
 

 

 

 

 

Takuapasenanukul School 
library and knowledge center 
หอสมุดและคลังความรู้โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” 

หอสมุดวิทยบริการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” 
 



ค ำน ำ 

รายงานประจ าปีของหอสมุดวิทยบริการ เป็นรายงานผลการด าเนินงานหอสมุดวิทยบริการ ปี2559 

ตามภารกิจหลักของหอสมุดที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนอ่านหนังสือ และมีความรู้จากอินเตอร์เน็ต และวิทยาการ

ข่าวสารทันสมัยเพ่ือมุ่งสู่ระดับสากล ตลอดจนจัดกิจกรรมให้นักเรียนรักการอ่านเพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน

อย่างต่อเนื่อง รายงานประจ าปี 2560 ของหอสมุดวิทยบริการนี้ เป็นการเสนอผลการด าเนินงานตามภารกิจ

หลักของหอสมุดวิทยบริการ ได้แก่ การสนับสนุนการศึกษา และ การบริการวิชาการ เพ่ือมุ่งสู่ระดับสากล         

โดยจัดหาและบริหารจัดการ ตลอดจนจัดให้บริการทรัพยากรความรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาและการ

สอน ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เป็นแหล่งเรียนรู้ที่อุดมด้วยทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีคุณภาพเพ่ือบริการนักเรียน 

นอกจากนี้ หอสมุดวิทยบริการได้รวบรวมผลการด าเนินงานภายในปีการศึกษา 2560 (พฤษภาคม 

2560 – มีนาคม 2561) โดยสรุปข้อมูลประวัติความเป็นมา การให้บริการ ระเบียบการหอสมุด สถิติการสืบค้น

ทางอินเตอร์เน็ต รวมทั้งกิจกรรมต่างๆท่ีได้ด าเนินการในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา เพ่ือแสดงให้เห็นถึงภาพรวม

ในการด าเนินงานของหอสมุดวิทยบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

หอสมุดวิทยบริการ โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” 
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วิสัยทัศน์โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” 

โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" เป็นองค์กรชั้นนําแห่งการเรียนรู้ สู่สังคมคุณธรรม นําเทคโนโลยียืนหยัด
บนเวทีสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปีพุทธศักราช 2560 

 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บนพื้นฐานความเป็น                    
ไทยสู่ความเป็นสากลบนความพอเพียง 
2. พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพและสนับสนุนส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพและ 

 ดํารงชีวิตบนทางสายกลาง 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน มุ่งผลสัมฤทธิ์ขององค์กร 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บนพื้นฐานความเป็นไทย สากล    
 และมีความพอเพียง 

2. ผู้เรียนมีความเป็นอัจฉริยภาพและมีความสามารถในการแข่งขันระดับชาติ ระดับสากล 
3. ครูและบุคลากรมีความรู้ คู่คุณธรรม มีความสามารถในการทํางานและเป็นแบบอย่างที่ 

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

กลยุทธ์ของโรงเรียน 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการด้วย     
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้มีความพอเพียง 
3. ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นอัจฉริยภาพของผู้เรียน 
4. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. เพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 
6. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง ใช้ แหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม 
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วิสัยทัศน์หอสมุดวิทยบริการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” 

มุ่งม่ันพัฒนางานห้องสมุด 
ให้มีคุณภาพบริการมาตรฐานการศึกษา 

และบรรยากาศท่ีร่มรื่นชื่นใจ  ก้าวไกลสู่สากล 
 

พันธกิจ 

  หอสมุดโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” มุ่งม่ันที่ให้บริการแก่ครู อาจารย์ นักเรียน นักการ 

ภารโรง และผู้ปกครองอย่างมีคุณภาพ สารนิเทศครบถ้วน สะดวกสบายในการค้นหาด้วยระบบห้องสมุดe-

library  พัฒนาบริการอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่อง 

 

วัตถุประสงค์ 

1. ส่งเสริมการเรียนการสอนภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

2. จัดหาวัสดุการศึกษาทุกชนิดเข้ามาใช้บริการ และจัดระบบบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. กระตุ้นและชี้นํานักเรียนให้เกิดความสนใจในการอ่าน 

4. จัดประสบการณ์ใช้หอสมุดให้นักเรียน อันจะเป็นการพัฒนาความสนใจและความสามารถปรับตัว

ให้เข้ากับสังคมได้อย่างดี 

5. สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้พัฒนางานการเรียนการสอน 

 

กลยุทธ์ 

1. ลูกค้าคือคนสําคัญ ให้ความสําคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก เข้าใจและความต้องการของลูกค้าใน

การอ่านและความคาดหวังที่ได้มาซึ่งข้อมูล ตามความต้องการของผู้เรียน 

2. มุ่งม่ันสู่ความเป็นเลิศ มุ่งม่ันด้วยจิตสํานึก ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมทํางานเป็นทีมและสร้างสรรค์งาน 

เพ่ิมความบริการที่ดีท่ีสุด 

3. ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง ในยุคสังคมก้มหน้า รับความเปลี่ยนแปลงและประสบการณ์  

ปฏิบัติงานเชิงรุกท่ีจะก่อประโยชน์แก่ผู้เรียนเป็นสําคัญ 
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ภูมิหลังหอสมุดวิทยบริการ 

อาคารหอสมุดวิทยบริการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”ได้จัดสร้างขึ้นในโอกาสครบรอบ 111 ปี 

ของโรงเรียน ในปี พ.ศ.2555 ซึ่งมี คุณสมพงษ์   มุทิตากุล คหบดี เป็นประธานในการจัดหาเงินร่วมกับทาง

โรงเรียน  ซึ่งขณะนั้น  นายกําจร  อุทัยวจนพันธ์ เป็นผู้อํานวยการโรงเรียน ได้ประชุมปรึกษาหารือตกลงด้วย

การจัดทอดผ้าป่าสามัคคี และจัดงานบอล์ล ขายโต๊ะ จากชุมชนชาวตะกั่วป่า คณะครูและนักเ รียน  สมาคม

ศิษย์เก่าแต่ละรุ่น ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ได้เงินบริจาคท้ังสิ้นเป็นจํานวนเงิน 5,578,412.56 บาท นอกจากนี้ยัง

