเรียนยุวบรรณารักษ์ให้บริการยืม-คืนหนังสือด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ   

และครูบรรณารักษ์เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอยู่เสมอ  

 ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน

 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรมห้องสมุดและเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุน  

การพัฒนาห้องสมุด เช่น ช่วยต่อเติมห้องสมุด  และครูเก่า ๆ เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการห้องสมุด 

และที่ปรึกษา  และห้องสมุดได้ให้บริการแก่ชุมชนด้วย โดยผู้ปกครองและชุมชนสามารถเข้ามาอ่านหนังสือ

ในห้องสมุดและยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน 

 

วิธีการบริหารจัดการงบประมาณ

 เมื่อได้รับงบประมาณสำหรับจัดซื้อหนังสือและปรับปรุงด้านกายภาพ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

รวมกับค่าใช้จ่ายเดินทางเข้ารับการอบรม/ประชุมที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

จัดขึ้น จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท รวม ๒๘๐,๐๐๐ บาท  และงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  

ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ จำนวน ๑๑๖,๔๒๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๓๙๖,๔๒๐ บาท   

ได้นำไปใช้จ่ายดังนี้ 
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 ๑) ซื้อหนังสือและสื่อการเรียนรู้ 

 ๒) ปรับปรุงด้านกายภาพ 

 ๓) พัฒนาบุคลากรและการให้บริการ 

 ๔) พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕) ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  

 

๑	

๓	

๒	

๔	

๑,	๒	ห้องสมุดก่อนการปรับปรุง	
๓,	๔	ห้องสมุดภายหลังการปรับปรุง	

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านซรายอ



���
เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

ภาคภูมิใจในความสำเร็จ
 หลังจากปรับปรุงห้องสมุดแล้ว ครู นักเรียน ชุมชนสนใจเข้ามาศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด

มากขึ้น จากเดิม ๑๒๐ คนต่อวัน  เพิ่มขึ้นเป็น ๒๕๐ คนต่อวัน  นักเรียนยืมหนังสือเพิ่มขึ้น จากเดิม 

๒๐ เล่มต่อวัน เพิ่มขึ้นเป็น ๔๐ เล่มต่อวัน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในด้านการอ่านออกเขียนได้  

เฉลี่ยในแต่ละชั้นเรียน ร้อยละ ๗๐  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีการใช้ห้องสมุด

จัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนได้ค้นคว้า เฉลี่ยในแต่ละชั้นเรียน ร้อยละ ๗๕  

 

สะท้อนบทเรียนความสำเร็จ
 จากเรื่องดีดีจากห้องสมุดโรงเรียนบ้านซรายอทำให้สรุปได้ว่า โรงเรียนพัฒนาห้องสมุด  

จนประสบผลสำเร็จ ส่งผลต่อนักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  

ด้วยความเต็มใจ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในด้านการอ่านออกเขียนได้ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น เกิดจากปัจจัยหลายประการ ดังนี้ 

 ๑) ผู้อำนวยการโรงเรียนให้ความสำคัญกับการพัฒนาห้องสมุด สนับสนุนการปรับปรุง

พัฒนาอย่างเต็มที่ สร้างความร่วมมือกับบุคลากรในโรงเรียนให้เข้ามาร่วมกันพัฒนาห้องสมุด 

 ๒) มีการสอบถามความคิดเห็นของชุมชน ผู้ปกครอง ในการร่วมพัฒนาห้องสมุด   

เพื่อดึงความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน และไม่ เพียงขอความร่วมมือจากชุมชน   

แต่ห้องสมุดเองได้บริการชุมชนด้วย โดยให้ผู้ปกครองเข้ามาใช้ห้องสมุดและสามารถยืมหนังสือ  

กลับไปอ่านที่บ้าน 

 ๓) บุคลากรทำงานห้องสมุดด้วยใจรัก มีความคิดสร้างสรรค์ รู้ปัญหาของเด็ก และตั้งใจ

จริงในการหาแนวทางแก้ปัญหา ช่วยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น 

 ๔) ห้องสมุดโรงเรียนบ้านซรายอมีจุดเด่นอีกประการหนึ่งคือ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  

ที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ช่วยแก้ปัญหานักเรียน

อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้ 
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กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน

และห้องสมุด

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านซรายอ
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โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
 

ทำความรู้จักกันก่อนสักนิด 
 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕  ตั้งอยู่  

เลขที่ ๒  ถนนสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีนักเรียน

ประมาณ ๒,๓๗๕ คน  ครู ๑๑๕ คน (ข้อมูลปี ๒๕๕๒)  

 ห้องสมุดมีพื้นที่ ๙๐๐ ตารางเมตร  บุคลากรรับผิดชอบงานห้องสมุดโดยตรง ๒ คน   

จบการศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตร์โดยตรง  และมีคณะทำงานห้องสมุด ๑๕ คน  ประกอบด้วย   

ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้างานห้องสมุด บรรณารักษ์ บุคลากรรับผิดชอบงานตกแต่ง

และบรรยากาศ ครูส่งเสริมการอ่าน บุคลากรรับผิดชอบด้านงานวารสารและประชาสัมพันธ์ 

บุคลากรรับผิดชอบงานคอมพิวเตอร์และแผนงาน  

 

ความท้าทายที่มีต่อห้องสมุด
 โรงเรียนต้องการพัฒนาห้องสมุดในด้านบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมงาน  

ด้วยระบบ e-library  และต้องการเพิ่มพื้นที่ของห้องสมุดสำหรับขยายการให้บริการ (ข้อมูลจาก

แบบสำรวจ เมื่อโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน)  

 

สิ่งดีดีที่น่าสนใจ

บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน

 ผู้อำนวยการโรงเรียนให้ความสำคัญกับการพัฒนาห้องสมุด สนับสนุนการปรับปรุงพัฒนา

อย่างเต็มที่ สร้างความร่วมมือกับบุคลากรในโรงเรียนให้เข้ามาร่วมกันพัฒนาห้องสมุดโดยจัดประชุม 

วางแผนการพัฒนา  ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าหมวดวิชา หัวหน้างานห้องสมุด และ

คณะกรรมการห้องสมุด  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบพัฒนาห้องสมุด ประกอบด้วยครูกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ต่าง ๆ  

ห้องสมุดโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

 ผู้อำนวยการโรงเรียนยังเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมการอ่านโดยจดบันทึกการอ่านทุกเดือน 

และสนับสนุนให้ครูทุกคนจดบันทึกการอ่านด้วย นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเอง  

อยู่เสมอ 

 ในด้านการแก้ไขปัญหาความต้องการบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการควบคุมงาน  

ด้วยระบบ e-library นั้น ได้แต่งตั้งคณะทำงานห้องสมุด ประกอบด้วยบุคลากรรับผิดชอบ  

งานคอมพิวเตอร์และแผนงาน จำนวน ๓ คน 

 

บทบาทของครูบรรณารักษ์

 บุคลากรรับผิดชอบดูแลห้องสมุดเรียนรู้แนวทางการพัฒนาจากโรงเรียนในโครงการพัฒนา

ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ รุ่นที่ ๑ แล้วนำความรู้กลับไปขอความร่วมมือครูในโรงเรียนร่วมกันพัฒนา

ห้องสมุด  นอกจากนี้ครูบรรณารักษ์ยังสอนการใช้ห้องสมุดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ด้วย 

 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

 โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ชักชวน  

ให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เข้ามาใช้ห้องสมุดจัดการเรียนการสอน 

 การให้บริการและกิจกรรมของห้องสมุด

 ห้องสมุดจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมดิวอี้  และใช้โปรแกรม e-library ในการ  

ลงทะเบียนหนังสือ และมีบริการต่าง ๆ เช่น บริการยืม-คืนด้วยบาร์โค้ด บริการสืบค้นข้อมูล 

บริการการอ่านและค้นคว้า  

 ห้องสมุดยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย กิจกรรมเด่น ๆ ได้แก่ 

 กิจกรรมแข่งขันยอดนักอ่าน กิจกรรมร่วมกับห้องสมุดประชาชน กิจกรรมร่วมกับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  มีถุงบันทึกการอ่านทุกเดือนและมอบรางวัล   

มีชุมนุมส่งเสริมการอ่าน เป็นต้น 
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ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

 ห้องสมุดมีหนังสือ/สื่อหลากหลายตรงตามความต้องการของนักเรียน ครู และชุมชน 

ได้แก่ หนังสืออ้างอิง หนังสือความรู้ทั่วไป หนังสือบันเทิงคดี สารคดี วารสาร นิตยสาร 

หนังสือพิมพ์ จุลสาร เอกสารหลักสูตรสำหรับครู สื่อประกอบการเรียนรู้และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ลูกโลก แผนที่ ชุดภาพพลิก วีดิทัศน์ ซีดีรอม แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เกม ของเล่นเสริมทักษะ 

 

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

 ปรับปรุงห้องสมุด ทาสีห้องสมุด และทาสีโต๊ะและเก้าอี้ใหม่ให้มีสีสันสดใสดึงดูดความสนใจ

ของนักเรียนให้อยากเข้าห้องสมุด และจัดพื้นที่ให้บริการแบ่งเป็น ภายในห้องสมุด ประกอบด้วย   

๑) บริเวณสำหรับอ่านหนังสือทั่วไป  ๒) บริเวณสำหรับอ่านหนังสืออ้างอิง  ๓) บริเวณสำหรับสืบค้น

ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  ๔) บริเวณสำหรับเรียนรายวิชางานห้องสมุด  ๕) บริเวณสำหรับอ่านวารสาร  

๖) บริเวณสำหรับเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ๗) พื้นที่ให้บริการภายนอกห้องสมุด ได้แก่   

ห้องสมุดประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และบริเวณสวนกาญจนาภิเษก 

 

เครือข่ายและความร่วมมือ

 ความร่วมมือกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆในโรงเรียน

 โดยเชิญชวนครูเข้ามาใช้ห้องสมุดจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบูรณาการ

กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเข้าร่วมชุมนุมส่งเสริมการอ่าน  

 ความร่วมมือกับนักเรียน

 โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุด มีนักเรียนยุวบรรณารักษ์

ช่วยงาน  

 ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน

 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรมห้องสมุด ช่วยเหลือ สนับสนุนการพัฒนาห้องสมุด 

และห้องสมุดได้ให้บริการแก่ชุมชนด้วย  

 

ห้องสมุดโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

วิธีการบริหารจัดการงบประมาณ

 เมื่อได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 

๒๐๐,๐๐๐ บาท ได้นำงบประมาณไปซื้อหนังสือ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  และนำอีก ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ไปใช้สำหรับปรับปรุงด้านกายภาพ นอกจากนี้ยังประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

เพื่อขอความช่วยเหลือในด้านการดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และขอรับบริจาคจากผู้ปกครองสำหรับ

จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล 

 

ภาคภูมิใจในความสำเร็จ
 หลังจากปรับปรุงห้องสมุดแล้วนักเรียนและครูสนใจเข้ามาใช้บริการมากขึ้น สถิติการเข้าใช้

ห้องสมุดของนักเรียน ปี ๒๕๕๑ จำนวน ๒,๐๑๘ คน  ปี ๒๕๕๒ เพิ่มขึ้นเป็น ๒,๒๔๐ คน  จำนวนครู 

เข้าใช้ห้องสมุดสำหรับค้นคว้า ปี ๒๕๕๑ จำนวน ๘๔ คน  ปี ๒๕๕๒ เพิ่มขึ้นเป็น ๑๐๗ คน  สถิติ 

การยืมหนังสือเพิ่มขึ้น และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

อย่างมีความสุข 

 

สะท้อนบทเรียนความสำเร็จ
 ผู้อำนวยการโรงเรียนมีความตั้งใจพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 

ครู และชุมชน นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและผู้ปกครอง จึงได้รับการสนับสนุนอันดี

จากชุมชนและผู้ปกครองร่วมพัฒนาห้องสมุด 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

ห้องสมุดก่อนการปรับปรุง	



������

๑	

๓	

๕	

๒	

๔	

๖	

๑,	๒	ขณะปรับปรุงห้องสมุด				
๓,	๔,	๕,	๖	ห้องสมุดหลังการปรับปรุง	

ห้องสมุดโรงเรียนเบญจมราชูทิศ



บทสรุป

ภาพโดยโรงเรียนบ้านในไร่
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บทสรุป
 

 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ  ๑) สังเคราะห์เอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน

พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน รุ่นที่ ๑ 

และ ๒ จำนวน ๒๑ โรงเรียน  ๒) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนา  

ห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน รุ่นที่ ๑ และ ๒ 

จำนวน ๒๑ โรงเรียน ใน ๖ ประเด็น คือ บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน บทบาทของครูบรรณารักษ์ 

ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เครือข่ายความร่วมมือ 

การบริหารจัดการงบประมาณ  ๓) นำเสนอผลการปฏิบัติที่ดีและประสบผลสำเร็จในการพัฒนา  

ห้องสมุดของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโครงการพัฒนา

ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน รุ่นที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๒๑ โรงเรียน 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนา  

ห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน รุ่นที่ ๑ และ ๒ 

จำนวน ๒๑ โรงเรียน แบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 

 ๑) เอกสารรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนในโครงการ

พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน รุ่นที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๒๑ โรงเรียน ในช่วง  

เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑-เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๓๒ เล่ม โดยเก็บรวบรวมข้อมูล

ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๒) แบบสอบถามเพื่อเตรียมการสำหรับประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอดประสบการณ์

สำหรับครูบรรณารักษ์และผู้บริหารโรงเรียน สำหรับเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอดประสบการณ์ 

“การพฒันาหอ้งสมดุมชีวีติ”  ซึง่จดัขึน้ในวนัที ่ ๘ มถินุายน ๒๕๕๓  ณ โรงแรมแกรนด ์ เดอ วลิล ์

กรุงเทพฯ จำนวน ๔๒ ฉบับ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ ๑-๕ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๕๓ 
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

 ๓) ข้อมูลการนำเสนอของครูบรรณารักษ์และผู้บริหารโรงเรียนจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/

ถอดประสบการณ์ “การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต” จัดขึ้นในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรม  

แกรนด์ เดอ วิลล์ กรุงเทพฯ จำนวน ๔๒ คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสังเคราะห์เอกสาร/งานวิจัย ที่ใช้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 

๑) ชื่อโรงเรียน  ๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ๓) บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน    

๔) บทบาทของครูบรรณารักษ์  ๕) ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด  ๖) บรรยากาศและสภาพ

แวดล้อมทางกายภาพ  ๗) เครือข่ายความร่วมมือ  ๘) การบริหารจัดการงบประมาณ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดำเนินการในระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ 

โดยเริ่มจากการกำหนดหัวข้อเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล การกำหนดสถานที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 

การคัดเลือกเอกสารและข้อมูล และรวบรวมข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนด โดยศึกษาจากเอกสาร  

และข้อมูล ดังนี้  

 ๑) เอกสารรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนในโครงการ

พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน รุ่นที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๒๑ โรงเรียน ในช่วงเดือน

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑-เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนเมษายน  

ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๒) แบบสอบถามเพื่อเตรียมการสำหรับประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอดประสบการณ์

สำหรับครูบรรณารักษ์และผู้บริหารโรงเรียน สำหรับเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอดประสบการณ์ 

“การพฒันาหอ้งสมดุมชีวีติ”  ซึง่จดัขึน้ในวนัที ่ ๘ มถินุายน ๒๕๕๓  ณ โรงแรมแกรนด ์ เดอ วลิล ์

กรุงเทพฯ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ ๑-๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๓) ข้อมูลการนำเสนอของครูบรรณารักษ์และผู้บริหารโรงเรียนจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/

ถอดประสบการณ์ “การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต”  จัดขึ้นในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓  ณ โรงแรม  

แกรนด์ เดอ วิลล์ กรุงเทพฯ 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล ทำเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้  

 ๑) การสังเคราะห์เชิงปริมาณ โดยนำข้อมูลที่ได้จากแบบสังเคราะห์เอกสารมาตรวจสอบ

ความถูกต้องและความสมบูรณ์ และนำมาแจกแจงตามรายละเอียดของเอกสารและข้อมูล โดยแยก

ตามหัวข้อ ดังนี้ ชื่อโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน 

บทบาทของครูบรรณารักษ์ ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด บรรยากาศและสภาพแวดล้อม  

ทางกายภาพ เครือข่ายความร่วมมือ การบริหารจัดการงบประมาณ 

 ๒) การสังเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยนำผลการแจกแจงในขั้นที่ ๑ มาศึกษาในรายละเอียด

ของการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน 

 

สรุปผลการศึกษา
 ๑.บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน

  ด้านความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนา

  - มีความตั้งใจจริงในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด 

  ด้านการบริหารงาน

  - ประชุมชี้แจงกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนให้รับทราบและ  

มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของห้องสมุดโรงเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

การพัฒนานักเรียนให้รักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และค้นคว้าด้วยตนเอง 

  - สร้างความตระหนักแก่บุคลากรทุกคนในโรงเรียนให้เข้าใจว่า การพัฒนาห้องสมุด

และการดำเนินกิจกรรมห้องสมุดไม่ใช่หน้าที่ของครูบรรณารักษ์แต่เพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นภารกิจ  

ที่ทุกคนต้องช่วยกัน  

  - จัดทำโครงการพัฒนาห้องสมุดให้อยู่ในแผนการปฏิบัติงานประจำปีของโรงเรียน 

  - ร่วมกับคณะทำงานจัดทำแผนการดำเนินงาน แผนพัฒนาห้องสมุด   

  - แต่งตั้ง/มอบหมายครูให้ทำหน้าที่บรรณารักษ์และบุคลากรดำเนินงานห้องสมุด 

  - แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดำเนินงานห้องสมุด โดยมีครูทุกกลุ่มสาระ  

การเรียนรู้เป็นคณะกรรมการ 
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

  - มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละงาน/กิจกรรมตามความถนัด ความสนใจ 

ส่วนงานที่ยากให้ครูทุกคนร่วมกันทำ 

  - ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ให้ครูทุกคน ทุกกลุ่มสาระมีส่วนร่วมในการพัฒนาห้องสมุด 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บูรณาการการอ่านและกิจกรรมห้องสมุดกับการจัดการเรียนการสอน

ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  

  - ส่งเสริมให้ครูทุกคนช่วยกันค้นคว้าหาแนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการการส่งเสริม

การอ่านและพัฒนาห้องสมุดกับการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  

  - เปิดโอกาสให้ครูบรรณารักษ์ ยุวบรรณารักษ์ และสภานักเรียนร่วมคิดวางแผนและ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมห้องสมุดเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและรู้สึกเป็นเจ้าของ 

  - ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู นักเรียน บุคลากร นักการภารโรง มีส่วนร่วมปรับปรุง

พัฒนาห้องสมุดทั้งด้านกายภาพ คัดเลือกหนังสือ/สื่อการเรียนรู้เข้าห้องสมุด 

  - จัดสรรงบประมาณประจำปีเพื่อสนับสนุนและพัฒนาห้องสมุด 

  - จัดหางบประมาณสำหรับปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

   - ติดตามความก้าวหน้าของงาน ประเมินผลการดำเนินงาน และให้คำแนะนำบุคลากร

ในการดำเนินงานห้องสมุดและส่งเสริมการอ่าน 

  - พัฒนาห้องสมุดโดยใช้วงจรการบริหารคุณภาพ PDCA  

  ด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานภายนอก

  - ประสานงานกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกเพื่อขอรับการช่วยเหลือสนับสนุน  

เพิ่มเติม ในด้านงบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์ หนังสือ/สื่อการเรียนรู้ แรงงาน 

  - ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน โดยเปิดบริการห้องสมุดแก่ชุมชน 

เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนรู้สึกมีส่วนร่วม 

  - แต่งตั้งผู้ปกครองและตัวแทนจากชุมชนเป็นคณะกรรมการพัฒนาห้องสมุด และ

คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

และการดำเนินงานห้องสมุด 
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  - เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นด้านบริการ และการพัฒนาห้องสมุด  

ผ่านทางนักเรียน 

  - เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดทุกครั้ง  

  ด้านการเป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเอง

  - เป็นแบบอย่างอันดีในการอ่านหนังสือ และใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ 

จดบันทึกการอ่าน และสนับสนุนให้ครูทุกคนจดบันทึกการอ่าน 

  - เข้ารับการอบรมที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงาน

อุทยานการเรียนรู้จัดขึ้น และส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานด้านการ

พัฒนาห้องสมุดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอยู่เสมอ เป็นการนำผลความสำเร็จของเพื่อน

มาปรับปรุงใช้กับห้องสมุดของตนเองโดยไม่ต้องเสียเวลาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ แต่ต่อยอดจากของเดิม

ที่มีอยู่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 

 ๒.บทบาทของครูบรรณารักษ์

  ด้านวุฒิการศึกษา  

  มีโรงเรียนที่มีจำนวนครูบรรณารักษ์ที่จบวุฒิการศึกษาบรรณารักษศาสตร์โดยตรง

จำนวน ๓ โรงเรียน จากทั้งหมด ๒๑ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๘  

  ด้านการพัฒนาตนเอง   

  ครูบรรณารักษ์มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม/ดูงาน

ไปใช้ในการพัฒนาห้องสมุด  

  ด้านการดำเนินงานห้องสมุด

  - จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติและเชิญชวนเพื่อนครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

ดำเนินงานห้องสมุด 

  - ดำเนินงานห้องสมุดโดยแจ้งรายละเอียดโครงการและข้อคิดเห็นจากคณะครู 

นักเรียน และชุมชน เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาห้องสมุด และขอความร่วมมือ  

ช่วยปฏิบัติงานตามความถนัด ความสนใจ 
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กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

  - ปฏิบัติงานห้องสมุดโดยใช้หลักการ PDCA 

  - จัดให้มีกระดานแสดงความคิดเห็นสำหรับนักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นในการ

ปรับปรุงห้องสมุด 

  - ครูบรรณารักษ์ตั้งเป้าหมายในการทำงานอยู่ที่การทำให้นักเรียนอ่านมาก อ่านอย่าง

มีความสุข ได้ความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ 

  ด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

  - จัดให้มีหนังสือ/สื่อที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ และจัดมุมหนังสือสำหรับครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  - เชิญชวนให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เข้ามาใช้ห้องสมุดจัดการเรียนการสอน 

  - จัดทำปฏิทินจัดกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้  

รับผิดชอบ 

  - จัดทำป้ายนิเทศโดยให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ และปฐมวัย   

๑ กลุ่ม รับผิดชอบหมุนเวียนจัดทำป้ายนิเทศ โดยครูมอบหมายให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้  

มาจัดทำป้ายนิเทศในวันสำคัญต่าง ๆ 

  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ช่วยแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียน 

  - จัดกิจกรรมห้องสมุดเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  - จัดกิจกรรมบูรณาการการอ่านกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  ด้านการให้บริการห้องสมุด

  - บริการการอ่านและการศึกษาค้นคว้า บริการยืม-คืน บริการตอบคำถามและ  

ช่วยค้นคว้า จัดบริการเชิงรุกอย่างหลากหลาย บริการสืบค้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และทางอินเทอร์เน็ต 

แนะนำการใช้ห้องสมุด จัดทำระเบียบการใช้ห้องสมุด จัดทำตารางการใช้ห้องสมุด 

  - บรรณารักษ์ให้ความเป็นกันเองกับนักเรียน ให้คำแนะนำ ชักชวนให้นักเรียน  

อ่านหนังสือ 

  - จัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมดิวอี้ และใช้แถบสีเพื่อให้ง่ายแก่การค้นหา

หนังสือ 

  - จัดสัปดาห์ไม่เสียค่าปรับเพื่อให้นักเรียนมาคืนหนังสือที่ยืมไว้เกินกำหนดเวลา 
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  ด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมห้องสมุด   

  - จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างหลากหลาย และต่อเนื่องสม่ำเสมอ 

  - คิดสร้างกิจกรรมห้องสมุดและส่งเสริมการอ่านที่ทุกฝ่ายสามารถมีส่วนร่วมได้ 

  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชื่อมโยงกับภูมิปัญญา วิถี วัฒนธรรมท้องถิ่น 

  - จัดกิจกรรมเสวนากับภูมิปัญญาท้องถิ่น และชักชวนผู้สูงอายุเล่าประวัติของหมู่บ้าน

ให้เด็ก ๆ ฟัง   

  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยให้นักเรียนยืมหนังสือไปให้ผู้ปกครองอ่านให้ฟัง

หรือให้นักเรียนอ่านให้ผู้ปกครองฟัง เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์อันดีและความอบอุ่นในครอบครัว 

  - จัดกิจกรรมห้องสมุดสัญจรสู่ชุมชน  

  - จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ให้นักเรียนยุวบรรณารักษ์นำหนังสือไปให้เพื่อนอ่าน

ตามห้อง 

  - จัดกิจกรรมประกวด แข่งขัน และให้รางวัลเป็นของรางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น สมุด 

หนังสือ ดินสอ 

  - จัดกิจกรรมเครือข่ายรักการอ่าน ให้นักเรียนอ่านหนังสือที่สนใจ และแนะนำหนังสือ

กับเพื่อน โดยรวมกลุ่มกันตั้งชื่อกลุ่มแล้วอ่านหนังสือเล่มนั้นด้วยกัน พร้อมทั้งสรุป อภิปรายเรื่องที่อ่าน 



 ๓.ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

  - จัดให้มีหนังสือหลากหลาย ทันสมัย สอดคล้องกับหลักสูตรและการจัดการเรียน  

การสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตอบสนองความเพลิดเพลิน และตรงตามความต้องการของ

นักเรียน ครู ชุมชน 

  - จัดหาหนังสือที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน  

  - คัดเลือกหนังสือที่มีเนื้อหาสาระและสีสันสวยงามดึงดูดความสนใจของนักเรียน 

เพื่อให้นักเรียนเข้ามาหยิบอ่าน 

  - จัดให้มีหนังสือนิทานเพิ่มมากขึ้น เพื่อดึงดูดความสนใจของเด็ก ๆ โดยเฉพาะ  

ชั้นปฐมวัย 
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  - ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ประกอบด้วย หนังสือสื่อการเรียนรู้ หนังสือ

สอดคล้องกับหลักสูตรและกลุ่มสาระการเรียนรู้ หนังสืออ่านทั่วไป หนังสืออ้างอิง หนังสืออ่านเพิ่มเติม/

หนังสือนอกเวลา หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือภาพ หนังสือได้รับรางวัล วารสาร นิตยสาร 

หนังสือพิมพ์ เกมสร้างสรรค์ ลูกโลก แผนที่  

  - จัดซื้อหนังสือ/สื่อการเรียนรู้ เช่น นิทานสองภาษา หนังสือเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ  

  - แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาห้องสมุด ประกอบด้วย ครู นักเรียน และผู้ปกครอง

นักเรียน ร่วมกันคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด 

  - แต่งตั้งคณะกรรมการ ๔ ฝ่าย ประกอบด้วย ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และกรรมการ

สถานศึกษา ช่วยกันคัดเลือกหนังสือ 

  - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองและคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด ประกอบด้วย   

ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการห้องสมุด หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ตัวแทนนักเรียน และตัวแทน  

ผู้ปกครอง 

  - ในการจัดซื้อหนังสือโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการ

ที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการการเงิน และคณะกรรมการประเมินผล  

  - แบ่งงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดเป็น ๙ ส่วน คือ หนังสือตาม  

ความต้องการของครู ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และหนังสือที่นักเรียนต้องการอ่าน 

  - จัดทำแบบสำรวจหนังสือที่ครู นักเรียนต้องการ 

  - สำรวจพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนและหนังสือที่นักเรียนสนใจ เพื่อจัดหา

