1

มาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท 1.1

ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู ้และความคิดเพื่อนาไป
ตัดสิ นใจ แก้ปัญหาในการดาเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน

สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐาน ท 2.1

ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่ อสาร เขียนเรี ยงความ
ย่อความ และเขียนเรื่ องราวในรู ปแบบต่าง ๆ เขียนรายงาน
ข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

สาระที่ 3 การฟัง การพูด และการดู
มาตรฐาน ท 3.1

สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวจิ ารณญาณ และพูดแสดง
ความรู ้ ความคิด ความรู ้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมี
วิจารณญาณและสร้างสรรค์

สาระที่ 4 หลักการใช้ ภาษา
มาตรฐาน ท 4.1

เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย
การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญา
ทางภาษา และรักษาภาษาไทย ไว้เป็ นสมบัติของชาติ
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สาระที่ 5 วรรณคดี และวรรณกรรม
มาตรฐาน ท 5.1

เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี
และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และนามาประยุกต์ใช้
ในชีวติ จริ ง
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คาชี้แจงการใช้ เอกสารประกอบการเรียน
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิชาการใช้ ห้องสมุด
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 1 ชั่วโมง / สัปดาห์

เอกสารประกอบการเรียน วิชาการใช้ ห้องสมุด
เรื่ อง ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับห้องสมุด จัดเรี ยบเรี ยงขึ้นเพื่อใช้ประกอบ
การเรี ยน สาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย วิชาการใช้หอ้ งสมุด
จากการศึกษาการเข้าใช้บริ การห้องสมุดของนักเรี ยน สามารถวิเคราะห์
คาอธิบายรายวิชาและเนื้อหา โดยกาหนดเนื้อหาไว้ ดังนี้
1. ความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์ และประเภทของห้องสมุด
2. ระเบียบและมารยาทการใช้หอ้ งสมุด
3. ระเบียบการยืม-คืน หนังสื อ สื่ ออื่น ๆ
4. บริ การและกิจกรรมของห้องสมุด
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คาอธิบายรายวิชา

ศึกษา ความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์ และประเภท
ของห้องสมุด ระเบียบมารยาทการใช้หอ้ งสมุด ระเบียบการ
ยืม-คืน หนังสื อและสื่ ออื่น ๆ บริ การและกิจกรรมของห้องสมุด
ตระหนักถึงความสาคัญ ประเภท ประโยชน์ ของห้องสมุด
และงานบริ การห้องสมุดตลอดถึง กิจกรรมส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่าน
ปฏิบตั ิตนในการใช้บริ การห้องสมุดได้ถูกต้อง สามารถนาความรู ้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

วิชาการใช้ ห้องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
1. มีความรู ้ความเข้าใจ ความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์ ประเภท
ของห้องสมุด ตลอดถึงระเบียบและมารยาทการใช้หอ้ งสมุด
และมีความเข้าใจในงานบริ การของห้องสมุด
2. ตระหนักและเห็นคุณค่าในความสาคัญของห้องสมุดต่อตนเอง
และสังคม สามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
ได้อย่างมีความสุ ข
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คาแนะนา...การใช้ เอกสารประกอบการเรียน
เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกีย่ วกับห้ องสมุด
เนื้ อหาสาระภายในเล่ม ประกอบด้วย สาระสาคัญของเรื่ อง เนื้ อหา ผลการเรี ยนรู ้
ที่คาดหวัง จุดประสงค์ในการเรี ยนรู ้ ใบงาน และแบบทดสอบหลังเรี ยน พร้อมเฉลย
ก่อนดาเนิ นการสอน ครู ผสู ้ อนควรจัดทาสาเนาเอกสารประกอบการเรี ยนให้แก่นกั เรี ยน
ทุกคน เพื่อใช้ประกอบในการปฏิบตั ิกิจกรรม เพื่อพัฒนาความรู ้ความสามารถทางการเรี ยน
ให้มากยิง่ ขึ้น
สาหรับครู
1. ครู ควรเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนเป็ นรายเล่ม
2. สรุ ปวิเคราะห์การผ่านเกณฑ์การเรี ยนรู ้ ตามจุดประสงค์รายเล่ม
สาหรับนักเรียน
1.
2.
3.
4.

