แนวทางการจัดซื้อหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ
เพื่อใหบริการในหองสมุดโรงเรียน

(ภายใตแผนปฏิบัตก
ิ ารไทยเขมแข็ง 2555)

หนังสือเปนเครื่องมือในการสงเสริมการอานและการเรียนรู ชวยปลูกฝงนิสัยรักการ
อาน ทําใหเกิดการใฝรูใฝเรียนและเปนบุคคลแหงการเรียนรู ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ไดกําหนดใหสถานศึกษาและหนวยงานที่
เกี่ยวของจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ
และการประยุ กต ความรู มาใช เพื่ อป องกั นและแก ไขป ญหา จั ดกิ จกรรมให ผู เรี ยนได เรี ยนรู จาก
ประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูใฝเรียนอยาง
ตอเนื่อง และมาตรา 25 รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุก
รูปแบบ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ไดสงเสริม
สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน และยกระดับความสามารถในการอา น
รวมทั้งพัฒนาแหลงการเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานสูการปฏิบัติ
ให เ กิ ด ความชั ด เจนและความสํ า เร็ จอย า งเป นรู ปธรรม ควรส ง เสริ ม ให ห อ งสมุ ด มี ห นั ง สื อ ที่ มี
สารประโยชน มีปริมาณเพียงพอ และเหมาะสมตรงกับความตองการของผูเรียน และสงเสริมการใช
หนังสือเพื่อการอานและการเรียนรูใหเกิดประโยชนสูงสุด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จึงไดจัดทําแนวปฏิบัติในการจัดหาหนังสือเขาหองสมุด เพื่อใชประกอบการคัดเลือกซื้อ
หนังสือและใชหนังสือที่มีในหองสมุดใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสถานศึกษามีแนวทางในการจัดซื้อหนังสือเขาหองสมุดที่เปนไปในทิศทางที่ถูกตอง
เหมาะสม
2. เพื่อใหหองสมุดมีหนังสือที่มีสารประโยชน เหมาะสม และตรงกับความตองการของผูเรียน
3. เพื่อสงเสริมการใชหนังสือเพื่อการอานและการเรียนรูใหมากยิ่งขึ้น
4. เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูอยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ
_________________________________________________
กลุมพัฒนาและสงเสริมวิทยบริการ
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
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เกณฑการพิจารณาคัดเลือกหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ
1. เนื้อหาสาระ หนังสือที่คัดเลือกไวในหองสมุดใหพิจารณาในประเด็นหลักดังนี้ หากเปน
ประเภทอางอิงหรือสารคดีจําเปนตองคํานึงถึงสาระที่ถูกตองตามหลักวิชาการ สอดคลองกับการ
จัดการเรียนรูต ามหลัก สูต รของทุก กลุม สาระการเรีย นรู มีค วามเปน ปจ จุบัน ทัน สมัย ทัน ตอ
เหตุก ารณ หากเปน ประเภทบันเทิงคดีหรือสงเสริมการอาน ควรมีเนื้อหาสาระรวมทั้งใชภาษาที่
สรางสรรค สงเสริมจินตนาการ และศีลธรรมอันดีงาม ไมเปนพิษภัยตอการอาน เหมาะสมกับวัย
สนุกสนานเราความสนใจ จูงใจผูอานใหเกิดความเพลิดเพลิน กอใหเกิดนิสัยรักการอานและ
สามารถนําไปประยุกตใชในวิถีชีวิตได
2. ความถูกตองของขอมูล มีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับหนังสือประเภทอางอิง สารคดี
และหนังสือวิชาการอื่น ๆ ตลอดจนหนังสืออานเพิ่มเติมตามกลุมประสบการณตาง ๆ ใหพิจารณาใน
