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ค ำน ำ 

รายงานประจ าปีของหอสมุดวิทยบริการ เป็นรายงานผลการด าเนินงานหอสมุดวิทย
บริการ ปี2559 ตามภารกิจหลักของหอสมุดที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนอ่านหนังสือ และมีความรู้จาก
อินเตอร์เน็ต และวิทยาการข่าวสารทันสมัยเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล ตลอดจนจัดกิจกรรมให้นักเรียนรัก
การอ่านเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ ของหอสมุดวิทย
บริการนี้ เป็นการเสนอผลการด าเนินงาน ตามภารกิจหลักของหอสมุดวิทยบริการ ได้แก่ การ
สนับสนุนการศึกษา และ การบริการวิชาการ เพื่อมุ่งสู่ระดับสากล โดยจัดหาและบริหารจัดการ 
ตลอดจนจัดให้บริการทรัพยากรความรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาและการสอน ด้วย
เทคโน โลยี ทั นสมั ย  เป็ น แหล่ ง เ รี ยนรู้ ที่ อุ ดมด้ วยทรั พยากรสารสน เทศที่ มี คุณภาพ             
เพื่อบริการนักเรียน 

นอกจากนี้ หอสมุดวิทยบริการได้รวบรวมผลการด าเนินงานภายในปีการศึกษา 2559 
(พฤษภาคม 2559 – มีนาคม 2560) โดยสรุปข้อมูลประวัติความเป็นมา การให้บริการ ระเบียบการ
หอสมุด สถิติการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต รวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่ได้ด าเนินการในรอบปีการศึกษาที่
ผ่านมา เพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพรวมในการด าเนินงานของหอสมุดวิทยบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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วิสัยทัศน์โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” 

โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" เป็นองค์กรชั้นน าแห่งการเรียนรู้ สู่สังคมคุณธรรม น า
เทคโนโลยียืนหยัดบนเวทีสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ภายในปีพุทธศักราช 2560 

 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บนพื้นฐานความเป็น
    ไทยสู่ความเป็นสากลบนความพอเพียง 

2. พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพและสนับสนุนส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพและ

    ด ารงชีวิตบนทางสายกลาง 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน มุ่งผลสัมฤทธิ์ขององค์กร 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

 

เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บนพื้นฐานความเป็นไทย สากล และมีความ
   พอเพียง 

2. ผู้เรียนมีความเป็นอัจฉริยภาพและมีความสามารถในการแข่งขันระดับชาติ ระดับสากล 
3. ครูและบุคลากรมีความรู้ คู่คุณธรรม มีความสามารถในการท างานและเป็นแบบอย่างที่

    ดีในทุกด้าน 
4. ระบบบริหารจัดการ และระบบสนับสนุนมีประสิทธิภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
5. สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
6. มีเครือข่ายร่วมพัฒนาภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

 

กลยุทธ์ของโรงเรียน 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการด้วย
    หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้มีความพอเพียง 
3. ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นอัจฉริยภาพของผู้เรียน 
4. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 
6. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง ใช้ แหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม 
7. ขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมพัฒนา 
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วิสัยทัศน์หอสมุดวิทยบริการโรงเรียนตะก่ัวป่า “เสนานุกูล” 

มุ่งมั่นพัฒนางานห้องสมุด 
ให้มีคุณภาพบริการมาตรฐานการศึกษา 

และบรรยากาศที่ร่มรื่นชื่นใจ  ก้าวไกลสู่สากล 
 

พันธกิจ 

  หอสมุดโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” มุ่งมั่นที่ให้บริการแก่ครู อาจารย์ นักเรียน 
นักการ ภารโรง และผู้ปกครองอย่างมีคุณภาพ สารนิเทศครบถ้วน สะดวกสบายในการค้นหาด้วย
ระบบห้องสมุดe-library  พัฒนาบริการอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง 

 