นักเรี ยนศึกษาสาระสาคัญ
นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาสาระของแต่ละเล่ม
นักเรี ยนศึกษาผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาสาระของแต่ละเล่มและปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่กาหนดใน
ใบงาน
5. เมื่อเรี ยนจบแต่ละเล่มให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยนตามที่กาหนดไว้
6. ตรวจคาตอบระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยนจากเฉลย
7. ผูเ้ รี ยนที่ใช้เอกสารประกอบการเรี ยนเล่มนี้ จะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
ไม่ดูเฉลยก่อนทาแบบทดสอบ
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ฝังมโนทัศน์
เรื่อง : ความรู้ทั่วไปเกีย่ วกับห้ องสมุด
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

ความหมาย
ของห้ องสมุด
ความสาคัญ
ของห้ องสมุด

กิจกรรมส่ งเสริม
นิสัยรักการอ่าน

บริการและกิจกรรม
ของห้ องสมุด

ความรู้ ทวั่ ไป
เกีย่ วกับห้ องสมุด

ประโยชน์
ของห้ องสมุด

ประเภท
ของห้ องสมุด

ระเบียบการ ยืม-คืน
หนังสื อและสื่ ออืน่ ๆ
ระเบียบมารยาท
การใช้ ห้องสมุด
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ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับห้ องสมุด
สาระสาคัญ
ห้อ งสมุ ด เป็ นแหล่ ง รวบรวมข้อ มู ล ความรู ้ ส รรพวิท ยาการ ในรู ป ของหนัง สื อ
วารสาร ต้นฉบับตัวเขียนและสื่ อโสตทัศนวัสดุ เพื่อให้บริ การในการศึกษาค้นคว้าแก่ครู
และนักเรี ยน โดยมี ระเบียบมารยาทในการให้บริ การ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า
และให้บริ การโดยบรรณารักษ์
เนือ้ หา
1.
สาระสาคัญ2.
3.
4.
5.

ความหมาย และความสาคัญของห้องสมุด
ประโยชน์ของห้องสมุด
ประเภทของห้องสมุด
ระเบียบและมารยาทการใช้หอ้ งสมุด
ระเบียบการยืม-คืน หนังสื อ และสื่ ออื่น ๆ งานบริ การและกิจกรรมห้องสมุด

ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. มีความรู ้ความเข้าใจในความหมาย ความสาคัญประเภทของห้องสมุดประโยชน์
ของห้องสมุดตลอดถึงระเบียบมารยาทการใช้บริ การห้องสมุด และเข้าใจในงานบริ การของ
ห้องสมุด
2. ตระหนักและเห็นคุณค่าในความสาคัญของห้องสมุดต่อตนเองและสังคม
สามารถนาความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างมีความสุ ข
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ด้ านความรู้
1.
2.
3.
4.
5.

บอกความหมาย และสาคัญของห้องสมุดได้
อธิบายประเภทของห้องสมุดได้
อธิบายประโยชน์ของห้องสมุดแต่ละประเภทได้
อธิบายระเบียบมารยาทการใช้หอ้ งสมุดได้
บอกความหมายความสาคัญของงานบริ การได้

