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งานหองสมุดวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน 
 

1. ประวัติหองสมุด 
วิทยาลัยเทคนคิขอนแกน  เร่ิมกอตั้งเมื่อ  พ.ศ.  2480   อายุ  70  ป   ใชช่ือวา  “โรงเรียนประถมอาชีพชางไม”   

พ.ศ. 2482  ไดเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนอาชีพชางไม  พ.ศ. 2492  เปลี่ยนชื่อเปน  “โรงเรียนชางไมขอนแกน”  ในชวง
บุกเบิกกอตัง้วทิยาลัยฯ ( 2480-2492 ) ไมปรากฎหลักฐานแนชัดวา  ไดมกีารจัดตั้งหองสมดุขึ้นในวิทยาลัยฯหรือไม 

กระทั่ง พ.ศ. 2503  วิทยาลัยฯ ไดเปลี่ยนชือ่จาก “ โรงเรียนชางไมขอนแกน” เปน “โรงเรียนการชาง
ขอนแกน”  และ พ.ศ. 2506  ถูกจัดเปนโรงเรียนในโครงการ  SEATO  SKILLED  LABOR  PROJECT  จึงได
ปรากฎหลักฐานการจัดตั้งหองสมุดขึ้น ( ขอมูลไดจากการสัมภาษณอาจารยอาวุโส ) หองสมุดในชวงนี้จะมีลักษณะ
เปนหองเก็บหนังสือ  ไมเนนดานการบริการฯ เหมือนดงัปจจุบันโดยตัง้อยูช้ันลางของอาคารหอพัก (ปจจุบันเปน
อาคาร 4) เปนหองขนาด  6x9  เมตร มีหนังสือประมาณ  400-500  เลม  หนังสือดานอตุสาหกรรมมีนอยมาก  ครูที่
ทําหนาที่บรรณารักษคนแรกคือ อาจารยสุดคนึง  วุฒิสิทธิ์ 

พ.ศ. 2514  หองสมุดไดยายมาอาคารเรือนไมซ่ึงเปนอาคารเรียนเดิม  ( ปจจุบันไดร้ือถอนไปแลวและได
สรางเปนอาคาร  1 ) มีขนาด  2  หองเรียน  มีอาจารยไพลิน   กล่ินพงษา  ทําหนาที่บรรณารักษระหวาง พ.ศ. 2514 – 
2525  อาจารยสมคิด   นิลประภา  ทําหนาทีบ่รรณารักษ  ระหวาง พ.ศ. 2514 – 2516  อาจารยจรรยา   เปรมณี  ทํา
หนาที่บรรณารักษระหวาง  พ.ศ. 2516 – 2518 

พ.ศ. 2525  หองสมุดไดยายจากอาคารเรือนไมมาอยูช้ัน  1  ซีกขวาของตึกแผนกชางอเิล็กทรอนิกส  เปน
หองขนาด  3  หองเรียน  มีอาจารยเฉลา  จนัทนปุม  ซ่ึงจบดานบรรณารักษศาสตรโดยตรงมาทําหนาที่ ครู
บรรณารักษ  ขณะนัน้หองสมุดมีหนังสือประมาณ  4,000  เลม 

พ.ศ. 2527  อาจารยยุทธนา  อัตนโถ  ไดยายมาจากวิทยาลัยเกษตรกรรมนครพนม  ทาํหนาที่ครูบรรณารักษ
แทนอาจารยเฉลา  จันทนปุม  ซ่ึงยายไปยงัวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

พ.ศ. 2531  หองสมุดไดยายมาอยูอาคารใหมช้ัน  4  เร่ิมใหบริการตั้งแตวันที่  1  กุมภาพันธ  2531  ตัวอาคาร
มีเนื้อที่  900  ตารางเมตร  จุผูใชบริการไดประมาณ  280  คน 

พ.ศ. 2535  เนือ้ที่หองสมุดถูกแบงเนื้อทีจ่ากเดิม  900  ต.ร.ม. ใหเหลือประมาณ  450  ต.ร.ม.  เพื่อใชเนื้อที่
ดังกลาวเปนหองปฏิบัติการนิวแมติกส, ไฟฟารถยนตและปฏิบัติการงานวัดงานละเอียด 

พ.ศ. 2536  ไดรับคําสั่งที่  150 /2536  ส่ัง  ณ วนัที่  30  มีนาคม  2536  เร่ืองใหระงับการใชอาคาร  4  ช้ัน  
ที่ชํารุดจึงทําใหหองสมุดตองยายไปตั้งสํานักงานชัว่คราว  ณ  หองวิทย  3  ไปพลางกอน 

พ.ศ. 2537  เมื่อทานผูอํานวยการประกอบ  จันทรเพ็ญ  ไดยายมาเปนผูอํานวยการของวทิยาลัยเทคนิค
ขอนแกน  ทานไดมีนโยบายใหยายหองสมุดจากหองวิทย  3 ( ช้ัน  3  อาคารเขียนแบบ-สํารวจ ) มาไว  ณ   หอง
ประชุมวิทยาลัยฯ ( ช้ัน  1  อาคารเขียนแบบ – สํารวจ ) และไดเร่ิมใหบริการในภาคเรียนที่  1/2537   
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พ.ศ. 2538  หองสมุดไดยายมาอยูอาคาร  4   ช้ัน ( อาคาร 3 ) ตรงขามกบัอาคารอํานวยการฯ( หลังเดิม )   
มีขนาด  3   หองเรียน  มีเนื้อที่ทั้งหมด  270  ต.ร.ม.  จุผูใชบริการได  100  คน   
 พ.ศ. 2547  นางทัศนีย  ศิริสม  ทําหนาที่หวัหนางานหองสมุด แทน นายยุทธนา  อัตนโถ ที่ยายไปยัง
วิทยาลัยการอาชีพบานไผ  และในเดือน  พฤศจิกายน  2547  หองสมุดไดยายมาอยูช้ัน  2  อาคาร ตึกหองประชุมของ
วิทยาลัย  มีขนาด   6  หองเรยีน    โดยแบงเปน  2  หอง  คือ หองสมุดเฉลิมพระเกียรติ  รวบรวมหนังสือ ตําราเรียน  
และตําราวิชาการตาง ๆ  และหองสมุดสารสนเทศ  ประกอบดวยหอง  E-Library  และหอง  Home  Theatre  
นอกจากนี้ยังเก็บรวบรวมวารสาร  หนังสืออางอิง  หนังสือภาษาอังกฤษ  และกฤตภาค  สําหรับการคนควาเรียนรู
ดวยตนเอง  และเพื่อความบนัเทงิ  นอกจากนี้ยังไดพัฒนาปรับปรุงทั้งโครงสราง  ระบบงาน  และรูปแบบการจัดตบ
แตงใหมีความทันสมัย  ทั้งระบบงานดาน  IT  รวมถึงการสืบคนระบบอินเตอรเน็ต  และการบริการดาน  Home  
Theatre  เพื่อความเพลิดเพลิน  นอกจากนีย้ังปรับปรุงรูปแบบการบริการเพื่อใหเปนระบบอัตโนมัตใินการสืบ – คน 
ยืม – คืน  ใหมคีวามทันสมัยมากขึ้น  และไดเปดบริการมากระทั่งปจจุบนั 
 