เรื่องของความเที่ยงตรง ความนาเชื่อถือ แหลงที่มาของขอมูล แหลงคนควา มีการอางอิงและมี
บรรณานุกรมถูกตองชัดเจน และไดรับลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
3. ภาพประกอบของหนังสือ ควรพิจารณาดานความถูกตอง และเหมาะสมกับประเภท
ของหนังสือ ความสอดคลองกับเนื้อเรื่อง ความชัดเจนของภาพ เหมาะสมกับวัย มีสีสันสวยงาม
รวมทั้งมีสัดสวนเหมาะสมกับหนากระดาษ
4. การใชถอยคําสํานวนภาษา ใชภาษาถูกตอง สื่อความหมายไดชัดเจน อานเขาใจ
งาย เหมาะสมกับประเภทและเนื้อหาของหนังสือ รวมทั้งวัยของผูอาน กรณีหนังสือทางวิชาการ
คําที่มาจากภาษาตางประเทศ ถามีการบัญญัติศัพทภาษาไทยแลว ควรใชภาษาไทยและกํากับ
ดวยภาษาอังกฤษ
5. ความถูกตองตามอักขรวิธี ภาษาที่ใชในหนังสือประเภทตาง ๆ ตองคํานึงถึงความ
ถูกตองตามอักขรวิธี เชน การใชตัวสะกด การันต คําควบกล้ํา เปนตน รวมทั้งการใชคําชนิดตาง ๆ
เชน คํานาม สรรพนาม อักษรยอ เปนตน ใชภาษาพูด ภาษาเขียนไดถูกตองตามสถานการณของ
เรื่องนั้น ๆ และเหมาะสมกับวัยของผูอาน
6. ราคาหนังสือ การพิจารณาราคาหนังสือตองคํานึงถึงความเหมาะสมดานปริมาณ
และคุณภาพของหนังสือ โดยพิจารณาจากชนิดของกระดาษ ขนาด จํานวนหนา รูปแบบ และ
เทคนิคการผลิต ภาพประกอบ ความยากงายในการเก็บขอมูลและเนื้อหา
7. สวนลดของราคาหนังสือ หนังสือที่จัดซื้อสวนใหญจะไดรับสวนลด ควรนําสวนลด
ดังกลาวมาจัดซื้อหนังสือเขาหองสมุดใหมีปริมาณเพิ่มขึ้น แตถาหนังสือเลมใดมีสวนลดมากเปน
พิเศษควรพิจารณาใหรอบคอบ เพราะอาจจะทําใหไดหนังสือที่ไมมีคุณภาพ หรือใหขอมูลที่ไม
ถูกตองไมทันสมัย
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8. องคประกอบอื่น ๆ นอกจากการพิจารณาดังกลาวมาแลว อาจมีองคประกอบอื่น ๆ
ที่ควรพิจารณา เชน ขอมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแหงชาติ เลขมาตรฐานสากลประจํา
หนังสือ จํานวนครั้งที่พิมพ ปที่พิมพ มีสวนประกอบของหนังสือครบถวน เปนหนังสือที่ชนะการ
ประกวดหรือผานการคัดเลือกโดยหนวยงาน สถาบัน องคกรตาง ๆ หรือขอมูลอื่น ๆ ที่สถานศึกษา
พิจารณาตามความตองการและความเหมาะสม

ประเภทหนังสือที่ควรจัดซื้อ
สถานศึกษาควรจัดซื้อหนังสือใหครบทุกประเภท โดยใหมีสัดสวนของประเภทหนังสือที่
เหมาะสม และมีปริมาณเพียงพอกับผูอาน โดยใชเกณฑจํานวนหนังสือตอจํานวนนักเรียน คือ
ประมาณ 5-10 เลมตอนักเรียน 1 คน ดังนั้น ถามีนักเรียน 200 คน ควรมีหนังสือในหองสมุดไม
นอ ยกว า 1,000-2,000 เลม ในขณะที่ อ งค การยูเ นสโก โดยหน ว ยงานที่ใช ชื่อวา Internation
Federation & Library and Information Institutions (IFLA) ไดกําหนดจํานวนหนังสือตอนักเรียน
ไวที่ หนังสือ 10 เลมตอนักเรียน 1 คน สวนประเทศอังกฤษ โดยหนวยงานที่ใชชื่อวา Chartered
Institute of Library and Information Professionals (CILIP) กําหนดจํานวนหนังสือตอนักเรียนไวที่
หนังสือ 13 เลมตอนักเรียน 1 คน หนังสือในหองสมุดควรมีเนื้อหาหลากหลายครอบคลุมทุกกลุม
สาระการเรียนรู สอดคลองกับวิสัยทัศน และพันธกิจของสถานศึกษา
ทั้งนี้ ในการกําหนดจํานวนหนังสือ โรงเรียนควรพิจารณาจํานวนหนังสือโดยแยกประเภท
