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งานห้องสมุดโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนปูถัมภ์ 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  อำเภอทุ่งเสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 



คำนำ 
  คู่มือการปฏิบัติงานห้องสมุดเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางให้นักเรียน ครู และผู้สนใจรู้จักใช้ ห้องสมุด

อย่างถูกวิธี ถูกต้อง ตามระเบียบปฏิบัติของห้องสมุด เพ่ีอความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาในการให้บริการ 

อันจะนำไปสู่ การบริการ ที่ดีมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนได้  

  ห้องสมุดโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ หวังว่า คู่มือเล่มนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน บุคลากรและ

ผู้สนใจทุกคน งานห้องสมุดโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เป็นอย่างดี 
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ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด 

หัวหน้างานห้องสมุด  

  นางสาวนุชนาถ  คำบัง 

บรรณารักษ์ห้องสมุด  

  นางสาวนุชนาถ  คำบัง  

คณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด  

1.  นางสาวนุชนาถ  คำบัง                                              หัวหน้าคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.  นางสาวกาญจนา  วงศ์กรด                                          คณะกรรมการดำเนินงาน 
3.  นายวัชระ  มีชัย                                                       คณะกรรมการดำเนินงาน 
4.  นายเอกรัฐ  แสงเพ็ชร                                                คณะกรรมการดำเนินงาน 
5.  นายสมพงศ์  อัคขจร                                                 คณะกรรมการดำเนินงาน 
6.  นางพงศ์ณภัทร  นันศิริ                                               คณะกรรมการดำเนินงาน 
7.  นางสาวมาริสา  เหมันต์                                              คณะกรรมการดำเนินงาน 
8.  นางสาววันวิสาข์  ชมกลิ่น                                            คณะกรรมการดำเนินงาน 
9.  นายวิทยา  นวลจันทร์                                                คณะกรรมการดำเนินงาน 
10.  นางสาววิริยาพร  ทาสุข                                              คณะกรรมการดำเนินงานและเลขานุการ 

  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด  กำหนดนโยบาย วางแผนการดำเนินงานหอ้งสมุด 

และให้ความสนับสนุนในการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด  

ข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุด  

  เป็นอาคารเอกเทศ   ให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ  บริการสืบค้นห้อง ICT  และการบริการด้านต่าง

ทีห่้องสมุดดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ 

บทบาทหน้าที่ของห้องสมุด 
       ห้องสมุด คือแหล่งสารนิเทศ บริการทรัพยากรสารนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ 
จุลสาร กฤตภาค วัสดุเทป และโทรทัศน์ ซีดีรอม วีซีดี ดีวีดี โดยมีบรรณารักษ์ เป็นผู้ดำเนินงาน และบริหารงาน
ต่าง ๆ ในห้องสมุด โดยจัดระบบเป็นหมวดหมู่ และระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดมีความสะดวกสืบค้นได้
ง่ายและตรงกับความต้องการ 

ห้องสมุดในปัจจุบัน ทำหน้าที่เก็บรวบรวม จัดระบบ เพ่ือให้บริการสื่อสารนิเทศต่าง ๆ ตลอดจนถึง
เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีทางการสื่อสาร อีกท้ังยังมีเครื่องมือในการค้นหาและดำเนินการ
ให้บริการสื่อต่าง ๆ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ห้องสมุด 
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ห้องสมุด มีบทบาทต่อบุคคลต่าง ๆ มากมาย ซึ่งห้องสมุด สามารถทำประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น 
ด้านการศึกษา ห้องสมุดเป็นแหล่งความรู้ที่ นักเรียน นักศึกษา สามารถค้นหาความรู้ด้วยตนเอง โดยห้องสมุดมี
บทบาทในการเสริมความรู้ และสนับสนุนการศึกษาในระบบและนอกระบบ และให้โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา 
ได ้ใช้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เพ่ือพัฒนาความรู้ พัฒนาอาชีพให้ทันกับวิทยาการ และเทคโนโลยี ให้แก่ผู้ที่ไม่มีโอกาส
เข้าศึกษาในโรงเรียน หรือผู้ที่ได้สำเร็จการศึกษาแล้ว   ด้านวัฒนธรรม ห้องสมุดเป็นที่บำรุงรักษาวัฒนธรรมของ
ชาติ หนังสือ ให้สืบทอดไปยังอนุชนรุ่นต่อไป เนื่องจากห้องสมุด เป็นแหล่งที่จัดเก็บข้อมูลทางด้านสารนิเทศ ซึ่ง
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ และสามารถใช้บ่งบอกความเจริญก้าวหน้าของประเทศนั้นๆ อีกด้วย 
วัตถุประสงค์ของห้องสมุด 
  วัตถุประสงค์หลักทั่วไปของห้องสมุด มีอยู่ด้วยกัน 5 ประการ ดังนี้ 

