
บทที่  7 
การพัฒนาแหลงการเรียนรู 

 
 

  สถานศึกษาทุกแหง แมจะมีสภาพพ้ืนที่ที่แตกตางกันแตโดยทั่วไปแลว ในพื้นที่อาณา
บริเวณของสถานศึกษา จะมีเสาธง หอพระ ถนน สนามเด็กเลน สนามกีฬา แหลงนํ้า แปลง
เกษตร เรือนเพาะชํา สวนปา หรือหากสถานศึกษาใดตั้งอยูในชุมชนเมืองมีพ้ืนที่จํากัด อยางนอย
ก็จะมีพันธุไมยืนตนที่คอยเปนรมเงาใหกับนักเรียนไดวิ่งเลนอยูบาง 
   พ้ืนที่ของสถานศึกษาที่มีลักษณะดังกลาวขางตน ถือวาเปนการเรียนรูที่สถานศึกษา
สามารถใชเปนแหลงการเรียนรูที่สถานศึกษาสามารถใชเปนแหลงขอมูล ขาวสาร เพ่ือสนับสนุน  
ใหผูเรียนไดแสวงหาความรูและเรียนรูไดดวยตนเองตามอัธยาศัย รวมทั้งผูสอนก็สามารถสราง
สถานการณจากสถานที่นั้นๆ เพ่ือฝกฝนผูเรียนใหเกิดกระบวนการเรียนรูอยางตอเน่ืองไดในทุก
สาระการเรียนรู 
   แหลงการเรียนรู หมายถึง แหลงขอมูล ขาวสาร ความรูและประสบการณทั้งหลายที่
สามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง จากการไดคิดเองปฏิบัติเอง และสรางความรู
ดวยตนเอง ตามอัธยาศัยและตอเน่ือง จนเกิดกระบวนการเรียนรู และสุดทายก็จะเปนบุคคลแหง
การเรียนรู 
 

ความสําคัญของแหลงการเรียนรู 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดใหความสําคัญของแหลงการเรียนรู
เปนอยางยิ่ง จึงไดกําหนดใหรัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรู ไวใน
มาตรา 25 ดังนี้ 
   “มาตรา 25 รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุก
รูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวน
พฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและนันทนาการแหลงขอมูลและ
แหลงการเรียนรูอ่ืนอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ” 
 
   สําหรับความสําคัญของแหลงการเรียนรูสามารถสรุปเปนขอๆ ไดดังนี้ 
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   1. เปนแหลงที่รวมขององคความรูอันหลากหลาย พรอมที่จะใหผูเรียนเขาไปศึกษา
คนควา ดวยกระบวนการจัดการเรียนรูที่แตกตางกันของแตละบุคคล และเปนการสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
   2. เปนแหลงเชื่อมโยงใหสถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธใกลชิดกัน ทําใหคนใน
ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแกบุตรหลานของตน 
   3. เปนแหลงขอมูลที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข เกิดความสนุกสนาน  
และมีความสนใจที่จะเรียนรู ไมเกิดความเบื่อหนาย 
   4. ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการไดคิดเองปฏิบัติเอง และสรางความรูดวยตนเอง  
ขณะเดียวกันก็สามารถเขารวมกิจกรรมและทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
   5. ทําใหผูเรียนไดรับการปลูกฝงใหรูและรักทองถิ่นของตน มองเห็นคุณคาและ
ตระหนักถึงปญหาในชุมชนของตน พรอมที่จะเปนสมาชิกที่ดีของชุมชน ทั้งในปจจุบันและ
อนาคต 
 

ประเภทของแหลงการเรียนรู 
   แหลงการเรียนรู สามารถจําแนกเปนประเภทตางๆ ได 4 ประเภท คือ 
   1. แหลงการเรียนรูประเภทบุคคล ไดแก บุคคลทั่วไปที่อยูในชุมชนซึ่งสามารถ
ถายทอดองคความรูใหกับผูเรียนได เชน ชาวนา ชาวสวน ชาวไร ชางฝมือ พอคา นักธุรกิจ  
พนักงานบริษัท ขาราชการภิกษุสงฆ ศิลปน นักกีฬา 
   2. แหลงการเรียนรูประเภทสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น เชน สถานที่สําคัญทางดาน
ประวัติศาสตร โบราณสถาน สถานที่ราชการ สถาบันทางศาสนา พิพิธภัณฑ ตลาด รานคา หาง
ราน บริษัท ธนาคาร โรงมโหรสพ โรงงานอุตสาหกรรม หองสมุด ถนน สะพาน เขื่อน ฝายทดน้ํา  
สวนสาธารณะ สนามกีฬา สนามบิน  
   3. แหลงการเรียนรูประเภททรัพยากรธรรมชาติ เชน ภูเขา ปาไม พืช ดิน หินแร ทะเล 
เกาะ แมน้ํา หวย หนอง คลอง บึง น้ําตก ทุงนา สัตวปา สัตวน้ํา 
   4. แหลงการเรียนรูประเภทกิจกรรมทางสังคม ประเพณี และความเชื่อ ไดแก 
ขนบธรรมเนียมประเพณีพ้ืนบาน การละเลนพ้ืนบาน กีฬาพ้ืนบาน วรรณกรรมทองถิ่น ศิลปะ
พ้ืนบาน ดนตรีพ้ืนบาน วิถีชีวิตความเปนอยูประจําวัน 
   แตถาจะแบงแหลงการเรียนรู ตามสถานที่ตั้ง ก็สามารถแบงได  2 ประเภทคือ 
   1. แหลงการเรียนรูในสถานศึกษา ไดแก หองสมุดโรงเรียน หองสมุดเคลื่อนที่ มุม
หนังสือในหองเรียน หองพิพิธภัณฑ หองมัลติมีเดีย หองคอมพิวเตอร หองอินเทอรเน็ต ศูนย
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   2. แหลงการเรียนรูในชุมชน เชน หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว 
สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตร ศูนยกีฬา ศูนยเยาวชน ภูมิปญญา
ทองถิ่น ศูนยวัฒนธรรม ศูนยหัตถกรรม วัด มัสยิด ครอบครัว ชุมชน สถานประกอบการ  
องคการภาครัฐและเอกชน ฯลฯ (ดําริ  บุญชู, 2548, หนา 27-29) 
 