เชน หนังสือประกอบการเรียนการสอนตามกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ควรกําหนดใหมีจํานวน
หนังสือตอนักเรียนมากกวาหนังสือประเภทอื่น ๆ ถาเปนหนังสือเรียนจําเปนตองจัดซื้อเทาจํานวน
นักเรียน แตถาเปนหนังสือพิมพ หรือวารสาร นิตยสาร การตูน หนังสือบันเทิงคดีตาง ๆ โรงเรียน
จัดซื้อไดหลายรายชื่อตามความตองการ ซึ่งแตละรายชื่อ ไมจําเปนตองยึดอัตราสวน 5 เลมตอ
นักเรียน 1 คน โรงเรียนอาจจัดซื้อฉบับละ 1-2 เลมก็เพียงพอแลว
ประเภทหนังสือที่ควรมีในหองสมุดโรงเรียน ไดแก
1. หนังสืออางอิง เปนหนังสือที่ใชเปนเครื่องมือในการศึกษาคนควา ที่ชวยให
ผูอานสามารถแสวงหาความรู ขอเท็จจริง และตอบคําถามไดในเวลาที่รวดเร็ว เพราะหนังสือ
อางอิงจะมีการจัดลําดับเนื้อหาไวอยางมีระเบียบ หนังสืออางอิงที่ควรจัดไวในหองสมุด ไดแก
1.1 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
1.2 พจนานุกรม อังกฤษ – ไทย
1.3 พจนานุกรม ไทย – อังกฤษ
1.4 สารานุ ก รมไทยสํ า หรั บ เยาวชนโดยพระราชประสงค ใ น
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (เลมใหญ และฉบับเสริมการเรียนรู)
1.5 สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน
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1.6
1.7
1.8
1.9

สารานุกรมวิทยาศาสตร
อักขรานุกรมภูมิศาสตรไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน
สารานุกรมทั่วไป
หนังสือพระราชนิพนธ พระนิพนธ และนิพนธตาง ๆ
ฯลฯ
2. หนัง สื อ สารคดี เป นหนังสือที่ มุงใหความรูแก ผูอาน มีเนื้อหาครอบคลุ ม
วิ ชาการสาขาต า ง ๆ ที่ มิ ใช หนั ง สื อเรี ยน เนื้ อหาควรประกอบด วยเนื้ อหาเกี่ ยวกั บภาษาไทย
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ รวมทั้งสารคดีเรื่องอื่น ๆ ตามความตองการของ
นักเรียน และโรงเรียน
3. หนังสือบันเทิงคดี เปนหนังสือที่มีเนื้อหาใหความบันเทิงแกผูอาน เปนการ
เขียนขึ้นจากประสบการณหรือจินตนาการ โดยอาศัยเคาโครงความจริงของชีวิตและสังคม ผูอาน
จะไดรับความเพลิดเพลิน และขอคิด คติเตือนใจที่ผูเขียนสอดแทรกไวในเรื่อง ซึ่งประกอบดวย
3.1 หนังสือนวนิยาย
3.2 หนังสือรวมเรื่องสั้น
3.3 หนังสือบทละคร
3.4 หนังสือรอยกรอง
4. หนังสือเด็กและเยาวชน เปนหนังสือที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัยของเด็ก มี
กลวิธีใ นการเขีย นพรอมภาพประกอบเรื่ อ งที่ช วนอา นและติ ดตาม มี ศิล ปะในการจัดทํา อย า ง
ประณีตงดงาม โดยทั่วไปผูเขียนจะกําหนดวัยของผูอาน หรือระดับความรูความสามารถของ
ผูอานประกอบการเขียนเชน หนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย ควรเปนหนังสือขนาดไมใหญมากนัก มี
ภาพมากกวาตัวหนังสือ ภาพตองมีความชัดเจน สีสันสวยงาม นาสนใจ ถาเปนหนังสือสําหรับ
เด็กมัธยม จะมีสัดสวนของตัวหนังสือมากกวาภาพประกอบ มีการใชคําและภาษาที่มีความ
ซับซอน เปนตน
5. หนังสือเสริมประสบการณ เปนหนังสือที่จําเปนสําหรับผูเรียนในการศึกษา
คนควาใหมีความรูกวางขวางยิ่งขึ้น เนื้อหาสาระอิงหลักสูตร ชวยใหการจัดการเรียนการสอน
เปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ตลอดจนสงเสริมใหผูอานเกิดทักษะในการอานและมีนิสัยรัก