ได้รับ การประสานจาก อาจารย์พัชรี พงศ์ติวัฒนากุล อดีตครูโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” สนับสนุน

โครงการจัดตั้งศูนย์การอ่านอิเล็กทรอนิคส์ (E-books) เป็นจํานวนเงิน 319,200 บาท ได้คอมพิวเตอร์ 10 ชุด 

จากคุณวินเซนต์ มิลตั้น (นักเรียน AFS)และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเพ่ือใช้ในการสอนและนักเรียนที่เข้ามาใช้

บริการในหอสมุดวิทยบริการโรงเรียนตะก่ัวป่า “เสนานุกูล” 
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แผนผังหอสมุดวิทยบริการโรงเรียนตะกั่วป่า “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 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

นางวรอิศรา พรหมภัทร 

 
   โครงสร้างการบริหารงานหอสมุดวิทยบริการ 

 
 

 

 

 

 

 

                         

โรงเรียนตะก่ัวป่า “เสนานุกูล” 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียน 

 การบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

 การให้บริการด้านวิชาการแก่บุคลากรครูและนักเรียน  
 ส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรและการศึกษาตลอดชีวิต 

 จัดหาสารสนเทศให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการและมีคุณภาพ 

 พัฒนาคุณภาพของห้องสมุดให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด 

 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทันต่อความก้าวหน้าของโลกแผนผังการ
บริหารงาน 

นโยบาย 
 

 ส่งเสริมการเรียนการสอนภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 จัดหาวัสดุการศึกษาทุกชนิดเข้ามาใช้บริการ และจัดระบบบริการอย่างมีประสิทธิ 
 กระตุ้นและชี้นํานักเรียนให้นักเรียนให้เกิดความสนใจในการอ่าน 
 จัดประสบการณ์ใช้ห้องสมุดให้กับนักเรียนอันจะเป็นการพัฒนาความสนใจและความสามารถปรับตัว

ให้เข้ากับสังคมได้เป็นอย่างดี 
 สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 

 
เป้าหมาย 
 

 เพ่ือให้นักเรียนในโรงเรียนได้เข้าใช้บริการ ศึกษาค้นคว้า 

 เพ่ือให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใช้บริการสื่อการเรียนการสอน 

 เพ่ือให้ชุมชน และหน่วยงานต่างๆเข้าใช้บริการภายในหอสมุดวิทยบริการ 

 

ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากหอสมุดวิทยบริการ 

 ได้ยืมหนังสือจากหอสมุดไปอ่านที่บ้าน 

 ได้ฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ วาสาร และอินเตอร์เน็ต 

 ได้บริการถ่ายสําเนาเอกสาร เพ่ือประหยัดเวลาในการคัดลอก 

 ได้รับรู้ข่าวสารจากสื่อหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และสื่อจากอินเตอร์เน็ต 

 ได้ฝึกให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อหอสมุดวิทยบริการ และรักความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย 
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ข้อมูลทั่วไปของหอสมุดวิทยบริการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” 

สถานที่ตั้ง 
อาคารหอสมุดวิทยบริการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ต.บางนายสี อ.ตะก่ัวป่า  จ.พังงา 82110 

เวลาท าการ 
วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 07.30 – 15.50 น  

บุคลากร 
บรรณารักษ์             1    คน 
เจ้าหน้าที่หอสมุด           1    คน 

กลุ่มผู้ใช้บริการ 
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1-6   1,859   คน 
ครู และบุคลากรของโรงเรียน    143  คน 

ครุภัณฑ์และทรัพยากรห้องสมุด 
หนังสือ     30371  เล่ม 
หนังสือพิมพ์     511  ฉบับ 
วารสาร     138  ฉบับ 
คอมพิวเตอร์      24   เครื่อง 
เครื่องปริ้นเตอร์     2  เครื่อง 
เครื่องถ่ายเอกสาร    1  เครื่อง 
กล้องวงจรปิด     8  ตัว 
เครื่องปรับอากาศ    9  เครื่อง 
โต๊ะอ่านหนังสือ     17  ตัว 
เก้าอ้ีอ่านหนังสือ    68  ตัว 
โต๊ะคอมพิวเตอร์    22  ตัว 
เก้าอ้ีคอมพิวเตอร์    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.มีสถานที่สําหรับศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
  2.ได้รับความบันเทิงจากการอ่าน 
  3.รู้จักใช้หอสมุดตามระบบสากลนิยมและเป็นพ้ืนฐานในการใช้ห้องสมุดระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 
  4.ได้รับรู้ข่าวสารและเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน และนําประโยชน์จากการอ่านมาพัฒนาตนเองให้อยู่ในสังคม  
    ได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพ 

ข้อบังคับการใช้บริการ Internet 
 ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

1. ลงชื่อเข้าใช้หน้าห้องและนั่งตามหมายเลขเครื่องของตนเอง 
2. ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนใช้ หากพบว่าอุปกรณ์สูญหาย หรือคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้ 
งานได้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที 
3. ห้ามเคลื่อนย้าย สับเปลี่ยน ดัดแปลงหรือถอดอุปกรณ์ใดๆของเครื่องโดยเด็ดขาด 
4. หลังจากใช้คอมพิวเตอร์แล้ว ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และเก็บเก้าอ้ีให้เรียบร้อย 
5. ไม่ส่งเสียงดัง หรือกระทําการใดๆ ที่เป็นการรบกวนคนอ่ืน 

โทษของผู้ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ   
ครั้งที่ 1 ตักเตือน   
ครั้งที่ 2 ยุติการใช้งานทันที   
ครั้งที่ 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. กําหนดนโยบาย และวางแผนการดําเนินงานของหอสมุด 

2. บริหารงานบุคคล โดยจัดบุคลากรปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ รวมทั้งดูแล    และอํานวย

