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อ่าน การคน้ควา้หาความรู้ และส่งเสริมการอ่านให้กวา้งขวางและทัว่ถึง เพื่อให้ผูร้ับบริการไดร้ับ
สารสนเทศอยา่งรวดเร็ว ตรงตามความตอ้งการมากท่ีสุด รวมถึงการจดับรรยากาศท่ีดีในห้องสมุด  ความ
เป็นระเบียบ เหล่าน้ีจะช่วยให้ผูร้ับบริการเกิดความรู้สึกท่ีดีและประทบัใจเม่ือเขา้ใชบ้ริการของห้องสมุด 

วตัถุประสงคข์องการให้บริการห้องสมุด 

1.  บริการผูอ่้าน 
2.  เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประโชนอ์ยา่งเต็มท่ีและคุม้ค่า  
3.  เพื่อส่งเสริมการอ่าน น าส่ิงท่ีไดจ้ากการอ่านไปปฏิบติั เพื่อบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตอ้งการ       
4.  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูร้ับบริการห้องสมุด 
5.  เพื่อใหเ้กิดความรู้ พฒันาสมองให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด  
6.  เพื่อใหเ้กิดความเพลิดเพลิน จรรโลงใจ และการพกัผอ่นหยอ่นใจ                   

 ประเภทของงานบริการห้องสมุด          

              งานบริการของห้องสมุดเก่ียวขอ้งกบับริการต่าง ๆ ข้ึนอยูก่บันโยบายและวตัถุประสงคข์อง
ห้องสมุดแต่ละประเภท ส าหรับบริการพื้นฐานของห้องสมุด มีดงัน้ี 

              1. บริการการอ่าน   เป็นบริการเพื่อให้ผูใ้ชไ้ดค้น้ควา้หาความรู้ภายในห้องสมุด เป็นบริการหลกั
ของห้องสมุด ท่ีจดัหาและคดัเลือกหนงัสือ ส่ิงพิมพแ์ละส่ือรูปแบบต่างๆ ทุกชนิดมาไวเ้พื่อให้บริการ มี
การจดัเตรียมสถานท่ีในห้องสมุดให้อ านวยความสะดวกต่อผูใ้ชบ้ริการ  เพื่อตอบสนองความตอ้งการ 
และความสนใจของผูใ้ชบ้ริการโดยการอ่าน ดู และฟัง  
             2. บริการยืม - คืน   เป็นบริการท่ีบริการผูใ้ชท่ี้เป็นสมาชิกของห้องสมุดสามารถยมืหนงัสือ และ
เอกสารต่างๆ ออกจากห้องสมุดไดต้ามระเบียบการให้บริการยมื- คืนท่ีห้องสมุดก าหนดไว ้ ซ่ึงเป็นบริการ
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                                                      งานบริการห้องสมุด 

       นางก่ิงแกว้ อ่วมศรี 

งานบริการห้องสมุด 

               งานบริการเป็นหวัใจส าคญัของห้องสมุด ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูร้ับบริการทุกระดบั   เป็นงานท่ี
ห้องสมุดท าข้ึน เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนการสอน การคน้ควา้วิจยั  การใชป้ระโยชนจ์ากการอ่าน
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ตลอดจนน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชนใ์นชีวิตประจ าวนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

งานบริการห้องสมุด  คือ งานท่ีห้องสมุดจดัท าข้ึน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชใ้นดา้นการ
อ่าน การคน้ควา้หาความรู้ และส่งเสริมการอ่านให้กวา้งขวางและทัว่ถึง เพื่อให้ผูร้ับบริการไดร้ับ
สารสนเทศอยา่งรวดเร็ว ตรงตามความตอ้งการมากท่ีสุด รวมถึงการจดับรรยากาศท่ีดีในห้องสมุด  ความ
เป็นระเบียบ เหล่าน้ีจะช่วยให้ผูร้ับบริการเกิดความรู้สึกท่ีดีและประทบัใจเม่ือเขา้ใชบ้ริการของห้องสมุด 

วตัถุประสงคข์องการให้บริการห้องสมุด 

1.  บริการผูอ่้าน 
2.  เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประโชนอ์ยา่งเต็มท่ีและคุม้ค่า  
3.  เพื่อส่งเสริมการอ่าน น าส่ิงท่ีไดจ้ากการอ่านไปปฏิบติั เพื่อบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตอ้งการ       
4.  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูร้ับบริการห้องสมุด 
5.  เพื่อใหเ้กิดความรู้ พฒันาสมองให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด  
6.  เพื่อใหเ้กิดความเพลิดเพลิน จรรโลงใจ และการพกัผอ่นหยอ่นใจ                   

 ประเภทของงานบริการห้องสมุด          

              งานบริการของห้องสมุดเก่ียวขอ้งกบับริการต่าง ๆ ข้ึนอยูก่บันโยบายและวตัถุประสงคข์อง
ห้องสมุดแต่ละประเภท ส าหรับบริการพื้นฐานของห้องสมุด มีดงัน้ี 

              1. บริการการอ่าน   เป็นบริการเพื่อให้ผูใ้ชไ้ดค้น้ควา้หาความรู้ภายในห้องสมุด เป็นบริการหลกั
ของห้องสมุด ท่ีจดัหาและคดัเลือกหนงัสือ ส่ิงพิมพแ์ละส่ือรูปแบบต่างๆ ทุกชนิดมาไวเ้พื่อให้บริการ มี
การจดัเตรียมสถานท่ีในห้องสมุดให้อ านวยความสะดวกต่อผูใ้ชบ้ริการ  เพื่อตอบสนองความตอ้งการ 
และความสนใจของผูใ้ชบ้ริการโดยการอ่าน ดู และฟัง  
             2. บริการยืม - คืน   เป็นบริการท่ีบริการผูใ้ชท่ี้เป็นสมาชิกของห้องสมุดสามารถยมืหนงัสือ และ
เอกสารต่างๆ ออกจากห้องสมุดไดต้ามระเบียบการให้บริการยมื- คืนท่ีห้องสมุดก าหนดไว ้ ซ่ึงเป็นบริการ
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พื้นฐานท่ีห้องสมุดจะตอ้งจดัให้มีข้ึน  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูอ่้านท่ีตอ้งการน าหนงัสือออกไปและ
ศึกษาคน้ควา้ต่อท่ีบา้น กรณีท่ียมืหนงัสือเกินก าหนดส่ง  ผูย้มืจะตอ้งจ่ายค่าปรับตามอตัราท่ีห้องสมุด
ก าหนด  

              3. บริการหนังสือจอง   เป็นบริการท่ีจดัแยกหนงัสือประเภท หรือหวัขอ้ต่าง ๆ ตามตอ้งการของ
ผูส้อน หรือห้องสมุดนั้น ๆ ก าหนดให้ท าส ารองไว ้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย หรือผูใ้ชบ้ริการไดอ่้าน หรือใช้
อา้งอิงคน้ควา้ไดท้ัว่ถึง รวมทั้งเป็นบริการเฉพาะพิเศษท่ีห้องสมุดจดัข้ึนในกรณีท่ีมีหนงัสือช่ือเร่ืองนั้น
จ านวนนอ้ย แต่มีผูต้อ้งการใชจ้ านวนมาก โดยจดัเกบ็หนงัสือไวต่้างหาก หนงัสือดงักล่าวน้ีผูใ้ชส้ามารถ
ทราบไดจ้ากเคร่ืองมือช่วยคน้ท่ีห้องสมุดจดัท าข้ึน โดยมีก าหนดระยะเวลาให้ยมืนอ้ยกว่าหนงัสือทัว่ไป 

              4. บริการแนะน าการใช้ห้องสมุด   เป็นบริการเพื่อแนะน าผูใ้ชบ้ริการให้ทราบว่า ห้องสมุด
จดับริการอะไรไวใ้ห ้เช่น บริการปฐมนิเทศแนะน าการใชห้้องสมุดแก่สมาชิกใหม่ของห้องสมุด  หรือแก่
นกัเรียน นกัศึกษาใหม่ในเทอมแรกท่ีเขา้มาศึกษาในสถาบนันั้น   หรืออาจเป็นการบริการจดัให้แก่
บุคคลภายนอก ผูเ้ขา้เยีย่มชม ศึกษาดูงานห้องสมุดกไ็ด้ 

               5. บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า   เป็นบริการให้ค าแนะน า ตอบค าถาม และช่วยการ
คน้ควา้แก่ผูใ้ช ้ มีทั้งค าถามทัว่ไปเก่ียวกบัการใชห้้องสมุดและค าถามท่ีตอ้งคน้หาค าตอบจากทรัพยากร
สารสนเทศต่าง ๆ ในห้องสมุด   โดยเฉพาะหนงัสืออา้งอิง หรือจากแหล่งความรู้อ่ืน ๆ ให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ
ของห้องสมุด 
              6. บริการแนะแนว/แนะน าการอ่าน  เป็นบริการส าคญัท่ีห้องสมุดจดัข้ึนเพื่อส่งเสริมการอ่าน 
พฒันานิสยัรักการอ่าน และใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน ์นอกจากน้ียงัเป็นการช่วยเหลือผูใ้ชห้้องสมุดท่ีมี
ปัญหาในการอ่าน ผูท่ี้ไม่ชอบอ่านหนงัสือ หรือเลือกหนงัสืออ่านไม่เป็น หรือเลือกไม่เหมาะสมถูกตอ้งกบั
ความตอ้งการใช ้
             7. บริการสอนการใช้ห้องสมุด  เป็นบริการของห้องสมุดในโรงเรียน สถาบนัการศึกษาท่ี
จดับริการสอนการใชห้้องสมุดให้แก่นกัเรียน นกัศึกษาท่ีเขา้เรียนใหม่  เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัการใช้
ห้องสมุด การเลือกใชท้รัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภท และบริการต่างๆ ของห้องสมุด ให้ผูใ้ชส้ามารถ
ใชป้ระโยชนจ์ากห้องสมุดไดถู้กตอ้งและอยา่งเต็มท่ี  
          8. บริการสืบค้นฐานข้อมูล  เป็นบริการสืบคน้ฐานขอ้มูลหนงัสือของห้องสมุด หรือฐานขอ้มูลต่างๆ 
ของห้องสมุด รวมถึงฐานขอ้มูลจากเครือข่ายภายนอกท่ีสามารถเขา้ใชไ้ด ้บริการน้ีช่วยให้ผูใ้ชบ้ริการ
ห้องสมุดสามารถคน้หาหนงัสือ และสารสนเทศต่างๆ ไดด้ว้ยตนเองอยา่งสะดวกและ รวดเร็ว ตรงตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 
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        9. บริการรวบรวมบรรณานุกรม  เป็นการรวบรวมรายช่ือหนงัสือ ส่ือสารสนเทศประเภทต่างๆ 
ส าหรับใชป้ระกอบการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ หรือประกอบการศึกษาคน้ควา้ วิจยั รวมถึงการ
รวบรวมบรรณานุกรมหนงัสือใหม่ประจ าเดือนท่ีห้องสมุดจดัท าข้ึนเพื่อให้บริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ 

         10. บริการข่าวสารทันสมัย  เป็นบริการท่ีช่วยให้ผูใ้ชบ้ริการห้องสมุดไดท้ราบขอ้มูลใหม่ๆ ใน
สาขาวิชาต่างๆ เช่น อาจท าไดโ้ดยการถ่ายส าเนาหนา้สารบญัวารสารฉบบัล่าสุดท่ีห้องสมุดไดร้ับ 
รวบรวมไวใ้นแฟ้มหรืออาจส่งเวียนให้ทราบทางอีเมล ์เพื่อการติดตามข่าวสารทนัสมยั บริการแก่ผูใ้ช้
คน้ควา้ เป็นตน้ 
          11. บริการอินเทอร์เน็ต  เป็นบริการท่ีห้องสมุดจดัให้ผูใ้ชบ้ริการห้องสมุดสามารถสืบคน้ขอ้มูลทาง
อินเทอร์เน็ตท่ีสนใจไดท้ัว่โลก ช่วยให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีทนัสมยัไดม้ากข้ึน ตรงตาม
ความตอ้งการและสะดวกรวดเร็ว 
          12. บริการอื่น ๆ เป็นบริการส าหรับห้องสมุดท่ีมีความพร้อมอาจจะจดับริการให้กไ็ด ้เช่น บริการ
โสตทศันวสัดุ ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ  บริการห้องสมุดเคล่ือนท่ี บริการรับส่งหนงัสือท่ีให้ยมืและรับคืน 
(Book Delivery) บริการให้ใชห้้องบริการกลุ่มยอ่ย หรือห้องบริการอ่านคน้ควา้เด่ียว เป็นตน้  

 จากบริการพื้นฐานของห้องสมุดดงักล่าวขา้งตน้  เราสามารถจดับริการแก่ผูใ้ชห้้องสมุดไดต้าม
กระบวนการ ดงัน้ี 

บริการการอ่าน   

บริการการอ่าน จดัเป็นบริการหลกัของห้องสมุด หลงัจากด าเนินการจดัหาทรัพยากรเขา้ห้องสมุด 
แลว้  จะตอ้งค านึงถึงสถานท่ีภายในห้องสมุด  ชั้นหนงัสือ มุมต่าง ๆ  เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกแก่
ผูใ้ชบ้ริการ 

การจดัให้บริการการอ่าน ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี 

1.  จดัหาและคดัเลือกหนงัสือ ส่ิงพิมพแ์ละส่ือรูปแบบต่างๆ มาไวเ้พื่อให้บริการ 
2.  จดัเตรียมสถานท่ีในห้องสมุดให้อ านวยความสะดวก  เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี โซฟา  มุมนัง่สบาย 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการ และความสนใจของผูใ้ชบ้ริการตามเพศ วยั และการใชง้าน 
3.  จดับรรยากาศในห้องสมุด ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยเฉพาะความสะอาด แสงสว่าง ระบบ

ถ่ายเทอากาศ  เป็นตน้ 
4. จดันิทรรศการแนะน าหนงัสือใหม่ หนงัสือดีท่ีน่าสนใจ หนงัสือท่ีมีผูใ้ชม้าก  
5. จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อาทิ เสวนานกัเขียน  แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างนกัอ่าน 

2



2 
 

พื้นฐานท่ีห้องสมุดจะตอ้งจดัให้มีข้ึน  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูอ่้านท่ีตอ้งการน าหนงัสือออกไปและ
ศึกษาคน้ควา้ต่อท่ีบา้น กรณีท่ียมืหนงัสือเกินก าหนดส่ง  ผูย้มืจะตอ้งจ่ายค่าปรับตามอตัราท่ีห้องสมุด
ก าหนด  

              3. บริการหนังสือจอง   เป็นบริการท่ีจดัแยกหนงัสือประเภท หรือหวัขอ้ต่าง ๆ ตามตอ้งการของ
ผูส้อน หรือห้องสมุดนั้น ๆ ก าหนดให้ท าส ารองไว ้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย หรือผูใ้ชบ้ริการไดอ่้าน หรือใช้
อา้งอิงคน้ควา้ไดท้ัว่ถึง รวมทั้งเป็นบริการเฉพาะพิเศษท่ีห้องสมุดจดัข้ึนในกรณีท่ีมีหนงัสือช่ือเร่ืองนั้น
จ านวนนอ้ย แต่มีผูต้อ้งการใชจ้ านวนมาก โดยจดัเกบ็หนงัสือไวต่้างหาก หนงัสือดงักล่าวน้ีผูใ้ชส้ามารถ
ทราบไดจ้ากเคร่ืองมือช่วยคน้ท่ีห้องสมุดจดัท าข้ึน โดยมีก าหนดระยะเวลาให้ยมืนอ้ยกว่าหนงัสือทัว่ไป 

              4. บริการแนะน าการใช้ห้องสมุด   เป็นบริการเพื่อแนะน าผูใ้ชบ้ริการให้ทราบว่า ห้องสมุด
จดับริการอะไรไวใ้ห ้เช่น บริการปฐมนิเทศแนะน าการใชห้้องสมุดแก่สมาชิกใหม่ของห้องสมุด  หรือแก่
นกัเรียน นกัศึกษาใหม่ในเทอมแรกท่ีเขา้มาศึกษาในสถาบนันั้น   หรืออาจเป็นการบริการจดัให้แก่
บุคคลภายนอก ผูเ้ขา้เยีย่มชม ศึกษาดูงานห้องสมุดกไ็ด้ 

               5. บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า   เป็นบริการให้ค าแนะน า ตอบค าถาม และช่วยการ
คน้ควา้แก่ผูใ้ช ้ มีทั้งค าถามทัว่ไปเก่ียวกบัการใชห้้องสมุดและค าถามท่ีตอ้งคน้หาค าตอบจากทรัพยากร
สารสนเทศต่าง ๆ ในห้องสมุด   โดยเฉพาะหนงัสืออา้งอิง หรือจากแหล่งความรู้อ่ืน ๆ ให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ
ของห้องสมุด 
              6. บริการแนะแนว/แนะน าการอ่าน  เป็นบริการส าคญัท่ีห้องสมุดจดัข้ึนเพื่อส่งเสริมการอ่าน 
พฒันานิสยัรักการอ่าน และใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน ์นอกจากน้ียงัเป็นการช่วยเหลือผูใ้ชห้้องสมุดท่ีมี
ปัญหาในการอ่าน ผูท่ี้ไม่ชอบอ่านหนงัสือ หรือเลือกหนงัสืออ่านไม่เป็น หรือเลือกไม่เหมาะสมถูกตอ้งกบั
ความตอ้งการใช ้
             7. บริการสอนการใช้ห้องสมุด  เป็นบริการของห้องสมุดในโรงเรียน สถาบนัการศึกษาท่ี
จดับริการสอนการใชห้้องสมุดให้แก่นกัเรียน นกัศึกษาท่ีเขา้เรียนใหม่  เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัการใช้
ห้องสมุด การเลือกใชท้รัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภท และบริการต่างๆ ของห้องสมุด ให้ผูใ้ชส้ามารถ
ใชป้ระโยชนจ์ากห้องสมุดไดถู้กตอ้งและอยา่งเต็มท่ี  
          8. บริการสืบค้นฐานข้อมูล  เป็นบริการสืบคน้ฐานขอ้มูลหนงัสือของห้องสมุด หรือฐานขอ้มูลต่างๆ 
ของห้องสมุด รวมถึงฐานขอ้มูลจากเครือข่ายภายนอกท่ีสามารถเขา้ใชไ้ด ้บริการน้ีช่วยให้ผูใ้ชบ้ริการ
ห้องสมุดสามารถคน้หาหนงัสือ และสารสนเทศต่างๆ ไดด้ว้ยตนเองอยา่งสะดวกและ รวดเร็ว ตรงตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 
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        9. บริการรวบรวมบรรณานุกรม  เป็นการรวบรวมรายช่ือหนงัสือ ส่ือสารสนเทศประเภทต่างๆ 
ส าหรับใชป้ระกอบการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ หรือประกอบการศึกษาคน้ควา้ วิจยั รวมถึงการ
รวบรวมบรรณานุกรมหนงัสือใหม่ประจ าเดือนท่ีห้องสมุดจดัท าข้ึนเพื่อให้บริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ 

         10. บริการข่าวสารทันสมัย  เป็นบริการท่ีช่วยให้ผูใ้ชบ้ริการห้องสมุดไดท้ราบขอ้มูลใหม่ๆ ใน
สาขาวิชาต่างๆ เช่น อาจท าไดโ้ดยการถ่ายส าเนาหนา้สารบญัวารสารฉบบัล่าสุดท่ีห้องสมุดไดร้ับ 
รวบรวมไวใ้นแฟ้มหรืออาจส่งเวียนให้ทราบทางอีเมล ์เพื่อการติดตามข่าวสารทนัสมยั บริการแก่ผูใ้ช้
คน้ควา้ เป็นตน้ 
          11. บริการอินเทอร์เน็ต  เป็นบริการท่ีห้องสมุดจดัให้ผูใ้ชบ้ริการห้องสมุดสามารถสืบคน้ขอ้มูลทาง
อินเทอร์เน็ตท่ีสนใจไดท้ัว่โลก ช่วยให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีทนัสมยัไดม้ากข้ึน ตรงตาม
ความตอ้งการและสะดวกรวดเร็ว 
          12. บริการอื่น ๆ เป็นบริการส าหรับห้องสมุดท่ีมีความพร้อมอาจจะจดับริการให้กไ็ด ้เช่น บริการ
โสตทศันวสัดุ ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ  บริการห้องสมุดเคล่ือนท่ี บริการรับส่งหนงัสือท่ีให้ยมืและรับคืน 
(Book Delivery) บริการให้ใชห้้องบริการกลุ่มยอ่ย หรือห้องบริการอ่านคน้ควา้เด่ียว เป็นตน้  