การพัฒนาหองสมุดโรงเรียนใหเปนแหลงการเรียนรู 
   หองสมุดโรงเรียนมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาการเรียนการสอนของผูสอนและ
ผูเรียน เพราะเปนแหลงรวบรวม จัดเก็บ และใหบริการวัสดุสารนิเทศ ความรู ขอมูลขาวสาร
ตางๆ หองสมุดเปนแหลงการเรียนรูที่จําเปน สําหรับครูอาจารยและนักเรียนในโรงเรียน เปน
แหลงที่เปดโอกาสใหทุกคนไดมาศึกษาหาความรู เรียนรูวิทยาการตางๆ ไดดวยตนเอง สงเสริม
นิสัยใฝเรียน และมีนิสัยรักการอาน ซึ่งเปนคุณลักษณะสําคัญที่ตองพัฒนาใหเกิดแกเยาวชนของ
ชาติ 
   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่กําหนดแนวการจัดการศึกษาใน
มาตรา 22 วา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ นอกจากน้ีในมาตรา 24 ยัง กําหนดวา การจัด
กระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการจัดกิจกรรมใหผูเรียนได
เรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยาง
ตอเนื่อง สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียน และ
อํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู ดังน้ัน การที่จะจัดการศึกษา
ใหสนองแนวทางดังกลาวไดจําเปนอยางยิ่งที่สถานศึกษาตองพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงการ
เรียนรู เพ่ือใหครูอาจารยและนักเรียนไดใชประโยชนสูงสุด หองสมุดโดยทั่วไปมีวัตถุประสงค
หลัก 5 ประการ คือ เพ่ือการศึกษา เพ่ือใหความรูและขาวสาร เพ่ือการคนควาวิจัย เพ่ือความ
จรรโลงใจ และเพื่อนันทนาการ หรือการพักผอนหยอนใจ ทําใหหองสมุดมีบทบาทสําคัญในดาน
ใหความรูและความบันเทิงแกผูใช ทั้งน้ีจะแตกตางกันไปตามประเภทของหองสมุด ไดแก 
หอสมุดแหงชาติ หองสมุดประชาชน หองสมุดโรงเรียน หองสมุดมหาวิทยาลัย และหองสมุด
เฉพาะ 
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   1. หอสมุดแหงชาติ เปนแหลงรวบรวมและเก็บรักษาหนังสือที่พิมพขึ้น
ภายในประเทศ โดยไดรับตามพระราชบัญญัติการพิมพ เปดใหประชาชนทั่วไปเขาอานและ
คนควาหนังสือและเอกสารได แตจะใหบริการศึกษาคนควาภายในหองสมุดเทาน้ัน และไม
อนุญาตใหยืมทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภทออกนอกหองสมุด 
   2.  หองสมุดประชาชน เปนหองสมุดที่ตั้งขึ้นใหประชาชนไดเขาใชบริการโดยไม
จํากัดเพศ วัย อาชีพ และระดับการศึกษา มีทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภทเพื่อสนองความสนใจ  
และความตองการของผูใช และเปดใหประชาชนเขาใชและขอยืมหนังสือออกนอกหองสมุดได 
   3.  หองสมุดโรงเรียน เปนหองสมุดที่จัดตั้งขึ้นในโรงเรียนเพ่ือการศึกษาคนควาของ
นักเรียน และครูในโรงเรียน เพ่ือใชประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรทั้งในระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เปนแหลงรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศประเภทตางๆ ให
นักเรียนและครู สามารถเลือกอานและใชตามความตอง ความสนใจและความสามารถของแตละ
บุคคล หองสมุดโรงเรียนบางแหงในปจจุบันมีลักษณะเปนศูนยสื่อการศึกษา ซึ่งรวบรวมทั้งวัสดุ
ตีพิมพ และวัสดุไมตีพิมพไวดวยกัน 
   4. หองสมุดมหาวิทยาลัยหรือหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา เปนแหลงจัดหา
ทรัพยากรสารนิเทศ และใหบริการทางวิชาการแกนิสิตนักศึกษาและอาจารย เพ่ือใชประกอบการ
เรียนการสอน และการคนควาวิจัย ทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภทท่ีรวบรวมไวในหองสมุด
มหาวิทยาลัย มีความทันสมัยและสอดคลองกับหลักสูตรการสอน การวิจัยและกิจกรรมตางๆ  
ของแตละสถาบัน 
   5.  หองสมุดเฉพาะ เปนแหลงที่เก็บรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศทุกรูปแบบ ที่มี
เน้ือหาเฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง และสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวของ เพ่ือใหบริการแกผูใชซึ่งเปนผูที่
ทํางานในหนวยงานที่หองสมุดน้ันสังกัด เปนแหลงคนควาขอมูลเพ่ือนําไปใชปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น หองสมุดเฉพาะแตละแหงจะกําหนดวัตถุประสงคใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหนวยงานที่หองสมุดสังกัดอยู 
   นอกจากหองสมุดเฉพาะที่เปนแหลงรวบรวมและใหบริการสารนิเทศเฉพาะวิชาแลว  
ยังมีหนวยงานที่เปนแหลงรวบรวมและใหบริการสารนิเทศเฉพาะสาขาอีกดวยคือ ศูนยสารนิเทศ
เฉพาะวิชา ซึ่งเปนแหลงที่เก็บรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศเฉพาะสาขาวิชา โดยเนนที่ความ
ลึกซ้ึงของเนื้อหาขาวสารในสาขาวิชาน้ันๆ ทรัพยากรสารนิเทศที่เก็บรวบรวม ไดแก วารสาร  
หนังสือ เอกสารทางวิชาการ และรายงานผลการวิจัย งานที่สําคัญของศูนยสารนิเทศเฉพาะวิชา  
คือการใหบริการที่ชวยใหผูใชเขาถึงสารนิเทศไดสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ไดแก  
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บริการรวบรวมและจัดทําบรรณานุกรม ดรรชนีและสาระสังเขป เปนตน ผูใหบริการจึงตองเปน
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะวิชาและสามารถใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสในการประมวลขอมูล (ภาควิชา
บรรณารักษศาสตรจุฬา; 2542 : 15-16) 
 

