
 
 
 

เอกสารประกอบการเรียน 
รายวชิา  ห้องสมดุเพ่ือการเรียนรู้  ง 20285   ช้ัน มธัยมศึกษาปีที่ 1 

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง  ห้องสมดุและแหล่งสารสนเทศอ่ืนๆ     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

นางสาวสุกัญญา  ไวยรัตนา 
ครูผู้สอน 

   



 
 
 

    
 
 
 

 
   เอกสารประกอบการเรียน  รายวิชา  ห้องสมดุเพือ่การเรียนรู้   ง20285  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1   

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1   เร่ือง ห้องสมดุและแหล่งสารสนเทศอืน่ๆ      
ครูผู้สอน : นางสาวสุกญัญา  ไวยรัตนา 

ความหมายของหอ้งสมุด   
  หอ้งสมุด ( Library  )   หมายถึง  สถานท่ีรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆซ่ึงได้
บันทึกไว้ในรูปของวัสดุตีพมิพ ์วัสดุไมตี่พมิพ ์วัสดุอเิล็กทรอนิกส์  ท่ีมกีารจัดเกบ็อย่างเป็นระบบเพือ่
บริการแกผู้่ใช้โดยมบีรรณารักษเ์ป็นผู้ด าเนินการ 

ความส าคัญและประโยชน์ของหอ้งสมุด 
1. เป็นแหล่งสารสนเทศท่ีรวบรวมสาระความรู้หลากหลายสาขาวิชา  
2. เป็นแหล่งในการใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ 
3. ช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมดุมคีวามรู้ทันสมยัท้ังด้านวิชาการและเหตุการณ์ต่างๆ                 
4. เป็นแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างอสิระตามความสนใจของแต่ละบุคคล 
5. เป็นแหล่งสร้างเสริมนิสัยรักการอา่นและการเรียนรู้ตลอดชีพ 

วัตถุประสงค์ของหอ้งสมุด 

1. เพ่ือการศึกษา  ( Education ) ห้องสมดุเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศเพือ่
ตอบสนองความต้องการทางการศึกษาค้นคว้าของผู้ใช้ เป็นการพฒันาการเรียนรู้ท้ังในระบบ  นอก
ระบบ  และการศึกษาตลอดชีพอกีด้วย        
 2. เพ่ือความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ( Information )  ห้องสมดุจัดเกบ็ทรัพยากรสารสนเทศท่ี
ทันสมยัทุกสาขาวิชา เพือ่ช่วยให้ผู้ท่ีสนใจในการศึกษาค้นคว้าได้มคีวามรอบรู้และทันเหตุการณ์ท่ีเกดิขึ้น    
 3. เพ่ือการค้นคว้าวิจัย ( Research )   การค้นคว้าวิจัยเป็นกระบวนการท่ีส าคัญของการ
แสวงหาความรู้อย่างมหีลักการ ห้องสมดุจึงมบีทบาทส าคัญในการรวบรวมผลงานวิจัยท่ีหลากหลาย 

4. เพ่ือความจรรโลงใจ  ( Inspiration ) การอา่นหนังสือนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยัง
กอ่ให้เกดิความสุขทางจิตใจ  ซาบซ้ึงในส านวนภาษาอนัไพเราะ  ซ่ึงผู้อา่นจะรู้สึกซาบซ้ึงประทับใจใน
เร่ืองท่ีอา่น เช่น ศิลปะ  ศาสนา  ปรัชญา  วรรณคดี  การท่องเท่ียว  บทประพนัธ์ต่างๆ  