ความสะดวกในการทํางานของบุคลากรในหอสมุด 

3. ดูแลอาคารสถานที่ของหอสมุดให้อยู่ในความเรียบร้อย 

4. ของบประมาณในการจัดซื้อหนังสือ วารสาร และหนังสือพิมพ์ของหอสมุด  

5. รวบรวมสถิติ และวิเคราะห์สถิติเพ่ือประเมินความก้าวหน้าของห้องสมุด 

6. วิเคราะห์หมวดหมู่และทํารายการหนังสือใหม่ 

7. ดูแลรับผิดชอบงานพัสดุของห้องสมุด เช่น เบิกจ่ายวัสดุ และครุภัณฑ์ของห้องสมุด ฯลฯ 

8. จัดทําเอกสาร 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. จัดทําเอกสาร และหนังสือราชการต่างๆของหอสมุด 

6. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ภายในหอสมุด 

7. บริการถ่ายเอกสารแก่นักเรียน 

8. ดูแลรับผิดชอบงานพัสดุของห้องสมุด เช่น เบิกจ่ายวัสดุ และครุภัณฑ์หอสมุด  

9. ดูแลความเรียบร้อยภายในหอสมุดวิทยบริการ  

10. หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
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งานการเงินหอสมุดวิทยบริการ 

 

ปี 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-ครุภัณฑ ์  15,000 

รวม 60,000 60,000 

2561 งบประมาณปี2561 65,000   

ครุภัณฑ์หอสมุด  26,000 

หนังสือ,หนังสือพิมพ์,วารสาร  19,000 

ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ-ครุภัณฑ ์  20,000 

รวม 65,000 65,000 
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งานเทคนิคหอสมุดวิทยบริการ 

 

งานเทคนิค คืองานคัดเลือก จัดหา ทรัพยากรเข้าหอสมุดวิทยบริการ ได้แก่ เอกสาร ตํารา วารสาร 
หนังสือพิมพ์ ฯลฯ โดยยึดถือนโยบายขององค์กรเป็นหลัก พร้อมจัดเตรียมวัสดุ ทรัพยากรของหอสมุดประเภท
ต่าง ๆ ก่อนนําออกบริการ ได้แก่ การจัดกลุ่มวัสดุ ลงทะเบียน วิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือและทําบัตรรายการ 
การประทับตราตลอดจนบันทึกรายการหนังสือลงใน สมุดลงทะเบียน และบันทึกข้อมูลจากสมุดลงทะเบียน ลง
ในคอมพิวเตอร์ พิมพ์บาร์โค้ด ติดสันหนังสือ และซองหนังสือ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย ซึ่ง
ลักษณะของงานเทคนิคจะเป็นขั้นตอนอย่างมีระบบแบบแผน ดังนั้น งานนี้จะเอ้ือต่อผู้ใช้ในการตรวจสอบ และ
ติดตามวัสดุห้องสมุดเม่ือประสบปัญหาต่าง ๆ ได้ เช่นการตรวจสอบหนังสือ จากหมวดหมู่ เลขทะเบียน ซึ่งผู้ใช้
อาจจะต้องสอบถามจากเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเพ่ือความเข้าใจยิ่งขึ้นได้ 

1. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ 
 

 จัดหา จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทต่าง ๆ ทั้งสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์วัสดุและ  สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 อภินันทนาการ และแลกเปลี่ยน ทรัพยากรสารสนเทศ 
 ลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้อมูล 
 เตรียมตัวเล่มก่อนการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
 งานบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 
 

2. งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ 
 

 จัดหา จัดซื้อวารสารฉบับพิมพ์และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 อภินันทนาการแลกเปลี่ยน วารสาร สร้างระเบียนบรรณานุกรม 
 ลงทะเบียนวารสารในฐานข้อมูล 
 การบอกรับวารสาร จัดทําสถิติ  
 งานบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 
 

3. งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  
 

 วิเคราะห์หมวดหมู่และหัวเรื่องทรัพยากรสารสนเทศ 
 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล  
 นําข้อมูลทางบรรณานุกรมเข้าฐานข้อมูล E-Library 
 เตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการ 
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งานบริการหอสมุดวิทยบริการ 

งานบริการของหอสมุดวิทยบริการ คือ การให้บุคคลได้ใช้หนังสือและวัสดุต่างๆ        ที่ห้องสมุด
จัดหา มาเพ่ือประโยชน์แก่การศึกษา การค้นคว้า ความรู้ทั่วๆไป ความจรรโลงใจ    และความเพลิดเพลินงาน
ด้านนี้ จึงมีการให้ยืมหนังสือและพยายามให้คนได้ใช้หนังสือด้วยวิธีต่างๆ และให้ความช่วยเหลือในการตอบ
คําถามต่างๆ อันจะหาได้จากหนังสือเช่นเดียวกับงานเทคนิค      งานบริการของห้องสมุดใหญ่ๆย่อมจะ
แบ่งเป็นสัดส่วน แต่ละส่วนจะมีเจ้าหน้าที่สําหรับทํางานนั้นๆ โดยเฉพาะงานหอสมุดวิทยบริการ  โรงเรียน
ตะกั่วป่า “เสนานุกูล” มีบริการดังนี้ 

ด้านการบริการผู้ใช้หอสมุดวิทยบริการ 
มีการจัดเรียงหนังสือบนชั้น รวมทั้งการจัดวารสาร หนังสือพิมพ์ และวัสดุอ่ืนๆของห้องสมุดให้ถูกที่ 

และเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกแก่การใช้ด้วย 
ห้องสมุดกําหนดให้นักเรียนนําหนังสือ วารสาร และหนังสือพิมพ์ที่อ่านแล้วหรือหยุดอ่านเก็บไว้ที่เดิม 

การบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า 
 ให้บริการ ตอบบริการคําถามอย่างไม่เป็นทางการ คือ ใครมาถามก็ช่วยเหลือไปตามที่พอช่วยได้ 
 บริการปากเปล่าและช่วยค้นคว้าหนังสือให้เป็นบางครั้ง 

การแนะน าวิธีใช้ห้องสมุดแก่ผู้ใช้ 

 จัดป้ายนิเทศแนะนําวิธีใช้ห้องสมุดในโอกาสอันควร 

 แนะนําวิธีใช้ห้องสมุดแก่ผู้มาขอคําแนะนําเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคล 

