
LIBRALIAN 

      รายวิชาห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า  รหัสวิชา ง21201   
กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี        กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี        กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี           



 

 

  

           เอกสารประกอบการเรียนเล่มนี้  จัดท าข้ึนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า (ง21201)  หน่วยการเรียนรูท้ี่ 1 เรื่อง หนึง่ห้องสมุด หนึ่งแหลง่เรียนรู้    
เล่มท่ี 1 ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ ใบงาน และ
แบบทดสอบหลงัเรียน  ซึ่งเอกสารประกอบการเรียน มีทัง้หมด 7 เล่ม ดังนี ้            
   เล่มที่ 1 ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู ้ จ านวน 1 ช่ัวโมง    
   เล่มที่ 2 แหล่งเรียนรู้  จ านวน 1 ช่ัวโมง      
   เล่มที่ 3 ระเบียบการใช้ห้องสมุด จ านวน 1 ช่ัวโมง    
   เล่มที่ 4 มารยาทการใช้บรกิารห้องสมุด จ านวน 1 ช่ัวโมง   
   เล่มที่ 5 งานบริการของห้องสมุด จ านวน 1 ช่ัวโมง    
   เล่มที่ 6 งานบริการยืม-คืนทรัพยากรห้องสมุด  จ านวน 1 ช่ัวโมง  
   เล่มที่ 7 ทรัพยากรสารสนเทศ จ านวน 1 ช่ัวโมง                                     

  เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า (ง21201) นอกจาก
จะใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนแล้ว นักเรียนสามารถศึกษาเนือ้หา และประเมนิผล  
การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ช่วยส่งเสรมินิสัยรักการอ่านการเรียนรู้  เพื่อใหส้อดคล้องกบัการปฏิรูป
การศึกษาของไทยทีมุ่่งให้นักเรียนมีความสมบรูณ์ทั้งด้านสตปิัญญา ความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม 

 

         นันทิดา  พันธ์ใหญ่ 
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สารบัญ 

 หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
ค าช้ีแจงการใช้เอกสารประกอบการเรียนส าหรบัครู ค 
ค าช้ีแจงการใช้เอกสารประกอบการเรียนส าหรบันักเรียน ง 
ผลการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้ จ 
แบบทดสอบก่อนเรียน 1 
ใบความรู้ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด  3 
ใบงาน เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด  14 

แบบทดสอบหลงัเรียน 16 
กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 18 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 19 
เฉลยใบงาน เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด  20 
แบบบันทึกคะแนน  22 
บรรณานุกรม 23 
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    ค าช้ีแจง                                     

การใช้เอกสารประกอบการเรียน

เมื่อครผููส้อนได้น าเอกสารประกอบการเรียนไปใช้ควรปฏิบัต ิดังนี้ 
               

 1. ศึกษาเนื้อหาความรู้ และกิจกรรมสง่เสรอมการเรียนรูเ้พือ่เตรียมจัดการเรียนรู้   
 2. ทดสอบความรู้ก่อนเรียน เพื่อวัดพื้นฐานความรู้ของนักเรยีนแต่ละคน    
 3. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนควบคู่กบัแผนการจัด 
    การเรียนรู้              
 4. ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากเอกสารประกอบการเรียน และท าใบงาน  โดยครูควรช้ีแจงและอธิบาย 
    ให้นักเรียนเข้าใจกอ่นลงมือท าใบงาน         
 5. ตรวจผลงานและเฉลยใบงานให้เป็นคะแนนผลการประเมนิระหว่างเรียน    
 6. ทดสอบความรู้หลังเรียน หลังจากที่นกัเรียนเรียนจบแล้ว      
 7. ใช้เป็นสื่อการสอนส าหรบัครู และเป็นแบบเรียนส าหรับนกัเรียนในการศึกษาค้นคว้า และสามารถ
    น าไปใช้เป็นสื่อส าหรับสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่เรียนช้าหรือเรียนไม่ทัน 
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ค าช้ีแจง 

การใช้เอกสารประกอบการเรียนส าหรับนักเรียน                               

 

 
 

1. ท าความเข้าใจจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยศึกษาจุดประสงค์การเรียนรูก้่อน                             
  2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดความรู้ของตนเอง                           
  3. อ่านท าความเข้าใจเนื้อหาบทเรียน แต่ละหัวข้ออย่างตัง้ใจ                           
  4. ท าใบงาน ซึ่งจะเป็นค าถามให้นักเรียนคิดหาค าตอบเอง                         
  5. เมื่อศึกษาจบเล่มแล้วใหท้ าแบบทดสอบหลงัเรียน 

    

 

 

 

การใช้เอกสารประกอบการเรียนให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี ้

ง 



 

 

 

ผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้  

 1. สามารถใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้เพือ่การศึกษาค้นคว้าได้อย่างมีประสทิธิภาพ                    
2. ปฏิบัติตนตามระเบียบและมีมารยาทในการใช้หอ้งสมุดและแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ด้านความรู้ (K)                   
      1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของห้องสมุดได้                                                                           
     2. นักเรียนสามารถบอกความส าคัญของห้องสมุดได้ 

 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                  
     นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากห้องสมุดเพือ่การศึกษาค้นคว้าได้ 

 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  (A)                                                                         

