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ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนที่ 2 เรื่อง ประเภทของห้องสมุด
ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนที่ 3 เรื่อง ระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด
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ควรปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และขั้นตอนการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน จึงจะทาให้การเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพ และประสบผลสาเร็จในการเรียน
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
การเรียนรู้ของนักเรียนและให้ครูสามารถใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดคุณภาพได้ อย่างไรก็ตาม
หากมีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทามีความยินดีและขอขอบพระคุณยิ่งหากจะได้รับ
คาแนะนาที่ควรจะแก้ไขจากผู้ใช้ ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้แต่งหนังสือที่ผู้จัดทาได้กล่าวถึงใน
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ตอนที่ 1
คาชี้แจงการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน
ชุดการสอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด
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ส่วนประกอบของชุดการสอน

ส่วนประกอบของชุดการสอนมีดังต่อไปนี้
1. แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียนแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือกจานวน 10 ข้อ พร้อมเฉลย
2. กระดาษคาตอบประจาศูนย์การเรียน
3. แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม
4. ชุดการสอน จานวน 3 ศูนย์การเรียน และศูนย์การเรียนสารอง 1 ศูนย์การเรียน ประกอบด้วย
ศูนย์การเรียนที่ 1 ความสาคัญของห้องสมุด
1. บัตรคาสั่ง
2. บัตรเนื้อหา
3. บัตรกิจกรรม
4. บัตรคาถาม
5. บัตรเฉลย
6. แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม
ศูนย์การเรียนที่ 2 ประเภทของห้องสมุด
1. บัตรคาสั่ง
2. บัตรเนื้อหา
3. บัตรกิจกรรม
4. บัตรคาถาม
5. บัตรเฉลย
6. แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม
ศูนย์การเรียนที่ 3 ระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด
1. บัตรคาสั่ง
2. บัตรเนื้อหา
3. บัตรกิจกรรม
4. บัตรคาถาม
5. บัตรเฉลย
6. แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม
ศูนย์การเรียนสารอง ลักษณะงานห้องสมุด
1. บัตรคาสั่ง
2. บัตรกิจกรรม
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คาชี้แจงสาหรับครู

ก่อนใช้ชุดการสอนครูต้องทราบสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ครูต้องศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 1 เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด
โดยละเอียดและศึกษาชุดการสอนให้เข้าใจทุกศูนย์การเรียน
2. ครูต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ประจาศูนย์การเรียนต่าง ๆ ไว้ให้ครบ
3. ครูจัดห้องเรียนตามแผนผังที่เสนอแนะ เพราะจะได้สะดวกต่อการเรียนการสอนและก่อนสอน
ครูต้องเตรียมชุดการสอนวางไว้ประจาศูนย์การเรียนให้เรียบร้อย
4. ก่อนสอนครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ
5. ก่อนสอนควรชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจถึงวิธีการเรียนและวิธีปฏิบัติกิจกรรมการวัดผลและ
การประเมินผลเสียก่อน
6. การสอนแบ่งออกเป็น 3 ขั้นคือ
6.1. ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
6.2. ขั้นปฏิบัติกิจกรรมในขณะเรียน
6.3. ขั้นสรุปบทเรียน
7. ขณะที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ครูคอยดูแลแนะนาเมื่อนักเรียนมีปญ
ั หา
และสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
8. การเปลี่ยนกลุ่มกิจกรรมของนักเรียน ทาได้ดังนี้
8.1 ถ้านักเรียนกลุ่มใดปฏิบัติกิจกรรมเสร็จก่อน อนุญาตให้ไปศึกษา
ศูนย์การเรียนสารองได้
8.2 ถ้ามีอีกกลุ่มที่ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จก็ให้เปลี่ยนกลุ่มทันที โดยกลุ่มแรกหยุด
กิจกรรมในศูนย์การเรียนสารองก่อน
8.3 ถ้าทุกกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมเสร็จพร้อมกันทั้ง 3 กลุ่ม ก็เปลี่ยนกลุ่มกันได้ทันที
และหมุนเวียนกันให้ครบทุกศูนย์การเรียน
9. การสรุปบทเรียนควรเป็นกิจกรรมของนักเรียนทั้งกลุ่ม หรืออาจจะส่งตัวแทนมาสรุป
หน้าชั้นเรียน โดยครูช่วยสรุปเพิ่มเติม
10. ครูให้นักเรียนทดสอบหลังเรียนแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือกจานวน 10 ข้อ
11. ครูควรสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ที่พึงประสงค์ ด้านการประหยัด ความรับผิดชอบ
และค่านิยมประชาธิปไตยให้นักเรียนด้วย
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คาชี้แจงบทบาทของนักเรียน
สิ่งที่จะต้องปฏิบัติในการเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน มีดังนี้
1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละเท่า ๆ กันหรือใกล้เคียงกัน
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่ม
3. ประธานกลุ่มมีหน้าที่ดูแลสมาชิกภายในกลุ่มให้เรียบร้อย ขอให้ทุกคนเชื่อฟังประธานกลุ่ม
4. การประชุมปรึกษาหารือ ในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มให้ใช้ระบบ ประชาธิปไตยคือ
ถือเสียงข้างมาก ถ้ามีเสียงเท่ากันให้ประธานกลุ่มเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด และให้เลขานุการกลุ่ม
จดบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม
5. นักเรียนจะต้องทาแบบทดสอบก่อนเรียนแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือกจานวน 10 ข้อ
6. นักเรียนอ่านบัตรคาสั่งแล้วปฏิบัติตามทุกขั้นตอนด้วยความตั้งใจ ไม่พูดคุยหรือหยอกล้อกัน
7. นักเรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละศูนย์การเรียนให้เสร็จภายใน 30 นาที
8. ถ้ากลุ่มใดปฏิบัติกิจกรรมเสร็จก่อน ก็ไปปฏิบัติกิจกรรมที่ศูนย์การเรียนสารองได้
ถ้ามีกลุ่มอื่นเสร็จเป็นกลุ่มที่ 2 ให้เปลี่ยนกันทันที โดยหยุดกิจกรรมที่ศูนย์การเรียนสารองไว้ก่อน
9. ก่อนเปลี่ยนศูนย์การเรียน นักเรียนต้องช่วยกันเก็บชุดการสอนและสื่อต่าง ๆ เข้าที่เดิม
ให้เรียบร้อย และอย่าให้เกิดเสียงดังรบกวนคนอื่น
10. เมื่อเรียนจบทุกศูนย์การเรียนแล้ว นักเรียนและครูร่วมกันสรุปสาระสาคัญของแต่ละ
ศูนย์การเรียน นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือกจานวน 10 ข้อ
11. ตลอดการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละศูนย์การเรียนนักเรียนต้องเป็นคนมีระเบียบ
มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง เอื้อเฟื้อเพื่อนภายในกลุ่ม ไม่คัดลอกคาตอบกัน ไม่ทุจริตในการตรวจคาตอบ
12. นักเรียนใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนด้วยความระมัดระวัง ห้ามขีดเขียนข้อความใด ๆ
ลงในชุดการสอน (ยกเว้น กระดาษคาตอบ และแบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม)
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แผนผังการจัดห้องการเรียน

ควรจัดห้องเรียนตามลักษณะ ดังภาพข้างล่างนี้ เพื่อความสะดวกในการใช้ชุดการสอน
การปฏิบัติกิจกรรม และการตรวจสอบของครู

กระดานดา

โต๊ะครู

โต๊ะอุปกรณ์

ศูนย์ที่ 1

ศูนย์ที่ 2

ศูนย์สารอง

ศูนย์ที่ 3

6
สื่อการเรียนการสอน
1. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ
2. ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ความสาคัญของห้องสมุด
3. ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประเภทของห้องสมุด
4. ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด
5. ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน สาหรับศูนย์การเรียนสารอง
6. แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม
7. แบบสังเกตพฤติกรรม
การประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. เครื่องมือวัด
1.1 แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียนแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือกจานวน 10 ข้อ
1.2 แบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม
1.3 แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
2. วิธีการวัด
2.1 การทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน
2.2 การตรวจแบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม
2.3 การสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
3. เกณฑ์การประเมิน
3.1 ทาแบบทดสอบหลังเรียนได้ร้อยละ 80
3.2 ทาแบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมได้ร้อยละ 80
3.3 ประเมินผลตามแบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลได้ร้อยละ 80
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ตอนที่ 2
ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน
ชุดการสอนที่ 1 เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับก้องสมุด
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แบบทดสอบก่อนเรียน
ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ชุดที่ 1

เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด

เวลา 5 นาที

คะแนนเต็ม 10 คะแนน

คาชี้แจง 1. แบบทดสอบเป็นแบบปรนัยมีทั้งหมด 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
2. ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงคาตอบเดียว และทาเครื่องหมายกาบาท (X) ลงใน
กระดาษคาตอบ
1. แหล่งวิทยาการมีความหมายตรงกับข้อใด
ก. แหล่งความรู้ในรูปสิ่งของ
ข. แหล่งความรู้ในรูปสิ่งพิมพ์
ค. สถานที่ที่ให้ความเพลิดเพลิน
ง. แหล่งความรู้ในรูปแบบต่างๆ
2. วัตถุประสงค์ข้อใดที่นักเรียนคิดว่าสาคัญที่สุดสาหรับห้องสมุดโรงเรียน
ก. เพื่อส่งเสริมการเรียนของนักเรียนและการสอนของครู
ข. เพื่อให้นักเรียนและครูมีโอกาสแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
ค. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้ห้องสมุดในการค้นคว้าด้วยตนเอง
ง. เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้นักเรียนมีวิจารณญาณและรสนิยมที่ดีในการเลือกหนังสือ
3. หอสมุดแห่งชาติ จัดอยู่ในห้องสมุดประเภทใด
ก. ห้องสมุดเฉพาะ
ข. ห้องสมุดประชาชน
ค. ห้องสมุดโรงเรียน
ง. ห้องสมุดวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
4. สิ่งที่ไม่ใช่บริการของห้องสมุดคือข้อใด
ก. บริการให้ยืม
ข. บริการเช่าหนังสือ
ค. บริการหนังสือจอง
ง. บริการตอบคาถาม
5. ข้อใดเป็นหัวใจของงานบริการห้องสมุด
ก. บริการตอบคาถาม
ข. บริการแนะแนวการอ่าน
ค. บริการให้ยืมและให้อ่านอย่างเสรี
ง. บริการแนะนาการใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า
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6. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดจัดขึ้นทุกปี จัดอยู่งานประเภทใด
ก. งานบริหาร
ข. งานบริการ
ค. งานเทคนิค
ง. งานประชาสัมพันธ์
7. การดาเนินงานห้องสมุดไม่ประสบผลสาเร็จถ้าไม่ได้รับความสนับสนุนจากใครมากที่สุด
ก. งานผู้บริหาร
ข. บุคลากร
ค. นักเรียน
ง. ครู อาจารย์
8. ประโยชน์ที่เราได้รับจากแหล่งวิทยาการต่างๆ ข้อใดถูกต้องที่สุด
ก. ได้รับความรู้สึกที่ดี
ข. ได้รับความจรรโลงใจ
ค. ได้รับความเพลิดเพลิน
ง. ได้รับความรู้ในรูปแบบต่างๆ
9. การจัดหาหนังสือเพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุด จัดอยู่ในงานประเภทใด
ก. งานเทคนิค
ข. งานบริการ
ค. งานบริหาร
ง. งานกิจกรรม
10. การดาเนินงานห้องสมุดจะประสบความสาเร็จ มีองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดคือข้อใด
ก. ผู้บริหาร
ข. บุคลากร
ค. เงินอุดหนุน
ง. อาคารสถานที่
ง. มุมซ้ายด้านล่าง
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กระดาษคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียน
รายวิชา สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ชุดที่ 1
ท31210 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด
ชื่อ....................................................................................................ชั้น............................เลขที่....................
ข้อ

ก

ข

ค

ง
คะแนนเต็ม

1

10

คะแนนที่ได้

2
3

ผลการประเมิน
ดีมาก

4

ดี
พอใช้

5
6

ปรับปรุง

7
ลงชื่อ............................................ผู้ประเมิน

8

(............................................)

9

วันที่............เดือน......................พ.ศ............

10
เกณฑ์การประเมิน
คะแนนระหว่าง 9 – 10
คะแนนระหว่าง 7 – 8
คะแนนระหว่าง 7 – 8
คะแนนระหว่าง 7 – 8

อยู่ในเกณฑ์
อยู่ในเกณฑ์
อยู่ในเกณฑ์
อยู่ในเกณฑ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ชุดที่ 1

เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด

เวลา 5 นาที

คะแนนเต็ม 10 คะแนน

เฉลยคาตอบ
แบบทดสอบก่อนเรียน
10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
1. ง
2. ก
3. ข
4. ข
5. ง
6. ง
7. ก
8. ง
9. ค
10. ค
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บัตรคาสัง่
ศูนย์การเรียนที่ 1 เรื่อง ความหมายและความสาคัญของห้องสมุด

