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ค าน า 
  

ห๎องสมุดโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม  จัดต้ังขึ้นเพื่อเป็นศูนย์บริการเป็นหนํวยงานสนับสนุนวิชาการมี
หน๎าท่ีหลักในการบริการแกํนักเรียน คณะครู  และบุคลากรของโรงเรียน รวมท้ังบุคคลภายนอก โดยรับผิดชอบ
ในการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภท รวมถึงฐานข๎อมูลออนไลน์ ท่ีสอดคล๎องการเรียนการสอน เพื่อ
ตอบสนองความต๎องการผ๎ูใช๎หลัก เป็นส าคัญ 

คํูมือการใช๎ห๎องสมุดฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อแนะน าแและใช๎เป็นข๎อมูลเพื่อให๎ผ๎ูใช๎บริการเข๎าถึง
ทรัพยากรสารนิเทศด๎วยตนเองภายในห๎องท่ีจัดบริการไว๎ในเบ้ืองต๎น  
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วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่อเป็นศูนย์รวมทางวิชาการ โดยรวบรวมจัดเก็บทรัพยากรสารนิเทศ และให๎บริการการศึกษาค๎นคว๎า  
แกํนักเรียน คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน 

2. เพื่อพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศให๎ทันสมัย โดยการจัดหาให๎มีปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม  
3. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียน ให๎เป็นไปตามนโยบายเป้าหมายและภารกิจหลัก 
4. เพื่อสํงเสริมการอํานที่ให๎ความรู๎ ความบันเทิง และความจรรโลงใจแกํนักเรียน คณะครูและบุคลากร 

ของโรงเรียนตลอดจนให๎บริการทางวิชาการแกํบุคคลภายนอกตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวปฏิบัติการใช้ห้องสมุด 
เวลาเปิดท าการ 

ห๎องสมุดเปิดบริการเวลา 07.30-16.30 น. ทุกๆ วันเปิดเรียน 
ระเบียบการใช้ห้องสมุด 

1. ไมํน ากระเป๋า ถุงกระดาษ ยําม หรือหนังสือสํวนตัวและเอกสารอื่นๆ เข๎าห๎องสมุด อนุญาตให๎น า 
ใบงาน และสมุดจดงานเพื่อจดบันทึกการค๎นคว๎า หากต๎องการน าเอกสารอื่นๆ เข๎าไปใช๎ให๎ขออนุญาตเป็นกรณี
พิเศษ 

2. ไมํคุยเสียงดังหรือกระท าตนอันเป็นท่ีรบกวนสมาธิของผ๎ูอื่น 
3. ไมํตัด ฉีก ขีด เขียน หรือท าลายสํวนหนึ่งสํวนใดของหนังสือหรือวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ ของห๎องสมุด 
4. ไมํน าอาหาร ขนม ส่ิงขบเค้ียวทุกชนิดเข๎ามารับประทานในห๎องสมุด 
5. ลงช่ือการเข๎าใช๎ห๎องสมุดตามระดับช้ันคนละ 1 ครั้งเมื่อเข๎าใช๎ห๎องสมุด 
6. ไมํเคล่ือนย๎ายเก๎าอี้ไปยังโต๏ะอื่นๆ และเมื่อลุกจากท่ีนั่งแล๎วให๎เล่ือนเก๎าอี้สอดไว๎ใต๎โต๏ะทุกครั้ง 
7. ไมํน าหนังสือหรือส่ิงพิมพ์ใดๆ ออกจากห๎องสมุดกํอนท่ีจะท าการยืมตามระเบียบ 
8. หนังสืออ๎างอิง วารสารเย็บเลํม และหนังสือพิมพ์ฉบับใหมํไมํอนุญาตให๎น าออกนอกห๎องสมุด 
9. เมื่อนักเรียนใช๎หนังสือและส่ิงพิมพ์ตํางๆ เสร็จเรียบร๎อยแล๎วให๎น าไปเก็บท่ีเดิมทุกครั้ง 
10. ถ๎าต๎องการใช๎หนังสือเพื่อถํายเอกสารจะต๎องขออนุญาตและบันทึกการยืม เมื่อถํายเอกสารเสร็จให๎ 