 จากบริการพื้นฐานของห้องสมุดดงักล่าวขา้งตน้  เราสามารถจดับริการแก่ผูใ้ชห้้องสมุดไดต้าม
กระบวนการ ดงัน้ี 

บริการการอ่าน   

บริการการอ่าน จดัเป็นบริการหลกัของห้องสมุด หลงัจากด าเนินการจดัหาทรัพยากรเขา้ห้องสมุด 
แลว้  จะตอ้งค านึงถึงสถานท่ีภายในห้องสมุด  ชั้นหนงัสือ มุมต่าง ๆ  เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกแก่
ผูใ้ชบ้ริการ 

การจดัให้บริการการอ่าน ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี 

1.  จดัหาและคดัเลือกหนงัสือ ส่ิงพิมพแ์ละส่ือรูปแบบต่างๆ มาไวเ้พื่อให้บริการ 
2.  จดัเตรียมสถานท่ีในห้องสมุดให้อ านวยความสะดวก  เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี โซฟา  มุมนัง่สบาย 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการ และความสนใจของผูใ้ชบ้ริการตามเพศ วยั และการใชง้าน 
3.  จดับรรยากาศในห้องสมุด ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยเฉพาะความสะอาด แสงสว่าง ระบบ

ถ่ายเทอากาศ  เป็นตน้ 
4. จดันิทรรศการแนะน าหนงัสือใหม่ หนงัสือดีท่ีน่าสนใจ หนงัสือท่ีมีผูใ้ชม้าก  
5. จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อาทิ เสวนานกัเขียน  แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างนกัอ่าน 
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บริการยืม - คืน   

เป็นบริการให้ยมืและรับคืนหนงัสือ หรือส่ือห้องสมุด โดยมีระเบียบการยมืของห้องสมุดแต่ละ
ประเภทก าหนดไว ้เพื่อให้ความสะดวกในการใช ้  กรณีท่ียมืเกินก าหนดส่ง  ผูย้มืจะตอ้งเสียค่าปรับตาม
ระเบียบท่ีห้องสมุดก าหนด  

1. มีระเบียบการยมืของห้องสมุดแต่ละแห่งก าหนดไว ้ประกอบดว้ย 
 จ านวนเล่มหนงัสือ และประเภทของหนงัสือท่ีให้ยมื 
 คุณสมบติัของผูท่ี้มีสิทธ์ิยมื 
 กรณีท่ียมืเกินก าหนดส่ง จะตอ้งเสียค่าปรับตามอตัราท่ีห้องสมุดก าหนด  

2. มีระบบบริการยมื-คืน เช่น  

                   2.1 ระบบบริการยมื-คืนดว้ยระบบมือ ประกอบดว้ย 

 ตรายาง ใชป้ระทบัวนัท่ีถึงก าหนดส่ง ท่ีใบก าหนดส่ง อยูท่า้ยเล่มของหนงัสือ 
 ใบก าหนดส่ง ติดไวท่ี้ว่างทา้ยเล่มของหนงัสือ              
 บตัรประจ าหนงัสือ  ส าหรับให้ผูย้มืเขียนช่ือ นามสกลุ  ประเภทสมาชิก 

                    2.2  ระบบบริการยมื-คืนอตัโนมติั  ประกอบดว้ย  ระบบให้ยมื-คืนดว้ยบาร์โคด้ หรือ ระบบ
ยมื-คืนดว้ย RFID  เป็นตน้  เป็นโปรแกรมระบบห้องสมุดอตัโนมติัท่ีน าคอมพิวเตอร์มาช่วยงานห้องสมุด 

บริการหนังสือจอง หรือหนังสือส ารอง    

เป็นบริการท่ีห้องสมุดจดัแยกหนงัสือประเภทหรือหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีผูส้อนหรือห้องสมุดนั้น ๆ 
ก าหนดให้ท าส ารอง (reserve)   เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย หรือผูใ้ชบ้ริการไดอ่้าน หรือคน้ควา้อา้งอิงไดท้ัว่ถึง 
ทั้งน้ีเน่ืองจากห้องสมุดมีหนงัสือช่ือเร่ืองนั้นน้อย แต่มีจ านวนผูใ้ชบ้ริการจ านวนมาก บรรณารักษจ์ะแยก
หนงัสือจองไวต่้างหาก  และมีก าหนดระยะเวลาการให้ยมืจ านวนวนันอ้ยกว่าหนงัสือทัว่ไป  การจดัท า
บริการหนงัสือจอง หรือหนงัสือส ารอง บรรณารักษจ์ะตอ้งด าเนินการดงัน้ี 

1. จดัท ารายช่ือหนงัสือท่ีก าหนดเป็นหนงัสือจองหรือหนงัสือส ารอง (reserve) 

 2. จดัท าระเบียบการให้บริการหนงัสือส ารองให้ผูใ้ชท้ราบโดยชดัเจน เช่น ระยะเวลาในการยื
จ านวนเล่มท่ียมืได ้ อตัราค่าปรับเกินก าหนด ส่วนใหญ่จะสูงกว่าหนงัสือทัว่ไป 

5 
 

             3.  ก าหนดเงื่อนไขการยมื กรณีมีผูย้มืหนงัสือช่ือเร่ืองนั้น  และมีผูต้อ้งการจองต่อจากผูย้มืคนแรก  
เช่น การจองจะท าไดต้อ้งมีคนยมือยูอ่ยา่งน้อย 1 ราย  การจองจะจดัล าดบัการจอง  และห้องสมุดจะเกบ็
หนงัสือให้ผูจ้องไม่เกิน 3 วนั  หากพน้ก าหนดดงักล่าว จะน าหนงัสือข้ึนชั้น หรือให้ผูจ้องล าดบัถดัไป  

             กระบวนการดงักล่าวขา้งตน้ เป็นหลกัการโดยทัว่ไปของการท าส ารอง หรือจองหนงัสือให้ 
รายละเอียดอ่ืน  นอกจากน้ีข้ึนกบัห้องสมุดจะก าหนด ทั้งน้ีตอ้งค านึงถึง ความสะดวก  ระยะเวลา และการ
กระจายการใชห้นงัสือให้ผูร้ับบริการไดร้ับโดยเท่าเทืยมกนัอยา่งเพียงพอเป็นหลกั 

 บริการแนะน าการใช้ห้องสมุด    

เป็นบริการแนะน าการใชห้้องสมุดโดยทัว่ไป   เช่น บริการปฐมนิเทศแนะน าการใชห้้องสมุดแก่
สมาชิกใหม่ของห้องสมุด  หรือแก่นกัเรียน นกัศึกษาใหม่ในปีแรกท่ีเขา้มาศึกษาท่ีสถาบนันั้น ๆ กไ็ด ้หรือ
อาจเป็นการบริการจดัให้แก่บุคคลภายนอก ผูเ้ขา้เยีย่มชม ศึกษาดูงานห้องสมุดกไ็ด้ 

กระบวนการ 

        (1) จดัท าเป็นคู่มือแนะน าผูใ้ชบ้ริการให้ทราบว่า ห้องสมุดจดับริการอะไรแก่กลุ่มเป้าหมาย 

         (2) อาจจดัในรูปปฐมนิเทศแก่นกัเรียน /นกัศึกษาใหม่ของสถานศึกษานั้น ๆ ให้ทราบ สามารถท าได้
หลายรูปแบบ เช่น พดูแนะน าส่ิงท่ีตอ้งการให้ทราบ เร่ืองหลกั ๆ ส าคญัโดยสงัเขป ประกอบกบัการแจก
คู่มือ หรือมีวิดีทศันฉ์ายประกอบเน้ือหาท่ีพูดกไ็ด ้

         (3) น าชมบริการต่างๆ ท่ีห้องสมุดจดัใหพ้ร้อมอธิบายการขอรับบริการต่างๆ ให้ 

 บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า     

เป็นบริการท่ีผูใ้ห้บริการในห้องสมุดจดับริการให้ค าแนะน า ตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้แก่
ผูร้ับบริการ มีทั้งค าถามทัว่ไปเก่ียวกบัการใชห้้องสมุด ค าถามท่ีตอ้งคน้หาค าตอบจากทรัพยากร
สารสนเทศต่างๆ ในห้องสมุด หรือจากแหล่งความรู้อ่ืน ๆ ให้แก่ผูร้ับบริการของห้องสมุด 

กระบวนการ  

บรรณารักษผ์ูท้  าหนา้ท่ีน้ีตอ้งมีความรอบรู้แหล่งท่ีจะแนะน า หรือหาค าตอบให้แก่ผูใ้ช ้อาจหา
จากหนงัสือทัว่ไป หนงัสืออา้งอิง วารสาร  ฯลฯ ตลอดจนฐานขอ้มูลต่างๆ ท่ีห้องสมุดบอกรับ/จดัซ้ือ หรือ
สามารถเขา้ใชท้างอินเทอร์เน็ต  

4
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บริการยืม - คืน   

เป็นบริการให้ยมืและรับคืนหนงัสือ หรือส่ือห้องสมุด โดยมีระเบียบการยมืของห้องสมุดแต่ละ
ประเภทก าหนดไว ้เพื่อให้ความสะดวกในการใช ้  กรณีท่ียมืเกินก าหนดส่ง  ผูย้มืจะตอ้งเสียค่าปรับตาม
ระเบียบท่ีห้องสมุดก าหนด  

1. มีระเบียบการยมืของห้องสมุดแต่ละแห่งก าหนดไว ้ประกอบดว้ย 
 จ านวนเล่มหนงัสือ และประเภทของหนงัสือท่ีให้ยมื 
 คุณสมบติัของผูท่ี้มีสิทธ์ิยมื 
 กรณีท่ียมืเกินก าหนดส่ง จะตอ้งเสียค่าปรับตามอตัราท่ีห้องสมุดก าหนด  

2. มีระบบบริการยมื-คืน เช่น  

                   2.1 ระบบบริการยมื-คืนดว้ยระบบมือ ประกอบดว้ย 

 ตรายาง ใชป้ระทบัวนัท่ีถึงก าหนดส่ง ท่ีใบก าหนดส่ง อยูท่า้ยเล่มของหนงัสือ 
 ใบก าหนดส่ง ติดไวท่ี้ว่างทา้ยเล่มของหนงัสือ              
 บตัรประจ าหนงัสือ  ส าหรับให้ผูย้มืเขียนช่ือ นามสกลุ  ประเภทสมาชิก 

                    2.2  ระบบบริการยมื-คืนอตัโนมติั  ประกอบดว้ย  ระบบให้ยมื-คืนดว้ยบาร์โคด้ หรือ ระบบ
ยมื-คืนดว้ย RFID  เป็นตน้  เป็นโปรแกรมระบบห้องสมุดอตัโนมติัท่ีน าคอมพิวเตอร์มาช่วยงานห้องสมุด 

บริการหนังสือจอง หรือหนังสือส ารอง    

เป็นบริการท่ีห้องสมุดจดัแยกหนงัสือประเภทหรือหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีผูส้อนหรือห้องสมุดนั้น ๆ 
ก าหนดให้ท าส ารอง (reserve)   เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย หรือผูใ้ชบ้ริการไดอ่้าน หรือคน้ควา้อา้งอิงไดท้ัว่ถึง 
ทั้งน้ีเน่ืองจากห้องสมุดมีหนงัสือช่ือเร่ืองนั้นน้อย แต่มีจ านวนผูใ้ชบ้ริการจ านวนมาก บรรณารักษจ์ะแยก
หนงัสือจองไวต่้างหาก  และมีก าหนดระยะเวลาการให้ยมืจ านวนวนันอ้ยกว่าหนงัสือทัว่ไป  การจดัท า
บริการหนงัสือจอง หรือหนงัสือส ารอง บรรณารักษจ์ะตอ้งด าเนินการดงัน้ี 

1. จดัท ารายช่ือหนงัสือท่ีก าหนดเป็นหนงัสือจองหรือหนงัสือส ารอง (reserve) 

 2. จดัท าระเบียบการให้บริการหนงัสือส ารองให้ผูใ้ชท้ราบโดยชดัเจน เช่น ระยะเวลาในการยื
จ านวนเล่มท่ียมืได ้ อตัราค่าปรับเกินก าหนด ส่วนใหญ่จะสูงกว่าหนงัสือทัว่ไป 
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             3.  ก าหนดเงื่อนไขการยมื กรณีมีผูย้มืหนงัสือช่ือเร่ืองนั้น  และมีผูต้อ้งการจองต่อจากผูย้มืคนแรก  
เช่น การจองจะท าไดต้อ้งมีคนยมือยูอ่ยา่งน้อย 1 ราย  การจองจะจดัล าดบัการจอง  และห้องสมุดจะเกบ็
หนงัสือให้ผูจ้องไม่เกิน 3 วนั  หากพน้ก าหนดดงักล่าว จะน าหนงัสือข้ึนชั้น หรือให้ผูจ้องล าดบัถดัไป  

             กระบวนการดงักล่าวขา้งตน้ เป็นหลกัการโดยทัว่ไปของการท าส ารอง หรือจองหนงัสือให้ 
รายละเอียดอ่ืน  นอกจากน้ีข้ึนกบัห้องสมุดจะก าหนด ทั้งน้ีตอ้งค านึงถึง ความสะดวก  ระยะเวลา และการ
กระจายการใชห้นงัสือให้ผูร้ับบริการไดร้ับโดยเท่าเทืยมกนัอยา่งเพียงพอเป็นหลกั 

 บริการแนะน าการใช้ห้องสมุด    

เป็นบริการแนะน าการใชห้้องสมุดโดยทัว่ไป   เช่น บริการปฐมนิเทศแนะน าการใชห้้องสมุดแก่
สมาชิกใหม่ของห้องสมุด  หรือแก่นกัเรียน นกัศึกษาใหม่ในปีแรกท่ีเขา้มาศึกษาท่ีสถาบนันั้น ๆ กไ็ด ้หรือ
อาจเป็นการบริการจดัให้แก่บุคคลภายนอก ผูเ้ขา้เยีย่มชม ศึกษาดูงานห้องสมุดกไ็ด้ 

กระบวนการ 

        (1) จดัท าเป็นคู่มือแนะน าผูใ้ชบ้ริการให้ทราบว่า ห้องสมุดจดับริการอะไรแก่กลุ่มเป้าหมาย 

         (2) อาจจดัในรูปปฐมนิเทศแก่นกัเรียน /นกัศึกษาใหม่ของสถานศึกษานั้น ๆ ให้ทราบ สามารถท าได้
หลายรูปแบบ เช่น พดูแนะน าส่ิงท่ีตอ้งการให้ทราบ เร่ืองหลกั ๆ ส าคญัโดยสงัเขป ประกอบกบัการแจก
คู่มือ หรือมีวิดีทศันฉ์ายประกอบเน้ือหาท่ีพูดกไ็ด ้

         (3) น าชมบริการต่างๆ ท่ีห้องสมุดจดัใหพ้ร้อมอธิบายการขอรับบริการต่างๆ ให้ 

 บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า     

เป็นบริการท่ีผูใ้ห้บริการในห้องสมุดจดับริการให้ค าแนะน า ตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้แก่
ผูร้ับบริการ มีทั้งค าถามทัว่ไปเก่ียวกบัการใชห้้องสมุด ค าถามท่ีตอ้งคน้หาค าตอบจากทรัพยากร
สารสนเทศต่างๆ ในห้องสมุด หรือจากแหล่งความรู้อ่ืน ๆ ให้แก่ผูร้ับบริการของห้องสมุด 

กระบวนการ  

บรรณารักษผ์ูท้  าหนา้ท่ีน้ีตอ้งมีความรอบรู้แหล่งท่ีจะแนะน า หรือหาค าตอบให้แก่ผูใ้ช ้อาจหา
จากหนงัสือทัว่ไป หนงัสืออา้งอิง วารสาร  ฯลฯ ตลอดจนฐานขอ้มูลต่างๆ ท่ีห้องสมุดบอกรับ/จดัซ้ือ หรือ
สามารถเขา้ใชท้างอินเทอร์เน็ต  

54
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                กรณีท่ีเป็นค าถามท่ีมีผูส้อบถามบ่อยๆ อาจรวบรวมค าถามเหลา่นั้น พร้อมตอบ เพื่อให้ผูส้อบ
สามารถหาค าตอบได ้ เช่น วิธีคน้หาหนงัสือในห้องสมุด ห้องสมุดเปิดปิดเวลาเท่าไร เป็นตน้ 

 บริการแนะแนวการอ่าน   

  เป็นบริการส าคญัท่ีห้องสมุดจดัข้ึนเพื่อส่งเสริมการอ่าน พฒันานิสยัรักการอ่าน และใชเ้วลาว่าง
ให้เป็นประโยชน ์นอกจากน้ียงัเป็นการช่วยเหลือผูใ้ชห้้องสมุดท่ีมีปัญหาในการอ่าน ผูท่ี้ไม่ชอบอ่าน
หนงัสือ หรือเลือกหนงัสืออ่านไม่เหมาะสมกบัความตอ้งการของตน เป็นตน้ 
กระบวนการ     

          (1)  สอบถามประเภทของหนงัสือ หรือสาขาวิชาท่ีสนใจ  

                         (2) สืบคน้หนงัสือท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งการให้ หรือกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการเลือกช่ือและเล่มได ้เอง 
ช่วยหยบิเล่มให ้หรือพาไปท่ีชั้นของหนงัสือประเภทท่ีตอ้งการ 

                         (3) กรณีเด็กเลก็ หรือนกัเรียนอาจแนะแนวช้ีชวนความสนใจมาท่ีหนงัสือ เลือกเร่ือง เปิด
หนา้ท่ีตรงกบัความสนใจ อาจรวมถึงช่วยเล่าเร่ืองให้ฟังตอนตน้ หรือบางส่วนของเน้ือหาท่ีชวนให้ติดตาม 
อยากรู้อยากเห็น และบอกค าตอบอยูท่ี่เล่มดงักล่าว เพื่อช่วยส่งเสริมการอ่าน ใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน ์ 

บริการสอนการใช้ห้องสมุด  

  เป็นบริการของห้องสมุดในโรงเรียน สถาบนัการศึกษาท่ีจดับริการสอนการใชห้้องสมุดให้แก่
นกัเรียน นกัศึกษาท่ีเขา้เรียนใหม่  หรือเป็นห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดเฉพาะกจ็ดับริการสอนการใช้
ห้องสมุดไดเ้ช่นกนั  เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัวิธีการใชห้้องสมุดท่ีถูกตอ้ง การเลือกใชท้รัพยากรสารสนเทศ
แต่ละประเภท และการใชบ้ริการต่างๆ ของห้องสมุด ให้ผูร้ับบริการสามารถใชป้ระโยชนจ์ากห้องสมุดได้
ถูกตอ้งและอยา่งเต็มท่ี ตามประเภทของห้องสมุดท่ีจดับริการไวใ้ห้ 
กระบวนการ  

           (1) สอนการใชห้้องสมุดเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ วิธีคน้หาหนงัสือในห้องสมุด มารยาทและระเบียบการ
ใชห้้องสมุด วิธีสมคัรสมาชิก  การใชบ้ริการยมืคืนหนงัสือ (ดว้ยระบบมือ หรือระบบอตัโนมติัตามท่ี
ห้องสมุดจดัข้ึน) 

                (2) สอนการสืบคน้ฐานขอ้มูลต่างๆ ท่ีมีบริการในห้องสมุด และสืบคน้ไดฟ้รีในห้องสมุด หรือ
จากท่ีบา้น เป็นตน้ 
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                (3) บริการพเิศษของห้องสมุด เช่น การให้บริการเตือนก่อนถึงก าหนดคืนหนงัสือ การให้สิทธ์ิ
สมาชิกห้องสมุดในการยมืต่อหนงัสือ หรือท าขอจองหนงัสือไดด้ว้ยตนเองจากท่ีบา้น เป็นตน้ 

 บริการสืบค้นฐานข้อมูล   

เป็นบริการสืบคน้ฐานขอ้มูลหนงัสือหรือทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ อาทิ วารสาร 
นิตยสาร วิทยานิพนธ ์รายงานการวิจยั คู่มือ โสตทศันวสัดุ ทั้งท่ีเป็นฉบบัพิมพ ์และหรือเป็นฉบบั
อิเลก็ทรอนิกส์ของห้องสมุดไดด้ว้ยตนเองอยา่งสะดวก และรวดเร็ว 