วัตถุประสงค์ 

1. ส่งเสริมการเรียนการสอนภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
2. จัดหาวัสดุการศึกษาทุกชนิดเข้ามาใช้บริการ และจัดระบบบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. กระตุ้นและชี้น านักเรียนให้เกิดความสนใจในการอ่าน 
4. จัดประสบการณ์ใช้หอสมุดให้นัก เรี ยน อันจะเป็นการพัฒนาความสนใจและ

ความสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้อย่างดี 
5. สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้พัฒนางานการเรียนการสอน 

 

กลยุทธ์ 

1. ลูกค้าคือคนส าคัญ ให้ความส าคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก เข้าใจและความต้องการ
ของลูกค้าในการอ่านและความคาดหวังที่ได้มาซึ่งข้อมูล ตามความต้องการของผู้เรียน 

2. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ มุ่งมั่นด้วยจิตส านึก ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมท างานเป็นทีมและ
สร้างสรรค์งาน เพิ่มความบริการที่ดีที่สุด 

3. ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง ในยุคสังคมก้มหน้า รับความเปลี่ยนแปลงและประสบการณ์  
ปฏิบัติงานเชิงรุกที่จะก่อประโยชน์แก่ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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ภูมิหลังหอสมุดวิทยบริการ 

 

อาคารหอสมุดวิทยบริการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”ได้จัดสร้างขึ้นในโอกาสครบรอบ 
111 ปี ของโรงเรียน ในปี พ.ศ.2555 ซึ่งมี คุณสมพงษ์   มุทิตากุล คหบดี เป็นประธานใน
การจัดหาเงินร่วมกับทางโรงเรียน  ซึ่งขณะนั้น  นายก าจร  อุทัยวจนพันธ์ เป็นผู้อ านวยการ
โรงเรียน ได้ประชุมปรึกษาหารือตกลงด้วยการจัดทอดผ้าป่าสามัคคี และจัดงานบอล์ล ขายโต๊ะ 
จากชุมชนชาวตะกั่วป่า คณะครูและนักเรียน  สมาคมศิษย์เก่าแต่ละรุ่น ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ได้
เงินบริจาคทั้งสิ้นเป็นจ านวนเงิน 5 ,578,412.56 บาท นอกจากนี้ยังได้รับ การประสานจาก 
อาจารย์พัชรี พงศ์ติวัฒนากุล อดีตครูโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” สนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนย์
การอ่านอิเล็กทรอนิคส์ (E-books) เป็นจ านวนเงิน 319 ,200 บาท ได้คอมพิวเตอร์ 10 ชุด 
จากคุณวินเซนต์ มิลตั้น (นักเรียน AFS)และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเพื่อใช้ในการสอนและนักเรียนที่
เข้ามาใช้บริการในหอสมุดวิทยบริการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” 
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แผนผังหอสมุดวิทยบริการโรงเรียนตะก่ัวป่า “เสนานุกูล” 

N 
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หอสมุดวทิยบริการ 

ผู้ช่วยบรรณารักษ ์

นางสาววรวรรณ สิทธิทัต 

บรรณารักษ ์

นางสุดารัตน์ มณีพงษ์ 

งานสื่อและส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

นางวราภรณ์ วิศุภกาญจน์ 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

นางวรอิศรา พรหมภัทร 

กลุ่มวิชาการ 

นางภัทธิดา กันเสนาะ 

กลุ่มบริหารแผนงาน     
และงบประมาณ 

นางภัทธิดา กันเสนาะ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

นางวรอิศรา พรหมภัทร 

 

 
   โครงสร้างการบริหารงานหอสมุดวิทยบริการ 

 
 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนตะก่ัวป่า “เสนานุกูล” 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายเลิศธิไกร  ภิรมย ์
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียน 

 การบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
 การให้บริการด้านวิชาการแก่บุคลากรครูและนักเรียน  
 ส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรและการศึกษาตลอดชีวิต 
 จัดหาสารสนเทศให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการและมีคุณภาพ 