คาสั่ง

อ่านบัตรคาสั่งแล้วปฏิบัติตามลาดับขั้นตอนต่อไปนี้
1. เลือกประธานกลุ่มเพื่อเป็นผู้นาในการดาเนินกิจกรรมและเลขานุการ
เพื่อบันทึกข้อมูลจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
2. ประธานกลุ่มแจกบัตรคาสั่งให้สมาชิกทุกคนศึกษา
3. ประธานกลุ่มแจกบัตรเนื้อหาให้สมาชิกทุกคน แล้วร่วมมือกันศึกษาอภิปรายซักถาม
4. ประธานกลุ่มแจกบัตรกิจกรรมให้สมาชิกทุกคน แล้วช่วยกันศึกษาวางแผนและ
ปฏิบัติกิจกรรม
5. เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้วให้เลขานุการกลุ่มจดบันทึก สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม
6. ประธานกลุ่มแจกบัตรคาถามให้สมาชิก แล้วตอบคาถามในกระดาษคาตอบ
ประจาศูนย์การเรียน
7. ประธานกลุ่มแจกบัตรเฉลยให้สมาชิกทุกคนตรวจ
8. สมาชิกทุกคนช่วยกันเก็บเอกสารเข้าซองให้เรียบร้อย แล้วเปลี่ยนศูนย์การเรียน
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บัตรเนื้อหา
ศูนย์การเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความหมายและความสาคัญของห้องสมุด
1. ความหมายของห้องสมุด
ห้องสมุด (Library) คือ สถานที่ที่เก็บรวบรวมหนังสือ สิ่งพิมพ์ วัสดุ อุปกรณ์และสิ่งบรรจุ
ความรู้ต่างๆ ห้องสมุดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ของคนจานวนมาก จะมีการจัดระเบียบเพื่อให้ผู้ใช้
สามารถหาความรู้หรือใช้ประโยชน์จากสรรพวิทยาการที่รวบรวมไว้นนั้ ได้โดยสะดวก
ห้องสมุดในประเทศไทยนั้นมีมานานแล้ว เริ่มจากวัดต่างๆ ที่มีหอไตรเก็บคัมภีร์ทางศาสนา สืบ
มาจนถึงหอสมุดหลวงเก็บหนังสือต่างๆ ของราชสานัก จนถึงมีหอสมุดสาหรับพระนคร หอสมุดแห่งชาติ
ห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดเฉพาะ ห้องสมุดโรงเรียน
2. ความสาคัญของห้องสมุด
ความสาคัญของห้องสมุดสรุปได้ดังนี้
1. เป็นที่รวบรวมวิทยาการต่างๆ ที่ผู้ใช้สารมาถค้นหาความรู้ในแขนงวิชาที่มีการเรียนการสอน
ในสถานศึกษานั้น
2. เป็นที่ที่ทุกคนจะเลือกอ่านหนังสือ และค้นคว้าหาความรู้ต่างๆโดยอสระภาพตามความสนใจ
ของแต่ละบุคคล
3. ช่วยให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดได้อ่านหนังสือต่างๆ โดยไม่รู้จักจบสิ้น ทาให้เกิดนิสัยรักการอ่าน
4. ช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดมีความรู้ทันสมัยอยู่เสมอ
5. ช่วยให้ผุ้ใช้ห้องสมุดมีนิสัยรักการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
6. ช่วยให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
7. ช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดรับรู้ในสมบัติสารธาณะ รู้จักใช้ และระวังรักษาอย่างถูกต้อง
3. วัตถุประสงค์ทั่วไปของห้องสมุด
3.1 เพื่อการศึกษา (Education) ในการศึกษาทุกระดับชั้น ผู้ศึกษาจาเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ประกอบการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน ผู้สาเร็จการศึกษาแล้วและ
ผู้มิได้เรียนในสถาบันการศึกษาสามารถใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าได้ตลอดชีวิต
3.2 เพื่อให้ความรู้และข่าวสาร (Information) ยุคข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันพลเมืองดี ควร
มีลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยการติดตามศึกษาวิชาการและข้อมูลที่จะใช้เป็นความคิดริเริ่ม
ในการพัฒนาประเทศ
3.3 เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย (Research) ผู้ที่ทาการวิจัยเพื่อหาคาตอบเป็นกระบวนการ
แสวงหาความรู้อย่างมีหลักการทาให้เกิดการค้นพบใหม่ๆ ซึ่งต้องศึกษาค้นคว้าเรื่องที่มีอยู่เดิมก่อน
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิจัยให้ผลการวิจัยนาไปใช้พัฒนาวิชาการสาขาต่างๆ ได้
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3.4 เพื่อความจรรโลงใจ (Inspiration) กล่าวคือ การอ่านช่วยให้เกิดความสุขทางใจ
ชื่นชมในความคิดที่ดีงามของผู้อื่นจากการอ่านวรรณกรรม ศิลปกรรม เกิดความซาบซึ้ง หวงแหน
ภาคภูมิใจในผลงาน ก่อให้เกิดแรงหรือพลังที่จะสู้ชีวิต
3.5 เพื่อนันทนาการ (Recreation) การอ่านเป็นการพักผ่อนหน่อยใจวิธีหนึ่งให้ความ
เพลิดเพลินและพึงพอใจจากากรอ่านนวนิยาย เรื่องสั้น บันเทิงคดี เป็นงานอดิเรกโดยใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ มีสาระและไม่สิ้นเปลือง
4. ประโยชน์ของห้องสมุด
4.1 ห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ต่างๆ ในโลกเอาไว้ เมื่อมนุษย์มีการค้นพบความรู้ต่างๆ
ขึ้นมาใหม่ ก็จะมีการบันทึกเก็บรวบรวมไว้ในรูปแบบต่างๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปสิ่งพิมพ์ แต่ปัจจุบันจะ
บันทึกในคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดจึงต้องมีหน้าที่เก็บรวบรวมสารนิเทศไว้บริการ
4.2 ห้องสมุดเป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างเสรี ตามความสนใจ
การเรียนชั้นเรียนแต่ละคนจะมีความสนใจหรือความชอบที่ต่างกัน ไม่เหมือนกัน บางครั้งครูผู้สอน สอน
จากัดในหลักสูตร แต่ผู้เรียนมีความสนใจ ต้องการค้นคว้าเพิ่มเติม ก็สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้จาก
ห้องสมุด
4.3 ห้องสมุดช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้า เมื่อเข้าห้องสมุดไปอ่าน หรือศึกษา
ค้นคว้าหนังสือหรือสารนิเทศอื่นๆ เพื่อความบันเทิง หรือคลายเครียด ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะสามารถปลูกฝังให้
เกิดนิสัยรักการอ่าน และการค้นคว้าได้
4.4 ห้องสมุดช่วยส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มนุษย์เราเมื่อมีเวลาว่างมักจะหา
กิจกรรมที่ไม่ใช่งานประจาทา บางคนเลือกอ่านหนังสือดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ ดูภาพยนตร์ ปลูกต้นไม้ เลี้ยง
สัตว์ ฯลฯ ซึ่งการอ่านหนังสือก็สามารถนาความรู้ ความคิดใหม่ๆ ที่ได้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจาวัน
หรืองานประจาได้ หนังสืออ่านนอกจากจะซื้อเป็นสมบัติส่วนตัวหรือยืมจากเพื่อน คนใกล้ชิดอ่านแล้ว
ห้องสมุดก็เป็นแหล่งหนึ่งที่จะสนองความต้องการดังกล่าว
4.5 ห้องสมุดช่วยให้ผู้ใช้ มีความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ โดยทั่วไปห้องสมุดมีหน้าที่จัดหา
ทรัพยากรสารนิเทศใหม่ๆ มาบริการผู้ใช้อยู่เสมอ สารนิเทศบางประเภทจะมีการเสนอข่าวสารข้อมูลใหม่ๆ
โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ วารสาร ซึ่งให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และทันสมัยกว่าหนังสือ
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บัตรกิจกรรม
ศูนย์การเรียนที่ 1 เรื่อง ความหมายและความสาคัญของห้องสมุด

คาชี้แจง จงเติมคาหรือคอบคาถามในช่องว่าให้ถูกต้อง
1. ห้องสมุดตรงกับภาษาอังกฤษว่า...................................................................................
2. ห้องสมุด หมายถึง ......................................................................................................
......................................................................................................................................
3. ห้องสมุดกับหอสมุดแตกต่างกันอย่างไร .......................................................................
......................................................................................................................................
4. ทาไมจึงเรียกห้องสมุด ไม่เรียกห้องหนังสือ ..................................................................
5. วัตถุประสงค์ของห้องสมุดข้อใดจาเป็นสาหรับนักเรียนโดยเรียงจากมากไปหาน้อยที่สุด
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
6. วัตถุประสงค์ข้อใดจาเป็นสาหรับนักเรียนมากที่สุด………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
7. ในระดับอุดมศึกษาวัตถุประสงค์ของห้องสมุดข้อใด จาเป็นมากที่สุด ..........................
.....................................................................................................................................
8. ห้องสมุดเป็นแหล่งฝึกทักษะนักเรียนอย่างไรบ้าน จงยกตัวอย่าง ................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
9. นักเรียนที่ชอบเข้าใช้บริการห้องสมุด ไปอ่านหนังสือเป็นประจาทุกวันที่มีเวลาว่าง
คิดว่านักเรียนคนนั้นมีทักษะด้านใดบ้าง………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
10. นักเรียนคิดว่าห้องสมุดมีความสาคัญและมีประโยชน์อย่างไรบ้างกับนักเรียน
จงยกตัวอย่าง...............................................................................................................
.....................................................................................................................................
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บัตรคาถาม
ศูนย์การเรียนที่ 1 เรื่อง ความหมายและความสาคัญของห้องสมุด

คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงหนึ่งตัวเลือกในแต่ละข้อ
1. ห้องสมุด ความหมายถึงข้อใด
ก. สถานที่เก็บรวมรวบวัสดุต่างๆ เพื่อการศึกษา
ข. สถานท่าเก็บรวบรวมหนังสือเพื่อการศึกษา
ค. สถานที่เก็บรวบรวมวัสดุที่ตีพิมพ์และวัสดุไม่ตีพิมพ์เพื่อการศึกษา วิจัย มีการจัดบริหาร
และบริการอย่างมีระบบ
ง. สถานที่เก็บรวมรวมวัสดุสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย และมีการจัดหมวดหมู่
อย่างเป็นระบบ
2. วัตถุประสงค์ข้อใดของห้องสมุดช่วยให้การเรียนการสอนสมบูรณ์ขึ้น
ก. เพื่อการศึกษา
ข. เพื่อการค้นคว้าวิจัย
ค. เพื่อให้ความรู้และข่าวสาร
ง. เพื่อให้ความจรรโลงใจ
3. ในการค้นคว้าเพื่อการศึกษาและการวิจัย นักเรียนคิดว่าแหล่งใดให้ประโยชน์
แก่นักเรียนมากที่สุด
ก. ห้องสมุด
ข. ห้องเรียน
ค. สถานรีวิทยุและโทรทัศน์
ง. สถานประกอบการต่างๆ บริษัทองค์กร
4. ห้องสมุดมีความสาคัญต่อผู้ใช้ดังต่อไปนี้ “ยกเว้น” ข้อใด
ก. เป็นแหล่งรวบรวมสพรรพวิทยาการ ผู้ใช้สามารถค้นหาความรู้ได้ทุกแขนงวิชา
ข. ช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดมีความรู้ทันสมัยอยู่เสมอ
ค. เป็นที่ที่ทุกคนจะเลือกอ่านหนังสือที่ต้องการได้ทุกชนิด
ง. ช่วยให้ผู้ใช้รับรู้ในสมบัติของส่วนรวม รู้จักใช้และระวังรักษา
5. วัตถุประสงค์ใดของห้องสมุดที่ช่วยให้บุคคลมีความกระตือรือร้น ปรารถนาทาความดี
ความเจริญทาสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม
ก. เพื่อการศึกษา
ข. เพื่อให้ความรู้และข่าวสาร
ค. เพื่อการค้นคว้าและวิจัย
ง. เพื่อให้ความจรรโลงใจ
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เฉลยบัตรกิจกรรม
ศูนย์การเรียนที่ 1 เรื่อง ความหมายและความสาคัญของห้องสมุด

