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การพัฒนาห้องสมุดในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามนโยบายห้องสมุด 3 ดี
รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร๑ ลักษณวิศิษฏ๑ ) ได๎กาหนดนโยบาย
การพัฒนาห๎องสมุดของสถานศึกษาให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ เป็นแหลํงศึกษาค๎นคว๎าของนักเรียน ครู
ผู๎บริหาร ผู๎ปกครอง และชุมชนได๎อยํางสมบูรณ๑ โดยได๎กาหนดแนวทางให๎เป็น “ห๎องสมุด 3 ดี” ที่เน๎น
การพัฒนาใน 3 องค๑ประกอบหลัก ได๎แกํ หนังสือดี บรรยากาศดี บรรณารักษ๑ดี ทั้งนี้เนื่องจาก
ห๎องสมุดในโรงเรียน ซึ่งเปรียบเสมือนขุมทรัพย๑ทางปัญญา ห๎องสมุดเป็นแหลํงรวมความรู๎ทุกแขนง
ทุกศาสต ร๑ และห๎องสมุดยังเป็นปัจจัยสาคัญที่ชํวยสนับสนุนสํงเสริมให๎นักเรียนมีนิสัยรักการอําน
ห๎องสมุดจึงเปรียบเสมือนโลกใบใหญํแหํงการเรียนรู๎ เป็นแหลํงบันเทิงประเทืองปัญญา สนองความ
ต๎องการของผู๎ใช๎ บรรณารักษ๑เป็นมิตรกับผู๎ใช๎ วัสดุอุปกรณ๑ ครุภัณฑ๑ทันสมัย นําสน
ใจใครํเรียนรู๎
สถานที่ และบรรยากาศเอื้อตํอการเรียนรู๎ มีหนังสือและสื่อหลากหลายประเภทอยํางเพียงพอ และตรง
กับความต๎องการ ดังที่คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธ ยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขัน้
พื้นฐาน ได๎ให๎คานิยามไว๎วํา “ห๎องสมุดในดวงใจต๎องสะดวก สบาย หลากหลาย มีสีสัน และไมํสับสน
วุํนวาย” ดังนั้น ห๎องสมุดจึงไมํใชํเพียงห๎องเก็บรวบรวมหนังสือและสื่อจานวนมาก แล๎วให๎คนมานั่ง
อํานหนังสืออยูํเงียบ ๆ อยํางเดียวอีกตํอไปแล๎ว แตํห๎องสมุดต๎องมีอะไรมากกวํานั้น เพราะห๎องสมุดต๎อง
ตอบสนองความต๎องการด๎านการอําน และก ารเรียนรู๎ของผู๎ใช๎บริการทั้งนักเรียน ครู ผู๎บริหาร รวมทั้ง
ผู๎ปกครอง และคนในชุมชนอีกด๎วย ห๎องสมุดนอกจากจะเป็นแหลํงเรียนรู๎ที่สาคัญแล๎ว ห๎องสมุดยัง
สํงผลให๎เกิดการเรียนรู๎ตลอดชีวิต เพราะห๎องสมุดตํางจากห๎องเรียนตรงที่ห๎องสมุดสามารถเข๎าใช๎บริการ
ได๎ทุกเพศทุกวัย
การอํานในยุคแหํงการสื่อสารไร๎พรหมแดนโลกแหํงการเรียนรู๎ถูกยํอให๎ใกล๎ตัวมนุษย๑ผู๎
ใฝ่รู๎ใฝ่เรียน เพียงเราก๎าวเข๎าสูํโลกดิจิตอล (Digital library or E-library or Library on web) เราก็จะได๎รู๎
ในสิ่งที่อยากรู๎ การอําน จึงไมํผูกติดอยูํกับหนังสือเพียงอยํ างเดียว แตํสามารถอํานจากเว็บไซต๑ หรือ
ศึกษาจากสื่อมัลติมีเดียตําง ๆ ได๎ นอกจากห๎องสมุดจะให๎บริการด๎านการอําน การยืม- คืนหนังสือแล๎ว
ห๎องสมุดยังต๎องมีการเคลื่อนไหว ทันตํอความรู๎ใหมํ ๆ ที่เกิดขึ้นอยูํตลอดเวลา ทาอยํางไรห๎องสมุดจึงจะ
เกิดการเคลื่อนไหวทางค วามรู๎ ครูบรรณารักษ๑ หรือผู๎ดูแลห๎องสมุด จึงต๎องจัดให๎มีกิจกรรมตําง ๆ
หมุนเวียน และตํอเนื่อง เชํน จัดนิทรรศการตําง ๆ นิทรรศการหนังสือใหมํ นิทรรศการวันสาคัญ
นิทรรศการด๎านความรู๎ ฯลฯ นอกจากการจัดนิทรรศการ ผู๎รับผิดชอบยังควรจัดให๎มีกิจกรรมสํงเสริมการ
อําน เชํน การแขํงขัน/การประกวดด๎านการอําน การหาสุดยอดนักอําน การประกวดหนังสือที่ผลิตด๎วย
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มือ (หนังสือทามือ ) การตอบปัญหาจากการอําน การแขํงขันค๎นหาความรู๎จากเว็บไซต๑ การประกวด
คาขวัญเพื่อสํงเสริมการอําน การจัดคํายการอําน การรณรงค๑ให๎มีการจัดเวลาสาห รับการอํานของ
โรงเรียน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎หรือเวทีเสวนาเกี่ยวกับการอําน เป็นต๎น
ห๎องสมุดโรงเรียนควรมีการจัดองค๑ประกอบหรือสัดสํวนหนังสือและสื่อการเรียนรู๎ตําง ๆ
ไว๎ให๎บริการ เชํน หนังสืออ๎างอิง หนังสือเด็ก ของเลํนเด็ก หนังสือ /สื่อค๎นคว๎าอ๎า งอิงของครู หนังสือ
พระราชนิพนธ๑ พระนิพนธ๑ นิพนธ๑ และสารานุกรม การสืบค๎นข๎อมูลผํานเครือขําย มุม ICT มุมแสดงผล
งานนักเรียน-ครู/ นิทรรศการหนังสือใหมํ มุมจัดกิจกรรมห๎องสมุด /กิจกรรมสํงเสริมการอําน มุมดูหนัง
ฟังเพลง หนังสืออ๎างอิงสาหรับคนในชุมชน เป็นต๎น ก ารที่ครูบรรณารักษ๑หรือผู๎ที่ทาหน๎าที่ดูแล
ห๎องสมุด โดยเฉพาะผู๎ที่ไมํได๎จบการศึกษาด๎านบรรณารักษศาสตร๑หรือจบมานานแล๎ว จะบริหารจัดการ
งานห๎องสมุดไปได๎อยํางมีคุณภาพและสามารถพัฒนาให๎เป็นห๎องสมุดยุคใหมํในฝันของนักเรียน จึง
จาเป็นต๎องได๎รับการพัฒนาความรู๎ทั้งด๎านการบริหารจัดการห๎องสมุดยุคใหมํ การใช๎เทคโนโลยีตําง ๆ
มีทักษะและเข๎าใจหลักการสืบค๎นข๎อมูลออนไลน๑ สื่อเทคโนโลยียุคใหมํ การใช๎งานเว็บไซต๑ รวมถึงการ
จัดกิจกรรมที่หลากหลาย และเคลื่อนไหวตลอดเวลา
ภารกิจในการพัฒนาห๎องสมุดโรงเรียน นอกจากสานักงานคณะกรรมก ารการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งมีหน๎าที่โดยตรงแล๎ว ยังมีองค๑กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให๎ความสาคัญกับการ
พัฒนาห๎องสมุด และการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค๑สํงเสริมการอํานให๎กับเด็ก ๆ และเยาวชนไทย โดยเข๎า
มามีบทบาททั้งแบบให๎การสนับสนุนบางสํวน แบบจัดกิจกรรมรํวมกับ สพ ฐ. เขตพื้นที่การศึกษา และ
โรงเรียน จนถึงแบบจัดไว๎เป็นภารกิจเพื่อสังคมขององค๑กรนั้น ๆ เชํน สานักงานอุทยานการเรียนรู๎
บริษัท นานมีบุ๏คส๑ จากัด มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก มูลนิธิ ดร . กํอ สวัสดิ์พาณิชย๑ นอกจากที่กลําวนี้ยังมี
องค๑กรอื่น ๆ อีกมากมาย ความรํวม มือจากหนํวยงานและองค๑กรตําง ๆ สํงผลให๎โรงเรียนสามารถ
พัฒนาได๎อยํางมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
เพื่อให๎ห๎องสมุดเป็นแหลํงเรียนรู๎ที่สมบูรณ๑และทันสมัย สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได๎จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพห๎องสมุดในโรงเรียนให๎ปเ ็น
ห๎องสมุดที่มีมาตรฐาน สํงผลให๎เด็กไทยรักการอํานและการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องและยั่งยืน และยังเป็น
ห๎องสมุดที่เอื้อประโยชน๑ตํอนักเรียน ครูในโรงเรียน และโรงเรียนใกล๎เคียง รวมถึงคนในชุมชนอีกด๎วย
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับคุณภาพห๎องสมุดในโรงเรียนสังกั ดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทุกโรง
2. เพื่อจัดให๎มีหนังสือและสื่อการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพและเพียงพอตํอความต๎องการและ
เหมาะสมกับนักเรียน ครู ผู๎บริหาร และคนในชุมชน
3. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล๎อม และจัดบรรยากาศในห๎องสมุเอืด้อทีตํ่ อการอํานและการเรียนรู๎
4. เพื่อพัฒนาและจัดให๎มีครูบรรณารักษ๑ หรือผู๎ที่ทาหน๎าที่บรรณารักษ๑ในโรงเรียนทุกโรง

แนวคิดหลักในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ยึดหลัก 3 ดี ได๎แกํ
1. หนังสือและสื่อการเรียนรู๎ดี คือ ทุกห๎องสมุดต๎องมีจานวนหนังสือ อยํางน๎อย 5 เลํม
ตํอ นักเรียน 1 คน กลุํมหนังสือที่ห๎องสมุดต๎องมี ได๎แกํ
1.1 กลุํมหนังสือสํงเสริมการเรียนการสอนทุกกลุํมสาระการเรียนรูส๎ าหรับ นักเรียน ครู
1.2 กลุํมหนังสืออ๎างอิง เชํน หนังสือพระราชนิพนธ๑ สารานุกรม พจนานุกรม ฯลฯ
1.3 กลุํมหนังสือ ดีที่ควรอํานหรือหนั งสือแนะนา เชํน หนังสือชนะการประกวด
หนังสือดีเดํน หนังสือที่ผํานการคัดเลือกจากองค๑กร /หนํวยงานตําง ๆ ทั้งในรูป
ของวรรณกรรม เชํน นิทาน การ๑ตูน สารคดี เรื่องสั้น หนังสือภาพ ฯลฯ
1.4 ของเลํน เด็ก สร๎างสรรค๑ เชํน บล็อกไม๎ ตัวตํอภาพ
(จิ๊กซ อว๑ ) รูปทรง
เรขาคณิต เลโก๎ ตุ๏กตาคน – สัตว๑ ดินน้ามัน วาดภาพ – ระบายสี เกมส๑ ฯลฯ
2. บรรยากาศและสถานที่ดี คือ ทุกโรงเรียนต๎องมีห๎องสมุดอยํางน๎อยขนาด 1
ห๎องเรียนขึ้นไป มีการจัดมุมหรือองค๑ประกอบแบํงเป็น สํวนที่ใช๎ในการศึกษาค๎นคว๎าอ๎างอิง สํวนอําน
เพื่อการพักผํอน หรือดูหนัง ฟังเพลง สํวนการสืบค๎นข๎อมูลผํานเครือขําย ฯลฯ
3. ครูบรรณารักษ๑และกิจกรรมดี คือ ทุกโรงเรียนต๎องมีครูบรรณารักษ๑หรือผู๎ที่ทาหน๎าที่
บรรณารักษ๑ อยํางน๎อย 1 คน สาหรับการให๎บริการอยํางน๎อยต๎องให๎บริการได๎ในชํวงเวลาเช๎ากํอนเข๎า
ห๎องเรียน พักกลางวัน และหลังเลิกเรียน และมีการจัดกิจกรรมห๎องสมุดและกิจกรรมสํงเสริมการอําน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกโรงเรียนที่ยังไมํมี
ห๎องสมุดได๎รับการพัฒนาให๎มีห๎องสมุดที่มีความพร๎อมทั้งด๎านหนังสือ สื่อการเรียนรู๎ สื่อ ICT ที่ทันสมัย
สอดคล๎องกับความต๎องการของนักเรียน ครู ผู๎บริหาร ผู๎ปกครองและชุมชน
2. โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกโรงเรียนที่มีห๎องสมุดจะ
ได๎รับการปรับปรุงให๎มีความทันสมัยทั้งด๎านอาคารสถานที่ และบรรยากาศที่เอื้อตํอการอํานและการเรียนรู๎

7

3. โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกโรงที่มีห๎องสมุด
ระดับมาตรฐาน ได๎รับการพัฒนาเป็นห๎องสมุดสมัยใหมํ
4. โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกโรงมีครูบรรณารักษ๑
หรือผู๎ที่ทาหน๎าที่บรรณารักษ๑ที่มีคุณภาพ สามารถบริหารจัดก
ารห๎องสมุดแนวใหมํ และมีความรู๎
ความสามารถในการจัดกิจกรรมห๎องสมุดและกิจกรรมสํงเสริมการอําน
5. มีองค๑กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เห็น ความสาคัญของห๎องสมุดและการสํงเสริมการ
อําน เข๎ามามีบทบาทในการพัฒนาโรงเรียน

กิจกรรมในโครงการ
1. หนังสือและสื่อการเรียนรู้ดี
1.1 วิเคราะห๑ จัดหา รวบรวมรายชื่อหนังสือที่ต๎องมีทุกโรงเรียน เชํน หนังสือพระราชนิพนธ๑ พระนิพนธ๑ สารานุกรม พจนานุกรม ฯลฯ
1.2 วิเคราะห๑ จัดหา รวบรวมรายชื่อหนังสือดีมีคุณภาพ จากหนํวยงาน /สานักพิมพ๑
ตําง ๆ (หนังสือสํงเสริมการอําน) ที่คัดเลือกโดย สพฐ. และรํวมมือกับองค๑กรอื่น ๆ
1.3 วิเคราะห๑ จัดทา จัดหา รวบรวมรายชื่อสื่อมัลติมีเดียเพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ใน 8
กลุํมสาระการเรียนรู๎
1.4 จัดทา พัฒนา ตรวจสอบคุณภาพหนังสือ/สื่อการเรียนรู๎
1.5 จัดทา พัฒนา จัดหาสื่อการเรียนการสอนประเภทหนังสืออิเล็ก ทรอนิกส๑ (E-book)
และสื่อมัลติมีเดีย
1.6 จัดประกวดเพื่อคัดเลือกหนังสือดีเดํนทั้งของสานักพิมพ๑เอกชน และของครู
/
นักเรียน
1.7 รํวมกับหนํวยงานภาครัฐและเอกชนสํงเสริมให๎มีการจัดทา /จัดให๎มี /พัฒนาหนังสือ
ดีมีคุณภาพ
2. บรรยากาศและสถานที่ดี
2.1 จัดทาแบบแปลนการจัดห๎องสมุดยุคใหมํในรูปแบบตําง ตามขนาด
/ประเภท
นักเรียน และพื้นที่ใช๎สอย ทั้งแบบอาคารอเนกประสงค๑ แบบใช๎อาคารเรียนทั้งชั้น หรือบางสํวน เชํน
1 ห๎องเรียน 2 ห๎องเรียน อาคารเอกเทศ ฯลฯ
2.2 จัดทารายการมาตรฐานวัสดุ ครุภัณฑ๑ที่ใช๎ในห๎องสมุดประเภทตําง ๆ
2.3 จัดทาคูํมือการจัดห๎องสมุดและการบริหารจัดการในรูปของหนังสือและ
สื่อมัลติมีเดีย
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2.4 ปรับปรุง ซํอมแซม ตกแตํงห๎องสมุดให๎มีบรรยากาศที่เอื้อตํอการอํานและการ
เรียนรู๎ และเหมาะสมกับวัยของผู๎ใช๎บริการ
2.5 จัดพื้นที่เพื่อทาห๎อ งสมุดในโรงเรียนขนาดเล็กหรือโรงเรียนที่ยังไมํมีห๎องสมุดเป็น
สัดสํวน
2.6 สรรหา สํงเสริม สนับสนุนด๎านความรํวมมือกับหนํวยงานและองค๑กรทั้งภาครัฐ
และเอกชนเพื่อรํวมพัฒนาห๎องสมุดในโรงเรียนให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ที่มีคุณภาพ
3. บรรณารักษ์และกิจกรรมดี
3.1 สํงเสริมสนับสนุนให๎มีครูบรรณารักษ๑ หรือผู๎ที่ทาหน๎าที่บรรณารักษ๑ทุกโรงเรียน
3.2 ดาเนินการเอง และรํวมมือกับหนํวยงานภาครัฐและเอกชน เชํน สานักงานอุทยาน
การเรียนรู๎ สมาคมห๎องสมุดแหํงประเทศไทย ฯลฯ อบรมให๎ความรู๎กับครูบรรณารักษ๑ ครูที่ทาหน๎าที่
บรรณารักษ๑ และศึกษา นิเทศก๑ที่ดูแลงานห๎องสมุด ในด๎านการบริหารจัดการห๎องสมุดยุคใหมํ การจัด
บรรยากาศ การจัดกิจกรรมห๎องสมุด และกิจกรรมสํงเสริมการอําน
3.3 จัดทาเอกสารแนวทางการคัดเลือกหนังสือ การจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน การ
ดูแลรักษาหนังสือ และสื่อการเรียนรู๎ประเภทตําง ๆ การใช๎ห๎องสมุดในการจัดการเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระ
3.4 สรรหา สํงเสริม สนับสนุนให๎หนํวยงานและองค๑กรภาครัฐและเอกชนเข๎ามามีสํวน
รํวมในการพัฒนา

กลุ่มเป้าหมาย
ได๎แกํ โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกโรง จานวน
31,821 โรง แบํงเป็น 4 กลุํม ดังนี้