1. เพื่อการศึกษา  การใช้ห้องสมุด เป็นหัวใจของการศึกษา เพราะห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ 
สามารถให้ผู้คน รู้จักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้เกิดความรู้เพิ่มเติมจากท่ีร่ำเรียน ไม่ว่าจะ
เป็น นักเรียนอนุบาล ประถมศึกษามัธยมศึกษา อุดมศึกษา รวมไปถึงผู้ที่จบการศึกษาแล้ว 
ประชาชนทั่วไป สามารถใช้ห้องสมุดศึกษาหาความรู้ได้ตลอดชีวิต 

2. เพื่อให้ความรู้และข่าวสาร ทุกวันนี้วิทยาการต่างๆ ก้าวไปอย่างรวดเร็ว ห้องสมุดเป็นสถานที่
สำหรับศึกษาวิทยาการต่างๆ และติดตามข่าวความเคลื่อนไหวทั้งภายในและภายนอกประเทศทั่ว
โลก ให้คนรู้จักข่าวคราว ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ช่วยพัฒนาประเทศ
ต่อไป 

3. เพื่อใช้ในการค้นคว้า ในห้องสมุด มีสารนิเทศมากมาย เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ เหมาะสำหรับเป็น
เครื่องมือในการวิจัย ผู้ที่จะทำการวิจัย จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเบื้องต้นจากเรื่องที่มีอยู่แล้ว 

4. เพื่อจรรโลงใจมนุษย์   การอ่านหนังสือ นอกเสียจากการได้ความรู้แล้ว ยังทำให้ผู้อ่านมีความสุข
ได้อีกด้วย เนื่องจากความซาบซึ้งในความคิดท่ีดีงาม ให้ความจรรโลงใจในสิ่งที่ดีแก่ผู้อ่าน ก่อให้เกิด
แรงบันดาลใจ ให้ทำประโยชน์ต่อสังคม เช่น การอ่านหนังสือธรรมะ ทำให้ซาบซึ้งถึงคำสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้า หนังสือวรรณกรรม วรรณคดี ทำให้เกิดจินตนาการ หนังสือประเภทต่างๆ เพ่ือให้
ความบันเทิงเบาสมอง เช่น นวนิยาย เรื่องสั้น นิตยสาร เป็นต้น ทำให้ผู้ใช้ ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และปลูกสำนึกรักการอ่าน รู้จักอ่านหนังสืออย่างมีวิจารณญาณ 

5. เพื่อนันทนาการ  หรือพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์ที่ต้องการพักผ่อนสมอง 
ผ่อนคลายความตึงเครียด เกิดความเพลิดเพลินใจ สบายใจ วัสดุห้องสมุดที่มีเนื้อหาสาระ ทั้งสาร
คดีและบันเทิงคดี สามารถก่อให้เกิดนันทนาการได้ 
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โครงสร้างการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียน 

 

งานบริหาร งานบริการ งานเทคนิค งานสนับสนุนการเรียนการสอน 

- จัดทำแผนปฏิบัติงาน  
- จัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ  
- สำรวจความต้องการ คร-ู นักเรียน  
- จัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศ  
- จัดทำสถิติต่างๆ  
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 

- บริการยืม-คืน  
- บริการตอบคำถาม 
  และช่วย ค้นคว้า  
- บริการหนังสือจอง  
- บริการห้องสืบค้น 
  สารสนเทศและพัฒนา 
  งาน  
- บริการวารสาร นิตยสาร   
  หนังสือพิมพ์ล่วงเวลา  
- จัดนิทรรศการ  
- แนะนำหนังสือใหม่ 
- สำรวจความพึงพอใจ  

ฯลฯ 

- ลงทะเบียนหนังสือ  
- ลงทะเบียนวารสาร /   
  นิตยสาร /หนังสือพิมพ์  
- เตรียมหนังสือให้บริการ 
- ซ่อมหนังสือ / เย็บเล่ม  
  วารสาร  
- สำรวจและจำหน่าย   
  หนังสือ  
- จัดหนังสือข้ึนชั้น 

- ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด  
- บริการส่งเสริมการอ่าน  
- ชุมนุมห้องสมุด  
- แนะแนวการอ่านและการ 
  ค้นคว้า  
- พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด 
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การจัดหมวดหมู่หนังสือ 
  ใช้ระบบทศนิยมดิวอี ้( Dewey Decimal Classifiction Main Class Numbers) ในการจัดหมวดหมู่
หนังสือ รายละเอียด ดังนี้  
  หมวด  000 เบ็ตเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป (Generalities)  
  หมวด  100 ปรัชญา (Philosophy)  
  หมวด  200 ศาสนา (Religion)  
  หมวด  300 สังคมศาสตร์ (Social sciences)  
  หมวด  400 ภาษาศาสตร์ (Language)  
  หมวด  500 วิทยาศาสตร์ (Science)  
  หมวด  600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือเทคโนโลยี (Technology)  
  หมวด  700 ศิลปกรรมและการบันเทิง (Arts and recreation) 
  หมวด  800 วรรณคดี (Literature)  
  หมวด  900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ (History and geography)  
  หมวด ย     เยาวชน  
  หมวด ร.ส.  รวมเรื่องสั้น  
  หมวด น     นวนิยาย 

บริการของห้องสมุด 

  - บริการยืม-คืน หนังสือ สิ่งพิมพ์ที่สามารถยืมได้คือ หนังสือทั่วไป สิ่งพิมพ์พิเศษ และหนังสือเรื่องสั้น นว

นิยาย การยืม-คืน หนังสือ  

  -  บริการ วารสาร หนังสือพิมพ์ที่เป็นฉบับปัจจุบันไม่อนุญาตยืมออกนอกห้องสมุด สำหรับวารสาร

ล่วงเวลาย้อนหลังระหว่างปีติดต่อยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ  

  -  บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า บรรณารักษ์จะทำหน้าที่ตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าแก่ผู้ใช้
โดยจะให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ เช่น วิธีการใช้การค้นหาหนังสือที่ชั้น การใช้หนังสืออ้างอิงและแนะนำ
แหล่งสารนิเทศให้ผู้ใช้ตรงตามความต้องการ 
  - บริการหนังสือจอง เป็นบริการที่ผู้ใช้แจ้งความประสงค์ที่จะขอจองหนังสือซึ่งต้องการใช้ แต่มีผู้อื่นยืมไป
ก่อนเพ่ือให้ห้องสมุดจัดเก็บหนังสือนั้นไว้ให้เมื่อได้รับตัวเล่มคืน โดยมีขั้นตอนการให้บริการดังนี้ ผู้ใช้บริการแจ้ง
ความประสงค์ได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน 
  - บริการห้องสืบคน้สารสนเทศและพัฒนางาน  เป็นบริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ โดยสามารถเข้าใช้
บริการห้องสืบค้น ICT ได้ที่ห้องสมุด และสามารถพัฒนางานของตนเองได้โดย สามารถพิมพ์งาน ปริ้นงาน เข้าเล่ม 
ได้อย่างสะดวด ครบครัน 
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การสมัครสมาชิกห้องสมุด 

      เฉพาะสมาชิกภายใน   

         1. นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนทุกคน จะเป็นสมาชิกของห้องสมุดโดยอัตโนมัติ และมีสิทธิ์ใช้บริการต่าง ๆ ได้  