คาชี้แจง จงเติมคาหรือคอบคาถามในช่องว่าให้ถูกต้อง
1. ห้องสมุดตรงกับภาษาอังกฤษว่า Library
2. ห้องสมุด หมายถึง สถานที่รวบรวมความรู้หลากหลายทั้งวัสดุตีพิมพ์ และไม่ตีพิมพ์
และมีบรรณารักษ์เป็นผู้ดาเนินงาน
3. ห้องสมุดกับหอสมุดแตกต่างกันอย่างไร สถานที่ตั้งของห้องสมุดอยู่ภายใต้อาคาร
แต่หอสมุดเป็นอาคารเฉพาะ เป็นเอกเทศ
4. ทาไมจึงเรียกห้องสมุด ไม่เรียกห้องหนังสือ สมัยก่อนจะ หมายถึง หนังสือแต่ปัจจุบัน
หมายถึง กระดาษที่ใช้สาหรับเขียนบันทึก แต่งยังคงเรียกห้องสมุด
5. วัตถุประสงค์ของห้องสมุดข้อใดจาเป็นสาหรับนักเรียนโดยเรียงจากมากไปหาน้อยที่สุด
เพื่อการศึกษา เพื่อให้ความรู้และข่าวสาร เพื่อการผักผ่อนหย่อนใจ เพื่อความจรรโลงใจ
เพื่อการค้นคว้าและวิจัย
6. วัตถุประสงค์ข้อใดจาเป็นสาหรับนักเรียนมากที่สุด เพื่อการศึกษา
7. ในระดับอุดมศึกษาวัตถุประสงค์ของห้องสมุดข้อใด จาเป็นมากที่สุด
เพื่อการค้นคว้าและวิจัย
8. ห้องสมุดเป็นแหล่งฝึกทักษะนักเรียนอย่างไรบ้าน จงยกตัวอย่าง
ฝึกทักษะการอ่าน ฝึกทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยจนเอง ฝึกทักษะชีวิต
การอยู่ร่วมกับผุ้อื่น (มีมารยาทในการใช้ห้องสมุด)
9. นักเรียนที่ชอบเข้าใช้บริการห้องสมุด ไปอ่านหนังสือเป็นประจาทุกวันที่มีเวลาว่าง
คิดว่านักเรียนคนนั้นมีทักษะด้านใดบ้าง การอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
10. นักเรียนคิดว่าห้องสมุดมีความสาคัญและมีประโยชน์อย่างไรบ้างกับนักเรียน
จงยกตัวอย่าง
เป็นแหล่งคึกษาค้นคว้า ช่วยให้มีนิสัยรัการอ่าน รัจักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
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เฉลยบัตรคาถาม
ศูนย์การเรียนที่ 1 เรื่อง ความหมายและความสาคัญของห้องสมุด

ข้อที่

คาตอบที่ถูก

1

ค

2

ข

3

ก

4

ค

5

ง
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บัตรคาสัง่
ศูนย์การเรียนที่ 2 เรื่อง ประเภทของห้องสมุด

คาสั่ง
อ่านบัตรคาสั่งแล้วปฏิบัติตามลาดับขั้นตอนต่อไปนี้
1. เลือกประธานกลุ่มเพื่อเป็นผู้นาในการดาเนินกิจกรรมและเลขานุการ
เพื่อบันทึกข้อมูลจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
2. ประธานกลุ่มแจกบัตรคาสั่งให้สมาชิกทุกคนศึกษา
3. ประธานกลุ่มแจกบัตรเนื้อหาให้สมาชิกทุกคน แล้วร่วมมือกันศึกษาอภิปรายซักถาม
4. ประธานกลุ่มแจกบัตรกิจกรรมให้สมาชิกทุกคน แล้วช่วยกันศึกษาวางแผนและ
ปฏิบัติกิจกรรม
5. เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้วให้เลขานุการกลุ่มจดบันทึก สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม
6. ประธานกลุ่มแจกบัตรคาถามให้สมาชิก แล้วตอบคาถามในกระดาษคาตอบ
ประจาศูนย์การเรียน
7. ประธานกลุ่มแจกบัตรเฉลยให้สมาชิกทุกคนตรวจ
8. สมาชิกทุกคนช่วยกันเก็บเอกสารเข้าซองให้เรียบร้อย แล้วเปลี่ยนศูนย์การเรียน
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บัตรเนื้อหา
ศูนย์การเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ประเภทของห้องสมุด

ประเภทของห้องสมุด
ห้องสมุดโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
1. หอสมุดแห่งชาติ (National Library) โดยทั่วไปเป็นสถานที่รวบรวมหนัง สือ
สิ่งพิมพ์ทุกเรื่องที่ตีพิมพ์ขึ้นในประเทศ และเรื่องที่เกี่ยวข้องที่เห็นสมควรจัดหามาเพื่อให้บริการ
หอสมุด แห่งชาติ มี หน้ าที่ ให้ บริการแก่ห น่วยราชการ สถาบั น และผู้ศึก ษาค้ นค้ า
ระดับสูง อย่างไรก็ดี หอสมุดแห่งชาติของไทยในปัจจุบันนี้ ได้ทาหน้าที่ให้บริการในลักษณะ
ของห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดโรงเรียนด้วย ทั้งนี้เพราะห้อสมุดประชาชน และห้องสมุด
โรงเรียนยังไม่เพียงพอแก่ความต้องการ ในประเทศที่กิจการห้องสมุดก้าวหน้า จะมีกฎหมายให้
ผู้พิมพ์โฆษณาหนังสือ นาส่งหนังสือทุกเรื่องที่ตีพิมพ์ให้แก่หอสมุดแห่งชาติ อย่างน้อย 2 ฉบับ

ภาพที่ 1 หอสมุดแห่งชาติ
ที่มา : https://www.google.com/search?q
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2. ห้ อ งสมุ ด ประชาชน (Public Library) เป็ น ห้ อ งสมุ ด ที่ เปิ ด ให้ บ ริ ก ารแก่
ประชาชนทั่วไป ห้องสมุดประชาชนอาจมีหนัง สือทุกประเภท หรือเฉพาะบางประเภทตาม
ความต้องการของผู้ใช้ตามท้องถิ่นนั้นก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่นโยบายของผู้บริหารห้องสมุดประชาชน
นั้นๆ ห้องสมุดประชาชนตามปรกติจะให้ขอยืมหนังสือออกได้ ห้องสมุดประชาชนนี้
ในบางกรณี อาจจัดเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ก็ได้

ภาพที่ 2 ห้องสมุดประชาชน
ที่มา : https://www.google.com/search?q
3. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย (University and College Library) ห้องสมุด
ประเภทนี้จะจัดหาหนังสือหนักไปทางแขนงวิชาการที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยนั้นๆ เปิดสอน
เช่น วิทยาลัยวิชาการศึกษา มักจะมีหนังสือส่วนใหญ่เกี่ยวกับการศึกษา มหาทยาลัยแพทย์
จะมีหนังสือส่วนใหญ่เกี่ยวกับวิชาแพทย์ แต่ทั้งนี้ไม่เป็นข้อจากัดเสมอไป ห้องสมุดวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยอาจจัดหาหนังสือหมวดอื่นๆ เพื่อนิสิตนักศึกษาและครูอาจารย์ ใช้ประโยชน์
ประกอบการเรียน การสอน และการดารงชีวิตด้วย

ภาพที่ 3 ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ที่มา : https://www.google.com/search?q
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4. ห้องสมุดโรงเรียน (School Library) ห้องสมุดประเภทนี้จะจัดหาหนังสือตาม
ระดับความต้องการและอายุของผู้ใช้ ส่วนใหญ่มักเป็นหนังสือเรียน หนังสือประกอบการเรียน
หนังสือเสริมการอ่าน และหนังสือที่ช่วยให้เพลิดเพลิน อย่างไรก็ดีห้องสมุดโรงเรียนที่ดี ควรมี
หนังสือหลายๆ ประเภท เพื่อให้พัฒนาการอ่านของนักเรียนและครู