-

กลุ่มที่ 1 โรงเรียนมัธยมศึกษาสู่มาตรฐานสากล จานวน 3,173 คน
1.1 โรงเรียนมัธยมศึกษาสูํมาตรฐานสากล
จานวน 673 โรง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา
จานวน 370 โรง
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
จานวน 273 โรง
โรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัด
จานวน 30 โรง
1.2 โรงเรียนในฝัน
จานวน 2,500 โรง
โรงเรียนในฝัน รุนํ ที่ 1
จานวน 921 โรง
โรงเรียนในฝัน รุนํ ที่ 2
จานวน 865 โรง
- โรงเรียนในฝัน รุนํ ที่ 3
จานวน 714 โรง
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กลุ่มที่ 2 โรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ จานวน 10,529 โรง
2.1 โรงเรียนที่ผํานมาตรฐาน
จานวน 4,000 โรง
2.2 โรงเรียนที่ผํานมาตรฐาน
จานวน 3,000 โรง
2.3 โรงเรียนที่ไมํผํานมาตรฐาน
จานวน 3,529 โรง
กลุ่มที่ 3 โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จานวน 93 โรง
กลุ่มที่ 4 โรงเรียนยกระดับคุณภาพห้องสมุด
4.1 โรงเรียนขนาดเล็ก
4.2 โรงเรียนอื่น ๆ
4.3 โรงเรียนอื่น ๆ

จานวน 18,026 โรง
จานวน 3,386 โรง
จานวน 14,440 โรง
จานวน 200 โรง

การจัดสรรงบประมาณ
รอบที่ 1 งบประมาณ ของโครงการภายใต๎แผนปฏิบัติการไทยเข๎มแข็ง
จานวน 3,044,754,500 บาท แยกเป็น
 ดี

1 หนังสือและสื่อการเรียนรู๎ดี

จานวน 1,498,120,000 บาท

 ดี

2 บรรยากาศและสถานที่ดี

จานวน 1,546,634,500 บาท

 ดี

2 บรรณารักษ๑และกิจกรรมดี

จานวน 320,000,000 บาท

2555

รอบที่ 2 งบประมาณ ของโครงการภายใต๎แผ นปฏิบัติการไทยเข๎มแข็ง 2555
จานวน 86,220,000 บาท เพื่อจัดซื้อหนังสือเข๎าห๎องสมุดในโรงเรียนกลุํมเป้าหมายในการพัฒนา ดังนี้
1. โรงเรียนขนาดเล็กที่ผํานมาตรฐานฯ จานวน 7,000 โรงเรียน
2. โรงเรียนดีประจาตาบล จานวน 182 โรงเรียน
3. โรงเรียนที่ได๎รับ คัดเลือกให๎รับโลํรางวัลห๎องสมุดดีเดํน ประจาปี 2552
สพท.ละ 2 โรงเรียน รวม 370 โรงเรียน
4. โรงเรียนในโครงการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตต๎นแบบในโรงเรียนฯ จานวน 76
โรงเรียน
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ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลุํมพัฒนาและสํงเสริมวิทยบริการ
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 02 2885 730 - 32
โทรสาร 02 2885 730, 02 6285 858, 02 2812 602
E-mail : Sakun.search@hotmail.com
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ดี 1
หนังสือและสื่อการเรียนรู้ดี
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แนวทางในการจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด

หนังสือ เป็นเครื่องมือในการ

สํงเสริมการอํานและก ารเรียนรู๎ ชํวยปลูกฝัง นิสัยรักการอําน

ทาให๎เกิดการ ใฝ่รู๎ ใฝ่เรียน และเป็น บุคคลแหํงการเรียนรู๎ กอปรกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ
พ.ศ. 2542 มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู๎ ให๎สถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องจัดเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับความสนใ จและความถนัดของผู๎เรียน โดยคานึงถึงความแตกตํางระหวําง
บุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ๑ และการประยุกต๑ความรู๎มาใช๎เพื่อ
ป้องกันและแก๎ไขปัญหา จัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ๑จริง ฝึกการปฏิบัติให๎ทาได๎ คิดเป็น
ทาเป็น รักการอํานและเกิดการใฝ่รู๎อยํางตํอเนื่อง และมาตรา 25 รัฐต๎องสํงเสริมการดาเนินงานและจัดตั้ง
แหลํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึง
ความสาคัญดังกลําว ได๎สํงเสริมสนับสนุน ให๎มีการจัดกิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอําน และยกระดับ
ความสามารถในการอําน รวมทั้งพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎ทั้งในและนอกสถานศึกษา ดังนั้น เพื่อให๎การ
ดาเนินงานสูํการปฏิบัติให๎เกิดความชัดเจนและความสาเร็จอยํางเป็นรูปธรรม ควรสํงเสริมให๎ห๎องสมุดมี
หนังสือที่มีสารประโยชน๑ มีปริมาณเพียงพอ และเหมาะสมตรงกับความต๎องการของผู๎เรี ยน และสํงเสริม
การใช๎หนังสือเพื่อการอํานและการเรียนรู๎ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จึงได๎จัดทาแนวปฏิบัติในการจัดหาหนังสือเข๎าห๎องสมุด เพื่อใช๎ประกอบการคัดเลือกซื้อหนังสือและ
ใช๎หนังสือที่มีในห๎องสมุดให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดตํอไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎สถานศึกษามีแนวทางในการจัดซื้อหนังสือเข๎าห๎องสมุดเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม
2. เพื่อให๎ห๎องสมุดมีหนังสือที่มีสารประโยชน๑ และเหมาะสมตรงกับความต๎องการของผู๎เรียน
3. เพื่อสํงเสริมการใช๎หนังสือเพื่อการอํานและการเรียนรู๎ให๎มากยิ่งขึ้น
4. เพื่อสํงเสริมให๎สถานศึกษาจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน และการเรียนรู๎ อยํางตํอเนื่องและ
สม่าเสมอ

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหนังสือ
1. เนื้อหาสาระ หนังสือที่คัดเลือกไว๎ในห๎องสมุด ให๎พิจารณาในประเด็นหลักดังนี้ หากเป็น
ประเภทอ๎างอิงหรือสารคดีจาเป็นต๎องคานึงถึงสาระที่ถูกต๎องตามหลักวิชาการ สอดคล๎องกับการจัดการ
เรียนรู๎ ตามหลักสูตรของทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
มีความเป็นปัจจุบันทันสมัย ทันเหตุการณ๑ หาก
เป็นประเภท บันเทิงคดีหรือสํงเสริมการอําน ควรมีเนื้อหาสาระที่ สร๎างสรรค๑สํงเสริมจินตนาการ และ
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ศีลธรรมอันดีงาม ไมํเป็นพิษภัยตํ อการอําน เหมาะสมกับวัย สนุกสนานเร๎าความสนใจ จูงใจผู๎อํานให๎
เกิดความเพลิดเพลิน กํอให๎เกิดนิสัยรักการอํานและสามารถนาไปประยุกต๑ใช๎ในวิถีชีวิตได๎
2. ความถูกต๎องของข๎อมูล มีความจาเป็นอยํางยิ่งสาหรับหนังสือ ประเภทอ๎างอิง สารคดีและ
หนังสือวิชาการอื่น ๆ ตลอดจนหนังสืออํานเพิ่มเติมตามกลุํมประสบการณ๑ตําง ๆ ให๎พิจารณาในเรื่องของ
ความเที่ยงตรง เชื่อถือได๎ของแหลํงที่มา แหลํงค๎นคว๎า บรรณานุกรมถูกต๎องชัดเจน ทันเหตุการณ๑ และ
ได๎รับลิขสิทธิ์ถูกต๎องตามกฎหมาย
3. ภาพประกอบของหนังสือ ควรพิจารณาให๎มีความ ถูกต๎องและ เหมาะสมกับประเภทของ
หนังสือ สอดคล๎องกับเนื้อเรื่อง ชัดเจน เหมาะสมกับวัย มีสีสันสวยงาม รวมทั้งมีสัดสํวนเหมาะสมกับ
หน๎ากระดาษ
4. การใช๎ถ๎อยคาสานวนภาษา ใช๎ถ๎อยคาภาษาถูกต๎อง สื่อความหมายได๎ชัดเจน อํานเข๎าใจงําย
เหมาะสมกับประเภทและเนื้อหาของหนังสือ รวมทั้ง วัยของผู๎อําน กรณีหนังสือทางวิชาการ คาที่มาจาก
ภาษาตํางประเทศ ถ๎ามีการบัญญัติศัพท๑ภาษาไทยแล๎ว ควรใช๎ภาษาไทย
5. ความถูกต๎องตามอักขรวิธี ภาษาที่ใช๎ในหนังสือประเภทตําง ๆ ต๎องคานึงถึงความถูกต๎อง
ตามอักขรวิธี เชํน การใช๎ตัวสะกด การันต๑ คาควบกล้า เป็นต๎น รวมทั้งการใช๎คาชนิดตําง ๆ เชํน คานาม
สรรพนาม อักษรยํอ เป็นต๎น ใช๎ภาษาพูด ภาษาเขียนได๎ถูกต๎องตามสถานการณ๑ของเรื่องนั้น ๆ และเหมาะ
กับวัยของผู๎อําน
6. ราคาหนังสือ การพิจารณาราคาหนังสือต๎องคานึงถึงความเหมาะสมด๎านปริมาณและ
คุณภาพของหนังสือ โดยพิจารณาจากชนิดของกระดาษ ขนาด จานวนหน๎า รูปแบบ และเทคนิคการ
ผลิตภาพ ความยากงํายในการเก็บข๎อมูลและเนื้อหา
7. สํวนลดของราคาหนังสือ หนังสือที่จัดซื้อสํวนใหญํจะได๎รับสํวนลด ควรนาสํวนลดดังกลําว
มาจัดซื้อหนังสือเข๎าห๎องสมุด ให๎มีปริมาณ เพิ่มขึ้น แตํถ๎า หนังสือเลํมใด มีสํว นลดมากเป็นพิเศษควร
พิจารณาให๎รอบคอบเพราะอาจจะทาให๎ได๎หนังสือที่ไมํมีคุณภาพ
8. องค๑ประกอบอื่น ๆ นอกจากการพิจารณาดังกลําวมาแล๎ว อาจมีองค๑ประกอบอื่น ๆ ที่ควร
พิจารณา เชํน ข๎อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแหํงชาติ เลขมาตรฐานสากลประจาหนังสือ
จานวนครั้งที่พิมพ๑ ปีที่ พิมพ๑ มีสํวนประกอบของหนังสือครบถ๎วน เป็นหนังสือที่ชนะการประกวดจาก
หนํวยงาน สถาบัน องค๑กรตําง ๆ หรือข๎อมูลอื่น ๆ ที่ สถานศึกษาพิจารณาตามความต๎องการและความ
เหมาะสม