การอานมากยิ่งขึ้น เชน หนังสืออานนอกเวลา หนังสืออานเพิ่มเติม หนังสือสงเสริมการอาน
เปนตน
6. หนังสือ สื่อสิ่งพิมพสําหรับครู เชน เหลักสูตร ตํารา ทฤษฎี เทคนิคการ
จัดการเรียนการสอน เอกสารประกอบหลักสูตร คูมือครู แผนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ
เอกสารผลงานวิจัย การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เปนตน
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7. วารสารและนิตยสาร
8. หนังสือพิมพ
8.1 หนังสือพิมพภาษาไทย
8.2 หนังสือพิมพภาษาตางประเทศ
9. หนังสือแปลและหนังสือตางประเทศ หองสมุดโรงเรียนควรมีการจัดซื้อ
หนังสือแปลและหนังสือที่พิมพโดยใชภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษา
ฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน เปนตน โดยพิจารณาจากการจัดการเรียนการสอนภาษาของแตละ
โรงเรียน หรือความตองการของนักเรียน และครู เพื่อเปนการสงเสริมใหนักเรียนไดมีโอกาสไดอาน
หนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพที่เปนภาษาตางประเทศตามที่ไดเรียนในชั้นเรียน การอานหนังสือที่เขียน
โดยเจาของภาษาจะชวยใหนักเรียนไดเรียนรูทั้งดานคําศัพท รูปประโยค การใชสํานวนภาษา ซึ่ง
จะเปนการสนับสนุนการเรียนภาษาตางประเทศใหกับนักเรียน การพิจารณาเลือกซื้อหนังสือแปล
หรือหนังสือตางประเทศ โรงเรียนอาจตองไดรับคําปรึกษาจากครูผูสอนภาษานั้น ๆ หรือครูชาว
ตางประเทศ เพื่อพิจารณาทั้งดานความถูกตองของเนื้อหาสาระ การใชภาษาและไวยากรณ การ
ใชภาพประกอบ ความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน และประโยชนที่ไดจากหนังสือนั้น ๆ
การเลือกซื้อหนังสือแปลหรือหนังสือที่พิมพโดยใชภาษาตางประเทศ ใหโรงเรียน
พิจารณาไดตามความเหมาะสม หรืออยูในดุลยพินิจของแตละโรงเรียน เชน โรงเรียที่เปดสอน
ระดับประถมศึกษาที่เปนโรงเรียนขนาดเล็ก อยูในสภาพขาดแคลนหนังสือ อาจตองพิจารณาเลือก
ซื้อหนังสือที่จําเปนและจัดพิมพเปนภาษาไทยกอนเปนอันดับแรก แตในกรณีโรงเรียนมัธยมศึกษา
การเลือกซื้อหนังสือในกลุมนี้อาจมีความจําเปน เพื่อเปนการพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสูระดับ
สากล แลวจะซื้อจํานวนเทาใด การพิจารณาก็เชนเดียวกัน หนังสือที่จําเปนหรือมีประโยชนตอ
นักเรียนมาก ควรซื้อจํานวนมาก และลดจํานวนลงตามความสําคัญของหนังสือนั้น ๆ

แหลงขอมูลเกี่ยวกับหนังสือ
สถานศึกษาสามารถหาขอมูลเกี่ยวกับหนังสือไดจากแหลงขอมูลตาง ๆ ดังนี้
1. รายชื่อหนังสือและสิ่งพิมพที่จัดทําโดย หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งให
รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง สํานักพิมพ ปที่พิมพ จํานวนหนา บางชนิดอาจมีบรรณนิทัศน
ประกอบ
2. บทวิจารณและแนะนําหนังสือจากสิ่งพิมพ เชน วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ เปนตน
3. การสํารวจความตองการหนังสือของนักเรียน ครู ผูบริหาร รวมถึงผูปกครอง
4. รายการหนังสือของสํานักพิมพ หรือเอกสารความรูเกี่ยวกับการผลิตและจําหนาย
หนังสือของสํานักพิมพ ซึ่งจัดทําในรูปแบบตางๆ เชน หนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ
แผนปลิว เปนตน