บทบาทหนาที่ของการจัดและการบริการหองสมุด 
   บทบาทหนาที่ของหองสมุดในดานการจัดการและการบริการในสถานศึกษา มีดังนี้ 
   1. บริการยืม-สงหนังสือ ไดแก การจัดบริการใหยืมหนังสือ โดยกําหนดระเบียบและ
วิธีการไวใหชัดเจน และปดประกาศใหผูใชบริการไดทราบอยางเปดเผย 
   2. จัดเปดบริการหองสมุดตลอดวัน โดยเฉพาะกอนเวลาเขาหองเรียน และหลังเลิก
เรียนอยานอยคร่ึงชั่วโมง เพ่ือครูและนักเรียนจะไดมีความสะดวกในการมาใชบริการ 
   3. จัดบริการเอกสารสนเทศ คือ จัดบริการตอบคําถามแกครู และนักเรียนโดยใหครู
และนักเรียนทราบวาเร่ืองที่ตองการทราบน้ัน จะคนควาหาไดจากส่ิงพิมพ หรือหนังสือหรือจาก
แหลงขอมูลใด 
   4. จัดบริการแนะแนวการอาน ซึ่งเปนการบริการที่บรรณารักษจัดใหกับนักเรียน
นักศึกษาเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม เพ่ือสงเสริมและยกระดับการอานของนักเรียนใหสูงขึ้น  
รวมทั้งชวยแนะหนังสือที่แตละคนสนใจ และทั้งเสนอแนะหนังสือที่นาสนใจอ่ืนๆ อีกดวย 
   5. จัดบริการปฐมนิเทศการใชหองสมุด คือ การแนะนําใหนักเรียน นักศึกษารูจัก
การใชหองสมุด นําชม สาธิตการใชบัตรรายการ การใชหนังสืออางอิง เปนตน 
   6. จัดทําคูมือการใชหองสมุด ซึ่งอาจทําเปนรูปเลมหรือจุลสารแจกจายครู นักเรียนมี
เน้ือหาเกี่ยวกับการใชหองสมุด ประเภทหนังสือวิธีการใชบัตรรายการ วิธีคนควาดวยตนเอง 
   7. จัดทํารายชื่อหนังสือประกอบรายวิชาตางๆ รายชื่อหนังสือใหมๆ ที่หองสมุด
ไดรับหนังสือที่มีคุณคา หนังสือที่ไดรับรางวัลสงใหครูและนักเรียนทราบ (สุทธิลักษณ อําพันวงค;  
2521; หนา 56 – 57) 
 

การบริการของหองสมุดในสถานศึกษา 
   การบริการเปนหัวใจสําคัญของงานหองสมุด เพราะจะชวยสงเสริมงานดานวิชาการใน
สถานศึกษาไดเปนอยางดี ผูที่จะทําใหงานหองสมุดดําเนินงานไปดวยดี ก็คือ บรรณารักษ งาน
บริการหองสมุดแบงเปน 3 ประเภท คือ 
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   1. การบริการนักเรียนนักศึกษา นักเรียนนักศึกษาจําเปนตองใชหองสมุดเพ่ือจะได
อานหนังสือตางๆ ตามที่ครูอาจารยมอบหมาย และอานเพ่ือความรูความบันเทิงของตนเอง 
หองสมุดสามารถจัดบริการใหกับนักเรียนนักศึกษา คือ 
        1.1 ใหอานและใหยืมโดยเสรี หองสมุดควรเปดบริการตลอดวัน แมในเวลาเที่ยง  
โดยจัดเวรเจาหนาที่ใหบริการตอนพักเที่ยง รวมทั้งหลังเลิกเรียนอยางนอย 1 ชั่วโมง 
        1.2 การแนะนําการใชหองสมุด ไดแก การปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหเขาใจ  
และรูจักการใชหองสมุด รวมทั้งการจัดปายแนะนํา การจัดบัตรรายการหองสมุด เพ่ือใหนักเรียน
นักศึกษาไดใชหองสมุดเปน 
        1.3 การบริการตอบคําถาม ในขอสงสัยเกี่ยวกับการใชหองสมุดแกนักเรียน
นักศึกษาการแนะนําการอานเพ่ือใหนักเรียนนักศึกษาไดอาน และเลือกหนังสือไดตามตองการ 
 
   2.  การบริการครูอาจารย ครูอาจารยใชหองสมุดเพ่ือการคนควาและการเรียนการ
สอน รวมทั้งการศึกษาเพ่ิมเติม และแนะนํานักเรียนนักศึกษาในกรณีที่มอบหมายงานใหไปศึกษา
คนควาดวยตัวเอง การบริการครูอาจารยควรปฏิบัติ ดังนี้ 
        2.1  ใหยืมและอานไดโดยเสรี 
        2.2 การทํารายชื่อหนังสือ ตําราท่ีจะเปนประโยชนกับการเรียนการสอน เชน 
หลักสูตร คูมือครู เปนตน 
        2.3 ใหความรวมมือในการเตรียมสถานที่เพ่ือสะดวกแกครูอาจารยไดอาน รวมทั้ง
การจัดหนังสือที่ใหความสะดวกในการคนควา 
        2.4 บริการอ่ืนๆ ตามความตองการของครูอาจารย เชน การยืมหนังสือตาง
หองสมุด การแนะนําหนังสือใหม การจัดซ้ือหนังสือตามความตองการของครูอาจารย 
 
   3. การใหบริการแกบุคคลภายนอก ซึ่งถือวาเปนสมาชิกสมทบ ไดแก ศิษยเกาที่
ตองการยืมหนังสือ บุคคลภายนอกใกลเคียงที่มาใชหนังสือ เพ่ือการศึกษาคนควาและเพื่อความ
บันเทิง หองสมุดสามารถที่จะใหบริการได โดยใหสมัครเปนสมาชิกประเภทบุคคลทั่วไปหรือ
สมาชิกสมทบ และมีระเบียบวาดวยการยืมหนังสือตามที่หองสมุดกําหนด รวมทั้งสามารถเก็บคา
บํารุงหองสมุดได 
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การจัดกิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อสงเสริมการศึกษาคนควาและการอาน 
   การจัดกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือสงเสริมการศึกษาและการคนควา เปนการสงเสริมนักเรียน
นักศึกษาในดานการเรียน หองสมุดสามารถจัดทํากิจกรรมตอไปน้ี 
   1.  การจัดนิทรรศการ ควรจะมีเปนประจําและผลัดเปลี่ยนเวียนไป เชน สัปดาหหนังสือ
วิทยาศาสตร สัปดาหการตูน เปนตน เพ่ือใหหองสมุดไดมีความสวยงาม สะดุดตา มีชีวิตชีวา  
รวมทั้งการจัดนิทรรศการในวันสําคัญๆ เชน วันเฉลิมพระชนพรรษา วันลอยกระทง เปนตน 
   2.  จัดใหมีการประกวดการแตง การเขียนภาพจากการอานหนังสือ 
   3.  จัดใหมีการเลนเกมและการทายปญหาจากการอานหนังสือ 
    4.  จัดใหมีการเลานิทาน และการวิพากษวิจารณหนังสือ 
   5.  การจัดอภิปราย ตอบปญหา โดยเชิญนักเรียนหรือวิทยากรมาบรรยาย 
   6.  การประกวดเรียงความ นิทาน คําขวัญตางๆ ทั้งจากการอานหนังสือ และจากวัน
สําคัญๆ 
   7.  การจัดการเลนละคร หุนกระบอก หนังตะลุงจากหนังสือวรรณคดี 
   8.  งานถายทําสําเนาหนังสือและวัสดุอุปกรณ เชน การถายเอกสารหนังสือที่ไมมี
จําหนายในหองสมุดเพ่ือบริการ การใหบริการการถายเอกสารแกผูใชหองสมุดในกรณีตอง
นําไปใชอางอิง และไมสามารถยืมหนังสือออกนอกหองสมุดไดหรือเพ่ือการคัดลอก 
   9. งานสํารวจหนังสือและอุปกรณ เพ่ือนําหนังสือและวัสดุอุปกรณออกบริการ จะตองมี
บางชวงที่ตองสํารวจสภาพหนังสือ ซึ่งมักจะทําปละ 2 คร้ัง ในระหวางการปดภาคการศึกษา
สําหรับหองสมุดสถานศึกษา เพ่ือจะไดจัดใหหนังสืออยูในสภาพที่ดี จัดถูกตองตามชั้นหนังสือ
และเรียงลําดับตามหมวดหมูวิชา 
 