ประเภทหนังสือที่ควรจัดซื้อ
สถานศึกษาควรจัดซื้อหนังสือให๎ครบทุกประเภท มีสัดสํวนของประเภทหนังสือที่เหมาะสม และ
มีปริมาณเพียงพอกับผู๎อําน มีเนื้อหาหลากหลายครอบคลุมทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
สอดคล๎องกับ
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วิสัยทัศน๑ และพันธกิจของสถานศึกษา ดังนั้น สถานศึกษาควรจัดให๎มีหนังสือ ในห๎องสมุด ดังรายการ
ตํอไปนี้
1. หนังสืออ้างอิง เป็นหนังสือที่ใช๎เป็นเ ครื่องมือในการค๎นคว๎าที่จะชํวยให๎ผู๎อําน
สามารถแสวงหาความรู๎ ข๎อเท็จจริง และตอบคาถามได๎ในเวลาที่รวดเร็ว เพราะหนังสืออ๎างอิงจะมีการ
จัดลาดับเนื้อหาไว๎อยํางมีระเบียบ หนังสืออ๎างอิงที่ควรจัดไว๎ในห๎องสมุด ได๎แกํ
1.1 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
1.2 พจนานุกรม อังกฤษ – ไทย
1.3 พจนานุกรม ไทย – อังกฤษ
1.4 สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค๑ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัว
1.5 สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน
1.6 สารานุกรมวิทยาศาสตร๑
1.7 อักขรานุกรมภูมิศาสตร๑ไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน
1.8 สารานุกรมทัวไป
่
1.9 หนังสือพระราชนิพนธ๑
2. หนังสือสาร คดี เป็นหนังสือที่มุํงให๎ความรู๎แกํผู๎อําน มีเนื้อหาครอบคลุมวิชาการ
สาขาตําง ๆ ที่มิใชํหนังสือเรียน เนื้อหาควรประกอบด๎วยหนังสือเกี่ยวกับภาษาไทย คณิตศาสตร๑
วิทยาศาสตร๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาแ ละพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และภาษาตํางประเทศ
3. หนังสือบันเทิงคดี เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาให๎ความบันเทิงแกํผู๎อําน เป็นการเขียน
ขึ้นจากประสบการณ๑หรือจินตนาการ โดยอาศัยเค๎าความจริงของชีวิตและสังคม ผู๎อํานจะได๎รับความ
เพลิดเพลินและข๎อคิดคติเตือนใจที่ผู๎เขียนสอดแทรกไว๎ในเรื่อง ได๎แกํ
3.1 หนังสือนวนิยาย
3.2 หนังสือรวมเรื่องสั้น
3.3 หนังสือบทละคร
3.4 หนังสือร๎อยกรอง
4. หนังสือเด็กและเยาวชน เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัยของเด็ก
มี
กลวิธีในการเขียนพร๎อมภาพประกอบเรื่องที่ชวนอํานและติ ดตาม มีศิลปะในการจัดทาอยํางประณีต
งดงาม โดยทั่วไปผู๎เขียนจะกาหนดวัยของผู๎อําน หรือระดับความรู๎ความสาม ารถของผู๎อํานประกอบ การ
เขียน
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5. หนังสือเสริมประสบการณ์ เป็นหนังสือที่จาเป็นสาหรับผู๎เรียนในการศึกษา
ค๎นคว๎าให๎มีความรู๎กว๎างขวางยิ่งขึ้น เนื้อหาสาระอิงหลัก สูตร ชํวยให๎การ จัดการเรียนรู๎ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค๑ของหลักสูตร ตลอดจนสํงเสริมให๎ผู๎อํานเกิดทักษะในการอํานและมีนิสัยรักการอํานมาก
ยิ่งขึ้น เชํน หนังสืออํานนอกเวลา หนังสืออํานเพิ่มเติม หนังสือสํงเสริมการอําน เป็นต๎น
6. เอกสารเกี่ยวกับ หลักสูตรสาหรับครู เชํน หลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร
คูํมือครู แผนการเรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎ตําง ๆ เป็นต๎น
7. วารสารและนิตยสาร
8. หนังสือพิมพ์
8.1 หนังสือพิมพ๑ภาษาไทย
8.2 หนังสือพิมพ๑ภาษาตํางประเทศ

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือ
สถานศึกษาสามารถหาข๎อมูลเกี่ยวกับหนังสือได๎จากแหลํงข๎อมูลตําง ๆ ดังนี้
1. รายการหนังสือของสานักพิมพ๑ หรือเอกสารความรู๎เกี่ยวกับการผลิตและจาหนํายหนังสือของ
สานักพิมพ๑ ซึ่งจัดทาในรูปแบบตํางๆ เชํน หนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ๑ แผํนปลิว เป็นต๎น
2. รายชื่อหนังสือและสิ่งพิมพ๑ ที่จัดทาโดย หนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งให๎ รายละเอียด
เกี่ยวกับชื่อผู๎แตํง ชื่อเรื่อง สานักพิมพ๑ ปีที่พิมพ๑ จานวนหน๎า บางชนิดอาจมีบรรณนิทัศน๑ประกอบ
3. บทวิจารณ๑และแนะนาหนังสือจากสิ่งพิมพ๑เชํน วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ๑ เป็นต๎น
4. การแนะนาหนังสือทางวิทยุโทรทัศน๑ อินเทอร๑เน็ต และสื่ออิเล็กทรอนิกส๑อื่นๆ
5. งานนิทรรศการหนังสือ สัปดาห๑หนังสือ และงานที่เกี่ยวข๎องกับหนังสือ

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือ
1. ตัวอย่างหนังสืออ้างอิงและหนังสือพระราชนิพนธ์
ก. ตัวอย่างหนังสืออ้างอิง
ที่
1.

ชื่อหนังสือ
สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน โดย
พระราชประสงค๑ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัว เลํม 1 – 32 โรงเรียน
(อาจจะเลือกซื้อครบชุด หรือซื้อบาง
เล่มที่ห้องสมุดยังไม่มี)

ผู้แต่ง
โครงการสารานุกรมไทย
สาหรับเยาวชนฯ
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สานักพิมพ์
โครงการสารานุกรม
ไทยสาหรับเยาวชนฯ

ราคา

ที่
2.

ชื่อหนังสือ
สารานุกรมไทยฉบับเฉลิมพระเกียรติ

ผู้แต่ง
โครงการสารานุกรมไทย
สาหรับเยาวชนฯ
โครงการสารานุกรมไทย
สาหรับเยาวชนฯ

สานักพิมพ์
โครงการสารานุกรม
ไทยสาหรับเยาวชนฯ
โครงการสารานุกรม
ไทยสาหรับเยาวชนฯ

ราคา

3.

สารานุกรมไทย ฉบับเสริมการเรียนรู๎
เล่ม 1 – 12 (อาจจะเลือกซื้อครบชุด
หรือซื้อบางเล่มที่ห้องสมุดยังไม่มี)

4.

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ราชบัณฑิตยสถาน

นานมีบุ๏คส๑พับลิเคชั่น

600

5.

พี เอ็น เอ็น กรุ๏ป

105

ภูมิปัญญา

130

7.

พจนานุกรมไทย(ฉบับรวมความรู๎
ไพบูลย๑ เปียศิริ และคณะ
สาหรับนักเรียน)
พจนานุกรมไทย ฉบับทันสมัย
อเนก อนันทวงศ๑กุล
(ปรับปรุงและแก๎ไขตาม
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
พจนานุกรมไทย ฉบับทันสมัยและสมบูรณ๑ฝ่ายวิชาการภาษาไทยซีเอ็ด

ซีเอ็ดยูเคชั่น

595

8.

พจนานุกรมไทยฉบับนักเรียน

เสริมวิทย๑บรรณาคาร

70

6.

ชมรมภาษาไทย

พจนานุกรมไทย/ศัพท๑คอมพิวเตอร๑/
Dictionary English - Thai
10. พจนานุกรม 1,200 สานวนชวนคิด
สุภาษิต คาพังเพย และคา
อุปมาอุปไมย

ฝ่ายวิชาการสกายบุ๏กส๑

399

อุทัย ไชยานนท๑

80

11. พจนานุกรมไทยวัฒนาพานิช
อังกฤษ – ไทย
12. ปทานุกรมคาเหมือน English – Thai
13. เครื่องมือเครื่องใช๎ไทยประดิษฐ๑
14. ภูมินามานุกรม
15. สารานุกรมสาหรับเยาวชน
วิทยาศาสตร๑
16. สารานุกรมสัตว๑
17. สารานุกรมพืช

เพ็ญแข คุณาเจริญ

199

9.