กระบวนการ   

        (1) บรรณารักษเ์ป็นผูส้อนแนะน าวิธีการสืบคน้ฐานขอ้มูล แก่ผูใ้ชบ้ริการ 

                      (2) บรรณารักษช่์วยสืบคน้ฐานขอ้มูลแก่ผูใ้ชบ้ริการ 

บริการรวบรวมบรรณานุกรม   

เป็นการรวบรวมบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทท่ีมีในห้องสมุดหรือท่ีต่างๆ 
ตามขอบเขตสาขาวิชาท่ีผูร้ับบริการขอมา ส าหรับใชป้ระกอบการเรียนการสอน การคน้ควา้วิจยั การท า
รายงาน หรือเพื่อประกอบการท ากิจกรรมใด ๆ กไ็ดต้ามวตัถุประสงคข์องผูใ้ชบ้ริการ  

กระบวนการ     

                        (1) บรรณารักษช่์วยรวบรวมบรรณานุกรมใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ 

                        (2) บรรณารักษร์วบรวมบรรณานุกรมหนงัสือใหม่ของห้องสมุด รายสปัดาห์ รายเดือน  

 บริการข่าวสารทันสมัย   

เป็นบริการท่ีช่วยให้ผูใ้ชห้้องสมุดไดท้ราบขอ้มูลใหม่ๆ ในสาขาวิชาต่างๆ โดยการถ่ายส าเนาหนา้
สารบญัวารสารฉบบัล่าสุดท่ีห้องสมุดไดร้ับรวบรวมไวใ้นแฟ้ม เพื่อให้บริการแก่ผูใ้ชใ้นการศึกษาคน้ควา้ 

กระบวนการ  

                    (1) สอบถามผูใ้ชบ้ริการให้แจง้รายช่ือวารสารท่ีสนใจให้บรรณารักษท์ราบ 
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                กรณีท่ีเป็นค าถามท่ีมีผูส้อบถามบ่อยๆ อาจรวบรวมค าถามเหลา่นั้น พร้อมตอบ เพื่อให้ผูส้อบ
สามารถหาค าตอบได ้ เช่น วิธีคน้หาหนงัสือในห้องสมุด ห้องสมุดเปิดปิดเวลาเท่าไร เป็นตน้ 

 บริการแนะแนวการอ่าน   

  เป็นบริการส าคญัท่ีห้องสมุดจดัข้ึนเพื่อส่งเสริมการอ่าน พฒันานิสยัรักการอ่าน และใชเ้วลาว่าง
ให้เป็นประโยชน ์นอกจากน้ียงัเป็นการช่วยเหลือผูใ้ชห้้องสมุดท่ีมีปัญหาในการอ่าน ผูท่ี้ไม่ชอบอ่าน
หนงัสือ หรือเลือกหนงัสืออ่านไม่เหมาะสมกบัความตอ้งการของตน เป็นตน้ 
กระบวนการ     

          (1)  สอบถามประเภทของหนงัสือ หรือสาขาวิชาท่ีสนใจ  

                         (2) สืบคน้หนงัสือท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งการให้ หรือกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการเลือกช่ือและเล่มได ้เอง 
ช่วยหยบิเล่มให ้หรือพาไปท่ีชั้นของหนงัสือประเภทท่ีตอ้งการ 

                         (3) กรณีเด็กเลก็ หรือนกัเรียนอาจแนะแนวช้ีชวนความสนใจมาท่ีหนงัสือ เลือกเร่ือง เปิด
หนา้ท่ีตรงกบัความสนใจ อาจรวมถึงช่วยเล่าเร่ืองให้ฟังตอนตน้ หรือบางส่วนของเน้ือหาท่ีชวนให้ติดตาม 
อยากรู้อยากเห็น และบอกค าตอบอยูท่ี่เล่มดงักล่าว เพื่อช่วยส่งเสริมการอ่าน ใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน ์ 

บริการสอนการใช้ห้องสมุด  

  เป็นบริการของห้องสมุดในโรงเรียน สถาบนัการศึกษาท่ีจดับริการสอนการใชห้้องสมุดให้แก่
นกัเรียน นกัศึกษาท่ีเขา้เรียนใหม่  หรือเป็นห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดเฉพาะกจ็ดับริการสอนการใช้
ห้องสมุดไดเ้ช่นกนั  เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัวิธีการใชห้้องสมุดท่ีถูกตอ้ง การเลือกใชท้รัพยากรสารสนเทศ
แต่ละประเภท และการใชบ้ริการต่างๆ ของห้องสมุด ให้ผูร้ับบริการสามารถใชป้ระโยชนจ์ากห้องสมุดได้
ถูกตอ้งและอยา่งเต็มท่ี ตามประเภทของห้องสมุดท่ีจดับริการไวใ้ห้ 
กระบวนการ  

           (1) สอนการใชห้้องสมุดเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ วิธีคน้หาหนงัสือในห้องสมุด มารยาทและระเบียบการ
ใชห้้องสมุด วิธีสมคัรสมาชิก  การใชบ้ริการยมืคืนหนงัสือ (ดว้ยระบบมือ หรือระบบอตัโนมติัตามท่ี
ห้องสมุดจดัข้ึน) 

                (2) สอนการสืบคน้ฐานขอ้มูลต่างๆ ท่ีมีบริการในห้องสมุด และสืบคน้ไดฟ้รีในห้องสมุด หรือ
จากท่ีบา้น เป็นตน้ 
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                (3) บริการพเิศษของห้องสมุด เช่น การให้บริการเตือนก่อนถึงก าหนดคืนหนงัสือ การให้สิทธ์ิ
สมาชิกห้องสมุดในการยมืต่อหนงัสือ หรือท าขอจองหนงัสือไดด้ว้ยตนเองจากท่ีบา้น เป็นตน้ 

 บริการสืบค้นฐานข้อมูล   

เป็นบริการสืบคน้ฐานขอ้มูลหนงัสือหรือทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ อาทิ วารสาร 
นิตยสาร วิทยานิพนธ ์รายงานการวิจยั คู่มือ โสตทศันวสัดุ ทั้งท่ีเป็นฉบบัพิมพ ์และหรือเป็นฉบบั
อิเลก็ทรอนิกส์ของห้องสมุดไดด้ว้ยตนเองอยา่งสะดวก และรวดเร็ว 

กระบวนการ   

        (1) บรรณารักษเ์ป็นผูส้อนแนะน าวิธีการสืบคน้ฐานขอ้มูล แก่ผูใ้ชบ้ริการ 

                      (2) บรรณารักษช่์วยสืบคน้ฐานขอ้มูลแก่ผูใ้ชบ้ริการ 

บริการรวบรวมบรรณานุกรม   

เป็นการรวบรวมบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทท่ีมีในห้องสมุดหรือท่ีต่างๆ 
ตามขอบเขตสาขาวิชาท่ีผูร้ับบริการขอมา ส าหรับใชป้ระกอบการเรียนการสอน การคน้ควา้วิจยั การท า
รายงาน หรือเพื่อประกอบการท ากิจกรรมใด ๆ กไ็ดต้ามวตัถุประสงคข์องผูใ้ชบ้ริการ  

กระบวนการ     

                        (1) บรรณารักษช่์วยรวบรวมบรรณานุกรมใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ 

                        (2) บรรณารักษร์วบรวมบรรณานุกรมหนงัสือใหม่ของห้องสมุด รายสปัดาห์ รายเดือน  

 บริการข่าวสารทันสมัย   

เป็นบริการท่ีช่วยให้ผูใ้ชห้้องสมุดไดท้ราบขอ้มูลใหม่ๆ ในสาขาวิชาต่างๆ โดยการถ่ายส าเนาหนา้
สารบญัวารสารฉบบัล่าสุดท่ีห้องสมุดไดร้ับรวบรวมไวใ้นแฟ้ม เพื่อให้บริการแก่ผูใ้ชใ้นการศึกษาคน้ควา้ 

กระบวนการ  

                    (1) สอบถามผูใ้ชบ้ริการให้แจง้รายช่ือวารสารท่ีสนใจให้บรรณารักษท์ราบ 
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                     (2) บรรณารักษร์วบรวมรายช่ือ และดูก าหนดออกของแต่ละช่ือเร่ือง เพื่อว่าเม่ือไดร้ับตวัเล่ม 
จะไดถ่้ายส าเนาหนา้สารบาญวารสารช่ือเร่ืองท่ีสนใจให้แก่ผูใ้ชบ้ริการท่ีแจง้ความจ านงไว ้

                    (3) สอบถามรูปแบบท่ีจะให้จดัส่งไปให้อ่าน เช่น ทางอีเมล ์หรือผูใ้ชม้าอ่านเองในห้องสมุด 

                   (4) ติดต่อ แจง้ให้รบับริการทราบเม่ือถ่ายเอกสารเรียบร้อยแลว้ 

บริการอินเทอร์เน็ต  

ผูใ้ชบ้ริการสามารถสืบคน้ขอ้มูลท่ีสนใจไดท้ัว่โลก  ผา่นระบบอินเทอร์เน็ต  ช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถ
เขา้ถึงสารสนเทศและไดร้ับสารสนเทศท่ีทนัสมยัไดอ้ยา่ง สะดวกรวดเร็ว และตรงตามความตอ้งการ 

 กระบวนการ  

                      (1) ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในห้องสมุด   

             (2) จดัหาคอมพิวเตอร์มาบริการ จ านวนเคร่ืองตามจ านวนงบประมาณท่ีไดร้ับ 

                      (3) ห้องสมุดมีความพร้อมดา้นผูดู้แลระบบ หรือมีนโยบายใชบ้ริการจากภายนอก  

                      (4) จดัท าระเบียบการใชอิ้นเทอร์เน็ตในห้องสมุด 

บริการอื่น ๆ  

 เป็นบริการส าหรับห้องสมุดท่ีมีความพร้อมโดยจดับริการอื่น ๆ เช่น โสตทศันวสัดุ  ส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์  บริการห้องสมุดเคล่ือนท่ี  บริการรับส่งหนงัสือท่ียมืและรับคืน  บริการห้องประชุม  
บริการห้องศึกษาคน้ควา้เด่ียว/กลุ่ม  เป็นตน้ 
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การจดับริการเสริมของห้องสมุด 
   นางสาวพูลสุข  ปริวตัรวรวุฒิ 

  
บริการเสริมของห้องสมุดเป็นบริการท่ีมีความส าคญัหรือจ าเป็นรองจากบริการพื้นฐานของ

ห้องสมุด ห้องสมุดบางแห่งอาจไม่จ าเป็นตอ้งมีบริการเสริม แต่ตอ้งมีบริการพื้นฐาน อยา่งไรกต็ามในยคุ
ปัจจุบนัซ่ึงห้องสมุดให้ความส าคญัต่อบริการเชิงรุกค่อนขา้งมาก บริการเสริมจะมีบทบาทเพิ่มข้ึน 
เน่ืองจากบริการเสริมมีลกัษณะของการให้บริการเชิงรุก ซ่ึงจะช่วยเพิ่มมูลค่าของห้องสมุด เป็นการ
ประชาสมัพนัธห์้องสมุด และช่วยให้ห้องสมุดมีคุณค่าและความส าคญัเพิ่มมากข้ึนในสายตาของผูใ้ช้ 
 บริการเสริมท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ 

1. บริการรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ (New information resources) 

2. บริการสารบาญวารสารฉบบัใหม่ (Current contents) 

3. บริการตอบค าถามออนไลน ์(Online reference) 

4. บริการค าถาม-ค าตอบท่ีน่าสนใจหรือพบบ่อย ๆ  (Questions and Answers (Q&A) 

5. บริการแนะน าทรัพยากรสารสนเทศให้ห้องสมุดจดัหา (Information resources suggestion) 

6. บริการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ (Information literacy (IL)) 

6.1 บริการแนะน าการใชห้้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ 

6.2 บริการแนะน าการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ 

6.3 บริการแนะน าการใชโ้ปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.4 บริการแนะน าการลงรายการอา้งอิง/บรรณานุกรม 

6.5 บริการแนะน าการท ารายงาน 

7. บริการคู่มือการใชฐ้านขอ้มูล 

8. บริการยมืด่วนระหว่างห้องสมุดในสงักดัเดียวกนั 

9. บริการถ่ายส าเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด 

10. บริการบทความอิเลก็ทรอนิกส์ระหว่างห้องสมุด 

11. บริการยมืทรัพยากรสารสนเทศต่อทางออนไลน์ 

12. บริการจองทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีผูย้มืทางออนไลน์ 

8
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6.3 บริการแนะน าการใชโ้ปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.4 บริการแนะน าการลงรายการอา้งอิง/บรรณานุกรม 

6.5 บริการแนะน าการท ารายงาน 

7. บริการคู่มือการใชฐ้านขอ้มูล 

8. บริการยมืด่วนระหว่างห้องสมุดในสงักดัเดียวกนั 

9. บริการถ่ายส าเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด 

10. บริการบทความอิเลก็ทรอนิกส์ระหว่างห้องสมุด 

11. บริการยมืทรัพยากรสารสนเทศต่อทางออนไลน์ 

12. บริการจองทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีผูย้มืทางออนไลน์ 

98



10 
 

13. บริการส่ือโสตทศันวสัดุ 

14. บริการห้องศึกษาเด่ียว-กลุ่ม (Study room) 
 

บริการรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ (New information resources) 
เป็นการจดัท ารายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ทุกประเภทท่ีห้องสมุดไดร้ับ เช่น หนงัสือ 

งานวิจยั รายงาน วทิยานิพนธ ์ซีดี วีซีดี โสตทศันวสัดุต่าง ๆ เป็นตน้ เพื่อน าเสนอให้ผูใ้ชท้ราบและไดใ้ช้
ดว้ยวิธีการต่าง ๆ หลงัจากผูใ้ชไ้ดร้ายการท่ีตอ้งการ ผูใ้ชจ้ะจดรหสัหรือเลขเรียกหนงัสือ และไปหยบิ
รายการท่ีตอ้งการจากชั้นทรัพยากรสารสนเทศประเภทนั้น ๆ   
 

กระบวนการ มีวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

- ก าหนดออก ทุก 7 วนั, 10 วนั, 15 วนั, หรือเดือนละครั้ ง 

- รูปแบบของรายการทรัพยากรสารสนเทศใหม่ มีลกัษณะดงัน้ี 

 รายการบรรณานุกรมพร้อมรหัสหรือเลขเรียกหนงัสือ เพื่อให้สามารถไปหยบิรายการท่ีตอ้งการ
บนชั้นไดท้นัที 

 รายการบรรณานุกรมพร้อมรหสัหรือเลขเรียกหนงัสือและหวัเร่ือง เพื่อทราบเพิ่มเติมเก่ียวกบั
ขอบเขตของทรัพยากรสารสนเทศว่าตรงกบัความตอ้งการหรือไม่ 

 แต่ละรายการอยูใ่นรูปของ blog form ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
ผู้แต่ง : Nam Mi-Young แปลโดย กาญจนา ประสพเนตร 
ช่ือเร่ือง : 10 นาทีมหศัจรรยย์ามเชา้ สร้างลูกรักการอ่าน 
รายละเอียดการพิมพ์ : กรุงเทพฯ : บริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน), 2554 
จ านวนหน้า : 254 หนา้ 
หมายเหตุ : แปลจาก Habits for fun study, 10 minutes reading in the morning 
หัวเร่ือง : เด็ก—หนงัสือและการอ่าน / การส่งเสริมการอ่าน 

- การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ให้แยกตามภาษา แต่ละภาษาให้จดัเรียงดงัน้ี 

 แยกตามประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ ภายใตป้ระเภทจดัเรียงตามผูแ้ต่งทรัพยากร
สารสนเทศ หรือช่ือเร่ือง 

 แยกตามหวัเร่ือง ภายใตห้วัเร่ืองจดัเรียงตามผูแ้ต่งทรัพยากรสารสนเทศ หรือช่ือเร่ือง 

 จดัเรียงตามรหสัหรือเลขเรียกหนงัสือของทรัพยากรสารสนเทศแต่ละรายการ 
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- วิธีการน าเสนอให้ผู้ใช้ทราบ 

 จดัท าเป็นฉบบัพิมพ ์(printout) ติดไวบ้นบอร์ดรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ของห้องสมุด 

 จดัวางไวบ้นเวบ็ไซตห์้องสมุด โดยประชาสมัพนัธบ์นบอร์ดของห้องสมุดให้ผูส้นใจเขา้ไปดู
ไดจ้ากเวบ็ไซตด์งักล่าว 

 สอบถามความตอ้งการของสมาชิกห้องสมุด และอีเมลไฟลร์ายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่
ส่งให้ผูต้อ้งการเป็นประจ า 
 

ตวัอยา่งรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่แยกตามหวัเร่ือง 
 
การส่งเสริมการอ่าน 
จงจิต นิมมานนรเทพ และ ศภุกิจ นิมมานนรเทพ. มาเลีย้งลกูให้ “รักอ่านรักเขียน” กันเถอะ! 
 กรุงเทพฯ: บริษทั บพิธการพิมพ,์ 2542. (DOC จ225 ม64) 
จกัรกฤษณ์ ดวงพตัรา. 72 พรรษา บรมราชาธิราชเจ้านักรัฐศาสตร์, และ, กระบวนการพัฒนาทักษะ    
          และ สร้างลกัษณะนิสัยรักการอ่าน : กิจกรรมการสร้างบทละครจากวรรณกรรม. [ขอนแก่น] :          
          โรงพิมพม์หาวทิยาลยัขอนแก่น, 2542. (DS570.3 ภ7 จ56) 
 
นวภรณ์ ซงับุดดา. รายงานการวิจัยการศึกษาสภาพการอ่านของนักเรียนและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ      
          อ่านในโรงเรียน. [กรุงเทพฯ] : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2544. 
           (Z1003.5 น54) 
นวภรณ์ ซงับุดดา และ ขวญัฟ้า นิยมในธรรม (บรรณาธิการ). กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน. [กรุงเทพฯ] :  
          ศูนย ์ พฒันาหนงัสือ กรมวิชาการ, 2546. (Z1003.5 ก65 2546) 
ไพพรรณ อินทนิล. การส่งเสริมการอ่าน (Better reading). [ชลบุรี] : ชลบุรีการพิมพ,์ 2546.  
           (Z1003.5 พ93) 
ไพศาล ทบัพุ่ม. การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
           ลพบุรี เขต 2 (The evaluation of the Reading Promotion Project in schools under  
           Lop Buri Educational Service Area Office 2). [ลพบุรี] : สาขาการบริหารการศึกษา [คณะ 
           ครุศาสตร์] มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี, 2549. (Z1003.5.ท9 พ956 2549) 
สุขมุ เฉลยทรัพย.์ รูปแบบการส่งเสริมการอ่านของเด็กปฐมวัย ในทรรศนะของครูและผู้ปกครอง :  
           งานวิจัย. [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต, 2553. (Z1003 ส72 2553) 
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13. บริการส่ือโสตทศันวสัดุ 

14. บริการห้องศึกษาเด่ียว-กลุ่ม (Study room) 
 

บริการรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ (New information resources) 
เป็นการจดัท ารายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ทุกประเภทท่ีห้องสมุดไดร้ับ เช่น หนงัสือ 

งานวิจยั รายงาน วทิยานิพนธ ์ซีดี วีซีดี โสตทศันวสัดุต่าง ๆ เป็นตน้ เพื่อน าเสนอให้ผูใ้ชท้ราบและไดใ้ช้
ดว้ยวิธีการต่าง ๆ หลงัจากผูใ้ชไ้ดร้ายการท่ีตอ้งการ ผูใ้ชจ้ะจดรหสัหรือเลขเรียกหนงัสือ และไปหยบิ
รายการท่ีตอ้งการจากชั้นทรัพยากรสารสนเทศประเภทนั้น ๆ   
 

กระบวนการ มีวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

- ก าหนดออก ทุก 7 วนั, 10 วนั, 15 วนั, หรือเดือนละครั้ ง 

- รูปแบบของรายการทรัพยากรสารสนเทศใหม่ มีลกัษณะดงัน้ี 

 รายการบรรณานุกรมพร้อมรหัสหรือเลขเรียกหนงัสือ เพื่อให้สามารถไปหยบิรายการท่ีตอ้งการ
บนชั้นไดท้นัที 