น าสํงเจ๎าหน๎าท่ีเพื่อบันทึกรับคืน โดยก าหนดการยืมแตํละครั้งไมํเกิน 7 วัน (ห๎ามน าไปค๎างไว๎ที่ร๎านถํายเอกสาร) 
11. กํอนน าหนังสือออกจากห๎องสมุด ต๎องสํงให๎เจ๎าหน๎าท่ีประจ าเคาเตอร์ตรวจกํอนน าออกทุกครั้ง 
12. ถ๎านักเรียนพบหนังสือหรือส่ิงพิมพ์ตํางๆ ของห๎องสมุด ให๎รีบน าสํงห๎องสมุดทันที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การให้บริการของเรา 
1. บริการยืม-คืน 

ข๎อก าหนดการยืม-คืน                                                                       
1. ครูผ๎ูสอน ยืมช่ัวคราวได๎ครั้งละไมํเกิน 5 เลํม ก าหนดสํงภายใน 7 วัน ยืมเพื่อประกอบการสอนได๎ 

ครั้งละไมํเกิน 5 เลํม ภายในระยะเวลา 1 ภาคเรียน 
2. นักเรียนมีสิทธิ์ยืมหนังสือได๎ครั้งละไมํเกนิ 5 เลํม ภายในก าหนด 7 วัน 
3. หนังสือช่ือเรื่องเดียวกัน ยืมพร๎อมกันครัง้ละ 2 เลํมไมํได๎ และแตํละเลํมยืมติดตํอกันได๎ไมํเกิน 2  

ครั้งติดกัน 
ก าหนดอัตราคําปรับ 

1. ผ๎ูสํงช๎าจะโดนปรับดังนี้ 
                   -หนังสือท่ัวไปปรับวันละ 1 บาท/เลํม (นับเสาร์-อาทิตย์) 

2. ผ๎ูท่ีท าหนังสือหายจะต๎องซื้อหนังสือเดิมทดแทน หรือชดใช๎เงินตามราคาปกและคิดคําท าปกเพิ่ม 
เลํมละ 20 บาท 
          3.   สํงหนังสือช๎ากวําก าหนดเป็นเวลา 15 วัน จะต๎องเสียคําปรับเป็น 2 เทําและถูกตัดสิทธิ์การยืม 1 
ภาคเรียน 
   2.  บริการห้องอินเตอร์เน็ต 
          -ห๎องสมุดมีเครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน 10 เครื่อง ไว๎ให๎บริการ โดยให๎นักเรียนสืบค๎นข๎อมูล
ผําน Internet  เทํานั้น (ห๎ามฟังเพลง/เลํนเกมส์) โดยทางห๎องสมุดจะมีแบบฟอร์มการเข๎าใช๎บริการโดยให๎
นักเรียนท่ีจะใช๎ ลงช่ือ/ช้ันเรียน/คาบท่ีใช๎/เรื่องท่ีสืบค๎น/หมายเลขเครื่องท่ีใช๎ 
   3. บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า 
          -เป็นบริการท่ีมีข้ึนเพื่อชํวยเหลือผ๎ูใช๎ห๎องสมุด ไมํวําจะเป็นการชํวยค๎นข๎อมูลตํางๆ หรือชํวยค๎นหา
หนังสือท่ีตรงกับความต๎องการของผ๎ูใช๎ 
   4. บริการหนังสือทั่วไป 
          -ห๎องสมุดจะมีหนังสือท่ัวไปไว๎คอยให๎บริการแกํครูและนักเรียน โดยจะแบํงเนื้อหาตามหมวดหมูํระบบ
ทศนิยมของดิวอี้ (Dewey Decimal Classification: DDC) 
   5. บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ 
          -ห๎องสมุดมีส่ือมัลติมีเดียประเภท  VCD/CD/DVD ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวข๎องกับท้ังทางด๎านวิชาการและ
บันเทิงส าหรับบริการผ๎ูท่ีสนใจ โดยติดตํอผํานเจ๎าหน๎าท่ีห๎องสมุด 
   6. หนังสืออ้างอิง 
          -ห๎องสมุดบริการหนังสืออ๎างอิงครบทุกประเภท โดยหนังสืออ๎างอิงไมํอนญุาตให๎ยืมออกนอกห๎องสมุด
ได๎ อนุญาตให๎ใช๎เฉพาะแคํภายในห๎องสมุดเทํานั้น 
 