การพัฒนาหองสมุด 
   หองสมุดเปนสวนที่ชวยสงเสริมดานวิชาการใหกับสถานศึกษา เปนแหลงที่นักเรียน
นักศึกษา ตลอดจนครูอาจารยไดศึกษาหาความรู การจัดดําเนินการดานเทคนิคใหทันสมัยจึงควร
จะควบคูไปกับการบริการ การพัฒนาหองสมุดสามารถดําเนินการไดดังนี้ 
   1. การพัฒนาดานเทคนิค ไดแก การนําเครื่องมือตางๆ มาใชเพ่ือแบงเบาภาระงานและ
ชวยในดานหองสมุด เชน คอมพิวเตอรเขามาในการปฏิบัติงานดานเทคนิค ไดแก การบันทึก
ขอมูลเกี่ยวกับหนังสือและวัสดุอุปกรณของหองสมุด ซึ่งจะชวยในการใหบริการหองสมุดได
รวดเร็วและสะดวกขึ้น 
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   2. การพัฒนาดานบริการ คอมพิวเตอรนอกจากจะใชในงานดานเทคนิคก็สามารถ
นํามาใชในงานดานบริการไดดวย นอกจากนี้การบริการความสะดวกตางๆ ใหกับผูสนใจใช
หองสมุด เชน การใหยืมหนังสือนอกเวลา การบริการใหยืมหนังสือตางหองสมุด ก็เปนบริการที่
ควรจัดขึ้น 
   3. การพัฒนาดานบุคคล ไดแก การใหการศึกษาและพัฒนาบุคลากรตางๆ ของ
หองสมุดเพ่ือใหมีความรูความสามารถที่จะบริการหองสมุด และใหบริการไดดี 
   4. การประชาสัมพันธหองสมุด จุดมุงหมายของการประชาสัมพันธหองสมุด ก็เพ่ือจะ
ไดแจงกิจกรรม สงเสริมการอานและการใชหองสมุด ตลอดจนการตื่นตัวและการเห็นคุณคาของ
การใชหองสมุด รวมทั้งการเพ่ิมปริมาณและการใชบริการหองสมุดดวย  
(ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน; 2546: 196-205) 
 