5. เพ่ือการพักผ่อนหยอ่นใจ  ( Recreation)   การอา่นหนังสือเป็นการพกัผ่อนหย่อนใจท่ีดี
กอ่ให้เกดิความสนุกสนานเพลิดเพลิน  และใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์   ช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอา่น
อย่างต่อเนื่อง  เช่น นวนิยาย เร่ืองส้ัน วารสาร นิตยสาร หนังสือพมิพ ์การดูหนัง ฟงัเพลงในห้องสมดุ                                                                                                                                                                                                                      
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ประเภทของหอ้งสมุด  
1. หอ้งสมุดโรงเรียน  ( School Library )  เป็นห้องสมดุท่ีจัดต้ังขึ้นเพือ่  
สนับสนุนการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าในโรงเรียน  เป็นแหล่ง 
ปลูกฝ่ังนิสัยรักการอา่นและใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองให้แกเ่ยาวชน  
 
2. หอ้งสมุดประชาชน  ( Public Library )  เป็นห้องสมดุท่ีจัดต้ังขึ้นเพือ่ 
ให้บริการในด้านหนังสือและวัสดุความรู้อืน่ๆแกป่ระชาชนท่ัวไปในชุมชน 
ท้องถิ่นตามอธัยาศัยอย่างไมจ่ ากดั เพศ  วัย  ตลอดจนเชื้อชาติและศาสนา 
 เป็นการให้บริการท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของชุมชนแต่ละแห่งเพือ่ 
ช่วยยกระดับชีวิตและสติปัญญา  
 
3. หอ้งสมุดวิทยาลยัและมหาวิทยาลยั ( College and University Library )  
เป็นห้องสมดุท่ีจัดต้ังขึ้นให้บริการแกค่ณาจารย์  นิสิต  นักศึกษา  นักวิจัย   
และนักวิชาการ เพือ่สนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยในระดับ 
อดุมศึกษาให้ตรงตามหลักสูตรเพือ่เป็นพืน้ฐานในการประกอบอาชีพต่อไป  
 

4. หอ้งสมุดเฉพาะ ( Special Library )เป็นศูนย์สารนิเทศ เฉพาะทางเพือ่สนอง  

ความต้องการของคนเฉพาะกลุ่ม    สารนิเทศจะจ ากดัวงแคบลงไปเฉพาะสาขา  
วิชาท่ีเกีย่วข้องกบัหน่วยงาน องค์กร บริษทัหรือสถาบันต่างๆ ท้ังนี้เพือ่บริการ  
แกเ่จ้าหน้าท่ี พนักงาน และนักวิชาการได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ    
อนัเป็นประโยชน์ต่อการท างานและพฒันางาน  
 
 5. หอสมุดแหง่ชาติ  ( National  Library ) เป็นห้องสมดุท่ีรัฐจัดต้ังขึ้นมา 
เพือ่เกบ็รวบรวมส่ิงพมิพเ์อกสารต่างๆท่ีผลิตขึ้นในประเทศตามพระราชบัญญัติ 
การพมิพ ์ รวมท้ังหนังสือและวรรณกรรมของชาติ จัดท าบรรณานุกรมแห่งชาติ 
และก าหนดเลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ  ISBN = International 
 Standard Book Number)   
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การบริการและกิจกรรมของหอ้งสมุด 
บริการของห้องสมดุ  หมายถึง    การบริการและกจิกรรมท่ีห้องสมดุจัดขึ้นเพือ่อ านวยความสะดวกและ
สนองความต้องการของผู้ใช้ในด้านทรัพยากรสารสนเทศท่ีห้องสมดุรวบรวมไว้  ซ่ึงบริการท่ีส าคัญคือ  

1. บริการยมื – คืน  คือ บริการพืน้ฐานของห้องสมดุในการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ  
2. บริการการอ่าน  คือ บริการการอา่นท่ีเปิดเสรีให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์จากการอา่น  