 



   7.  บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 
          -ห๎องสมุดจัดมุมวารสารและหนังสือพิมพ์ไว๎ให๎บริการ โดยหนังสือพิมพ์และวารสารฉบับใหมํจะจัดวาง
บริการบนชั้นวาง  สํวนวารสารฉบับลํวงเวลาท่ีเย็บเลํมแล๎วจะจัดวางบนชั้น สํวนฉบับลํวงเวลาท่ียังไมํได๎เย็บเลํม
หากต๎องการใช๎ให๎ติดตํอเจ๎าหน๎าท่ีหน๎าเคาเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ 
        การจัดหมวดหมูํหนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้  (Dewey  Decimal  Classification) เรียกยํอ ๆ  วํา  ระบบ  D.C.   
หรือ  D.D.C.  ระบบนี้ต้ังช่ือตามผ๎ูคิดค๎น  คือ  นายเมลวิล  ดิวอี้  ( Melvil  Dewey)  บรรณารักษ์ชาวอเมริกัน  ดิวอี้มีความ 
สนจานห๎องสมุดเป็นพิเศษ  ในขณะท่ีเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี  3   ในวิทยาลัยแอมเฮิร์สต์  ในรัฐแมสซาซูเสตต์  ได๎สมัครเข๎า 
ท างานห๎องสมุดของวิทยาลัยนั้น ในต าแหนํงผ๎ูชํวยบรรณารักษ์  ดิวอี้ได๎ไปดูงานด๎านการจัดหนังสือให๎สะดวกแกํการใช๎ใน 
ห๎องสมุดตํางๆ  ถึง  50  แหํง  แล๎วจึงได๎เริ่มคิดระบบการจัดหมวดหมูํแบบทศนิยมข้ึนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.  2416   
(ค.ศ. 1873)  ได๎น าเสนอตํอคณะกรรมการห๎องสมุดของวิทยาลัยนั้น  จัดพิมพ์เป็นรูปเลํมครั้งแรกเมื่อปี  ค.ศ.  1876   
และได๎มีการปรับปรุงแก๎ไขเพิ่มเติมเลขหมูํให๎ทันสมัยอยูํเสมอ  และจัดพิมพ์ใหมํครั้งหลังสุดเมื่อปี  พ.ศ.  2534  เป็น 
การพิมพ์ครั้งท่ี  20  ระบบนี้ใช๎ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์แทนชนิดของหนังสือ  โดยใช๎ตัวเลขสามหลัก และยังสามารถใช๎จุด 
ทศนิยมหลังเลขหลักร๎อย  ชํวยในการแบํงยํอยเนื้อหาวิชาได๎อีกด๎วย  ระบบนี้ใช๎งําย  เข๎าใจและจ าได๎งําย  จึงเป็น 
ระบบการจัดหมูํท่ีนิยมใช๎กันแพรํหลายในห๎องสมุดโรงเรียน  ห๎องสมุดประชาชน  ในทุก ๆ ประเทศท่ัวโลก  รวมท้ัง 
ประเทศไทยเราด๎วย  ระบบทศนิยมของดิวอี้  แบํงหนังสือเป็นหมวดหมูํใหญํไปหาหมวดยํอย ๆ  ดังนี้ 
1.  หมวดใหญ่  (Classes)  หรือการแบํงครั้งท่ี  1  คือ  การแบํงความรู๎ตําง ๆ ออกเป็น 10  หมวดใหญํ  โดยใช๎ตัวเลข 
หลักร๎อยเป็นสัญลักษณ์  ดังตํอไปนี ้
                หมวด  000  เบ็ดเตล็ด  ความรู๎ท่ัวไป  บรรณารักษศาสตร์ 
                หมวด  100  ปรัชญา  จิตวิทยา 
                หมวด  200  ศาสนา  
                หมวด  300  สังคมศาสตร์ 
                หมวด  400  ภาษาศาสตร์ 
                หมวด  500  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
                หมวด  600  เทคโนโลยี  หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
                หมวด  700  ศิลปกรรม  และนันทนาการ 
                หมวด  800  วรรณคดี 
                หมวด  900  ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ 
  