 พัฒนาคุณภาพของห้องสมุดให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด 
 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทันต่อความก้าวหน้าของโลกแผนผัง

การบริหารงาน 

 
นโยบาย 
 

 ส่งเสริมการเรียนการสอนภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 จัดหาวัสดุการศึกษาทุกชนิดเข้ามาใช้บริการ และจัดระบบบริการอย่างมีประสิทธิ 
 กระตุ้นและชี้น านักเรียนให้นักเรียนให้เกิดความสนใจในการอ่าน 
 จัดประสบการณ์ใช้ห้องสมุดให้กับนักเรียนอันจะเป็นการพัฒนาความสนใจและ

ความสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้เป็นอย่างดี 
 สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 

 
 

เป้าหมาย 
 
 

 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนได้เข้าใช้บริการ ศึกษาค้นคว้า 
 เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใช้บริการส่ือการเรียนการสอน 

 เพื่อให้ชุมชน และหน่วยงานต่างๆเข้าใช้บริการภายในหอสมุดวิทยบริการ 
 

ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากหอสมุดวิทยบริการ 

 ได้ยืมหนังสือจากหอสมุดไปอ่านที่บ้าน 
 ได้ฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ วาสาร และอินเตอร์เน็ต 
 ได้บริการถ่ายส าเนาเอกสาร เพื่อประหยัดเวลาในการคัดลอก 
 ได้รับรู้ข่าวสารจากสื่อหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และสื่อจากอินเตอร์เน็ต 
 ได้ฝึกให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อหอสมุดวิทยบริการ และรักความสวยงามเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 
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ข้อมูลทั่วไปของหอสมุดวิทยบริการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” 

สถานที่ตั้ง 
อาคารหอสมุดวิทยบริการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า     

  จ.พังงา 82110 

เวลาท าการ 
วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 07.30 – 15.50 น  

บุคลากร 
บรรณารักษ์            1    คน 
เจ้าหน้าที่หอสมุด          1    คน 

กลุ่มผู้ใช้บริการ 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  1,001  คน 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   829   คน 
ครู และบุคลากรของโรงเรียน   120  คน 

ครุภัณฑ์และทรัพยากรห้องสมุด 
หนังสือ     30168 เล่ม 
หนังสือพิมพ์     770  ฉบับ 
วารสาร     118  ฉบับ 
คอมพิวเตอร์      24   เคร่ือง 
เคร่ืองปริ้นเตอร์     2  เคร่ือง 
เคร่ืองถ่ายเอกสาร    1  เคร่ือง 
กล้องวงจรปิด     8  ตัว 
โทรทัศน์     1  เคร่ือง 
เคร่ืองปรับอากาศ    9  เคร่ือง 
โต๊ะอ่านหนังสือ    17  ตัว 
เก้าอี้อ่านหนังสือ    68  ตัว 
โต๊ะคอมพิวเตอร์    22  ตัว 
เก้าอี้คอมพิวเตอร์    22  ตัว 
โต๊ะยืมคืนหนังสือ    1  ชุด  
ชั้นหนังสือ     20  ชุด 
ชั้นวารสาร     2  ชุด 
ชั้นหนังสือพิมพ์    1  ชุด 
ชั้นเหล็กวางหนังสือ    1  ชุด 
โต๊ะวางหนังสือใหม่    1  ตัว 
ชั้นวางกระเป๋านักเรียน   2  ตัว 

เว็บไซต์หอสมุด  
www.facebook.com/senalibrary  /  senalibrary.wordpress.com 
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หอสมุดจัดให้บริการแก่ผู้ใช้ดังนี้ 

1.บริการศึกษาค้นคว้าจากระบบ Internet 
2.บริการในการค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศ  

ซึ่งจัดแบ่งออกเป็น 10 หมวดดังนี้  
000-099  ความรู้ทั่วไป  
100-199  ปรัชญา 
200-299  ศาสนา 
300-399  สังคมศาสตร์ 
400-499  ภาษาศาสตร์ 
500-599  วิทยาศาสตร์ 
600-699  วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
700-799  ศิลปะและการบันเทิง 
800-899  วรรณคดี 
900-999 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ 

ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากหอสมุดวิทยบริการ 

  1.มีสถานที่ส าหรับศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
  2.ได้รับความบันเทิงจากการอ่าน 
  3.รู้จักใช้หอสมุดตามระบบสากลนิยมและเป็นพื้นฐานในการใช้ห้องสมุดระดับวิทยาลัย                 
มหาลัยต่อไป 
  4.ได้รับรู้ข่าวสารและเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน และน าประโยชน์จากการอ่านมาพัฒนาตนเอง
ให้อยู่ในสังคมได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพ 

ข้อบังคับการใช้บริการ Internet 

 ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
 1  .ลงชื่อเข้าใช้หน้าห้องและนั่งตามหมายเลขเครื่องของตนเอง 
 2. ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนใช้ หากพบว่าอุปกรณ์สูญหาย หรือคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้ 
        งาน ได้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที 
 3. ห้ามเคล่ือนย้าย สับเปลี่ยน ดัดแปลงหรือถอดอุปกรณ์ใดๆของเคร่ืองโดยเด็ดขาด 
 4. หลังจากใช้คอมพิวเตอร์แล้ว ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อย 
 5. ไม่ส่งเสียงดัง หรือกระท าการใดๆ ที่เป็นการรบกวนคนอื่น 

โทษของผู้ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ   

 คร้ังที่ 1 ตักเตือน   
  คร้ังที่ 2 ยุติการใช้งานทันที   
  คร้ังที่ 3 ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้บริการตลอดภาคเรียนนั้นๆ 
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บุคลากรหอสมุดวิทยบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสุดารัตน์    มณีพงษ์ 

บรรณารักษ์ 

 
 ชื่อ – นามสกุล สุดารัตน์    มณีพงษ์ 

 ต าแหน่ง  บรรณารักษ์ 

 การศึกษา  ค.บ.   (บรรณารักษ์ศาสตร์) 

   ศษ.บ  (สังคมศาสตร์) 

   ค.ม.   (การจักการคุณภาพ) 

 หน้าที่รับผิดชอบ 
  

1. ก าหนดนโยบาย และวางแผนการด าเนินงานของหอสมุด 
2. บริหารงานบุคคล โดยจัดบุคลากรปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ รวมทั้งดูแล    

และอ านวยความสะดวกในการท างานของบุคลากรในหอสมุด 
3. ดูแลอาคารสถานที่ของหอสมุดให้อยู่ในความเรียบร้อย 
4. ของบประมาณในการจัดซื้อหนังสือ วารสาร และหนังสือพิมพ์ของหอสมุด  
5. รวบรวมสถิติ และวิเคราะห์สถิติเพื่อประเมินความก้าวหน้าของห้องสมุด 
6. วิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการหนังสือใหม่ 
7. ดูแลรับผิดชอบงานพัสดุของห้องสมุด เช่น เบิกจ่ายวัสดุ และครุภัณฑ์ของห้องสมุด ฯลฯ 
8. จัดท าเอกสาร และหนังสือราชการต่างๆของห้องสมุด 
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บุคลากรหอสมุดวิทยบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาววรวรรณ สิทธิทัต 

เจ้าหน้าหอสมุดวิทยบริการ 

 

 ชื่อ – นามสกุล วรวรรณ สิทธิทัต 

 ต าแหน่ง  เจ้าหน้าหอสมุดวิทยบริการ 

 การศึกษา  ศศ.บ.   (สารสนเทศศาสตร์) 

 

 หน้าที่รับผิดชอบ 

1. ประทับตรา และลงทะเบียนหนังสือใหม่  
2. วิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือใหม่  
3. บริการยืม-คืนหนังสือ  
4. พิมพ์ และติดบาร์โค้ดหนังสือ 
5. จัดท าเอกสาร และหนังสือราชการต่างๆของหอสมุด 
6. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ภายในหอสมุด 
7. บริการถ่ายเอกสารแก่นักเรียน 