 3.  บริการหนังสอืจอง  คือ หนังสือท่ีผู้ใช้ต้องการมากแต่หนังสือมจี านวนจ ากดั  บรรณารักษ์
จะจัดแยกหนังสือเหล่านี้ไว้ต่างหาก   โดยจั ดไว้เป็นหนังสือจองก าหนดเวลาการยืมหนังสือให้ส้ันกว่า
ปกติ  เพือ่ให้ผู้ใช้มโีอกาสยืมหนังสือไปค้นคว้า  
 4. บริการตอบค าถามเพ่ือช่วยการค้นคว้า   คือ บริการตอบค าถามท่ัวไปในทันที  หรือจะ
ช่วยค้นหาหนังสือหรือส่ือวัสดุอืน่ๆ  ซ่ึงมคี าตอบตามท่ีผู้ใช้ต้องการ  
 5. บริการแนะน าการใช้หอ้งสมุด  คือ บริการท่ีห้องสมดุจัดการปฐมนิเทศให้ผู้ใช้บริการทราบ
โดยมกีารน าชมหรือฉายภาพยนตร์ เป็นต้น  
 6. บริการข่าวสารทนัสมัย  คือ การบริการท่ีให้ข้อมลูข่าวสารในวิชาท่ีเกีย่วข้องเพือ่สนับสนุน
การเรียนการสอนท่ีเป็นปัจจุบันมากท่ีสุด  
 7. บริการสบืค้นสารสนเทศด้วยสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์    คือ   ข้อมลูทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมดุ ส่ืออเิล็กทรอนิกส์  เพือ่อ านวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมลูโดยผ่านระบบเครือข่าย
อนิเตอร์เน็ท  
 8.  บริการสง่เสริมการอ่าน   คือ การบริการท่ีช่วยเหลือผู้ใช้ห้องสมดุให้ได้อา่นหนังสือน่าสนใจ  
ตรงตามความต้องการ ซ่ึงรวมถึงการจัดกจิกรรมห้องสมดุต่างๆเพือ่ส่งเสริมการอา่น  เช่น การจัด
นิทรรศการ  การประกวดแข่งขัน  การตอบปัญหา  ค่ายการอา่น สัปดาห์ห้องสมดุ เป็นต้น 
                    
          
  
 

 
 
 
 
 

 
 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94&sa=X&biw=1024&bih=596&tbm=isch&tbnid=hdtQt1hfDBCAIM:&imgrefurl=http://chan.nfe.go.th/programbook/&docid=N4sKKsISqVxX7M&imgurl=http://chan.nfe.go.th/programbook/images/world-book-day.jpg&w=791&h=1161&ei=jRimUbOfJcbJrAewyYHoCg&zoom=1&iact=rc&dur=16&page=3&tbnh=143&tbnw=97&start=35&ndsp=20&ved=1t:429,r:41,s:0,i:216&tx=47&ty=93
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ระเบียบปฏิบัติและมารยาทในการใช้หอ้งสมุด  
โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  