2. หนังสือ 

ปจจุบันกาํลังอยูในระหวางการปรับปรุงระบบงานหองสมุด  และระบบงานลงทะเบียนหนังสือเพื่อใหเปน
ระบบหองสมดุอัตโนมัติ  จึงยังไมสามารถระบุจํานวนหนังสือภายในหองสมุดได 
 

3. วารสาร 
มีวารสารทั้งสิ้น    43   ช่ือ    แยกเปน  3  ประเภทดังนี ้
3.1  วารสารรายสัปดาห  มี  10  รายการ ดังนี้ 

1. สตารซอกเกอร  6.  สกุลไทย                          
      2. สติวเด็นวิคล่ี               7. วัฎจักรการศึกษา 
      3. วัฎจักรงาน                      8. เนชั่นจูเนียร              
      4. มวยโลก                           9. มติชนสุดสัปดาห          
      5. เอนเตอรเทน                  10.STUDENT  WEEKLY 
 

             3.2  วารสารรายปกษ  มี  6  รายการ ดังนี ้
                      1.  ขวัญเรือน                     2. ชีวจิต                       3. หญิงไทย.  
                      4.  เทคโนโลยีชาวบาน      5. แหลงรถ                  6. สัตวเศรษฐกิจ  
 
 
 
 



 3

3.3   วารสารรายเดือน  มี  27  รายการ  ดังนี ้ 
         1. กรังปรีซ       10. ใกลหมอ      19. คอมพิวเตอรทูเดย           
         2. เครื่องเสียงรถยนต  11. เซมิคอนดักเตอร  20. ตวยตนู          

3. เทคนิค   12. บานและสวน  21. บานในฝน     
4. บิสิเนสคอมฯ    13. ไมโครคอมพิวเตอร   22. โลกทิพย     
5. ยานยนต                14. วอด-ไฮ-ไฟ     23. ศิลปวัฒนธรรม    
6. สารคดี                 15. สเตอริโอ        24. สตารปก 
7. 100 วัตต                16. หมอชาวบาน  25. อ.ส.ท                           
8.  อินดัสเทรียล   17. อิเล็กทรอนิกส แฮนดบุค         26. อัพเดท (รูรอบตัว )       

       9. ไอเดีย     18.  ฮอบบี้อิเล็กทรอนิกส       27. FUTURE 
 

4. จุลสาร  ( ไดเปลา )   มี  61  ช่ือ  ดังนี ้
1. กองทุนเงินใหกูยืม   2. กบข. 
3. กรมสุขภาพจิต   4. กาวทันอาชวีะ 
4. ขาวการกงสุล    5. ขาวการอาชพี ฯ 

  6. ขาวเทคนิค ฯ                           7. ขาวอาชีวะ ฯ     
8. ขาวสารพัดชาง                         9. ขาวกิจกรรม นศ. สจพ.                

 10. ขาวคณะ วศิวะ ฯ ม.เกษตร  11. ขาวคณะวศิวะฯ  ม.ขอนแกน  
12. ขาวคณะวศิวะ ฯ ม.มหาสารคาม 13. ขาวสารงานวิจยัและบริหาร 
14. ขาวสารตลาดแรงงาน   15. จุลสารศูนยบริการวิชาการ 
16. จุลสารราชมงคล   17. จดหมายขาวศูนยสุขภาพจิตที่ 6 
18. จดหมายขาวการวจิัย   19. ดอกคูณเสยีงแคน 
20. ดวยรักและสันต ิ   21. ถนนสายฮโีน 
22. นวัตกรรม    23. บางมดสาร 
24. บริดจสโตน    25. ประกันสังคม 
26. ประชากรและการพัฒนา  27. ปูนเสื้อสัมพันธ 
28. พลาสติก    29. เฟองทองนิวส 
30. มาตรวิทยา    31. ม. ราชมงคลสุวรรณภูมฯิ 
32. รักพลังงาน    33. รอยแกนสาร 
34. ราชบัณฑติยสถาน   35. ลดหยุดภัย 
36. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต  37. วารสารขาว  กสจ. 
38. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  39. ศุภนิมิต 
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40. สคบ.สาร    41. สารสัมพันธ 
42. สารราชมงคลพระนครเหนือ  43. สารประดูแดง 
44. สมศ.    45. สถาบันผูบริหารการศึกษา 
46. สกสค.    47. สารราชมงคล 
48. สารสัมพันธ รพ.ขก.   49. สายตรงศาสนา 
50. สมาคมออกแบบและปรึกษาเครื่องกลไฟฟาไทย   
51. สหกรณออมทรัพยครูขอนแกน 
52. สํานักบัณฑิตศึกษาและกิจการนานาชาติ  
53. สารปูนชาง    54. หอการคาขอนแกน    
55. อุตสาหกรรม-ความรูเบื้องตน  56. ฮอนดา     
57. AETC CORNER   58. B BAC TO DAY    
59.  BUNCWS    60.  SCI-ED NEWS             
61.   SMART 
 