 รายการบรรณานุกรมพร้อมรหสัหรือเลขเรียกหนงัสือและหวัเร่ือง เพื่อทราบเพิ่มเติมเก่ียวกบั
ขอบเขตของทรัพยากรสารสนเทศว่าตรงกบัความตอ้งการหรือไม่ 

 แต่ละรายการอยูใ่นรูปของ blog form ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
ผู้แต่ง : Nam Mi-Young แปลโดย กาญจนา ประสพเนตร 
ช่ือเร่ือง : 10 นาทีมหศัจรรยย์ามเชา้ สร้างลูกรักการอ่าน 
รายละเอียดการพิมพ์ : กรุงเทพฯ : บริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน), 2554 
จ านวนหน้า : 254 หนา้ 
หมายเหตุ : แปลจาก Habits for fun study, 10 minutes reading in the morning 
หัวเร่ือง : เด็ก—หนงัสือและการอ่าน / การส่งเสริมการอ่าน 

- การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ให้แยกตามภาษา แต่ละภาษาให้จดัเรียงดงัน้ี 

 แยกตามประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ ภายใตป้ระเภทจดัเรียงตามผูแ้ต่งทรัพยากร
สารสนเทศ หรือช่ือเร่ือง 

 แยกตามหวัเร่ือง ภายใตห้วัเร่ืองจดัเรียงตามผูแ้ต่งทรัพยากรสารสนเทศ หรือช่ือเร่ือง 

 จดัเรียงตามรหสัหรือเลขเรียกหนงัสือของทรัพยากรสารสนเทศแต่ละรายการ 
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- วิธีการน าเสนอให้ผู้ใช้ทราบ 

 จดัท าเป็นฉบบัพิมพ ์(printout) ติดไวบ้นบอร์ดรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ของห้องสมุด 

 จดัวางไวบ้นเวบ็ไซตห์้องสมุด โดยประชาสมัพนัธบ์นบอร์ดของห้องสมุดให้ผูส้นใจเขา้ไปดู
ไดจ้ากเวบ็ไซตด์งักล่าว 

 สอบถามความตอ้งการของสมาชิกห้องสมุด และอีเมลไฟลร์ายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่
ส่งให้ผูต้อ้งการเป็นประจ า 
 

ตวัอยา่งรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่แยกตามหวัเร่ือง 
 
การส่งเสริมการอ่าน 
จงจิต นิมมานนรเทพ และ ศภุกิจ นิมมานนรเทพ. มาเลีย้งลกูให้ “รักอ่านรักเขียน” กันเถอะ! 
 กรุงเทพฯ: บริษทั บพิธการพิมพ,์ 2542. (DOC จ225 ม64) 
จกัรกฤษณ์ ดวงพตัรา. 72 พรรษา บรมราชาธิราชเจ้านักรัฐศาสตร์, และ, กระบวนการพัฒนาทักษะ    
          และ สร้างลกัษณะนิสัยรักการอ่าน : กิจกรรมการสร้างบทละครจากวรรณกรรม. [ขอนแก่น] :          
          โรงพิมพม์หาวทิยาลยัขอนแก่น, 2542. (DS570.3 ภ7 จ56) 
 
นวภรณ์ ซงับุดดา. รายงานการวิจัยการศึกษาสภาพการอ่านของนักเรียนและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ      
          อ่านในโรงเรียน. [กรุงเทพฯ] : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2544. 
           (Z1003.5 น54) 
นวภรณ์ ซงับุดดา และ ขวญัฟ้า นิยมในธรรม (บรรณาธิการ). กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน. [กรุงเทพฯ] :  
          ศูนย ์ พฒันาหนงัสือ กรมวิชาการ, 2546. (Z1003.5 ก65 2546) 
ไพพรรณ อินทนิล. การส่งเสริมการอ่าน (Better reading). [ชลบุรี] : ชลบุรีการพิมพ,์ 2546.  
           (Z1003.5 พ93) 
ไพศาล ทบัพุ่ม. การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
           ลพบุรี เขต 2 (The evaluation of the Reading Promotion Project in schools under  
           Lop Buri Educational Service Area Office 2). [ลพบุรี] : สาขาการบริหารการศึกษา [คณะ 
           ครุศาสตร์] มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี, 2549. (Z1003.5.ท9 พ956 2549) 
สุขมุ เฉลยทรัพย.์ รูปแบบการส่งเสริมการอ่านของเด็กปฐมวัย ในทรรศนะของครูและผู้ปกครอง :  
           งานวิจัย. [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต, 2553. (Z1003 ส72 2553) 
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่บนเวบ็ไซตข์องห้องสมุดจดัเรียงตามรหสัหรือเลขเรียกหนงัสือ 

 

 
ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่   

จาก  http://203.131.219.245/oldbranches/n_puey/newbook.htm  
 
บริการสารบาญวารสารฉบับใหม่ (Current contents) 

เป็นการท าส าเนาหรือถ่ายเอกสารหนา้สารบาญของวารสารฉบบัใหม่ (new issue) ท่ีห้องสมุด
ไดร้ับ เพื่อน าเสนอบทความใหม่ ๆ ให้ผูใ้ชท้ราบและไดใ้ชด้ว้ยวิธีการต่าง ๆ หลงัจากผูใ้ช้เลือกบทความท่ี
ตอ้งการไดแ้กลว้  จะจดช่ือวารสาร ปีท่ี ฉบบัท่ี วนัเดือนปี และเลขหนา้ของบทความท่ีตอ้งการ และไป
หยบิวารสารฉบบัท่ีตอ้งการจากชั้นวารสารเพื่อใชบ้ทความดงักล่าว 

 

กระบวนการ มีวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

- ก าหนดออก ทุก 7 วนั, 10 วนั, 15 วนั, หรือเดือนละครั้ ง 

- การจัดเรียงหน้าสารบาญวารสาร ให้แยกตามภาษา แต่ละภาษาจดัเรียงตามล าดบัอกัษรของช่ือ
วารสาร กรณีเป็นวารสารช่ือเดียวกนั ให้เรียงตามปีท่ี ฉบบัท่ี วนัเดือนปี ท่ีออกของวารสารฉบับน้ี 

- วิธีการน าเสนอให้ผู้ใช้ทราบ 

 ท าส าเนาหรือถ่ายเอกสารติดไวบ้นบอร์ดรายการสารบาญวารสารฉบบัใหม่ท่ีห้องสมุดไดร้ับ 

บนัทึกรายการบนเว็บไซตห์้องสมุด โดยประชาสัมพนัธ์บนบอร์ดของห้องสมุดให้ผูส้นใจเขา้ไปดูได้
จากเวบ็ไซตด์งักล่าว 

 เวียนหนา้สารบาญไปยงัอาจารย ์หรือส่งทางอีเมลใ์ห้ผูต้อ้งการเป็นประจ า 
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ภาพประกอบท่ี 2  แสดงรายการหนา้สารบญัวารสารฉบบัใหม่ 

จาก  http://203.131.219.245/oldbranches/n_puey/contents/content11.htm  
ของหอ้งสมุดป๋วย อ๊ึงภากรณ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

 
บริการตอบค าถามออนไลน์ (Online Reference) 

เป็นการให้บริการตอบค าถามแบบออนไลนโ์ดยผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงผูใ้ห้บริการจะอยูท่ี่
หนา้จอตลอดเวลาท่ีห้องสมุดเปิดบริการ ผูร้บับริการใชบ้ริการโดยพิมพค์ าถามผา่นทางหนา้จอเขา้มา จะมี
สญัญาณปรากฏท่ีเคร่ืองของผูใ้ห้บริการ และเปิดให้เห็นค าถามของผูร้ับบริการ ผูร้ับบริการและผูใ้ห้ 
บริการจะถามตอบกนัโดยการพิมพข์อ้ความผา่นหนา้จอ มีลกัษณะเป็น live chat แบบ Instant Message 
หรือ MSN ซ่ึงผูร้ับบริการจะไดร้ับค าตอบทนัที ผูร้บับริการจะตอ้งระบุช่ือ อีเมล ์และหมายเลขโทรศพัท ์
เพื่อให้บริการติดต่อกลบัได ้กรณีท่ีตอ้งใชเ้วลาในการหาค าตอบ บริการน้ีสามารถให้บริการผูร้ับบริการ
ไดพ้ร้อมกนัหลายคน ในขณะท่ีให้บริการผูร้ับบริการคนหน่ึงอยู ่คนอ่ืน ๆ สามารถส่งค าถามเขา้มาได ้
โดยท่ีหนา้จอของผูใ้ห้บริการจะระบุให้ทราบว่ามีผูร้ับบริการคนใดบา้ง จะมี tab แยกขอ้ความท่ีให้บริการ
ผูร้ับบริการแต่ละคน 

 

กระบวนการ มีวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

- จดัหาโปรแกรมท่ีมีลกัษณะการให้บริการตอบค าถาม โดยอาจใชบ้ริการจากบริษทัท่ี
ให้บริการโปรแกรมในลกัษณะน้ีอยูแ่ลว้ ซ่ึงจะเสียค่าใชจ่้ายเป็นรายเดือน ใชไ้ดว้นัละ 24 
ชัว่โมง ห้องสมุดไม่จ าเป็นตอ้งมีอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติม หรืออาจให้นกัคอมพิวเตอร์ของ
ห้องสมุดเขียนโปรแกรมข้ึนมาเองกไ็ด ้ 

- ติดตั้งโปรแกรมหรือระบบการให้บริการตอบค าถามออนไลนท่ี์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีก าหนด
ให้บริการ ซ่ึงโปรแกรมน้ีจะท างานทุกครั้ งท่ีผูใ้ห้บริการเปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอยูใ่น
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่บนเวบ็ไซตข์องห้องสมุดจดัเรียงตามรหสัหรือเลขเรียกหนงัสือ 

 

 
ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่   

จาก  http://203.131.219.245/oldbranches/n_puey/newbook.htm  
 
บริการสารบาญวารสารฉบับใหม่ (Current contents) 

เป็นการท าส าเนาหรือถ่ายเอกสารหนา้สารบาญของวารสารฉบบัใหม่ (new issue) ท่ีห้องสมุด
ไดร้ับ เพื่อน าเสนอบทความใหม่ ๆ ให้ผูใ้ชท้ราบและไดใ้ชด้ว้ยวิธีการต่าง ๆ หลงัจากผูใ้ช้เลือกบทความท่ี
ตอ้งการไดแ้กลว้  จะจดช่ือวารสาร ปีท่ี ฉบบัท่ี วนัเดือนปี และเลขหนา้ของบทความท่ีตอ้งการ และไป
หยบิวารสารฉบบัท่ีตอ้งการจากชั้นวารสารเพื่อใชบ้ทความดงักล่าว 

 

กระบวนการ มีวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

- ก าหนดออก ทุก 7 วนั, 10 วนั, 15 วนั, หรือเดือนละครั้ ง 

- การจัดเรียงหน้าสารบาญวารสาร ให้แยกตามภาษา แต่ละภาษาจดัเรียงตามล าดบัอกัษรของช่ือ
วารสาร กรณีเป็นวารสารช่ือเดียวกนั ให้เรียงตามปีท่ี ฉบบัท่ี วนัเดือนปี ท่ีออกของวารสารฉบับน้ี 

- วิธีการน าเสนอให้ผู้ใช้ทราบ 

 ท าส าเนาหรือถ่ายเอกสารติดไวบ้นบอร์ดรายการสารบาญวารสารฉบบัใหม่ท่ีห้องสมุดไดร้ับ 

บนัทึกรายการบนเว็บไซตห์้องสมุด โดยประชาสัมพนัธ์บนบอร์ดของห้องสมุดให้ผูส้นใจเขา้ไปดูได้
จากเวบ็ไซตด์งักล่าว 

 เวียนหนา้สารบาญไปยงัอาจารย ์หรือส่งทางอีเมลใ์ห้ผูต้อ้งการเป็นประจ า 
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ภาพประกอบท่ี 2  แสดงรายการหนา้สารบญัวารสารฉบบัใหม่ 

จาก  http://203.131.219.245/oldbranches/n_puey/contents/content11.htm  
ของหอ้งสมุดป๋วย อ๊ึงภากรณ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

 
บริการตอบค าถามออนไลน์ (Online Reference) 

เป็นการให้บริการตอบค าถามแบบออนไลนโ์ดยผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงผูใ้ห้บริการจะอยูท่ี่
หนา้จอตลอดเวลาท่ีห้องสมุดเปิดบริการ ผูร้บับริการใชบ้ริการโดยพิมพค์ าถามผา่นทางหนา้จอเขา้มา จะมี
สญัญาณปรากฏท่ีเคร่ืองของผูใ้ห้บริการ และเปิดให้เห็นค าถามของผูร้ับบริการ ผูร้ับบริการและผูใ้ห้ 
บริการจะถามตอบกนัโดยการพิมพข์อ้ความผา่นหนา้จอ มีลกัษณะเป็น live chat แบบ Instant Message 
หรือ MSN ซ่ึงผูร้ับบริการจะไดร้ับค าตอบทนัที ผูร้บับริการจะตอ้งระบุช่ือ อีเมล ์และหมายเลขโทรศพัท ์
เพื่อให้บริการติดต่อกลบัได ้กรณีท่ีตอ้งใชเ้วลาในการหาค าตอบ บริการน้ีสามารถให้บริการผูร้ับบริการ
ไดพ้ร้อมกนัหลายคน ในขณะท่ีให้บริการผูร้ับบริการคนหน่ึงอยู ่คนอ่ืน ๆ สามารถส่งค าถามเขา้มาได ้
โดยท่ีหนา้จอของผูใ้ห้บริการจะระบุให้ทราบว่ามีผูร้ับบริการคนใดบา้ง จะมี tab แยกขอ้ความท่ีให้บริการ
ผูร้ับบริการแต่ละคน 

 

กระบวนการ มีวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

- จดัหาโปรแกรมท่ีมีลกัษณะการให้บริการตอบค าถาม โดยอาจใชบ้ริการจากบริษทัท่ี
ให้บริการโปรแกรมในลกัษณะน้ีอยูแ่ลว้ ซ่ึงจะเสียค่าใชจ่้ายเป็นรายเดือน ใชไ้ดว้นัละ 24 
ชัว่โมง ห้องสมุดไม่จ าเป็นตอ้งมีอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติม หรืออาจให้นกัคอมพิวเตอร์ของ
ห้องสมุดเขียนโปรแกรมข้ึนมาเองกไ็ด ้ 

- ติดตั้งโปรแกรมหรือระบบการให้บริการตอบค าถามออนไลนท่ี์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีก าหนด
ให้บริการ ซ่ึงโปรแกรมน้ีจะท างานทุกครั้ งท่ีผูใ้ห้บริการเปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอยูใ่น
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สถานะออนไลน ์หรือเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต เม่ือผูใ้ชติ้ดต่อเขา้มา จะมีสญัญาณปรากฏให้เห็น
ท่ีเคร่ืองของผูใ้ห้บริการทนัที แมผู้ใ้ห้บริการจะยอ่หนา้จอน้ีอยูเ่พื่อท างานอ่ืนในเคร่ือง
เดียวกนักต็าม 

- กรณีผูใ้ห้บริการไม่พร้อมท่ีจะใหบ้ริการแบบออนไลน ์จะมีสญัลกัษณ์หรือขอ้ความออฟไลน์
ปรากฏท่ีหนา้จอ ซ่ึงอาจระบุให้ผูใ้ชส่้งค าถามเขา้มา และผูใ้ห้บริการจะรีบตอบกลบัไปยงั
อีเมลห์รือโทรศพัทข์องผูใ้ชท้นัทีท่ีสามารถให้บริการได ้

- ควรก าหนดให้โปรแกรมหรือระบบท่ีใชเ้ก็บค าถาม-ค าตอบท่ีให้บริการไดด้ว้ย เพื่อคดัเลือก
น ามาท าเป็นบริการ FAQ คือค าถามท่ีไดร้ับการถามบ่อย หรือเป็นค าถามท่ีน่าสนใจ เพื่อให้
ผูร้ับบริการหรือผูส้นใจเปิดดูไดเ้อง เพราะอาจมีค าถามท่ีเหมือนกนัหรือใกลเ้คียงกนั จะช่วย
ให้ผูร้ับบริการไดร้ับค าตอบทนัที  
 

ตวัอยา่งการให้บริการตอบค าถามออนไลน์ 
      ตวัอยา่งจากเวบ็ไซต ์http://www.thailivechat.com/livechat_support _sample.aspx ของบริษทั เน็ต
ดีไซน ์ซอฟต ์จ ากดั ซ่ึงให้บริการโปรแกรม Live Chat Support  

           

 
ภาพประกอบท่ี 3 แสดงบริการตอบค าถามออนไลน์ของหอ้งสมุดซ่ึงผูร้ับบริการ 

สามารถคลิกเขา้มาใชบ้ริการได ้        
เม่ือคลิกเขา้มาแลว้จะไดห้นา้จอดงัภาพถดัไป 

 
  

 
ภาพประกอบท่ี 4 หนา้จอใหผู้ร้ับบริการพิมพค์ าถามส่งเขา้มาท่ีเคร่ืองของผูใ้หบ้ริการ 
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1. ผูร้ับบริการใส่ช่ือท่ีช่อง Your Name ใส่อีเมลท่ี์ช่อง Your E-Mail และ 
บนัทึกค าถามท่ีตอ้งการสอบถามท่ีช่อง Your Question 

2. ผูร้ับบริการส่งค าถามให้ผูใ้ห้บริการโดยคลิกท่ี tab “SEND E-MAIL”  
อยูข่วามือดา้นล่าง 

3. จากหนา้จอน้ีจะเห็นขอ้ความท่ีอยูด่า้นบน ระบุให้ทราบว่าขณะน้ีไม่สามารถ
ให้บริการออนไลนไ์ด้ ผูร้ับบริการสามารถส่งขอ้ความผา่นหนา้จอน้ี ซ่ึงผู ้
ให้บริการจะไดร้ับและตอบกลบัทนัทีท่ีสามารถให้บริการได ้  

 
  

  
ภาพประกอบท่ี 5 แสดงรายการบริการตอบค าถามออนไลน์ 

 
1. หนา้จอน้ีมีผูร้ับบริการ 4 ราย จะเห็นไดจ้าก tab ทางดา้นซ้ายมือ 
2. ทางดา้นขวามือเป็นค าถาม-ค าตอบของผูร้ับบริการและผูใ้ห้บริการ  

บนัทึกค าถามท่ีตอ้งการสอบถามท่ีช่อง Your Question 
3. ผูร้ับบริการส่งค าถามให้กบัผูใ้ห้บริการโดยคลิกท่ี tab “SEND E-MAIL”  

ซ่ึงอยูข่วามือดา้นล่าง 
4. จากหนา้จอน้ีจะเห็นขอ้ความท่ีอยูด่า้นบน ระบุให้ทราบว่าขณะน้ีไม่สามารถ

ให้บริการออนไลนไ์ด้ ผูใ้ชส้ามารถส่งขอ้ความผา่นหนา้จอน้ี ซ่ึงผูใ้ห้บริการจะ
ไดร้ับและตอบกลบัทนัทีท่ีสามารถให้บริการได ้
 

บริการค าถาม-ค าตอบท่ีน่าสนใจหรือพบบ่อย  
(Questions and Answers (Q&A)/Frequently Asked Questions (FAQ)  

เป็นการน าค าถามของผูร้ับบริการ ซ่ึงเป็นค าถามท่ีน่าสนใจหรือมีการถามบ่อยมารวบรวมไวบ้น
เวบ็ไซต ์หรืออาจติดไวท่ี้บอร์ดของห้องสมุด กรณีมีจ านวนมาก ห้องสมุดอาจน ามาจดัแยกตามหวัขอ้ 
เพื่อให้ผูใ้ชเ้ลือกหวัขอ้เร่ืองท่ีตอ้งการ ก่อนเลือกค าถามเพื่อหาค าตอบท่ีตอ้งการ 
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สถานะออนไลน ์หรือเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต เม่ือผูใ้ชติ้ดต่อเขา้มา จะมีสญัญาณปรากฏให้เห็น
ท่ีเคร่ืองของผูใ้ห้บริการทนัที แมผู้ใ้ห้บริการจะยอ่หนา้จอน้ีอยูเ่พื่อท างานอ่ืนในเคร่ือง
เดียวกนักต็าม 