วาริน รุํงจตุรภัทร
วิบูลย๑ ลี้สุวรรณ
สมบัติ จาปาเงิน
บุญถึง แนํนหนา

วาริน

80
245
230
650

บันกันต๑ วิลามาศ
บันกันต๑ วิลามาศ

ชมรมเด็ก
ชมรมเด็ก

150
120
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ที่
ชื่อหนังสือ
18. สารานุกรมสัตว๑ป่า
19. สารานุกรมปลาไทย
20. สมญาภิธานรามเกียรติ์

ผู้แต่ง
อลงกรณ๑ มหรรณพ
อลงกรณ๑ มหรรณพ
นาคะประทีป

สานักพิมพ์
เอม ซับพลาย
เอม ซับพลาย
ศยาม

ราคา
520
290
55

ผู้แต่ง
พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช

สานักพิมพ์
สานักงานสนับสนุน
การสํงเสริมสุขภาพ

ราคา
99

พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช

-

109

พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช

มูลนิธิโตโยต๎า

99

พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช
พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช
พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช
พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระเจ๎าพี่นางเธอเจ๎า
ฟ้ากัลยาณิวัฒนา
สมเด็จพระเจ๎าพี่นางเธอเจ๎า
ฟ้ากัลยาณิวัฒนา
สมเด็จพระเจ๎าพี่นางเธอเจ๎า
ฟ้ากัลยาณิวัฒนา

วังสวนจิตรลดา

450

วังสวนจิตรลดา

125

วังสวนจิตรลดา

300

วังสวนจิตรลดา

195

บรรณกิจ 1991

1,000

ซิลล๑เวอร๑ม

1,000

บรรณกิจ 1991

900

ข. ตัวอย่างหนังสือพระราชนิพนธ์
ที่
1.

4.

ชื่อหนังสือ
คาพํอสอน : ประมวลพระบรม
ราโชวาทและพระราชดารัสเกี่ยวกับ
ความสุขในการดาเนินชีวิต
คาพํอสอน : ประมวลพระบรม
ราโชวาทและพระราชดารัสเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง
คาพํอสอน : ประมวลพระบรม
ราโชวาทและพระราชดารัสเกี่ยวกับ
เด็กและเยาวชน
นายอินทร๑ ผู๎ปิดทองหลังพระ

5.

พระมหาชนก (ฉบับการ๑ตูน 4 สี)

6.

พระมหาชนก

7.

เรื่องทองแดง ฉบับการ๑ตูน

8.

เวลาเป็นของมีคํา

9.

เจ๎านายเล็กๆ ยุวกษัตริย๑

10.

แมํเลําให๎ฟัง

2.

3.

18

ที่
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

ชื่อหนังสือ
เด็กเขียนให๎เด็ก นิทานสาหรับเด็ก

ผู้แต่ง
สมเด็จพระเจ๎าพี่นางเธอเจ๎า
ฟ้ากัลยาณิวัฒนา
ไปรษณียบัตรเจ๎าฟ้า
สมเด็จพระเจ๎าพี่นางเธอเจ๎า
ฟ้ากัลยาณิวัฒนา
ความคิดคานึง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ปุษปสระปทุม: สมุดบันทึกภาพถําย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ฝีพระหัตถ๑สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สยามบรมราชกุมารี
ศิลปะจีน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ลุยป่าฝ่าฝน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ร๎อน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
การเสด็จกระราชดาเนินของสมเด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช สยามบรมราชกุมารี
กุมารีตามเส๎นทางสูํที่ราบสูง

19.

ครัวสระปทุม

20.

ลาวใกล๎บ๎าน

21.

ประพาสอุทยาน

22.

ข๎าวไทยไปญี่ปุ่น

23.

เย็นสบายชายน้า

สานักพิมพ์
บรรณกิจ 1991
วังเลอดิสม๑
นานมีบุ๏คส๑

150

มูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี
นานมีบุ๏คส๑

295

อมรินทร๑

100

195

150
Hing Pictorial
Publishing House

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มูลนิธิสมเด็จพระ
สยามบรมราชกุมารี
พันวัสสาอัยยิกาเจ๎า
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
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ราคา
340

300

299
150
100
150
170

ที่
24.

ชื่อหนังสือ
ไทยทา ไทยกิน กับข๎าวฝรั่ง

25.

หยกใสรํายคา

26.

หวงเหออูํอารยธรรม

27.

ไอรัก คืออะไร

28.

ความฝัน(ฉบับปรับปรุง)

29.

เรื่องสั้นที่...ฉันคิด

30.

ตารับอาหารเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก

ผู้แต่ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตน๑
ราชกัญญา สิริวัฒนาฯ
พระเจ๎าหลานเธอ พระองค๑
เจ๎าพัชรกิติยาภา

สานักพิมพ์

ราคา
200
120
150
100
99
225

2. ตัวอย่างหนังสือดีทเี่ ด็กควรอ่าน
ตัวอย่างหนังสือชนะการประกวดหนังสือดีเด่น ของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8

ชื่อหนังสือ
เดินสูํอิสรภาพ
เบื้องหน๎าเบื้องหลังบัลลังก๑อังกฤษ
( ยุคเกํา - ยุคใหมํ)
พระพุทธประวัติเฉลิมพระเกียรติ ๘๐
พรรษา
หนึ่งวงในตงง๎วน
มาลัยสามชาย
กาลมรณะ
รอยไหม
หัวใจพระเจ๎า

ผู้แต่ง
ประมวล เพ็งจันทร๑
ดวงใจ

สานักพิมพ์
สุขภาพใจ
เพื่อนดี

ราคา
300
300

พระเทพดิลก
(ระแบบ ฐิตญาโณ)
สมพงษ๑ งามแสงรัตน๑
ว. วินิจฉัยกุล
จัตวาลักษณ๑
พงศกร
มาลา คาจันทร๑

ทุนนิธิเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา ฯ
สุดสัปดาห๑สานักพิมพ๑
ศรีสารา
นานมีบุ๏คส๑
ศรีสารา
เคล็ดไทย

100

20

245
600
225
350
280

ที่
9
10

ชื่อหนังสือ
บนผืนแผํนดินเกิด
มหาชเล

ผู้แต่ง
วรวุฒิ ภักดีบุรุษ
วรภ วรภา

11
12
13
14
15
16

รายงานจากหมูํบ๎าน
วราวรรณ
กรณีศึกษาเรื่องลูกแกะฟันผุ
กล๎วยหอมในร๎านเคเอฟซี
มาตุภูมิเดียวกัน
เรื่องบางเรื่องเหมาะที่จะเป็นเรื่องจริง
มากกวํา
ทายซิ ทายซิ ฉันคือใคร
กากระหายกับเหยือกน้าใสใบโต
ค๎างคาว ค๎างคืน
สามพี่น๎อง
นิทานใต๎ต๎นกรําง
เลํนตํอตัว
ตวัดเส๎นเป็นการ๑ตูนรูปคน
บันทึกสี่เท๎า จากหัวใจผู๎ไร๎บ๎าน
ด๎วยปีก...และถั่วพู
ฟังเสียงดอกไม๎ทักทายกัน
มิตรภาพสองฝั่งโขง
ช ช๎าง กับ ฅ ฅน
ดอกเอ๐ยดอกสร๎อย
นิทานอีสปคากลอน 2007
สํองใจ
โต๐เต๐
เจาะตานานพญานาค ปริศนาลี้ลับ
พิภพบาดาล

กานติ ณ ศรัทธา
วรวรรณ เพชรอนันต๑กุล
ชาติวุฒิ บุณยรักษ๑
กร ศิริวัฒโณ
วิน วนาดร
จาลอง ฝั่งชลจิตร

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ตุลย๑ สุวรรณกิจ
ตุ๏บปอง
ขัตติยดา ไชยโย
ระวี นิมมานะเกียรติ
สายฝัน
วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์
สิทธิพร กุลวโรตตมะ
ชนประเสริฐ คินทรักษ๑
รมณา โรชา
รอมแพง อริยมาศ
เขมชาติ
ศรัณย๑ ทองปาน
สุวัฒน๑ ไวจรรยา
ไพลิน รุ๎งรัตน๑
ศรีสุภางค๑ อินทร๑ไทร
เรืองศักดิ์ ดวงพลา
กฤษดา พึงปิติพรชัย

21

สานักพิมพ์
อมรินทร๑ติ้งแอนด๑พับ
ลิชชิ่ง
ใบไม๎ผลิ
มหาวิทยาลัยรังสิต
หมูเพนกวิน
นาคร
มติชน
แมวบ๎านสานักพิมพ๑
แพรวเพื่อนเด็ก
แฮปปี้คิดส๑
บ๎านแปลน
อุ๎ยโปสเตอร๑
บรรณกิจ 1991
ครูชีวัน
มูลนิธิเด็ก
พิมพ๑บูรพา
นานมีบุ๏คส๑ทีน
แพรวสานักพิมพ๑
เพื่อนดี
สารคดี
นะเพชรเผ็ดสานักพิมพ๑
มูลนิธิเด็ก
อีคิวพลัส