5.  หนังสือพิมพ : หองสมุดบอกรับหนังสอืพิมพรายวนั 9 ช่ือเร่ือง   ดังนี้ 
1. ไทยรัฐ  ( 2  ฉบับตอวัน )  6.  BangKok  Post ( 1  ฉบับตอวัน ) 
2. มติชน   ( 3  ฉบับตอวัน )  7.  คม ชัด ลึก   ( 1  ฉบับตอวัน ) 
3. เดลินิวส ( 2  ฉบับตอวัน )  8.  ผูจัดการ       ( 1  ฉบับตอวัน ) 
4. ขาวสด   ( 1 ฉบับตอวัน )  9.  ฐานเศรษฐกิจ ( 1  ฉบบัตอวัน ) 
5. สยามกีฬา  ( 1 ฉบับตอวัน ) 

 
6.  กฤตภาค : เปนการตัดบทความจากวารสาร จุลสาร  หรือจากหนังสือพิมพ ซ่ึงเปนฉบับที่คัดทิ้งแตละ 
                     บทความในเลมที่ยังทรงคุณคาควรที่จะเกบ็ไว  เพื่อการคนควา  ก็จะตดัเก็บผนึกกับ 
        กระดาษริมยาวใสแฟมแยกเปนเรื่องในตูเอกสารชนิดมีล้ินชักเพื่อศกึษาตอไป  ขณะนี ้
                     มีทั้งหมด  69  ช่ือเร่ือง 
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7.  บัญชีรายการวัสดุถาวรและครุภัณฑ  คงเหลือ  
7.1 บัญชีรายการ  ครุภัณฑ  คงเหลือ ( สํารวจ  วันที่ 30  กนัยายน  2549 ) 
 

ลําดับ ว / ด / ป รายการ การ
ไดมา 

จํานวน ราคา/
หนวย 

หมายเลข
ครุภัณฑ 

1. 10 เม.ย.27 ตูเหล็กเก็บเอกสารสีเทา บริจาค 1  ตัว 1,700- 711-001-0001 
2. 10 เม.ย.27 ช้ันวางหนังสอื ทําเอง 22  อัน 150- 7125-004-0002 
3. 4  เม.ย.28 ตูกระจกใสหนังสือ 63x70x14” บกศ. 1  ตู 9,350- 7110-007-0001 
4. 4 เม.ย.28 ตูเหล็กเก็บเอกสาร  4  ล้ินชัก บกศ. 1  ตู 1,400- 7110-007-0001 
5. 14 ก.ย.38 เกาอี้สําหรับอานหนังสือในหองสมุด

TK-66 
บกศ. 71  ตัว 475- 7110-006-0001 

382-066-160 
6. 19 ก.ย.38 เกาอี้สําหรับอานหนังสือในหองสมุด 

TK-66 
บกศ. 40  ตัว 475- 7110-006-0001 

382-161-200 
7. 25 ก.ย.38 โตะเอนกประสงค ขนาด

1.80x0.90x0.75 ม. 
บกศ. 18  ตัว 2,700- 7110-007-0001 

382-001-018 
8. 25  ก.ย.38 โตะเอนกประสงค ขนาด

1.80x0.90x0.75 ม. 
บกศ. 2  ตัว 2,700- 7110-007-0001 

382-019-020 
9. 16 ส.ค.43 ตูเย็นขนาด  5 คิว   บกศ. 1 เครื่อง 5,000- 7110-001-0001 

432-001 
10. 28  ก.ย. 43 เกาอี้นวมลอเล่ือน บริจาค 1  ตัว 550- 7110-006-0001 

431-011 
11. 28 ก.ย.43 โตะคอมพิวเตอร ผลผลิต 1  ตัว 2,500- 7110-007-0002 

434-001 
12. 13  มิ.ย.44 ชุดไมโครคอมพิวเตอรสําหรับหองสมุด

เทคโนโลยี ประกอบดวย 
1. ไมโครคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผลระดับสูง (ทําหนาที่แมขาย) 
2. ไมโครคอมพิวเตอรสําหรับงาน 
ประมวลผลทั่วไป 
3. ระบบสายสัญญาณ HUB และแผน
วงจรเครือขาย 
4.  MODEM 

งปม. 
 
 

1  ชุด 
 
1 เครื่อง 
 
6 เครื่อง 
 
7  ชุด 
 
1  ชุด 

378,000  
 
7440-001-0001 
441-001 
7440-001-0002 
441-001-006 
7740-009-0002 
441-001-0107 
7440-009-0003 
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5.  โตะวางเครือ่งคอมพิวเตอร 
 
6. เกาอี้สําหรับเจาหนาที่คอมพิวเตอร 
 
7. โทรทัศนสีขนาด  14  นิว้ 

 
7  ตัว 
 
7  ตัว 
 
1 เครื่อง

411-001 
7110-007-0003 
441-001-007 
7110-006-0001 
441-001-007 
7730-003-0001 
441-001 

13. 16 ก.ค.44 คอมพิวเตอร บริจาค 25  ชุด 19,000- 7740-001-0001 
443-001-015 

14. 21 ก.พ.48 ระบบ Network  พรอมอุปกรณ งปม. 1 ระบบ 21,300- 7440-008-0001 
481-001 

15. 21 ก.พ.48 โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร พรอมเกาอี ้ งปม. 16  ชุด 2,180- 7110-007-0001 
481-001-016 

16. 21 ก.พ.48 เครื่องควบคุมและสํารองไฟ (UPS) 
ยี่หอ LEONICS 1000VA UXE-100 

งปม. 
 

1 เครื่อง 9,000- 
 

7440-009-0001 
481-001 

17. 16 พ.ค.48 เครื่องเลนแผนภาพ DVD ยี่หอ/รุน  
DV-676A-S 

บกศ. 
 