         2. คณะครู บุคลากร สามารถใช้บริการได้อัตโนมัติ 

ระเบียบและข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด 
1. เวลาเปิดทำการ 
  วันจันทร์-ศุกร์ เปิดบริการ 07.30 -16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 
  กำหนดเวลายืม-คืน  07.30 - 08.10 น. 
                  11.00 - 13.00 น. 
        15.00 - 16.00 น. 
2. ผู้มีสิทธิเข้าใช้ห้องสมุด 
  ครู อาจารย์ นักเรียน บุคลากรโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  
3. ระเบียบการยืม-คืน สื่อห้องสมุด 
  สำหรับนักเรียน 
     1. แสดงบัตรทุกครั้งที่ยืมสื่อ (เฉพาะเจ้าของบัตรเท่านั้น) กรณีนี้ นักเรียนสามารถใช้รหัสประจำตัว 
                นักเรียนได้อัตโนมัติ 
     2. ยืมหนังสือทั่วไป ได้ครั้งละไม่เกิน 3 เล่ม  นาน 7 วัน  (หากคืนเกินกำหนด ปรับ เล่มละ 1 บาท/วัน 
     3. ยืมวารสาร/นิตยสาร ฉบบัล่วงเวลา ยืมได้ครั้งละไม่เกิน 2 ฉบับ  นาน 1 วัน  (หากคืนเกินกำหนด  
                ปรับ เล่มละ 1 บาท/วัน 
     4. ยืมแผ่น CD/DVD ได้ครั้งละ 3 แผ่น นาน 7 วัน (หากคืนเกินกำหนด ปรับ แผ่นละ 3 บาท/แผ่น/วัน) 
     5. หากทำหนังสือ หรือสื่ออ่ืนๆสูญหาย ให้ชดใช้ตามราคาของสื่อนั้น 
  ความรับผิดชอบของผู้ยืม 
      1. นักเรียนจะต้องส่งทรัพยากรสารสนเทศคืนตามกำหนดส่ง ถ้าส่งช้ากว่ากำหนด ต้องเสียค่าปรับวัน
ละ 1 บาท/ต่อเล่มหรือฉบับ และสื่อมัลติมีเดีย เสียค่าปรับวันละ 1 บาท/เรื่อง 
          2. ผู้ที่ทำหนังสือหายต้องซื้อหนังสือเรื่องเดิมมาคืนห้องสมุด หรือซื้อหนังสือชดใช้เท่ากับราคาหนังสือ 
          3. ผู้ที่ไม่คืนหนังสือจะมีใบทวงแจ้งครูที่ปรึกษา และถ้ายังไม่ได้รับการติดต่อกลับจะไม่มีสิทธิ์ยืมหนังสือ
ได้อีกจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ 
          4. นักเรียนที่ค้างส่งหนังสือห้องสมุด และกำลังจะจบการศึกษา จะถูกอายัดผลการเรียนจากงาน
ทะเบียนวัดผล จนกว่าจะนำหนังสือมาคืนห้องสมุด 
  การตัดสิทธิ์การใช้ห้องสมุด 
          1. ผู้ที่นำหนังสือออกจากห้องสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาต จะต้องซื้อหนังสือชดใช้ 2 เท่าของราคาหนังสือ 
และถูกตัดสิทธิ์การใช้ห้องสมุด 
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  สำหรับครู อาจารย์ 
      การยืม-คืน หนังสือประกอบการเรียนการสอนยืมได้นาน 1 ภาคเรียน หรือทำความตกลงกับ
บรรณารักษ์เป็นกรณีพิเศษเป็นคราวๆ ไป 
4.  มารยาทและข้อปฏิบัติการใช้ห้องสมุดโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
  1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
  2. ไม่ควรนำกระเป๋าหนังสือ ถุงย่าม เข้าไปในห้องสมุด ยกเว้นกระเป๋าสตางค์/ของมีค่า และฝากสิ่งของ  
     อ่ืนๆ ไว้ที่ที่ฝากซึ่งทางห้องสมุดจัดไว้ให้ 
  3. ไม่ทำเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน 
  4. ไม่นำอาหาร ของขบเค้ียว และเครื่องดื่มเข้าไปในห้องสมุด 
  5. หยิบหนังสือหรือเอกสารด้วยความระมัดระวัง และอย่ารื้อค้นให้กระจุยกระจาย 
  6. ไม่ขีดเขียน ฉีก หรือตัดหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
  7. เมื่อใช้หนังสือเสร็จแล้ว ให้ปฏิบัติตามระเบียบของห้องสมุดนั้นๆ 
  8. ไม่ควรนำหนังสือ หนังสือพิมพ์ หรือวารสารมาไว้อ่านครั้งละหลายฉบับเพ่ือผู้อื่นจะได้มีโอกาสใช้บ้าง 
  9. เมื่อลุกจากที่นั่งแล้วควรเลื่อนเก้าอ้ีเก็บให้เรียบร้อย 
  10. ยืมหนังสือก่อนนำออกจากห้องสมุด และส่งคืนตามวันที่กำหนด 
  11. เมื่อมีปัญหาในการใช้ห้องสมุด สามารถสอบถามได้ที่บรรณารักษ์ 
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คณะผู้จัดทำ 

 

นางสาวนุชนาถ  คำบัง                                              หัวหน้าคณะกรรมการดำเนินงาน 
นางสาวกาญจนา  วงศ์กรด                                          คณะกรรมการดำเนินงาน 
นายวัชระ  มีชัย                                                       คณะกรรมการดำเนินงาน 
นายเอกรัฐ  แสงเพ็ชร                                                คณะกรรมการดำเนินงาน 
นายสมพงศ์  อัคขจร                                                 คณะกรรมการดำเนินงาน 
นางพงศ์ณภัทร  นันศิริ                                               คณะกรรมการดำเนินงาน 
นางสาวมาริสา  เหมันต์                                              คณะกรรมการดำเนินงาน 
นางสาววันวิสาข์  ชมกลิ่น                                            คณะกรรมการดำเนินงาน 
นายวิทยา  นวลจันทร์                                                คณะกรรมการดำเนินงาน 
นางสาววิริยาพร  ทาสุข                                              คณะกรรมการดำเนินงานและเลขานุการ 

 
 
 
 