     1. ใฝ่เรียนรู ้           
   2. มุ่งมั่นในการท างาน 
 

 สาระการเรียนรู้ 

 1. ความหมายและความส าคัญของหอ้งสมุด        

 2. วัตถุประสงค์ของห้องสมุด         
 3. ประเภทของหอ้งสมุด                                             
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ค าชี้แจง  จงเลือกค าตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว โดยท าเครื่องหมาย X ลงในกระดาษค าตอบ    

1. ห้องสมุดมีความส าคัญตรงกับข้อใด          
     ก. เป็นสถานที่ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า                                                                                      
   ข. เป็นศูนย์รวมความรู้ต่างๆ มากมาย                                                             
   ค. เป็นสถานทีท่ี่เกบ็รวบรวมหนังสือต่างๆ                             
   ง. ถูกทุกข้อ 

2. ห้องสมุดทีจ่ัดหนังสือและจัดวัสดุต่างๆ ทกุสาขาตามหลักสูตรตามระดับและประเภท ตรงกับข้อใด  
     ก. ห้องสมุดเฉพาะ                                                                                      
    ข. ห้องสมุดชุมชน                                       
    ค. ห้องสมุดโรงเรียน             
    ง. ห้องสมุดแห่งชาติ  

3. ห้องสมุดทีจ่ัดต้ังข้ึนเพือ่บริการโดยไม่จ ากัดเพศ วัย ระดับความรู้ และเช้ือชาติ ศาสนา ตรงกบัข้อใด      
   ก. ห้องสมุดประชาชน            
   ข. ห้องสมุดโรงเรียน                                                                                     
   ค. ห้องสมุดเฉพาะ             
   ง. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย 

4. หอสมุดแห่งชาติมีความหมายตรงกับข้อใด                   
ก. ห้องสมุดทีจ่ัดหนงัสอืและวัสดุต่างๆ ทุกสาขาวิชาตามหลกัสูตร                                                                   
ข. ห้องสมุดที่ไม่ต้องเสียค่าบ ารงุ ไม่จ ากัดเพศ วัย ระดับความรู้และเช้ือชาติ  ศาสนา                                  
ค. ห้องสมุดที่เก็บรวบรวมหนังสือ วารสาร เอกสารสิง่พิมพ์ตา่งๆ                                                          
ง. ห้องสมุดที่เกบ็รวบรวมสิ่งพมิพ์ที่พมิพ์ข้ึนภายในประเทศ 

5. ประโยชน์ของห้องสมุดที่สง่เสรมินิสัยรักการอ่านให้แกผู่้ใช้ ตรงกับข้อใด          
ก. ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด 
ข. กระตุ้นใหร้ักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า                      
ค. เป็นสื่อกลางในกระบวนการเรียนการสอน  
ง. ก่อใหเ้กิดการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

 

 

  แบบทดสอบก่อนเรียน  

          เอกสารประกอบการเรียน  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง หน่ึงห้องสมุด หน่ึงแหล่งเรียนรู้                      
เล่มท่ี 1 ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  รายวิชาห้องสมุดเพ่ือการศึกษาค้นคว้า รหัสวิชา ง21201   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1       จ านวน 10  ข้อ       คะแนนเต็ม  10  คะแนน     เวลา  10 นาที       
______________________________________________________________________________________________________________________  



 

 

6. ค าว่า “ห้องสมุด” ในภาษาอังกฤษ ตรงกบัค าในข้อใด                                                                            
 ก. Education            
 ข. research                                                                                                     
 ค. Library                   
 ง. Libralian 

7. วัตถุประสงค์ของห้องสมุดโรงเรียนทีจ่ าเป็นส าหรบันักเรียนมากที่สุด ตรงกบัข้อใด   
 ก. เพื่อการศึกษา                                                                                                    
 ข. เพื่อให้ความรู้และข่าวสาร                                                                                                                   
 ค. เพื่อการพกัผอ่นหย่อนใจ                  
 ง. เพื่อความจรรโลงใจ เพือ่การค้นคว้าวิจัย                 
8. ข้อใดไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของหอสมุดแห่งชาติ                   
 ก. ไม่บริการแก่เดก็และนกัเรียน             
 ข. ให้บริการยืมวัสดทุุกประเภท                                  
 ค. บริการวันเสาร์ อาทิตย์           
 ง. ไม่บรกิารแก่ภิกษุสามเณร                      
9. ห้องสมุดมีความหมายตรงกับข้อใด              
  ก. สถานที่เกบ็รวบรวมหนังสือเพื่อการศึกษา 
      ข. สถานที่เก็บรวบรวมวัสดุต่างๆเพือ่การศึกษาค้นคว้า 
      ค. เป็นแหล่งรวบรวมวัสดุสิ่งพิมพเ์พื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย และมีการจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ 
     ง. เป็นแหลง่รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภท โดยมีบรรณารักษ์เป็นผู้ด าเนินงาน  
    และจัดบริการต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

10.  การสร้างจิตส านึกที่ดีต่อส่วนรวมให้แก่ผู้ใช้บริการห้องสมุดตรงกับความส าคัญของห้องสมุดในข้อใด 
 ก. ช่วยให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์
     ข. ช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดมีความรูท้ันสมัยอยู่เสมอ 
      ค. ช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดมีนสิัยรักการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
      ง. ช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดรับรู้ในสมบัตสิาธารณะ รู้จกัใช้และระวังรักษาอย่างถูกต้อง  
 



 

 