ด้ านทักษะกระบวนการ
1. สามารถปฏิบตั ิตนตามระเบียบมารยาทการใช้บริ การห้องสมุดได้ถูกต้อง
2. ปฏิบตั ิการยืม-คืน หนังสื อและสื่ ออื่น ๆได้ถูกต้อง
ด้ านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีความกระตือรื อร้น ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน รู ้จกั ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. เห็นคุณค่าความสาคัญของห้องสมุดในการแสวงหาความรู ้ มีจิตสานึกที่ดีต่อ
การใช้หอ้ งสมุด
3. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
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ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับห้ องสมุด
ความหมายของห้ องสมุด
ห้องสมุด ภาษาอังกฤษใช้คาว่า Library มาจากภาษาลาตินว่า Libraria
แปลว่า ที่เก็บหนังสื อ
ห้องสมุด คือ สถานที่รวบรวมสรรพวิทยาการต่าง ๆ ซึ่งบันทึกไว้ในรู ปของหนังสื อ
วารสาร ต้นฉบับตัวเขียน สิ่ งตีพิมพ์อื่น ๆ หรื อโสตทัศนวัสดุ และมีการจัดอย่างมีระเบียบ
เพื่อบริ การแก่ผใู ้ ช้ (ทิพวรรณ หอมพูล, 2537: 1)
ห้อ งสมุ ด คื อ สถานที่ ร วมทรั พ ยากรสารสนเทศ มี ท้ ัง หนัง สื อ สิ่ ง พิ ม พ์ และ
โสตทัศนวัสดุต่าง ๆ ที่จดั ไว้ เพื่อให้ผใู ้ ช้หอ้ งสมุดได้ใช้ (ลมุล รัตตากร, 2539 : 27)
สรุ ป ห้องสมุ ด หมายถึ ง สถานที่ รวบรวมข้อมูลความรู ้ ที่ใช้ประกอบการศึกษา
ค้นคว้า ในรู ปแบบของหนังสื อ เอกสาร สิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ ตลอดจนโสตทัศนวัสดุ และมีการ
จัดเก็บไว้อย่างเป็ นระบบ
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ความสาคัญของห้ องสมุด
1. เป็ นแหล่งค้นคว้าที่จดั ขึ้นเพื่อตอบสนองความรู ้และวิทยาการทาง
ประวัติศาสตร์ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของมนุษย์ในโลกปั จจุบนั ที่ผเู ้ รี ยน
สามารถเลือกใช้บริ การตามความสนใจและอัธยาศัย
หากสถานศึกษาขาดห้องสมุดและบริ การในการศึกษาค้นคว้า จะทาให้
กระบวนการในการศึกษาค้นคว้าไม่สมบูรณ์
2. เป็ นแหล่งถ่ายทอดวัฒนธรรมของมนุษย์ สร้างความจรรโลงใจและส่ งเสริ ม
ความเป็ นประชาธิปไตย
สรุ ป ห้องสมุดเป็ นสถานที่รวบรวมความรู ้ และวิทยาการที่หลากหลายใน
รู ปแบบของ หนังสื อ สิ่ งพิมพ์ สื่ อโสตทัศนวัสดุ อันได้แก่ CD ภาพยนตร์ แผ่นใส
แผนภูมิ แผนภาพ ภาพถ่าย ของจริ งและรู ปจาลอง เพื่อมิให้ขอ้ มูลความรู ้กระจัด
กระจายและสู ญหายไป
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ประโยชน์ ของห้ องสมุด
ห้องสมุดเปรี ยบเสมือนขุมทรัพย์ทางปัญญา ที่เปิ ดบริ การให้ผทู ้ ี่สนใจ ได้มาศึกษา
ค้นคว้าได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่จากัดเพศและวัย เชื้อชาติ และศาสนา
ประโยชน์ ของห้ องสมุด มีดังนี้
1. เป็ นสถานที่รวบรวมข้อมูลความรู ้ต่าง ๆ เพื่อให้นกั เรี ยน นักศึกษา ครู อาจารย์
เข้ามาศึกษาค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการเรี ยนการสอน
2. เป็ นสถานที่ทุกคน เลือกอ่านสื่ อต่าง ๆ และค้นหาความรู ้ตามความสนใจ
3. ให้ความรู ้ข่าวสารต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทาให้ผอู ้ ่านเป็ นคนทันสมัย
มีความรู ้กว้างไกลทันต่อเหตุการณ์ ทันโลก จากข่าวสารต่าง ๆ อยูเ่ สมอ
4. เป็ นสถานที่ส่งเสริ ม สนับสนุนและสร้างนิสัยรักการอ่าน ศึกษาค้นคว้าได้
ด้วยตนเอง
5. รู ้จกั ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
6. ช่วยให้ผใู ้ ช้ มีความสุ ข สนุกสนานเพลิดเพลินกับการอ่าน เกิดความจรรโลงใจ
ในการอ่าน
7. ช่วยให้ผมู ้ าใช้บริ การ รู ้จกั รักษาสาธารณสมบัติ
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ประเภทของห้ องสมุด
ห้ องสมุด

ห้องสมุดแบ่งออกเป็ น 5 ประเภทดังนี้
1. ห้ องสมุดโรงเรียน

ภาพที่ 1 : ห้องสมุดโรงเรี ยนนาข่าวิทยาคม
ที่มา : ภาพถ่ายโดย สุ พรรณี โพธิ์ ไพร, 24 พฤษภาคม 2556

ห้องสมุดโรงเรี ยน คือ ห้องสมุดที่จดั ขึ้นภายในโรงเรี ยน เพื่อให้ครู และนักเรี ยน
ได้ศึกษาค้นคว้า ตามหลักสู ตรการศึกษาของโรงเรี ยน
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น การเรี ย นการสอน เน้น ให้นัก เรี ย น
เกิดทักษะในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง และมีนิสัยรักการอ่าน
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2. ห้ องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ภาพที่ 2 : ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา : www.library2716.blogspot.com [ออนไลน์]

ห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย คือห้องสมดุที่จดั ขึ้นภายในวิทยาลัยหรื อ
มหาวิทยาลัยนั้น ๆ
วัตถุประสงค์เพื่อให้บริ การแก่ นิ สิต นักศึกษา และอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
และนักวิจยั เพื่อได้ศึกษาค้นคว้าที่ตรงกับหลักสู ตร ในสถาบันอุดมศึกษานั้น
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3. ห้ องสมุดประชาชน

ภาพที่ 3 : ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ที่มา : www.ask search.com /search [ออนไลน์]

วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริ การแก่บุคคลทุกเพศทุกวัย ทุกระดับการศึกษา ส่ งเสริ ม
การอ่านแก่ชุมชนเป็ นหลัก โดยไม่เสี ยค่าบริ การใด ๆ เพื่อต้องการให้ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ รักการอ่าน ศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเองและตลอดชีวติ
สวนลุมพินีวนั
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4. หอสมุดแห่ งชาติ