 การทําคู่มือการใช้หอสมุดวิทยบริการ 

 การบริการรับ-จ่ายหนังสือและสิ่งพิมพ์อ่ืนๆของหอสมุดวิทยบริการ 

 การทําทะเบียนผู้ทําบัตรยืมและการออกบัตรยืมให้แก่สมาชิกหอสมุดวิทยบริการ 

 การทวงหนังสือที่ไม่ส่งคืนตามกําหนด 

 การปรับหนังสือ เนื่องจากส่งหนังสือเกินกําหนด หรือหนังสือหาย 

 การบริการยืม-คืนหนังสือ 

 การให้จองหนังสือท่ีมีผู้ยืมไป 
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ระเบียบการหอสมุดวิทยบริการ 

1.หอสมุดเปิดบริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 07.30-15.50 น. ของวันเปิดเรียน 
2.ผู้ใช้หอสมุดวิทยบริการพึงระมัดระวังในสิ่งต่อไปนี้ 
 นักเรียนต้องแต่งกายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามแบบของโรงเรียน 
 ถอดรองเท้าวาง (ใต้บันได)ให้เรียบร้อย ป้องกันการสับเปลี่ยนหรือการถูกขโมยรองเท้า 
 วางกระเป๋าและหนังสือไว้ในล็อคเกอร์ชั้น2 ก่อนเข้าห้องสมุด (ของมีค่าฝากกับเจ้าหน้าที่) 
 ไม่นําขนม อาหาร และเครื่องดื่ม และของขบเค้ียวขึ้นไปรับประทานภายในหอสมุดวิทยบริการ  

หากพบเห็นจะทําการยึดและทิ้ง 
 หลังจากอ่านหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์เสร็จแล้วให้เก็บไว้ที่เดิมให้เรียบร้อย 
 ไม่ส่งเสียงดังหรือวิ่งเล่น หยอกล้อในหอสมุดเพราะจะเป็นการรบกวนสมาธิผู้อ่ืน 
 โปรดใช้สิ่งพิมพ์ เอกสาร และหนังสือของหอสมุดวิทยบริการด้วยความระมัดระวังไม่ฉีกขาดเสียหาย 
 ไม่ขีดเขียนข้อความใดๆลงในหนังสือ ถ้านักเรียนตัด ฉีกหนังสือ จะต้องชดใช้เป็น 2 เท่า ของราคา

หนังสือ  
 นักเรียนที่มีปัญหาในการใช้หอสมุดให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่หอสมุดหรือครูบรรณารักษ์ 
 ปิดแอร์ทุกครั้ง หลังเลิกใช้งานบริการหรือไม่มีผู้ใช้บริการบริเวณนั้น 

3.การยืมวัสดุสิ่งพิมพ์หอสมุดวิทยบริการ 
 ผู้ยืมต้องนําบัตรมาแสดงทุกครั้งที่ต้องการยืมสิ่งพิมพ์ ห้ามนําบัตรผู้อ่ืนมาใช้ 
 หนังสือทั่วไปยืมได้ครั้งละ 4 เล่ม ต่อ 7 วัน เกินกําหนด ปรับวันละ 50 สตางค์ต่อเล่ม ถ้าหนังสือที่ยืม

หายไป  จะต้องซื้อหนังสือทดแทนหรือปรับ 2 เท่า ของราคาหน้าปก 
 สิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น นิตยสาร วารสาร ยืมได้1เล่มต่ออาทิตย์ เกินกําหนดปรับวันละ 1 บาท 
 หนังสืออ้างอิง ไม่อนุญาตให้นําออกจากห้องสมุด แต่อาจพิจารณาเป็นบางกรณี 

4.การทําบัตรสมาชิกหอสมุดวิทยบริการ 
นักเรียนคนใดจะยืมหนังสือจากหอสมุดวิทยบริการ ต้องสมัครเป็นสมาชิก การสมัครเป็นสมาชิก ปฏิบัติดังนี้ 
 นักเรียนติดต่อขอทําบัตรสมาชิกหอสมุดวิทยบริการที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนหนังสือ 
 ลงทะเบียนขอมีบัตรสมาชิกโดยการ กรอกชื่อ-นามสกุล และหมายเลขประจําตัวของนักเรียนลงใน

แบบฟอร์ม 
 ทางหอสมุดวิทยบริการจะถ่ายรูปของนักเรียนด้วยกล้อง ลงฐานข้อมูลสมาชิกหอสมุด 
 นักเรียน ม.1 ต้องนําเงินมาคนละ 2 บาท เพื่อสมัครเป็นสมาชิกหอสมุดวิทยบริการ 
 นักเรียน มัธยม1-3 บัตรจะเป็นสีเขียว ส่วนนักเรียน มัธยม4-6 บัตรจะเป็นสีขาว 

หมายเหตุ  บัตรสมาชิกใช้ได้ 3 ปี ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ถ้าหากบัตรหายจะต้องทําใหม่   เสียค่าบริการบัตร
ใหม่คนละ 5 บาท 
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สถิติการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูลหอสมุดวิทยบริการ 

ปีการศึกษา 2560 

เดือน มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ 

จ านวน/
คน 

1,119 1,145 1,236 1,108 1,247 1,469 1,358 1,326 

รวม 10,008  คน 

 

 

แผนภูมิเส้นแสดงสถิติการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูลหอสมุดวิทยบริการ 

 

 

 เดือนธันวาคมมีการเข้าใช้สูงสุด       1,469   คน   คิดเป็น 79%   

 เดือนกันยายนมีการเข้าใช้น้อยสุด     1,108   คน   คิดเป็น  59% 
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งานกิจกรรมหอสมุด 

ปีการศึกษา 2560 

ประชาสัมพันธ์จากทางหอสมุดวิทยบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เข้าร่วมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม 

ประเภท หนังสือเล่มเล็ก 
กิจกรรมบันทึกการอ่าน 
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งานกิจกรรมหอสมุด 

ปีการศึกษา 2560 

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
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ประกาศรางวัลกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

1. รางวัลบันทึกการอ่าน จ านวน 9 รางวัล 
ระดับม.ต้น 3 รางวัล  ม.ปลาย 3 รางวัล และรางวัลชมเชย 3 รางวัล ดังนี้ 