ภาพที่ 4 ห้องสมุดโรงเรียน
ที่มา : https://www.google.com/search?q
5. ห้องสมุดเฉพาะ (Special Library) ห้องสมุดประเภทนี้ คือ ห้องสมุดที่จัดหา
หนังสือให้บริการเฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับกิจการงาน เช่น ห้องสมุดรัฐสภา ห้องสมุด
ธนาคารแห่งชาติ ห้องสมุดคุรุสภา เป็นต้น

ภาพที่ 5 ห้องสมุดเฉพาะ
ที่มา : https://www.google.com/search?q
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บัตรกิจกรรม
ศูนย์การเรียนที่ 2 เรื่อง ประเภทของห้องสมุด

คาชี้แจง วิเคราะห์ประเภทของห้องสมุดต่อไปนี้แล้วนาอักษรหน้าข้อความทางคอลัมน์
ขวามือ มาใส่หน้าตัวเลขของคอลัมน์ซ้ายมือ
.......... 1. เป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย

ก. ห้องสมุดโรงเรียน

.......... 2. ห้องสมุดที่จัดตั้งขึ้นเฉพาะในหน่วยงาน
.......... 3. ห้องสมุดจัดตั้งขึ้นภายในโรงเรียน

ข. ห้องสมุดเฉพาะ
ค. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย

.......... 4. ห้องสมุดที่จัดตั้งขึ้นในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ง. ห้องสมุดประชาชน

.......... 5. ห้องสมุดที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นทุกอาเภอและทุกจังหวัด

จ. ห้องสมุดแห่งชาติ

.......... 6. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
.......... 7. เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้าและวิจัย
.......... 8. เป็นสถานที่รวบรวมทรัพยากรสารนิเทศที่จัดพิมพ์
ขึ้นในประเทศ
.......... 9. รักษามกรดของชาติในด้านสิ่งพิมพ์ทุกประเภท
ของชาติ
.......... 10. ให้บริการเฉพาะบุคคลในหน่วยงานนัน้ ๆ
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บัตรคาถาม
ศูนย์การเรียนที่ 2 เรื่ อง ประเภทของห้ องสมุด
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงหนึ่งตัวเลือกในแต่ละข้อ
1. ห้องสมุดประเภทใดที่ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชน
ก. ห้องสมุดเฉพาะ
ข. ห้องสมุดประชาชน
ค. ห้องสมมหาวิทยาลัย
ง. หอสมุกแห่งชาติ
2. ห้องสมุดประเภทใดที่ช่วยเหลือในการค้นคว้าวิจัยมากที่สุด
ก. ห้องสมุดโรงเรียน
ข. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ค. ห้องสมุดเฉพาะ
ง. หอสมุดแห่งชาติ
3. สถาบันวิทยบริการของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จัดเป็นห้องสมุดประเภทใด
ก. ห้องสมุดเฉพาะ
ข. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ค. ห้องสมุดประชาชน
ง. ศูนย์เอกสาร
4. ห้องสมุดคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยจัดเป็นห้องสมุดประเภทใด
ก. ห้องสมุดเฉพาะ
ข. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ค. ห้องสมุดประชาชน
ง. ศูนย์เอกสาร
5. ห้องสมุกแรกๆ ของโลกตั้งอยู่ที่ใด
ก. วัง
ข. วัด
ค. มหาวิทยาลัย
ง. บ้านของนักการเมืองและนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียง
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เฉลยบัตรกิจกรรม
ศูนย์การเรียนที่ 2 เรื่อง ประเภทของห้องสมุด

.....ง..... 1. เป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย
.....ข..... 2. ห้องสมุดที่จัดตั้งขึ้นเฉพาะในหน่วยงาน

ก. ห้องสมุดโรงเรียน
ข. ห้องสมุดเฉพาะ

.....ค..... 4. ห้องสมุดที่จัดตั้งขึ้นในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ค. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ง. ห้องสมุดประชาชน

.....ง..... 5. ห้องสมุดที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นทุกอาเภอและทุกจังหวัด

จ. ห้องสมุดแห่งชาติ

.....ก..... 3. ห้องสมุดจัดตั้งขึ้นภายในโรงเรียน

.....ก..... 6. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
.....ค..... 7. เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้าและวิจัย
.....จ..... 8. เป็นสถานที่รวบรวมทรัพยากรสารนิเทศที่จัดพิมพ์
ขึ้นในประเทศ
.....จ..... 9. รักษามกรดของชาติในด้านสิ่งพิมพ์ทุกประเภท
ของชาติ
.....ข..... 10. ให้บริการเฉพาะบุคคลในหน่วยงานนั้นๆ
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เฉลยบัตรคาถาม
ศูนย์การเรียนที่ 2 เรื่อง ประเภทของห้องสมุด

ข้อที่

คาตอบที่ถูก

1

ข

2

ค

3

ข

4

ก

5

ข
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บัตรคาสัง่
ศูนย์การเรียนที่ 3 เรื่อง ระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด

คาสั่ง
อ่านบัตรคาสั่งแล้วปฏิบัติตามลาดับขั้นตอนต่อไปนี้
1. เลือกประธานกลุ่มเพื่อเป็นผู้นาในการดาเนินกิจกรรมและเลขานุการ
เพื่อบันทึกข้อมูลจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
2. ประธานกลุ่มแจกบัตรคาสั่งให้สมาชิกทุกคนศึกษา
3. ประธานกลุ่มแจกบัตรเนื้อหาให้สมาชิกทุกคน แล้วร่วมมือกันศึกษาอภิปรายซักถาม
4. ประธานกลุ่มแจกบัตรกิจกรรมให้สมาชิกทุกคน แล้วช่วยกันศึกษาวางแผนและ
ปฏิบัติกิจกรรม
5. เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้วให้เลขานุการกลุ่มจดบันทึก สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม
6. ประธานกลุ่มแจกบัตรคาถามให้สมาชิก แล้วตอบคาถามในกระดาษคาตอบ
ประจาศูนย์การเรียน
7. ประธานกลุ่มแจกบัตรเฉลยให้สมาชิกทุกคนตรวจ
8. สมาชิกทุกคนช่วยกันเก็บเอกสารเข้าซองให้เรียบร้อย แล้วเปลี่ยนศูนย์การเรียน
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บัตรเนื้อหา
ศูนย์การเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด
1. ระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด
ห้องสมุดทุกประเภทให้บริการแก่ผู้ใช้เป้นส่วนมาก จึงจาเป็นต้องกาหนดระเบียบการใช้ห้องสมุด
เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติ ระเบียบการใช้ห้องสมุดของแต่ละแห่งย่อมแตกต่างกันบ้าง เพื่อความเหมาะสมกับ
การดาเนินงานของห้องสมุดนั้น แต่ระเบียบการใช้ห้องสมุดส่วนใหญ่จะมีข้อความต่อไปนี้ คือ
1.1 เวลาทาการของห้องสมุดโรงเรียนสตรีสิริเกศ
07.00 – 17.00 น.
เว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
1.2 เวลายืม - คืน หนังสือ
07.00 - 08.00 น. รับคืนหนังสือทั่วไป และหนังสือจอง
11.30 - 13.00 น. บริการให้ยืมหนังสือทั่วไป
15.00 - 15.30 น. ให้ยืมหนังสือจอง
1.3 ผู้มีสิทธิ์ใช้ห้องสมุด
3.1 นักเรียนปัจจุบัน
3.2 ครู – อาจารย์ของโรงเรียนสตรีสิริเกศ
3.3 บุคลากร - เจ้าหน้าที่โรงเรียนสตรีสิริเกศ
3.4 ประชาชนทั่วไป แต่ไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด
2. หนังสือและสิ่งพิมพ์ที่ให้ยืมออกนอกห้องสมุด
2.1 หนังสือสิ่งพิมพ์ที่ยืมได้ ครั้งละไม่เกิน 7 วัน ได้แก่
2.1.1 หนังสือสารคดีทั่วไป
2.1.2 หนังสือแบบเรียน
2.1.3 หนังสือนวนิยายและเรื่องสั้น
2.2 หนังสือจองให้ยืมได้ 1 วัน
หนังสือดังกล่าวห้องสมุดจะให้ยืมครั้งละไม่เกิน 2 เล่ม ภายในเวลาที่กาหนด
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2.3 หนังสือที่ไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด ได้แก่
2.3.1 หนังสืออ้างอิง
2.3.2 วารสารใหม่
2.3.3 วารสารเย็บเล่ม
3. ระเบียบและข้อควรปฏิบัติของห้องสมุด
3.1 ก่อนเข้าห้องสมุดต้องวางกระเป๋า ถุง สิ่งของต่าง ๆ ไว้หน้าห้องสมุด ห้ามนาเข้าไปภายใน
ห้องสมุด นาเข้าไปในห้องสมุดได้เฉพาะสิ่งของที่มีค่าเท่านั้น
3.2 เมื่อเข้าไปในห้องสมุดแล้วต้องเงียบและสารวม เพราะผู้ใช้ห้องสมุดคนอื่นต้องการสมาธิ
ในการอ่านและค้นคว้า
3.3 ไม่นาเครื่องดื่ม ของขบเคี้ยวเข้าไปในห้องสมุด
3.4 ไม่สูบบุหรี่ในห้องสมุด เพราะจะเป็นการรบกวนผู้อื่น อาจเป็นต้นเพลิงและทาให้
ห้องสกปรก
3.5 ทุกครั้งที่ลุกจากเก้าอี้ โปรดเลื่อนเก้าอี้ให้พนักเก้าอี้ชิดกับขอบโต๊ะ
3.6 โปรดแสดงบัตรสมาชิกห้องสมุดทุกครั้งที่ยืมและส่งหนังสือ
3.7 ทุกครั้งที่ยืมหนังสือจะต้องเขียนชื่อ ชั้น ให้ชัดเจนอ่านง่ายบนบัตรยืมและบัตรสมาชิก
3.8 ยืมหนังสือได้ไม่เกิน 3 เล่ม เป็นเวลา 7 วัน
3.9 หนังสือที่ส่งคืนเกินกาหนดต้องเสียค่าปรับวันละ 1 บาท ต่อเล่ม
3.10 ถ้าทาหนังสือหายหรือหาไม่พบโปรดแจ้งบรรณารักษ์ และต้องจัดหาหรือซื้อหนังสือ
เรื่องนั้นมาชดใช้ห้องสมุด หรืออาจจ่ายเป็นเงินสดชดใช้ตามราคาปกหนังสือเล่มนั้น
3.11 หนังสือที่ยืมไปจากห้องสมุดต้องได้รับการระวังรักษาอย่างดีเพราะเป็นสมบัติของ
ทุกคนร่วมกัน
3.12 ทุกครั้งที่ใช้ห้องสมุดต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
3.13 ห้ามตัด ฉีก หรือขโมยหนังสือของห้องสมุด
3.14 ห้ามจด เขียน ข้อความต่าง ๆ ลงในหนังสือของห้องสมุด
3.15 ถ้าพบนักเรียนคนอื่นๆ ฉีกหนังสือหรือนาหนังสือออกจากห้องสมุดโดยไม่ผ่านการยืม
ให้จดชื่อ นามสกุล แจ้งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดทันที
4. มารยาทในการใช้ห้องสมุด
เนื่องจากห้องสมุดเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการเป็นที่รวมของคนหมู่มาก มาศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้และความเพลิดเพลินต่างๆ จึงจาเป็นต้องมีหลักเกณฑ์บางประการ ที่จะต้องถือปฏิบัติร่วมกัน
เพื่อมิให้เกิดความแตกต่าง หรือไม่ยุติธรรมหรือกระทบกระเทือนกัน รวมทั้งไม่รบกวนความสงบสุขของ
บุคคลอื่น ๆ โดยเฉพาะในด้านมารยาทที่ทุกคนต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
4.1 ฝากกระเป๋าหนังสือ หรือแฟ้มก่อนเข้าห้องสมุด และยอมให้ตรวจวัสดุที่นาออก
จากห้องสมุดเพื่อความบริสุทธิ์ใจ และสบายใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย
4.2 แต่งกายและมีกิริยาเยี่ยงสุภาพชน
4.3 ควรเงียบและสารวม ใช้เสียงให้เบาที่สุดเท่าที่จะทาได้
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4.4 ไม่นาอาหารหรือน้าเข้าไปรับประทานในห้องสมุด
4.5 รู้จักเข้าแถวเรียงลาดับก่อนหลังในการยืมและคืนหนังสือ และมีความอดทนใน
การรอคอย
4.6 ใช้วัสดุครุภัณฑ์ของห้องสมุดอย่างระมัดระวัง
4.7 อ่านหนังสือหรือวารสารเฉพาะในที่ๆ กาหนดให้
4.8 ไม่แสดงความเห็นแก่ตัวในการหยิบวารสาร หรือหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ
ไปเก็บไว้เพื่ออ่านคนเดียว
4.9 ไม่ใช้โต๊ะอ่านหนังสือในหอสมุดเป็นที่เตรียมทาสื่อหรือจัดนิทรรศการ
4.10 ช่วยเก็บเก้าอี้ วัสดุบนโต๊ะให้เรียบร้อยก่อนจะออกจากห้องสมุด
4.11 ไม่ควรกระทาการตัด ฉีกหนังสือ วารสาร และสิ่งพิมพ์ของห้องสมุด ถือเป็น
การทาลายทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งเป็นสมบัติส่วนรวม
4.12 การใช้หนังสือในห้องสมุด เมื่ออ่านเสร็จแล้วโปรดนาหนังสือเหล่านั้นไปวางไว้
ในที่ที่ทางห้องสมุดจัดไว้ หรือวางไว้บนโต๊ะอย่างเป็นระเบียบ สาหรับวารสาร หนังสือพิมพ์ เมื่อใช้แล้ว
ควรนาไปเก็บไว้ที่ชั้นวาง เพื่อให้ผู้มาทีหลังหยิบอ่านได้สะดวก
4.13 หนังสือที่ยืมไปจากห้องสมุดควรระวังรักษาเป็นอย่างดี ไม่ให้เปียกน้าหรือเปรอะเปื้อน
เมื่ออ่านเสร็จแล้วโปรดรีบนาคืนห้องสมุดทันที แม้จะไม่ครบเวลาส่งก็ตาม
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บัตรกิจกรรม
ศูนย์การเรียนที่ 3 เรื่อง ระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด

คาชี้แจง จงตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. ห้องสมุดเปิดเวลา.....................................................................................................................
2. บุคคลใดบ้างที่มีสิทธิ์เข้าใช้ห้องสมุด.........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3. นักเรียนสามารถยืมหนังสือได้คนละกี่เล่ม/สัปดาห์...................................................................
4. ถ้าไม่ส่งหนังสือคืนตามกาหนดเวลา ห้องสมุดปรับวันละกี่บาท................................................
5. ถ้านักเรียนทาหนังสือหายจะดาเนินการอย่างไร………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. จงบอกข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด มา 5 ข้อ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. ถ้านักเรียนต้องการยืมหนังสือต้องปฏิบัติอย่างไร……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. ถ้านักเรียนต้องการคืนหนังสือต้องปฏิบัติอย่างไร……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
9. นักเรียนต้องรับผิดชอบต่อหนังสือที่ยืมไปอ่านที่บ้านอย่างไร……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….………………
10. สิ่งพิมพ์ใดบ้างที่ห้องสมุดไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

32

บัตรคาถาม
ศูนย์การเรียนที่ 3 เรื่ อง ระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงหนึ่งตัวเลือกในแต่ละข้อ
1. นักเรียนควรส่งหนังสือที่ยืมไปจากห้องสมุดเมื่อใด
ก. ตามวันกาหนดส่ง
ข. เมื่ออ่านสร็จก่อนกาหนด
ค. เมื่อได้รับใบเตือนจากห้องสมุด
ง. เมื่ออ่านเสร็จเรียบร้อยหลังกาหนดส่ง
2. สิทธิในการยืมหนังสือของนักเรียนและกาหนดระยะเวลายืมมีกาหนดไว้อย่างไร
ก. ยืม 1 เล่ม ต่อ 7 วัน
ข. ยืม 3 เล่ม ต่อ 7 วัน
ค. ยืม 10 เล่ม ต่อหนึ่งภาคเรียน
ง. ไม่มีคาตอบที่ถูกต้อง
3. หนังสือที่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุดคือหนังสือประเภทใด
ก. หนังสือตารา
ข. หนังสือสารคดี
ค. หนังสืออ้างอิง
ง. หนังสือนวนิยาย
4. ข้อใดเป็นระเบียบการใช้ห้องสมุดที่สาคัญที่สุด
ก. ไม่นาอาหารเข้าไปรับประทานในห้องสมุด
ข. ห้ามใช้บัตรของผู้อื่นมายืมหนังสือ
ค. ไม่พูดคุยส่งเสียงดัง
ง. งดสูบบุหรี่
5. การหยิบหนังสือจากชั้นควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง
ก. หยิบเฉพาะเล่มที่ต้องการ โดยจับตรงกลางสันหนังสือ
ข. ดึงขอบบนหรือขอบล่างของสันหนังสือเล่มที่ต้องการ
ค. ยกหนังสือมาทั้งชั้นเพียงเพื่อเลือกเล่มที่ต้องการ
ง. เมื่อหยิบหนังสือมากจาชั้นแล้วเก็บเข้าชั้นเอง
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เฉลยบัตรกิจกรรม
ศูนย์การเรียนที่ 3 เรื่อง ระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด

คาชี้แจง จงตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. ห้องสมุดเปิดเวลา 07.00 น. – 17.00 น.
2. บุคคลใดบ้างที่มีสิทธิ์เข้าใช้ห้องสมุด นักเรียนปัจจุบัน, ครู อาจารย์ของโรงเรียน,
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน, ประชาชนในอาเมืองศรีสะเกษ
3. นักเรียนสามารถยืมหนังสือได้คนละกี่เล่ม/สัปดาห์ 3 เล่ม/สัปดาห์
4. ถ้าไม่ส่งหนังสือคืนตามกาหนดเวลา ห้องสมุดปรับวันละกี่บาท ห้องสมุดปรับวันละ 1 บาท
5. ถ้านักเรียนทาหนังสือหายจะดาเนินการอย่างไร ติดต่อครูบรรณารักษ์
6. จงบอกข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด มา 5 ข้อ
1. ก่อนเข้าห้องสมุดต้องวางกระเป๋า ถุง สิ่งของต่าง ๆ ไว้หน้าห้องสมุด
2. เมื่อเข้าไปในห้องสมุดแล้วต้องเงียบและสารวม
3. ไม่นาเครื่องดื่ม ของขบเคี้ยวเข้าไปในห้องสมุด
4. ไม่สูบบุหรี่ในห้องสมุด เพราะจะเป็นการรบกวนผู้อื่น
5. ทุกครั้งที่ลุกจากเก้าอี้ โปรดเลื่อนเก้าอี้ให้พนักเก้าอี้ชิดกับขอบโต๊ะ
7 ถ้านักเรียนต้องการยืมหนังสือต้องปฏิบัติอย่างไร นาหนังสือที่จะยืมไปติดต่อครูบรรณารักษ์
8 ถ้านักเรียนต้องการคืนหนังสือต้องปฏิบัติอย่างไร นาหนังสือที่จะยืมไปติดต่อครูบรรณารักษ์
9 นักเรียนต้องรับผิดชอบต่อหนังสือที่ยืมไปอ่านที่บ้านอย่างไร
1. ให้ส่งคืนหนังสือตามกาหนด
2. ไม่ทาหนังสือชารุดหรือสูญหาย
3. ดูแลระวังรักษาหนังสือไม่เปียกน้า
4. หากพบหนังสือชารุดต้องแจ้งบรรณารักษ์ให้ทราบก่อนยืมหนังสือ
10. สิ่งพิมพ์ใดบ้างที่ห้องสมุดไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด
1. หนังสืออ้างอิง
2. วารสารใหม่
3. วารสารเย็บเล่ม
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เฉลยบัตรคาถาม
ศูนย์การเรียนที่ 3 เรื่อง ระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด

คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงหนึ่งตัวเลือกในแต่ละข้อ

ข้อที่

คาตอบที่ถูก

1

ก

2

ข

3

ค

4

ค

5

ก
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บัตรกิจกรรม
ศูนย์การเรียนสารอง เรื่อง ลักษณะงานห้องสมุด

คาชี้แจง จงตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1. บริการยืม – คืนหนังสือ เป็นงานด้านใดของห้องสมุด……………………………………………………….
2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด เช่น การเล่านิทาน การแข่งขันตอบปัญหา เป็นต้น
จัดเป็นงานด้านใดของห้องสมุด………………………………………………………………………………………
3. การลงทะเบียนหนังสือ จัดเป็นงานด้านใดของห้องสมุด…………………………………………………….
4. การจัดหา จัดซื้อหนังสือเป็นงานด้านใดของห้องสมุด................................................................
5. กิจกรรมใด ไม่เชิญชวนให้ผู้มาใช้บริการห้องสมุด......................................................................
6. การซ่อมหนังสือ การเย็บเล่มหนังสือ จัดเป้นงานด้านใดของห้องสมุด.......................................
7. การวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ เป็นงานด้านใดของห้องสมุด......................................................
8. งานที่ช่วยอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการค้นหาวัสดุสารนิเทศห้องสมุด.................................
9. การโต้ตอบหนังสือติดตามประสานงาน จัดเป็นงานใดของห้องสมุด…………………………………….
10. การจัดทาโครงการห้องสมุดมีจุดมุ่งหมายที่สาคัญที่สุด คือข้อใด................................................
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เฉลยบัตรกิจกรรม
ศูนย์การเรียนสารอง เรื่อง ลักษณะงานห้องสมุด

คาชี้แจง จงตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1. บริการยืม – คืนหนังสือ เป็นงานด้านใดของห้องสมุด งานบริการ
2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด เช่น การเล่านิทาน การแข่งขันตอบปัญหา เป็นต้น
จัดเป็นงานด้านใดของห้องสมุด งานบริการ
3. การลงทะเบียนหนังสือ จัดเป็นงานด้านใดของห้องสมุด งานเทคนิค
4. การจัดหา จัดซื้อหนังสือเป็นงานด้านใดของห้องสมุด งานเทคนิค
5. กิจกรรมใด ไม่เชิญชวนให้ผู้มาใช้บริการห้องสมุด ฉายภาพยนตร์
6. การซ่อมหนังสือ การเย็บเล่มหนังสือ จัดเป้นงานด้านใดของห้องสมุด งานเทคนิค
7. การวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ เป็นงานด้านใดของห้องสมุด งานเทคนิค
8. งานที่ช่วยอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการค้นหาวัสดุสารนิเทศห้องสมุด งานบริการ
9. การโต้ตอบหนังสือติดตามประสานงาน จัดเป็นงานใดของห้องสมุด งานธุรการ
10. การจัดทาโครงการห้องสมุดมีจุดมุ่งหมายที่สาคัญที่สุด คือข้อใด
เพื่อการดาเนินงานตามนโยบาย
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ตอนที่ 3
การวัดและประเมินผล
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แบบทดสอบหลังเรียน
ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ชุดที่ 1

เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด

เวลา 5 นาที

คะแนนเต็ม 10 คะแนน

คาชี้แจง 1. แบบทดสอบเป็นแบบปรนัยมีทั้งหมด 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
2. ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงคาตอบเดียว และทาเครื่องหมายกาบาท (X) ลงใน
กระดาษคาตอบ
1. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดจัดขึ้นทุกปี จัดอยู่งานประเภทใด
ก. งานบริหาร
ข. งานบริการ
ค. งานเทคนิค
ง. งานประชาสัมพันธ์
2. การดาเนินงานห้องสมุดไม่ประสบผลสาเร็จถ้าไม่ได้รับความสนับสนุนจากใครมากที่สุด
ก. งานผู้บริหาร
ข. บุคลากร
ค. นักเรียน
ง. ครู อาจารย์
3. ประโยชน์ที่เราได้รับจากแหล่งวิทยาการต่างๆ ข้อใดถูกต้องที่สุด
ก. ได้รับความรู้สึกที่ดี
ข. ได้รับความจรรโลงใจ
ค. ได้รับความเพลิดเพลิน
ง. ได้รับความรู้ในรูปแบบต่างๆ
4. การจัดหาหนังสือเพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุด จัดอยู่ในงานประเภทใด
จ. งานเทคนิค
ฉ. งานบริการ
ช. งานบริหาร
ซ. งานกิจกรรม
5. การดาเนินงานห้องสมุดจะประสบความสาเร็จ มีองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดคือข้อใด
จ. ผู้บริหาร
ฉ. บุคลากร
ช. เงินอุดหนุน
ซ. อาคารสถานที่
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6. แหล่งวิทยาการมีความหมายตรงกับข้อใด
ก. แหล่งความรู้ในรูปสิ่งของ
ข. แหล่งความรู้ในรูปสิ่งพิมพ์
ค. สถานที่ที่ให้ความเพลิดเพลิน
ง. แหล่งความรู้ในรูปแบบต่างๆ
7. วัตถุประสงค์ข้อใดที่นักเรียนคิดว่าสาคัญที่สุดสาหรับห้องสมุดโรงเรียน
ก. เพื่อส่งเสริมการเรียนของนักเรียนและการสอนของครู
ข. เพื่อให้นักเรียนและครูมีโอกาสแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
ค. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้ห้องสมุดในการค้นคว้าด้วยตนเอง
ง. เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้นักเรียนมีวิจารณญาณและรสนิยมที่ดีในการเลือกหนังสือ
8. หอสมุดแห่งชาติ จัดอยู่ในห้องสมุดประเภทใด
ก. ห้องสมุดเฉพาะ
ข. ห้องสมุดประชาชน
ค. ห้องสมุดโรงเรียน
ง. ห้องสมุดวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
9. สิ่งที่ไม่ใช่บริการของห้องสมุดคือข้อใด
ก. บริการให้ยืม
ข. บริการเช่าหนังสือ
ค. บริการหนังสือจอง
ง. บริการตอบคาถาม
10. ข้อใดเป็นหัวใจของงานบริการห้องสมุด
ก. บริการตอบคาถาม
ข. บริการแนะแนวการอ่าน
ค. บริการให้ยืมและให้อ่านอย่างเสรี
ง. บริการแนะนาการใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า
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กระดาษคาตอบแบบทดสอบหลังเรียน
รายวิชา สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ชุดที่ 1
ท31210 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด
ชื่อ....................................................................................................ชั้น............................เลขที่....................
ข้อ