ภาพที่ 4 หอสมุดแห่งชาติท่าวาสุ กรี กรุ งเทพมหานคร
ที่มา : www. libraryhub.in th [ออนไลน์]

หอสมุดแห่งชาติ จัดตั้งเป็ นศูนย์กลาง รวบรวมข้อมูลความรู ้ทุกประเภท
เพื่อให้บริ การค้นคว้าภายใน สาหรับบุคคลทัว่ ไปและผูท้ ี่สนใจ โดยไม่มีบริ การยืม-คืน
หน้าที่หอสมุดแห่ งชาติ คือ อนุ รักษ์ สงวนไว้ซ่ ึ งข้อมูลความรู ้ของชาติ เช่ น ผูใ้ ด
จัดพิมพ์หนังสื อ หรื อเอกสารต่าง ๆ ต้องจัดส่ งให้หอสมุ
สวนลุดมแห่
พินงีวชาติ
นั จดั เก็บไว้ส่วนหนึ่ ง
เพื่อมิให้ขอ้ มูลสู ญหายโดยไม่มีการสงวนรักษา

17

5. ห้ องสมุดเฉพาะ

ภาพที่ 5 : ห้องสมุดเฉพาะ ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุ งเทพมหานคร
ที่มา : www. librarian magazine.com [ออนไลน์]

ห้องสมุดเฉพาะ คือห้องสมุดที่จดั ตั้งขึ้นโดยหน่วยงานนั้น ๆ สาหรับบริ การ
บุคคลในหน่วยงานนั้น เก็บข้อมูลเฉพาะเรื่ องเฉพาะอย่าง เช่น ห้องสมุดธนาคาร
เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ การเงินการบัญชี เศรษฐกิจ ฯลฯ ห้องสมุดโรงพยาบาลเก็บข้อมูล
ทางการแพทย์ โรค การรักษา การดูแลผูป้ ่ วย สุ ขภาพ เป็ นต้น
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ระเบียบมารยาทการใช้ ห้องสมุด
การเข้าใช้บริ การห้องสมุด จาเป็ นต้องมีกฎเกณฑ์ระเบียบเพื่อให้ผมู ้ าใช้บริ การ
ได้ปฏิบตั ิเป็ นแนวเดียวกัน เพื่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และเป็ นประโยชน์ต่อผูม้ าใช้
บริ การให้มากที่สุด ห้องสมุดแต่ละแห่งจึงกาหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบการใช้หอ้ งสมุด
ไม่เหมือนกัน
ระเบียบ หมายถึง แบบแผนที่วางไว้เป็ นแนวปฏิบตั ิหรื อดาเนินการ
(พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 2546 : 935)
ระเบียบ หมายถึง ข้อบังคับที่กาหนดขึ้น เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การห้องสมุด ได้ปฏิบตั ิ
เป็ นแนวทางเดียวกัน
มารยาท หมายถึง กิริยาวาจาที่ถือว่าสุ ภาพเรี ยบร้อย ถูกกาลเทศะ
(พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 2546 : 895)
มารยาท หมายถึง ข้อพึง หรื อข้อควรปฏิบตั ิในการเข้าใช้หอ้ งสมุด
สรุป ระเบียบมารยาทการใช้หอ้ งสมุด หมายถึง ข้อตกลงที่ผใู ้ ช้หอ้ งสมุด
ควรปฏิบตั ิตาม เพื่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ของห้องสมุดนั้น ๆ

19

ระเบียบการใช้ บริการห้ องสมุดกาญจนาภิเษก โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม
ตมวิทยาคม

ภาพที่ 6 : นักเรี ยนใช้บริ การห้องสมุด
โรงเรี ยนนาข่าวิทยาคม
ที่มา : ภาพถ่ายโดย สุ พรรณี โพธิ์ ไพร
18 พฤษภาคม 2556