หนังสือให้ตรงตามความต้องการ 

  - บรรณารักษ์ไม่ได้นำหนังสือใหม่ขึ้นชั้นในคราวเดียว แต่ทยอยนำเสนอทุกสัปดาห์

เพื่อให้นักเรียนสนใจติดตามรอหนังสือใหม่ 

  - จัดมุมหนังสือเกี่ยวกับท้องถิ่น  

  - จัดมุมหนังสือได้รับรางวัล มุมหนังสือซีไรต์ 
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  - ระดมแรงงานนักเรียนและครูทุกคนในโรงเรียนช่วยกันสำรวจและคัดแยกหนังสือ

เก็บหนังสือที่ดีไว้ ทิ้งหนังสือที่หมดสภาพ จัดหาหนังสือมาเพิ่มเติม จากนั้นช่วยกันเขียน  

ข้อมูลหนังสือเพื่อนำไปพิมพ์ลงในโปรแกรมบริหารจัดการห้องสมุด คณะครูช่วยลงทะเบียนหนังสือ 

นักเรียนติดสติ๊กเกอร์ที่สันหนังสือ ติดบาร์โค้ดข้อมูลหนังสือ จากนั้นครูและนักเรียนช่วยกัน  

จัดเรียงหนังสือขึ้นชั้นตามระบบการจัดหมวดหมู่แบบดิวอี้ และทำบัตรห้องสมุด 



 ๔.บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

  ด้านการวางแผนปรับปรุงห้องสมุด   

  - ระดมความคิดเห็นจากนักเรียนทุกชั้นเรียนว่าต้องการห้องสมุดแบบใด 

  ด้านการดำเนินการปรับปรุงห้องสมุด

  - ปรับปรุงห้องสมุดโดยให้นักการภารโรงช่วยซ่อมแซม ทาสี ต่อตู้อ่านหนังสือ 

  - ประสานงานกับนักการโรงเรียนข้างเคียงต่อตู้อ่านหนังสือในราคาถูก 

  - นำโต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางหนังสือที่มีอยู่เดิมมาทาสีใหม่ เพิ่มความสดใสให้ห้องสมุด 

  - ชั้นวางหนังสือเดิมมีขนาดสูงเกินไปไม่เหมาะสำหรับเด็กเล็ก โรงเรียนแก้ไขโดย  

ตัดฐานชั้นวางหนังสือออก แล้วเสริมโครงตั้งเพิ่มความแข็งแรง 

  - เลือกซื้อ/จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่มีสีสันสวยงามและมีความคงทน 

  - ติดลำโพงและเปิดเพลงบรรเลงในห้องสมุด 

  - ปรับปรุงภายในห้องสมุดให้มีแสงสว่างเพียงพอ พื้นที่โปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก 

  - ติดหน้าต่างรอบห้องสมุดเพื่อให้ได้รับแสงสว่างจากธรรมชาติและป้องกันไม่ให้มี  

มุมอับในห้องสมุด 

  - ปรับเปลี่ยนรูปแบบและบรรยากาศห้องสมุดอยู่ตลอดเวลา/ทุกภาคเรียน เพื่อสร้าง

บรรยากาศแปลกใหม่ และดึงดูดความสนใจของนักเรียน 

  - ตกแต่งภายในห้องสมุดโดยใช้งานศิลปะจากฝีมือนักเรียน   

  - ติดตั้งเครื่องนับสถิติ เครื่องสแกนนิ้วมือในห้องสมุด 
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  - จัดหาเคาน์เตอร์สำหรับยืม-คืนหนังสือมาแทนที่ของเดิม เพื่อให้มีความสูงเหมาะสม

กับระดับความสูงของนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

  - นำเคาน์เตอร์บรรณารักษ์ไปไว้ตรงกลางห้องสมุด เพื่อให้ครูบรรณารักษ์มองเห็น

นักเรียนได้ทั่วถึงทั้งห้องสมุด 

  - จัดคอมพิวเตอร์ไว้ส่วนหน้าของห้องสมุด เพื่อชักชวนให้นักเรียนเข้าห้องสมุด  

และครูและนักเรียนคนอื่น ๆ สามารถเห็นว่าเด็กสืบค้นข้อมูล หรือเข้าเว็บไซต์หรือเกมใด   

มีประโยชน์หรือไม ่

  - จัดทำป้ายความรู้ ข้อความ คำขวัญ สุภาษิตช่วยกระตุ้นความคิดและส่งเสริม  

การเรียนรู้ 

  - จัดมุมต่าง ๆ เช่น มุมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

มุมพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มุมหนังสือหายาก   

มุมหนังสือทั่วไป มุมท้องถิ่นเรา มุมลานสานฝัน มุมหนังสือใหม่ มุมเกมพัฒนาสมอง มุมศิษย์เก่า

ที่เราภูมิใจ มุมวารสารและหนังสือพิมพ์ใหม่ มุมสืบค้นอินเทอร์เน็ต มุมหนังสืออ้างอิง มุมครู   

มุมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุมเพศศึกษา มุมเก็บสถิติการเข้าใช้บริการ มุมสืบค้นข้อมูล   

มุมหนังสือสำหรับเด็ก มุมหนังสือรางวัลซีไรต์ มุมวาดภาพระบายสี มุมแสดงผลงาน กิจกรรมต่าง ๆ 

ของนักเรียน เป็นต้น 

  - จัดพื้นที่ให้มีมุมต่าง ๆ เหมาะสมกับวัยของนักเรียน เช่น เด็กเล็กจัดเบาะนั่ง   

ซึ่งเด็กสามารถนั่ง นอน กระโดดได้ มีหนังสือนิทานให้อ่าน สำหรับเด็กชั้นมัธยมศึกษาจัดมุมเรื่องสั้น 

วรรณกรรมเยาวชนที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ และนำโต๊ะ เก้าอี้ที่มีสีสันสดใสเข้ามาเพื่อดึงดูดความสนใจ

ของนักเรียน 

  - จัดแบ่งพื้นที่ในห้องสมุดออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ เป็นห้องหนังสือ ส่วนที่ ๒ 

เป็นห้องสำหรับสืบค้นข้อมูล และส่วนที่ ๓ ใช้เป็นเวทีแสดงความสามารถนักเรียน 

  - จัดทำห้องสืบค้น มีคอมพิวเตอร์ที่สามารถสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
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  - ห้องสมุดเดิมคับแคบ จึงขยายพื้นที่ออกไปด้านหลัง และเพิ่มที่นั่ง ศาลาแปดเหลี่ยม

สำหรับผู้ปกครอง นักเรียน อ่านหนังสือและทำกิจกรรม 

  - เพิ่มพื้นที่อ่านหนังสือโดยปรับปรุงสวนหลังห้องสมุดเป็นสวนพฤกษศาสตร์และ  

ทำประตูเชื่อมระหว่างห้องสมุดกับสวน 

  - โรงเรียนเพิ่มพื้นที่ห้องสมุดโดยจัดทำเป็นอุทยานการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนและ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตลอดเวลา และจัดมุมหนังสือตามที่ต่าง ๆ ของ

โรงเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพียงพอและเอื้อต่อผู้ใช้บริการ เช่น จัดมุมในห้อง  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดตะกร้าหนังสือไว้ที่ใต้ถุนอาคาร จัดทำป้ายความรู้ตามต้นไม้ในสนามโรงเรียน 

หน้าห้องสมุด 

  - ตกแต่งอาคารสถานที่ เช่น น้ำพุ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม 

  - จัดสวนหย่อมหน้าห้องสมุดเพื่อช่วยให้บรรยากาศร่มรื่น และมีต้นไม้ในวรรณคดี

และสวนสมุนไพรซึ่งติดป้ายชื่อ สรรพคุณ และให้นักเรียนไปค้นคว้าต่อว่าอยู่ในวรรณคดีเรื่องใด   

มีบทกลอนที่เกี่ยวข้องมีเนื้อหาอย่างไร 

     

 ๕.เครือข่ายและความร่วมมือ

  ด้านความร่วมมือกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆในโรงเรียน

  - เชิญชวนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการห้องสมุด 

และคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือ 

  - แต่งตั้งครูทุกคนเป็นคณะกรรมการห้องสมุดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ  

แบ่งเป็นทีมงานช่วยดูแลห้องสมุด เช่น การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำโปรแกรม

สำหรับเก็บสถิติการใช้ห้องสมุด ตรวจสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ ครูศิลปะช่วยออกแบบ กำหนดสี 

ครูเกษตรช่วยทำน้ำตก ครูด้านช่างช่วยออกแบบ เป็นต้น 

  - แต่งตั้งครูทุกคนในโรงเรียนเป็นคณะกรรมการห้องสมุด มีหน้าที่ร่วมกันวางแผน

พัฒนา และช่วยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และดำเนินงานห้องสมุดตามความถนัดและความสนใจ 
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กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

  - ประชุมครูทั้งโรงเรียนเพื่อแบ่งหน้าที่ทำงานพัฒนาห้องสมุดร่วมกัน ร่วมกันวางแผน

ปรับปรุงบรรยากาศทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการวางระบบห้องสมุด การคัดแยกหนังสือ 

เป็นต้น 

  - ผู้บริหารโรงเรียน ครูบรรณารักษ์ขอความร่วมมือครูทุกคนในโรงเรียนช่วยสำรวจ

วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่และจำเป็นต้องจัดหาเพิ่มเติม สำรวจคัดแยกหนังสือเก่าที่ยังดีอยู่เก็บไว้ หนังสือ

ที่หมดสภาพทิ้งไป และลงทะเบียนหนังสือ จัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น 

  - ผู้บริหารเชิญชวนให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ช่วยกันค้นคว้าหาแนวปฏิบัติที่ดี

ในการบูรณาการการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาห้องสมุดเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

  - จัดกิจกรรมผู้ใหญ่ใจดี ให้ครูทุกคนผลัดเปลี่ยนกันอ่านหนังสือให้นักเรียนฟัง  

หน้าเสาธง  

  - ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ จัดทำนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้

ครอบคลุมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยบูรณาการกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและห้องสมุด 

  - ครูบรรณารักษ์เชิญชวนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เข้ามาใช้ห้องสมุดจัดการ

เรียนรู้ จัดนิทรรศการ   

  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระ  

การเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ในวันสำคัญต่าง ๆ 

  - จัดตารางให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้นำนักเรียนเข้ามาเรียนในห้องสมุดทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 

  - จัดทำแผนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  

  - เชิญชวนให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ส่งรายชื่อหนังสือที่ต้องการให้ห้องสมุดจัดซื้อ 

  - ครูบรรณารักษ์จัดหาหนังสือ/สื่อตรงตามความต้องการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  - มีเทคนิคจูงใจครูเข้ามาใช้บริการห้องสมุดโดยจัดมุมค้นคว้าและมุมกาแฟสำหรับครู 

  - ครูบรรณารักษ์ถ่ายทอดความรู้จากการเข้ารับการอบรมด้านการพัฒนาห้องสมุด

และส่งเสริมการอ่านแก่ครูในโรงเรียน ทำให้ครูทุกคนรับทราบและมีส่วนร่วมในงานห้องสมุด 



�0�บทสรุป

  ด้านความร่วมมือกับนักเรียน

  - นักเรียนชุมนุมห้องสมุดและยุวบรรณารักษ์ช่วยลงทะเบียนหนังสือ จัดหนังสือ   

คัดเลือกหนังสือขึ้นวางบนชั้นหนังสือ  แนะนำการใช้ห้องสมุด  แนะนำหนังสือให้เพื่อน ๆ อ่าน 

ทำความสะอาดห้องสมุด  ช่วยน้อง ๆ ที่อ่านหนังสือไม่คล่องให้อ่านออก  สอนน้องใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์อ่านคล่องเขียนคล่อง   

  - ส่งเสริมสนับสนุนให้มีแกนนำเด็กรักการอ่าน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และ

แนะนำหนังสือแก่เพื่อน ๆ 

  - นักเรียนมีส่วนร่วมวางแผนและจัดกิจกรรมด้วยตนเอง เช่น กิจกรรมลานนิทาน

สานฝัน กิจกรรมนิทานจากพี่สู่น้อง 

  - นักเรียนชมรมพฤกษาบาลช่วยจัดภูมิทัศน์ห้องสมุดให้สวยงาม และนักเรียนอื่น ๆ 

ช่วยปรับปรุงลักษณะทางกายภาพอื่น ๆ  เช่น ทาสีห้องสมุด ชั้นวางหนังสือ โต๊ะ เก้าอี้ 

  - ระดมแรงงานนักเรียนสำรวจคัดแยกหนังสือ กรอกข้อมูลหนังสือเพื่อความสะดวก

ในการลงโปรแกรมห้องสมุด ติดสติ๊กเกอร์ที่สันหนังสือ ติดบาร์โค้ดข้อมูลหนังสือ จัดเรียงหนังสือขึ้น

ชั้น 

  - นักเรียนมีส่วนช่วยเลือกสีสำหรับทาผนังห้องสมุด 

  - เปิดโอกาสให้นักเรียนเสนอรายชื่อหนังสือที่ต้องการอ่าน แสดงความคิดเห็น  

ในการพัฒนาห้องสมุด และเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมห้องสมุดอยู่เสมอ 

  - ปรับเปลี่ยนระบบให้บริการที่ทันสมัยโดยนำคอมพิวเตอร์มาช่วยให้บริการ   

เพื่อดึงดูดให้นักเรียนสนใจเข้ามาใช้บริการ 

  - ตกแต่งภายในห้องสมุดโดยใช้งานศิลปะจากฝีมือนักเรียน    

  ด้านความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน

  - ครูบรรณารักษ์และบรรณารักษ์น้อยนำหนังสือไปให้คนในชุมชนอ่าน และ  

ยุวบรรณารักษ์ไปเล่านิทานให้กับเด็ก ๆ ในชุมชนฟัง 
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  - จัดกิจกรรมอ่านจากบ้านสู่ โรงเรียนและอ่านจากโรงเรียนสู่บ้าน ให้นักเรียน  

ยืมหนังสือที่สนใจกลับไปอ่านที่บ้าน โดยมีผู้ปกครองอ่านให้ฟัง หรือนักเรียนอ่านให้ผู้ปกครองฟัง 

  - เปิดบริการให้ผู้ปกครอง ชุมชนเข้ามาใช้บริการห้องสมุด และเชิญชวนผู้ปกครอง

ให้เข้ามาอ่านหนังสือในห้องสมุดระหว่างรอรับบุตรหลานกลับบ้าน 

  - เปิดให้บริการแก่คนในชุมชนเข้ามาใช้บริการสืบค้นข้อมูล สอนให้รู้จักการใช้

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

  - ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนเข้ามายืมหนังสือทั้งในวันธรรมดาและวันหยุดเสาร์-

อาทิตย์ 

  - สร้างการรับรู้ของชุมชนโดยการประชุมผู้ปกครอง และประชาสัมพันธ์ทางแผ่นพับ 

วารสารของโรงเรียน และแจ้งผ่านทางนักเรียน  

  - โรงเรียนดึงความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาห้องสมุดโดยอาศัย

ความตั้งใจพัฒนา และความจริงใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มองผู้ปกครองเชิงบวก และให้ผู้ปกครอง

และชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และโรงเรียนนำข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์มาปฏิบัติ ทำให้  

ผู้ปกครองและชุมชนภาคภูมิใจและพร้อมช่วยเหลือโรงเรียน 

  - โรงเรียนมีกลวิธีดึงความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการร่วมพัฒนาห้อง

สมุดโดยประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และความจำเป็นของห้องสมุด และเปิดโอกาสให้  

ผู้ปกครองและชุมชนใช้ประโยชน์จากห้องสมุด ทำให้รู้สึกว่ามีส่วนร่วมและรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน 

  - เชิญชวนให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามาเป็นคณะกรรมการห้องสมุด และคณะกรรมการ

คัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด 

  - ผู้ใหญ่บ้านมอบห้องให้โรงเรียนจัดมุมหนังสือเพื่อให้คนในชุมชนเข้ามาอ่านหนังสือ 

  - ผู้ปกครองนักเรียนให้การสนับสนุนการสร้างห้องสมุดและงบประมาณค่าจ้าง  

เจ้าหน้าที่ดูแลห้องสมุดทุกเดือน 

  - ผู้บริหารโรงเรียนขอบริจาคหนังสือใหม่ ๆ จากนิคมอุตสาหกรรมรอบ ๆ โรงเรียน 

และขอรับบริจาคจากผู้ปกครอง ชุมชน จัดทอดผ้าป่าหนังสือ เพื่อนำเงินมาซื้อหนังสือและพัฒนา

ห้องสมุด 
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  - ผู้บริหารโรงเรียนขี่จักรยานเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ๕ หมู่บ้าน 

รอบ ๆ โรงเรียนเพื่อของบประมาณบางส่วนจากกองทุนหมู่บ้าน นำมาปรับปรุงห้องสมุด และให้ชื่อว่า  

ห้องสมุดประชาชน เพื่อให้คนในหมู่บ้านรู้สึกเป็นเจ้าของและให้ชุมชนเข้ามาใช้บริการ 

  - นำผู้รู้ในท้องถิ่นมาพูดคุยให้ความรู้แก่นักเรียน และนำนักเรียนไปศึกษาที่บ้านผู้รู้  

ในท้องถิ่น 

 

 ๖.วิธีการบริหารจัดการงบประมาณ

  - เมื่อได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 

๒๐๐,๐๐๐ บาท โรงเรียนแบ่งไปใช้สำหรับซื้อหนังสือ/สื่อเข้าห้องสมุด จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และ

สำหรับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และโรงเรียนหา  

งบประมาณเพิ่มเติม เช่น จัดงานวันเด็ก การขอรับบริจาคจากครู กรรมการโรงเรียน และนักเรียน 

ฯลฯ 

  - เมื่อได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน  

ได้จัดสรรงบประมาณเป็น ๔ ส่วน โดยนำไปใช้จัดซื้อหนังสือ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงห้องสมุด 

พัฒนาบุคลากร และอบรมผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดและโรงเรียนเครือข่าย 

  - เมื่อได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน  

ได้จัดสรรงบประมาณเป็น ๔ ส่วน โดยนำไปใช้จัดซื้อหนังสือ/สื่อการเรียนรู้ ปรับปรุงด้านกายภาพ 

พัฒนาบุคลากรและการให้บริการ พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  - โรงเรียนปรับปรุงห้องสมุดตามสภาพและบริบทของโรงเรียน และขอความร่วมมือ

จากนักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียนมาช่วยปรับปรุง ทาสีห้องสมุด 

  - โรงเรียนมีวิธีการบริหารงบประมาณ  ได้แก่ การพัฒนาปรับปรุงทีละเล็กทีละน้อย 

ปรับปรุงโดยใช้แรงงานจากบุคลากรภายในโรงเรียน ได้แก่ ครู นักเรียน นักการ 

  - โรงเรียนขอความร่วมมือจากศิษย์เก่าที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ในการช่วยดูแล

และซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ในห้องสมุด 
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

  - นอกจากใช้งบประมาณที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว 

โรงเรียนได้ขอสนับสนุนจากภายนอก เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ธนาคารเพื่อการเกษตร  

และสหกรณ์การเกษตร ขอรับบริจาคจากบุคลากรในโรงเรียนและผู้มีจิตศรัทธาภายนอกโรงเรียน 

โดยขอรับบริจาคทั้งงบประมาณ และหนังสือ วัสดุครุภัณฑ์ ต้นไม้สำหรับตกแต่งห้องสมุด เป็นต้น 

  - โรงเรียนเขียนโครงการของบประมาณจากกองสลากมาใช้ในการพัฒนาห้องสมุด 

  - ผู้บริหารโรงเรียนขอบริจาคหนังสือใหม่ ๆ จากนิคมอุตสาหกรรมรอบ ๆ โรงเรียน 

และขอรับบริจาคจากผู้ปกครอง ชุมชน จัดทอดผ้าป่าหนังสือ เพื่อนำเงินมาซื้อหนังสือและพัฒนา

ห้องสมุด 

  - ผู้บริหารโรงเรียนของบประมาณเพิ่มเติมจากเทศบาลและจากมูลนิธิต่าง ๆ นำมา

ใช้จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์และปรับปรุงห้องสมุด 

  - ผู้บริหารโรงเรียนขี่จักรยานเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ๕ หมู่บ้าน

รอบ ๆ โรงเรียนเพื่อของบประมาณบางส่วนจากกองทุนหมู่บ้าน นำมาปรับปรุงห้องสมุด และให้ชื่อว่า

ห้องสมุดประชาชน เพื่อให้คนในหมู่บ้านรู้สึกเป็นเจ้าของและให้ชุมชนเข้ามาใช้บริการ 

  - ผู้บริหารโรงเรียนของบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากชุมชน และนำงบอุดหนุน

สถานศึกษาของโรงเรียนเองจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำหรับใช้ในห้องสมุด 

  - ผู้ปกครองนักเรียนให้การสนับสนุนการสร้างห้องสมุด และงบประมาณค่าจ้าง  

เจ้าหน้าที่ดูแลห้องสมุดทุกเดือน 

  - โรงเรียนขอรับการสนับสนุนต้นไม้และน้ำพุสำหรับจัดภูมิทัศน์บริเวณรอบห้องสมุด

จากมหาวิทยาลัยใกล้โรงเรียน และให้นักเรียนและศิษย์เก่าช่วยนำต้นไม้มาปลูก 

  - นำของที่ได้รับบริจาคมาปรับปรุงใช้ในห้องสมุด เช่น โต๊ะ เก้าอี้ นำมาทาสีใหม่ 

  - แต่งตั้ งคณะกรรมการสำหรับนำงบประมาณที่ ได้รับไปใช้ประโยชน์ เช่น   

คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือ คณะกรรมการจัดซื้อครุภัณฑ์เข้าห้องสมุด และสอบถามความคิดเห็น

ของครู นักเรียน และผู้ปกครองในการตกแต่ง ปรับปรุงห้องสมุด และคัดเลือกหนังสือ 
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อภิปรายผล
 จากผลการสังเคราะห์เอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต  

ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ รุ่นที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๒๑ โรงเรียน   

มีประเด็นที่ควรนำมาอภิปราย ดังนี้ 

 ๑.บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญมากในการพัฒนาและผลักดัน

การดำเนินงานห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน   

สร้างนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้แก่นักเรียน ซึ่งจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อไป 

เนื่องจากผู้บริหารต้องมีความตั้งใจจริงในการพัฒนา เห็นความสำคัญของห้องสมุด และต้องส่งเสริม

การทำงานเป็นทีม ทำให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วม  

ในการพัฒนา การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บูรณาการการอ่านและห้องสมุดกับการจัดการเรียน

การสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันโดยคำนึงถึงผลดีที่จะเกิดกับ

นักเรียนเป็นสำคัญ  

 นอกจากนี้ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีบทบาทเป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ รับฟังความคิดเห็น

ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ติดตามดูแลการทำงานของทีมงาน ตลอดจนการจัดหางบประมาณสนับสนุน  

การดำเนินงานอย่างพอเพียง ซึ่งอาจต้องแสวงหาความร่วมมือจากองค์กร/หน่วยงาน/  

บุคคลภายนอกโรงเรียนด้วย ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนต้องมีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ผู้ปกครอง 

และองค์กรภายนอกโรงเรียนด้วย เพื่อประสานและขอความร่วมมือในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 

 การที่ผู้บริหารโรงเรียนเป็นแบบอย่างอันดีในการอ่านหนังสือ และใช้ห้องสมุดเป็นแหล่ง

ค้นคว้าความรู้ และสนับสนุนให้ครูทุกคนอ่านหนังสือ และจดบันทึกการอ่านเป็นปัจจัยส่งเสริมที่สำคัญ

อีกประการหนึ่งทำให้ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน  

และห้องสมุด 
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

 ๒.บทบาทของครูบรรณารักษ์เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงาน ให้บริการ และพัฒนา

ห้องสมุด ซึ่งจากข้อมูลที่ค้นพบนั้นพบว่านอกจากการให้บริการปกติของห้องสมุด เช่น บริการยืม-คืน   

บริการตอบคำถาม ช่วยค้นคว้า บริการสืบค้นข้อมูล แนะนำการใช้ห้องสมุด และส่งเสริมให้มีการ

อ่านเพื่อความเพลิดเพลินแล้ว สำหรับห้องสมุดโรงเรียนสิ่งที่ต้องตระหนักและให้ความสำคัญคือ  

การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้แก่ครูและนักเรียน ตั้งแต่

การจัดให้มีหนังสือ/สื่อที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร การจัด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมห้องสมุดที่บูรณาการการอ่านกับการจัดการเรียนการสอน  

ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ การช่วยแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน นอกจากนี้  

ครูบรรณารักษ์จะทำงานให้สำเร็จเพียงลำพังไม่ได้ จำเป็นต้องประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

ทั้งผู้บริหารโรงเรียน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียน นักการภารโรง ผู้ปกครอง และชุมชน   

เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันให้การสนับสนุนการดำเนินงานของครูบรรณารักษ์  

  ในด้านวุฒิการศึกษาของบุคลากรที่รับผิดชอบห้องสมุดนั้นพบว่ามีโรงเรียนเพียง   

๓ แห่งเท่านั้น (ร้อยละ ๑๔.๒๘) ที่บุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลห้องสมุดจบวุฒิการศึกษา  

ด้านบรรณารักษศาสตร์โดยตรง แต่บุคลากรที่รับผิดชอบห้องสมุดของโรงเรียนในโครงการฯ เหล่านี้

ได้รับการอบรม พัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการห้องสมุด การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

กิจกรรมห้องสมุดอยู่เสมอ จากข้อมูลดังกล่าวแสดงว่าวุฒิการศึกษาด้านบรรณารักษศาสตร์ไม่ได้ส่งผล

ต่อการดำเนินงานและการพัฒนาห้องสมุด หากบุคลากรเหล่านั้นได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ   

ทั้งโอกาสในการเข้ารับการอบรม การมีระบบพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อ  

การทำงาน และมีความตั้งใจจริงที่จะทำงาน  

 ๓.ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด เป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ  

และความสำเร็จในการให้บริการของห้องสมุด จากข้อมูลที่ค้นพบนั้นพบว่าห้องสมุดโรงเรียน  

ที่เข้าร่วมโครงการจัดหาหนังสือ/สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 

ตรงตามความต้องการของนักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน และมีทั้งสื่อสิ่งพิมพ์  

และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประเภทของหนังสือ/สื่อ ประกอบไปด้วยทั้งประเภทสารคดี บันเทิงคดี 

หนังสือ/สื่อสำหรับใช้อ้างอิง  และสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือ การมีหนังสือ/สื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้อง  

กับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
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  ในด้านการจัดหาหนังสือ/สื่อเข้าห้องสมุดพบว่าโรงเรียนดำเนินการโดยการแต่งตั้ง  

คณะกรรมการ ประกอบด้วย ครู นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา รวมถึงการสำรวจ  

รายชื่อหนังสือ/สื่อที่นักเรียน ครูต้องการให้จัดซื้อเข้าห้องสมุด 

  จากประเด็นดังกล่าวแสดงว่าโรงเรียนให้ความสำคัญกับการคัดเลือก จัดหา และการใช้

หนังสือ/สื่อการเรียนรู้ในห้องสมุด โดยคำนึงถึงคุณภาพของหนังสือ/สื่อ การตอบสนองความ

ต้องการของผู้ใช้บริการทั้งในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร   

และความต้องการในการเรียนรู้ที่หลากหลายของนักเรียน ตลอดจนการส่งเสริมการใช้เวลาว่าง   

และตอบสนองความเพลิดเพลินและเสริมสร้างจินตนาการ รวมทั้งกระบวนการคัดสรรและจัดหา  

ที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 ๔.บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการวางแผน  

การปรับปรุงห้องสมุดโดยระดมความคิดเห็นจากนักเรียนว่าต้องการห้องสมุดแบบใด ในด้านการปรับปรุง  

ห้องสมุดนอกจากจัดหาโต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางหนังสือใหม่แล้วยังนำของเดิมมาทาสีปรับปรุงใหม่  