- กรณีผูใ้ห้บริการไม่พร้อมท่ีจะใหบ้ริการแบบออนไลน ์จะมีสญัลกัษณ์หรือขอ้ความออฟไลน์
ปรากฏท่ีหนา้จอ ซ่ึงอาจระบุให้ผูใ้ชส่้งค าถามเขา้มา และผูใ้ห้บริการจะรีบตอบกลบัไปยงั
อีเมลห์รือโทรศพัทข์องผูใ้ชท้นัทีท่ีสามารถให้บริการได ้

- ควรก าหนดให้โปรแกรมหรือระบบท่ีใชเ้ก็บค าถาม-ค าตอบท่ีให้บริการไดด้ว้ย เพื่อคดัเลือก
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ตวัอยา่งการให้บริการตอบค าถามออนไลน์ 
      ตวัอยา่งจากเวบ็ไซต ์http://www.thailivechat.com/livechat_support _sample.aspx ของบริษทั เน็ต
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ภาพประกอบท่ี 3 แสดงบริการตอบค าถามออนไลน์ของหอ้งสมุดซ่ึงผูร้ับบริการ 

สามารถคลิกเขา้มาใชบ้ริการได ้        
เม่ือคลิกเขา้มาแลว้จะไดห้นา้จอดงัภาพถดัไป 

 
  

 
ภาพประกอบท่ี 4 หนา้จอใหผู้ร้ับบริการพิมพค์ าถามส่งเขา้มาท่ีเคร่ืองของผูใ้หบ้ริการ 
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1. ผูร้ับบริการใส่ช่ือท่ีช่อง Your Name ใส่อีเมลท่ี์ช่อง Your E-Mail และ 
บนัทึกค าถามท่ีตอ้งการสอบถามท่ีช่อง Your Question 

2. ผูร้ับบริการส่งค าถามให้ผูใ้ห้บริการโดยคลิกท่ี tab “SEND E-MAIL”  
อยูข่วามือดา้นล่าง 

3. จากหนา้จอน้ีจะเห็นขอ้ความท่ีอยูด่า้นบน ระบุให้ทราบว่าขณะน้ีไม่สามารถ
ให้บริการออนไลนไ์ด้ ผูร้ับบริการสามารถส่งขอ้ความผา่นหนา้จอน้ี ซ่ึงผู ้
ให้บริการจะไดร้ับและตอบกลบัทนัทีท่ีสามารถให้บริการได ้  

 
  

  
ภาพประกอบท่ี 5 แสดงรายการบริการตอบค าถามออนไลน์ 

 
1. หนา้จอน้ีมีผูร้ับบริการ 4 ราย จะเห็นไดจ้าก tab ทางดา้นซ้ายมือ 
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บริการค าถาม-ค าตอบท่ีน่าสนใจหรือพบบ่อย  
(Questions and Answers (Q&A)/Frequently Asked Questions (FAQ)  

เป็นการน าค าถามของผูร้ับบริการ ซ่ึงเป็นค าถามท่ีน่าสนใจหรือมีการถามบ่อยมารวบรวมไวบ้น
เวบ็ไซต ์หรืออาจติดไวท่ี้บอร์ดของห้องสมุด กรณีมีจ านวนมาก ห้องสมุดอาจน ามาจดัแยกตามหวัขอ้ 
เพื่อให้ผูใ้ชเ้ลือกหวัขอ้เร่ืองท่ีตอ้งการ ก่อนเลือกค าถามเพื่อหาค าตอบท่ีตอ้งการ 
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กระบวนการ มีวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

- รวบรวมค าถามน่าสนใจท่ีผูร้ับบริการสอบถามเขา้มา หรือเป็นค าถามท่ีมีการถามบ่อย น ามา
จดัท าเป็นค าถาม-ค าตอบ 

- สามารถจดัเรียงค าถามไดด้งัต่อไปน้ี 

 จดัเรียงค าถามตามท่ีเห็นเหมาะสม 

 จดัเรียงค าถามจากใหม่ไปหาเก่า (ค าถามใหม่ ๆ จะอยูด่า้นบนของหนา้จอ) 

 จดักลุ่มค าถามตามหวัขอ้หรือหวัเร่ือง (ภายใตแ้ต่ละหวัขอ้หรือหวัเร่ือง จดัเรียงค าถามตาม
ความเหมาะสม หรือจากใหม่ไปหาเก่า ซ่ึงผูร้ับบริการตอ้งเลือกหวัขอ้หรือหวัเร่ืองก่อน) 

- พฒันาหรือจดัหาโปรแกรมท่ีช่วยในการจดัท า Q&A หรือ FAQ ซ่ึงสามารถจดัท าค าถาม-ค าตอบ
ให้ออกมาในลกัษณะต่าง ๆ ไดต้ามความตอ้งการ เช่น ก าหนดให้จดัเรียงค าถามจากใหม่ไปหา
เก่า หรือจดักลุ่มค าถามตามหวัขอ้หรือหวัเร่ือง ภายใตแ้ต่ละหวัขอ้หรือหวัเร่ืองจดัเรียงค าถามจาก
ใหม่ไปหาเก่า จดัเรียงค าถามตามความเหมาะสม เป็นตน้  

- ถา้ไม่สะดวกท่ีจะใชอิ้นเทอร์เน็ต อาจรวบรวมค าถาม-ค าตอบติดไวท่ี้บอร์ดของห้องสมุดกไ็ด้ 

 

 
 ภาพประกอบท่ี 6  แสดงหนา้จอบริการค าถาม-ค าตอบท่ีน่าสนใจหรือพบบ่อย 
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บริการแนะน าทรัพยากรสารสนเทศให้ห้องสมุดจัดหา (Information Resources Suggestion) 
เป็นการเสนอแนะน าทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ เช่น หนงัสือ วารสาร หนงัสือพิมพ ์งานวิจยั 

เป็นตน้ ซ่ึงยงัไม่มีในห้องสมุด ให้บรรณารักษจ์ดัหาเขา้ห้องสมุด 
 

กระบวนการ มีวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

- รูปแบบการแนะน า มี 2 วิธี ดงัน้ี 

 แบบฟอร์มเสนอแนะในรูปกระดาษ 

 แบบฟอร์มเสนอแนะบบออนไลน์ 

- รายละเอียดในแบบฟอร์ม ควรประกอบดว้ย 

 รายละเอียดเก่ียวกบัผูเ้สนอแนะ รวมทั้งท่ีอยู ่อีเมล ์หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้
เพื่อให้ห้องสมุดติดต่อกลบักรณีมีปัญหา ตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัทรัพยากร
สารสนเทศท่ีเสนอแนะ  แจง้ว่าห้องสมุดไม่สามารถจดัหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีเสนอแนะ
ให้ไดพ้ร้อมเหตุผล หรือทรพัยากรสารสนเทศท่ีเสนอแนะได้รับการจดัหาเขา้ห้องสมุดแลว้ 

 รายละเอียดเก่ียวกบัทรัพยากรสารสนเทศท่ีเสนอแนะให้ห้องสมุดจดัหา  
 ร้านคา้ บริษทัท่ีจ าหน่ายทรัพยากรสารสนเทศดงักล่าว (ถา้ทราบ) เพื่อช่วยให้ห้องสมุดจดัหา

ทรัพยากรสารสนเทศรายการนั้นไดเ้ร็วข้ึน ท าให้ผูเ้สนอแนะไดใ้ชท้รัพยากรสารสนเทศท่ี
เสนอแนะไดเ้ร็วข้ึนดว้ย 

 ผลการด าเนินการของห้องสมุดในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีผูร้ับบริการแนะน า 

- แบบฟอร์มเสนอแนะในรูปกระดาษ 

 มีโต๊ะหรือสถานท่ีจดัวางแบบฟอร์มดงักล่าว 
 ให้ผูร้ับบริการกรอกรายการทรัพยากรสารสนเทศท่ีตอ้งการให้จดัหาในแบบฟอร์ม 

 ผูร้ับบริการส่งแบบฟอร์มให้ห้องสมุด 
 ห้องสมุดพิจารณาด าเนินการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีผูร้ับบริการเสนอแนะ 

 ห้องสมุดติดต่อผูร้ับบริการเพื่อแจง้ผลการด าเนินการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีเสนอแนะ 

 จดัเกบ็แบบฟอร์มพร้อมผลการด าเนินการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีแนะน าให้เป็นระบบ 
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 จดัเกบ็แบบฟอร์มพร้อมผลการด าเนินการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีแนะน าให้เป็นระบบ 
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- แบบฟอร์มเสนอแนะแบบออนไลน์ 

 ติดประกาศเสนอแนะเวบ็ไซตเ์ขา้แบบฟอร์มออนไลนแ์ละวิธีใชโ้ดยสงัเขปบริเวณใกลก้บั
คอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการ 

 มีรายละเอียดหนา้เวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัการใชแ้บบฟอร์มออนไลนส์ าหรับเสนอแนะทรัพยากร
สารสนเทศพร้อมเงื่อนไขต่าง ๆ 

 ผูร้ับบริการส่งแบบฟอร์มท่ีกรอกขอ้มูลเสร็จให้ห้องสมุดตามค าสัง่หน้าจอ 

 ห้องสมุดพิจารณาด าเนินการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีผูร้ับบริการแนะเสนอ 

 ห้องสมุดติดต่อผูร้ับบริการเพื่อแจง้ผลการด าเนินการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีเสนอแนะ
ให้ทราบ 

 จดัเกบ็แบบฟอร์มออนไลนพ์ร้อมผลการด าเนินการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีเสนอแนะ
ให้เป็นระบบ โดยสร้างเป็นฐานขอ้มูล 

 

 
ภาพประกอบท่ี 7 แสดงแบบฟอร์มแนะน าทรัพยากรสารสนเทศใหห้อ้งสมุดจดัหา 
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บริการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ (Information Literacy  : IL) แบ่งออกเป็น 

 บริการแนะน าการใชห้้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ 

 บริการแนะน าการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ 

 บริการแนะน าการใชโ้ปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

 บริการเสนอแนะการลงรายการอา้งอิง/บรรณานุกรม 

 บริการเสนอแนะการท ารายงาน 
 

กระบวนการ มีวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

 บุคลากรห้องสมุดตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเป็นอยา่งดีในสารสนเทศ ทรัพยากร บริการต่าง ๆ ของ
ห้องสมุด ซ่ึงรวมถึงฐานขอ้มูลออนไลนท่ี์บอกรับ โปรแกรมหรือเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง
วิธีการลงรายการอา้งอิงหรือบรรณานุกรม และวิธีการท ารายงาน เพื่อให้สามารถบริการและให้
ความรู้แก่ผูใ้ชไ้ด ้

 มีการจดัท าคู่มือต่าง ๆ ในการเสนอแนะและให้บริการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 

 มีห้องและอุปกรณ์ท่ีสามารถจดัอบรมและเสนอแนะบริการส่งเสริมการรู้สารสนเทศให้
ผูร้ับบริการ 

 มีการจดัท าประกาศแจง้ให้ผูใ้ชท้ราบถึงบริการส่งเสริมการรู้สารสนเทศต่าง ๆ ของห้องสมุด โดย
อาจติดบอร์ดหรือประชาสมัพนัธบ์นเวบ็ไซตข์องห้องสมุด 

 ก าหนดวิธีการและเวลาจดับริการส่งเสริมการรู้สารสนเทศให้แก่ผูร้ับบริการท่ีสนใจ 

 จดัท าใบสมคัรเขา้รับการอบรมหรือเสนอแนะการให้บริการส่งเสริมการรู้สารสนเทศโดยอาจ
เป็นแบบฟอร์มในรูปกระดาษ หรือเป็นแบบฟอร์มอิเลก็ทรอนิกส์บนหนา้เวบ็ไซตข์องห้องสมุด  

 มีการแจง้ยนืยนัการอบรมหรือเสนอแนะการให้บริการส่งเสริมการรู้สารสนเทศให้ผูร้ับบริการ
ทราบก่อนจดั 

 มีการจดัท าแบบสอบถามให้ผูร้ับบริการประเมินการอบรมและเสนอแนะการให้บริการส่งเสริม
การรู้สารสนเทศ เพื่อน ามาปรับปรุงให้ดีข้ึนในคราวต่อ ๆ ไป 
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- แบบฟอร์มเสนอแนะแบบออนไลน์ 

 ติดประกาศเสนอแนะเวบ็ไซตเ์ขา้แบบฟอร์มออนไลนแ์ละวิธีใชโ้ดยสงัเขปบริเวณใกลก้บั
คอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการ 

 มีรายละเอียดหนา้เวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัการใชแ้บบฟอร์มออนไลนส์ าหรับเสนอแนะทรัพยากร
สารสนเทศพร้อมเงื่อนไขต่าง ๆ 

 ผูร้ับบริการส่งแบบฟอร์มท่ีกรอกขอ้มูลเสร็จให้ห้องสมุดตามค าสัง่หน้าจอ 

 ห้องสมุดพิจารณาด าเนินการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีผูร้ับบริการแนะเสนอ 

 ห้องสมุดติดต่อผูร้ับบริการเพื่อแจง้ผลการด าเนินการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีเสนอแนะ
ให้ทราบ 

 จดัเกบ็แบบฟอร์มออนไลนพ์ร้อมผลการด าเนินการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีเสนอแนะ
ให้เป็นระบบ โดยสร้างเป็นฐานขอ้มูล 

 

 
ภาพประกอบท่ี 7 แสดงแบบฟอร์มแนะน าทรัพยากรสารสนเทศใหห้อ้งสมุดจดัหา 
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บริการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ (Information Literacy  : IL) แบ่งออกเป็น 

 บริการแนะน าการใชห้้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ 

 บริการแนะน าการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ 

 บริการแนะน าการใชโ้ปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

 บริการเสนอแนะการลงรายการอา้งอิง/บรรณานุกรม 

 บริการเสนอแนะการท ารายงาน 
 

กระบวนการ มีวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

 บุคลากรห้องสมุดตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเป็นอยา่งดีในสารสนเทศ ทรัพยากร บริการต่าง ๆ ของ
ห้องสมุด ซ่ึงรวมถึงฐานขอ้มูลออนไลนท่ี์บอกรับ โปรแกรมหรือเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง
วิธีการลงรายการอา้งอิงหรือบรรณานุกรม และวิธีการท ารายงาน เพื่อให้สามารถบริการและให้
ความรู้แก่ผูใ้ชไ้ด ้

 มีการจดัท าคู่มือต่าง ๆ ในการเสนอแนะและให้บริการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 

 มีห้องและอุปกรณ์ท่ีสามารถจดัอบรมและเสนอแนะบริการส่งเสริมการรู้สารสนเทศให้
ผูร้ับบริการ 

 มีการจดัท าประกาศแจง้ให้ผูใ้ชท้ราบถึงบริการส่งเสริมการรู้สารสนเทศต่าง ๆ ของห้องสมุด โดย
อาจติดบอร์ดหรือประชาสมัพนัธบ์นเวบ็ไซตข์องห้องสมุด 

 ก าหนดวิธีการและเวลาจดับริการส่งเสริมการรู้สารสนเทศให้แก่ผูร้ับบริการท่ีสนใจ 

 จดัท าใบสมคัรเขา้รับการอบรมหรือเสนอแนะการให้บริการส่งเสริมการรู้สารสนเทศโดยอาจ
เป็นแบบฟอร์มในรูปกระดาษ หรือเป็นแบบฟอร์มอิเลก็ทรอนิกส์บนหนา้เวบ็ไซตข์องห้องสมุด  

 มีการแจง้ยนืยนัการอบรมหรือเสนอแนะการให้บริการส่งเสริมการรู้สารสนเทศให้ผูร้ับบริการ
ทราบก่อนจดั 

 มีการจดัท าแบบสอบถามให้ผูร้ับบริการประเมินการอบรมและเสนอแนะการให้บริการส่งเสริม
การรู้สารสนเทศ เพื่อน ามาปรับปรุงให้ดีข้ึนในคราวต่อ ๆ ไป 
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ภาพประกอบท่ี  8 โปรแกรมการสอนการรู้สารสนเทศบนเวบ็ไซต์ 

ของส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
บริการคู่มือการใช้ฐานข้อมูล 

บริการจดัท า หรือจดัหาคู่มือการใชฐ้านขอ้มูลท่ีห้องสมุดให้บริการทุกฐาน เพื่ออ านวยความ
สะดวกช่วยให้ผูร้บับริการใชฐ้านขอ้มูลเป็น และไดผ้ลลพัธต์รงกบัความตอ้งการอยา่งรวดเร็ว 

 

กระบวนการ มีวิธีการและขั้นตอนการให้บริการ ดงัน้ี 

- ห้องสมุดตอ้งมีคู่มือแนะน าวิธีใชฐ้านขอ้มูลท่ีห้องสมุดให้บริการทุกฐาน เพื่ออ านวยความสะดวก
ช่วยให้ผูร้ับบริการใชฐ้านขอ้มูลเป็น และไดผ้ลลพัธต์รงกบัความตอ้งการอยา่งรวดเร็ว 

- ห้องสมุดอาจจดัท าคู่มือการใชฐ้านขอ้มูลเอง หรือให้บริษทัท่ีห้องสมุดบอกรับจดัท าให ้หรือ
น ามาจากห้องสมุดอ่ืนโดยไดร้ับอนุญาต 

- ห้องสมุดจดัเกบ็คู่มือการใชฐ้านขอ้มูลให้เป็นระบบ ให้ผูร้ับบริการเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก โดยอาจ
จดัท าเป็นคู่มืออยูใ่นรูปของกระดาษ หรืออยูบ่นเวบ็ไซตฐ์านขอ้มูลของห้องสมุด รูปแบบใด
รูปแบบหน่ึง หรือทั้ง 2 รูปแบบ 
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- มีการประชาสมัพนัธใ์ห้ผูใ้ชท้ราบ โดยท าเป็นประกาศติดบอร์ดห้องสมุด หรือบนเวบ็ไซตข์อง
ห้องสมุด 

 
บริการยืมด่วนระหว่างห้องสมุดในสังกัดเดียวกัน 

เป็นการให้บริการยมืแบบด่วนระหว่างห้องสมุดท่ีอยูใ่นสงักดัเดียวกนั และอยูใ่นจงัหวดัเดียวกนั 
เช่น ห้องสมุดประชาชนในสงักดักรุงเทพมหานคร ห้องสมุดประชาชนในสงักดัส านกังานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ห้องสมุดสงักดัมหาวิทยาลยัเดียวกนัแต่อยูต่่างวิทยาเขต
กนั ห้องสมุดท่ีติดต่อขอยมืไปควรจะไดท้รัพยากรสารสนเทศท่ีตอ้งการภายใน 24 ชัว่โมงท าการ หากอยู่
ต่างจงัหวดักนั ควรจะไดภ้ายใน 7 วนัท าการ 
กระบวนการ มีวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

 ห้องสมุดหลายแห่งท่ีอยูใ่นสงักดัเดียวกนั อาจมีฐานขอ้มูลเดียวกนั ซ่ึงผูร้ับบริการสืบคน้เพียงครั้ ง
เดียว กจ็ะไดผ้ลลพัธท่ี์อยูใ่นห้องสมุดหลายแห่งออกมา ผูร้ับบริการสามารถทราบไดว้่าทรัพยากร
สารสนเทศท่ีตอ้งการอยูใ่นห้องสมุดใด ซ่ึงอาจไม่ใช่ห้องสมุดท่ีก าลงัสืบคน้ขอ้มูลอยู่ 

 ห้องสมุดหลายแห่งท่ีอยูใ่นสงักดัเดียวกนั แต่ละแห่งอาจมีฐานขอ้มูลแยกต่างหากเป็นของตนเอง 
ซ่ึงใชร้ะบบเดียวกนั ผูร้ับบริการสืบคน้เพียงครั้ งเดียว กจ็ะไดผ้ลลพัธท่ี์อยูใ่นทุกฐานของทุก
ห้องสมุด หรืออาจเลือกไดว้่าตอ้งการสืบคน้จากฐานขอ้มูลของห้องสมุดใดบา้ง 

 กรณีทรัพยากรสารสนเทศท่ีตอ้งการไม่มีในห้องสมุดท่ีท าการสืบคน้ขอ้มูล ให้ผูร้ับบริการติดต่อ
แจง้ความจ านงกบับรรณารักษห์้องสมุด และกรอกรายละเอียดลงแบบฟอร์มซ่ึงเป็นกระดาษ 
หรืออยูบ่นเวบ็ไซตข์องห้องสมุด เพื่อให้บรรณารักษติ์ดต่อขอยมืจากห้องสมุดท่ีมี 