1. เปิ ดบริ การตั้งแต่วนั จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.30 น. – 17. 00 น.
2. ผูม้ ีสิทธิ์ใช้บริ การห้องมุด
- ครู และบุคลากรของโรงเรี ยน
- นักเรี ยน ผูป้ กครอง และผูท้ ี่สนใจ
3. บริ การของห้องสมุด
3.1 บริ การการอ่านหนังสื อทัว่ ไป เรื่ องสั้น นวนิยาย เยาชน แบบเรี ยน ฯลฯ
3.2 บริ การยืม-คืนหนังสื อ และสื่ ออื่น ๆ
3.3 บริ การค้นคว้าหนังสื ออ้างอิง
3.4 บริ การสื บค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตจากมุม ICT ฯลฯ
4. หนังสื อและสิ่ งพิมพ์ที่อนุญาตให้ยมื ออกนอกห้องสมุด
- หนังสื อแบบเรี ยน
- หนังสื อทัว่ ไป
- หนังสื อสาหรับเยาวชน เรื่ องสั้น นวนิยาย
- ยืมได้ 3 เล่ม /7 วัน
- หนังสื ออ้างอิง ไม่อนุญาตให้ยมื กลับบ้านแต่อนุญาตให้ถ่ายสาเนาได้
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ระเบียบการ ยืม-คืน หนังสื อและสื่ ออืน่ ๆ ห้ องสมุดกาญจนภิเษก โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม
ระเบียบการยืม-คื นหนังสื อ หรื อข้อปฏิบตั ิ เพื่อใช้เป็ นแนวเดี ยวกันในห้องสมุ ด
ระเบียบการยืม-คืน หนังสื อและสื่ ออื่น ๆ ห้องสมุดกาญจนาภิเษก โรงเรี ยนนาข่าวิทยาคม
ดังนี้
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เปิ ดบริ การตั้งแต่วนั จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.30 น. – 17. 00 น.
ใช้บตั รสมาชิกของตนเองในการยืม
ยืมหนังสื อได้ครั้งละ 3 เล่ม/ 7 วัน
วีดีทศั น์ 1 เรื่ อง/1 วัน
ยืมและส่ งหนังสื อหรื อวีดีทศั น์ ตามกาหนด
คืนหนังสื อวีดีทศั น์ เกินกาหนดปรับวันละ 1 บาท/1 เล่ม/1 วัน
หนังสื อที่มีผอู ้ ื่นยืมออกไปแล้ว ถ้าต้องการยืมต่อ ให้เขียนใบจองไว้
ที่บรรณารักษ์โดยกรอกชื่อผูย้ มื ห้อง ชื่อหนังสื อ และวันที่มายืมหนังสื อเล่มนั้น
9. ผูท้ ี่จองหนังสื อไว้ ถ้าไม่มารับภายใน 1 วัน ถือว่าสละสิ ทธิ์
10. หนังสื อที่มีผอู ้ ื่นจองไว้ จะยืมต่ออีกไม่ได้
11. หากทาหนังสื อหายให้ชดใช้ตามราคา
12. บัตรหายแจ้งเจ้าหน้าที่หอ้ งสมุดทราบทันที
13. ไม่อนุญาตใช้บตั รผูอ้ ื่นยืมหนังสื อ
14. ปฏิบตั ิตามระเบียบของห้องสมุดอย่างเคร่ งครัด
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มารยาทการใช้ ห้องสมุดที่นักเรียนควรปฏิบัติ
มารยาท หมาย ถึง ข้อพึงปฏิบตั ิ ในการเข้าใช้บริ การห้องสมุด
มารยาทการใช้บริ การห้องสมุดกาญจนาภิเษก โรงเรี ยนนาข่าวิทยาคม มีดงั นี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

แต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย
ไม่ส่งเสี ยงดังหรื อวิง่ เล่นรบกวนผูอ้ ื่น
ไม่นาอาหาร ของขบเขี้ยว เครื่ องดื่มทุกชนิดเข้ามาห้องสมุด
วางกระเป๋ า และสิ่ งของต่าง ๆ ในที่ที่หอ้ งสมุดจัดไว้
ไม่นาหนังสื อออกนอกห้องสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาต
ไม่ตดั ฉีก ขีดเขียน หรื อทาลายหนังสื อด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม
เมื่ออ่านหนังสื อเสร็จ เก็บหนังสื อและเก้าอี้ไว้ที่เดิมให้เรี ยบร้อย
ถอดรองเท้าให้เป็ นระเบียบก่อนเข้าห้องสมุดทุกครั้ง
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บริการและกิจกรรมห้ องสมุด
บริการห้ องสมุด
บริ การห้องสมุด คือ งานบริ การที่หอ้ งสมุดจัดขึ้น เพื่ออานวยความสะดวกแก่
ผูใ้ ช้บริ การ ถือว่าเป็ นหัวใจหลักสาคัญของห้องสมุด ที่มีส่วนสาคัญในการกระตุน้ ให้
นักเรี ยน ครู เข้ามาใช้บริ การ และเห็นความสาคัญของห้องสมุด ซึ่งจะทาให้การเรี ยน
การสอนมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

วัตถุประสงค์ของการให้ บริการห้ องสมุด
ห้ องสมุ1.ดเพื่อส่ งเสริ มการอ่าน
2. เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผมู ้ าใช้บริ การห้องสมุด
3. เพือ่ ให้เกิดความรู ้และสนับสนุนการเรี ยนการสอน
4. เพือ่ ให้เกิดความเพลิดเพลิน พัฒนาสติปัญญา นาความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