ใบความรู้ เร่ืองความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับห้องสมุด ใบความรู้ เร่ืองความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับห้องสมุด  

ความหมายของห้องสมุด 

   ภาพที่ 1 ห้องสมุดโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  
ที่มา : โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์                                        

 

    ห้องสมุด  ตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า   “Library” ซึ่งมาจาก      
ภาษาลาติน  แปลว่า  “หนังสือ”                                                                                                                   
        ค าว่า “ห้องสมุด”  คือแหลง่สารนิเทศ บริการทรัพยากรสารนิเทศ                
ในรูปแบบต่างๆ เช่น หนงัสือ วารสาร หนังสือพิมพ์  จุลสาร กฤตภาค วัสดุเทป 
และโทรทัศน์  วีซีดี ดีวีดี โดยมีบรรณารกัษ์เป็นผู้ด าเนินงาน และบริหารงาน
ต่างๆ ในห้องสมุด โดยจัดระบบเป็นหมวดหมู่ และระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้
ผู้ใช้ห้องสมุด  มีความสะดวกสืบค้นได้ง่ายและตรงกับความต้องการ                   
(ดังภาพที่ 1) 

 



 

 

  นักเรียนทราบหรือไม่ว่า    
วัตถุประสงค์และประโยชน์   
ของห้องสมุดมีอะไรบ้าง  

    ห้องสมุดมีวัตถุประสงค์ดงันี้                 
1.  เพื่อการศึกษา (Education) 
2.  เพื่อให้ความรู้และข่าวสาร  (Information)  
3.  เพื่อการค้นคว้าวิจัย   (Research)           
4.  เพื่อความจรรโลงใจ  (Inspiration)            
5.  เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ  (Recreation) 



 

 

 

 ห้องสมุดมีวัตถุประสงค์ดังนี้                                                  
 1. เพื่อการศึกษา คือ สถานที่ ให้การศึกษาแก่คนทุกเพศ ทกุวัย  ทุกชนช้ัน  
 2. เพื่อข่าวสารและความรู้ทั่วไป เป็นสถานที่ให้ค าตอบกับปญัหาต่าง ๆ ได้       
และบริการข่าวสาร การเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ต่าง ๆ  
 3. เพื่อการค้นคว้าวิจัย ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางที่จะช่วยในการค้นคว้าวิจัย       
เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการใหม่ ๆ อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพฒันาประเทศ  
 4. เพื่อความจรรโลงใจ หนังสือบางเล่มอ่านแล้วนอกจากจะให้ความรู้แล้ว                     
ยังก่อใหเ้กิดความสุขทางจิตใจ อาจเป็นแรงบันดาลใจใหอ้ยากท าในสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์      
แก่ตนเอง สงัคม และประเทศชาติ  
 5. เพื่อสันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ ผู้ที่เครง่เครียดกับงานและการศึกษา 
อาจมาใช้ห้องสมุดเพื่อการพกัสมองให้คลายความเคร่งเครียด  

 

 

 

     วัตถุประสงค์ของหอ้งสมุด 



 

 

 

     ประโยชน์ของห้องสมุด 

 ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหลง่รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทีห่ลากหลาย และมปีระโยชน์  
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนี ้         
 1. ห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ต่างๆ ในโลกเอาไว้ เมื่อมนุษย์มีการค้นพบความรู้
ต่างๆข้ึนมาใหม่ ก็จะมกีารบันทึกเก็บรวบรวมไว้ในรูปแบบตา่งๆ ส่วนใหญจ่ะอยู่ในรูปสิ่งพิมพ์    
แต่ปัจจบุันจะบันทกึในคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดจึงต้องมหีน้าทีเ่ก็บรวบรวมสารนิเทศไว้บริการ 
 2. ห้องสมุดเป็นสถานท่ีท่ีทุกคนสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างเสรี  ตามความสนใจ 
การเรียนช้ันเรียนแตล่ะคนจะมีความสนใจหรือความชอบทีต่่างกัน ไม่เหมือนกัน บางครั้งครูผูส้อน 
สอนจ ากัดในหลกัสูตร แต่ผู้เรียนมีความสนใจต้องการค้นคว้าเพิ่มเตมิ ก็สามารถค้นคว้าเพิ่มเตมิได้
จากห้องสมุด                    
 3. ห้องสมุดช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้า  เมื่อเข้าห้องสมุดไปอ่าน หรือ
ศึกษาค้นคว้าหนังสือหรือสารนเิทศอื่นๆ เพื่อความบันเทิง หรือคลายเครียด ก็เป็นสิง่หนึง่ที่จะ
สามารถปลกูฝงัให้เกิดนิสัยรักการอ่าน และการค้นคว้าได้     
 4. ห้องสมุดช่วยส่งเสรมิการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  มนุษย์เราเมื่อมเีวลาว่างมักจะ
หากิจกรรมที่ไม่ใช่งานประจ าท า บางคนเลือกอ่านหนังสือดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ ดูภาพยนตร์ ปลูก
ต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ ซึ่งการอ่านหนงัสอืก็สามารถน าความรู้ ความคิดใหม่ๆ ที่ได้จากการอ่าน   
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน หรืองานประจ าได้  หนังสืออ่านนอกจากจะซื้อเป็นสมบัตสิ่วนตัว         
หรือยมืจากเพื่อนคนใกล้ชิดอ่านแล้ว   ห้องสมุดก็เป็นแหล่งหนึ่งทีจ่ะสนองความต้องการดงักล่าว 
 5. ห้องสมุดช่วยให้ผู้ใช้มีความรู้ท่ีทันสมัยอยู่เสมอ  โดยทั่วไปห้องสมุดมีหน้าทีจ่ัดหา
ทรัพยากรสารนิเทศใหม่ๆ  มาบริการผู้ใช้อยู่เสมอ สารนเิทศบางประเภทจะมีการเสนอข่าวสาร
ข้อมูลใหม่ๆ โดยเฉพาะหนงัสือพิมพ์ วารสาร ซึ่งให้ข้อมลูทีเ่ป็นปัจจุบัน และทันสมัยกว่าหนงัสอื 