 
1. เวลาเปิดท าการ   ห้องสมดุเปิดท าการต้ังแต่วันจันทร์- ศุกร์  เวลา 7.30 – 16.30 น 
2. ผู้มีสทิธิใ์ช้หอ้งสมุด ครู นักเรียน และบุคลากรอืน่ๆท่ีท างานในโรงเรียน  
3. ระเบียบการยมื  
    3.1  ครู อาจารย์ ยืมได้ตามความเหมาะสม  
    3.2  นักเรียนยืมหนังสือได้คนละ 2 ชื่อเร่ือง คร้ังละ 7 วัน  
    3.3  บุคคลภายนอกท่ัวไปเข้าใช้ห้องสมดุได้ แต่ไมม่สิีทธิยืมหนังสืออกจากห้องสมดุ  
    3.4  หากส่งหนังสือช้ากว่าก าหนดห้องสมดุจะด าเนินการปรับเป็นการจดบันทึกการอา่น 1 เร่ือง   
    3.5  ไมอ่นุญาตให้น าบัตรสมาชิกของคนอืน่มายืมหนังสือ 
4. ความรับผิดชอบของหนังสอืทีย่มืไป    
    4.1 ในกรณีท่ีหนังสือสูญหายผู้ใช้ต้องแจ้งทางห้องสมดุทราบทันที แล้วช าระ เงินตามราคาหนังสือ 
หรือซ้ือหนังสือเร่ืองเดียวกนัมาทดแทน ดังนั้นผู้ใช้จึงควรระมดัระวังอย่างย่ิงในการใช้หนังสือและวัสดุ
ของห้องสมดุท่ียืมไป   
   4.2  หากมกีารตัดฉีก ขโมย หนังสือของห้องสมดุ จะปรับตัดสิทธิการยืมหนังสือและอืน่ๆตามควรแก่
กรณีและสถานการณ์  
5. มารยาทและข้อควรปฏิบัติเมื่อเข้าใช้หอ้งสมุด  
    5.1  แต่งกายเรียบร้อยตามระเบียบของโรงเรียน  
    5.2  ไมส่่งเสียงรบกวนผู้อืน่ในบริเวณห้องสมุ ด 
    5.3  ไมน่ าอาหาร เคร่ืองด่ืมของขบเค้ียวทุกชนิดเข้ามารับประทานในห้องสมดุ  
    5.4  เวลาจะนั่งอา่นหนังสือโปรดยกเกา้อีอ้อกจากท่ีเบาๆ กอ่นจะลุกไปต้องเล่ือนเกา้อีเ้ข้าท่ีเดิม  
    5.5  ใช้หนังสือของห้องสมดุด้วยความระมดัระวังและพยายามเกบ็หนังสือท่ีใช้แล้วเข้า ท่ีเดิม  
    5.6  ควรน าหนังสือท่ียืมไปแล้วส่งคืนห้องสมดุให้ตรงตามก าหนดหรือกอ่นเวลา   
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แหล่งสารสนเทศอ่ืนๆ 
 แหลง่สารสนเทศอ่ืนๆ   หมายถึง แหล่งข้อมลูข่าวสารความรู้และประสบการณ์ท้ังหลายท่ี
สามารถท าให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  จากการได้คิดเอง ปฏิบัติเอง และสร้างความรู้ด้วย
ตนเองและต่อเนื่องจนเกดิกระบวนการเรียนรู้     ซ่ึงจะแบ่งประเภทของแหล่งเรียนรู้เป็น 2 ประเภทคือ 
1. แหลง่สารสนเทศในสถานศึกษา  ได้แก ่ห้องสมดุโรงเรียน  ห้องสมดุเคล่ือนท่ี  มมุหนังสือใน
ห้องเรียน  ห้องพพิธิภัณฑ์   ห้องมลัติมเิดีย    ห้องคอมพวิเตอร์    ห้องอนิเตอร์เน็ต   ศูนย์วิชาการ   
ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์โสตทัศนศึกษา  ศูนย์ส่ือการเรียนการสอน    สวนพฤกษศาสตร์     สวนวรรณคดี      
สวนสมนุไพร   สวนสุขภาพ   สวนหนังสือ  เป็นต้น 
2. แหลง่สารสนเทศอ่ืนๆนอกสถานศึกษา    เช่น ห้องสมดุประชาชน  พพิธิภัณฑ์  หอศิลป์   สวนสัตว์  
สวนสาธารณะ   สวนพฤกษศาสตร์    อทุยานวิทยาศาสตร์    ศูนย์เยาวชน     ภูมปิัญญาท้องถิ่น   วัด   
ศูนย์วัฒนธรรม    ศูนย์หัตกรรม    ครอบครัว   ชุมชน   สถานประกอบการ  องค์กรภาครัฐและเอกชน   
หอจดหมายเหตุ  ศูนย์เอกสารและศูนย์ข้อมลูสารสนเทศ โบราณสถาน โบราณวัตถุ . เป็นต้น 
 

ความส าคัญและประโยชน์ของแหล่งสารสนเทศอ่ืนๆ 
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีรวมขององค์ความรู้อนัหลากหลายท่ี จะให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาค้นคว้าด้วยกระบวน  
    การจัดการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัของแต่ละบุคคล และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
2. ท าให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้จากการได้คิดเอง ปฏิบัติเอง และเรียนรู้อย่างมคีวามสุข 
3. เป็นแหล่งเพิม่เติม ทบทวนความรู้ ความคิด  จินตนาการ 

                                             
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