ก

ข

ค

ง
คะแนนเต็ม

1

10

คะแนนที่ได้

2
3

ผลการประเมิน
ดีมาก

4

ดี
พอใช้

5
6

ปรับปรุง

7
ลงชื่อ............................................ผู้ประเมิน

8

(............................................)

9

วันที่............เดือน......................พ.ศ............

10
เกณฑ์การประเมิน
คะแนนระหว่าง 9 – 10
คะแนนระหว่าง 7 – 8
คะแนนระหว่าง 7 – 8
คะแนนระหว่าง 7 – 8

อยู่ในเกณฑ์
อยู่ในเกณฑ์
อยู่ในเกณฑ์
อยู่ในเกณฑ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ชุดที่ 1

เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด

เวลา 5 นาที

คะแนนเต็ม 10 คะแนน

เฉลยคาตอบ
แบบทดสอบหลังเรียน
10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
1. ค
2. ค
3. ง
4. ก
5. ง
6. ง
7. ข
8. ข
9. ก
10. ง
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2553.
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แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม
ศูนย์การเรียนที่ 1 เรื่อง ความหมายและความสาคัญของห้องสมุด

คาชี้แจง จงเติมคาหรือคอบคาถามในช่องว่าให้ถูกต้อง
1. ห้องสมุดตรงกับภาษาอังกฤษว่า...................................................................................
2. ห้องสมุด หมายถึง ......................................................................................................
......................................................................................................................................
3. ห้องสมุดกับหอสมุดแตกต่างกันอย่างไร .......................................................................
......................................................................................................................................
4. ทาไมจึงเรียกห้องสมุด ไม่เรียกห้องหนังสือ ..................................................................
5. วัตถุประสงค์ของห้องสมุดข้อใดจาเป็นสาหรับนักเรียนโดยเรียงจากมากไปหาน้อยที่สุด
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
6. วัตถุประสงค์ข้อใดจาเป็นสาหรับนักเรียนมากที่สุด………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
7. ในระดับอุดมศึกษาวัตถุประสงค์ของห้องสมุดข้อใด จาเป็นมากที่สุด ..........................
.....................................................................................................................................
8. ห้องสมุดเป็นแหล่งฝึกทักษะนักเรียนอย่างไรบ้าน จงยกตัวอย่าง ................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
9. นักเรียนที่ชอบเข้าใช้บริการห้องสมุด ไปอ่านหนังสือเป็นประจาทุกวันที่มีเวลาว่าง
คิดว่านักเรียนคนนั้นมีทักษะด้านใดบ้าง………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
10. นักเรียนคิดว่าห้องสมุดมีความสาคัญและมีประโยชน์อย่างไรบ้างกับนักเรียน
จงยกตัวอย่าง...............................................................................................................
.....................................................................................................................................
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แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม
ศูนย์การเรียนที่ 2 เรื่อง ประเภทของห้องสมุด

คาชี้แจง วิเคราะห์ประเภทของห้องสมุดต่อไปนี้แล้วนาอักษรหน้าข้อความทางคอลัมน์
ขวามือ มาใส่หน้าตัวเลขของคอลัมน์ซ้ายมือ
.......... 1. เป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย

ก. ห้องสมุดโรงเรียน

.......... 2. ห้องสมุดที่จัดตั้งขึ้นเฉพาะในหน่วยงาน
.......... 3. ห้องสมุดจัดตั้งขึ้นภายในโรงเรียน

ข. ห้องสมุดเฉพาะ
ค. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย

.......... 4. ห้องสมุดที่จัดตั้งขึ้นในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ง. ห้องสมุดประชาชน

.......... 5. ห้องสมุดที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นทุกอาเภอและทุกจังหวัด

จ. ห้องสมุดแห่งชาติ

.......... 6. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
.......... 7. เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้าและวิจัย
.......... 8. เป็นสถานที่รวบรวมทรัพยากรสารนิเทศที่จัดพิมพ์
ขึ้นในประเทศ
.......... 9. รักษามกรดของชาติในด้านสิ่งพิมพ์ทุกประเภท
ของชาติ
.......... 10. ให้บริการเฉพาะบุคคลในหน่วยงานนัน้ ๆ
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แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม
ศูนย์การเรียนที่ 3 เรื่อง ระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด

คาชี้แจง จงตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. ห้องสมุดเปิดเวลา.....................................................................................................................
2. บุคคลใดบ้างที่มีสิทธิ์เข้าใช้ห้องสมุด.........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3. นักเรียนสามารถยืมหนังสือได้คนละกี่เล่ม/สัปดาห์...................................................................
4. ถ้าไม่ส่งหนังสือคืนตามกาหนดเวลา ห้องสมุดปรับวันละกี่บาท................................................
5. ถ้านักเรียนทาหนังสือหายจะดาเนินการอย่างไร………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. จงบอกข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด มา 5 ข้อ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. ถ้านักเรียนต้องการยืมหนังสือต้องปฏิบัติอย่างไร……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. ถ้านักเรียนต้องการคืนหนังสือต้องปฏิบัติอย่างไร……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
9. นักเรียนต้องรับผิดชอบต่อหนังสือที่ยืมไปอ่านที่บ้านอย่างไร……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….………………
10. สิ่งพิมพ์ใดบ้างที่ห้องสมุดไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
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บัตรกิจกรรม
ศูนย์การเรียนสารอง เรื่อง ลักษณะงานห้องสมุด

คาชี้แจง จงตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

11. บริการยืม – คืนหนังสือ เป็นงานด้านใดของห้องสมุด……………………………………………………….
12. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด เช่น การเล่านิทาน การแข่งขันตอบปัญหา เป็นต้น
จัดเป็นงานด้านใดของห้องสมุด………………………………………………………………………………………
13. การลงทะเบียนหนังสือ จัดเป็นงานด้านใดของห้องสมุด…………………………………………………….
14. การจัดหา จัดซื้อหนังสือเป็นงานด้านใดของห้องสมุด................................................................
15. กิจกรรมใด ไม่เชิญชวนให้ผู้มาใช้บริการห้องสมุด......................................................................
16. การซ่อมหนังสือ การเย็บเล่มหนังสือ จัดเป้นงานด้านใดของห้องสมุด.......................................
17. การวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ เป็นงานด้านใดของห้องสมุด......................................................
18. งานที่ช่วยอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการค้นหาวัสดุสารนิเทศห้องสมุด.................................
19. การโต้ตอบหนังสือติดตามประสานงาน จัดเป็นงานใดของห้องสมุด…………………………………….
20. การจัดทาโครงการห้องสมุดมีจุดมุ่งหมายที่สาคัญที่สุด คือข้อใด................................................
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กระดาษคาตอบ

วิชา .......................................................... หน่วยที่ ................ เรื่ อง.......................................................
ชื่อ............................................................. ชั้น........................ เลขที่ .....................................................
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หมายเหตุ 1) กระดาษคาตอบนี้นักเรียนจะต้องติดตัวไปเพื่อปฏิบัติกิจกรรมตามศูนย์ต่างๆ
2) สาหรับข้อทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ให้ทาลงในกระดาษคาตอบตอบอีก
ต่างหาก
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