 

 

ด้านครุภัณฑ์  

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ   

ด้านบุคลากร  

ด้านการจัดบรรยากาศ  

  ด้านอาคารสถานท่ี  

ด้านที่ตั้ง  

ด้านงบประมาณ 

ด้านบริการและกิจกรรม                                

องคป์ระกอบ                                     
ของห้องสมุดมีชีวิต 

องค์ประกอบ                         
ของห้องสมุดมีชีวิต                                        

ที่ส าคัญมี 8 ประการ  



 

 

          องคป์ระกอบของห้องสมุดมีชีวิต 

 ควรมีพื้นที่เพียงพอและเหมาะสมในการใช้งาน                          
ให้เกิดประโยชนส์ูงสุด  

- ด้านสภาพแวดล้อม การเลือกใช้สทีี่สดใส                    
สบายตา เฟอร์นิเจอร์เหมาะสมกบัการใช้งาน                                                          
- ด้านการเรียนรู้ จัดมุมที่เอื้อต่อการเรียนรู ้  

วัสดุตีพิมพ์  และวัสดุไม่ตีพมิพ์   

ต้องมีบรรณารักษ์วิชาชีพเป็นผู้ด าเนินการ                               
บรหิารและจัดการ  

 ควรค านึงถึงรูปแบบที่ทันสมัย                      ด้านครุภัณฑ์  

 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 

   ด้านบุคลากร  

 ด้านการจัดบรรยากาศ  

       ด้านอาคารสถานท่ี  

ด้านท่ีตั้ง  

ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้การด าเนินงาน                                
เป็นไปอย่างราบรื่น   

   ด้านงบประมาณ 

  1) บริการพื้นฐาน เช่น บริการยมื- คืน บริการการอ่าน                                                   
2) บริการพิเศษ เช่นบริการให้ค าปรึกษาส่วนบุคคล                      
3) กิจกรรมพิเศษ ได้แก่ กิจกรรมในห้องสมุด เช่น สัปดาห์
ห้องสมุด  กิจกรรมนอกห้องสมุด เช่น ห้องสมุดเคลื่อนที่                                                                                  

ด้านบริการและกิจกรรม                                

ควรอยู่ในบรเิวณศูนย์กลางทีส่ัญจรไปมา                 
ได้สะดวกเข้าใช้บริการได้ง่าย  
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ประเภทของห้องสมุด  

  ห้องสมุดสามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ตามวัตถุประสงค์ในการใหบ้ริการและประเภท
ของผู้ใช้บริการ   ได้แก่                              
  1. ห้องสมุดแห่งชาติหรือหอสมุดแห่งชาติ  (ดังภาพที่ 2)                                                                                                    
       นับเป็นห้องสมุดที่ใหญ่ทีสุ่ดในประเทศ ด าเนินการโดยรฐับาล ท าหน้าที่หลักคือ 
รวบรวมหนังสือสิ่งพมิพ์ และสื่อความรูทุ้กอย่าง ทีผ่ลิตข้ึนในประเทศ และทกุอย่างที่เกี่ยวกบั
ประเทศ  ไม่ว่าจะจัดพิมพ์ในประเทศใดภาษาใด  ทั้งนี้เป็นการอนุรกัษ์สื่อความรูซ้ึ่งเป็น
ทรัพยส์ินทางปัญญาของชาติมิใหสู้ญไป และใหม้ีไว้ใช้ในอนาคต     
          นอกจากรวบรวมสิ่งพมิพ์ในประเทศแล้ว ก็มีหน้าที่รวบรวมหนงัสือที่มีคุณค่า          
ซึ่งพิมพ์ในประเทศอื่นไว้ เพื่อการค้นคว้าอ้างอิง ตลอดจนท าหน้าที่เป็นศูนย์รวมบรรณานุกรม
ต่างๆ และจัดท าบรรณานุกรมแห่งชาติ  ออกเผยแพร่ให้ทราบทั่วกันว่ามีหนงัสืออะไรบ้างทีผ่ลิต
ข้ึนในประเทศ            
        ห้องสมุดแหง่ชาติจึงเป็นแหล่งให้บริการทางความรู้ แก่คนทั้งประเทศ ช่วยเหลือ  
การค้นคว้า วิจัย ตอบค าถาม และให้ค าแนะน าปรกึษา เกี่ยวกับหนังสือ  

        ภาพที่ 2 ส านักหอสมุดแห่งชาติ                                                                  
 ที่มา : https://www.nlt.go.th/th 



 

 