ให้มีสีสันสดใสดึงดูดความสนใจของนักเรียน ปรับปรุงชั้นวางหนังสือให้มีขนาดเหมาะสมกับ  

ความสูงของนักเรียน จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ พื้นที่โปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก และป้องกันไม่ให้

มีมุมอับภายในห้องสมุด  

  จัดให้มีมุมต่าง ๆ เหมาะสมกับวัยของนักเรียน สร้างบรรยากาศแปลกใหม่โดย  

ปรับเปลี่ยนรูปแบบและบรรยากาศภายในห้องสมุดทุกภาคเรียน แก้ปัญหาพื้นที่คับแคบโดย  

ขยายพื้นที่ออกไปด้านหลังห้องสมุด จัดทำศาลาที่นั่งนอกห้องสมุด และจัดทำเป็นอุทยานการเรียนรู ้ 

  นอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยีมาใช้ในห้องสมุด ได้แก่ ติดตั้งเครื่องนับสถิติ เครื่องสแกน

นิ้วมือ และจัดทำห้องสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

  จากประเด็นดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า หากโรงเรียนวางแผนปรับปรุงห้องสมุด  

โดยคำนึงถึงความต้องการ และจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ จะช่วยดึงดูดให้นักเรียน

อยากเข้ามาใช้ห้องสมุดมากขึ้น และเมื่อสามารถดึงนักเรียนให้เข้าห้องสมุดได้แล้ว การจัดกิจกรรม  

ส่งเสริมการอ่านและห้องสมุดที่น่าสนใจ หลากหลาย และสม่ำเสมอจะช่วยส่งเสริมสนับสนุน  

การเรียนรู้ในวิชาหลักของนักเรียนต่อไปได้ 
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

 ๕.เครือข่ายและความร่วมมือ จากข้อมูลที่ค้นพบนั้นครูบรรณารักษ์และโรงเรียน  

มีการประสานงานและร่วมมือกับทั้งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 

ทั้งในด้านการให้บริการของห้องสมุดโรงเรียนไปสู่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียน ผู้ปกครอง  

และชุมชน และความช่วยเหลือสนับสนุนที่ห้องสมุดโรงเรียนได้รับ 

  ในด้านเครือข่ายความร่วมมือกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ นั้น  นอกจาก  

ครูบรรณารักษ์ได้จัดหาหนังสือ/สื่อการเรียนรู้ตรงตามความต้องการของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมห้องสมุดสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตาม  

กลุ่มสาระการเรียนรู้แล้ว ยังประสานงานและขอความร่วมมือครูอื่น ๆ เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการ

ห้องสมุด ช่วยกันวางแผน พัฒนา ปรับปรุงห้องสมุด โดยทำงานตามความถนัดและความสนใจ  

ของครูแต่ละคน ตลอดจนเข้ามาร่วมจัดการเรียนการสอนในห้องสมุด พัฒนาการจัดการเรียนรู้

ครอบคลุมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยบูรณาการกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและห้องสมุด 

เป็นต้น  

  ด้านความร่วมมือกับนักเรียนนั้น นอกจากการให้บริการทั่วไปของห้องสมุด เช่น 

บริการการอ่านและค้นคว้า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมห้องสมุด ครูบรรณารักษ์  

ยังขอความร่วมมือนักเรียนซึ่งมีทั้งนักเรียนชุมนุมห้องสมุด ยุวบรรณารักษ์ และนักเรียนอื่น ๆ มาช่วยงาน

ในห้องสมุด และปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด ซึ่งนักเรียนมีส่วนร่วมวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริม  

การอ่านและห้องสมุดด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้นักเรียนเสนอรายชื่อหนังสือที่ต้องการอ่าน  

เข้าห้องสมุด 

  ในด้านความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนนั้นมีทั้งที่โรงเรียนให้บริการแก่ผู้ปกครอง

และชุมชน เช่น การเล่านิทานให้เด็ก ๆ ฟัง การนำหนังสือไปให้คนในชุมชนอ่าน เปิดบริการ  

ให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามาใช้บริการในห้องสมุด เป็นต้น และที่ผู้ปกครองและชุมชนให้การ

สนับสนุนช่วยเหลือ เช่น เข้ามาเป็นคณะกรรมการห้องสมุด คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือ 

สนับสนุนงบประมาณดำเนินงานและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน บริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด เป็นต้น 
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  จากข้อมูลดังกล่าวแสดงว่าในการดำเนินงานและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนนั้นไม่ควร

เป็นหน้าที่ของบรรณารักษ์ห้องสมุดแต่เพียงผู้เดียว แต่ควรประสานงานและขอความร่วมมือ

บุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้บริหาร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง

และคนในชุมชนเพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริม  

การอ่าน ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

ต้นแบบ ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งคือ เป็นโรงเรียนที่ผู้บริหารและคณะครูมีความยินดี

และสมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยมีศึกษานิเทศก์ร่วมให้คำปรึกษาแนะนำตลอดโครงการ และ

เป็นโรงเรียนที่มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 

 ๖.วิธีการบริหารจัดการงบประมาณ จากข้อมูลที่ค้นพบนั้น เมื่อโรงเรียนเข้าร่วม  

โครงการฯ นั้น ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒ ส่วน 

ส่วนแรก จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (เมื่อเข้าร่วมโครงการในปีที่ ๑ และสำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วม  

โครงการฯ ปีที่ ๒ และ ๓ ได้รับจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และ ๖๐,๐๐๐-๘๐,๐๐๐ บาท ตามลำดับ) 

สำหรับนำไปใช้จัดซื้อหนังสือ/สื่อการเรียนรู้เข้าห้องสมุด และปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

และส่วนที่สองเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการอบรม/ประชุม ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุน

หนังสือ/สื่อการเรียนรู้สำหรับห้องสมุดจากทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจาก

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ยังได้จัดหาที่ปรึกษาให้คำแนะนำ  

ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของห้องสมุด และวิทยากรสำหรับการจัดประชุม/อบรม 

  นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ขอความร่วมมือและการสนับสนุนจากบุคคลและองค์กร  

ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน ได้แก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์การบริหาร  

ส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ บริษัท เป็นต้น ทั้งในลักษณะของงบประมาณและวัสดุครุภัณฑ์ หนังสือ 

แรงงาน โรงเรียนบางแห่งนำงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้ปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดอย่าง  

ค่อยเป็นค่อยไป ทำทีละเล็กทีละน้อย บางโรงเรียนนำโต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางหนังสือเดิมมาทาสีใหม่   

โดยใช้แรงงานครู นักการภารโรง นักเรียน  และในการนำงบประมาณที่ได้รับไปใช้ประโยชน์นั้น

โรงเรียนยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือ คณะกรรมการจัดซื้อวัสดุ 

ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด เป็นต้น 



���
เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

  จากข้อมูลดังกล่าวแสดงว่า แม้ว่าการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอให้แก่ห้องสมุด

โรงเรียนจะมีความสำคัญ เป็นปัจจัยที่ช่วยให้การดำเนินงานและพัฒนาห้องสมุดมีความราบรื่น   

มีประสิทธิภาพ แต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึง คือ การนำงบประมาณที่ได้รับไปใช้อย่างคุ้มค่า โปร่งใส   

ตรวจสอบได้ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมตัดสินใจ และนอกเหนือจากจำนวนงบประมาณ

ที่ได้รับคือความตั้งใจจริงและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนเองเกิดความคิดหาหนทาง

แก้ไขปัญหา เช่น การแสวงหาการสนับสนุนจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และการนำ

วัสดุครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมมาปรับปรุงใช้ใหม่ การปรับปรุงทีละเล็กทีละน้อย เป็นต้น 

  

ข้อเสนอแนะ
 ๑. การดำเนินงานพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนนั้นมิใช่เป็นหน้าที่ของบรรณารักษ์แต่เพียงผู้เดียว 

แต่บุคลากรทุกคนในโรงเรียนควรมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุน โดยเฉพาะผู้บริหารโรงเรียน  

ต้องตระหนักและเห็นความสำคัญของห้องสมุด และสร้างความเข้าใจแก่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ว่า

ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมห้องสมุดช่วยแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และส่งผลต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียนควรชักชวนให้ครูทุกคนในโรงเรียนเข้ามา  

ใช้บริการ และร่วมพัฒนาห้องสมุดตามความถนัดและความสนใจ 

 ๒. การปรับปรุงห้องสมุดโดยสอบถามความคิดเห็นและความต้องการของนักเรียนนั้น 

ควรมีภาพประกอบเป็นตัวอย่างสำหรับการสอบถาม เช่น ภาพห้องสมุดที่มีสีสันสดใส มีเบาะนั่ง   

มีมุมต่าง ๆ มีหนังสือหลากหลายและทันสมัย มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่น่าสนใจ เป็นต้น   

เพราะนักเรียนที่อยู่ในชนบทห่างไกลอาจไม่มีประสบการณ์เพียงพอที่จะบอกได้ว่าภาพของห้องสมุด

ที่ตนเองต้องการนั้นคือแบบใด อาจบอกได้เพียงว่าต้องการห้องสมุดที่มีหนังสือมาก ๆ เท่านั้น 
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ภาพโดย	โรงเรียนวัดถนน	

 ๓. ผลการศึกษาตามที่ปรากฏตามรายงานฉบับนี้ เป็นกรณีศึกษาที่มีการกำหนด  

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการไว้แล้วตั้งแต่ต้น ประกอบด้วย องค์ประกอบ   

๓ ประการ คือ ๑) เป็นโรงเรียนขนาดกลางที่มีห้องสมุดอยู่แล้ว แต่ยังขาดความสมบูรณ์และ

ต้องการพัฒนาห้องสมุด ๒) เป็นโรงเรียนที่ผู้บริหารและคณะครูมีความยินดีและสมัครใจที่จะเข้าร่วม

โครงการ โดยมีศึกษานิเทศก์ร่วมให้คำปรึกษาแนะนำตลอดโครงการ ๓) เป็นโรงเรียนที่มีความ

สัมพันธ์อันดีกับชุมชน ดังนั้นในการนำผลการศึกษาไปใช้ขยายผล ควรมีการนำไปปรับใช้ให้เข้ากับ

บริบทของแต่ละโรงเรียน วิธีการดำเนินการอาจมีความแตกต่างกันตามบริบทที่แตกต่างกันไป  

จากโรงเรียนที่ปรากฏตามกรณีศึกษานี้  
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______. (๒๕๕๓). สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ๕๕พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี.

โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี (บ้านเมืองเก่า). (๒๕๕๒). รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการห้องสมุด

มีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนปีการศึกษา๒๕๕๒โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า).



บรรณานุกรม
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

รายชื่อผู้บริหารและครูบรรณารักษ์
โรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบรุ่นที่๑และ๒

 
 ๑.โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)

   ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายฉลวย วงษ์ขวัญเมือง 

   ครูบรรณารักษ์ : นางสาวน้ำทิพย์ ปิ่นแก้ว และนายเทพนม ปัตลา 

 ๒.โรงเรียนรัตนโกสินทร์๙

   ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายปรีชา ลอยแก้ว 

   ครูบรรณารักษ์ : นางสาวภัทราภรณ์ โสรถาวร 

 ๓.โรงเรียนบ้านโกตาบารู

   ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายดุสิต ณ สุวรรณ / นายไพศาล ว่องภาณุสกุล (ปี ๒๕๕๒ ถึงปัจจุบัน) 

   ครูบรรณารักษ์ : นางกิติมา รุจิศรัณย์ และนางอารีย์ กิจถาวร 

 ๔.โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล

   ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสมศักดิ์ พงษ์แก้ว / นายวิบูลย์ ช้างอินทร์ (ปี ๒๕๕๔ ถึงปัจจุบัน) 

   ครูบรรณารักษ์ : นางสาวนิตยา สำราญพันธ์ และนางสาวนิตติยา คำผิว 

 ๕.โรงเรียนท่าแร่วิทยา

   ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางสุพรทิพย์ เกษมสิน / นายถนอม สุขสง่าเจริญ 

   ครูบรรณารักษ์ : นางไพฑูรย์ คำสุขุม และนางชยานิษฐ์ กายราช 

 ๖.โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา

   ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายไพฑูรย์ ขุนอาสา / นายกฤตย์ ไชยวงศ์ (ปี ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน) 

   ครูบรรณารักษ์ : นางสาวเฉลย วันจิ๋ว 

 ๗.โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ

   ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายหิรัญ เจือจันทร์ 

   ครูบรรณารักษ์ : นางวรรณวิไล ตนะวัฒนา 

 ๘.โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย

   ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายอนันต์ ขันทราช / นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ (ปี ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน) 

   ครูบรรณารักษ์ : นางอัญชลี ไพยารมณ์ และนางอารีย์ จารุภูมิ 

 ๙.โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

   ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสมกิตติ์ คำประกอบ / นางสาวสุดสวาท ยังแจ่ม (ปี ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน) 

   ครูบรรณารักษ์ : นางสาวเพ็ญศรี นันทิทัศน์ 

 ๑๐.โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

   ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสุพล ประสานศรี 

   ครูบรรณารักษ์ : นายพีระพงษ์ ถุงแก้ว และนางเครือวัลย์ อินทะแจ้ 
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 ๑๑.โรงเรียนบ้านดอนสูง

   ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายวุฒิวัฒน์ อินทสุวรรณ 

   ครูบรรณารักษ์ : นางสันทนีย์ บุญถนอม และนางนิตยา ต่อประสิทธิ์กุล 

 ๑๒.โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก

   ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายเหลือ เอกตะคุ / นายถวิล มนตรี (ปี ๒๕๕๔ ถึงปัจจุบัน) 

   ครูบรรณารักษ์ : นางสุจิรา เจริญขวัญ และนางปราณี โฉมมงคล 

 ๑๓.โรงเรียนวัดถนน

   ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายอเนก ทรัพย์มาก / นายวิทยา รัตนธารากร (ปี ๒๕๕๔ ถึงปัจจุบัน) 

   ครูบรรณารักษ์ : นางราศี แสงจักร์ 

 ๑๔.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๓(บ้านลาดตะเคียน)

   ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายกิติศักดิ์ หงษ์วิไล 

   ครูบรรณารักษ์ : นางสุนีย์ มณีแสน และนางนฤมล เครือแป้น 

 ๑๕.โรงเรียนประสานมิตรวิทยา

   ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสุระคติ ทองคำ / นายวิเชียร บุญมาก (ปี ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน) 

   ครูบรรณารักษ์ : นางสาวประไพศรี พุฒพวง 

 ๑๖.โรงเรียนวังทองพิทยาคม

   ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสนชัย คลังเงิน / นางสาวอรุณศรี เงินเสือ (ปี ๒๕๕๔ ถึงปัจจุบัน) 

   ครูบรรณารักษ์ : นางเบญจา ลินลา และนางทิพย์วรรณ คงเนตร 

 ๑๗.โรงเรียนบ้านในไร่

   ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายพีระ เสมพืช / นายธีระยุทธิ์ อินทรัตน์ (ปี ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน) 

   ครูบรรณารักษ์ : นางสาววิจิตรา มุขแก้ว และนางสาวนุชนารถ สุขจิตร 

 ๑๘.โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)

   ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสมศักดิ์ เนตรเพชร 

   ครูบรรณารักษ์ : นางสุมิตรา พัดทอง และนางจรีย์รัตน์ จันทร์เลื่อน 

 ๑๙.โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์

   ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางรัศมี วุฒิเสน / นายอานน รักการ (ปี ๒๕๕๔ ถึงปัจจุบัน) 

   ครูบรรณารักษ์ : นางมาลัย เทียมวงศ์ และนางสาวกัณทิมา พนมสิงห์ 

 ๒๐.โรงเรียนบ้านซรายอ

   ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายเฉลิมเกียรติ ตั้งอารมณ์ 

   ครูบรรณารักษ์ : นางนวลพรรณ จีนธาดา และนางจารีย์ มุสิกพันธ์ 

 ๒๑.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

   ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายวิลาพ อุทัยรัตน์ / นายสมคิด บุตรทองแก้ว (ปี ๒๕๕๔ ถึงปัจจุบัน) 

   ครูบรรณารักษ์ : นางอาภรณ์ รัตนไพบูลย์ และนางอารีย์ โกไสยสิต 

รายชื่อผู้บริหารและครูบรรณารักษ์
โรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบรุ่นที่๑และ๒
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เรื่องดีดีจากห้องสมุด:
กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

คณะผู้จัดทำ
 

ที่ปรึกษา

  นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  นางสาววีณา อัครธรรม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

  นางทัศนัย วงศ์พิเศษกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ 

 

ผู้กำหนดกรอบแนวคิดและเครื่องมือ

  นางศกุนตลา สุขสมัย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

  นางสาวอังคณา ผิวเกลี้ยง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

  นางศกุนตลา สุขสมัย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

  นางเยาวลักษณ์ คงพูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  

             ศรีสะเกษ เขต ๓ 

  นางสาวดุจดาว ทิพย์มาตย์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  นางสุรีพันธ์ เป็งกาสิทธิ์ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ 

  พันจ่าเอกแดงรัตนชัย คงสม สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

  นางสาวอังคณา ผิวเกลี้ยง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

  นางสาวขวัญฟ้า นิยมในธรรม สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

  นางสาวเจตนา พรมประดิษฐ์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

  นางสาวพนิดา บัวมณี สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

  นางสาวชวันธร มงคลเลิศลพ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ 

  นางสาวจอมขวัญ ขวัญยืน สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ 

  นางสายสัมพันธ์ คีรีรัตน์ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ 



���คณะทำงาน

  นางสาววิภาดา ถาวรทวีสุข สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ 

  นางสาวปนัดดา ศรีวรกุล สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ 

  นายนิวัฒน์ ถุงเงินศิริ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ 

  นางสาวภนิดา แก้วมณี สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ 

 

ผู้วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงาน

  นางสาวอังคณา ผิวเกลี้ยง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

 

ผู้ตรวจและพิจารณารายงาน

  นางศกุนตลา สุขสมัย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

 

บรรณาธิการ

  นางศกุนตลา สุขสมัย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

  นางสาวอังคณา ผิวเกลี้ยง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

 

ผู้จัดพิมพ์ต้นฉบับออกแบบรูปเล่มและจัดทำฉบับสมบูรณ์

  นางสาวอังคณา ผิวเกลี้ยง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

 

ผู้ถ่ายภาพประกอบ

  โรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ รุ่นที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๒๑ โรงเรียน 

  นายชูเกียรติ เกิดอุดม สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

  นางสาวอังคณา ผิวเกลี้ยง           สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

  นางสาวพนิดา บัวมณี              สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

 

ผู้ออกแบบปก

  นายพินิจ สุขะสันติ์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 



 