- ชั้นมัธยมต้น 
รางวัลที่1 ได้แก่   ด.ช.ธรรมจกัรี  ตั๋นสกุล  ชั้นม.3/9 
รางวัลที่2 ได้แก่  ด.ญ.พีรดา  ศรีทรัพย์  ชั้นม.1/9 
รางวัลที่3 ได้แก่  ด.ญ.สราวด ี สีหรัญ  ชั้นม.2/6 

 

- ชั้นมัธยมปลาย 
รางวัลที่1 ได้แก่  นางสาวศิริพร  ตั้นสกุล  ชั้นม.6/6 
รางวัลที่2 ได้แก่  นางสาวศรีสุนันท์  ซื่อไพศาล ชั้นม.6/6 
รางวัลที่3 ได้แก่  นางสาวนารีรัตน์ คีรีวงค์  ชั้นม.4/4 

 

-รางวัลชมเชย 
1. ด.ญ.เยาวลักษณ์  แซ่ลิ่ม     ชั้นม.1/4 
2. ด.ญ.พิชชาภรณ์  วิบูรณ์ธนโชติ    ชั้นม.2/6 
3. ด.ญ.ศุภมาส  ทองลิ่ม     ชั้นม.3/9 

 
 

2. กิจกรรมยืมหนังสือหลายเล่ม ตั้งแต่ภาคเรียนที่1 เป็นต้นมา โดยดูจากบัตรสมาชิกห้องสมุดมีจ านวน          
   3 รางวัล ดังนี้ 

รางวัลที่1 ได้แก่   ด.ญ.พรชิตา  เดชกล้า             ชั้นม.2/2 
รางวัลที่2 ได้แก่  น.ส.พฤกษา  กายเพชร        ชั้นม.5/2 
รางวัลที่3 ได้แก่  ด.ญ.ธิดามาศ  ใจหลัก           ชั้นม.1/9 
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กิจกรรม ประกวดหนังสือเล่มเล็ก  
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 สภาพแวดล้อมภายในหอสมุดวิทยบริการ 
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การเข้าใช้หอสมุดวิทยบริการของนักเรียน 
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ภูมิทัศน์โดยรอบหอสมุดวิทยบริการ 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

หอสมุดวิทยบริการ 

 

ประจ าปีงบประมาณ 

1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์และสร้างเสริมสภาพแวดล้อม อาคารสถานศึกษา 
กิจกรรม ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ระยะเวลาการด าเนินงาน        1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  นางสุดารัตน์  มณีพงษ์  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่     5 เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่ ........... 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา / มาตรฐาน...3... ตัวบ่งช้ี…1… 
(กิจกรรมสามารถสอดคล้องกับหลายมาตรฐาน ที่ 3  / ตัวบ่งชี้) 1 
 

1. หลักการและเหตุผล 

ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่ให้ผู้เรียนได้เข้าไปศึกษาหาความรู้และสืบค้น 
ข้อมูล  จากอินเทอร์เน็ต  สื่อสิ่งพิมพ์รายวัน ตลอดจนทรัพยากรสารสนเทศจําพวกหนังสือสารคดีและบันเทิง
คดีที่หลากหลาย  ที่ให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ตอนปลาย   ซึ่งหนังสือสารคดีบันเทิง เป็นเรื่องสนุกสนาน ชวนติดตาม สํานวนภาษาเข้าใจง่าย ชัดเจน ถูกต้อง 
ภาพประกอบสี  สวยงาม กระดาษดี เหมาะสมกับวัย  ไว้บริการผู้ข้าใช้ห้องสมุดอย่างมีคุณภาพ 
  จากสภาพหนังสือที่หลากหลายภายในห้องสมุด ไม่สามารถจัดเก็บ ไว้เป็นระบบระเบียบได้  
ทั้งนี้ยังขาดชั้นหนังสือ ที่แข็งแรงและคงทน ที่มีอยู่  ชํารุดทรุดโทรม ตามกาลเวลา   ดังนั้น  ทางห้องสมุดจึง
จําเป็นที่จะต้องจัดหาครุภัณฑ์เพ่ิมเติม  ทดแทนของเก่าที่ชํารุด สําหรับวางหนังสือ  ทรัพยากรที่เข้ามาใน
ห้องสมุดให้เพียงพอและปรับสภาพแวดล้อม บรรยากาศ สะอาด  สวยงาม  สะดวกสบาย  อย่าง มีชีวิตชีวาไว้
บริการผู้เข้าใช้ห้องสมุด 
 

2.  วัตถุประสงค์โครงการ 

ข้อ 1  เพ่ือปรับภูมิทัศน์ภายในหอสมุดให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ข้อ 2  เพ่ือผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 

3.  เป้าหมาย   

   ด้านปริมาณ   (จํานวน) 
ครุภัณฑ์    จํานวน    1  ชุด   

ด้านคุณภาพ  (ร้อยละ) 
3.1.1 ได้ครุภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ  1 ชุด 
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4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / วิธีการประเมิน / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน   

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

ร้อยละของครุภัณฑ์ที่ปรับปรุง    

และซ่อมแซม 

แบบสอบถามราคา สอบราคา จัดจ้าง 

 

5.  ผู้เข้าร่วมโครงการ  

 จํานวนเป้าหมาย            1,859  คน 

 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ / งาน  ทั้งหมด              1,476   คน   
แบ่งเป็น 

- นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น           895    คน 
- นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย           581 คน 

 6. งบประมาณโครงการ   

 จํานวนเงินโครงการ     17,000 บาท 

 ใช้ไปจาํนวนเงิน                   16,980  บาท 

 คงเหลือ                          20  บาท 

 

7.  สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค ์

ที่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
 สภาพความส าเร็จ 

ผลการการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

1. เพื่อให้คอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพร้อมใช้งาน √  ดีมาก 

2 เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจเข้าใช้บริการ √  ดีมาก 
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8.  สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ที่ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

1 ร้อยละ 95 ของคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน √  ดีมาก 

 

9.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

9.1 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศชาย  จํานวน   35   คน  เพศหญิง  จํานวน……65….คน 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม จาํนวน . 100 …คน   คิดเป็นร้อยละ ……79.39…… ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
 