งานบริการห้ องสมุดโรงเรียน
การให้บริ การห้องสมุดแต่ละแห่งอาจจะแตกต่างกัน โดยขึ้นอยูก่ บั สภาพแวดล้อม
ทรัพยากรที่มีและนโยบายของห้องสมุดแต่ละแห่ง (คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2544 : 7)
งานบริ การห้องสมุดกาญจนาภิเษก โรงเรี ยนนาข่าวิทยาคม มีดงั นี้
1. บริ การให้อ่าน
2. บริ การยืม-คืน
3. บริ การหนังสื อจอง
4. บริ การหนังสื ออ้างอิง
5. บริ การตอบคาถามและช่วยการศึกษาค้นคว้า
6. บริ การข่าวสารที่ทนั สมัย
7. บริ การแนะนาการใช้หอ้ งสมุด และอื่น ๆ

23

1. บริ การให้อ่าน เป็ นบริ การหลักของห้องสมุด จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อ
การอ่าน ของผูม้ าใช้บริ การ
2. บริ การยืม-คืนหนังสื อหรื อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อให้ความสะดวกต่อผูใ้ ช้
ที่จะยืมหนังสื อไปอ่านที่บา้ น
3. บริ การหนังสื อจอง เป็ นบริ การที่หอ้ งสมุดจัดขึ้นเป็ นกรณี พิเศษ
จองวันที่

ชื่อหนังสื อ มายืมวันที่

ผูจ้ อง

ชั้น

หมายเหตุ

บริ การหนังสื อจองห้องสมุดกาญจนาภิเษก โรงเรี ยนนาข่าวิทยาคม

เนื่องจากหนังสื อมีไม่เพียงพอกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ จึงแยกหนังสื อ
เหล่านี้ไว้บริ การต่างหาก แต่ระยะเวลาในการยืมน้อยกว่าหนังสื อทัว่ ไป แต่ยดื หยุน่ ได้
ตามความเหมาะสม โดยนักเรี ยนกรอกรายละเอียดในการยืมที่บรรณารักษ์
4. บริ การหนังสื ออ้างอิง คือ ห้องสมุดจะแยกหนังสื ออ้างอิงไว้ต่างหาก
5. บริ การตอบคาถาม คือ การตอบคาถามให้แก่ผทู ้ ี่มาใช้บริ การได้ทราบ
เช่น การค้นหาหนังสื อ หรื อความรู ้เรื่ องราวต่าง ๆ จากหนังสื อ หรื อสิ่ งพิมพ์ในหมวดต่าง ๆ
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ภาพที่ 7 : มุมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ ห้องสมุดโรงเรี ยน
พระยามนธาตุราชศรี พิจิตร์ กรุ งเทพมหานคร
ที่มา : ภาพถ่ายโดย สุ พรรณี โพธิ์ ไพร, 28 มิถุนายน 2553

6. บริ การแนะแนวการอ่าน คือแนะนาวิธีการอ่านหนังสื อที่ถูกต้อง
ที่เหมาะสมแก่ผูอ้ ่าน เช่ น มุมแนะนาหนังสื อใหม่ มุมหนังสื อซี ไรต์ มุ มหนังสื ออ้างอิ ง
มุมหนังสื อที่ได้รับรางวัล เป็ นต้น

ภาพที่ 8 : มุมแนะนาหนังสื อใหม่ ห้องสมุดโรงเรี ยน
พระยามนธาตุราชศรี พิจิตร์ กรุ งเทพมหานคร
ที่มา : ภาพถ่ายโดย สุ พรรณี โพธิ์ ไพร, 28 มิถุนายน 2553
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ภาพที่ 9 : มุม ICT ห้องสมุดโรงเรี ยนนาข่าวิทยาคม
ที่มา : ภาพถ่ายโดย สุ พรรณี โพธิ์ ไพร, 8 กันยายน 2555

7. บริ การข่าวสารที่ทนั สมัย เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การทราบข้อเท็จจริ งข่าวสาร
ใหม่ ๆ ที่ทนั สมัย ทันเหตุการณ์ปัจจุบนั จากสิ่ งพิมพ์หรื อสื่ อต่าง ๆ เช่น หนังสื อพิมพ์
วารสาร และป้ ายนิเทศข่าวต่าง ๆ