1  ชุด 9,500- 7730-001-0001 
482-001 

18. 16 พ.ค.48 High sensitivity  Microphone บกศ. 1 ชุด 9,500- 5965-001-0001 
482-001 

19. 16 พ.ค.48 เครื่องพิมพเลเซอรความเร็วไมต่ํากวา 12 
หนาตอนาที ยีห่อ HP รุน Laserjet 1015  

บกศ. 1 เครื่อง 10,890- 7403-008-0001 
482-001 

20. 16 พ.ค. 48 เครื่องแปลงขอมูลสแกนเนอร(Scanner) 
สี ขนาด A4 ยีห่อ HP Scanjet 2400 

บกศ. 1 เครื่อง 
 

3,690- 6740-011-0001 
482-001 

21. 13  ก.ค. 48 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิด
แขวนขนาด 38,000 บีทียู/HR พรอมคา
ติดตั้ง ยีห่อ TASAKI รุน FUGE-
38/CHGE-38-3 ผลิตในประเทศไทย 

บกศ. 11 
เครื่อง 

42,000- 4120-001-0003 
482-001-011 

22. 22 พ.ย.48 ระบบเสียงโฮมเธียเตอร 1  ชุด 
ประกอบดวย 
1. เครื่องขยายสัญญาณภาพและเสียง 5 
CHANNEL 
2. เครื่องรับโทรทัศนสีขนาด  43 นิ้ว 

บกศ. 1  ชุด 
 
1 เครื่อง 
 
1 เครื่อง 

75,890- 7730-001-0001 
492-001 
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3. เครื่องเลน  DVD  
4. ลําโพง  โฮมเธียเตอร 
5. สายตอสัญญาณพรอมใหระบบใช
งานไดสมบูรณ 

1 เครื่อง 
1 ชุด 
1 ชุด 

23. 24 พ.ย.48 เกาอี้พักคอย ขนาด4 ที่นั่ง  6 ชุด บกศ. 6 ชุด 6,500- 7110-006-0003 
492-001-006 

24. 24 พ.ย.48 เกาอี้ผูมาติดตอ  50  ตัว บกศ. 50  ตัว 500- 7110-006-0004 
492-001-050 

25. 24 พ.ย.48 เกาอี้ฟงคําบรรยาย บกศ. 20  ตัว 1,100- 7110-006-0005 
492-001-020 

26. 20 ธ.ค.48 โตะอานหนังสือเฉพาะบุคคลพรอม
เกาอี ้

บกศ. 4  ตัว 8,500- 7110-007-0004 
492-001 

27. 11 ม.ค.49 เครื่องควบคุมและสํารองไฟฟา(UPS) 
ขนาดไมต่ํากวา 1 KVA 

บกศ. 1 เครื่อง 9,000- 7440-009-0001 

       
 
 
หมายเหตุ: รายช่ือครุภัณฑดงักลาวขางตน  เปนครุภัณฑจากบัญชีรายการครุภัณฑคงเหลือ ของงานพัสดุ                         
                   ทําการสํารวจเมือ่  วันที่  30  กนัยายน  2549 
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7.2  บัญชีรายการ วัสดุถาวร คงเหลือ   ( สํารวจ ณ  วันที่  30  กันยายน  2549 ) 
ลําดับ ว / ด / ป รายการ การ

ไดมา 
จํานวน ราคา/

หนวย 
หมายเลข
ครุภัณฑ 

1. 18 มิ.ย.28 ที่เหลาดินสอ บกศ. 2  อัน 164- 7520-001-0001 
282-001-002 

2. 24  ธ.ค.29 ไมบรรทัดเหลก็  12” งปม. 1  อัน 25- 5210-009-0002 
291-001 

3. 24  ธ.ค.29 ไมบรรทัดเหลก็  18” งปม. 1  อัน 45- 5210-009-0002 
291-001 

4. 11  ส.ค.47 กรรไกรดามสม 8” ยี่หอ KTV บกศ. 4  อัน 48- 5110-026-0001 
472-001 

5. 11 ส.ค.47 ที่เย็บกระดาษ No.10 ยี่หอ MAX บกศ. 4  อัน 56- 7520-003-0001 
472-001-004 

6. 11 ส.ค.48 กรรไกร 8”  ยีห่อ  DELTA บกศ. 3  อัน 68- 5110-026-0001 
482-001-003 

7. 11 ส.ค.48 เครื่องเจาะกระดาษ  2  รู  CARL-40 บกศ. 1 อัน 260- 7520-002-0001 
482-001 

8. 29 พ.ย.48 ปล๊ัก  3 เตา  3 ขา  ยาว  10  เมตร งปม. 2 อัน 250- 5935-004-0001 
491-001-002 

9. 29 พ.ย.48 ปล๊ัก  6 เตา  3  ขา  ยาว  3 เมตร งปม. 2  อัน 180- 5935-004-0002 
491-001-002 

10. 29 พ.ย.48 COMPEX SWITCH HUB 24 SAS 
2224 

งปม. 1 ชุด 4,500- 5962-004-0002 
491-001 

11. 29 พ.ย.48 รถเข็นหนังสือแบบมีสันกลาง 2  ดาน งปม. 4  คัน 4,300- 3920-005-0001 
491-001-004 

12. 29 พ.ย.48 ที่แขวนหนังสอืพิมพเหล็ก งปม. 4  ชุด 1,700- 7195-006-0001 
491-001-004 

13. 29 พ.ย. 48 บันไดอเนกประสงคมีลอเล่ือน งปม. 2  ชุด 2,200- 4240-012-0001 
491-001-002 

หมายเหตุ: รายช่ือวัสดุถาวรคงเหลือดังกลาวขางตน  เปนวัสดุถาวรคงเหลือจากบัญชรีายการวัสดุถาวร
คงเหลือของงานพัสดุ     ทําการสํารวจเมื่อ  วันที่  30  กนัยายน  2549 
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8. สถิติการยืมหนังสือ :  ( ระหวางเดือน  พฤษภาคม  2549- กุมภาพันธ  2550 ) 
จํานวนหนังสอืที่ถูกยืมทั้งหมด      12,628   เลม 
หนังสือภาษาไทย       12,615   เลม 
 หนังสือภาษาตางประเทศ               13   เลม 
โดยเฉลี่ยหนังสือหองสมุดถูกยืมวันละ              70   เลม 