9.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ลําดับ หัวข้อการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1 อาคารหอสมุดสะอาด สวยงาม 55.00 17.00 14.00 5.00 9.00 
2 สื่ออุปกรณ์พร้อมใช้งาน 78.00 2.00 14.00 4.00 2.00 
3 มีโต๊ะ เก้าอี้ พอเพียงต่อการบริการ 67.00 25.00 3.00 2.00 3.00 
4 สภาพห้องมีแสงสวา่งเพียงพอ 55.00 18.00 18.00 6.00 3.00 
5 ห้องสมุดเย็นสบาย 45.00 38.00 6.00 5.00 6.00 

 
- จํานวนผู้ตอบมากที่สุด    คิดเป็นร้อยละ   78.00     ของผู้ทําแบบประเมินทั้งหมด คือ ข้อ 2 
- จํานวนผู้ตอบมาก          คิดเป็นร้อย      38.00    ของผู้ทําแบบประเมินทั้งหมด คือ ข้อ 5 
- จํานวนผู้ตอบปานกลาง   คิดเป็นร้อยละ   18.00    ของผู้ทําแบบประเมินทั้งหมด  คือ ข้อ 4 
- จํานวนผู้ตอบน้อย          คิดเป็นร้อยละ   6.00    ของผู้ทําแบบประเมินทั้งหมด  คือ ข้อ 4 
- จํานวนผู้ตอบน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  2.00    ของผู้ทําแบบประเมินทั้งหมด คือข้อ 2 
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 9.3  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 

- ต้องการให้มีการจัดโครงการ/งานแบบนี้อีก - 
- ข้อเสนอแนะอื่นๆ
..................................................................................................................................................   
10.  สรุปในภาพรวม 

 10.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
 - ห้องอุปกรณ์พร้อม มีนักเรียนเข้าใช้บริการมาก  

- คอมพิวเตอร์เพียงพอต่อความต้องการของผู้เข้าใช้  
 10.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

- เพิ่มคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการใช้งานของนักเรียน 
 10.3   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      

ลงชื่อ..... ............................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 

           (นางสุดารัตน์   มณีพงษ์) 

                                           ตําแหน่ง บรรณารักษ ์
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
โครงการ ………สนับสนุนแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง………………………………… 
ลักษณะ / กิจกรรม  ( ) งานประจํา ( ) กิจกรรมใหม่  () กิจกรรมต่อเนื่อง 
กิจกรรม ..........การใช้และพัฒนาสื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน....................................... 
ระยะเวลาการด าเนินงาน        ………1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560………………………………. 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  …นางสุดารัตน์ มณีพงษ์……………………………………………………………. 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่     …1เสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้………….…………. 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่        ………………………………………………………………………………………………. 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา / มาตรฐาน.3..... ตัวบ่งช้ี…1………………………………… 
(กิจกรรมสามารถสอดคล้องกับหลายมาตรฐาน /ตัวบ่งชี้) 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

สภาพปัจจุบันภายในหอสมุดฯหนังสือค่อนข้างน้อย หลักสูตรเก่าบางรายวิชามีการปรับเปลี่ยนเนื้อหา 

ไม่ชวนให้น่าอ่าน และมีสื่อเทคโนโลยีมากมายในการอ่าน ทางหอสมุดฯจึงใช้กลยุทธ์เชิงรุกจัดหาหนังสือแนว

วรรณกรรมให้นักเรียนหันมาสนใจรักการอ่าน   

2.  วัตถุประสงค์โครงการ 

 ข้อ 1 เพ่ือจัดหาหนังสือแนววรรณกรรมบันเทิงไว้ในหอสมุด 
 ข้อ 2 เพ่ือจัดบริการสารสนเทศตอบสนองผู้ใช้อย่างพอเพียง 
 ข้อ 3 เพ่ือผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ 
 

3.  เป้าหมาย   

   ด้านปริมาณ    
70 เล่ม และ สิ่งพิมพ์ 450 ฉบับ 

ด้านคุณภาพ 
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสารการเรียนรู้ 
2. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและใฝ่เรียนรู้ ร้อยละ 70 
3. ผู้เรียนมีความพึงพอใจ ต่อการอ่านหนังสือใหม่ 
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4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / วิธีการประเมิน / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

นักเรียนยืมหนังสือ บัตรสมาชิก สังเกต สัมภาษณ์ 

นักเรียนอ่านหนังสือในหอสมุดฯ การยืมหนังสือ สังเกต สัมภาษณ์ 

 

5.  ผู้เข้าร่วมโครงการ  

 จํานวนเป้าหมาย           1,859 คน 

 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ทั้งหมด  1,859  คน   
แบ่งเป็น 
- นักเรียนชาย    786 คน 
- นักเรียนหญิง    1,073 คน 

 
 6. งบประมาณโครงการ   

 จํานวนเงินโครงการ    15,000  บาท 
 ใช้ไปจาํนวนเงิน     14,895  บาท 
 คงเหลือ          105  บาท 
7.  สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค ์

ที่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม  สภาพความส าเร็จ ผลการการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

1 ได้หนังสือใหม่แทนหนังสือเก่าอย่างเพียงพอ   อยู่ในระดับด ี
2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนรู้สูงขึ้น   อยู่ในระดับด ี
3 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์   อยู่ในระดับด ี

 

8.  สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ที่ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 สภาพความส าเร็จ ผลการการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรล ุ

1 ได้หนังสือใหม่ตามเปา้หมาย   อยู่ในระดับด ี
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9.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

9.1 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศชาย  จ านวน…42….คน  เพศหญิง  จ านวน…58….คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ..100… คน   คิดเป็นร้อยละ …100….. ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

9.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ลําดับ หัวข้อการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1 ผู้เข้าใช้ได้อ่านหนังสือใหม่ 65.00 19.00 13.00 3.00 0.00 
2 หนังสือมีความทันสมัย 48.00 22.00 15.00 11.00 4.00 
3 หนังสือเพียงพอต่อความต้องการ 54.00 16.00 10.00 18.00 2.00 
4 บริการวัสดุ-อุปกรณ์ เพียงพอ 72.00 3.00 20.00 3.00 2.00 
5 สถานที่ แสงสว่าง บรรยากาศดี 58.00 25.00 17.00 0.00 0.00 
- จํานวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  72  ของผู้ทําแบบประเมินทั้งหมด คือ ข้อ 4 
- จํานวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ  25 ของผู้ทําแบบประเมินทัง้หมด  คือ ข้อ 5 
- จํานวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ  20  ของผู้ทําแบบประเมินทั้งหมด คือ ข้อ 4 
- จํานวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ  18 ของผู้ทําแบบประเมินทัง้หมด  คือ ข้อ 3 
- จํานวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ  4 ของผู้ทําแบบประเมินท้ังหมด คือ ข้อ 2 