การจัดบรรยากาศในการเรียนรู 
   บรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่ดีในโรงเรียน เชน บริเวณโรงเรียนสะอาด มีตนไมรมร่ืนมี
ซุมหรือมุมสงบ หองเรียนสะอาด มีสีและแสงที่ออนโยนนุมนวล มีรูปภาพตกแตงผนังอยาง
เหมาะสม มีโรงอาหาร และหองน้ําสะอาดถูกสุขอนามัย จะชวยใหนักเรียนมีความกระตือรือรน
มากยิ่งขึ้น เกิดความรักและไมตองการใหโรงเรียนหรือหองเรียนของตนสกปรก เกิดความเคยชิน
กับความสะอาด ความสวยงาม ความเปนระเบียบจนซึมซับสิ่งดีๆ ที่ไดรับชวยใหเกิดความ
รับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง และสามารถรับความรูและประสบการณตางๆ ที่โรงเรียนจัดใหได
อยางมีประสิทธิภาพ 
   นอกจากบรรยากาศที่ดีในบริเวณโรงเรียนและหองเรียนแลว บรรยากาศที่ดีในศูนยการ
เรียนรู ยังเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่โรงเรียนตองทําใหเกิดขึ้นในโรงเรียน ตามแนวทาง
ซึ่งศาสตราจารยคุณหญิงแมนมาส  ชวลิต ไดเสนอแนะแนวทางการจัดบรรยากาศของศูนยการ
เรียนรูไวดวยหลัก 7 ส ดังนี้ 
   1. สะอาด บริเวณพื้นหองและครูครุภัณฑตางๆ รวมทั้งสื่อตางๆ ตองไดรับการกวาด
เช็ดถูอยางสมํ่าเสมอ สามารถใชพ้ืนหองเปนที่นั่งอานหนังสือ นอนอาน หรือทํากิจกรรมตางๆ ได 
ชั้นหนังสือ ตูหนังสือ ตูบัตรรายการ เคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองรับโทรทัศน หนังสือหรือเอกสาร
ตางๆ ตองหม่ันปดฝุนทุกวัน และมีการทําความสะอาดใหญในชวงปดเทอม รวมทั้งดูแลปดกวาด
หยากไยบริเวณเพดานและมุมตางๆ ในหอง และเปดหนาตางใหอากาศถายเทเพื่อใหมีกลิ่น
สะอาด ไมอับชื้น ปราศจากเชื้อโรค 
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   2. สงบ ภายในศูนยการเรียนรูจําเปนตองมีบรรยากาศที่สงบเพียงพอที่จะไมรบกวน
สมาชิกที่เขาไปศึกษาคนควา ดังน้ัน สถานที่ตั้งของศูนยการเรียนรูจึงไมควรอยูใกลชุมชนมาก
เกินไป เพ่ือหลีกเลี่ยงเสียงดังรบกวน เชน เสียงรถ เรือหางยาว หรือแมแตเคร่ืองปรับอากาศ
ภายในศูนย หากมีก็ไมควรเปดเคร่ืองที่มีเสียงดังเกินไป 
   3. สะดวก  สถานที่ตั้งศูนยการเรียนรูควรอยูในที่ที่สามารถเขาใชไดสะดวก เปน
อาคารอยูบริเวณศูนยกลางของโรงเรียน มีทางเดินเขาถึงสะดวก มีครุภัณฑอุปกรณครบถวน มี
การจัดระบบที่ดี สามารถคนหาและหยิบใชสื่อตางๆ ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 
   4. สบาย ผูเขาใชศูนยการเรียนรูควรไดรับความสบาย ทั้งความสบายกาย สบายตา
และสบายใจ โดยการจัดโตะเกาอ้ีใหเหมาะแกผูใช อาจมีที่นั่งอานเด่ียวสําหรับผูที่ตองการศึกษา
คนควาอยางมีสมาธิ มีชุดโซฟาท่ีมุมอานหนังสือพิมพและนิตยสาร เพ่ือใหเกิดความสบายกาย  
มีการจัดวางวัสดุครุภัณฑอยางเปนระเบียบและตกแตงสถานที่ใหสวยงามดวยดอกไมหรือศิลปะ
ตางๆ เพ่ือใหเกิดความสบายตา ผูใหบริการควรมีมนุษยสัมพันธและใหความเปนกันเอง เต็มใจ
ชวยเหลือผูเขาใชบริการ เพ่ือใหผูใชมีความสบายใจ 
   5. สอดคลอง สื่อตางๆ ในศูนยการเรียนรูซึ่งไดแก สื่อส่ิงพิมพและสื่อเทคโนโลยี เชน 
ซีดี-รอม คอมพิวเตอรชวยสอน วีดิทัศน แถบบันทึก เปนตน จะตองสอดคลองกับหลักวิชา  
หลักสูตร หลักธรรม หลักประชาธิปไตย หลักประกันสุขภาพ และหลักการปฏิรูปการศึกษาโดยผู
มีหนาที่จัดตองรูจักการวิเคราะหสื่อตางๆ เพ่ือจัดหามาไวใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   6. สงเสริม ศูนยการเรียนรูจะตองมีบรรยากาศที่สงเสริมการใฝรู สงเสริมใหรูจัก
การศึกษาคนควาดวยตนเอง สงเสริมใหมีนิสัยรักการอาน ซึ่งจะเปนพ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและพัฒนาจิตใจใหมีความสุข ดังน้ัน จึงจําเปนตองมีสื่อที่มีเน้ือหาสาระหลากหลาย
ไมใชมีแตเฉพาะอนามัย ฯลฯ ก็เปนส่ือที่ตองจัดหาไวใหบริการ พรอมทั้งจัดกิจกรรมตางๆ ที่จะ
ชวยสงเสริมบรรยากาศการใฝรูและรักการอาน 
   7. สังคม จัดบรรยากาศของสังคมแหงการเรียนรูใหกระจายทั่วถึงโรงเรียน ทําโรงเรียน
ใหเปนแหลงการเรียนรูใหทุกคนในโรงเรียน คือ ครูอาจารยและนักเรียน ผูบริหาร ภารโรงมีความ
สนใจใฝรู และขยายสังคมแหงการเรียนรูไปสูชุมชน สงเสริมใหคนในชุมชนใชประโยชนจากส่ือ
ตางๆ เพ่ือการดํารงชีวิตที่ดี 
   เม่ือจัดบรรยากาศของศูนยการเรียนรูแลว สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ครูอาจารยทุกคนใน
โรงเรียนจะตองสงเสริมใหนักเรียนเขาถึงบรรยากาศที่ดีนั้น โดยการบอกกลาว แนะนํา และ
กระตุนดวยวิธีการตางๆ ใหเขาไปใชศูนยการเรียนรู 
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รูปแบบของศูนยการเรียนรูในโรงเรียน 
   1.  ศูนยการเรียนรู (เดิมคือหองสมุดกลางของโรงเรียน)  
   การจัดศูนยการเรียนรูใหเปนศูนยกลางการเรียนการสอนของโรงเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ ควรคํานึงถึงองคประกอบตอไปน้ี 
        1. อาคารสถานที่ ควรมีสถานที่ที่เหมาะสม อาจเปนอาคารเอกเทศหรือเปนสวน
หน่ึงของอาคาร หากเปนสวนหน่ึงของอาคารควรมีทางเขาออกโดยเฉพาะ และควรอยูชั้นลาง
ของอาคาร หรือไมเกินชั้น 2 ของอาคาร โดยอยูในจุด 
ศูนยกลางที่นักเรียนและครูอาจารยมาใชไดสะดวก หางไกลจากเสียงรบกวน มีแสงสวางเพียงพอ  
อากาศถายเทไดสะดวก ภายในศูนยการเรียนรูควรจัดเปนมุมตางๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก
ผูใชบริการ ไดแก  
   1.1 บริเวณทํางานของผูรับผิดชอบศูนยฯ หรือครูบรรณารักษ รวมทั้งนักเรียน
ชวยงานศูนยฯ ใชเปนสถานที่ปฏิบัติงานเทคนิค และใหบริการยืมคืน ในบริเวณนี้ควรมีโตะ
ทํางานเคานเตอรยืม-คืนหนังสือและสื่อ ตูหรือชั้นเก็บหนังสือใหมและสื่อตางๆ ที่ยังไมพรอมที่จะ
นําออกใหบริการ รถเข็น และมีเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับปฏิบัติงาน 
   1.2 บริเวณอานหนังสือทั่วไป เปนที่สําหรับนักเรียนและครูอาจารยใชสําหรับ
ศึกษาคนควา หาความรูจากหนังสือทั่วไปหมวดตางๆ และเปนที่ฝกปฏิบัติการเรียนการสอนโดย
ใหนักเรียนเปนศูนยกลาง ดังน้ันในบริเวณนี้จึงมีหนังสือสารคดีทั่วไป เชน ชั้นวางหนังสือสูง ชั้น
วางหนังหนังสือเตี้ย โตะเกาอ้ีนั่งอานหนังสือ และตูบัตรรายการ หรือเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับ
คนหาขอมูลของหนังสือและสื่ออ่ืนๆ 
   1.3 มุมอางอิง มุมนี้สําหรับใหนักเรียนและครูอาจารยศึกษาคนควาหนังสือ
อางอิง เชน พจนานุกรม สารานุกรม เพ่ือประกอบการเรียนการสอน ดังน้ันในมุมน้ีจึงควรมี
หนังสืออางอิงประเภทตางๆ วารสารเย็บเลม จุลสาร และกฤตภาคไวสําหรับใหบริการ ครุภัณฑ
ในมุมน้ี ควรประกอบดวย ชั้นวางหนังสือสูง ชั้นวางหนังสือเตี้ย ตูเหล็ก 3-4 ลิ้นชัก หรือที่สําหรับ
เก็บจุลสารและกฤตภาค โตะ-เกาอ้ีนั่งอานหนังสือ ฯลฯ นอกจากน้ันควรมีเคร่ืองคอมพิวเตอรไว
ใหบริการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต 
   1.4 มุมวารสารและหนังสือพิมพ มุมน้ีจัดเพ่ือสงเสริมความรู ความถนัด และ
ความสนใจของนักเรียนและครูอาจารย สิ่งพิมพที่ควรจัดหาไวบริการในมุมน้ี เชน วารสาร
ประเภทตางๆ ทั้งวารสารวิชาการและวารสารทั่วไป ชั้นวารสาร ชุดรับแขกหรือที่นั่งสบาย ซึ่งชุด
รับแขกหรือที่นั่งสบายควรมีขนาดกะทัดรัด มีความคงทนถาวร 
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   1.5 มุมเยาวชน เปนมุมสําหรับใหนักเรียนอานเพ่ือความเพลิดเพลิน พักผอน
หรือคลายเครียด ดังน้ันจึงควรจัดหนังสืออานงายๆ เกมสงเสริมการอานและสงเสริมการเรียน
การสอนที่เหมาะสมกับวัยและความสนใจไวบริการ ครุภัณฑที่วางไวบริเวณนี้ เชน ชั้นวาง
หนังสือ โตะอานหนังสือเตี้ยๆ นอกจากนี้อาจปูเสื่อหรือพรมสําหรับใหนักเรียนน่ังอานหนังสือ 
   1.6 มุมครูอาจารย มุมน้ีสําหรับใหครูอาจารยไดเตรียมส่ือตางๆ วางแผนการ
สอนและพัฒนาตนเอง ครุภัณฑที่ควรจัดหามาไวในมุมน้ีประกอบดวยชั้นวางหนังสือ โตะ-เกาอ้ี
นั่งประกอบการสอน ผลงานทางวิชาการ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ เอกสารประกอบการ
ประชุมอบรมสัมมนา วารสารหรือส่ือทางการศึกษา หนังสือและสื่อเก่ียวกับการศึกษา จิตวิทยา
การศึกษา การสอน ฯลฯ  
   1.7 มุมศึกษาคนควาเปนรายบุคคล เพ่ือสงเสริมการศึกษาคนควาของนักเรียน
และครูอาจารย ครุภัณฑในมุมน้ีไดแก โตะ-เกาอ้ี นั่งอานคนเดียว 
   1.8 มุมเทิดพระเกียรติ สําหรับใหนักเรียนไดศึกษาคนควาเก่ียวกับ
พระมหากษัตริยและพระราชวงศ ควรมีสื่อและหนังสือ เชน พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ  
ฯลฯ และจัดนิทรรศการหรือปายใหสอดคลองกับเหตุการณสําคัญ เชน ในวโรกาสเฉลิมฉลอง
กาญจนาภิเษก วันเฉลิมพระชนมพรรษา เปนตน 
   1.9 มุมสื่อ มุมน้ีจัดเพ่ือสงเสริมการเรียนรูจากส่ือตางๆ สงเสริมความเปนเลิศ
ทางวิชาการ และแกไขความบกพรองทางการเรียนของนักเรียน เปนการจัดเพ่ือใหบริการแก
นักเรียนกลุมเล็กหรือบริการนักเรียนเปนรายบุคคล วัสดุครุภัณฑที่ควรจัดไวบริการในมุมน้ี เชน 
วิทยุ โทรทัศน เคร่ืองหูฟง เคร่ืองฉายภาพนิ่ง เคร่ืองคอมพิวเตอร แถบบันทึกเสียง วีดีทัศน
ภาพนิ่งหรือสไลด ซีดี-รอม สื่อมัลติมีเดีย รวมทั้งตูเก็บวัสดุอุปกรณตางๆ 
   1.10 มุมศิลปวัฒนธรรม จัดเพ่ือเสริมความรูภูมิปญญาชาวบาน ตลอดจนแสดง
ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและประเทศ สิ่งที่ควรเก็บจัดบริการในมุมน้ี เชน สิ่งประดิษฐวัสดุ
พ้ืนบานหนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับสิ่งของที่นํามาแสดง ครุภัณฑควรเปนตูหรือโตะสําหรับจัด
แสดงสิ่งของตางๆ 
   1.11 มุมนิทรรศการ มุมน้ีจัดโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนรายวิชาตางๆ แนะนําส่ือและบริการของหองสมุด ครุภัณฑในมุมน้ี เชน ปายนิทรรศการ  
โตะหรือตูนิทรรศการ 
   นอกจากมุมตางๆ ดังกลาวแลว ครูบรรณารักษอาจจัดใหมีมุมอ่ืนๆ ไดตามความ
เหมาะสมและสภาพความพรอมของหองสมุด เชน มุมบุคคลสําคัญ เปนตน 
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   ในการจัดศูนยการเรียนรู จะตองมีการจัดวางครุภัณฑและสื่อตางๆ ใหเหมาะสม 
ถูกตองตามหลักวิชาเพ่ือความสะดวกในการศึกษาคนควา โดยจัดใหเหมาะสมกับสภาพของหอง 
และตกแตงใหมีบรรยากาศสวยงาม เชิญชวนใหเขาใจ 
          2.  ผูปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงานในศูนยการเรียนรู  ควรเปนผูที่มีความรูทาง
บรรณารักษ-ศาสตร หรือหลักการจัดระบบส่ือเพ่ือสะดวกในการใชและมีครูอ่ืนๆ เปนผูชวย โดย
อาจตั้งเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน และมีนักเรียนชวยงาน ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญชวยให
งานสําเร็จลุลวงไปไดดีดวยดี 
          3.  การดําเนินงานศูนยการเรียนรู การจัดศูนยการเรียนรูใหเปนระบบเพื่อความ
สะดวกในการใชสามารถใชแนวทางในการดําเนินงานหองสมุดมาดําเนินการได ทั้งในสวนที่
เก่ียวกับการจัดระบบสื่อพิมพและสื่อเทคโนโลยี งานที่จําเปนตองดําเนินการ ไดแก 
     1. งานเทคนิค คือ การจัดการหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ จุลสาร และสื่อ
ตางๆ ใหเปนระบบ ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการคัดเลือก จัดหา ลงทะเบียน จัดหมวดหมูกําหนด
หัวเรื่อง ทําบัตรรายการ จัดเตรียมเพ่ือใหบริการ จัดขึ้นชั้น จัดทําบรรณานุกรม ระวังรักษาและ
ซอมแซม สํารวจและจําหนายออก 
     2. งานบริการ คือ งานบริการการใชศูนยการเรียนรูแกครูอาจารยและนักเรียน
และชุมชน และการจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือสงเสริมการอาน 
     3. การสนับสนุนการเรียนการสอน คือ การสอนใหนักเรียนรูจักการศึกษา
คนควาดวยตนเอง และการใชศูนยการเรียนรูเพ่ือการเรียนการสอน 
 