 บรรณารักษอ์าจติดต่อกบัห้องสมุดท่ีมีทรัพยากรสารสนเทศท่ีผูร้ับบริการตอ้งการโดยทาง
โทรศพัท ์หรืออีเมล ์

 หลงัจากทราบผลว่า มีหรือไม่มี ให้บรรณารักษแ์จง้ให้ผูร้ับบริการทราบทางโทรศพัท ์หรืออีเมล ์
หรือโดยวิธี SMS กรณีไม่ได ้ตอ้งแจง้เหตุผลให้ผูร้บับริการทราบดว้ย 

 การให้บริการในลกัษณะน้ีจ าเป็นจะตอ้งมียานพาหนะ ซ่ึงควรเป็นรถตู ้และตอ้งมีการ
ก าหนดเวลาร่วมกนัระหว่างห้องสมุดท่ีให้บริการให้แน่นอน เช่น  เวลาติดต่อขอใชบ้ริการ 
จนกระทัง่ไดท้รัพยากรสารสนเทศท่ีตอ้งการในเวลาเท่าไรในวนัเดียวกนั ให้ระบุเวลาท่ีแน่นอน 
และรถจะน าทรัพยากรสารสนเทศไปส่งให้ห้องสมุดท่ีขอยมืตามล าดบัก่อนหลงัอยา่งไร 

 มีการก าหนดเวลาท่ีผูใ้ชส้ามารถครอบครองทรัพยากรสารสนเทศท่ียมืมา  จะคิดค่าปรับเกิน
ก าหนดหรือลงโทษอยา่งไร 
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ภาพประกอบท่ี  8 โปรแกรมการสอนการรู้สารสนเทศบนเวบ็ไซต์ 

ของส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
บริการคู่มือการใช้ฐานข้อมูล 

บริการจดัท า หรือจดัหาคู่มือการใชฐ้านขอ้มูลท่ีห้องสมุดให้บริการทุกฐาน เพื่ออ านวยความ
สะดวกช่วยให้ผูร้บับริการใชฐ้านขอ้มูลเป็น และไดผ้ลลพัธต์รงกบัความตอ้งการอยา่งรวดเร็ว 

 

กระบวนการ มีวิธีการและขั้นตอนการให้บริการ ดงัน้ี 

- ห้องสมุดตอ้งมีคู่มือแนะน าวิธีใชฐ้านขอ้มูลท่ีห้องสมุดให้บริการทุกฐาน เพื่ออ านวยความสะดวก
ช่วยให้ผูร้ับบริการใชฐ้านขอ้มูลเป็น และไดผ้ลลพัธต์รงกบัความตอ้งการอยา่งรวดเร็ว 

- ห้องสมุดอาจจดัท าคู่มือการใชฐ้านขอ้มูลเอง หรือให้บริษทัท่ีห้องสมุดบอกรับจดัท าให ้หรือ
น ามาจากห้องสมุดอ่ืนโดยไดร้ับอนุญาต 

- ห้องสมุดจดัเกบ็คู่มือการใชฐ้านขอ้มูลให้เป็นระบบ ให้ผูร้ับบริการเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก โดยอาจ
จดัท าเป็นคู่มืออยูใ่นรูปของกระดาษ หรืออยูบ่นเวบ็ไซตฐ์านขอ้มูลของห้องสมุด รูปแบบใด
รูปแบบหน่ึง หรือทั้ง 2 รูปแบบ 
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- มีการประชาสมัพนัธใ์ห้ผูใ้ชท้ราบ โดยท าเป็นประกาศติดบอร์ดห้องสมุด หรือบนเวบ็ไซตข์อง
ห้องสมุด 

 
บริการยืมด่วนระหว่างห้องสมุดในสังกัดเดียวกัน 

เป็นการให้บริการยมืแบบด่วนระหว่างห้องสมุดท่ีอยูใ่นสงักดัเดียวกนั และอยูใ่นจงัหวดัเดียวกนั 
เช่น ห้องสมุดประชาชนในสงักดักรุงเทพมหานคร ห้องสมุดประชาชนในสงักดัส านกังานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ห้องสมุดสงักดัมหาวิทยาลยัเดียวกนัแต่อยูต่่างวิทยาเขต
กนั ห้องสมุดท่ีติดต่อขอยมืไปควรจะไดท้รัพยากรสารสนเทศท่ีตอ้งการภายใน 24 ชัว่โมงท าการ หากอยู่
ต่างจงัหวดักนั ควรจะไดภ้ายใน 7 วนัท าการ 
กระบวนการ มีวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

 ห้องสมุดหลายแห่งท่ีอยูใ่นสงักดัเดียวกนั อาจมีฐานขอ้มูลเดียวกนั ซ่ึงผูร้ับบริการสืบคน้เพียงครั้ ง
เดียว กจ็ะไดผ้ลลพัธท่ี์อยูใ่นห้องสมุดหลายแห่งออกมา ผูร้ับบริการสามารถทราบไดว้่าทรัพยากร
สารสนเทศท่ีตอ้งการอยูใ่นห้องสมุดใด ซ่ึงอาจไม่ใช่ห้องสมุดท่ีก าลงัสืบคน้ขอ้มูลอยู่ 

 ห้องสมุดหลายแห่งท่ีอยูใ่นสงักดัเดียวกนั แต่ละแห่งอาจมีฐานขอ้มูลแยกต่างหากเป็นของตนเอง 
ซ่ึงใชร้ะบบเดียวกนั ผูร้ับบริการสืบคน้เพียงครั้ งเดียว กจ็ะไดผ้ลลพัธท่ี์อยูใ่นทุกฐานของทุก
ห้องสมุด หรืออาจเลือกไดว้่าตอ้งการสืบคน้จากฐานขอ้มูลของห้องสมุดใดบา้ง 

 กรณีทรัพยากรสารสนเทศท่ีตอ้งการไม่มีในห้องสมุดท่ีท าการสืบคน้ขอ้มูล ให้ผูร้ับบริการติดต่อ
แจง้ความจ านงกบับรรณารักษห์้องสมุด และกรอกรายละเอียดลงแบบฟอร์มซ่ึงเป็นกระดาษ 
หรืออยูบ่นเวบ็ไซตข์องห้องสมุด เพื่อให้บรรณารักษติ์ดต่อขอยมืจากห้องสมุดท่ีมี 

 บรรณารักษอ์าจติดต่อกบัห้องสมุดท่ีมีทรัพยากรสารสนเทศท่ีผูร้ับบริการตอ้งการโดยทาง
โทรศพัท ์หรืออีเมล ์

 หลงัจากทราบผลว่า มีหรือไม่มี ให้บรรณารักษแ์จง้ให้ผูร้ับบริการทราบทางโทรศพัท ์หรืออีเมล ์
หรือโดยวิธี SMS กรณีไม่ได ้ตอ้งแจง้เหตุผลให้ผูร้บับริการทราบดว้ย 

 การให้บริการในลกัษณะน้ีจ าเป็นจะตอ้งมียานพาหนะ ซ่ึงควรเป็นรถตู ้และตอ้งมีการ
ก าหนดเวลาร่วมกนัระหว่างห้องสมุดท่ีให้บริการให้แน่นอน เช่น  เวลาติดต่อขอใชบ้ริการ 
จนกระทัง่ไดท้รัพยากรสารสนเทศท่ีตอ้งการในเวลาเท่าไรในวนัเดียวกนั ให้ระบุเวลาท่ีแน่นอน 
และรถจะน าทรัพยากรสารสนเทศไปส่งให้ห้องสมุดท่ีขอยมืตามล าดบัก่อนหลงัอยา่งไร 

 มีการก าหนดเวลาท่ีผูใ้ชส้ามารถครอบครองทรัพยากรสารสนเทศท่ียมืมา  จะคิดค่าปรับเกิน
ก าหนดหรือลงโทษอยา่งไร 
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 กรณีตอ้งการยมืทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดท่ีอยูใ่นสงักดัเดียวกนั แต่อยูค่นละจงัหวดักนั 
จะตอ้งใชเ้วลาเพิม่มากข้ึน แต่ไม่ควรเกิน 7 วนัท าการ และรับ-ส่งทรัพยากรสารสนเทศท่ียมืมา
ทางไปรษณีย ์

 ระเบียบหรือกฎเกณฑใ์นการให้บริการควรชดัเจน อาจติดประกาศบนบอร์ดของห้องสมุด หรือ
อยูบ่นเวบ็ไซตข์องห้องสมุด 
 

 

 
ภาพประกอบท่ี  9 แบบฟอร์มการใหบ้ริการยืมระหวา่งหอ้งสมุดในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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ภาพประกอบท่ี  10 แสดงแบบฟอร์มบริการยืมหนงัสือระหวา่งหอ้งสมุด 
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 กรณีตอ้งการยมืทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดท่ีอยูใ่นสงักดัเดียวกนั แต่อยูค่นละจงัหวดักนั 
จะตอ้งใชเ้วลาเพิม่มากข้ึน แต่ไม่ควรเกิน 7 วนัท าการ และรับ-ส่งทรัพยากรสารสนเทศท่ียมืมา
ทางไปรษณีย ์

 ระเบียบหรือกฎเกณฑใ์นการให้บริการควรชดัเจน อาจติดประกาศบนบอร์ดของห้องสมุด หรือ
อยูบ่นเวบ็ไซตข์องห้องสมุด 
 

 

 
ภาพประกอบท่ี  9 แบบฟอร์มการใหบ้ริการยืมระหวา่งหอ้งสมุดในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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ภาพประกอบท่ี  10 แสดงแบบฟอร์มบริการยืมหนงัสือระหวา่งหอ้งสมุด 
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ภาพประกอบท่ี 11  แสดงรายละเอียดการยืมหนงัสือระหวา่งหอ้งสมุด 
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บริการถ่ายส าเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด 
เป็นการให้บริการถ่ายส าเนาเอกสารจากวารสาร หนงัสือพิมพ ์หรือหนงัสือท่ีห้องสมุดมี ให้

ห้องสมุดอ่ืนหรือผูใ้ชท่ี้ติดต่อขอมา  
 

กระบวนการ มีวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

- ห้องสมุดไดร้ับค าร้องขอจากห้องสมุดอ่ืนหรือผูใ้ชท่ี้ติดต่อมา อาจโดยทางโทรศพัท ์โทรสาร 
ไปรษณีย ์หรืออีเมล 

- ตรวจสอบว่าห้องสมุดมีหรือไม่ 

- ถา้ไม่มีให้แจง้ห้องสมุดหรือผูใ้ชท่ี้ติดต่อมาทราบ  

- ถา้มีให้แจง้ห้องสมุดหรือผูใ้ชท่ี้ติดต่อมาทราบ และด าเนินการโดยการถ่ายเอกสารส่งไปให้ทาง
ไปรษณีย ์โทรสาร หรือ scan เป็นไฟลแ์นบส่งไปให้ทางอีเมล ตามความตอ้งการของห้องสมุด
หรือผูใ้ชท่ี้ติดต่อขอมา 

- กรณีตอ้งให้ผูใ้ชส่้งค่าใชจ่้ายให้ก่อน ให้แจง้ผูใ้ชท้ราบพร้อมรายละเอียดของค่าใชจ่้าย เม่ือไดร้ับ
ค่าใชจ่้ายแลว้ จึงด าเนินการส่งเอกสารไปให้ และส่งใบเสร็จไปให้ทางไปรษณีย ์โทรสาร หรือ
อีเมล 

- ห้องสมุดควรมีรายละเอียดการให้บริการและค่าใชจ่้ายการถ่ายส าเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดติด
ไวท่ี้บอร์ดหรือบนเวบ็ไซตข์องห้องสมุด รวมทั้งแบบฟอร์มการให้บริการ เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้ห้องสมุดและผูใ้ชท่ี้ตอ้งการใชบ้ริการ 

 
ตวัอยา่งขอ้ตกลงคณะท างานฝ่ายบริการสารนิเทศห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาว่าดว้ขอ้ตกลงคณะท างานฝ่ายบริการสารนิเทศห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาว่าดว้ยการบริการยการบริการ

ระหว่างห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษา พระหว่างห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษา พ ..ศศ..   22555050 ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริการถ่ายส าเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด   
 

หมวดท่ี หมวดท่ี 66      
การขอส าเนาเอกสาร และวิธีปฏิบติัการขอส าเนาเอกสาร และวิธีปฏิบติั   

      
ขอ้ ขอ้ 1100    การขอส าเนาเอกสาร และวิธีปฏิบติัการขอส าเนาเอกสาร และวิธีปฏิบติั   

1100..11  วิธีการส่งค าขอวิธีการส่งค าขอ   
((11))  ให้ใชแ้บบกรอกรายการยมืระหว่างห้องสมุด  ให้ใชแ้บบกรอกรายการยมืระหว่างห้องสมุด  หรือแจง้ขอ้มูลให้ ครบถว้นตามหรือแจง้ขอ้มูลให้ ครบถว้นตาม

รายละเอียดในแบบ กรอกรายการยมืระหว่างห้องสมุดรายละเอียดในแบบ กรอกรายการยมืระหว่างห้องสมุด   

24



24 
 

 
ภาพประกอบท่ี 11  แสดงรายละเอียดการยืมหนงัสือระหวา่งหอ้งสมุด 
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บริการถ่ายส าเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด 
เป็นการให้บริการถ่ายส าเนาเอกสารจากวารสาร หนงัสือพิมพ ์หรือหนงัสือท่ีห้องสมุดมี ให้

ห้องสมุดอ่ืนหรือผูใ้ชท่ี้ติดต่อขอมา  
 

กระบวนการ มีวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

- ห้องสมุดไดร้ับค าร้องขอจากห้องสมุดอ่ืนหรือผูใ้ชท่ี้ติดต่อมา อาจโดยทางโทรศพัท ์โทรสาร 
ไปรษณีย ์หรืออีเมล 

- ตรวจสอบว่าห้องสมุดมีหรือไม่ 

- ถา้ไม่มีให้แจง้ห้องสมุดหรือผูใ้ชท่ี้ติดต่อมาทราบ  

- ถา้มีให้แจง้ห้องสมุดหรือผูใ้ชท่ี้ติดต่อมาทราบ และด าเนินการโดยการถ่ายเอกสารส่งไปให้ทาง
ไปรษณีย ์โทรสาร หรือ scan เป็นไฟลแ์นบส่งไปให้ทางอีเมล ตามความตอ้งการของห้องสมุด
หรือผูใ้ชท่ี้ติดต่อขอมา 

- กรณีตอ้งให้ผูใ้ชส่้งค่าใชจ่้ายให้ก่อน ให้แจง้ผูใ้ชท้ราบพร้อมรายละเอียดของค่าใชจ่้าย เม่ือไดร้ับ
ค่าใชจ่้ายแลว้ จึงด าเนินการส่งเอกสารไปให้ และส่งใบเสร็จไปให้ทางไปรษณีย ์โทรสาร หรือ
อีเมล 

- ห้องสมุดควรมีรายละเอียดการให้บริการและค่าใชจ่้ายการถ่ายส าเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดติด
ไวท่ี้บอร์ดหรือบนเวบ็ไซตข์องห้องสมุด รวมทั้งแบบฟอร์มการให้บริการ เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้ห้องสมุดและผูใ้ชท่ี้ตอ้งการใชบ้ริการ 

 
ตวัอยา่งขอ้ตกลงคณะท างานฝ่ายบริการสารนิเทศห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาว่าดว้ขอ้ตกลงคณะท างานฝ่ายบริการสารนิเทศห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาว่าดว้ยการบริการยการบริการ

ระหว่างห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษา พระหว่างห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษา พ ..ศศ..   22555050 ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริการถ่ายส าเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด   
 

หมวดท่ี หมวดท่ี 66      
การขอส าเนาเอกสาร และวิธีปฏิบติัการขอส าเนาเอกสาร และวิธีปฏิบติั   

      
ขอ้ ขอ้ 1100    การขอส าเนาเอกสาร และวิธีปฏิบติัการขอส าเนาเอกสาร และวิธีปฏิบติั   

1100..11  วิธีการส่งค าขอวิธีการส่งค าขอ   
((11))  ให้ใชแ้บบกรอกรายการยมืระหว่างห้องสมุด  ให้ใชแ้บบกรอกรายการยมืระหว่างห้องสมุด  หรือแจง้ขอ้มูลให้ ครบถว้นตามหรือแจง้ขอ้มูลให้ ครบถว้นตาม

รายละเอียดในแบบ กรอกรายการยมืระหว่างห้องสมุดรายละเอียดในแบบ กรอกรายการยมืระหว่างห้องสมุด   
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((22))    ให้ระบุรายละเอียดทางบรรณานุกรมของทรัพยากรท่ีตอ้งการขอส าเนาให้ครบถว้นให้ระบุรายละเอียดทางบรรณานุกรมของทรัพยากรท่ีตอ้งการขอส าเนาให้ครบถว้น
ชดัเจนและตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนส่งชดัเจนและตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนส่ง   

(3) ให้ระบุช่ือและท่ีอยูข่องห้องสมุด/บรรณารักษผ์ูข้อให้ชดัเจน(3) ให้ระบุช่ือและท่ีอยูข่องห้องสมุด/บรรณารักษผ์ูข้อให้ชดัเจน   
(4) (4) ให้ผูข้อระบุว่าตอ้งการให้จดัส่งทรพัยากรท่ีตอ้งการดว้ยวธีิใดให้ผูข้อระบุว่าตอ้งการให้จดัส่งทรพัยากรท่ีตอ้งการดว้ยวธีิใด   
(5) ส่งค าขอไดท้างจดหมาย  โทรสาร  หรือระบบไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์  หรืออ่ืนๆ ท่ี(5) ส่งค าขอไดท้างจดหมาย  โทรสาร  หรือระบบไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์  หรืออ่ืนๆ ท่ี

เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นลายลกัษณ์อกัษร     โดยห้องสมุดผูร้ับค าขอไม่คิดค่าใชจ่้ายในการรับค าขอโดยห้องสมุดผูร้ับค าขอไม่คิดค่าใชจ่้ายในการรับค าขอ 
(6) การขอส าเนาเอกสารจ านวน 1-5 หนา้ ให้ขอใชบ้ริการแบบscan ส่ง หรือถา้ตอ้งการให้

ส่งทางไปรษณีย ์คิดค่าด าเนินการเพิ่ม 10 บาท 
1100..22  ผูข้อตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการขอส าเนาเอกสาร    ดงัน้ีผูข้อตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการขอส าเนาเอกสาร    ดงัน้ี  

10.2.1 ค่าบริการส าเนาเอกสาร ต่อ 1 รายการ10.2.1 ค่าบริการส าเนาเอกสาร ต่อ 1 รายการ   
11--100 หนา้แรก หนา้ละ 2 บาท100 หนา้แรก หนา้ละ 2 บาท   
หนา้ถดัไป        หนา้ละ 1 บาทหนา้ถดัไป        หนา้ละ 1 บาท   

10.2.2 ค่าส่งทรัพยากรท่ี10.2.2 ค่าส่งทรัพยากรท่ีขอ คิดอตัรา ดงัน้ีขอ คิดอตัรา ดงัน้ี  
(1) การส่งทางไปรษณีย ์คิดตามอตัราท่ีบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั ก าหนด โดยผูข้อ(1) การส่งทางไปรษณีย ์คิดตามอตัราท่ีบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั ก าหนด โดยผูข้อ

ระบุว่าตอ้งการให้จดัส่งทรพัยากรท่ีตอ้งการดว้ยวิธีใดระบุว่าตอ้งการให้จดัส่งทรพัยากรท่ีตอ้งการดว้ยวิธีใด 
(2)  การส่งทางโทรสาร(2)  การส่งทางโทรสาร   

ในเขตรหสัโทรศพัทเ์ดียวกนัในเขตรหสัโทรศพัทเ์ดียวกนั     หนา้ละ 10 บาทหนา้ละ 10 บาท   
  ในเขตรหสัโทรศพัทต่์างกนัภูมิภาคเดียวกนั หนา้ละ ในเขตรหสัโทรศพัทต่์างกนัภูมิภาคเดียวกนั หนา้ละ 20 บาท20 บาท  
  ในระหว่างภูมิภาคในระหว่างภูมิภาค      หนา้ละ 30 บาท                             หนา้ละ 30 บาท                               