              หมายเหตุ: วันทําการของหองสมุด ( ระหวางเดอืน  พ.ค. 2549 – ก.พ. 2550 )  = 182  วัน 
             แหลงท่ีมา :  แฟมสถิติการยืมหนังสือ 
       9.   สถิติการเขาใชหองสมุด ( ระหวางเดือน พ.ค. 2549– ก.พ. 2550 )  = 164,293   คน 
 แยกเปน  หองสมุดเฉลิมพระเกียรต ิ     = 145,308    คน 
    หองสมุดสารสนเทศ      =  18,985     คน 
    โดยเฉลี่ยมีผูเขาใชบริการหองสมุดวันละ    =   903     คน                     
 แหลงท่ีมา: แฟมสถิติบันทึกการเขาใชหองสมุด  
      10.  บุคลากร : บุคลากรหองสมุดประกอบดวย 
 10.1  หัวหนางานวิทยบริการและหองสมุด                    1  คน 
 10.2  อาจารยผูชวยงานหองสมุด(หวัหนากลุมงานหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ) 1  คน 
 10.3  บรรณารักษ  ( ลูกจางชัว่คราว )     1  คน 
 10.4  เจาหนาที่หองสมุด ( ลูกจางชั่วคราว )     2  คน 
 10.5 นักการภารโรง       1  คน 
           หมายเหตุ: นักการทาํความสะอาดเฉพาะชวงเชา และเยน็เทานัน้   ไมไดอยูประจําตลอดวนั 
     11. ผูมีสิทธิเขาใชบริการ 
 11.1  นักเรียน-นักศกึษา ของวิทยาลัยฯ   
 11.2  บุคคลภายนอก    ( ไมไดทําสถิติสําหรับผูใชบริการที่เปนบุคคลภายนอก ) 
 11.3  ครู-อาจารย  ตลอดจนเจาหนาทีว่ิทยาลัย ฯ  ประมาณ   200  คน 
     12.  งบประมาณ 

งบประมาณทีไ่ดรับในปการศึกษา  2549         937,470   บาท 
แยกเปน  1. งบประมาณในการจัดซื้อวัสด-ุครุภัณฑ   764,280   บาท 
   2. งบประมาณในการจัดซือ้หนังสือ   74,376     บาท 
   3. งบประมาณในการจัดซือ้วารสาร หนงัสือพิมพ                88,814     บาท 
                    และสื่อมัลตมิีเดีย 
 4.  งบประมาณในการจัดทําโครงการหองสมุด  10,000    บาท 
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13. การจัดองคกรของงานหองสมุด 
งานหองสมุดแบงออกเปน        3   ลักษณะ   คือ 
13.1 ลักษณะงานบริการ หนังสือ ส่ือส่ิงพิมพ 
13.2 ลักษณะงานเทคนิคหองสมุด 
13.3 ลักษณะงานบริการ-อิเล็กทรอนิกสและมัลติมีเดีย 

    14.    สรุปงานที่ไดปฏิบตัไิปแลว  ในปการศึกษา  2549 
 1. จัดหาหนังสือ เขาหองสมุดในปการศึกษา   2549   จํานวน    654   เลม 
 2. งานบริการ   หองสมุดไดเปดบริการแกนักเรียน-นักศกึษา  ครู-อาจารย  ตลอดจนผูสนใจดังนี ้

1.1 บริการหนังสอืเพื่อการอาน และศึกษาคนควา  เปดทําการ  จันทร- ศุกร 7.30 - 19.50 น. 
1.2 จํานวนหนังสอืที่ถูกยืมในปการศึกษา  2549  จํานวน  12,628  เลม ( คิดจาก 

วันทําการของหองสมุดซึ่งเปดใหบริการยืม-คืนหนังสือในปการศึกษา 2549 
จํานวน  182   วัน   โดยเฉลี่ยหนังสือถูกยืมออกวันละ   70 เลม ) 

1.3 บริการตอบคําถามและชวยการคนควา 
1.4 บริการเขียนบรรณานุกรม  รายวิชา 
1.5 บริการแจงรายชื่อหนังสือใหมใหผูใชทราบเปนระยะ 
1.6 บริการนิเทศการใชหองสมุด 
1.7 บริการวารสาร-หนังสือพิมพ   
1.8 บริการสื่อมัลติมีเดีย  CD-ROM 
1.9 บริการอินเตอรเน็ต เพื่อเรียนรูและศึกษาคนควาดวยตนเอง 
1.10 บริการ Home  Theatre  เพื่อความรูและความบันเทิง 
1.11 บริการหองสมุดอิเล็กทรอนกิส ( E-Book ) 
 

3. งานเทคนิคหองสมุด 
 3.1   ลงทะเบียนหนังสือใหม                                        จํานวน    1,764   เลม 
 3.2   จัดพิมพซองบัตรกําหนดสง และ ยืมหนังสือ       จาํนวน    1,764   เลม 
 3.3  ทําการวิเคราะหหมวดหมูหนังสือ                          จํานวน   2,054   เลม 
 3.4  จัดทําฐานขอมูลโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ        จาํนวน    868     เลม 
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15. ปญหาและอุปสรรค 
15.1 งบประมาณทีไ่ดรับในการจดัซื้อหนังสือในปการศึกษา  2549  จํานวน  200,000  บาท   ซ่ึงเปน

วงเงินที่คอนขางจํากัดไมเพียงพอสําหรับการจัดหาวัสดุความรูไมวาจะอยูในรูปของหนังสือ  
วารสาร  ส่ือส่ิงพิมพตาง ๆ แผน  CD-ROM รวมถึง  Software  ตาง ๆเพื่อบริการนักศกึษาวิทยาลัย
ฯ อยางทั่วถึง 

15.2 เนื่องจากขอจํากัดเรื่องงบประมาณ  ทําใหงานหองสมุดพฒันาระบบงานใหเปนหองสมุดไอที  
รวมถึงระบบหองสมุดอัตโนมัติที่ทันสมยัเปนไปอยางเชื่องชา  เพราะยังขาดอุปกรณสําคัญบางตัว 
เชน  เครื่อง  Sever  ที่ใชจัดเก็บฐานขอมูลของหองสมุด , เครื่องสแกนเนอรคุณภาพสงู  สําหรับ
จัดทําฐานขอมลูวารสาร  และหองสมุดอิเล็กทรอนิกส  เปนตน 

15.3 ถึงแมจะมกีารพัฒนาปรับปรุงขยายเนื้อที่ของหองสมุดใหมใหมีขนาดใหญขึ้น  และเปลี่ยนเปน
หองสมุดเฉลิมเฉลิมพระเกยีรติมีการจัดแบงหองออกเปนสัดสวน  ตามการใชงาน เพื่อตอบสนอง
ความตองการในทุกดานทั้งวิชาการ  เทคโนโลยี  และดานบันเทิง  แตยงัมีปญหาที่พบคือสถานที่
คับแคบ  จํานวนโตะเกาอี้ไมเพียงพอสําหรับผูเขามาใชบริการ  นอกจากนี้เมื่อมีผูเขามาใชบริการ
จํานวนมาก ๆ ทําใหเกิดความแออัด  เกดิมลภาวะ อากาศไมถายเท  จึงควรติดตั้งพดัลมดูดอากาศ
ภายในหองสมุด เพื่อใหมีส่ิงแวดและอากาศดีขึ้น 