   2.  ศูนยวิทยาการ (Learning Resource Center) 
   เปนหนวยที่สนับสนุนสงเสริมใหนักเรียนแตละคนไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  
นักเรียน จะไดรับการพัฒนาทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ภายในศูนยประกอบดวยสื่อการเรียน
นานาชนิด จัดไวตามมุมประสบการณตางๆ เชน มุมคณิตศาสตร มุมศิลปะ มุมภาษา และมุม
คอมพิวเตอร เปนตน แตละมุมประกอบดวยสื่อและกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ทั้งเน้ือหาสาระ  
รูปแบบการนําเสนอ และระบุความยากงาย 
   สภาพแวดลอมภายในศูนยวิทยาการจะตองสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง และ
สนองตอบความแตกตางระหวางบุคคล ลักษณะการเรียนรูภายในศูนยวิทยาการ จึงตองมีความ
หลากหลาย ยืดหยุน บูรณาการและเปนธรรมชาติ นักเรียนเปนผูเลือกสิ่งที่จะเรียนตามความ
สนใจ นักเรียนสามารถใชเวลาในการทํากิจกรรมแตกตางกันตามความสามารถและความ
ตองการ สามารถทํากิจกรรมเปนรายบุคคล เปนคู หรือเปนกลุมก็ได 
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   พ้ืนที่ที่ใชในการจัดศูนยวิทยาการอาจมีขนาดประมาณ 2 หองเรียน จัดหองให
เรียบรอยสวยงามและจัดหาส่ือและอุปกรณที่จําเปน เชน ปายนิเทศ ตูเก็บเอกสารและสื่อ ชั้นวาง
สื่อประเภทตางๆ เชน เกมของจริง ของจําลอง แบบฝก หนังสือ บล็อกตางๆ ของเลนแถบ
บันทึกเสียงวีดิทัศน วิทยุ โทรทัศน คอมพิวเตอร ชุดการสอน แบบฝก หนังสือ สไลด แผนที่  
รูปภาพ เปนตน   
 