8. ดูแลรับผิดชอบงานพัสดุของห้องสมุด เช่น เบิกจ่ายวัสดุ และครุภัณฑ์หอสมุด  
9. ดูแลความเรียบร้อยภายในหอสมุดวิทยบริการ  
10. หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
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งานการเงินหอสมุดวิทยบริการ 

 

 

ป ี รายการ รายรับ รายจ่าย หมายเหตุ 

2559 

งบประมาณปี2559 40,000  

 
ครุภัณฑ์หอสมุด  10,000 

หนังสือ,หนังสือพิมพ์,วารสาร  30,000 

รวม 40,000 40,000 

2560 

งบประมาณปี2560 60,000  

 

ครุภัณฑ์หอสมุด  30,000 

หนังสือ,หนังสือพิมพ์,วารสาร  15,000 

ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ-ครุภัณฑ์  15,000 

รวม 60,000 60,000 
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งานเทคนิคหอสมุดวิทยบริการ 

 

งานเทคนิค คืองานคัดเลือก จัดหา ทรัพยากรเข้าหอสมุดวิทยบริการ ได้แก่ เอกสาร 
ต ารา วารสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ โดยยึดถือนโยบายขององค์กรเป็นหลัก พร้อมจัดเตรียมวัสดุ 
ทรัพยากรของหอสมุดประเภทต่าง ๆ ก่อนน าออกบริการ ได้แก่ การจัดกลุ่มวัสดุ ลงทะเบียน 
วิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือและท าบัตรรายการ การประทับตราตลอดจนบันทึกรายการหนังสือลงใน 
สมุดลงทะเบียน และบันทึกข้อมูลจากสมุดลงทะเบียน ลงในคอมพิวเตอร์ พิมพ์บาร์โค้ด ติดสัน
หนังสือ และซองหนังสือ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย ซึ่งลักษณะของงานเทคนิค
จะเป็นขั้นตอนอย่างมีระบบแบบแผน ดังนั้น งานนี้จะเอื้อต่อผู้ใช้ในการตรวจสอบ และติดตามวัสดุ
ห้องสมุดเมื่อประสบปัญหาต่าง ๆ ได้ เช่นการตรวจสอบหนังสือ จากหมวดหมู่ เลขทะเบียน ซึ่ง
ผู้ใช้อาจจะต้องสอบถามจากเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นได้ 

1. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ 
 

 จัดหา จัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทต่าง ๆ ทั้งสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์วัสดุและ  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 อภินันทนาการ และแลกเปลี่ยน ทรัพยากรสารสนเทศ 
 ลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้อมูล 
 เตรียมตัวเล่มก่อนการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
 งานบ ารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 
 

2. งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ 
 

 จัดหา จัดซ้ือวารสารฉบับพิมพ์และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 อภินันทนาการแลกเปลี่ยน วารสาร สร้างระเบียนบรรณานุกรม 
 ลงทะเบียนวารสารในฐานข้อมูล 
 การบอกรับวารสาร จัดท าสถิติ  
 งานบ ารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 
 

3. งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  
 

 วิเคราะห์หมวดหมู่และหัวเรื่องทรัพยากรสารสนเทศ 
 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล  
 น าข้อมูลทางบรรณานุกรมเข้าฐานข้อมูล E-Library 
 เตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการ 
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งานบริการหอสมุดวิทยบริการ 