15.4 ขาดเจาหนาทีท่ี่มีความรู ความเชี่ยวชาญ ดานเทคโนโลยี เนื่องจากปจจบุัน หองสมุดมีความ
เจริญกาวหนาไปอยางรวดเรว็  มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาใชในระบบงานหองสมุดดาน 
IT มีการจัดหาวัสดุ ครุภณัฑ เพื่อรองรับระบบงาน  แตยังขาดเจาหนาทีท่ี่มีความเชี่ยวชาญดานนี้
โดยเฉพาะมาดูแลระบบงานในสวนนี ้

15.5 สภาพโดยทัว่ไปเจาหนาทีห่องสมุดเปนลูกจางชั่วคราว  ซ่ึงทางวิทยาลัยฯ จะประกาศรับสมัครเมื่อ
เกิดความจําเปนเปนครั้งคราวและมีสัญญาจางเปนป ๆ ไมมีสวัสดิการใด ๆ ใหอันเปนเหตใุหบุคคล  
ขาดหลักประกันในการดํารงชีพ  ขาดขวญัและกําลังใจ  ขาดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน  
การทํางานแตละวันเปนไปเพื่อรอโอกาสที่ก็จะลาออกไป หองสมุดตองรับคนใหมเขามาฝกงานอีก
ไมมีโอกาสไดคนที่ทํางานเปนไวใชเปนการถาวร 

        
16.  ขอเสนอแนะและสิ่งท่ีจะตองแกไข 

16.1 งบประมาณทีไ่ดรับเห็นควรไดรับมากขึ้นเปน   500,000  บาท  ตอป  เพื่อการจัดซื้อหนังสือ 
              วารสาร ส่ือส่ิงพิมพตาง ๆ  แผน  CD-ROM  และ Software  ตาง ๆ เขาหองสมุดอยางเพยีงพอ 
              กับความตองการของผูใชบริการ  อีกทั้งควรจัดงบประมาณอกีสวนหนึ่งเพือ่การพัฒนา  อาคาร 
              สถานที่  ครุภัณฑ  และระบบงานหองสมุด  ใหเปนหองสมุดไอทีสมัยใหม 
16.2 ควรมีการขยายเนื้อที่ของหองสมุดเปน  2  ช้ัน  เพื่อใหมีเนื้อที่เพียงพอกับจํานวนผูเขามาใชบริการ 
              เปนจาํนวนมากทุกวัน  รวมถึงการจัดหาโตะเกาอี้ใหเพยีงพอกบัจํานวนผูเขาใชบริการดวย 
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16.3 ควรจัดหาบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีโดยเฉพาะ มาดูแลระบบงานหองสมุด 
              IT  เพื่อใหงานมีความกาวหนาและมีประสิทธิภาพสามารถใชงานได 
16.4 ควรมีการติดตัง้พัดลมดูดอากาศ  เพื่อส่ิงแวดลอมและบรรยายกาศทีด่ขีองผูเขามาใชบริการ 
              หองสมุด 
16.5 เพื่อเปนการเพิม่ขวัญและกําลังใจแกเจาหนาที่หองสมุด  ควรบรรจุเขาเปนเจาหนาทีห่อง 

สมุดใหมีฐานะเปนลูกจางประจํา  ทั้งนี้เพือ่จะไดมีสวัสดิการตาง ๆ อันเปนหลักประกันในการ
ดํารงชีพ  และสรางแรงจูงใจในการทํางาน 

17.  แผนการใชเงินหองสมดุ  ประจําปงบประมาณ   2550 
 17.1 จัดซื้อหนังสือวิชาการ  วัสดซุอมเขาปกหนังสือ  วัสดุสํานักงานหองสมุดจากหมวดเงิน 

         งบประมาณ  จํานวน  500,000  บาท 
 17.2 จัดซื้อวารสารวิชาการ  หนังสือพิมพ  แผน CD-ROM และ Software  ตาง ๆ จากหมวดเงิน 
           บํารุงการศึกษา  150,000   บาท 
 17.3 จัดหาครุภณัฑใหเพยีงพอกับจํานวนผูใชบริการ   เชน  โตะ  เกาอี้  รวมถึงอุปกรณสํานกังานตาง ๆ 
                            ที่จําเปนเพือ่ใชในงานหองสมุด 
18.  แผนงานและโครงการพฒันาหองสมดุปการศึกษา   2550 

18.1 เพิ่มปริมาณวารสารทั้งภาษาไทย  และภาษาตางประเทศ 
18.2 เพิ่มปริมาณหนังสือใหถึง    50,000  เลม 
18.3 พัฒนาหองสมดุเพื่อใหเปนระบบหองสมุดอัตโนมัติ  ใหแลวเสร็จสมบรูณ และสามารถสืบคน 
             ใชงานไดจริง 
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      ภาคผนวก 
 

1. ขอบขายงานและหนาที่ของเจาหนาทีห่องสมุด 
2. ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน วาดวยการใชหองสมดุ พ.ศ.2543 

 
    ************************************* 
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1. ขอบขายงานและหนาที่ของเจาหนาที่หองสมุด 
 

1.1 ขอบขายงานของหัวหนางานหองสมุด ( นางทัศนีย  ศิริสม )  
1.   ดูแลงานทัว่ไปของหองสมุด   

2.    ดูแลควบคุมบัญชีจาย-รับ  ของหองสมุด  ใหเปนปจจุบันทุกเดือน 
3.    ตรวจสําเนาหนังสือออกของหองสมุด 
4 มอบหมายหนาที่ ความรับผิดชอบใหแกเจาหนาที่หองสมุดตามความถนัดและเหมาะสม 
6. เซ็นใบขออนมุัติจบของนักศึกษา 
7. จัดหาพฒันา ปรับปรุง โปรแกรมการใชงานตาง ๆ ของหองสมุด เพื่อความสะดวกรวดเรว็ใน

การใหบริการและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานหองสมุดใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
8. หนาที่พิเศษอืน่ ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากทางวิทยาลัยฯ 

1.2 ขอบขายงานของอาจารยผูชวยงานหองสมดุ (กลุมหัวหนางานหองสมุดอิเล็กทรอนิกส) 
( นายสนุทร   นิศากร ) 
1.  ดูแลงานทัว่ไปของหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ( E- Library ) 
2.  จัดทําฐานขอมูลระบบหองสมดุอิเล็กทรอนิกส  ( E- Book ) 
3. พัฒนา ปรับปรุง ฐานขอมูลระบบหองสมุดอิเล็กทรอนกิส ( E – Book ) ใหสามารถสืบคน 
     และเรียนรูดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4.  ดูแลระบบเครือขาย ภายในหองสมุดอิเล็กทรอนิกสใหสามารถคนควาและเรยีนรูดวยตนเองได 
5.  หนาที่พิเศษอื่น ๆ ตามทีไ่ดรับมอบหมายจากทางวิทยาลัยฯ 

1.3 ขอบขายงานของ  นางคมคาย  ทองกําพรา  ( งานบริการ-สารบัญ ) 
1. รับผิดชอบบริการจาย-รับที่เคานเตอร 
2. ลงทะเบียนหนังสือใหม  เตรียมหนังสืออกใหยืมพรอมทั้งเก็บสถิติหนังสือใหมแตละเดือนลง

ในฟอรมที่กําหนด 
3. เก็บสถิติการยมืหนังสือ  การเขาใชบริการหองสมุดเปนวัน ๆ และสรปุเปนรายเดือน 
4. ตรวจสอบนักเรียน-นักศึกษาขออนุมัติจบวาคางสงหนังสือหองสมุดหรือไม  เพื่อทําเรือ่ง

ติดตามทวงถาม 
5. ทําเรื่องทวงหนังสือครู-อาจารย ที่คางสงหนังสือหองสมุด 
6. สรุปบัญชีรายรับ-รายจาย หองสมุดเปนรายเดือน 
7. ดูแลความสะอาด และความเปนระเบียบเรยีบรอยของชัน้หนังสือและตูโชวหนังสือใหม 
8. จัดเก็บหนังสอื  และวารสารขึ้นชั้นในชวงเย็น 
9. หนาที่พิเศษอืน่ ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากหวัหนางานหองสมุดและวิทยาลัยฯสั่งการ 
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    1.4  ขอบขายงานของ นางฉวีวรรณ   กองจันทร  ( งานวารสาร –หองสมุดสารสนเทศ ) 
1. ดูแลงานทัว่ไปของหองสมุดสารสนเทศ 
2. ใหบริการวารสาร นิตยสาร และสื่อบันเทิงตาง ๆ เชน CD , VCD  เปนตน 
3. เปดใหบริการหอง E-library  และหอง Hometheatre  พรอมทั้งรับผิดชอบดูแลควบคมุใหอยู

ในความเรียบรอย 
4. รับลงทะเบียนวารสารใหม  และจัดวารสาร  จุลสาร หนังสือพิมพขึ้นชั้น 
5. รับผิดชอบงานซอมหนังสือเย็บเลมหนังสอืพิมพรายวนัและวารสาร  พรอมทั้งเก็บสถิติเปน

รายสัปดาหแลวสรุปเปนเดือน 
6. รับผิดชอบจัดบอรดหนาหองสมุดสัปดาหละ  1  คร้ัง  หรือจัดตามการมอบหมายของหัวหนา

งานหองสมุดหรือบรรณารักษ 
7. จัดเก็บหนังสอื และวารสารขึ้นชั้นในชวงเย็น 
8. เก็บสถิติการเขาใชบริการหองสมุดสารสนเทศเปนวัน ๆ และสรุปเปนรายเดือน 
9. หนาที่พิเศษอืน่ๆตามที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนางานฯ และวิทยาลยัฯสั่งการ 

      1.5   ขอบขายงานของ น.ส. ประนอม  คําภีระมี (งานจัดหา - วิเคราะหหมวดหมู-ประชาสัมพนัธ ) 
1. ดูแลงานทัว่ไปของหองสมุด 
2. วิเคราะหหมวดหมูหนังสือ  แบงแยกหนังสือออกเปนหมวดหมู ทัง้หนังสือ  วารสาร และจุล

สารที่ไดรับเขามาใหม 
3. จัดทําบัตรรายการ และรายการชวยคนตาง ๆ เพื่อบริการแกสมาชิกหองสมุด 
4. จัดหาหนังสือใหม  วารสารใหม เขาไวบริการหองสมุด เปนประจําทกุป 
5. รับผิดชอบจัดทําเอกสาร  แผนพับ  จัดบอรด  ขาวสาร และวันสําคัญตาง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสารและกิจกรรมของงานหองสมุด 
6. ดูแล  ควบคุม  จัดหา  ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงงานหองสมุด  ใหมีความกาวหนา ทันสมัย ทัน

เหตุการณใหเปนหองสมุดยคุใหม  รวมถึงชวยหัวหนางานหองสมุดในการจัดหาโปรแกรม
การใชงานตาง ๆ ของหองสมุด  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการแกผูใชบริการ 

7. จัดบริการตอบคําถามและชวยการคนควา แกคณะคร-ูอาจารย นักศกึษาทุกคน  ตลอดจน
จัดบริการขาวสาร  บทความ  หรืองานวจิัยใหม ๆ ที่นาสนใจแกสมาชกิ 

8. จัดทําโครงการและแผนงาน  เพื่อพัฒนาปรับปรุงหองสมุดในแตละปการศึกษา 
9. สรุปผลการดําเนินงานตาง ๆ ของหองสมุด และจัดทําเปนรายงานประจําป รายงานตอ

ผูบริหาร 
10. จัดเก็บหนังสอื และวารสารขึ้นชั้นในชวงเย็น 
11.  หนาที่พิเศษอืน่ ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากหวัหนางาน ฯ และวิทยาลัยฯสั่งการ 
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2. ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคขอนแกนวาดวยการใชหองสมดุ พ.ศ.  2541 
 

ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน 
วาดวยการใชหองสมุด  พ.ศ.  2541 

………………………….. 
  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหองสมุดของวิทยาลัยฯ  ใหเกิดประโยชนในดานการบริหาร  และ
เกิดประโยชนตอการสอนมากที่สุด  วิทยาลัย ฯ  จึงกําหนดระเบยีบการใชหองสมุดของวิทยาลัย ฯ ดังตอไปนี ้
 
ขอ 1.  เวลาทําการ 
  1.1 วันจนัทร-ศุกร     เวลา  07.30 – 20.00  น. 