           9.3  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 

- ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก คิดเป็นร้อยละ ...5… ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
- ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10.  สรุปในภาพรวม 

 10.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

ด้านครู-อาจารย์ 

  -แนะนาํหนังสือใหม่ให้นักเรียนอ่าน 
-จัดนิทรรศการหนังสือใหม่ 
-สอดแทรก จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยการประชาสัมพนัธก์ิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
  และมอบรางวลัให้กับนักเรียนที่ยืมหนังสือมากทีสุ่ด ซึ่งดูจากบัตรสมาชิกห้องสมุด 

ด้านนักเรียน 
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 - สนใจ ยืมหนังสือไปอ่านมากขึ้น 
-  นักเรียน.มีนิสัยรักการอ่าน 
-  นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนอยู่ในทิศทางดี 

 10.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

- หนังสือราคาแพง 
            -เพิ่มงบประมาณในการจดัซื้อ 

-ครูผู้สอนควรจุดประกานให้นักเรียนสนใจในการอ่านมากข้ึน 
 

 10.3   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 

- เพิ่มวัสดุ-อุปกรณ์บริการ ผู้เข้าใช้บริการ อาทิ แม็ก กรรไกร คัทเตอร์ กาว และกระดาษสาํหรับ

นักเรียนทํารายงาน 

 

 

     ลงชื่อ.................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 

         (..นางสุดารัตน์  มณพีงษ์..) 

           ตําแหน่ง  บรรณารักษ ์
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 

โครงการ สนับสนุนแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

กิจกรรม การใช้และพัฒนาสื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 

ระยะเวลาการด าเนินงาน        1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  นางสุดารัตน์ มณีพงษ์…นางสาววรวรรณ  สิทธิทัต 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่     1.เสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่        ………………………………………………………………………………………………. 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา / มาตรฐาน...3... ตัวบ่งช้ี…1……………………………… 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

ห้องสมุดเปรียบเสมือนสํานักงาน ที่มีหนังสือเอกสารวัสดุอุปกรณ์ พร้อมไว้บริการผู้ใช้ห้องสมุด       
และมีบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่อํานวยความสะดวกทั้งในเรื่องด้านสถานที่ การตกแต่งภายในห้องสมุด  
ความสะอาด ความปลอดภัย ให้เป็นไปในลักษณะห้องสมุด 3 ดีและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการใช้งาน
จัดบริการให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกและคุ้มค่า เกิดความพึงพอใจและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อผู้ใช้ห้องสมุด 

2.  วัตถุประสงค์โครงการ 

 ข้อ 1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุด 
 ข้อ 2 เพ่ือปรับบรรยากาศภายในห้องสมุดให้น่าเข้าใช้บริการ 
 ข้อ 3 เพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้จาการศึกษาค้นคว้า 

3.  เป้าหมาย   
   ด้านปริมาณ    

- ครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” จํานวน 2,002 คน 
 

ด้านคุณภาพ 
- ห้องสมุดมีวัสดุอุปกรณ์ที่จําเปน็ในการบริการและดาํเนินงานห้องสมุด 
- สร้างบรรยากาศให้มีผู้เข้าใช้ห้องสมุดเพิ่มมากข้ึน 
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4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / วิธีการประเมิน / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

นักเรียนยืมหนังสือ บัตรสมาชิก สังเกต สัมภาษณ์ 
นักเรียนอ่านหนังสือในหอสมุดฯ สังเกตุ สังเกต สัมภาษณ์ 
นักเรียนสืบค้นข้อมูล สมุดสถิติ สถิติ 
 

5.  ผู้เข้าร่วมโครงการ  

 จํานวนเป้าหมาย           1,859 คน 

 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ทั้งหมด  859  คน   
แบ่งเป็น 
- นักเรียนชาย    334 คน 
- นักเรียนหญิง    525 คน 

 6. งบประมาณโครงการ   

 จํานวนเงินโครงการ    13,000  บาท 
 ใช้ไปจาํนวนเงิน     12,990 บาท 
 คงเหลือ            10   บาท 
 

7.  สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค ์

ที่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม  สภาพความส าเร็จ ผลการการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

1 ได้หนังสือใหม่แทนหนังสือเก่าอย่างเพียงพอ   อยู่ในระดับด ี
2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนรู้สูงขึ้น   อยู่ในระดับด ี
3 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์   อยู่ในระดับด ี

 

8.  สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ที่ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 สภาพความส าเร็จ ผลการการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรล ุ

1 ได้หนังสือใหม่ตามเปา้หมาย   อยู่ในระดับด ี
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9.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

9.1 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 เพศชาย  จํานวน…38…….คน  เพศหญิง  จํานวน…62….คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จาํนวน ..100… คน   คิดเป็นร้อยละ ……46.20….. ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

9.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ลําดับ หัวข้อการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1 บริการวัสด-ุอุปกรณ์ เพียงพอ 72.00 12.00 6.00 5.00 5.00 
2 ให้บริการสืบค้นข้อมูลรวดเร็ว 84.00 5.00 3.00 5.00 3.00 
3 จัดวางทรัพยากรเป็นระบบ 54.00 18.00 13.00 7.00 8.00 
4 เจ้าหน้าที่ให้บริการเป็นกนัเอง 85.00 7.00 4.00 4.00 0.00 
5 มีโต๊ะ เก้าอี้ พอเพียงต่อการบริการ 52.00 15.00 12.00 15.00 6.00 
- จํานวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 85 ของผู้ทําแบบประเมินทัง้หมด   คือข้อ 4 
- จํานวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ 18 ของผู้ทําแบบประเมินทัง้หมด   คือข้อ 3 
- จํานวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 13 ของผู้ทําแบบประเมินทัง้หมด   คือข้อ 3 
- จํานวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ 15 ของผู้ทําแบบประเมินทัง้หมด   คือข้อ 5 
- จํานวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 8 ของผู้ทําแบบประเมินท้ังหมด คือข้อ 3 

           9.3  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 

- ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก คิดเป็นร้อยละ …75… ของผู้ท าแบบประเมนิทั้งหมด 
10.  สรุปในภาพรวม 

 10.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
- นักเรียนใช้บริการ  วัสดุ  กาว  กรรไกร  แม็ก  กระดาษ   ต่างๆ    คัดเตอร์   ในการทํางาน 

 10.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
- เพิ่มงบประมาณในการจัดซื้อวสัดุอุปกรณ์ 

      
 

ลงชื่อ.................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         (..นางสุดารัตน์  มณพีงษ์..) 
           ตําแหน่ง  บรรณารักษ ์
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์และสร้างเสริมสภาพแวดล้อม อาคารสถานศึกษา 
กิจกรรม ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ระยะเวลาการด าเนินงาน        1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  นางสุดารัตน์  มณีพงษ์  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่     5 เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่ ........... 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา / มาตรฐาน...3... ตัวบ่งช้ี…1… 
(กิจกรรมสามารถสอดคล้องกับหลายมาตรฐาน ที่ 3  / ตัวบ่งชี้) 1 
 

2. หลักการและเหตุผล 

ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่ให้ผู้เรียนได้เข้าไปศึกษาหาความรู้  และสืบค้นข้อมูลจาก  
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ต และสารสนเทศในรูปแบบอ่ืนๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเกิด
ความรู้สึกท่ีดีเมื่อเข้าใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด ในขณะเดียวกันการ
ใช้งานตลอดเวลาหนึ่งภาคเรียน วัสดุอุปกรณ์ย่อมมีการชํารุดทรุดโทรมตามกาลเวลา 

ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงซ่อมแซมปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
เครื่องปรับอากาศ และหนังสือ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานคงทนได้ดีตลอดเวลา 

2.  วัตถุประสงค์โครงการ 

2.1  เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุดให้มากที่สุด 
2.2  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึน้ 
2.3  เพ่ือซ่อมแซมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสารสนเทศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

3.  เป้าหมาย   

   ด้านปริมาณ   (จํานวน) 
ล้างทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ    จํานวน    9  ตัว   

 
ด้านคุณภาพ  (ร้อยละ) 

3.1.2 ได้ครุภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ  1 ชุด 
                 (หมายเหตุ  เปลี่ยนเป็นค่าใช้สอย  ซ่อม ล้างแอร์หอสมุด  จ านวน 9 ตัว) 
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4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / วิธีการประเมิน / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน   

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
ร้อยละของครุภัณฑ์ที่ปรับปรุง และ
ซ่อมแซม 

แบบสอบถามราคา สอบราคา จัดจ้าง 

5.  ผู้เข้าร่วมโครงการ  

 จํานวนเป้าหมาย              1,859 คน 

 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ / งาน  ทั้งหมด           1,859 คน   
แบ่งเป็น 
- นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น    1,009 คน 
- นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย        850  คน 

 6. งบประมาณโครงการ   

 จํานวนเงินโครงการ    15,000 บาท 
 ใช้ไปจาํนวนเงิน                   บาท 
 คงเหลือ                    บาท 
7.  สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค ์

ที่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม  สภาพความส าเร็จ ผลการการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

1. เพื่อปรับภูมิทัศน์ในหอสมุดให้เย็นสบาย √  ดีมาก 
2 เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจเข้าใช้บริการ √  ดีมาก 

8.  สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ที่ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
สภาพความส าเร็จ ผลการการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรล ุ

1 ร้อยละ 95 ของเคร่ืองปรับอากาศพร้อมใช้งาน √  ดีมาก 

9.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
9.1 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศชาย  จ านวน   28   คน  เพศหญิง  จ านวน……72….คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ..100..คน   คิดเป็นร้อยละ ……100…… ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
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9.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

 

ลําดับ หัวข้อการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1 อาคารหอสมุดสะอาด สวยงาม 53 17 15 8 7 
2 มีสื่ออุปกรณ์บริการพร้อมใช้งาน 42 35 5 7 11 
3 มีโต๊ะ เก้าอี้ พอเพียงต่อการบริการ 29 15 48 4 4 
4 สภาพห้องมีแสงสวา่งเพียงพอ 61 25 12 1 1 
5 ห้องสมุดเย็นสบาย 68 9 15 5 3 

 

- จํานวนผู้ตอบมากที่สุด    คิดเป็นร้อยละ    68   ของผู้ทําแบบประเมินทั้งหมด คือข้อ 5 
- จํานวนผู้ตอบมาก          คิดเป็นร้อย       35   ของผู้ทําแบบประเมินทั้งหมด คือข้อ 2 
- จํานวนผู้ตอบปานกลาง   คิดเป็นร้อยละ    48   ของผู้ทําแบบประเมินทั้งหมด  คือข้อ 3 
- จํานวนผู้ตอบน้อย          คิดเป็นร้อยละ     8  ของผู้ทําแบบประเมินทั้งหมด  คือข้อ  1 
- จํานวนผู้ตอบน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ   11  ของผู้ทําแบบประเมินท้ังหมด คือข้อ 2 

           

 9.3  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 

- ต้องการให้มีการจัดโครงการ/งานแบบนี้อีก - 
10.  สรุปในภาพรวม 

 10.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  - ห้องสมุดเย็นสบาย มีนักเรียนเข้าใช้บริการมาก   
 10.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

-นักเรียน ไม่ค่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ให้เปิดเครื่องปรบัอากาศเวลาช่วง 10 นาฬิกา 
-เครื่องคอมพิวเตอร์ มักมีปัญหาในการใช้งานบางเครื่อง 

      

ลงชื่อ.... ................................ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (นางสุดารัตน์   มณีพงษ์) 
                                           ตําแหน่ง บรรณารักษ ์

 



 

หอสมุดวิทยบริการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” 
 

 