ราคา
100
85
100
100
140
120
140
200
149
85
75
100
280
175
99
185
135
135
185
220
50
130
80
110
169

ที่
34

ผู้แต่ง
อรุณทิวา วชิรพรพงศา

สานักพิมพ์
คลีเนทีฟ

35
36
37
38

ชื่อหนังสือ
มหากาพย๑กู๎แผํนดิน
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บทที่ ๓
อิสรภาพสูํแผํนดิน
ลิ้นชักแหํงความทรงจา
ตามรอยพระยุคลบาท
คัมภีร๑ล้าคํา จตุคามรามเทพ
มรดกไทย มรดกโลก

อิทธิวัฐก๑ สุริยมาตย๑
ดนัย จันทร๑เจ๎าฉาย
ชัยนฤทธิ์ พันธุ๑ทอง
กฤช เหลือลมัย และคณะ

มูลนิธิเด็ก
ดีเอ็มจี

39
40

สังข๑ทอง
จิตรลดา

สุภลักษณ๑ พูนสินบูรณะกุล
ภัทรวลี นิ่มนวล

41
42

พลังงานลม
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จิตติรัตน๑ ทัดเทียมรมย๑
อนุวัฒน๑ โคตรพัฒน๑

43
44

ซํอนไว๎ในสิม ก-อ ในชีวิตอีสาน
คนสองแผํนดิน

อูํทอง ประศาสน๑วินิจฉัย
รุํงมณี เมฆโสภณ

45

ไมํขอรับเกียรติยศใด ๆ ทั้งสิ้น ๙๕ ปี
๔ เดือน ๙ วัน พูนศุข พนมยงค๑

ทํานผู๎หญิงพูนศุข พนมยงค๑ มูลนิธิปรีดี พนมยงค๑

300

46

๑๔๒ วัน ๑,๘๐๐ กม.
นิเวศศิลป์ริมโขงของศิลปินนอกคอก
ฆาตกรรมลวง
ยิ่งฟ้ามหานที
เดินตามรอย
นิยายของน้าหยดหนึ่ง พิราบขาว และ
ดอกหญ๎า
โลกยนิทาน
จากสายน้าสูํนคร
เด็กทารกแหํงเมืองหมองหมํน

พิน สาเสาร๑

แพรวสานักพิมพ๑

239

ธันวา วงษ๑อุบล
กนกวลี พจนปกรณ๑
วันเนาว๑ ยูเด็น
ชัยพร ศรีโบราณ

นานมีบุ๏คส๑
เพื่อนดี
แพรวสานักพิมพ๑
บ๎านวรรณกรรม
ราชพฤกษ๑
นานมีบุ๏คส๑
มติชน
นานมีบุ๏คส๑

305
350
129
120

47
48
49
50
51
52
53

ธีรภัทร เจริญสุข
ประกาศิต คนไว
อดิศร ไพรวัฒนานุพันธ๑
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ราคา
155

135
2,900
1,700
บริษัท ปตท. สารวจและ 1,200
ผลิตปิโตรเลียม จากัด
ห๎องเรียน
110
พัฒนาคุณภาพวิชาการ 92
(พว.)
เวิลด๑คิดส๑
160
เพอร๑เฟค วิชั่น
150
มัลติมีเดีย
ฟูลสต๏อป
490
บ๎านพระอาทิตย๑
160

98
110
120

ที่
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

ชื่อหนังสือ

ผู้แต่ง
ศันสนีย ศีตะปันย๑
วรภ วรภา

สานักพิมพ์
เมรุมายา
มติชน
รูปรัก
แพรวสานักพิมพ๑
แพรวเพื่อนเด็ก
ทายซิ ทายซิ นั่นตัวอะไร
ตุลย๑ สุวรรณกิจ
กระจิ๊บ กระจ๏อบ มองโลก
สมาพร สุขสาอางค๑
อุ๎ยโปสเตอร๑
บึ้กซําขี้โมโห
มณิศา ปาลกะวงศ๑ ณ อยุธยา แฮปปี้คิดส๑
แมวหมิวผู๎กล๎าหาญ
ฉันทนา ยกมาพันธ๑
นานมีบุ๏คส๑คิดดี้
สายรุ๎งหายไปไหน
นวรัตน๑ สีหอุไร
บรรณกิจ1991
กระทํอมดิน...ทุํงดาว
พิบูลศักดิ์ ละครพล
แพรวสานักพิมพ๑
ขวัญสงฆ๑
ชมัยภร แสงกระจําง
คมบาง
โรงเรียนลาปลายมาศพัฒนา
สายลมกับทุํงหญ๎า
วิเชียร ไชยบัง
องค๑การค๎าของ สกสค.
เงาะป่า: วรรณคดีสัญลักษณ๑แหํงรัชสมัย ยุพร แสงทักษิณ
มะเขื่องแหํงเมืองโหวกเหวก
อิทธิวัฐก๑ สุริยมาตย๑
มูลนิธิเด็ก
การผจญภัยของสุดสาคร พระอภัยมณี อัมรินทร๑ เดชณรงค๑
สกายบุ๏กส๑
บันทึกสี่เท๎าจากหัวใจผู๎ไร๎บ๎าน
ชนประเสริฐ คินทรักษ๑
พิมพ๑บูรพา
ฉบับการ๑ตูน
มูลนิธิโลกสีเขียว
แบนเล็กผจญภัย : ชีวิตชีปะขาวตัว
นิรมล มูนจินดา
แบนในโลกมหัศจรรย๑ใต๎สายน้า
สยามรัฐวัฒนา ใต๎ฟ้าพระสยามินทร๑ โรงงานยาสูบ
ดาวฤกษ๑
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
ทศพล จังพานิชย๑กุล
คอมมํา
พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
หนังสือชุดเครื่องถ๎วยในเมืองไทย
เมืองโบราณ
ภุชชงค๑ จันทวิช
เครื่องถ๎วยเบญจรงค๑
หนังสือชุดเครื่องถ๎วยในเมืองไทย
เมืองโบราณ
ภุชชงค๑ จันทวิช
เครื่องถ๎วยสังคโลก
หนังสือชุดเครื่องถ๎วยในเมืองไทย
เมืองโบราณ
ภุชชงค๑ จันทวิช
เครื่องลายคราม
ที่สุดในโลก
ห๎องเรียน
รัตนา คชนาท
ช๎างเพื่อนกัน
เอิร๑น เอ็ดดูเคชั่น
ธนากร ศรีวิเชียร
แฮปปี้คิดส๑
ตลาดน้า อ้า ! อรํอย
ตุ๏บปอง
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ราคา
120
155
100
215
85
88
200
179
140
95
390
130
145
200
100