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5. การแนะนําหนังสือทางวิทยุ โทรทัศน อินเทอรเน็ต และสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ
6. งานมหกรรม/นิทรรศการหนังสือ งานสัปดาหหนังสือ และงานที่เกี่ยวของกับหนังสือ

บทบาทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา
การจัดซื้อหนังสือและสื่อสิ่งพิมพเพื่อใหบริการในหองสมุดใหเกิดประโยชนสูงสุดและ
เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ควรมี
ดําเนินงานดังตอไปนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. สงเสริมสนับสนุน และใหคําปรึกษาในการจัดซื้อหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ เพื่อใหมีความ
โปรงใส ตรวจสอบได และถูกตองตามระเบียบการจัดซื้อจัดจาง โปรดศึกษาระเบียบการจัดซื้อ
จัดจางจากเอกสารของสํานักการคลังและสินทรัพย สพฐ. การดําเนินการจัดซื้อหนังสือ
และสื่อสิ่งพิมพ ควรใชแนวทางเดียวกับการจัดซื้อหนังสือตามโครงการเรียนฟรี 15 ป คือ
มีการดําเนินการในรูปของภาคี 4 ฝาย ซึ่งประกอบดวย ผูแทนครู ผูแทนนักเรียน ผูแทนผูปกครอง
ผูแทนกรรมการสถานศึกษา และหรือผูแทนชุมชน ทั้งนี้ควรมีการแนะนําใหมีการจัดซื้อหนังสือที่
หลากหลายตามความตองการของผูใชบริการทุกกลุม กลาวคือไมควรซื้อหนังสือโดยเลือกจาก
สํานักพิมพใด สํานักพิมพหนึ่งโดยเฉพาะ การจัดซื้อควรใหมีการตอรองเรื่องสวนลด และให
ใชสวนลดที่ไดในการจัดซื้อหนังสือ
2. กําหนดหรือแตงตั้งใหมีคณะกรรมการกํากับดูแลดานการจัดซื้อทั้งระดับ สพท. และ
โรงเรียน
3. จั ดนิท รรศการ/ตลาดนัด หนัง สื อโดยเชิญ ชวนร า นคา และสํ า นัก พิ ม พตา งๆ มารว ม
จําหนายหนังสือ หรือดําเนินการตามความเหมาะสม เพื่อใหสถานศึกษาไดรับรูขอมูลตางๆ ที่เปน
แหลงขอมูลในการชวยพิจารณาคัดเลือกหนังสือที่มีสารประโยชนตรงกับสภาพความตองการของ
ผูเรียน
4. สงเสริมสนับสนุนใหมีการใชหนังสือเพื่อสงเสริมการอานและการเรียนรูทั้งใน นอก
หองเรียน และนอกโรงเรียน เพื่อสรางนิสัยรักการอานและการศึกษาคนควาอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ
5. ใหมีการนิเทศ กํากับติดตามและรายงานอยางเปนระบบทั้งในการจัดซื้อหนังสือและ
สื่อสิ่งพิมพ และการสงเสริมใหใชหนังสือเพื่อการอานและการเรียนรูใหเกิดประสิทธิผล
6. สรุป และรายงานผลการดําเนินงานเสนอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สถานศึกษา
 ผูบริหาร
1. ดําเนินการใหมีการจัดซื้อหนังสือและสื่อสิ่งพิมพเพื่อใหบริการในหองสมุดใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการ เพื่อใหหองสมุดมีหนังสือที่มีคุณภาพ และเพียงพอตอความตองการ
และจํานวนผูใช ซึ่งไดแก นักเรียน ครู และผูเกี่ยวของ
2. แตงตั้งคณะกรรมการ การดําเนินการจัดซื้อหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ ควรใช
แนวทางเดียวกับการจัดซื้อหนังสือตามโครงการเรียนฟรี 15 ป คือมีการดําเนินการในรูปของ
ภาคี 4 ฝาย ซึ่งประกอบดวย ผูแทนครู (ในที่นี้ควรมีครูบรรณารักษ ผูแทนครู 8 กลุมสาระการ
เรียนรู) ผูแทนนักเรียน ผูแทนผูปกครอง ผูแทนกรรมการสถานศึกษา และ หรือผูแทนชุมชน
3. ดําเนินการจัดซื้อตามงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร และรายชื่อที่คัดเลือกไว การจัดซื้อ