 1.2  ปดวันเสาร–อาทิตย และวนัหยุดราชการประจําป หรือตามที่วิทยาลัยฯสั่งการเพิม่เติม 
 

ขอ 2.  ผูมีสิทธิยืมหนังสือ 
2.1 ครู-อาจารย  นกัศึกษา  และเจาหนาที่ของวทิยาลัยฯทกุทานที่เปนสมาชกิ 
2.2 บุคคลภายนอกสามารถเขาใชบริการของหองสมุดไดทุกวันที่หองสมุดเปดทําการ แตไมมีสิทธิที่

จะยืมหนังสือไปอานนอกหองสมุด  เวนแตจะสมัครเปนสมาชิกกอน 
 

ขอ 3.  การสมัครเปนสมาชิกหองสมุด 
3.1 นักศึกษาทุกคนที่เปนนกัศึกษาของวิทยาลยัเทคนิคขอนแกน ถือเปนสมาชิกของหองสมุด 
3.2 สําหรับ ครู , ครูพิเศษ  และเจาหนาที่ของวิทยาลัยฯ หรือ บุคคลภายนอกใหติด ตอเปนสมาชิก   

กับเจาหนาที่หองสมุดโดยนํารูปถายขนาด  1  นิ้ว  1  รูป มาดวย  
 

ขอ  4.  การหมดสภาพการเปนสมาชิกหองสมุด 
4.1  ตาย 
4.2  ลาออก  หรือ  พนสภาพการเปนนักศกึษา 
4.3  ฝาฝนระเบียบของหองสมุด 
4.4 สําเร็จการศึกษา 
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ขอ  5.  การยืมและสงหนังสอื 
5.1   นําบัตรสมาชิกมาแสดงตอเจาหนาที่บรรณารักษหองสมุดทุกครั้ง ที่ยืมและคืนหนังสือ 
5.2  กอนยืมหนังสือ  ผูยืมจะตองตรวจสภาพของหนังสือทุกเลมใหเรียบรอยเสียกอน ถาสวนใด

ของหนังสือชํารุด  แจงใหเจาหนาที่บรรณารักษหองสมุดทราบเสียกอน  ถาผูใดไมแจงจะถือ
วาเปนความผิดของผูยืมคนสุดทาย  จะตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกหองสมุดตามที่
เห็นสมควร 

5.3      สมาชิกคนอื่นจะยืมหนังสือแทนกันไมได  นอกจากสงหนังสือแทนกันเทานั้น 
5.4     สําหรับครู   และเจาหนาที่ของวิทยาลัยฯ  ยืมหนังสือไดคร้ังละไมเกิน 7 เลม  มีกําหนดสง 2 

ระยะ  คือ  ระยะปกติ 7  วัน  และระยะยาว  ตลอดหนึ่งภาคการศึกษานั้น ๆ แตไมเกิน
ระยะเวลา  1  ภาคเรียน   ถาสงเกินกําหนดจะถูกปรับวันละ  1 บาท/เลม   และเมื่อมีหนังสือ
ทวงถามเพื่อตรวจสอบสภาพประจําภาคเรียน  หากไมสงตามกําหนดใหฝายการเงินทําการหัก
เงินเดือนของบุคคลนั้น ๆ เพื่อชดใชใหตามราคาปจจุบันของหนังสือ 

5.5   ในกรณีที่ครู  หรือ  เจาหนาที่ของวิทยาลัยฯ  ทําหนังสือหาย  แผนกหองสมุดจะใหฝายการเงิน 
ทําการหักเงินเดือนของบุคคลผูนั้น  เพื่อชดใชตามราคาปจจุบันของหนังสือ 

5.6   สําหรับนักศึกษา  ยืมไดคร้ังละ   3  เลม   มีกําหนด  7  วัน        ถาสงเกินกําหนดจะถูกปรับวัน
ละ  1 บาท /  เลม 

5.7 ในกรณีที่นักศึกษาทําหนังสือหาย  ใหหาหนังสือเร่ืองเดียวกันมาแทนหรือชดใชเปนเงินตาม
ราคาปจจุบันของหนังสือ 

 
ขอ  6. มารยาทในการใชหองสมุด 

6.1 ไมนําสิ่งตาง ๆ เขาไปในหองสมุด  เชน กระเปา  ถุงกระดาษ  แฟม  ยาม และ หนังสือสวนตัว     
หากมีส่ิงของดังกลาวติดมาดวย  ใหวางไวที่ช้ันรับฝากซึ่งทางหองสมุดจัดไว  ยกเวนของมีคา  
หรือไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่บรรณารักษเสียกอน 

6.2 ผูที่นําหนังสือสวนตัวเขาไปอานในหองสมุด จะตองใหเจาหนาที่บรรณารักษตรวจดูกอนเขา
และออก จากหองสมุด 

6.3  ไมนําอาหาร  หรือเครื่องดื่ม เขาไปรับประทานหรือดื่มในหองสมุด 
6.4  ไมสงเสียงดังรบกวนผูอ่ืน 
6.5  หยิบหนังสือจากชั้นแลวใหเก็บไวที่เดิม  ถาไมทราบที่เก็บ  ใหวางไวบนโตะอยางเปน      

ระเบียบ 
6.6  ไมฉีก  ตัดภาพ หรือ ขอความใด ๆ หรือสวนใดสวนหนึ่งของหนังสือ 
6.7  หนังสือพิมพ และวารสาร เมื่ออานเสร็จแลวใหนําไปเก็บไวที่เดิม 
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ขอ 7.  หนังสือที่หามยืมออกนอกหองสมุด 
7.1  หนังสืออางอิงทุกเลม 
7.2  หนังสือพิมพรายวันทกุฉบบั  และวารสารทุกเลม 
 

ขอ 8.  ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัที…่………เดือน…………………..พ.ศ…………… 
 
 
  ประกาศ  ณ วนัที่  ……………………………………. 
       
                                                    ……………………………………. 
                  ( นายประเสริฐ   จนัฤๅไชย ) 
           ผูอํานวยการวิทยาลยัเทคนิคขอนแกน 
  
                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