1,500
230
170
190
85
80
85

หมายเหตุ รายชื่อหนังสือชนะการประกวดประจาปี 2553 อยูํในเว็บไซต๑ของ
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
แนวทางการดาเนินงานสาหรับเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา
การจัดซื้อหนังสือเข๎าห๎องสมุด ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดและเป็นไปตามวัตถุประสงค๑ ของโครงการ
เขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา ควรมีดาเนินงานดังตํอไปนี้
เขตพื้นที่การศึกษา
1. สํงเสริมสนับสนุน และให๎คาปรึกษาในการจัดซื้อหนังสือและ สํงเสริมการใช๎หนังสือเพื่อการ
อํานและการเรียนรู๎ให๎กับสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
2. จัดนิทรรศการ /ตลาดนัด หนังสือโดยเชิญชวนร๎านค๎าและสานักพิมพ๑ตําง ๆ มารํวมจาหนําย
หนังสือ หรือดาเนินการตามความเหมาะสม เพื่อ ให๎สถานศึกษาได๎ รับรู๎ข๎อมูลตํางๆ ที่เป็นแหลํงข๎อมูลใน
การชํวยพิจารณาคัดเลือกหนังสือที่มีสารประโยชน๑ตรงกับสภาพความต๎องการของผู๎เรียน
3. ดาเนินการนิเทศ และกากับติดตามการจัดซื้อหนังสือและสํงเสริมการใช๎หนั งสือเพื่อการอําน
และการเรียนรู๎ให๎เกิดประสิทธิผล
4. สรุป และรายงานผลการดาเนินงานเสนอสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานถาน
ศึกษา
 ผู้บริหาร
1. ดาเนินการให๎มีการจัดซื้อหนังสือเข๎าห๎องสมุดให๎เป็น ไปตามวัตถุประสงค๑ของ โครงการ
เพื่อให๎ห๎องสมุดมีหนังสือที่มีคุณภาพ และเพียงพอกับจานวนผู๎ใช๎
2. แตํงตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกหนังสือสาหรับห๎องสมุดโรงเรียน ซึ่งประกอบด๎วยผู๎บริหาร
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎หรือผู๎แทน ครูบรรณารักษ๑ ผู๎เรียน ฯลฯ ตามแนวทางในการจัดซื้อหนังสือเข๎า
ห๎องสมุดสาหรับเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา
3. ดาเนินการจัดซื้อตามงบประมาณที่ได๎รับการจัดสรร และรายชื่อที่คัดเลือกไว๎
4. กาหนดนโยบายให๎มีการใช๎หนังสือเพื่อสร๎
การางนิสัยรักการอําน โดยสํงเสริมให๎มีการจัดกิจกรรมสํงเสริม
การอํานและกาหนดให๎ครูผู๎สอน
ทุกกลุํมสาระการเรียจันรูด๎การเรียนการสอนโดยใช๎ห๎องสมุด
5. สํงเสริมสนับสนุนให๎ห๎องสมุดมีการพัฒนาให๎เป็นศูนย๑การเรียนรู๎ที่ยั่งยืน
6. สํงเสริมสนับสนุนให๎บุคลากรทุกฝ่ายมีสํวนรํวมในการสํงเสริมการใช๎หนังสือเพื่อการ สร๎าง
นิสัยรักการอําน เพื่อกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนรักการอําน และการใฝ่รู๎อยํางตํอเนื่องด๎วยวิธีการตํางๆ
7. จัดให๎มีโครงการ /กิจกรรมสํงเสริม นิสัยรัก การอําน และ ให๎ กาหนดไว๎ เป็นสํวนหนึ่งของ
แผนพัฒนาวิชาการของสถานศึกษา ตลอดจนดาเนินงานให๎เป็นไปตามโครงการ
/กิจกรรมอยํางตํอเนื่องสม่าเสมอ
8. มีนิเทศ กากับติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลการดาเนินงานเสนอเขตพืกษา
้นที่การศึ
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ครูผู้สอน
1. ครูผู๎สอนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ ต๎องให๎ความสนใจกับ หนังสือใหมํ ทั้งที่มีในห๎องสมุด และ
แหลํงการเรียนรู๎อื่น ๆ เพื่อแนะนาให๎แกํผู๎เรียนได๎
2. จัดทาแผนการเรียนรู๎ บูรณาการการสํงเสริมการอํานและการใช๎ห๎องสมุดในการจัดการเรียน
การสอน
3. ให๎ความรํวมมือกับครูบรรณารักษ๑ในการจัดหาหนังสือ สื่ออื่น ๆ แนะนะหนังสือดี และจัดกิจกรรม
สํงเสริมการอําน
 ครูบรรณารักษ์
1. จัดระบบงานห๎องสมุด ได๎แกํ ลงรายการหนังสือ/จัดหมวดหมูํหนังสือให๎เป็นปัจจุบัน อยูํเสมอ
แนะนาหนังสือใหมํ ให๎คาแนะนาเกี่ยวกับหนังสือให๎แกํครูผู๎ สอนและผู๎เรียน ซํอมแซมหนังสือ /สื่อให๎อยูํ
ในสภาพที่ใช๎งานได๎
2. จัด/พัฒนาห๎องสมุดให๎มีบรรยากาศที่เอื้อตํอการอํานและการเรียนรู๎ เพื่อสร๎างสังคมแหํงการอําน
3. สํงเสริมสนับสนุนให๎ครูผู๎สอน และผู๎เรียนเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารได๎อยํางสะดวกและรวดเร็ว
รวมทั้งให๎มีการใช๎หนังสือเพื่อการอํานและการเรียนรู๎
4. กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนและครูผู๎สอนเกิดการรักการอํานและการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดกิจกรรม
ที่
หลากหลาย เชํน แนะนาหนังสือใหมํ จัดนิทรรศการหนังสือตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ บันทึกการอําน
ประกวด/แขํงขันด๎วยการอําน ค๎นหายอดนักอําน เป็นต๎น
5. จัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานและการเรียนรู๎ สนับสนุนการใช๎หนังสือให๎เหมาะสมกับระดับชํวง
ชั้นเรียน
6. สร๎างเครือขํายห๎องสมุดโรงเรียน และพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในและภายนอกสถานศึกษา


การคัดเลือกหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้าห้องสมุด
โรงเรียนควรพิจารณาอย่างไร
การคัดเลือกหนังสือและสื่อเข๎าห๎องสมุดโรงเรียน
ควรมีการดาเนินการในรูปของ
คณะกรรมการ ซึ่งประกอบด๎วยผู๎เกี่ยวข๎องในสํวนตําง ๆ เชํน ครูบรรณารักษ๑ ครูกลุํมสาระอื่น หรือ
อาจรวมถึงกรรมการสถานศึกษา โดยเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎มีสํวนรํวมในการ คัดเลื อกและ เสนอ
รายชื่อหนังสือ และสื่อการเรียนรู๎ ด๎วย การเลือกหนังสือ สื่อ การเรียนรู๎ ให๎พิจารณาเป็น 4 ประเภท ดังนี้
(นอกเหนือจากนี้ โรงเรียน สามารถเพิ่มเติมในสํวนที่เป็นความต๎องการได๎ เชํน ของเลํนเด็กเชิง
สร๎างสรรค๑ แผนที่ ลูกโลก ฯลฯ
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1. หนังสือที่ห้องสมุดทุกแ ห่ง ต้องมี ได๎แกํ หนังสือพระราชนิพนธ๑ พระนิพนธ๑ นิพนธ๑ ใน
พระองค๑ตําง ๆ และหนังสืออ๎างอิง เชํน หนังสือสารานุกรม พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน
หนังสือพจนานุกรมไทย-อังกฤษ และหนังสือพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฯลฯ
2. หนังสือดีที่เด็กควรอ่าน ให๎คัดเลือกจากหนังสือที่ผํานการประกวดจากหนํวยงาน ตําง ๆ
เชํน หนังสือชนะการประกวดหนังสือดีเดํนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนังสือชนะ
การประกวด ของหนํวยงานตําง ๆ หนังสือดีที่หนํวยงาน ภาครัฐและเอกชน คัดสรร เชํน สานัก งาน
เลขาธิการสภาการศึกษา สานักงานอุทยานการเรีย นรู๎ ศูนย๑หนังสือจุฬา เป็นต๎น หรือหนังสือตามความ
ต๎องการของโรงเรียน
3. หนังสือเสริมความรู้ ได๎แกํ หนังสืออํานประกอบ หนังสือ ความรู๎ 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎
หนังสือเสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรมและศาสนา หนังสือประวัติศาสตร๑ หนังสือสารคดี วารสาร/ จุลสาร
หนังสือเสริมความรู๎ด๎านอื่น ๆ เชํน คอมพิวเตอร๑ งานประดิษฐ๑ การแตํงกลอน การทาการเกษตร ความรู๎
ด๎านการเมือง การปกครอง กฎหมาย และหนังสืออื่น ๆ ตามความต๎องการ ฯลฯ
4. หนังสือเพื่อการศึกษาค้นคว้าสาหรับครู เชํน คูํมือครู 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ เอกสาร
ประเภทตารา /ทฤษฎี ทางวิชาการ หนังสือความรู๎ อื่น ๆ ที่จาเป็น เทคนิคการจัดการเรียนการสอน /การ
ผลิตสื่อ วารสาร/จุลสารทางวิชาการ และหนังสืออื่น ๆ ตามความต๎องการ ฯลฯ
5. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได๎แกํ สื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาที่มีเนื้อหาสอดคล๎องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ประเภทตําง ๆ ดังนี้
1. บทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอน (Computer Assisted Instruction)
2. บทเรียนคอมพิวเตอร๑ตามวัตถุประสงค๑เฉพาะ (Learning Object)
3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส๑ (Electronic Book)
4. วิดที ัศน๑ (VCD , VDO CD , DVD)
5. เกมการศึกษา (Education Game)
6. โปรแกรมการสอนสาเร็จรูปสถานการณ๑จาลอง (Simulation)
โรงเรียนดาเนินการโดยแตํงตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ สาหรับห๎องสมุดโรงเรียน
ซึ่งประกอบด๎วยผู๎บริหาร หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎หรือผู๎แทน ครูบรรณารักครูษ๑คอมพิวเตอร๑ ผู๎เรียน ฯลฯ
การแบ่งสัดส่วนงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนรู้
กรณี รร.ไม่ได้รับงบประมาณจัดซื้อสื่ออิเล็คทรอนิกส์
หนังสือ รายการที่ 1-4 ประมาณ ร้อยละ 70
 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายการที่ 5 ประมาณ ร้อยละ 30
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ดี 2
บรรยากาศและสถานทีด
่ ี
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ห้องสมุดโรงเรียน
ในปัจจุบั นจาเป็นต้องมีการพัฒนาให้ก้าวหน้าโดยการผสมผสานกับความมีชีวิตชีวา สดชื่น
แจ่มใส มิใช่เป็นเพียงห้องสมุดที่เก็บรวบรวมหนังสือไว้บริการการเพียงอย่างเดียว ต้อง มีการบรรยากาศ
แห่งการอ่าน มีการจัดอาคารสถานที่ให้น่าเข้าใช้ มีการจัด บรรยากาศที่เอื้ อต่อการเรียนรู้ และมีการ ใช้
เทคโนโลยี สารสนในการบริหารจัดการ งานห้องสมุด ให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ห้องสมุดที่ดี นน้ั ควรมี
องค์ประกอบที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุดัดงนี้
1. บรรยากาศและสถานที่ พิจารณาการออกแบบการจัดบรรยากาศ ทั้งภายในและภายนอก
ห้องสมุดให้ทันสมัยและมีบรรยากาศที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาค้นคว้า วิจัย การจัด
วางครุภัณฑ์และสิ่งอานวยความสะดวก ที่ทันสมัย อุณหภูมิ สี และองค์ประกอบของครุภัณฑ์ที่ใช้ให้มี
ความสอดคล้องเป็นแนวคิดเดียวกัน รวมทั้งการจัดวางมุมต่าง ๆ ภายในห้องสมุดด้วย
2. ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด พิจารณาคุณค่าของทรัพยากรสารสนเทศได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออีเล็กทรอนิกส์ ให้มีจานวนเหมาะสม และตรงตามความต้องการของผู้ใช้
3. ระบบงานห้องสมุด พิจารณาระบบงานห้องสมุดโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามาช่วยงาน
ครูบรรณารักษ์ให้เกิดประสิทธิภาพ และให้บริการแก่ผู้ใช้ให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
4. บริการและกิจกรรม พิจารณาคุณภาพของงานบริการ ให้สะดวก รวดเร็ว และมีอัธยาศัย
ไมตรี ทาให้หนังสือมีชีวิต และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา
5. บุคลากร พิจารณาคุณภาพของบุคลากร ต้องพัฒนา ครูบรรณารักษ์ ให้มีความรู้ในการ
บริหารจัดการห้องสมุด สมัยใหม่ สร้างมุมมองใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น มีการทางานเชิงรุกเพื่อสนองควา ม
ต้องการการเรียนรู้แก่คนทุกเพศทุกวัยในโรงเรียน รวมทั้งชุมชน
สานักงานค ณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนด การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มี
บรรยากาศและสถานที่ ดี ซึ่งโรงเรียนสามารถเลือกหรือประยุกต์ใช้ใ ห้สอดคล้องกับ ขนาดของห้องสมุด
สภาพของห้องสมุด และวัตถุประสงค์ของห้องสมุดแต่ละแห่ง ดังนี้
1. รูปแบบการจัดห้องสมุด ตามขนาดของพื้นที่ มี 9 ขนาด ดังนี้
- รูปแบบที่ 1 ขนาดพื้นที่ 6X9 เมตร
- รูปแบบที่ 2 ขนาดพื้นที่ 6X13.5 เมตร
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- รูปแบบที่ 3
- รูปแบบที่ 4
- รูปแบบที่ 5
- รูปแบบที่ 6
- รูปแบบที่ 7
- รูปแบบที่ 8
- รูปแบบที่ 9