(3)  การส่งทางระบบไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์(3)  การส่งทางระบบไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์         
--  ดว้ยวิธี ดว้ยวิธี SSccaann  เอกสารจากตน้ฉบบัเอกสารจากตน้ฉบบั   หนา้ละ 5 บาทหนา้ละ 5 บาท   
  

10. บริการบทความอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างห้องสมุด 
ขอบเขต เป็นการให้บริการบทความเอกสารฉบบัเต็ม (full text) จากฐานขอ้มูลออนไลนท่ี์ห้องสมุด
ให้บริการ  ให้ห้องสมุดอ่ืนหรือผูใ้ชท่ี้ติดต่อขอมา  
กระบวนการ มีวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

- ห้องสมุดไดร้ับค าร้องขอจากห้องสมุดอ่ืนหรือผูใ้ชท่ี้ติดต่อมา อาจโดยทางโทรศพัท ์โทรสาร 
ไปรษณีย ์หรืออีเมล 

- ตรวจสอบว่าห้องสมุดมีหรือไม่ 

- ถา้ไม่มีให้แจง้ห้องสมุดหรือผูใ้ชท่ี้ติดต่อมาทราบ  
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- ถา้มีให้แจง้ห้องสมุดหรือผูใ้ชท่ี้ติดต่อมาทราบ และด าเนินการโดยการวิธีการต่าง ๆ ตามความ
ตอ้งการของห้องสมุดหรือผูใ้ชท่ี้ติดต่อมา ไดแ้ก่ 

 ส่ง printout บทความดงักล่าวส่งไปให้ทางไปรษณีย ์

 โทรสาร printout บทความดงักล่าวไปให ้

 ส่งไฟลเ์อกสารฉบบัเต็มของบทความดงักล่าวไปให้ทางอีเมล 

- กรณีตอ้งให้ผูใ้ชส่้งค่าใชจ่้ายให้ก่อน ให้แจง้ผูใ้ชท้ราบพร้อมรายละเอียดของค่าใชจ่้าย เม่ือไดร้ับ
ค่าใชจ่้ายแลว้ จึงด าเนินการส่งเอกสารไปให้ และส่งใบเสร็จไปให้ทางไปรษณีย ์โทรสาร หรือ
อีเมล 

- ห้องสมุดควรมีรายละเอียดการให้บริการและค่าใชจ่้ายการให้บริการบทความอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างห้องสมุดติดไวท่ี้บอร์ดหรือบนเวบ็ไซตข์องห้องสมุด รวมทั้งแบบฟอร์มการให้บริการ 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้ห้องสมุดและผูใ้ชท่ี้ตอ้งการใชบ้ริการ 
 

ตวัอยา่งขอ้ตกลงคณะท างานฝ่ายบริการสารนิเทศห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาว่าดว้ยการบริการขอ้ตกลงคณะท างานฝ่ายบริการสารนิเทศห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาว่าดว้ยการบริการ
ระหว่างห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษา พระหว่างห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษา พ ..ศศ..   22555050 ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริการบทความอิเลก็ทรอนิกส์ระหว่าง
ห้องสมุด   

 
หมวดท่ี หมวดท่ี 77    

การขอบริการสืบคน้และส าเนาผลการสืบคน้ฐานขอ้มูลการขอบริการสืบคน้และส าเนาผลการสืบคน้ฐานขอ้มูล   
  

ขอ้ ขอ้ 1111    การขอบริการสืบคน้และส าเนาผลการสืบคน้ฐานขอ้มูลการขอบริการสืบคน้และส าเนาผลการสืบคน้ฐานขอ้มูล   
1111..11  วิธีการส่งค าขอวิธีการส่งค าขอ   

((11))  ให้ใชแ้บบฟอร์มการสืบคน้สารนิเทศระหว่างห้องสมุดซ่ึงก าหนดข้ึนร่วมกนั ให้ใชแ้บบฟอร์มการสืบคน้สารนิเทศระหว่างห้องสมุดซ่ึงก าหนดข้ึนร่วมกนั     หรือหรือ
แจง้ขอ้มูลให้ครบถว้นตามรายละเอียดใน แบบฟอร์มการสืบคน้สารนิเทศ  ระหว่างแจง้ขอ้มูลให้ครบถว้นตามรายละเอียดใน แบบฟอร์มการสืบคน้สารนิเทศ  ระหว่าง
ห้องสมุดห้องสมุด   

((22))  ให้ระบุรายละเอียด  ขอบเขต และค าส าคญั ให้ระบุรายละเอียด  ขอบเขต และค าส าคญั ((KKeeyywwoorrdd))  ของเร่ืองท่ีตอ้งการสืบคน้ให้ของเร่ืองท่ีตอ้งการสืบคน้ให้
ชดัเจน ชดัเจน   

((33))  ให้ระบุช่ือและท่ีอยูข่องห้องสมุด/บรรณารักษผ์ูข้อให้ชดัเจนให้ระบุช่ือและท่ีอยูข่องห้องสมุด/บรรณารักษผ์ูข้อให้ชดัเจน   
((44))  ให้ระบุว่าตอ้งการให้จดัส่งผลการสืบคน้ดว้ยวิธีใดให้ระบุว่าตอ้งการให้จดัส่งผลการสืบคน้ดว้ยวิธีใด   
(5)  ส่งค าขอไดท้างจดหมาย  โทรสาร  หรือระบบไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์  หรืออ่ืนๆ ท่ี(5)  ส่งค าขอไดท้างจดหมาย  โทรสาร  หรือระบบไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์  หรืออ่ืนๆ ท่ี

เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นลายลกัษณ์อกัษร     โดยห้อโดยห้องสมุดผูร้ับค าขอไม่คิดค่าใชจ่้ายในการรับค าของสมุดผูร้ับค าขอไม่คิดค่าใชจ่้ายในการรับค าขอ 
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((22))    ให้ระบุรายละเอียดทางบรรณานุกรมของทรัพยากรท่ีตอ้งการขอส าเนาให้ครบถว้นให้ระบุรายละเอียดทางบรรณานุกรมของทรัพยากรท่ีตอ้งการขอส าเนาให้ครบถว้น
ชดัเจนและตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนส่งชดัเจนและตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนส่ง   

(3) ให้ระบุช่ือและท่ีอยูข่องห้องสมุด/บรรณารักษผ์ูข้อให้ชดัเจน(3) ให้ระบุช่ือและท่ีอยูข่องห้องสมุด/บรรณารักษผ์ูข้อให้ชดัเจน   
(4) (4) ให้ผูข้อระบุว่าตอ้งการให้จดัส่งทรพัยากรท่ีตอ้งการดว้ยวธีิใดให้ผูข้อระบุว่าตอ้งการให้จดัส่งทรพัยากรท่ีตอ้งการดว้ยวธีิใด   
(5) ส่งค าขอไดท้างจดหมาย  โทรสาร  หรือระบบไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์  หรืออ่ืนๆ ท่ี(5) ส่งค าขอไดท้างจดหมาย  โทรสาร  หรือระบบไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์  หรืออ่ืนๆ ท่ี

เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นลายลกัษณ์อกัษร     โดยห้องสมุดผูร้ับค าขอไม่คิดค่าใชจ่้ายในการรับค าขอโดยห้องสมุดผูร้ับค าขอไม่คิดค่าใชจ่้ายในการรับค าขอ 
(6) การขอส าเนาเอกสารจ านวน 1-5 หนา้ ให้ขอใชบ้ริการแบบscan ส่ง หรือถา้ตอ้งการให้

ส่งทางไปรษณีย ์คิดค่าด าเนินการเพิ่ม 10 บาท 
1100..22  ผูข้อตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการขอส าเนาเอกสาร    ดงัน้ีผูข้อตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการขอส าเนาเอกสาร    ดงัน้ี  

10.2.1 ค่าบริการส าเนาเอกสาร ต่อ 1 รายการ10.2.1 ค่าบริการส าเนาเอกสาร ต่อ 1 รายการ   
11--100 หนา้แรก หนา้ละ 2 บาท100 หนา้แรก หนา้ละ 2 บาท   
หนา้ถดัไป        หนา้ละ 1 บาทหนา้ถดัไป        หนา้ละ 1 บาท   

10.2.2 ค่าส่งทรัพยากรท่ี10.2.2 ค่าส่งทรัพยากรท่ีขอ คิดอตัรา ดงัน้ีขอ คิดอตัรา ดงัน้ี  
(1) การส่งทางไปรษณีย ์คิดตามอตัราท่ีบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั ก าหนด โดยผูข้อ(1) การส่งทางไปรษณีย ์คิดตามอตัราท่ีบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั ก าหนด โดยผูข้อ

ระบุว่าตอ้งการให้จดัส่งทรพัยากรท่ีตอ้งการดว้ยวิธีใดระบุว่าตอ้งการให้จดัส่งทรพัยากรท่ีตอ้งการดว้ยวิธีใด 
(2)  การส่งทางโทรสาร(2)  การส่งทางโทรสาร   

ในเขตรหสัโทรศพัทเ์ดียวกนัในเขตรหสัโทรศพัทเ์ดียวกนั     หนา้ละ 10 บาทหนา้ละ 10 บาท   
  ในเขตรหสัโทรศพัทต่์างกนัภูมิภาคเดียวกนั หนา้ละ ในเขตรหสัโทรศพัทต่์างกนัภูมิภาคเดียวกนั หนา้ละ 20 บาท20 บาท  
  ในระหว่างภูมิภาคในระหว่างภูมิภาค      หนา้ละ 30 บาท                             หนา้ละ 30 บาท                               

(3)  การส่งทางระบบไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์(3)  การส่งทางระบบไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์         
--  ดว้ยวิธี ดว้ยวิธี SSccaann  เอกสารจากตน้ฉบบัเอกสารจากตน้ฉบบั   หนา้ละ 5 บาทหนา้ละ 5 บาท   
  

10. บริการบทความอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างห้องสมุด 
ขอบเขต เป็นการให้บริการบทความเอกสารฉบบัเต็ม (full text) จากฐานขอ้มูลออนไลนท่ี์ห้องสมุด
ให้บริการ  ให้ห้องสมุดอ่ืนหรือผูใ้ชท่ี้ติดต่อขอมา  
กระบวนการ มีวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

- ห้องสมุดไดร้ับค าร้องขอจากห้องสมุดอ่ืนหรือผูใ้ชท่ี้ติดต่อมา อาจโดยทางโทรศพัท ์โทรสาร 
ไปรษณีย ์หรืออีเมล 

- ตรวจสอบว่าห้องสมุดมีหรือไม่ 

- ถา้ไม่มีให้แจง้ห้องสมุดหรือผูใ้ชท่ี้ติดต่อมาทราบ  
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- ถา้มีให้แจง้ห้องสมุดหรือผูใ้ชท่ี้ติดต่อมาทราบ และด าเนินการโดยการวิธีการต่าง ๆ ตามความ
ตอ้งการของห้องสมุดหรือผูใ้ชท่ี้ติดต่อมา ไดแ้ก่ 

 ส่ง printout บทความดงักล่าวส่งไปให้ทางไปรษณีย ์

 โทรสาร printout บทความดงักล่าวไปให ้

 ส่งไฟลเ์อกสารฉบบัเต็มของบทความดงักล่าวไปให้ทางอีเมล 

- กรณีตอ้งให้ผูใ้ชส่้งค่าใชจ่้ายให้ก่อน ให้แจง้ผูใ้ชท้ราบพร้อมรายละเอียดของค่าใชจ่้าย เม่ือไดร้ับ
ค่าใชจ่้ายแลว้ จึงด าเนินการส่งเอกสารไปให้ และส่งใบเสร็จไปให้ทางไปรษณีย ์โทรสาร หรือ
อีเมล 

- ห้องสมุดควรมีรายละเอียดการให้บริการและค่าใชจ่้ายการให้บริการบทความอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างห้องสมุดติดไวท่ี้บอร์ดหรือบนเวบ็ไซตข์องห้องสมุด รวมทั้งแบบฟอร์มการให้บริการ 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้ห้องสมุดและผูใ้ชท่ี้ตอ้งการใชบ้ริการ 
 

ตวัอยา่งขอ้ตกลงคณะท างานฝ่ายบริการสารนิเทศห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาว่าดว้ยการบริการขอ้ตกลงคณะท างานฝ่ายบริการสารนิเทศห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาว่าดว้ยการบริการ
ระหว่างห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษา พระหว่างห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษา พ ..ศศ..   22555050 ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริการบทความอิเลก็ทรอนิกส์ระหว่าง
ห้องสมุด   

 
หมวดท่ี หมวดท่ี 77    

การขอบริการสืบคน้และส าเนาผลการสืบคน้ฐานขอ้มูลการขอบริการสืบคน้และส าเนาผลการสืบคน้ฐานขอ้มูล   
  

ขอ้ ขอ้ 1111    การขอบริการสืบคน้และส าเนาผลการสืบคน้ฐานขอ้มูลการขอบริการสืบคน้และส าเนาผลการสืบคน้ฐานขอ้มูล   
1111..11  วิธีการส่งค าขอวิธีการส่งค าขอ   

((11))  ให้ใชแ้บบฟอร์มการสืบคน้สารนิเทศระหว่างห้องสมุดซ่ึงก าหนดข้ึนร่วมกนั ให้ใชแ้บบฟอร์มการสืบคน้สารนิเทศระหว่างห้องสมุดซ่ึงก าหนดข้ึนร่วมกนั     หรือหรือ
แจง้ขอ้มูลให้ครบถว้นตามรายละเอียดใน แบบฟอร์มการสืบคน้สารนิเทศ  ระหว่างแจง้ขอ้มูลให้ครบถว้นตามรายละเอียดใน แบบฟอร์มการสืบคน้สารนิเทศ  ระหว่าง
ห้องสมุดห้องสมุด   

((22))  ให้ระบุรายละเอียด  ขอบเขต และค าส าคญั ให้ระบุรายละเอียด  ขอบเขต และค าส าคญั ((KKeeyywwoorrdd))  ของเร่ืองท่ีตอ้งการสืบคน้ให้ของเร่ืองท่ีตอ้งการสืบคน้ให้
ชดัเจน ชดัเจน   

((33))  ให้ระบุช่ือและท่ีอยูข่องห้องสมุด/บรรณารักษผ์ูข้อให้ชดัเจนให้ระบุช่ือและท่ีอยูข่องห้องสมุด/บรรณารักษผ์ูข้อให้ชดัเจน   
((44))  ให้ระบุว่าตอ้งการให้จดัส่งผลการสืบคน้ดว้ยวิธีใดให้ระบุว่าตอ้งการให้จดัส่งผลการสืบคน้ดว้ยวิธีใด   
(5)  ส่งค าขอไดท้างจดหมาย  โทรสาร  หรือระบบไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์  หรืออ่ืนๆ ท่ี(5)  ส่งค าขอไดท้างจดหมาย  โทรสาร  หรือระบบไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์  หรืออ่ืนๆ ท่ี

เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นลายลกัษณ์อกัษร     โดยห้อโดยห้องสมุดผูร้ับค าขอไม่คิดค่าใชจ่้ายในการรับค าของสมุดผูร้ับค าขอไม่คิดค่าใชจ่้ายในการรับค าขอ 
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1111..22  ค่าใชจ่้ายในการขอบริการสืบคน้และส่งผลการสืบคน้ฐานขอ้มูล  ผูข้อตอ้งรับผดิชอบดงัน้ีค่าใชจ่้ายในการขอบริการสืบคน้และส่งผลการสืบคน้ฐานขอ้มูล  ผูข้อตอ้งรับผดิชอบดงัน้ี  
((11))    ค่าบริการสืบคน้ เร่ืองละ ค่าบริการสืบคน้ เร่ืองละ 5500    บาท/ฐานขอ้มูล บาท/ฐานขอ้มูล   
(2) ค่าบริการผลการสืบคน้(2) ค่าบริการผลการสืบคน้     

--  ค่าพิมพผ์ลค่าพิมพผ์ล            
  เคร่ืองพิมพธ์รรมดาเคร่ืองพิมพธ์รรมดา  หนา้ละ 2 บาทหนา้ละ 2 บาท   
  เคร่ืองพิมพร์ะบบเคร่ืองพิมพร์ะบบ  LLaasseerr//IInnkkjjeett      

เฉพาะขอ้ความเฉพาะขอ้ความ   หนา้ละ 5 บาทหนา้ละ 5 บาท   
มีภาพประกอบขาวด า  มีภาพประกอบขาวด า    หนา้ละ 10 บาทหนา้ละ 10 บาท  
มีภาพประกอบสี        มีภาพประกอบสี            หนา้ละ 20 บาทหนา้ละ 20 บาท    

            --  ค่าบนัทึกผลการสืบคน้พร้อมแผน่ ค่าบนัทึกผลการสืบคน้พร้อมแผน่   
  ให้เป็นไปตามระเบียบของห้องสมุดผูใ้ห้บริการให้เป็นไปตามระเบียบของห้องสมุดผูใ้ห้บริการ   

    --  ค่าส่งผลการสืบคน้ ค่าส่งผลการสืบคน้   
  คิดอตัราเดียวกบัค่าส่งขอส าเนาเอกสาร คิดอตัราเดียวกบัค่าส่งขอส าเนาเอกสาร ((ขอ้ ขอ้ 1100..22..22))  โดยไม่คิดค่าบริการการส่งผลโดยไม่คิดค่าบริการการส่งผล
การสืบคน้ในลกัษณะแฟ้มขอ้มูล การสืบคน้ในลกัษณะแฟ้มขอ้มูล ((FFiillee))    ทางระบบไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ทางระบบไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์   
หมายเหตุหมายเหตุ  

    10.2.2 ค่าส่งทรัพยากรท่ีขอ คิดอตัรา ดงัน้ี10.2.2 ค่าส่งทรัพยากรท่ีขอ คิดอตัรา ดงัน้ี  
(1) การส่งทางไปรษณีย ์ คิดตามอตัราท่ีบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั (1) การส่งทางไปรษณีย ์ คิดตามอตัราท่ีบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
ก าหนดโดยผูข้อระบุว่าตอ้งการให้จดัส่งทรัพยากรท่ีตอ้งการดว้ยวิธีใดก าหนดโดยผูข้อระบุว่าตอ้งการให้จดัส่งทรัพยากรท่ีตอ้งการดว้ยวิธีใด 
(2) การส่งทางโทรสาร(2) การส่งทางโทรสาร   
        ในเขตรหสัโทรศพัทเ์ดียวกนัในเขตรหสัโทรศพัทเ์ดียวกนั         หนา้ละ 10 บาทหนา้ละ 10 บาท  

                                    ในเขตรหสัโทรศพัทต่์างกนัภูมิภาคเดียวกนั หนา้ละ 20 บาทในเขตรหสัโทรศพัทต่์างกนัภูมิภาคเดียวกนั หนา้ละ 20 บาท   
                                    ในระหว่างภูมิภาคในระหว่างภูมิภาค            หนา้ละ 30 บาหนา้ละ 30 บาท                             ท                               

(3) การส่งทางระบบไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์(3) การส่งทางระบบไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์         
          --  ดว้ยวิธี ดว้ยวิธี SSccaann  เอกสารจากตน้ฉบบัเอกสารจากตน้ฉบบั         หนา้ละ 5 บาทหนา้ละ 5 บาท   

  
บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อทางออนไลน์ 
ขอบเขต เป็นการให้บริการสมาชิกห้องสมุดยมืต่อทรัพยากรสารสนเทศท่ีขอยมืไป ซ่ึงอาจเน่ืองจากยงัมี
ความจ าเป็นตอ้งการใชต่้อ โดยผูย้มืสามารถยมืต่อไดท้างออนไลน ์ 
กระบวนการ มีวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

- ห้องสมุดมีระบบหรือโปรแกรมให้สมาชิกห้องสมุดยมืต่อทรพัยากรสารสนเทศท่ีขอยมืไป ซ่ึง
อาจเน่ืองจากยงัมีความจ าเป็นตอ้งการใชต่้อ  
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- ทรัพยากรสารสนเทศท่ีตอ้งการยมืต่อ ตอ้งมีสถานะไม่เกินก าหนด 

- ห้องสมุดตอ้งจดัท ากฎระเบียบในการยมืต่อทรัพยากรสารสนเทศให้ชดัเจนว่าสามารถยมืต่อได้
ในกรณีใด กรณีใดท่ีไม่สามารถยมืต่อได ้เช่น ตอ้งเป็นสมาชิกเท่านั้นจึงจะมีสิทธิใชบ้ริการยมืต่อ 
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีตอ้งการยมืต่อ ตอ้งมีสถานะไม่เกินก าหนด ถา้เกินก าหนดตอ้งน ามาคืน
และเสียค่าปรับก่อน ทรัพยากรสารสนเทศนั้นตอ้งไม่มีผูจ้องขอใชต่้อ ให้ยมืต่อต่อเน่ืองกนัไดไ้ม่
เกินก่ีครั้ ง เป็นตน้ 