 2. ห้องสมุดประชาชน  (ดังภาพที่ 3)                                                                                                    
     เช่นเดียวกับห้องสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดประชาชนด าเนินการโดยรฐั   อาจจะเป็น  
รัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถ่ิน หรือเทศบาล แล้วแต่ระบบการปกครองของแต่ละประเทศ           
  ตามความหมายเดมิ ห้องสมุดประชาชนเป็นห้องสมุดที่ประชาชนต้องการให้มีใน
ชุมชน หรือเมอืงทีเ่ขาอาศัยอยู่ ประชาชนจะสนบัสนุน โดยยินยอมใหร้ัฐบาลจ่ายเงินรายได้จาก
ภาษีต่างๆ  ในการจัดต้ัง และด าเนินการ             
   ห้องสมุดประเภทนี้เป็นบริการของรฐั จึงมิได้เรียกค่าตอบแทน เช่น ค่าบ ารุงห้องสมุด 
หรือค่าเช่าหนังสือ ทั้งนีเ้พราะถือว่า ประชาชนได้บ ารุงแล้ว โดยการเสียภาษีรายได้ให้แกป่ระเทศ 
  หน้าที่ของห้องสมุดประชาชนก็คือ ใหบ้ริการหนงัสอืเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต   
บริการข่าวสารความเคลื่อนไหวทางวิชาการ  และเหตุการณ์ต่างๆ ที่ประชาชนควรทราบ ส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน และการรู้จกัใช้เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์  ให้ข่าวสารข้อมลูทีจ่ าเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และการพฒันาด้านต่างๆ ของแตล่ะคนและสังคม  

  ภาพที่ 3 ห้องสมุดประชาชนอ าเภอจอมพระ                                              
ที่มา : อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  

https://www.facebook.com/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0


 

 

 3. ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย (ดังภาพที่ 4)                                                                                                    
    เป็นห้องสมุดที่ตั้งอยู่ในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา  ท าหน้าที่สง่เสรมิ      
การเรียนการสอนตามหลักสูตร โดยการจัดรวบรวมหนังสือ และสื่อความรู้อื่นๆ          
ในหมวดวิชาต่างๆ ตามหลกัสูตร ช่วยเหลือในการค้นคว้าวิจยัของอาจารย์ และ
นักศึกษา ส่งเสรมิพัฒนาการทางวิชาการของอาจารย์ และนกัศึกษา โดยจัดให้             
มีแหลง่ความรู้ และช่วยจัดท าบรรณานุกรม และดัชนี  ส าหรับค้นหาเรือ่งราว               
ที่ต้องการ แนะน านักศึกษาในการใช้หนังสืออ้างอิง บัตรรายการ และคู่มือ          
ส าหรับการค้นเรื่อง       

  

          ภาพที่ 4 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                 
ที่มา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์                           



 

 

       

  4. ห้องสมุดโรงเรียน (ดังภาพที่ 5)                                                                                                    
       เป็นห้องสมุดที่ตั้งอยู่ในโรงเรียนมัธยม และโรงเรียนประถมศึกษา มีหน้าที่
ส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตร โดยการรวบรวมหนงัสือ และสื่อความรู้อื่นๆ           
ตามรายวิชา แนะน าสั่งสอนการใช้หอ้งสมุดแก่นักเรียน จัดกจิกรรมส่งเสริมนสิัยรกัการอ่าน 
แนะน าให้รูจ้ักหนงัสอืที่ควรอ่าน  ให้รูจ้ักวิธีศึกษาค้นคว้า  หาความรู้ด้วยตนเอง ให้รูจ้ักรัก 
และถนอมหนังสือ และเคารพสิทธิของผู้อื่นในการใช้ห้องสมดุ และยืมหนงัสือ ซึง่เป็นสมบัติ
ของทุกคนร่วมกัน ร่วมมือกับครอูาจารย์ ในการจัดช่ัวโมงใช้ห้องสมุด จัดหนังสือ และสื่อ
การสอนอื่นๆ ตามรายวิชาให้แก่ครูอาจารย์  

        ภาพที่ 5 ห้องสมุดโรงเรียน                                                      
ที่มา :  โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์                                                      



 

 

 

  ภาพที่ 6  Liverpool City library                                                   
ที่มา : http://liverpool.gov.uk/libraries 

 5. ห้องสมุดเฉพาะ (ดังภาพที่ 6)                                                                                                    
     คือ ห้องสมุด ซึง่รวบรวมหนงัสอืในสาขาวิชาบางสาขาโดยเฉพาะ มักเป็นส่วนหนึ่ง
ของหน่วยราชการ องค์การ บริษัท เอกชน หรือธนาคาร ท าหน้าที่จัดหาหนงัสอื และ
ให้บรกิารความรู้ ข้อมลู และข่าวสารเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงาน
นั้นๆ ห้องสมุดเฉพาะจะเน้นการรวบรวมรายงาน การค้นคว้าวิจัย วารสารทางวิชาการ และ
เอกสารเฉพาะเรื่อง ทีผ่ลิตเพื่อการใช้ในกลุม่นักวิชาการ  บรกิารของห้องสมุดเฉพาะจะเน้น
การช่วยค้นเรื่องราว ตอบค าถาม แปลบทความทางวิชาการ จัดท าส าเนาเอกสาร ค้นหา
เอกสาร จัดท าบรรณานุกรม และดัชนีค้นเรื่องให้ตามต้องการ จัดพิมพ์ข่าวสาร เกี่ยวกบั
สิ่งพมิพ์เฉพาะเรื่องส่งให้ถึงผู้ใช้ จัดส่งเอกสาร และเรือ่งย่อของเอกสารเฉพาะเรือ่ง ให้ถึงผู้ใช้
ตามความสนใจเป็นรายบุคคล  