ขนาดพื้นที่ 6X18 เมตร
ขนาดพื้นที่ 7X9 เมตร
ขนาดพื้นที่ 7X13.5 เมตร
ขนาดพื้นที่ 6X18 เมตร
ขนาดพื้นที่ 8X8 เมตร
ขนาดพื้นที่ 8X12 เมตร
ขนาดพื้นที่ 8X16 เมตร

2. รายการครุภัณฑ์ ประกอบห้องสมุด โรงเรียนสามารถเลือกได้ตามความ ต้องการและความ
เหมาะสม กับ ขนาดของห้องสมุด โดยคานึงถึงวัตถุประสงค์ในการจัดห้องสมุด บรรยากา ศ การ
ให้บริการ และกลุ่มเป้าหมายที่จะมาใช้บริการเป็นหลัก
(ดังรายการครุภัณฑ์ของ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
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รูปแบบที่ 1
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รูปแบบที่ 2
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รูปแบบที่ 3
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รูปแบบที่ 4
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รูปแบบที่ 5

34

รูปแบบที่ 6
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รูปแบบที่ 7
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รูปแบบที่ 8
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รูปแบบที่ 9
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รายการครุภัณฑ์
1. ครุภัณฑ์ประกอบห้องสมุดโรงเรียน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

รายการ
ชั้นวางหนังสือ
ตู๎หนังสือ
ตู๎เก็บสื่อ
ที่วางหนังสือพิมพ๑/ชั้นวางวารสาร/จุลสาร/นิตยสาร ฯลฯ
เคาน๑เตอร๑บริการยืม-คืน พร๎อมเก๎าอี้
ตู๎ฝากกระเป๋าและสิ่งของ
ชั้นวางรองเท๎า
คอมพิวเตอร๑แบบตั้งโต๏ะ
เครื่องพิมพ๑แบบระบบ Inkjet
เครื่องพิมพ๑ขาว/ดาระบบ Laser
เครื่องพิมพ๑สีระบบ Laser
โทรทัศน๑สี
เครื่องเลํนดีวีดี แบบ DVD Recorder
เครื่องเลํน ดีวีดี
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร๑ไฟฟ้า ขนาดเส๎นทแยงมุม
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร๑
พัดลม
เครื่องขยายเสียงพร๎อมลาโพง
เครื่องอํานบาร๑โค๎ด
ชุดควบคุมทางเข๎าออก
ระบบห๎องสมุดอัตโนมัติและสืบค๎นออนไลน๑
ระบบห๎องสมุดอัตโนมัติ
โต๏ะ-เก๎าอี้ หรือชุดนั่งเอนกประสงค๑
ป้ายนิเทศ
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หมายเหตุ

ที่
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

รายการ
โต๏ะวางคอมพิวเตอร๑พร๎อมเก๎าอี้
โต๏ะวางโทรทัศน๑ / ที่แขวนเครื่องรับโทรทัศน๑
เครื่องหนีบหนังสือ สาหรับเจาะรู
เหล็กหนีบเจาะหนังสือ
เครื่องอัดหนังสือ
สวํานไฟฟ้า
เครื่องตัดกระดาษแบบมือโยก
เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า
ตู๎จัดนิทรรศการ
เครื่องฉายภาพทึบแสง (Visualizer)
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องสแกนเนอร๑
รถเข็นหนังสือ
บันไดหยิบหนังสือ
ระบบวงจรปิดพร๎อมกล๎อง
เครื่องถํายเอกสาร

41
42

กล๎องถํายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
เครื่องบันทึกภาพวีดีโอ

การจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ขอให้ศึกษารายละเอียดคุณลักษณะและราคาของ
ครุภัณฑ์ประกอบห้องสมุดโรงเรียนตามที่สานักการคลังและสินทรัพย์
สพฐ.

40

ดี 3
บรรณารักษ์และกิจกรรมดี

41

บุคลากรห้องสมุด ประกอบด้วย บุคคลากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานห้องสมุด ได้แก่ ครู
บรรณารักษ์ ครูผู้สอน เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ผู้เรียน ตลอดจนชุมชน แต่บุคคลที่สาคัญที่สุดของห้องสมุด
คือ ครูบรรณารักษ์ ซึ่ งจะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความรู้ ในห้องสมุดกับผู้ใช้บริการ ซึ่งครูบรรณารักษ์
จะต้องเป็นผู้มีความรู้วุฒิอย่างต่าปริญญาตรี ทางบรรณารักษศาสตร์ หรือได้ผ่านการอบรมวิชา
บรรณารักษศาสตร์ มีหัวใจในการให้บริการ มีอัธยาศัยไมตรี ยิ้มแย้มแจ่มใส และบริหารจัดการงาน
ห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขในการทางาน ตลอดจนได้รับการสนับสนุนให้มีโอกาสใน
การอบรม ดูงาน หรือแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคลากรห้องสมุดอื่น ๆ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้
ความสามารถให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถบริการความรู้ให้เข้าถึงผู้ใช้
ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีเวลาในการปฏิบัติงานห้องส10มุดเต็มเวลา (Full time)
กิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน เป็น สิ่ง สาคัญที่ช่วยทาให้ห้องสมุดมีชีวิต ชีวา และ
เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจึงเป็นวิธีการที่จะกระตุ้นให้เกิดการอ่าน อย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นแรงจูงใจให้ผู้อ่านได้ อ่านอย่างมีความสุข ดังนั้น ห้องสมุดโรงเรียน ควรจัดกิจกรรม
อย่างสม่าเสมอ
ตัวอย่างกิจกรรมที่ห้องสมุดโรงเรียนสามารถจัเพืด่อส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและสร้างนิสัยรักการอ่าน มี
ดังนี้
- แนะนาหนังสือใหม่/หนังสือดี
- เล่านิทาน
- ห้องสมุดเคลื่อนที่
- รายการเสียงตามสาย
- จัดเวลาอ่านหนังสือ
- นิทรรศการในวาระสาคัญ
- ค่ายการอ่าน
- เรียนรู้แหล่งความรู้ในชุมชน
- หนังสือเคลื่อนที่สู่ชุมชน
- คลินิกหมอภาษา
- กิจกรรมพี่ชวนน้องอ่าน
- ให้ความรู้การใช้ห้องสมุด
- แข่งขันเปิดพจนานุกรม – สารานุกรม
- เล่าเรื่องจากหนังสือ
- โต้วาที
- จากบทเพลงสู่งานเขียน
- เรียงความ
- วรรณกรรมสาธิต
- การทาหนังสือเล่มเล็ก
- พี่อ่านคล่อง น้องอ่านเพลิน
- หุ่นมือสื่อภาษา
- ขวัญใจยอดนักอ่าน
- จดหมายลูกโซ่หนังสือดีในดวงใจ
- รณรงค์หนังสือหนึ่งเล่มที่ชอบอ่าน
- นิทานจินตนาการที่ยิ่งใหญ่
ฯลฯ
..............................................
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้อานวยการสานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

(นายชินภัทร ภูมิรัตน)
(นายสมเกียรติ ชอบผล)
(นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์)
(นางเบญจลักษณ์ น้าฟ้า)
(นายอเนก รัตน์ปิยะภาภรณ์)

รวบรวมข้อมูลและเขียน
นางศกุนตลา

สุขสมัย

นางสาวนวภรณ์ ซังบุดดา
นางสาวประนอม เพ็งพันธ์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
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