ภาพที่ 10 : มุมบริ การนิตยสาร-วารสาร ห้องสมุดกาญจนาภิเษก โรงเรี ยนนาข่าวิทยาคม
ที่มา : ภาพถ่ายโดย สุ พรรณี โพธิ์ ไพร, 8 ธันวาคม 2557
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8. บริ การแนะนาการใช้หอ้ งสมุด จัดในช่วงต้นปี ของปี การศึกษา
ในวันปฐมนิเทศนักเรี ยนใหม่ เป็ นการแนะนาชี้แจงให้นกั เรี ยนเข้าใจในงานบริ การและ
กิจกรรมของห้องสมุด
9. บริ การอื่น ๆ เช่น บริ การโสตทัศนวัสดุ บริ การห้องสมุดเคลื่อนที่
เป็ นต้น
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กิจกรรมส่ งเสริมการอ่าน
กิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน เป็ นกิ จกรรมที่จดั ขึ้นเพื่อให้เห็ นความสาคัญของการอ่าน
เป็ นการกระตุน้ ให้นกั เรี ยน เข้าใช้บริ การของห้องสมุดเพิ่มมากยิง่ ขึ้น และเป็ นการปลูกฝัง
นิสัยรักการอ่านอีกด้วย กิจกรรมส่ งเสริ มการอ่านที่หอ้ งสมุดโรงเรี ยน จัดเป็ นประจา ได้แก่
1. จัดโครงการส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่าน
2. การจัดนิทรรศการวันสาคัญต่าง ๆ
3. กิจกรรมสัปดาห์หอ้ งสมุด/กิจกรรมเดินแฟชัน่ หนังสื อ
4. กิจกรรมแข่งขันเปิ ดพจนานุกรม/กิจกรรมการแนะนาหนังสื อใหม่
5. กิจกรรมการตอบปั ญหาความรู ้ทวั่ ไปจากหนังสื อสารานุกรม
7 กิจกรรมบันทึกการอ่าน เป็ นต้น

ภาพที่ 11 : กิจกรรมสัปดาห์หอ้ งสมุด ห้องสมุดกาญจนาภิเษก โรงเรี ยนนาข่าวิทยาคม
ที่มา : ภาพถ่ายโดย สุ พรรณี โพธิ์ ไพร, 25 สิ งหาคม 2557

28

รู ปแบบการบันทึกการอ่ าน
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม
อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อหนังสื อ ..................................................ชื่อผูแ้ ต่ง ...............................................................
ชื่อเรื่ อง.............................................สานักพิมพ์ .....................................ปี ที่พิมพ์.....................
จานวนหน้า ............ราคา................อ่านวันที่ ...............เดือน ..........................พ.ศ. ............
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสาคัญที่ได้จากการอ่าน
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ข้อคิด/คติ/ประโยชน์ที่ได้รับ .....................................................................................................
...................................................................................................................................................

ชื่อ-สกุล..........................................................ห้อง...................ผูบ้ นั ทึก
ลงชื่อ....................................บรรณารักษ์.............................ครู ที่ปรึ กษา

29

ใบงาน
เรื่อง...ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับห้ องสมุด
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเติมคาตอบต่อไปนี้
จุดประสงค์ บอกความหมาย ความสาคัญ วัตถุประสงค์ ประเภท และประโยชน์
ของห้องสมุดได้ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
5.

ห้องสมุดหมายถึง .....................................................................................................
วัตถุประสงค์ของห้องสมุดโรงเรี ยน คือ ...................................................................
ห้องสมุดมีกี่ประเภท อะไรบ้าง ................................................................................
ห้องสมุดที่ให้บริ การค้นคว้าภายใน แต่ไม่มีบริ การยืม-คืน คือ ................................
ห้องสมุดโรงเรี ยนมีความสาคัญ และประโยชน์ อย่างไร (แสดงความคิดเห็น)
….………………………………………………………………………………...
****************************