 

 

  

 

  

   

 1. ห้ อ ง ส มุ ดต ร ง กั บ ค า ใ น  
ภ า ษ าอั ง ก ฤ ษ ว่ า  L i b r a l i a n   

2. สถานที่ของหอ้งสมุด อยู่ภายใน  
อาคาร  แต่หอสมุดเป็นอาคารเฉพาะ      
เป็นเอกเทศ 

 3. วัตถุประสงค์ของห้องสมุดโรงเรียน 
เรียงล าดับความส าคัญได้แก่ เพื่อการ
ค้นคว้าวิจัย  เพื่อการศึกษา เพื่อให้
ความรู้และข่าวสาร เพื่อการพักผ่อน
หย่อนใจ  เพื่อความจรรโลงใจ  

4. วัตถุประสงค์ของห้องสมุด
ระดับอุดมศึกษาที่จ าเป็นมากทีสุ่ด       
คือเพื่อความจรรโลงใจ  

  5. การอ่านหนังสอื เป็นประจ า          
จะก่อให้เกิดทักษะด้านการอ่าน       
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

  จจ ุดประสงค์  1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของห้องสมุดได้                                                                           
  2. นักเรียนสามารถบอกความส าคัญของห้องสมุดได ้

 ค าชี้แจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่เป็นจริง และท าเครือ่งหมาย  ลงในช่องที่เป็นเทจ็    
   และแก้ไขข้อความที่ผิดให้ถูกต้อง (10 คะแนน) 

ข้อความ เครื่องหมาย แก้ไขข้อความ 

 

1……………………………………………………
……………………………………………...……... 

2…………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………….….. 

3…………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………...…… 

 

4…………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………...

5…………………………………………………
…………………………………………………...
……………………………………………………

ใบงาน 

           เอกสารประกอบการเรียน  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง หน่ึงห้องสมุด หน่ึงแหล่งเรียนรู้                         
 เล่มท่ี 1 ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  รายวิชาห้องสมุดเพ่ือการศึกษาค้นคว้า รหัสวิชา ง21201   
 ______________________________________________________________________________________________________________________  



 

 

 

 

 

 

6. ห้องสมุด หมายถึง สถานที่รวบรวม
ความรู้ ข่าวสารไว้ในรูปแบบต่าง ๆ             

7. สาเหตทุี่เรียกหอ้งสมุดไม่เรียกห้อง
หนังสือ เพราะว่าในสมัยกอ่นสมุด 
หมายถึง หนงัสือ แต่ปจัจบุันหมายถึง 
กระดาษที่ใช้ส าหรบัเขียนบันทึก      
แต่ยังคงเรียกว่าห้องสมุด    

8. วัตถุประสงค์ของห้องสมุดโรงเรียน
ที่จ าเป็นส าหรบันักเรียนมากทีสุ่ด คือ 
เพื่อการค้นคว้าวิจัย   

9. ห้องสมุดเป็นแหล่งฝึกทกัษะการอ่าน  
ฝึกทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
ฝึกทักษะชีวิต การอยูร่่วมกบัผู้อื่น  

10. ห้องสมุดเปน็แหลง่ศึกษาค้นคว้า  
ช่วยให้มนีิสยัรกัการอ่านรู้จกัใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน ์

ข้อละ 1 คะแนน  ตอบถูก_____ข้อ ได_้__ คะแนน 

ข้อความ เครื่องหมาย แก้ไขข้อความ 

6…………………………………………………
…………………………………………………..
……………………………………………….. 

7……………………………………………
………………………………………………
………...…………………………………..

8………………………………………………
………………………………………..…….
……………………………………………… 

 

9………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
. 

10……………………………………………
………………………………………………
………………………………………………. 



 

 

ค าชี้แจง   จงเลือกค าตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว โดยท าเครื่องหมาย X ลงในกระดาษค าตอบ    

1. ค าว่า “ห้องสมุด” ในภาษาอังกฤษ ตรงกบัค าในข้อใด                                                                         
 ก. Education                                                                                     
 ข. research                                                                                                     
 ค. Library             
  ง. Libralian 

2. วัตถุประสงค์ของห้องสมุดโรงเรียนทีจ่ าเป็นส าหรบันักเรียนมากที่สุดตรงกับข้อใด   
 ก. เพื่อการศึกษา                                                                                                    
 ข. เพื่อให้ความรู้และข่าวสาร                                                                                                                   
 ค. เพื่อการพกัผอ่นหย่อนใจ                  
 ง. เพื่อความจรรโลงใจ เพือ่การค้นคว้าวิจัย                 
3. ข้อใดไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของหอสมุดแห่งชาติ                   
 ก. ไม่บริการแก่เดก็และนกัเรียน             
 ข. ให้บริการยืมวัสดทุุกประเภท                                 
 ค. บริการวันเสาร์ อาทิตย์           
 ง. ไม่บรกิารแก่ภิกษุสามเณร                      
4. ห้องสมุดมีความหมายตรงกับข้อใด                                            
 ก. สถานที่เกบ็รวบรวมหนังสือเพื่อการศึกษา 
      ข. สถานที่เก็บรวบรวมวัสดุต่างๆเพือ่การศึกษาค้นคว้า 
      ค. เป็นแหล่งรวบรวมวัสดุสิ่งพิมพเ์พื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย และมีการจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ 
     ง. เป็นแหลง่รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภท โดยมีบรรณารักษ์เป็นผู้ด าเนินงาน  
    และจัดบริการต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