งานบริการของหอสมุดวิทยบริการ คือ การให้บุคคลได้ใช้หนังสือและวัสดุต่างๆ        
ที่ห้องสมุดจัดหา มาเพื่อประโยชน์แก่การศึกษา การค้นคว้า ความรู้ทั่วๆไป ความจรรโลงใจ    
และความเพลิดเพลินงานด้านนี้ จึงมีการให้ยืมหนังสือและพยายามให้คนได้ใช้หนังสือด้วยวิธีต่างๆ 
และให้ความช่วยเหลือในการตอบค าถามต่างๆ อันจะหาได้จากหนังสือเช่นเดียวกับงานเทคนิค      
งานบริการของห้องสมุดใหญ่ๆย่อมจะแบ่งเป็นสัดส่วน แต่ละส่วนจะมีเจ้าหน้าที่ส าหรับท างานนั้นๆ 
โดยเฉพาะงานหอสมุดวิทยบริการ  โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” มีบริการดังนี้ 

ด้านการบริการผู้ใช้หอสมุดวิทยบริการ 
มีการจัดเรียงหนังสือบนชั้น รวมทั้งการจัดวารสาร หนังสือพิมพ์ และวัสดุอื่นๆ      

ของห้องสมุดให้ถูกที่ และเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกแก่การใช้ด้วย 
ห้องสมุดก าหนดให้นักเรียนน าหนังสือ วารสาร และหนังสือพิมพ์ที่อ่านแล้วหรือหยุดอ่าน

แล้ว เก็บไว้ที่เดิม 

การบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า 
 ให้บริการ ตอบบริการค าถามอย่างไม่เป็นทางการ คือ ใครมาถามก็ช่วยเหลือไปตามที่พอ

ช่วยได้ 
 บริการปากเปล่าและช่วยค้นคว้าหนังสือให้เป็นบางครั้ง 

การแนะน าวิธีใช้ห้องสมุดแก่ผู้ใช้ 

 จัดป้ายนิเทศแนะน าวิธีใช้ห้องสมุดในโอกาสอันควร 

 แนะน าวิธีใช้ห้องสมุดแก่ผู้มาขอค าแนะน าเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคล 

 การท าคู่มือการใช้หอสมุดวิทยบริการ 

 การบริการรับ-จ่ายหนังสือและสิ่งพิมพ์อื่นๆของหอสมุดวิทยบริการ 

 การท าทะเบียนผู้ท าบัตรยืมและการออกบัตรยืมให้แก่สมาชิกหอสมุดวิทยบริการ 

 การทวงหนังสือที่ไม่ส่งคืนตามก าหนด 

 การปรับหนังสือ เนื่องจากส่งหนังสือเกินก าหนด หรือหนังสือหาย 

 การบริการยืม-คืนหนังสือ 

 การให้จองหนังสือที่มีผู้ยืมไป 
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ระเบียบการหอสมุดวิทยบริการ 

1.หอสมุดเปิดบริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 07.30-15.50 น. ของวันเปิดเรียน 

2.ผู้ใช้หอสมุดวิทยบริการพึงระมัดระวังในสิ่งต่อไปนี้ 

 นักเรียนต้องแต่งกายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามแบบของโรงเรียน 
 ถอดรองเท้าวาง (ใต้บันได)ให้เรียบร้อย ป้องกันการสับเปล่ียนหรือการถูกขโมยรองเท้า 
 วางกระเป๋าและหนังสือไว้ในล็อคเกอร์ชั้น2 ก่อนเข้าห้องสมุด (ของมีค่าฝากกับเจ้าหน้าที่) 
 ไม่น าขนม อาหาร และเครื่องดื่ม และของขบเคี้ยวขึ้นไปรับประทานภายในหอสมุดวิทย

บริการ  หากพบเห็นจะท าการยึดและทิ้ง 
 หลังจากอ่านหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์เสร็จแล้วให้เก็บไว้ที่เดิมให้เรียบร้อย 
 ไม่ส่งเสียงดังหรือวิ่งเล่น หยอกล้อในหอสมุดเพราะจะเป็นการรบกวนสมาธิผู้อื่น 
 โปรดใช้สิ่งพิมพ์ เอกสาร และหนังสือของหอสมุดวิทยบริการด้วยความระมัดระวังไม่ฉีก

ขาดเสียหาย 
 ไม่ขีดเขียนข้อความใดๆลงในหนังสือ ถ้านักเรียนตัด ฉีกหนังสือ จะต้องชดใช้เป็น 2 เท่า 