   3.  หองสมุดหมวดวชิา 
   หองสมุดหมวดวิชาจัดเพ่ือสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน และใชประกอบการสอนของ
ครูอาจารย เน่ืองจากปจจุบันมีการสอนโดยใหนักเรียนศึกษาคนควา จากศูนยการเรียนรูเพ่ิมมาก
ขึ้นอาจทําใหไมสามารถจัดบริการไดอยางทั่วถึง จึงควรจัดใหมีหองสมุดหมวดวิชาขึ้น เพ่ือเปน
การแบงเบาภาระของศูนยการเรียนรูและชวยใหครูอาจารยและนักเรียนสามารถคนควาวิชา
เฉพาะไดสะดวกขึ้น 
   ในการจัดหองสมุดหมวดวิชาอาจจัดเปนหองโดยเฉพาะได ถามีอาคารสถานที่เพียงพอ
หรืออาจจัดเปนมุมหน่ึงในหองพักครูก็ไดแลวแตความเหมาะสม โดยจัดใหมีหนังสือและสื่อตางๆ  
ประกอบการเรียนการสอน หรือประกอบการศึกษาคนควาในหมวดวิชาใดวิชาหน่ึงโดยเฉพาะ  
ไดแก หนังสือเรียน หนังสือเตรียมสอบเฉพาะสาขาวิชา แถบบันทึกเสียง วีดิทัศน ภาพนิ่งและ
อุปกรณการเรียนการสอน ฯลฯ นอกจากน้ีควรรวบรวมผลงานของนักเรียน รายงานการศึกษา
คนควาประกอบการสอนรายวิชาที่อยูในหมวดวิชานั้นๆ เพ่ือเปนตัวอยางและใหนักเรียนไดใช
ประกอบการศึกษาคนควา 
   ในหองสมุดหมวดวิชาควรจัดใหมีครุภัณฑที่จําเปน เชน ชั้นหนังสือ โตะ-เกาอ้ีนั่งอาน
หนังสือ ตูเก็บวัสดุอุปกรณตางๆ แตถาหากเปนเพียงมุมใดมุมหนึ่งในหองพักครู อาจมีเพียงชั้น
หนังสือ และที่นั่งอานหนังสือสําหรับนักเรียน 
   ผูปฏิบัติงานในหองสมุดหมวดวิชา ควรเปนครูที่ไดรับมอบหมายใหดูแลหองสมุดหมวด
วิชา อาจจะเพียง 1 คน หรือมากกวาน้ันแลวแตความเหมาะสม ซึ่งครูบรรณารักษที่รับผิดชอบ
ศูนยการเรียนรูควรชวยทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงชวยแนะนําหรือจัดอบรมใหความรูในเร่ืองที่จะชวย
ใหปฏิบัติงานไดดี เชน การลงทะเบียนหนังสือ การซอมหนังสือ การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียน
การสอน รวมทั้งการเก็บสถิติการใหบริการและกิจกรรมตางๆ 
   หองสมุดหมวดวิชาควรไดรับการตกแตงใหสวยงาม เชิญชวนใหเขาใช หองสมุดหมวด
วิชาที่ควรจัด เชน หองสมุดหมวดวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ 
เปนตน นอกจากจัดหองสมุดหมวดวิชาแลว ควรมีการจัดหองสมุดงานตางๆ เชนเดียวกัน เชน  
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   4.  มุมหนังสือในหองเรียน 
   การจัดมุมหนังสือในหองเรียนเปนการจัดเพ่ือสงเสริมการอานและการศึกษาคนควา
ของนักเรียนโดยจัดหนังสือและสิ่งพิมพไวบริการท่ีมุมใดมุมหนึ่งในหองเรียน และมอบหมายให
นักเรียนในหองเรียนนั้นๆ ชวยกันดูแลเก็บรักษา ใหบริการและเก็บสถิติ โดยอาจจัดไวบนชั้น
หนังสือ มุมหองเรียน หรือใสไวในกลองก็ได แลวแตความเหมาะสม 
 