5. การสร้างจิตส านึกที่ดีต่อส่วนรวมให้แกผู่้ใช้บริการหอ้งสมดุมีความส าคัญตรงกับข้อใด   
  ก. ช่วยให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์
     ข. ช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดมีความรูท้ันสมัยอยู่เสมอ 
      ค. ช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดมีนสิัยรักการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
      ง. ช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดรับรู้ในสมบัตสิาธารณะ รู้จกัใช้และระวังรักษาอย่างถูกต้อง  
 

 

  แบบทดสอบหลังเรียน  

          เอกสารประกอบการเรียน  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง หน่ึงห้องสมุด หน่ึงแหล่งเรียนรู้                      
เล่มท่ี 1 ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  รายวิชาห้องสมุดเพ่ือการศึกษาค้นคว้า รหัสวิชา ง21201   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1       จ านวน 10  ข้อ       คะแนนเต็ม  10  คะแนน     เวลา  10 นาที       
______________________________________________________________________________________________________________________  



 

 

 

6. ห้องสมุดมีความส าคัญตรงกับข้อใด          
     ก. เป็นสถานที่ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า           
   ข. เป็นศูนย์รวมความรู้ต่างๆ มากมาย           
   ค. เป็นสถานทีท่ี่เกบ็รวบรวมหนังสือต่างๆ         
   ง. ถูกทุกข้อ 

7. ห้องสมุดทีจ่ัดหนังสือและวัสดุต่างๆ ทุกสาขาตามหลักสูตรตามระดับและประเภท ตรงกบัข้อใด          
    ก. ห้องสมุดเฉพาะ             
   ข. ห้องสมุดชุมชน                                      
   ค. ห้องสมุดโรงเรียน                   
   ง. ห้องสมุดแห่งชาติ  

8. ห้องสมุดทีจ่ัดต้ังข้ึนเพือ่บริการโดยไม่จ ากัดเพศ วัย ระดับความรู้ และเช้ือชาติ ศาสนา ตรงกบัข้อใด      
   ก. ห้องสมุดประชาชน            
   ข. ห้องสมุดโรงเรียน                                                                                     
   ค. ห้องสมุดเฉพาะ             
   ง. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย 

9. หอสมุดแห่งชาติมีความหมายตรงกับข้อใด                   
ก. ห้องสมุดทีจ่ัดหนงัสอืและวัสดุต่างๆ ทุกสาขาวิชาตามหลกัสูตร                                                                   
ข. ห้องสมุดที่ไม่ต้องเสียค่าบ ารงุ ไม่จ ากัดเพศ วัย ระดับความรู้และเช้ือชาติ  ศาสนา                                  
ค. ห้องสมุดที่เก็บรวบรวมหนังสือ วารสาร เอกสารสิง่พิมพ์ตา่งๆ                                                          
ง. ห้องสมุดที่เกบ็รวบรวมสิ่งพมิพ์ที่พมิพ์ข้ึนภายในประเทศ 

10. ประโยชน์ของห้องสมุดทีส่่งเสริมนสิัยรักการอ่านให้แกผู่ใ้ช้ ตรงกับข้อใด                 
ก. ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด 
ข. กระตุ้นใหร้ักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า                     
ค. เป็นสื่อกลางในกระบวนการเรียนการสอน  
ง. ก่อใหเ้กิดการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

 

 

 



 

 

       กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 

     เอกสารประกอบการเรียน  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง หน่ึงห้องสมุด หน่ึงแหล่งเรียนรู้                             
เล่มท่ี 1 ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  รายวิชาห้องสมุดเพ่ือการศึกษาค้นคว้า รหัสวิชา ง21201                                           
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   จ านวน 10  ข้อ    คะแนนเต็ม  10  คะแนน       เวลา  10 นาที   
 _______________________________________________________________________________________________________________  

ช่ือ..............................................................................................ช้ัน...................เลขที่ .................... 

ค าสั่ง จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องทีสุ่ดเพียงค าตอบเดียว โดยท าเครื่องหมาย x  ลงในกระดาษค าตอบ 

 

แบบทดสอบกอ่นเรียน 
 

 
  ทดสอบก่อนเรียน ได้คะแนน...................................คะแนน 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 
 

                   

              ทดสอบหลังเรียน ได้คะแนน................................คะแนน 

 

ข้อท่ี ก ข ค ง ข้อท่ี ก ข ค ง 

1         6         
2         7         
3         8         
4         9         

5         10         

ข้อท่ี ก ข ค ง ข้อท่ี ก ข ค ง 

1         6         
2         7         
3         8         
4         9         
5         10         



 

 

  
           

                         
 

 
 ก่อนเรียน                                                    หลังเรียน 

 
 
 

 

 
 

 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรยีน-หลังเรียน  

           เอกสารประกอบการเรียน  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง หน่ึงห้องสมุด หน่ึงแหล่งเรียนรู้                                     
 เล่มท่ี 1 ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  รายวิชาห้องสมุดเพ่ือการศึกษาค้นคว้า   รหัสวิชา ง21201            
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1      จ านวน 10  ข้อ      คะแนนเต็ม  10  คะแนน        เวลา  10 นาที       