หนังสือและสื่อสิ่งพิมพควรมีความหลากหลายตามความตองการของผูใชบริการทุกกลุม กลาวคือ
ไมควรซื้อหนังสือโดยเลือกจากสํานักพิมพใด สํานักพิมพหนึ่งโดยเฉพาะ การจัดซื้อควรมีการ
ตอรองเรื่องสวนลด และใหใชสวนลดที่ไดในการจัดซื้อหนังสือ เมื่อไดรับงบประมาณแลวให
คํานวณงบประมาณกับหนังสือที่ไดจัดลําดับความสําคัญไวแลว หรือเลือกซื้อทุกกลุมตามความ
ตองการ การจัดลําดับจัดไดดังนี้
3.1 กลุมหนังสือประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2 กลุมหนังสือที่ทุกโรงเรียนตองมี ไดแก หนังสือพระราชนิพนธ พระนิพนธ นิพนธ
หนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ หนังสือดีที่เด็กและคนไทยควรอานตามพระราชวิจารณ
ของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ที่ไดพระราชทานใหกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในการจัด
งานมหกรรมสง เสริม การอ า น ประจํา ป 2552 (ไดแ ก รามเกีย รติ์ อิเ หนา กาพย เ หเ รือ
เจา ฟา ธรรมาธิเบศ พระราชพิธีสิบสองเดือน นิทานชาดก) พจนานุกรมไทย พจนานุกรมไทยอังกฤษ เปนตน กลุมหนังสือดีที่เด็กควรไดอาน ไดแกหนังสือที่ผานการประกวด หรือผานการ
คัดเลือกโดยหนวยงาน หรือองคกร หรือคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เปนตน
3.3 กลุมหนังสือตามความสนใจของผูใชบริการ และอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
ฯลฯ
4. มีนิเทศ กํากับติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลการดําเนินงานเสนอเขตพื้นที่การศึกษา
 ครูบรรณารักษ
1. สํารวจประเภท และจํานวนหนังสือตามกลุมและประเภทขางตน ทั้งดานความเพียงพอ
ความตองการเพิ่มเติม และสภาพของหนังสือ เพื่อใชเปนขอมูลในการคัดเลือกและจัดซื้อหนังสือ
ใหม

8

2. สํารวจหรือเก็บรวบรวมขอมูลความตองการหนังสือและสื่อสิ่งพิมพของผูใชบริการ
ไดแก นักเรียน ครู ผูบริหาร ผูปกครอง หรือบางโรงเรียนอาจรวมถึงชุมชนที่เขามาใชบริการ
หองสมุด ทั้งประเภท รายชื่อหนังสือ และจํานวนที่พอเหมาะกับการใหบริการ
3. จัดทําขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับรายชื่อหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ ที่ไดจากขอมูลในขอ 1 และ 2

การคัดเลือกหนังสือ สื่อสิ่งพิมพเพื่อใหบริการในหองสมุด
โรงเรียนควรพิจารณาอยางไร
การคัดเลือกหนังสือและสื่อเขาหองสมุดโรงเรียน ควรดําเนินการเชนเดียวกับ
การดําเนินการตามโครงการเรียนฟรี 15 ป คือมีการดําเนินงานในรูปของกรรมการที่มีสวนรวม
ของภาคี 4 ฝาย ซึ่งประกอบดวย ผูแทนครู (ในที่นี้ควรมีครูบรรณารักษ ผูแทนครู 8 กลุมสาระการ
เรียนรู) ผูแทนนักเรียน ผูแทนผูปกครอง ผูแทนกรรมการสถานศึกษา และ หรือผูแทนชุมชน โดย
เปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการคัดเลือกและเสนอรายชื่อหนังสือและสื่อการเรียนรูดวย
การเลือกหนังสือ สื่อการเรียนรูใหพิจารณาเปน 4 ประเภท ดังนี้ (นอกเหนือจากนี้ โรงเรียน
สามารถเพิ่มเติมในสวนที่เปนความตองการได เชน ของเลนเด็กเชิงสรางสรรค แผนที่ ลูกโลก
ฯลฯ)
1. หนังสือที่หองสมุดทุกแหงตองมี ไดแก หนังสือพระราชนิพนธ พระนิพนธ