  2.  หมวดย่อย  (Division)  หรือการแบํงครั้งท่ี  2  คือ  การแบํงหมวดใหญํแตํละหมวดออกเป็น 10  หมวดยํอย  
 โดยใช๎ตัวเลขหลักสิบแทนสาขาวิชาตํางๆ  ดังตํอไปนี้ 
.       000  เบ็ดเตล็ด  
               010  บรรณานุกรมและแค็ตตาล็อกหนังสือ 
               020  บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
               030  สารานุกรมท่ัวไป 
               040  (ยังไมํก าหนด) 



               050  ส่ิงพิมพ์ตํอเนื่องและดรรชน ี
               060  องค์กรตํางๆ  และพิพิธภัณฑวทิยา 
               070  วารสารศาสตร์  การพิมพ ์ หนังสือพิมพ ์
               080  รวมเรื่องท่ัวไป 
               090  ต๎นฉบับตัวเขียนและหนังสือหายาก 
       100  ปรัชญาและจิตวิทยา   
              110  อภิปรัชญา               
              120  ทฤษฎีแหํงความรู๎   ความเป็นมนุษย์ 
              130  จิตวิทยาสาขาตํางๆ  ศาสตร์เกี่ยวกับความลึกลับ 
              140  ปรัชญาระบบตําง ๆ 
              150  จิตวิทยา 
              160  ตรรกวิทยา 
              170  จริยศาสตร์  จริยธรรม  ศีลธรรม 
              180  ปรัชญาสมัยโบราณ  ปรัชญาสมัยกลาง  และปรัชญาตะวันออก 
              190  ปรัชญาตะวันตก 
.      200  ศาสนา 
              210  ศาสนาธรรมชาติ 
              220  คัมภีร์ไบเบิล 
              230  เทววิทยาตามแนวคริสตศาสนา 
              240  ศีลธรรมของชาวคริสเตียน 
              250  ระเบียบแบบแผนของศาสนาคริสต์ 
              260  สังคมของชาวคริสเตียน 
              270  ประวัติคริสต์ศาสนาในประเทศตําง ๆ 
              280  คริสต์ศาสนาและนิกายตําง ๆ 
              290  ศาสนาเปรียบเทียบและศาสนาอื่น 
       300  สังคมศาสตร์ 
              310  สถิติท่ัวไป 
              320  รัฐศาสตร์ 
              330  เศรษฐศาสตร์ 
              340  กฎหมาย 
              350  รัฐประศาสนศาสตร์  การบริหารรัฐกิจ  การบริหารกองทัพ 
              360  ปัญหาสังคม  สวัสดิภาพสังคม 



              370  การศึกษา 
              380  การพาณิชย์  การส่ือสาร  การขนสํง 
              390  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  คติชนวิทยา 
        400  ภาษาศาสตร์ 
              410  ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบ 
              420  ภาษาอังกฤษ 
              430  ภาษาเยอรมันและภาษาในกลํุมเยอรมัน 
              440  ภาษาฝรั่งเศส 
              450  ภาษาอิตาเลียน  ภาษารูเมเนียน 
              460  ภาษาสเปน  ภาษาโปรตุเกส 
              470  ภาษาละติน 
              480  ภาษากรีก 
              490  ภาษาอื่น ๆ 
       500  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
               510  คณิตศาสตร์ 
               520  ดาราศาสตร์ 
               530  ฟิสิกส์ 
               540  เคมี  โลหะวิทยา 
               550  ธรณีวิทยา 
               560  บรรพชีวินวิทยา  ชีวิตโบราณศึกษา 
               570  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
               580  พฤกษศาสตร์ 
               590  สัตววิทยา 
       600  เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
               610  แพทยศาสตร์ 
               620  วิศวกรรมศาสตร์ 
               630  เกษตรศาสตร์ 
               640  คหกรรมศาสตร์ 
               650  ธุรกิจและการจัดการธุรกิจ 
               660  วิศวกรรมเคมี 
               670  โรงงานอุตสาหกรรม 
               680  โรงงานผลิตสินค๎าเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 



               690  การกํอสร๎างและวัสดุกํอสร๎าง 
 .       700  ศิลปะและนันทนาการ 
                710  ศิลปะการออกแบบบริเวณพื้นท่ี 
                720  สถาปัตยกรรม 
                730  ประติมากรรม  และศิลปะพลาสติก 
                740  มัณฑนศิลป์และการวาดเขียน 
                750  จิตรกรรม 
                760  ศิลปะการพิมพ์  ศิลปะกราฟิก 
                770  การถํายภาพ  และภาพถําย 
                780  ดนตรี 
                790  ศิลปะการแสดง  นันทนาการ  การกีฬา 
       800  วรรณคดี 
               810  วรรณคดีอเมริกัน 
               820  วรรณคดีอังกฤษ 
               830  วรรณคดีเยอรมัน 
               840  วรรณคดีฝรั่งเศส 
               850  วรรณคดีอิตาเลียน 
               860  วรรณคดีสเปน  วรรณคดีโปรตุเกส 
               870  วรรณคดีละติน 
               880  วรรณคดีกรีก 
               890  วรรณคดีภาษาอื่น ๆ 
 .      900  ภูมิศาสตร์  และประวัติศาสตร์ 
              910  ภูมิศาสตร์และการทํองเท่ียว 
              920  ชีวประวัติและสกุลวงศ์ 
              930  ประวัติศาสตร์โลกโบราณ 
              940  ประวัติศาสตร์ทวีปยุโรป 
              950  ประวัติศาสตร์ทวีปเอเชียตะวันออก  ตะวันออกไกล 
              960  ประวัติศาสตร์ทวีปแอฟริกา 
              970  ประวัติศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ 
              980  ประวัติศาสตร์ทวีปอเมริกาใต๎ 
              990  ประวัติศาสตร์สํวนอื่น ๆ  ของโลก 
 



     จะเห็นได๎วําการจัดหมูํหนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้นี้  จะใช๎วิธีแบํงหนังสือจากหมวดหมูํใหญํกว๎าง ๆ  ไปหาหมวดหมูํ 
ยํอย ๆตํอไปได๎อีกโดยใช๎จุดทศนิยมแบบไมํรู๎จบ  ซึ่งผ๎ูอํานไมํจ าเป็น จ าให๎ได๎ท้ังหมด  แตํควรจ าให๎ได๎เฉพาะหมวดใหญํ  10   
หมวดวําแตํละหมวดเกี่ยวกับสาขาวิชาอะไร  และจ าเลขหมูํของหนังสือบางเลํมท่ีผ๎ูอํานใช๎เป็นประจ าก็เพียงพอแล๎ว เพราะ 
ผ๎ูใช๎ห๎องสมุดเป็นต๎องรู๎จักวิธีการใช๎ห๎องสมุดเพื่อการศึกษาค๎นคว๎าอยํางมีประสิทธิภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนะน ามุมต่างๆของห้องสมุด 
1.มุมหนังสือท่ัวไป 

 
 
 
2.มุมหนังสืออ๎างอิง 
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3.มุมหนังสือใหมํและบรรณนิทัศน์ 

 
 
 
4.มุมสํงเสริมการอําน  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เจ๎าฟ้ายอดนักอําน 
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5.มุมสืบค๎นอินเตอร์เน็ต 
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6.มุมสบาย 

 
 
7.มุมบริการยืม คืน หนังสือและคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค๎นข๎อมูล 
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