 _____________________________________________________________________________________________________________  



 

 

 เ ฉ ลย  ห้ อ ง ส มุ ด ต ร ง กั บ ค า ใ น  
ภ า ษ าอั ง ก ฤ ษ ว่ า  L i b r a r y  

 เฉลย วัตถุประสงค์ของห้องสมุดโรงเรียน 
เรียงล าดับความส าคัญได้แก่                            
เพื่อการศึกษา เพื่อให้ความรู้ และข่าวสาร 
เพื่อการพักผ่อนหยอ่นใจ  เพื่อจรรโลงใจ  
เพื่อการค้นคว้าวิจัย  

 เฉลย วัตถุประสงค์ของห้องสมุด
ระดับอุดมศึกษาที่จ าเป็นมากทีสุ่ด คือ         
เพื่อค้นคว้าวิจัย 

 

 1. ห้ อ ง ส มุ ดต ร ง กั บ ค า ใ น  
ภ า ษ าอั ง ก ฤ ษ ว่ า  L i b r a l i a n   

2. สถานที่ของหอ้งสมุด อยู่ภายใน  
อาคาร  แต่หอสมุดเป็นอาคารเฉพาะ      
เป็นเอกเทศ 

 3. วัตถุประสงค์ของห้องสมุดโรงเรียน 
เรียงล าดับความส าคัญได้แก่ เพื่อการ
ค้นคว้าวิจัย  เพื่อการศึกษา เพื่อให้
ความรู้และข่าวสาร เพื่อการพักผ่อน
หย่อนใจ เพือ่จรรโลงใจ  

4. วัตถุประสงค์ของห้องสมุด
ระดับอุดมศึกษาที่จ าเป็นมากทีสุ่ด คือ
เพื่อความจรรโลงใจ  

 5. ทักษะที่ได้จากการอ่านหนังสอื เป็น
ประจ าจะก่อใหเ้กิดทักษะด้านการอ่าน   
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

ข้อความ เครื่องหมาย แก้ไขข้อความ 

 ………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………….....… 

……………………………………………………
……………………………………………………
………………………………………………...… 

  จจ ุดประสงค์  1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของห้องสมุดได้                                                                           
    2. นักเรียนสามารถบอกความส าคัญของหอ้งสมุดได ้

 ค าชี้แจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่เป็นจริง และท าเครือ่งหมาย X ลงในช่องทีเ่ป็นเทจ็    
   และแก้ไขข้อความที่ผิดให้ถูกต้อง (10 คะแนน) 

เฉลยใบงาน 

         เอกสารประกอบการเรียน  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง หน่ึงห้องสมุด หน่ึงแหล่งเรียนรู้                            
เล่มท่ี 1 ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  รายวิชาห้องสมุดเพ่ือการศึกษาค้นคว้า รหัสวิชา ง21201    



 

 

 

 

เฉลย วตัถุประสงคข์องหอ้งสมุด
โรงเรียนท่ีจ  าเป็นส าหรับนกัเรียน
มากท่ีสุด คือ เพื่อการศกึษา 

 

  

6. ห้องสมุด หมายถึง สถานที่รวบรวม
ความรู้ ข่าวสารไว้ในรูปแบบต่าง ๆ             

7. สาเหตทุี่เรียกหอ้งสมุด   ไม่เรียก
ห้องหนังสือ เพราะว่าในสมัยก่อนสมุด 
หมายถึง หนงัสือ  แต่ปัจจุบันหมายถึง 
กระดาษที่ใช้ส าหรบัเขียนบันทึก      
แต่ยังคงเรียกว่าห้องสมุด    

8. วัตถุประสงค์ของห้องสมุดโรงเรียน
ที่จ าเป็นส าหรบันักเรียนมากทีสุ่ด คือ 
เพื่อการค้นคว้าวิจัย   

9. ห้องสมุดเป็นแหล่งฝึกทกัษะการ
อ่าน  ฝึกทักษะการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง  ฝึกทักษะชีวิต การอยู่ 
ร่วมกับผู้อื่น  

10. ห้องสมุดเปน็แหลง่ศึกษาค้นคว้า  
ช่วยให้มนีิสยัรกัการอ่าน  รูจ้กัใช้เวลา
ว่างใหเ้ป็นประโยชน ์

ข้อละ 1 คะแนน  ตอบถูก_____ข้อ ได้____ คะแนน 

ข้อความ เครื่องหมาย แก้ไขข้อความ 

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

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………....… 

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

…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………….



 

 

   แบบทดสอบ  คะแนนเต็ม  คะแนนท่ีได ้ หมายเหต ุ

ก่อนเรียน 10 
    

หลังเรยีน 10 
    

ใบงาน คะแนนเต็ม  คะแนนท่ีได ้ หมายเหต ุ

ใบงาน  10 
    

รวม 10     

ยอดเยี่ยมไปเลย เด็กๆ  
เป็นจุดเริม่ต้นที่ดีเลย 

ส าหรับการเรียนรู้ในวันน้ีค่ะ 

      แบบบนัทกึคะแนน         
     เอกสารประกอบการเรียน  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง หน่ึงห้องสมุด หน่ึงแหล่งเรียนรู้                                
 เล่มท่ี 1 ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  รายวิชาห้องสมุดเพ่ือการศึกษาค้นคว้า รหัสวิชา ง21201                                           

ช่ือ..............................................................................................ช้ัน...................เลขที่ .................... 
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