ของราคาหนังสือ  
 นักเรียนที่มีปัญหาในการใช้หอสมุดให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่หอสมุดหรือครูบรรณารักษ์ 
 ปิดแอร์ทุกครั้ง หลังเลิกใช้งานบริการหรือไม่มีผู้ใช้บริการบริเวณนั้น 

3.การยืมวัสดุส่ิงพิมพ์หอสมุดวิทยบริการ 

 ผู้ยืมต้องน าบัตรมาแสดงทุกคร้ังที่ต้องการยืมสิ่งพิมพ์ ห้ามน าบัตรผู้อื่นมาใช้ 
 หนังสือทั่วไปยืมได้คร้ังละ 4 เล่ม ต่อ 7 วัน เกินก าหนด ปรับวันละ 50 สตางค์ต่อเล่ม 

ถ้าหนังสือที่ยืมหายไป  จะต้องซ้ือหนังสือทดแทนหรือปรับ 2 เท่า ของราคาหน้าปก 
 สิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น นิตยสาร วารสาร ยืมได้1เล่มต่ออาทิตย์ เกินก าหนดปรับวันละ 1 บาท 
 หนังสืออ้างอิง ไม่อนุญาตให้น าออกจากห้องสมุด แต่อาจพิจารณาเป็นบางกรณี 

4.การท าบัตรสมาชิกหอสมุดวิทยบริการ 

นักเรียนคนใดจะยืมหนังสือจากหอสมุดวิทยบริการ ต้องสมัครเป็นสมาชิก การสมัครเป็นสมาชิก 
ปฏิบัติดังนี้ 

 นักเรียนติดต่อขอท าบัตรสมาชิกหอสมุดวิทยบริการที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนหนังสือ 
 ลงทะเบียนขอมีบัตรสมาชิกโดยการ กรอกชื่อ-นามสกุล และหมายเลขประจ าตัวของ

นักเรียนลงในแบบฟอร์ม 
 ทางหอสมุดวิทยบริการจะถ่ายรูปของนักเรียนด้วยกล้อง ลงฐานข้อมูลสมาชิกหอสมุด 
 นักเรียน ม.1 ต้องน าเงินมาคนละ 2 บาท เพื่อสมัครเป็นสมาชิกหอสมุดวิทยบริการ 
 นักเรียน มัธยม1-3 บัตรจะเป็นสีเขียว ส่วนนักเรียน มัธยม4-6 บัตรจะเป็นสีขาว 

หมายเหตุ  บัตรสมาชิกใช้ได้ 3 ปี ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ถ้าหากบัตรหายจะต้องท าใหม่   
เสียค่าบริการบัตรใหม่คนละ 5 บาท 
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สถิติการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูลหอสมุดวิทยบริการ 

ปีการศึกษา 2559 

เดือน มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ 

จ านวน/
คน 

1,020 1,105 1,272 1,121 1,038 1,439 1,238 1,584 

รวม 9,817 คน 

 

 

แผนภูมิแท่งแสดงสถิติการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูลหอสมุดวิทยบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เดือนกุมภาพันธ์มีการเข้าใช้สูงสุด       1,584   คน   คิดเป็น  87% 

 เดือนมิถุนายนมีการเข้าใช้น้อยสุด      1,020   คน   คิดเป็น  56% 
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มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
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งานกิจกรรมหอสมุด 

ปีการศึกษา 2559 

ประชาสัมพันธ์จากทางหอสมุดวิทยบริการ 
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งานกิจกรรมหอสมุด 

ปีการศึกษา 2559 

ประชาสัมพันธ์จากทางหอสมุดวิทยบริการ 
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งานกิจกรรมหอสมุด 

ปีการศึกษา 2559 

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
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 สภาพแวดล้อมภายในหอสมุดวิทยบริการ 
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ภูมิทัศน์โดยรอบหอสมุดวิทยบริการ 
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