เฉลย
1. สถานที่รวบรวมข้อมูลความรู ้ในรู ปแบบของหนังสื อ เอกสาร สิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ ตลอดจน
โสตทัศนวัสดุ
2. เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนการเรี ยนการสอน
3. 5 ประเภท คือ ห้องสมุดโรงเรี ยน ห้องสมุดวิทยาลัย,มหาวิทยาลัย ห้องสมุดประชาชน
หอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดเฉพาะ
4. หอสมุดแห่งชาติ
5. ความสาคัญ ห้องสมุดเป็ นสถานที่รวบรวมความรู้ และวิทยาการที่หลากหลายในรู ปแบบของ
หนังสื อ สิ่ งพิมพ์ สื่ อโสตทัศนวัสดุ ฯลฯ
ประโยชน์ สร้างนิสัยรักการอ่าน และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ส่ งเสริ มการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ ฯลฯ
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ใบงาน
เรื่อง...ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับห้ องสมุด (บริการของห้ องสมุด)
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
จุดประสงค์ มีความรู ้ความเข้าใจการใช้บริ การห้องสมุดและงานบริ การของห้องสมุด
1. งานบริ การ หมายถึง
.................................................................................................................................
2. ความสาคัญของงานบริ การคือ
.................................................................................................................................
3. บริ การห้องสมุดโรงเรี ยนนาข่าวิทยาคม มีอะไรบ้าง (ยกตัวอย่างมา 5 ข้อ)
1).............................................................
2) .............................................................
3) .............................................................
4) .............................................................
5) .............................................................
ชื่อ.........................................เลขที่..............ชั้น..........
แนวคาตอบ
1. งานที่หอ้ งสมุดจัดขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกที่ผมู ้ าใช้บริ การ
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผมู ้ าใช้บริ การเพิ่มมากขึ้น
3. - บริ การให้อ่าน
- บริ การยืม-คืน หนังสื อ
- บริ การหนังสื อจอง
- บริ การหนังสื ออ้างอิง
- บริ การตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า
ฯลฯ
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แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับห้ องสมุด
คาชี้แจง นักเรี ยนตอบคาถาม แล้วทาเครื่ องหมาย X ลงในกระดาษคาตอบ ที่ถูกที่สุด
เพียงข้อเดียว
4. ข้อใดคือลักษณะผูม้ ีนิสัยรักการอ่าน
1. ข้อใดให้ความหมายของห้องสมุดได้
ก. ต้นอ่านหนังสื อเมื่อใกล้สอบ
ถูกต้องที่สุด
ข. ตาลอ่านหนังสื อสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ก. สถานที่ให้ความรู ้
ค. ใบตองอ่านหนังสื ออย่าง
ข. สถานที่รวบรวมเอกสารสิ่ งพิมพ์
สม่าเสมอ
ค. สถานที่รวบรวมหนังสื อ สื่ อต่าง ๆ
ง. รวงข้าวอ่านหนังสื อเพราะได้
ง. สถานที่รวบรวมเอกสาร สื่ อ สิ่ งพิมพ์
ของขวัญจากคุณครู
และโสตทัศนวัสดุ
5. บริ การใดที่ช่วยให้คน้ หาหนังสื อได้
2. ข้อใดคือลักษณะของห้องสมุดโรงเรี ยน
สะดวกและรวดเร็ว
ก. เพื่อบริ การความรู ้แก่นิสิตนักศึกษา
ก. บริ การวารสาร
ข. เพื่อบริ การบุคคลในหน่วยงานที่
ข. บริ การยืมหนังสื อ
จัดขึ้น
ค. บริ การสื บค้นข้อมูล
ค. เพื่อส่ งเสริ มและบริ การบุคคล
ง. บริ การหนังสื อพิมพ์
ทุกประเภท
6. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของกิจกรรม
ง. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดทักษะ
ส่ งเสริ มการอ่าน
ในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
ก. เพื่อชุมชนสนใจการอ่านหนังสื อ
และมีนิสัยรักการอ่าน
ข. เพื่อผูป้ กครองได้รู้การใช้
3. ห้องสมุดโรงพยาบาล จัดเป็ น
ห้องสมุด
ห้องสมุดประเภทใด
ค. เพื่อกระตุน้ นักเรี ยนสนใจใน
ก. ห้องสมุดเฉพาะ
การอ่าน
ข. หอสมุดแห่งชาติ
ง. เพื่อให้ครู เห็นความสาคัญของ
ค. ห้องสมุดวิทยาลัย
การอ่าน
ง. ห้องสมุดประชาชน
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7. บริ การที่ให้ความรู ้ข่าวสารทัน
เหตุการณ์
คือบริ การให้อ่านสิ่ งพิมพ์ประเภทใด
ก. จุลสาร
ข. วารสาร
ค. กฤตภาค
ง. หนังสื อพิมพ์
8. กิจกรรมส่ งเสริ มการอ่านมีประโยชน์
อย่างไร
ก. ปลูกฝังความขยันหมัน่ เพียร
ข. ปลูกฝังการมีนิสัยรักการอ่าน
ค. ปลูกฝังความรับผิดชอบในหน้าที่
ง. ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมใน
การใช้

9. นที ไม่คุยเสี ยงดังรบกวนผูอ้ ื่น
ในขณะเข้าห้องสมุด แสดงว่า
นทีปฏิบตั ิตามข้อใด
ก. ระเบียบ
ข. มารยาท
ค. ระเบียบ - มารยาท
ง. มารยาท – ระเบียบ
10. หนังสื อใดไม่อนุญาต ให้ยมื ออกนอก
ห้องสมุด
ก. หนังสื อนิทาน
ข. หนังสื ออ้างอิง
ค. หนังสื อเยาวชน
ง. หนังสื อแบบเรี ยน
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เฉลย...แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับห้ องสมุด
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

อ่านหนังสื อวันละนิด
จิตแจ่ มใส

1)
2)
3)
4)
5)

ง
ง
ก
ค
ค
ข้อ 6)
ข้อ 7)
ข้อ 8)
ข้อ 9)
ข้อ 10)

ค
ง
ข
ค
ข
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