นิ พ นธ ในพระองค ต าง ๆ และหนั งสื อในพระราชวิ จารณ ของสมเด็ จพระนางเจ า เช น หนั งสื อ
สารานุกรม พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน หนังสือพจนานุกรมไทย-อังกฤษ และหนังสือ
พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฯลฯ (สําหรับรายชื่อหนังสือในกลุมนี้จะไดนํารายชื่อขึ้นในเว็บไซตของ
สพฐ. ตอไป)
2. หนังสือดีที่เด็กควรอาน ใหคัดเลือกจากหนังสือที่ผานการประกวดหรือการ
คัดเลือกจากจากหนวยงาน องคกร หรือคณะกรรมการตาง ๆ เชน หนังสือชนะการประกวด
หนังสือดีเดนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนังสือ 100 เลม ที่เด็กไทยควรอาน
หนังสือดีที่หนวยงานภาครัฐและเอกชนคัดสรร เชน สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงาน
อุทยานการเรียนรู สมาคม/สมาพันธ/มูลนิธิตาง ๆ ฯลฯ
3. หนังสือเสริมความรู ไดแก หนังสือความรู 8 กลุมสาระการเรียนรู หนังสือ
อานประกอบ หนังสือเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและศาสนา หนังสือประวัติศาสตร หนังสือสารคดี
วารสาร/ จุลสาร หนังสือเสริมความรูดานอื่น ๆ เชน คอมพิวเตอร งานประดิษฐ การแตงกลอน การ
ทําการเกษตร ความรูดานการเมือง การปกครอง กฎหมาย และหนังสืออื่น ๆ ตามความตองการ ฯลฯ
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4. หนังสือเพื่อการศึกษาคนควาสําหรับครู ไดแก คูมือครู 8 กลุมสาระการ
เรียนรู เอกสารประเภทตํารา/ทฤษฎีทางวิชาการ หนังสือความรูอื่น ๆ ที่จําเปน เทคนิคการจัดการ
เรียนการสอน/การผลิตสื่อ วารสาร/จุลสารทางวิชาการ และหนังสืออื่น ๆ ตามความตองการ ฯลฯ
5. สื่ออิเล็กทรอนิกส ไดแก สื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาทีม่ ีเนื้อหาสอดคลอง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 2551 ประเภทตาง ๆ ดังนี้
5.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction)
5.2 บทเรียนคอมพิวเตอรตามวัตถุประสงคเฉพาะ (Learning Object)
5.3 หนังสืออิเล็กทรอนิกส (Electronic Book)
5.4 วิดิทัศน (VCD , VDO CD , DVD)
5.5 เกมการศึกษา (Education Game)
5.6 โปรแกรมการสอนสําเร็จรูปสถานการณจําลอง (Simulation)
โรงเรียนดําเนินการโดยแตงตั้งคณะกรรมการเชนเดียวกับการจัดซื้อหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ
เพื่อคัดเลือกสื่ออิเล็กทรอนิกส สําหรับหองสมุดโรงเรียน ซึ่งประกอบดวยภาคี 4 ฝาย
การแบงสัดสวนงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือ/สือ่ สิ่งพิมพ
และสื่ออิเล็กทรอนิกส
หนังสือ รายการที่ 1-4
ประมาณ รอยละ 70
 สื่ออิเล็กทรอนิกส รายการที่ 5 ประมาณ รอยละ 30


หมายเหตุ 1. สําหรับรายชื่อหนังสือบางรายการ เชน หนังสือพระราชนิพนธ พระนิพนธ ฯลฯ
และตัวอยางการจัดหองสมุดแบบตาง ๆ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จะไดรวบรวมและ
เผยแพรในเว็บไซต WWW.TKK.2555.obec.go.th ตอไป
2. สอบถามขอมูลการพัฒนาหองสมุดเพิ่มเติม ไดทโี่ ครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน
กลุมพัฒนาและสงเสริมวิทยบริการ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
หมายเลขโทรศัพท 02 288 5730-32