รูปแบบอ่ืนๆ 
   การจัดหองสมุดในรูปแบบอ่ืนๆ เปนการขยายบริการของศูนยการเรียนรูไปในที่ตางๆ  
ในบริเวณโรงเรียนทั้งในอาคารและนอกอาคาร เพ่ือเปนการเสริมบรรยากาศการจัดการเรียนการ
สอนเอ้ือตอการเรียนรูและการพักผอนหยอนใจของนักเรียน เปนการฝกใหนักเรียนทํางาน
รวมกันดูแลรับผิดชอบรวมกันโดยใชกระบวนการกลุม และเปนการใหบริการชุมชนอีกดวย 
   การจัดหองสมุดในลักษณะนี้มี 2 รูปแบบ คือ 
   1.  หองสมุดเคลื่อนที่ โดยจัดหนังสือเลมบางๆ อานจบในระยะเวลาสั้น เชน วารสาร
ลวงเวลา จุลสาร นําใสตะกรา กลอง กระเปา รถเข็น ไปยังสถานที่ที่มีสําหรับใหนักเรียนนั่งอาน  
เชน ใตตนไม รมอาคาร มุมสวน สวนหยอม สนาม ศาลา เปนตน 
   2.  หองสมุดไมเคลื่อนที่ โดยนําหนังสือ สารสาร จุลสาร ฯลฯ จากชั้นหนังสือหรือตู
หนังสือไปใหบริการตามสถานที่ที่จัดไวเปนการถาวรตามมุมตางๆ เชน ระเบียงหนาหองใต
บันได ใตถุนอาคาร โรงอาหาร โรงฝกงาน หอประชุม อาคารประชาสัมพันธ เปนตน การ
จัดบริการลักษณะนี้ ถาหากบริเวณที่จัดมีเน้ือที่กวางขวางพอ นอกจากวางชั้นหนังสือแลวอาจจะ
จัดโตะเกาอ้ีนั่งอานหนังสือหรือปูเสื่อใหนั่งอานก็ได 
   การจัดหองสมุดในลักษณะนี้ ควรอยูภายใตการดูแลของคณะนักเรียน สภานักเรียน
ระดับชั้นหรือคณะสี โดยจัดใหนักเรียนดูแลรับผิดชอบ ใหบริการ รวมทั้งเก็บสถิติการใหบริการ  
(กรมวิชาการ; 2544 : 45 - 51) 
 

การใชประโยชนจากแหลงการเรียนรูในสถานศึกษา 
   หากสถานศึกษาใดมีพ้ืนที่และหองเรียนจํากัดไมสามารถจัดแหลงการเรียนรูตามที่
กลาวมาแลวได ก็อาจจัดส่ิงที่สถานศึกษามีอยูอยางจํากัดน้ัน ใหเปนแหลงการเรียนรูไดเชนกัน  
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   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ผูสอนอาจใหผูเรียนเขียนชื่อพันธุไม หาคําแปล แตง
คําประพันธ หาคําประพันธที่ปรากฏชื่อพันธุไมนั้นๆ มาฝกอานออกเสียง อานในใจ อานทํานอง
เสนาะ ฝกเขียนตามคําบอก เขียนเรียงความ คัดลายมือ ฝกพูดบรรยายลักษณะของพันธุไม
โตวาทีในญัตติเกี่ยวกับพันธุไม ฯลฯ 
   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ใหผูเรียนฝกนับจํานวน คํานวณจํานวน ประมาณ
การจํานวนผลผลิตของพันธุไม ฝกการวัดและการคาดคะเนขนาดและความสูงของพันธุไม ฝกหา
ตําแหนง ระยะทางทิศทาง ขนาด พ้ืนที่ รูปรางของพันธไม ฝกคํานวณรายไดที่เกิดจากผลิตผล
ของพันธุไมในแตละป 
   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ฝกใหผูเรียนไดศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร
ของพันธุไมการอนุรักษพันธุไมที่ถูกวิธี ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตางๆ ในระบบนิเวศของ
พันธุไมนั้นๆ 
   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ใหผูเรียนศึกษาคนควา  
เก่ียวกับคานิยม ความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรมเก่ียวกับพันธุไมศึกษาภูมิปญญาที่เกิดจากพันธุ
ไม ฝกเขียนรายงานจากการสํารวจสภาพทางกายภาพของพันธุไม ศึกษากฎหมายที่เก่ียวของ
กับพันธุไม 
   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ศึกษาสรรพคุณทางยาของพันธุไม  
การผลิตยาชงสมุนไพรจากผลิตผลของพันธุไม รายชื่ออุปกรณกีฬาที่ทําจากพันธุไม 
   กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ฝกวาดภาพระบายสีพันธุไม เรียนรูชนิดและลักษณะของ
เคร่ืองดนตรีที่ทําจากพันธุไม 
   กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ฝกออกแบบ และสรางสิ่งของ  
เคร่ืองมือเคร่ืองใชที่ทําจากพันธุไมนั้นๆ เรียนรูอาชีพที่ตองพ่ึงพาอาศัยพันธุไม การนําผลผลิต
ของพันธุไมมาทําเปนอาหาร รวมทั้งการถนอมอาหารที่ไดจากพันธุไม 
   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ใหผูเรียนเรียนรูคําศัพท และประโยชนที่
เก่ียวกับสวนประกอบของพันธุไม 
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   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กําหนดพันธุไมที่มีในสถานศึกษาเปนไมประจําสถานศึกษา  
จัดตั้งชมรมเพื่อสรางจิตสํานึกในการสงวนและอนุรักษพันธุไมหายากในทองถิ่น 
   จะเห็นไดวาพันธุไมเพียงตนเดียวที่มีในสถานศึกษา  ก็สามารถใชเปนประโยชนตอการ
เรียนรูของ ผูเรียนไดทุกสาระการเรียนรู 
 
   การเรียนรูจากแหลงการเรียนรูในสถานศึกษา เปนการจัดกระบวนการเรียนรูที่
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 เพราะเปนการจัดกิจกรรมใหผูเรียน
ไดเรียนรูจากประสบการณจริงฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน รักการอานการเขียน และเกิดการใฝรู
อยางตอเน่ือง รวมทั้งมีการจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความถนัดและความสนใจ
ของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีการฝกทักษะ ฝกกระบวนการคิด การ
เผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหาตางๆ ซึ่งจะสงผลให
ผูเรียนสามารถจดจําองคความรูนั้นไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดตลอดไป ดังนั้น 
สถานศึกษาทุกแหงจะตองใหความสําคัญในการจัดใหมีแหลงการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน  
และมีการใชประโยชนจากแหลงการเรียนรูที่มีอยูทั้งในสถานศึกษาและในชุมชนใหเกิดประโยชน
สูงสุด (ดําริ  บุญชู ; 2548 : 29-31) 
 

------------------------------ 
 
 


	บทที่  7
	ความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้
	ประเภทของแหล่งการเรียนรู้
	บทบาทหน้าที่ของการจัดและการบริการห้องสมุด
	การบริการของห้องสมุดในสถานศึกษา
	การจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและการอ่าน
	การพัฒนาห้องสมุด
	   ในการจัดศูนย์การเรียนรู้ จะต้องมีการจัดวางครุภัณฑ์และสื่อต่างๆ ให้เหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาเพื่อความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า โดยจัดให้เหมาะสมกับสภาพของห้อง และตกแต่งให้มีบรรยากาศสวยงาม เชิญชวนให้เข้าใจ
	การใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา

