
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค าน า 

 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ง 20210  งานหอ้งสมุด ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1   

เร่ือง ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัหอ้งสมุด จดัท าข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นส่ือประกอบการจดัการเรียนรู้ โดยเนน้กิจกรรมท่ี

ใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติั  ฝึกคิดอยา่งมีเหตุผล  รู้จกัการสงัเกต  กลา้แสดงออก  มีคุณธรรม  สามารถ

ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ รู้จกัใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน ์

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ง 20210  งานหอ้งสมุด ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1    

มีทั้งหมด  5  เล่ม  ดงัน้ี 

   เล่มท่ี  1  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัหอ้งสมุด 

   เล่มท่ี  2  หอ้งสมุดของเรา 

   เล่มท่ี  3  วสัดุหอ้งสมุด 

   เล่มท่ี  4  หนงัสือ  วารสาร  หนงัสือพิมพ ์

   เล่มท่ี  5  การจดัหมู่หนงัสือ 

ผูส้อนหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่า  ครูและนกัเรียนจะสามารถใชชุ้ดกิจกรรมน้ีใหเ้กิดประโยชน์ใน

ดา้นการ พฒันาการเรียนรู้งานหอ้งสมุดใหบ้รรลุผลตามท่ีก  าหนดไวใ้นหลกัสูตรเป็นอยา่งดี 

 

       นางสาวนพรัตน์   สงคุม้ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

             สารบัญ 
 

 

ค าน า            ก 

สารบญั            ข 

ค าช้ีแจงส าหรับครูผูส้อน                        1  

จุดประสงคก์ารเรียนรู้                      5 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1  เร่ือง ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัหอ้งสมุด                 6  

ค าช้ีแจงส าหรับนกัเรียน                    10 

แบบทดสอบก่อนเรียน เร่ือง ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัหอ้งสมุด                  12 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน เร่ือง ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัหอ้งสมุด                          14 

ใบความรู้ท่ี 1  เร่ือง ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัหอ้งสมุด                            15 

ใบกิจกรรมท่ี 1  เร่ือง ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัหอ้งสมุด                           22 

เฉลยใบกิจกรรมท่ี 1  เร่ือง ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัหอ้งสมุด                            25

แบบทดสอบหลงัเรียน เร่ือง ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัหอ้งสมุด               27 

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน เร่ือง ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัหอ้งสมุด                      29 

บรรณานุกรม                                         30 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

 

ส าหรับครูผูส้อน 

เล่ม  1  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัห้องสมุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค าช้ีแจง  

ส าหรับครูผู้สอน 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ง 20210  งานหอ้งสมุด ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1สร้าง

ข้ึนเพ่ือใหค้รูน าไปเป็นส่ือในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหน้กัเรียนไดศ้ึกษาและปฏิบติัตาม

กิจกรรมท่ีจดัใหร่้วมกนั ชุดกิจกรรมการเรียนรู้น้ีผูจ้ดัท าไดก้  าหนดเน้ือหาในการเรียนรู้โดยแบ่งออกเป็น 

5 เล่ม ดงัน้ี 

 เล่ม 1   ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัหอ้งสมุด 
 -  ความหมายของหอ้งสมุด 
 -  วตัถุประสงคข์องหอ้งสมุด 
 -  ความส าคญัของหอ้งสมุด 
 -  องคป์ระกอบของหอ้งสมุด 
 -  ประเภทของหอ้งสมุด 
 -  ลกัษณะของหอ้งสมุดท่ีดี     

 เล่ม 2   หอ้งสมุดของเรา 
-  ระเบียบการใชห้อ้งสมุดทัว่ไป 
-  ขอ้ปฏิบติัในการใชห้อ้งสมุด 
-  การใหบ้ริการของหอ้งสมุด   

 เล่ม 3   วสัดุหอ้งสมุด 
 -  ความหมายของวสัดุหอ้งสมุด 

-  วสัดุหอ้งสมุดท่ีเป็นส่ิงพิมพ ์

  -  วสัดุหอ้งสมุดท่ีไม่ใช่ส่ิงพิมพ ์
 เล่ม 4   หนงัสือ วารสาร หนงัสือพิมพ ์

-  ความหมายของหนงัสือ 

-  ประวติัหนงัสือ 

-  ส่วนประกอบของหนงัสือ 

-  ส่วนประกอบของวารสาร 

-  ส่วนประกอบของหนงัสือพิมพ ์



 

-  วิธีการเปิดหนงัสือท่ีถกูตอ้งและถกูวิธี 

-  การระวงัรักษาหนงัสือ 
เล่ม 5   การจดัหมู่หนงัสือ 

  -  ความหมายของการจดัหมู่หนงัสือ 

-  ประโยชนข์องการจดัหมู่หนงัสือ 

-  ระบบการจดัหมู่หนงัสือ 

          การจดัหมู่หนงัสือระบบทศนิยมของดิวอ้ี 

         การจดัหมู่หนงัสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกา 

-  เลขหมู่หนงัสือและเลขเรียกหนงัสือ 
 -  การจดัเรียงหนงัสือบนชั้น 

-  การจดัหมู่วสัดุอ่ืน ๆ 

         วารสาร 

         หนงัสือพิมพ ์

         จุลสารและกฤตภาค 

       โสตทศันวสัดุ 

 ในแต่ละหน่วยผูจ้ดัท าไดก้  าหนดวิธีสอนตามขั้นตอนการสอนเป็น 3  ขั้นตอน ดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 1 ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน ครูผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียนโดยการพดูสนทนา อภิปราย 

 ขั้นท่ี 2 ขั้นจดักิจกรรมการเรียนรู้ ในขั้นน้ีครูผูส้อนใหน้กัเรียนศึกษาจากใบความรู้และท า

กิจกรรมตาม ใบกิจกรรมเพื่อท าความเขา้ใจ 

 ขั้นท่ี 3 ขั้นสรุป ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้และตรวจแบบทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทบาทครูผู้สอน 

 1. ครูผูส้อนแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 คน จ านวนเท่าๆ กนั โดยการแบ่งกลุ่มในคร้ังน้ีจดั

ไวต้ลอดการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 5  ชุด 

 2. ก่อนจะใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผูส้อนตอ้งศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนเพื่อเตรียม

เสนอแนะนกัเรียนในขณะท ากิจกรรม 

 3. จดัเตรียมอุปกรณ์ ส าหรับนกัเรียนใหค้รบตามจ านวนนกัเรียนและจ านวนกลุ่ม 

 4. ควบคุมเวลาใหเ้ป็นไปตามก าหนด เสนอแนะและคอยตอบปัญหาขอ้สงสยั 

 5. ครูผูส้อนเตรียมชุดกิจกรรมการเรียนรู้ใหน้กัเรียน ประกอบดว้ย 

 5.1 ใบค าสัง่ 

 5.2 ใบความรู้ 

 5.3 ใบกิจกรรม 

 5.4 ใบเฉลยกิจกรรม 

 5.5 แบบทดสอบก่อนเรียน  

 5.6 แบบทดสอบหลงัหลงัเรียน 

 6. เตรียมอุปกรณ์ ตามรายละเอียดในแผนการจดัการเรียนรู้ ก่อนท าการสอนทุกคร้ังใหค้รบตาม

จ านวนนกัเรียนและจ านวนกลุ่ม 

 7. ขณะท่ีนกัเรียนใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผูส้อนคอยดแูลช้ีแนะและใหค้  าปรึกษาสงัเกต

พฤติกรรมการท างานกลุ่ม เพ่ือเสนอแนะและปรับปรุงการท างานกลุ่มใหดี้ข้ึน 

 8. ครูผูส้อนตรวจผลงานนกัเรียน และประเมินผลเป็นระยะๆ และใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่นกัเรียน 

 9. เมื่อเรียนจบทุกเล่มแลว้  ครูผูส้อนใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ใช้

เวลา 45 นาที  
 

 

 

 

             

 



 

                จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

 

 

 

     

 

 

1.  บอกความหมายของห้องสมุดได ้

2.  บอกวตัถุประสงคข์องหอ้งสมุดได ้

3.  อธิบายความส าคญัของห้องสมุดได ้

4.  บอกองคป์ระกอบของห้องสมุดได ้

5.  บอกประเภทของห้องสมุดได ้

6.  อธิบายลกัษณะของห้องสมุดท่ีดีได ้

 

 

 

 



แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 

  
 

เร่ือง ความรู้ทั่วไปเกีย่วกบัห้องสมุด 

วชิา งานห้องสมุด                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ช้ัน มธัยมศึกษาปีที่ 1                                       เวลา  2  ช่ัวโมง 

ผู้สอน  นางสาวนพรัตน์  สงคุ้ม                    โรงเรียนพรานกระต่ายพทิยาคม 

 

สาระส าคญั 

 หอ้งสมุดเป็นสถาบนัหน่ึงของสงัคมท าหนา้ท่ีเก็บรวบรวมสารสนเทศ (Information) ท่ีบนัทึกไว้

ในส่ือประเภทต่าง ๆ คือ หนงัสือ วารสาร หนงัส่ือพิมพ ์ส่ิงพิมพป์ระเภทอ่ืน ๆ และโสตทศันวสัดุ ผูท่ี้มี

หนา้ท่ีในการจดัเก็บและด าเนินงานหอ้งสมุด  ไดแ้ก่  บรรณารักษ ์ ซ่ึงผา่นการศึกษาและฝึกอบรมวิชา

บรรณารักษศาสตร์มาแลว้  จึงสามารถจดัและด าเนินงานหอ้งสมุดไดอ้ยา่งถกูหลกัและสามารถบริการ

หอ้งสมุดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมายของหอ้งสมุดได ้
2. บอกวตัถุประสงคข์องหอ้งสมุดได ้
3. อธิบายความส าคญัของหอ้งสมุดได ้
4. บอกองคป์ระกอบของหอ้งสมุดได ้
5. บอกประเภทของหอ้งสมุดได ้
6. อธิบายลกัษณะของหอ้งสมุดท่ีดีได ้

สาระการเรียนรู้ 

1. ความหมายของหอ้งสมุด 
2. วตัถุประสงคข์องหอ้งสมุด 
3. ความส าคญัของหอ้งสมุด 
4. องคป์ระกอบของหอ้งสมุด 



5. ประเภทของหอ้งสมุด 
6. ลกัษณะของหอ้งสมุดท่ีดี 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

 -  นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ง 20210  งานหอ้งสมุด 

ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ใชเ้วลา 10 นาที 

 1.   ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัหอ้งสมุดโรงเรียนของตนเองและช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบั

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัหอ้งสมุด  

 ขั้นสอน 

2. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 6 คน โดยสมาชิกในกลุ่มท าการเลือกประธานกลุ่ม 
3. ใหป้ระธานกลุ่มมารับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัหอ้งสมุด 
4. นกัเรียนศกึษาใบความรู้ เร่ือง ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัหอ้งสมุด โดยด าเนินการตามค าสัง่  
5. เมื่อนกัเรียนศกึษาใบความรู้เสร็จเรียบร้อยแลว้ ใหน้กัเรียนท ากิจกรรมตามใบกิจกรรมท่ี 1  
6. นกัเรียนท ากิจกรรมตามใบกิจกรรมท่ี 1  เสร็จเรียบร้อยแลว้ใหต้รวจสอบค าตอบกบัใบเฉลย

กิจกรรมท่ี 1   
 ขั้นสรุป 

7. นกัเรียนและครูร่วมสรุปความรู้ตามใบความรู้ เร่ือง ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัหอ้งสมุด 
8. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ง 20210  งานหอ้งสมุด 

ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ือง ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัหอ้งสมุด 

ส่ือการเรียนรู้ 

1. ใบความรู้ เร่ือง ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัหอ้งสมุด 
2. ใบกิจกรรม 
3. ใบเฉลยกิจกรรม 
4. แบบทดสอบก่อนเรียน เร่ือง ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัหอ้งสมุด 
5. แบบทดสอบหลงัเรียน เร่ือง ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัหอ้งสมุด 



การวดัผลประเมนิผล 

1. ตรวจใบกิจกรรม เร่ือง ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัหอ้งสมุด 
2. ตรวจแบบทดสอบประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัหอ้งสมุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลังสอน 

 

1.  ผลการสอน 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

2.  ปัญหาและอุปสรรค 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

3.  แนวทางแกไ้ข 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

4.  ผลท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

      ลงช่ือ    ครูผูส้อน 

                  (นางสาวนพรัตน์   สงคุม้) 

                 ครูช านาญการ  โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 

      ลงช่ือ 

                (นางสุภรัตน์   รัตนประภา) 

        หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 



 

 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา / ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

ไดท้ าการตรวจแผนการจดัการเรียนรู้ ของ นางสาวนพรัตน ์ สงคุม้  แลว้มีความคิดเห็นดงัน้ี 
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     ลงช่ือ 
               (นายสอ้ิง   กนัยะมลู) 
        ผูอ้  านวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

 

ส ำหรับนกัเรียน 

 เลม่  1  ควำมรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัห้องสมดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค าช้ีแจง 

ส าหรับนักเรียน 

 

1.  ใหป้ระธานกลุ่มมอบหมายหนา้ท่ีใหแ้ก่สมาชิกกลุ่ม ดงัน้ี 

  1.1 ผูอ่้าน ท าหนา้ท่ีอ่านขอ้ความต่างๆ ตามค าช้ีแจง 

  1.2 สมาชิกในกลุ่ม ท าตามค าช้ีแจงในใบความรู้ และใบกิจกรรม 

  1.3 ผูค้วบคุมเวลา ท าหนา้ท่ีควบคุมและตรวจสอบเวลาในการท ากิจกรรมแต่ละคร้ังเพ่ือให้

เป็นไปตามเวลาท่ีก  าหนด 

  2.  ประธานกลุ่มน าใบความรู้ เร่ือง ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัหอ้งสมุด ใหผู้ท่ี้ท าหนา้ท่ีอ่าน อ่าน

ขอ้ความในใบความรู้ใหแ้ก่สมาชิกภายในกลุ่มฟัง  

 3.  ประธานกลุ่มน าใบกิจกรรม เร่ือง ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัหอ้งสมุด ใหผู้อ่้านและใหป้ฏิบติัตาม

ค าสัง่ 

 4.  เมื่อหมดเวลาใหป้ระธานกลุ่มเก็บอุปกรณ์ใส่ซองใหเ้รียบร้อย แลว้ส่งคืนครู 

 

 

 

 

 

 

 



1 แบบทดสอบก่อนเรียน 

 

ประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด 

ค าส่ัง จงเลือกค าตอบท่ีถกูตอ้งเพียงขอ้เดียว 

1.  หอ้งสมุด หมายถึง ขอ้ใด 

       ก.  สถานท่ีเก็บรวบรวมวสัดุต่างๆ เพื่อการศึกษา 

       ข.  สถานท่ีเก็บรวบรวมหนงัสือเพื่อการศึกษา 

       ค.  สถานท่ีเก็บรวบรวมวสัดุท่ีตีพิมพเ์พื่อการศกึษาคน้ควา้วจิยั  

            มีการบริหารและการบริการอยา่งมีระบบ 

       ง.  สถานท่ีเก็บรวบรวมวสัดุส่ิงพิมพแ์ละวสัดุไม่ตีพิมพเ์พ่ือการศึกษาคน้ควา้ 

            และมีการจดัหมวดหมู่อยา่งเป็นระบบ 

2.  ขอ้ใดคือสถานท่ีท่ีรวบรวมสรรพวิชาการทัว่ไปทุกสาขาซ่ึงมีทั้งวสัดุตีพิมพแ์ละวสัดุไม่ตีพิมพ ์

  ก.  ศนูยเ์อกสาร 

  ข.  ส านกัข่าวสาร 

  ค.  หอ้งสมุด 

  ง.  พิพิธภณัฑ ์

3.  ขอ้ใดไม่ใช่วตัถุประสงคข์องหอ้งสมุด 

  ก.  เพื่อการคน้ควา้วิจยั 

  ข.  เพื่อการนนัทนาการ 

  ค.  เพื่อใหค้วามรู้และข่าวสาร 

  ง.  เพื่อรวบรวมวิทยาการต่างๆ 

4.  วตัถุประสงคใ์ดของหอ้งสมุดท่ีช่วยใหก้ารเรียนการสอนสมบูรณ์ข้ึน 

       ก.  เพื่อการศกึษา 

  ข.  เพื่อการคน้ควา้วิจยั 

  ค.  เพื่อใหค้วามจรรโลงใจ 



  ง.  เพื่อใหค้วามรู้และข่าวสาร  

5.  ขอ้ใดไม่ใช่ความส าคญัของหอ้งสมุด 

       ก.  ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 

       ข.  เป็นส่ือกลางในกระบวนการเรียนการสอน 

  ค.  กระตุน้ใหรั้กการอ่านและการศึกษาคน้ควา้ 

  ง.  มีเงินงบประมาณในการด าเนินงานอยา่งเพียงพอ 

6.  ขอ้ใดคือองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดของหอ้งสมุด 

  ก.  บรรณารักษ ์

  ข.  อาคารสถานท่ี 

  ค.  เงินงบประมาณ 

  ง.  ทรัพยากรสารนิเทศ 

7.  องคป์ระกอบของหอ้งสมุดขอ้ใดท่ีจะท าใหง้านบริการของหอ้งสมุดมีประสิทธิภาพ  

 ก.  บรรณารักษ ์

 ข.  อาคารสถานท่ี   

 ค.  เงินงบประมาณ 

 ง.  ทรัพยากรสารนิเทศ 

8.  ขอ้ใดจดัว่าเป็นประเภทของหอ้งสมุดโรงเรียน 

  ก.  ใหบ้ริการแก่ประชาชนและช่วยยกระดบัชีวติ 

  ข.  ใหบ้ริการเฉพาะผูท่ี้ท างานใหห้น่วยงานนั้นๆ 

  ค.  ใหบ้ริการแก่นกัเรียน ครู อาจารยแ์ละผูบ้ริหารโรงเรียน 

  ง.   ใหบ้ริการเฉพาะวสัดุการอ่านท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพของหน่วยงานราชการ  

             บริษทั หา้งร้าน ธนาคาร 

9.  หอ้งสมุดท่ีจดัใหบ้ริการแก่นิสิต นกัศึกษา อาจารยแ์ละนกัวจิยั มีวสัดุการอ่านทุกประเภทเก่ียวกบัสาขา

วิชาชีพต่างๆ ปัจจุบนัเรียกหอ้งสมุดน้ีว่าสถาบนัวิทยบริการหรือส านกัหอสมุดคือขอ้ใด 

  ก.  หอ้งสมุดโรงเรียน 

  ข.  หอ้งสมุดวิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยั 

  ค.  หอ้งสมุดเฉพาะ 

  ง .  หอ้งสมุดประชาชน 



10. ขอ้ใดคือลกัษณะท่ีดีของหอ้งสมุด 

       ก.  มีงบประมาณในการด าเนินงานอยา่งเพียงพอ 

 ข.  มีบรรณารักษผ์ูม้ีคุณวุฒิทางบรรณารักษศาสตร์  

 ค.  มีพสัดุ ครุภณัฑห์อ้งสมุดท่ีไดม้าตรฐานและทนัสมยั 

 ง.  มีบริการใหย้มืวสัดุตีพิมพ ์และวสัดุไม่ตีพิมพต่์างๆ แก่ผูใ้ชห้อ้งสมุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

ประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด 

 

 

 

 

 

1. ง 
2. ค 
3. ง 
4. ก 
5. ง 
6. ง 
7. ก 
8. ค 
9. ข 
10. ง 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

ใบความรู้ที ่ 1 

 

 

 

 

เร่ือง  ความรู้ทั่วไปเกีย่วกับห้องสมุด 

 

 



 

 

ใบความรู้ที่ 1 

เร่ือง  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับห้องสมุด 

 

 

 

 

 

  ค าส่ัง 

 

1. ผูท้  าหนา้ท่ีอ่าน  อ่านขอ้ความในใบความรู้ใหแ้ก่สมาชิกภายในกลุ่มฟัง 
2. สมาชิกในกลุ่มร่วมกนัศกึษาใบความรู้และร่วมกนัอภิปราย 
3. ผูค้วบคุมเวลา ท าหนา้ท่ีควบคุมเวลาตามท่ีก  าหนด โดยใชเ้วลา 20 นาที 
4. เมื่อหมดเวลาใหน้กัเรียนท ากิจกรรมในใบกิจกรรมท่ี 1  

 

 

 

 

 

 



ใบความรู้ที่ 1 

เร่ือง ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับห้องสมุด 

 

หอ้งสมุด  นบัเป็นสถาบนัหน่ึงของสงัคมท าหนา้ท่ีเก็บรวบรวมสารสนเทศ (Information)          

ท่ีบนัทึกไวใ้นส่ือประเภทต่าง ๆ คือ หนงัสือ วารสาร หนงัส่ือพิมพ ์ส่ิงพิมพป์ระเภทอ่ืน ๆ และ

โสตทศันวสัดุ เช่น สไลด ์ไมโครฟิลม์ ไมโครฟิช  เป็นตน้  ผูท่ี้มีหนา้ท่ีในการจดัเก็บและด าเนินงาน

หอ้งสมุด  ไดแ้ก่  บรรณารักษ ์ ซ่ึงผา่นการศึกษาและฝึกอบรมวิชาบรรณารักษศาสตร์มาแลว้  จึงสามารถ

จดัและด าเนินงานหอ้งสมุดไดอ้ยา่งถกูหลกัและสามารถบริการหอ้งสมุดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ความหมายของห้องสมุด 

 ค าว่า “หอ้งสมุด” มีค  าใชอ้ยูห่ลายค า ในประเทศไทยสมยัก่อนเรียกว่า “หอหนงัสือ” หอ้งสมุด

ตรงกบัภาษาองักฤษว่า Library  มาจากศพัทภ์าษาละตินว่า LIbraria   

 หอ้งสมุด  คือ สถานท่ีรวบรวมสรรพวิทยาการต่าง ๆ ท่ีใชเ้พ่ือการศึกษาคน้ควา้ทุกประเภททั้ง

วสัดุประเภทส่ิงตีพิมพ ์และวสัดุท่ีไม่ตีพิมพ ์ไดแ้ก่ หนงัสือ วารสาร หนงัสือพิมพ ์เอกสารอ่ืน ๆ ตน้ฉบบั

ตวัเขียน โสตทศันวสัดุต่าง ๆ เช่น แผนท่ี รูปภาพ ลกูโลก แผน่เสียง ภาพน่ิง ภาพยนตร์ เป็นตน้ โดยมีการ

จดัระบบอยา่งมีระเบียบเพื่อบริการแก่ผูใ้ชใ้นอนัท่ีจะส่งเสริมการเรียนรู้และความจรรโลงใจตามความ

สนใจและความตอ้งการของแต่ละบุคคล โดยมเีจา้หนา้ท่ีซ่ึงมีความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์เป็น

ผูด้  าเนินการบริหารงาน และจดัเตรียมใหบ้ริการแก่ผูใ้ชห้อ้งสมุด เพื่อใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บความสะดวก และเกิด

ประโยชน์สูงสุด 

วตัถุประสงค์ของห้องสมุด 

 หอ้งสมุดโดยทัว่ไปมีวตัถุประสงค ์5 ประการ คือ 

1. เพือ่การศึกษา (EDUCATION) ในการศึกษาทุกระดบัตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ประถมศึกษา  
มธัยมศึกษา  และอุดมศึกษา ผูศ้กึษาจ าเป็นตอ้งใชว้สัดุอุปกรณ์ต่างๆ  ในหอ้งสมุดประกอบค าสอนของครู  
อาจารย ์ จึงจะมีความรู้อยา่งสมบูรณ์  ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาถึงชั้นสูงก็อาจใชห้อ้งสมุดศึกต่อไปไดต้ลอดชีพ  
เพราะหอ้งสมุดเป็นแหล่งวิชาใหศ้ึกษาและคน้ควา้หาส่ิงท่ีสงสยัไดต้ลอดเวลา  เพราะมีทั้งวสัดุท่ีเป็น
ส่ิงพิมพแ์ละโสตทศันวสัดุ 



เพือ่ให้ความรู้และข่าวสาร (INFORMATION) หอ้งสมุดเป็นแหล่งกลางส าหรับศึกษาทางวิชาการใหม่ ๆ  

และติดตามข่าวความเคล่ือนไหวทั้งภายในและภายนอกประเทศทัว่โลก  เช่น ข่าวซ่ึงปรากฏใน

หนงัสือพิมพร์ายวนัและวารสารหรือส่ิงพิมพใ์นรูปแบบอ่ืน ๆ เป็นตน้ ท าใหเ้ป็นคนทนัโลก  มีความคิด

ริเร่ิมใหม่ ๆ ท่ีจะช่วยพฒันาประเทศ และช่วยใหเ้ป็นพลเมอืงดีมีความรับผดิชอบในดา้นการการท างาน

และการใชชี้วิตประจ าวนั 

2. เพือ่การค้นคว้าวจิยั (RESEARCH) หอ้งสมุดเป็นเก็บรักษาหนงัสือและวสัดุอุปกรณ์ทุกชนิด
ไวส้ าหรับใหบ้ริการ  ผูท่ี้จะท าการวจิยัเร่ืองใหม่ ๆ ข้ึนมายอ่มตอ้งคน้ควา้เร่ืองท่ีมีอยูเ่ดิมเสียก่อน  การ
คน้ควา้วิจยัจะช่วยใหเ้กิดพฒันาการในวิชาการสาขาต่าง ๆ ดงันั้นหอ้งสมุดจึงมีบทบาทเป็นอยา่งยิง่ในการ
รวบรวมส่ิงพิมพต่์าง ๆ ไวบ้ริการผูท้  าการวิจยั  อีกประการหน่ึงจะท าให ้ผูท่ี้ท าการวจิยัไดท้ราบว่า
งานวิจยัเร่ืองนั้น ๆ มีใครท าแลว้หรือยงัจะไดไ้ม่ท าซ ้า 

3. เพือ่ให้ความจรรโลงใจ (INSPIRATION) การอ่านหนงัสือใหค้วามสุขทางใจ เกิดความช่ืน
ชมในการคิดทีดีงามของผูอ่ื้น และเกิดความคิดท่ีจะแต่งหนงัสือของตวัเองบา้ง  เป็นการใหป้ระโยชน์แก่
ตนัเองและผูอ่ื้น นอกจอกนั้นหอ้งสมุดยงัรวบรวมส่ือไวห้ลายประการท่ีใหค้วามจรรโลงใจแก่ผูอ่้าน เช่น 
บทกวีอนัไพเราะ ขอ้คิดของนกัปราชญ ์ ชีวประวติัของบุคคลส าคญั เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นแรงจูงใจ
ประการหน่ึงท่ีท าใหผู้อ่้านเกิดความจรรโลงใจปรารถนาท่ีจะกระท าแต่ส่ิงนั้น 

4. เพือ่การนันทนาการ (RECREATION) การอ่านหนงัสือเป็นการพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีดีท่ีสุดให้
ความเพลิดเพลินและพึงพอใจ ใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน์ เป็นงานอดิเรกอยา่งหน่ึง ท่ีช่วยใหผู้ใ้ชเ้กิดความ
สบายใจ สุขใจ ซ่ึงเป็นส่ิงจ  าเป็นส าหรับมนุษย ์ นอกจากนั้นหอ้งสมุดบางอาจจะสะสมภาพต่าง ๆ ไวม้าก 
เช่น  ภาพเขียน  ภาพถ่าย  เป็นตน้ ท าใหผู้ใ้ชห้อ้งสมุดจะไดดู้ใหส้บายตาอีกดว้ย 

ความส าคญัของห้องสมุด 

 หอ้งสมุดเป็นแหล่งรวบรวมสรรพวิทยาต่าง ๆ หลายสาขา ซ่ึงผูท่ี้ตอ้งการศึกษาหาความรู้หรือ

คน้ควา้ขอ้มลูต่าง ๆ จะเขา้มาใชบ้ริการหอ้งสมุดทั้งส้ิน ดงันั้นความส าคญัของหอ้งสมุดจึงมีมากมาย  อาจ

สรุปไดเ้ป็นขอ้ ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. หอ้งสมุดเป็นท่ีรวมวิทยาการต่าง ๆ ท่ีอาจารย ์นิสิต นกัศกึษา และนกัเรียนเขา้มาคน้ควา้หา
ความรู้ในแขนงวิชาท่ีมกีารเรียนการสอน 

2. หอ้งสมุดเป็นท่ีท่ีทุกคนจะเลือกมาอ่านหนงัสือ และคน้ควา้หาขอ้มลูต่าง ๆ ไดโ้ดยอิสระ ตาม
ความสนใจของแต่ละบุคคล  ไม่มีใครบงัคบั 

3. หอ้งสมุดช่วยใหผู้ใ้ชห้อ้งสมุดพอใจท่ีจะอ่านหนงัสือ และส่ิงพิมพต่์าง ๆ ไดต้ามความพอใจ 
 



4. หอ้งสมุดช่วยใหผู้ใ้ชห้อ้งสมุดมีความรู้ทนัสมยั ทนัเหตุการณ์อยูเ่สมอ 
5. หอ้งสมุดช่วยใหผู้ใ้ชห้อ้งสมุดมีนิสยัรักการอ่าน การคน้ควา้และหาความรู้ไดโ้ดยตนเอง 
6. หอ้งสมุดช่วยใหผู้ใ้ชห้อ้งสมุดรู้จกัใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน์ 
7. หอ้งสมุดช่วยใหผู้ใ้ชห้อ้งสมุดมีความเพลิดเพลิน ซ่ึงนบัว่าเป็นการพกัผอ่นทางอารมณ์ของ

ผูใ้ชห้อ้งสมุดวิธีหน่ึงดว้ย 

องค์ประกอบของห้องสมดุ 

 ห้องสมุด คอื แหล่งรวบรวมวสัดุเพือ่การศึกษาและค้นคว้าวจิยั แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ    ได้ดังนี ้

1. ส่ิงตีพิมพ ์ไดแ้ก่  หนงัสือ  วารสาร  หนงัสือพิมพ ์ เอกสาร  จุลสาร ในสาขาวิชาต่าง ๆ  
หนงัสือท่ีเป็นความรู้ทัว่ไป  หนงัสือท่ีมีคุณค่าถาวรและหนงัสืออา้งอิง 

2. หนงัสือตวัเขียน ไดแ้ก่  สมุดข่อย  หนงัสือลาน  และตน้ฉบบัท่ีเขียนดว้ยลายมืออ่ืน ๆ 
3. โสตทศันวสัดุ ไดแ้ก่ ภาพยนตร์สารคดี  ฟิลม์สตริป  สไลด ์ แถบเสียง  แผน่เสียง  ลกูโลก  

แผนท่ี  รูปภาพ  ฯลฯ 
4. วสัดุยอ่ส่วน ไดแ้ก่ ไมโครฟิลม์ ไมโครการ์ด ไมโครฟิช  (microfiche)  ซ่ึงตอ้งใชเ้คร่ืองอ่าน

เป็นพิเศษ 
องคป์ระกอบส าคญัของหอ้งสมุด  คือ  อาคารสถานท่ี  วสัดุเพื่อการศึกษาและคน้ควา้วิจยั  

บรรณารักษท่ี์มคุีณวุฒิทางบรรณารักษศาสตร์และเจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุดในจ านวนท่ีเพียงพอท าหนา้ท่ี

ใหบ้ริการอยา่งมีประสิทธิภาพตามวตัถุประสงคข์องหอ้งสมุดและเงินงบประมาณอยา่งเพียงพอ 

ประเภทของห้องสมดุ 

ตามหลกัสากลแบ่งห้องสมุดออกได้ดังนี ้
1. ห้องสมุดโรงเรียน (School Library) โรงเรียนแต่ละแห่งจดัใหม้ีหอ้งสมุดเพ่ือใหบ้ริการแก่

นกัเรียน  ครู อาจารย ์และผูบ้ริหารโรงเรียนและไดรั้บเงินงบประมาณจากโรงเรียนเป็นประจ า  ใน
สหรัฐอเมริกาไดจ้กัใหใ้ชโ้สตทศันูปกรณ์ในหอ้งสมุดโรงเรียนอยา่งกวา้งขวาง และเรียกหอ้สมุดโรงเรียน
ว่า ศนูยโ์สตทศันูปกรณ์โรงเรียน  วตัถุประสงคท่ี์ส าคญัในการจดัตั้งก็เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตรใหม้ีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัช่วยเสริมสร้างนิสยัรักการอ่านและศึกษาคน้ควา้ตนเองใหแ้ก่
นกัเรียน 

2. ห้องสมุดวทิยาลยัและมหาวทิยาลยั หรือห้องสมุดสถาบนัอดุมศึกษา (Collage and 
University Library) คือหอ้งสมุดท่ีอยูต่ามสถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ ปัจจุบนัส่วนมากใชค้  าว่า “สถาบนั
วิทยบริการ” หรือ “ส านกัหอสมุด” แทนค าว่า “หอ้งสมุด” จดัใหบ้ริการแก่ นิสิต นกัศกึษา อาจารย ์และ
นกัวจิยั มีวสัดุการอ่านทุกประเภทเก่ียวกบัสาขาวิชาชีพต่าง ๆ 



3. ห้องสมุดประชาชน (Public Library) รัฐบาลน าเงินภาษีของประชาชนมาจดับริการ
หอ้งสมุดประชาชน  ซ่ึงมีหนงัสือและวสัดุการอ่านทุกประเภท  เปิดใหป้ระชาชนเขา้ใชแ้ละขอยมืหนงัสือ
ไดโ้ดยไม่เสียค่าบริการ  โดยใหบ้ริการในดา้นส่ิงพิมพแ์ละโสตทศันวสัดุแก่ประชาชนโดยไม่จ  ากดัเพศ  
วยั  ระดบัคามรู้  เช้ือชาติ  และศาสนา  เพ่ือช่วยยกระดบัชีวติ  สติปัญญา  และความรับผดิชอบ  หอ้งสมุด
ประชาชนจะตั้งตามจงัหวดัและอ าเภอ ปัจจุบนัน้ียงัมีตั้งตามหมู่บา้นท่ีเจริญแลว้ตามชนบท  แต่เป็น
หอ้งสมุดขนาดเลก็ 

4. ห้องสมุดเฉพาะ (Special Library) โดยมาเป็นหอ้งสมุดของหน่วยราชการ  บริษทั   หา้งร้าน 
ธนาคาร เป็นตน้ เพ่ือใหบ้ริการเฉพาะผูท่ี้ท างานในหน่วยงานนั้น ๆ มีทั้งส่ิงพิมพแ์ละโสตทศันวสัดุต่าง ๆ 
ส่วนใหญ่ในหอ้งสมุดเฉเพาะจ ากดัสาขาวิชาเฉพาะลงไป ส าหรับผูใ้ชข้องหน่วยงานท่ีหอ้งสมุดนั้น ๆ 
ตั้งอยู ่หรืออาจจะมีสาขาสิชาอ่ืน ๆ เก่ียวขอ้งบา้ง เช่น หอ้งสมุดกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  
หอ้งสมุดธนาคารกรุงเทพ จ ากดั หอ้งสมุดกรมการแพทยท์หารบก เป็นตน้ 

5. หอสมุดแห่งชาต ิ(National  Library ) ไดแ้ก่  หอ้งสมุดท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ือเก็บรวบรวมส่ิงพิมพ์
และโสตทศันวสัดุทุกชนิดและทุกช่ือท่ีผลิตข้ึนในประเทศหรือผลิตในประเทศอ่ืนแต่มีเน้ือหาเก่ียวกบั
ประเทศนั้น ๆ ส าหรับใชป้ระโยชน์ในการคน้ควา้วิจยัและถือเสมือนว่าส่ือเหล่านั้นเป็นสมบติัทาง
วฒันธรรมอยา่งหน่ึงของชาติ หอสมุดแห่งชาติของไทยนอกจากกรุงเทพมหานครแลว้ยงัมีสาขาใน
จงัหวดันครศรีธรรมราช  สงขลา  เชียงใหม่ ส าพนู สิงห์บุรี  ขอนแก่นและบุรีรัมย ์อีกดว้ย 

หมายเหตุ  หนงัสือบางเล่มจะแบ่งหอ้งสมุดออกเป็น 4 ประเภท โดยถือว่าหอสมุดแห่งชาติก็จดัอยูใ่น

หอ้งสมุดประชาชน 

ลกัษณะงานของห้องสมุด 

 หอ้งสมุดทุกประเภทจะมีลกัษณะงานหลกัคลา้ยคลึงกนั 3 ประเภท คือ งานบริหาร งานเทคนิค 

งานบริการและกิจกรรม อาจจะแตกต่างกนัในลกัษณะ 

งานบริการและกิจกรรม ตามแต่ประเภทของหอ้งสมุด 

 

 

 

 



ลกัษณะของห้องสมุดทีด่ ี

 หอ้งสมุดท่ีดีควรมกีารจดับริการท่ีสนองความตอ้งการของผูใ้ชอ้ยา่งกวา้งขวางผูใ้ชไ้ดรั้บความ

สะดวกรวดเร็ว และสามารถใชห้อ้งสมุดในการเพ่ิมพนูความรู้ และตลอดจนน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้ห้

เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้นหอ้งสมุดท่ีดีควรจดัหา  จดัระเบียบ และจดับริการ

ดงัต่อไปน้ี 

1. มีหนงัสือ วสัดุส่ิงพิมพแ์ละโสตทศันวสัดุ ส าหรับใหบ้ริการแก่ผูใ้ชอ้ยา่งกวา้งขวางทุก
ประเภท 

2. มีบริการใหย้มืหนงัสือ วสัดุส่ิงพิมพ ์หรือเอกสาร แก่ผูใ้ชห้อ้งสมุดเพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ใ้ช้
หอ้งสมุดไดใ้ชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. จดับริการและแนะน าการอ่าน บริการตอบค าถาม บริการช่วยการคน้ควา้เพื่อเปิดโอกาสให้
ผูใ้ชห้อ้งสมุดไดใ้ชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. มีหนงัสืออา้งอิงซ่ึงสงวนไวใ้ชเ้ฉพาะในหอ้งสมุดหรือใหข้อยมืไดใ้นเวลาจ ากดัเพื่อเปิด
โอกาสใหผู้ใ้ชไ้ดใ้ชห้นงัสืออา้งอิงทัว่ถึงกนัและควรจดับริการหนงัสือจองดว้ย 

5. มีการจดัหนงัสือเป็นหมวดหมู่ตามระบบสากลไวใ้นชั้นเปิด เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถหยบิไดด้ว้ย
ตนเองโดยสะดวก 

6. จดัท าคู่มือหรือเคร่ืองมือท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการใชว้สัดุอุปกรณ์ของหอ้งสมุด เช่น 
บตัรรายการ  รายช่ือหนงัสือ  คู่มือหนงัสือท่ีน่าสนใจ  เป็นตน้ 

7. จดับริการแนะน าหนงัสือดี หรือหนงัสือท่ีน่าสนใจ  หนงัสือท่ีจดัหาเขา้หอ้งสมุดใหม ่ๆ 
เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการไดท้ราบ 

8. จดัสถานท่ีสะอาดเรียบร้อย เหมาะสมเป็นหอ้งสมุด  เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการไดรั้บความ
สะดวกสบายตามสมควร  เช่น  มีแสงสว่างเพียงพอ มีโต๊ะ เกา้อ้ีนัง่สบาย ปราศจากเสียงรบกวนท าลาย
สมาธิ มีอากาศถ่ายเท หรือมีพดัลมระบายอากาศ  เป็นตน้ 

9.  มีงบประมาณส าหรับการด าเนินงานและการจดับริการเป็นประจ าและเพียงพอ 

 

 

 

 



ใบกิจกรรมที่ 1 

เร่ือง ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับห้องสมุด 

 

 

ค าส่ัง 

 

 1. ใหห้วัหนา้กลุ่มแจกใบกิจกรรมท่ี 1  ใหส้มาชิกทุกคน คนละ 1 แผน่ แลว้ใหส้มาชิกในกลุ่มทุก

คนศึกษาใบกิจกรรมท่ี 1  เร่ือง ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัหอ้งสมุด 

 2. ใหส้มาชิกทุกคนตอบค าถามลงในใบกิจกรรมท่ี 1    

3. เมื่อหมดเวลาใหต้รวจค าตอบกบัใบเฉลยกิจกรรมท่ี 1   

4. ครูผูส้อนเป็นท าหนา้ท่ีควบคุมเวลาใหเ้ป็นไปตามก าหนด  

 

ผลการเรียนรู้ 

 เมื่อนกัเรียนท ากิจกรรมน้ีแลว้นกัเรียนสามารถ 

1.  บอกความหมายของหอ้งสมุดได ้

2.  บอกวตัถุประสงคข์องหอ้งสมุดได ้

3.  อธิบายความส าคญัของหอ้งสมุดได ้

4.  บอกองคป์ระกอบของหอ้งสมุดได ้

5.  บอกประเภทของหอ้งสมุดได ้

6.  อธิบายลกัษณะของหอ้งสมุดท่ีดีได ้



ใบกิจกรรมที่ 1 

เร่ือง ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับห้องสมุด 

 

ช่ือ- สกุล................…………………………………………………ชั้น.................. 

ค าช้ีแจง  ใหส้มาชิกในกลุ่มช่วยกนัตอบค าถามต่อไปน้ี 

1. หอ้งสมุด มีความหมายว่าอยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. หอ้งสมุดมีวตัถุประสงคข์องการจดับริการหอ้งสมุดอยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. หอ้งสมุดมีความส าคญักบันกัเรียนอยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 



4. จงอธิบายองคป์ระกอบท่ีส าคญัของหอ้งสมุดมาอยา่งละเอียด 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

5. หอ้งสมุดมีก่ีประเภท อะไรบา้ง 

……………………………………………………………………………………………………………
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ใบเฉลยกิจกรรมที่ 1 

เร่ือง ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับห้องสมุด 

ค าช้ีแจง  ใหส้มาชิกในกลุ่มช่วยกนัตอบค าถามต่อไปน้ี 

1. หอ้งสมุด มีความหมายว่าอยา่งไร 

 ห้องสมดุ  คือ สถานท่ีรวบรวมสรรพวิทยาการต่าง ๆ ท่ีใช้เพ่ือการศึกษาค้นคว้าทุกประเภทท้ัง

วัสดุประเภทส่ิงตีพิมพ์ และวัสดุท่ีไม่ตีพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ เอกสารอ่ืน ๆ ต้นฉบับ

ตัวเขียน โสตทัศนวัสดตุ่าง ๆ เช่น แผนท่ี รูปภาพ ลกูโลก แผ่นเสียง ภาพน่ิง ภาพยนตร์ เป็นต้น โดยมีการ

จัดระบบอย่างมีระเบียบเพ่ือบริการแก่ผู้ใช้ในอันท่ีจะส่งเสริมการเรียนรู้และความจรรโลงใจตามความ

สนใจและความต้องการของแต่ละบุคคล โดยมีเจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์เป็น

ผู้ด  าเนินการบริหารงาน และจัดเตรียมให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมดุ เพ่ือให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวก และเกิด

ประโยชน์สูงสุด 

2. หอ้งสมุดมีวตัถุประสงคข์องการจดับริการหอ้งสมุดอยา่งไร 

 1. เพ่ือการศึกษา 

 2. เพ่ือให้ความรู้และข่าวสาร 

 3. เพ่ือการค้นคว้าวิจัย 

 4. เพ่ือให้ความจรรโลงใจ 

 5. เพ่ือการนันทนาการ 

3. หอ้งสมุดมีความส าคญักบันกัเรียนอยา่งไร 

 ห้องสมดุเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้โดยท่ีทุกคนสามารถเลือกอ่านหนังสือและค้นคว้าหา

ข้อมลูต่าง ๆ ได้โดยอิสระตามความสนใจของแต่ละบคุคล  ห้องสมดุยงัช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมดุพอใจท่ีจะ

อ่านหนังสือและส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ได้ตามความพอใจ ท าให้ผู้ใช้ห้องสมดุมีความรู้ทันสมยั ทันเหตุการณ์อยู่

เสมอ ช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมดุมีนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้าและหาความรู้ได้โดยตนเอง และการรู้จักใช้เวลา

ให้เป็นประโยชน์ 



4. จงอธิบายองคป์ระกอบท่ีส าคญัของหอ้งสมุดมาอยา่งละเอียด 

1. ส่ิงตีพิมพ์ ได้แก่  หนังสือ  วารสาร  หนังสือพิมพ์  เอกสาร  จุลสาร ในสาขาวิชาต่าง ๆ  
หนังสือท่ีเป็นความรู้ท่ัวไป  หนังสือท่ีมีคุณค่าถาวรและหนังสืออ้างอิง 

2. หนังสือตัวเขียน ได้แก่  สมดุข่อย  หนังสือลาน  และต้นฉบบัท่ีเขียนด้วยลายมืออ่ืน ๆ 
3. โสตทัศนวัสดุ ได้แก่ ภาพยนตร์สารคดี  ฟิล์มสตริป  สไลด์  แถบเสียง  แผ่นเสียง  ลกูโลก  

แผนท่ี  รูปภาพ  ฯลฯ 
4. วัสดุย่อส่วน ได้แก่ ไมโครฟิล์ม ไมโครการ์ด ไมโครฟิช  (microfiche)  ซ่ึงต้องใช้เคร่ืองอ่าน

เป็นพิเศษ 

5. หอ้งสมุดมีก่ีประเภท อะไรบา้ง 

 5  ประเภท  

 1. ห้องสมดุโรงเรียน 

 2. ห้องสมดุวิทยาลยัและมหาวิทยาลยั หรือสถาบันอุดมศึกษา 

 3. ห้องสมดุประชาชน 

 4. ห้องสมดุเฉพาะ 

 5. หอสมดุแห่งชาติ 

6. ลกัษณะของหอ้งสมุดท่ีดีในความคิดของนกัเรียนควรจะเป็นอยา่งไร 

1. มีหนังสือ วัสดุส่ิงพิมพ์และโสตทัศนวัสดุ ส าหรับให้บริการแก่ผู้ใช้ทุกประเภท 
2. มีบริการให้ยืมหนังสือ วัสดุส่ิงพิมพ์ หรือเอกสารแก่ผู้ใช้ห้องสมดุเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ใช้

ห้องสมดุได้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มีการจัดบริการแนะน าการอ่าน บริการตอบค าถาม บริการช่วยการค้นคว้าเพ่ือเปิดโอกาสให้

ผู้ใช้ห้องสมดุได้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีหนังสืออ้างอิงซ่ึงสงวนไว้ใช้เฉพาะในห้องสมดุหรือให้ขอยืมได้ในเวลาจ ากัดเพ่ือเปิด

โอกาสให้ผู้ใช้ได้ใช้หนังสืออ้างอิงท่ัวถึงกันและควรจัดบริการหนังสือจองด้วย 
5. มีการจัดหนังสือเป็นหมวดหมู่ตามระบบสากลไว้ในช้ันเปิด เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถหยิบได้ด้วย

ตนเองโดยสะดวก 



6. จัดท าคู่มือหรือเคร่ืองมือท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการใช้วัสดุอุปกรณ์ของห้องสมดุ เช่น 
บัตรรายการ  รายช่ือหนังสือ  คู่มือหนังสือท่ีน่าสนใจ  เป็นต้น 

7. จัดบริการแนะน าหนังสือดี หรือหนังสือท่ีน่าสนใจ  หนังสือท่ีจัดหาเข้าห้องสมดุใหม่ ๆ 
เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้ทราบ 

8. จัดสถานท่ีสะอาดเรียบร้อย เหมาะสมเป็นห้องสมดุ  เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับความ
สะดวกสบายตามสมควร  เช่น  มีแสงสว่างเพียงพอ มีโต๊ะ เก้าอีน่ั้งสบาย ปราศจากเสียงรบกวนท าลาย
สมาธิ มีอากาศถ่ายเท หรือมีพัดลมระบายอากาศ  เป็นต้น 

9. มีงบประมาณส าหรับการด าเนินงานและการจัดบริการเป็นประจ าและเพียงพอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบทดสอบหลังเรียน 

 

ประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด 

ค าส่ัง จงเลือกค าตอบท่ีถกูตอ้งเพียงขอ้เดียว 

1.  ขอ้ใดคือสถานท่ีท่ีรวบรวมสรรพวิชาการทัว่ไปทุกสาขาซ่ึงมีทั้งวสัดุตีพิมพแ์ละวสัดุไม่ตีพิมพ ์

  ก.  ศนูยเ์อกสาร     

  ข.  ส านกัข่าวสาร 

  ค.  หอ้งสมุด     

  ง.  พิพิธภณัฑ ์

2.  หอ้งสมุด หมายถึง ขอ้ใด 

       ก.  สถานท่ีเก็บรวบรวมวสัดุต่างๆ เพื่อการศึกษา 

       ข.  สถานท่ีเก็บรวบรวมหนงัสือเพื่อการศึกษา 

       ค.  สถานท่ีเก็บรวบรวมวสัดุท่ีตีพิมพเ์พื่อการศกึษาคน้ควา้วจิยั  

            มีการบริหารและการบริการอยา่งมีระบบ 

       ง.  สถานท่ีเก็บรวบรวมวสัดุส่ิงพิมพแ์ละวสัดุไม่ตีพิมพเ์พ่ือการศึกษาคน้ควา้ 

            และมีการจดัหมวดหมู่อยา่งเป็นระบบ 

3.  วตัถุประสงคใ์ดของหอ้งสมุดท่ีช่วยใหก้ารเรียนการสอนสมบูรณ์ข้ึน 

       ก.  เพื่อการศกึษา 

  ข.  เพื่อการคน้ควา้วิจยั 

  ค.  เพื่อใหค้วามจรรโลงใจ 

  ง.  เพื่อใหค้วามรู้และข่าวสาร  

4.  ขอ้ใดไม่ใช่วตัถุประสงคข์องหอ้งสมุด 

  ก.  เพื่อการคน้ควา้วิจยั 

  ข.  เพื่อการนนัทนาการ 

  ค.  เพื่อใหค้วามรู้และข่าวสาร 

  ง.  เพื่อรวบรวมวิทยาการต่างๆ 



5.  ขอ้ใดคือองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดของหอ้งสมุด 

  ก.  บรรณารักษ ์     ข.  อาคารสถานท่ี 

  ค.  เงินงบประมาณ     ง.  ทรัพยากรสารนิเทศ 

6.  ขอ้ใดไม่ใช่ความส าคญัของหอ้งสมุด 

       ก.  ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 

       ข.  เป็นส่ือกลางในกระบวนการเรียนการสอน 

  ค.  กระตุน้ใหรั้กการอ่านและการศึกษาคน้ควา้ 

  ง.  มีเงินงบประมาณในการด าเนินงานอยา่งเพียงพอ 

7.  ขอ้ใดจดัว่าเป็นประเภทของหอ้งสมุดโรงเรียน 

  ก.  ใหบ้ริการแก่ประชาชนและช่วยยกระดบัชีวติ 

  ข.  ใหบ้ริการเฉพาะผูท่ี้ท างานใหห้น่วยงานนั้นๆ 

  ค.  ใหบ้ริการแก่นกัเรียน ครู อาจารยแ์ละผูบ้ริหารโรงเรียน 

  ง.   ใหบ้ริการเฉพาะวสัดุการอ่านท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพของหน่วยงานราชการ  

             บริษทั หา้งร้าน ธนาคาร 

8.  องคป์ระกอบของหอ้งสมุดขอ้ใดท่ีจะท าใหง้านบริการของหอ้งสมุดมีประสิทธิภาพ  

  ก.  บรรณารักษ ์     ข.  อาคารสถานท่ี   

  ค.  เงินงบประมาณ     ง.  ทรัพยากรสารนิเทศ 

9.  ขอ้ใดคือลกัษณะท่ีดีของหอ้งสมุด 

       ก.  มีงบประมาณในการด าเนินงานอยา่งเพียงพอ 

 ข.  มีบรรณารักษผ์ูม้ีคุณวุฒิทางบรรณารักษศาสตร์  

 ค.  มีพสัดุ ครุภณัฑห์อ้งสมุดท่ีไดม้าตรฐานและทนัสมยั 

 ง.  มีบริการใหย้มืวสัดุตีพิมพ ์และวสัดุไม่ตีพิมพต่์างๆ แก่ผูใ้ชห้อ้งสมุด 

10. หอ้งสมุดท่ีจดัใหบ้ริการแก่นิสิต นกัศึกษา อาจารยแ์ละนกัวจิยั มีวสัดุการอ่านทุกประเภทเก่ียวกบั

สาขาวิชาชีพต่างๆ ปัจจุบนัเรียกหอ้งสมุดน้ีว่าสถาบนัวิทยบริการหรือส านกัหอสมุดคือขอ้ใด 

  ก.  หอ้งสมุดโรงเรียน 

  ข.  หอ้งสมุดวิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยั 

  ค.  หอ้งสมุดเฉพาะ 

  ง .  หอ้งสมุดประชาชน 



 

เฉลยแบบทดสอบ 

 

ประจ าชุดการเรียนการสอน เร่ือง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด 
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