
ชื่อผลงาน : รายงานผลการนิเทศการดำเนินงานและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนรียนตามมาตรฐานหอ้งสมุด
 โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ปรับปรุงจากมาตรฐานห้องสมุด
 โรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 2556 
ชื่อผู้จัดทำ : นายวรพพิฒัน์  สว่างใจ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  
บทคัดย่อ 
 รายงานผลการนิเทศการดำเนินงานและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ปรับปรุงจากมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2556 มวีัตถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
การดำเนินงานและการพฒันาห้องสมุดโรงเรียน ตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ปรับปรุงจาก มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สำนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2556 2) เพื่อจัดทำแนวทางส่งเสริมการดำเนินงานและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โรงเรยีนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ปรับปรุงจาก มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2556 กลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการศกึษา ได้แก ่ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูบรรณารกัษ์หรือครู
ผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียน ในกลุ่มโรงเรียน บ่อทอง 3 จำนวน 18 คน โดยเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) สื่อและเครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศประกอบด้วย แบบนิเทศติดตามการดำเนินงาน
ห้องสมุดโรงเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจการดำเนินงานและพัฒนาหอ้งสมุดโรงเรียน มาตรฐานห้องสมุด
โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ปรับปรุงจากมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน
สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 2556 จำนวน 5 เล่ม 5 ด้าน ได้แก่ ดา้นที่ ๑ มาตรฐานด้าน
ผู้บริหาร ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านครู ซึ่งแบ่งออกเป็นครูหรือบุคลากรทำหน้าที่บรรณารักษ ์และครผูู้สอน 
ด้านที่ ๓ มาตรฐานดา้นนักเรียน ด้านที ่๔ มาตรฐานด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านอาคาร
สถานที่ และวัสดุครุภัณฑ์ สำหรับโรงเรียนนำไปพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนและตรวจสอบระดับการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียนของตนเอง แบบนิเทศ ติดตาม การดำเนินการและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน สถิตทิี่ใช ้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการศึกษา พบวา่ 
 1) ปัญหา ด้านที ่๑ มาตรฐานดา้นผู้บริหาร คือ ผูบ้ริหารไม่ได้เข้ารับการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านห้องสมุด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ ไม่มกีารนิเทศ กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานไม่น้อยกว่า เทอมละ 2 ครั้ง และข้อเสนอแนะควรมีการจดัมีการศึกษาดงูาน
ห้องสมุดโรงเรียนจากโรงเรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานห้องสมุดโรงเรยีนและสำนักงานเขตพื้นที่ควรจดั
อบรมครูบรรณารักษ์หรอืครูผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียน ด้านที ่๒ มาตรฐานดา้นครู ซึ่งแบ่งออก 
เป็นครูหรือบุคลากรทำหน้าที่บรรณารักษ ์และครผูู้สอน ครูไม่มีวุฒิบรรณารักษ์ศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์
หรือผ่านการศึกษาอบรมด้านงานห้องสมุด ข้อเสนอแนะ สำนักงานเขตพื้นที่ควรจดัอบรมครูบรรณารักษ์ 
หรือครูผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียน ดา้นที ่๓ มาตรฐานดา้นนักเรียน นักเรียนไม่สามารถตดัสินใจเลือก
สารสนเทศที่เข้าถึงได้อย่างถูกต้อง ไม่สามารถจดัเก็บและเผยแพร่สารสนเทศได ้ข้อเสนอแนะครูบรรณารกัษ์
หรือครูผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียนควร มกีารจดัคู่มือการใช้ห้องสมุดโรงเรียนและแนะนำให้นักเรียน
ศึกษาคู่มือก่อนการใช้ห้องสมุดโรงเรียน ด้านที ่๔ มาตรฐานดา้นทรพัยากรสารสนเทศ ห้องสมุดไม่มเีครือข่าย
สังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ข้อเสนอแนะ อบรมครูบรรณารักษ์หรือครผูู้รับผิดชอบ
งานห้องสมุดโรงเรียนดา้นการใช้ห้องสมดุออนไลน์ ด้านที ่๕ มาตรฐานดา้นอาคารสถานที ่และวัสดุครุภัณฑ์ 
ห้องสมุดโรงเรียนไม่มีครภุัณฑ์ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ทีร่องรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุด 



(คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น และคอมพิวเตอร์เพือ่การปฏิบัติงาน) ข้อเสนอแนะ ควรมีการทำงานในรูปแบบ 
คลาวดค์อมพวิเตอร์ (Cloud Computer)  
 2) แนวทางส่งเสริมการดำเนินงานและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศกึษาชลบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ปรับปรุงจาก มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สำนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2556 ดังนี ้
 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของความความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์
ของแนวทางส่งเสริมการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ปรับปรุงจาก มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2556 โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน โดยรวม 
ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านผู้บริหาร ความเป็นไปได้    = 4.95  SD = 0.06 ความเป็นประโยชน์  = 4.92 

 SD = 0.05 
ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านครู ซึ่งแบ่งออกเป็นครูหรือบุคลากรทำหน้าที่บรรณารักษ ์และครูผู้สอน  
 ความเป็นไปได้    = 4.85  SD = 0.15 ความเป็นประโยชน์  = 4.92  SD = 0.05 
ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านนักเรียน ความเป็นไปได้    = 4.86  SD = 0.14  
 ความเป็นประโยชน์  = 4.91  SD = 0.04 
ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านทรัพยากรสารสนเทศ ความเป็นไปได้    = 4.85  SD = 0.19  
 ความเป็นประโยชน์  = 4.91  SD = 0.04 
ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านอาคารสถานที่ และ วัสดุครุภณัฑ์ ความเป็นไปได้    = 4.85  SD = 0.15  
 ความเป็นประโยชน์  = 4.91  SD = 0.04 
โดยรวมทั้ง 5 ด้าน  ความเป็นไปได้    = 4.88  SD = 0.08  
 ความเป็นประโยชน์  = 4.91  SD = 0.02   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