- ห้องสมุดจดัท าวิธีการใชโ้ปรแกรมยมืต่อทรัพยากรสารสนเทศบนเวบ็ไซตข์องห้องสมุด และติด
ประกาศแจง้เวบ็ไซตด์งักล่าวท่ีบอร์ดของห้องสมุดให้ผูท่ี้ตอ้งการใชบ้ริการทราบดว้ย 

 
ตวัอยา่งภาพทรัพยากรสารสนเทศท่ียมืต่อ*  

--  รายการหนงัสือท่ีขอยมืไปรายการหนงัสือท่ีขอยมืไป   

  
ภาพประกอบท่ี ภาพประกอบท่ี 1122  ขอ้มูลรายการหนงัสือท่ีขอยืมขอ้มูลรายการหนงัสือท่ีขอยืม   

--  รายการหนงัสือรายการท่ี 2 ท่ีขอยมืต่อรายการหนงัสือรายการท่ี 2 ท่ีขอยมืต่อ   

  
ภาพประกอบท่ี ภาพประกอบท่ี 1133  ขอ้มูลรายการหนงัสือท่ีขอยืมขอ้มูลรายการหนงัสือท่ีขอยืมต่อต่อ   

 
 
                                                 

* มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, ศูนยค์อมพิวเตอร์มหาวิทยาลยั, คู่มือกรใช้งานการให้บริการสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศ (OPAC) (สงขลา: ศูนยค์อมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. หนา้ 28, 29. 
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1111..22  ค่าใชจ่้ายในการขอบริการสืบคน้และส่งผลการสืบคน้ฐานขอ้มูล  ผูข้อตอ้งรับผดิชอบดงัน้ีค่าใชจ่้ายในการขอบริการสืบคน้และส่งผลการสืบคน้ฐานขอ้มูล  ผูข้อตอ้งรับผดิชอบดงัน้ี  
((11))    ค่าบริการสืบคน้ เร่ืองละ ค่าบริการสืบคน้ เร่ืองละ 5500    บาท/ฐานขอ้มูล บาท/ฐานขอ้มูล   
(2) ค่าบริการผลการสืบคน้(2) ค่าบริการผลการสืบคน้     

--  ค่าพิมพผ์ลค่าพิมพผ์ล            
  เคร่ืองพิมพธ์รรมดาเคร่ืองพิมพธ์รรมดา  หนา้ละ 2 บาทหนา้ละ 2 บาท   
  เคร่ืองพิมพร์ะบบเคร่ืองพิมพร์ะบบ  LLaasseerr//IInnkkjjeett      

เฉพาะขอ้ความเฉพาะขอ้ความ   หนา้ละ 5 บาทหนา้ละ 5 บาท   
มีภาพประกอบขาวด า  มีภาพประกอบขาวด า    หนา้ละ 10 บาทหนา้ละ 10 บาท  
มีภาพประกอบสี        มีภาพประกอบสี            หนา้ละ 20 บาทหนา้ละ 20 บาท    

            --  ค่าบนัทึกผลการสืบคน้พร้อมแผน่ ค่าบนัทึกผลการสืบคน้พร้อมแผน่   
  ให้เป็นไปตามระเบียบของห้องสมุดผูใ้ห้บริการให้เป็นไปตามระเบียบของห้องสมุดผูใ้ห้บริการ   

    --  ค่าส่งผลการสืบคน้ ค่าส่งผลการสืบคน้   
  คิดอตัราเดียวกบัค่าส่งขอส าเนาเอกสาร คิดอตัราเดียวกบัค่าส่งขอส าเนาเอกสาร ((ขอ้ ขอ้ 1100..22..22))  โดยไม่คิดค่าบริการการส่งผลโดยไม่คิดค่าบริการการส่งผล
การสืบคน้ในลกัษณะแฟ้มขอ้มูล การสืบคน้ในลกัษณะแฟ้มขอ้มูล ((FFiillee))    ทางระบบไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ทางระบบไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์   
หมายเหตุหมายเหตุ  

    10.2.2 ค่าส่งทรัพยากรท่ีขอ คิดอตัรา ดงัน้ี10.2.2 ค่าส่งทรัพยากรท่ีขอ คิดอตัรา ดงัน้ี  
(1) การส่งทางไปรษณีย ์ คิดตามอตัราท่ีบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั (1) การส่งทางไปรษณีย ์ คิดตามอตัราท่ีบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
ก าหนดโดยผูข้อระบุว่าตอ้งการให้จดัส่งทรัพยากรท่ีตอ้งการดว้ยวิธีใดก าหนดโดยผูข้อระบุว่าตอ้งการให้จดัส่งทรัพยากรท่ีตอ้งการดว้ยวิธีใด 
(2) การส่งทางโทรสาร(2) การส่งทางโทรสาร   
        ในเขตรหสัโทรศพัทเ์ดียวกนัในเขตรหสัโทรศพัทเ์ดียวกนั         หนา้ละ 10 บาทหนา้ละ 10 บาท  

                                    ในเขตรหสัโทรศพัทต่์างกนัภูมิภาคเดียวกนั หนา้ละ 20 บาทในเขตรหสัโทรศพัทต่์างกนัภูมิภาคเดียวกนั หนา้ละ 20 บาท   
                                    ในระหว่างภูมิภาคในระหว่างภูมิภาค            หนา้ละ 30 บาหนา้ละ 30 บาท                             ท                               

(3) การส่งทางระบบไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์(3) การส่งทางระบบไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์         
          --  ดว้ยวิธี ดว้ยวิธี SSccaann  เอกสารจากตน้ฉบบัเอกสารจากตน้ฉบบั         หนา้ละ 5 บาทหนา้ละ 5 บาท   

  
บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อทางออนไลน์ 
ขอบเขต เป็นการให้บริการสมาชิกห้องสมุดยมืต่อทรัพยากรสารสนเทศท่ีขอยมืไป ซ่ึงอาจเน่ืองจากยงัมี
ความจ าเป็นตอ้งการใชต่้อ โดยผูย้มืสามารถยมืต่อไดท้างออนไลน ์ 
กระบวนการ มีวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

- ห้องสมุดมีระบบหรือโปรแกรมให้สมาชิกห้องสมุดยมืต่อทรพัยากรสารสนเทศท่ีขอยมืไป ซ่ึง
อาจเน่ืองจากยงัมีความจ าเป็นตอ้งการใชต่้อ  
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- ทรัพยากรสารสนเทศท่ีตอ้งการยมืต่อ ตอ้งมีสถานะไม่เกินก าหนด 

- ห้องสมุดตอ้งจดัท ากฎระเบียบในการยมืต่อทรัพยากรสารสนเทศให้ชดัเจนว่าสามารถยมืต่อได้
ในกรณีใด กรณีใดท่ีไม่สามารถยมืต่อได ้เช่น ตอ้งเป็นสมาชิกเท่านั้นจึงจะมีสิทธิใชบ้ริการยมืต่อ 
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีตอ้งการยมืต่อ ตอ้งมีสถานะไม่เกินก าหนด ถา้เกินก าหนดตอ้งน ามาคืน
และเสียค่าปรับก่อน ทรัพยากรสารสนเทศนั้นตอ้งไม่มีผูจ้องขอใชต่้อ ให้ยมืต่อต่อเน่ืองกนัไดไ้ม่
เกินก่ีครั้ ง เป็นตน้ 

- ห้องสมุดจดัท าวิธีการใชโ้ปรแกรมยมืต่อทรัพยากรสารสนเทศบนเวบ็ไซตข์องห้องสมุด และติด
ประกาศแจง้เวบ็ไซตด์งักล่าวท่ีบอร์ดของห้องสมุดให้ผูท่ี้ตอ้งการใชบ้ริการทราบดว้ย 

 
ตวัอยา่งภาพทรัพยากรสารสนเทศท่ียมืต่อ*  

--  รายการหนงัสือท่ีขอยมืไปรายการหนงัสือท่ีขอยมืไป   

  
ภาพประกอบท่ี ภาพประกอบท่ี 1122  ขอ้มูลรายการหนงัสือท่ีขอยืมขอ้มูลรายการหนงัสือท่ีขอยืม   

--  รายการหนงัสือรายการท่ี 2 ท่ีขอยมืต่อรายการหนงัสือรายการท่ี 2 ท่ีขอยมืต่อ   

  
ภาพประกอบท่ี ภาพประกอบท่ี 1133  ขอ้มูลรายการหนงัสือท่ีขอยืมขอ้มูลรายการหนงัสือท่ีขอยืมต่อต่อ   

 
 
                                                 

* มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, ศูนยค์อมพิวเตอร์มหาวิทยาลยั, คู่มือกรใช้งานการให้บริการสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศ (OPAC) (สงขลา: ศูนยค์อมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. หนา้ 28, 29. 
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บริการจองทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีผู้ยืมทางออนไลน์ 
การให้บริการจองทรัพยากรสารสนเทศท่ีตอ้งการแต่มีผูอ่ื้นขอยมืไป สามารถจองทางออนไลน ์ 

กระบวนการ มีวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

- ห้องสมุดมีระบบหรือโปรแกรมให้สมาชิกจองทรัพยากรสารสนเทศท่ีตอ้งการแต่มีผูอ่ื้นขอยมืไป   

- ทรัพยากรสารสนเทศท่ีตอ้งการจอง ตอ้งมีสถานะถูกยมืออก 

- ห้องสมุดตอ้งจดัท ากฎระเบียบในการจองทรัพยากรสารสนเทศต่อว่าสามารถจองไดใ้นกรณีใด 
กรณีใดท่ีไม่สามารถจองได ้เช่น ตอ้งเป็นสมาชิกจึงจะมีสิทธิจองทรัพยากรสารสนเทศท่ีตอ้งการ
จอง ตอ้งอยูใ่นสถานะมีผูย้มืออกไป ทรัพยากรสารสนเทศท่ีเป็นอา้งอิงห้ามจอง เป็นตน้ 

- ห้องสมุดจดัท าวิธีการใชโ้ปรแกรมบริการจองทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีผูอ่ื้นยมืไปบนเวบ็ไซต์
ของห้องสมุด และติดประกาศแจง้เวบ็ไซตท่ี์บอร์ดของห้องสมุดให้ผูใ้ชบ้ริการทราบ  

- เม่ือผูย้มืน าทรัพยากรสารสนเทศดงักล่าวมาคืน ให้จดัเกบ็แยกต่างหากท่ีชั้นจอง กรณีมีหลาย
รายการอาจเรียงตาม call no. ของทรัพยากรสารสนเทศ หรือวิธีอ่ืนตามท่ีห้องสมุดเห็นเหมาะสม 

- ห้องสมุดควรจดัเกบ็ทรัพยากรสารสนเทศดงักล่าวไม่เกิน 3 วนัท าการ ถา้ไม่มารับในก าหนดเวลา
ดงักล่าว ให้น าข้ึนชั้นตามปกติ หรือแจง้ให้ผูจ้องรายต่อไปมารับ 

- กรณีผูย้มืน าทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีผูจ้องมาคืนก่อนหรือชา้กว่าวนัก าหนดส่ง ห้องสมุดตอ้งแจง้
ให้ผูจ้องทราบดว้ย ไม่ควรให้ผูจ้องตอ้งเสียเวลามา 
 

ตวัอยา่งภาพทรัพยากรสารสนเทศท่ีไดร้ับการจอง*  
  

  
ภาพประกอบท่ี ภาพประกอบท่ี 1144  ขอ้มูลรายการหนงัสือท่ีขอจองขอ้มูลรายการหนงัสือท่ีขอจอง   

                                                 

* มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, ศูนยค์อมพิวเตอร์มหาวิทยาลยั, คู่มือกรใช้งานการให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 
(OPAC) (สงขลา: ศูนยค์อมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. หนา้ 30. 
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บริการส่ือโสตทัศนวัสดุ 
ขอบเขต เป็นการให้บริการส่ือโสตทศันวสัดุหรือวสัดุไม่ตีพมิพป์ระเภทต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์ เช่น 
แผน่เสียง เทปเสียง ภาพน่ิง (สไลด)์ วีดิทศัน ์วีซีดี ดีวดีี ภาพยนตร์ รายการโทรทศันจ์ากฟรีทีวี และเคเบิล
ทีวี วสัดุยอ่ส่วน ไดแ้ก่ ไมโครฟิลม์ ไมโครฟิช เป็นตน้ 
กระบวนการ มีวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

- จดัหาส่ือโสตทศันวสัดุพร้อมอุปกรณ์ใหเ้หมาะสมกบัห้องสมุดและผูใ้ชบ้ริการ 

- ด าเนินการทางเทคนิคในลกัษณะเดียวกบัทรัพยากรสารสนเทศตีพิมพ ์เพื่อความสะดวกในการ
จดัเกบ็ และบริการผูใ้ช ้รหสัหรือสญัลกัษณ์ท่ีใชแ้สดงประเภทของส่ือโสตทศันวสัดุท่ีนิยมใชก้นั 
ไดแ้ก่ 

 แผน่เสียง   PD 
 ภาพน่ิง (สไลด)์  SL 
 วีดิทศัน ์   VC 
 วีซีดี   VCD 
 ดีวีดี   DVD 
 ภาพยนตร์   MP 
 ไมโครฟิลม์   MF 
 ไมโครฟิช   MFE 

- ประชาสมัพนัธส่ื์อโสตทศันวสัดุใหม่ ๆ ท่ีเขา้ห้องสมุดในแต่ละเดือน ทั้งท่ีบอร์ดประชาสมัพนัธ์
และเวบ็ไซตข์องห้องสมุด 

- โสตทศันวสัดุจะมีทั้งท่ีให้ยมืออกได ้หรือให้ใชใ้นห้องสมุดเท่านั้น แลว้แต่ห้องสมุดจะเห็น
เหมาะสม 

  
ภาพประกอบท่ี 15  แสดงส่ือโสตทศันวสัดุ  ::  แผน่เสียง ภาพน่ิง และเคร่ืองฉายภาพน่ิงแผน่เสียง ภาพน่ิง และเคร่ืองฉายภาพน่ิง  
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บริการจองทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีผู้ยืมทางออนไลน์ 
การให้บริการจองทรัพยากรสารสนเทศท่ีตอ้งการแต่มีผูอ่ื้นขอยมืไป สามารถจองทางออนไลน ์ 

กระบวนการ มีวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

- ห้องสมุดมีระบบหรือโปรแกรมให้สมาชิกจองทรัพยากรสารสนเทศท่ีตอ้งการแต่มีผูอ่ื้นขอยมืไป   

- ทรัพยากรสารสนเทศท่ีตอ้งการจอง ตอ้งมีสถานะถูกยมืออก 

- ห้องสมุดตอ้งจดัท ากฎระเบียบในการจองทรัพยากรสารสนเทศต่อว่าสามารถจองไดใ้นกรณีใด 
กรณีใดท่ีไม่สามารถจองได ้เช่น ตอ้งเป็นสมาชิกจึงจะมีสิทธิจองทรัพยากรสารสนเทศท่ีตอ้งการ
จอง ตอ้งอยูใ่นสถานะมีผูย้มืออกไป ทรัพยากรสารสนเทศท่ีเป็นอา้งอิงห้ามจอง เป็นตน้ 

- ห้องสมุดจดัท าวิธีการใชโ้ปรแกรมบริการจองทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีผูอ่ื้นยมืไปบนเวบ็ไซต์
ของห้องสมุด และติดประกาศแจง้เวบ็ไซตท่ี์บอร์ดของห้องสมุดให้ผูใ้ชบ้ริการทราบ  

- เม่ือผูย้มืน าทรัพยากรสารสนเทศดงักล่าวมาคืน ให้จดัเกบ็แยกต่างหากท่ีชั้นจอง กรณีมีหลาย
รายการอาจเรียงตาม call no. ของทรัพยากรสารสนเทศ หรือวิธีอ่ืนตามท่ีห้องสมุดเห็นเหมาะสม 

- ห้องสมุดควรจดัเกบ็ทรัพยากรสารสนเทศดงักล่าวไม่เกิน 3 วนัท าการ ถา้ไม่มารับในก าหนดเวลา
ดงักล่าว ให้น าข้ึนชั้นตามปกติ หรือแจง้ให้ผูจ้องรายต่อไปมารับ 

- กรณีผูย้มืน าทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีผูจ้องมาคืนก่อนหรือชา้กว่าวนัก าหนดส่ง ห้องสมุดตอ้งแจง้
ให้ผูจ้องทราบดว้ย ไม่ควรให้ผูจ้องตอ้งเสียเวลามา 
 

ตวัอยา่งภาพทรัพยากรสารสนเทศท่ีไดร้ับการจอง*  
  

  
ภาพประกอบท่ี ภาพประกอบท่ี 1144  ขอ้มูลรายการหนงัสือท่ีขอจองขอ้มูลรายการหนงัสือท่ีขอจอง   

                                                 

* มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, ศูนยค์อมพิวเตอร์มหาวิทยาลยั, คู่มือกรใช้งานการให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 
(OPAC) (สงขลา: ศูนยค์อมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. หนา้ 30. 
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บริการส่ือโสตทัศนวัสดุ 
ขอบเขต เป็นการให้บริการส่ือโสตทศันวสัดุหรือวสัดุไม่ตีพมิพป์ระเภทต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์ เช่น 
แผน่เสียง เทปเสียง ภาพน่ิง (สไลด)์ วีดิทศัน ์วีซีดี ดีวดีี ภาพยนตร์ รายการโทรทศันจ์ากฟรีทีวี และเคเบิล
ทีวี วสัดุยอ่ส่วน ไดแ้ก่ ไมโครฟิลม์ ไมโครฟิช เป็นตน้ 
กระบวนการ มีวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

- จดัหาส่ือโสตทศันวสัดุพร้อมอุปกรณ์ใหเ้หมาะสมกบัห้องสมุดและผูใ้ชบ้ริการ 

- ด าเนินการทางเทคนิคในลกัษณะเดียวกบัทรัพยากรสารสนเทศตีพิมพ ์เพื่อความสะดวกในการ
จดัเกบ็ และบริการผูใ้ช ้รหสัหรือสญัลกัษณ์ท่ีใชแ้สดงประเภทของส่ือโสตทศันวสัดุท่ีนิยมใชก้นั 
ไดแ้ก่ 

 แผน่เสียง   PD 
 ภาพน่ิง (สไลด)์  SL 
 วีดิทศัน ์   VC 
 วีซีดี   VCD 
 ดีวีดี   DVD 
 ภาพยนตร์   MP 
 ไมโครฟิลม์   MF 
 ไมโครฟิช   MFE 

- ประชาสมัพนัธส่ื์อโสตทศันวสัดุใหม่ ๆ ท่ีเขา้ห้องสมุดในแต่ละเดือน ทั้งท่ีบอร์ดประชาสมัพนัธ์
และเวบ็ไซตข์องห้องสมุด 

- โสตทศันวสัดุจะมีทั้งท่ีให้ยมืออกได ้หรือให้ใชใ้นห้องสมุดเท่านั้น แลว้แต่ห้องสมุดจะเห็น
เหมาะสม 

  
ภาพประกอบท่ี 15  แสดงส่ือโสตทศันวสัดุ  ::  แผน่เสียง ภาพน่ิง และเคร่ืองฉายภาพน่ิงแผน่เสียง ภาพน่ิง และเคร่ืองฉายภาพน่ิง  
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ภาพประกอบท่ี  16  แสดงส่ือโสตทศันวสัดุ  ::  วีซีดีวีซีดี//ดีวีดีดีวีดี  
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 17  แสดงส่ือโสตทศันวสัดุ  ::  ไมโครฟิลม์ไมโครฟิลม์//ไมโครฟิชและเคร่ืองอ่านไมโครฟิชและเคร่ืองอ่าน  
 

บริการห้องศึกษาค้นคว้า (Study Room) 
เป็นห้องศึกษาคน้ควา้ท่ีห้องสมุดจดัให้ผูใ้ชบ้ริการท่ีตอ้งการความเป็นส่วนตวั โดยอาจเป็นห้อง

ศึกษาคน้ควา้เด่ียวหรือกลุ่มตามความตอ้งการของผูใ้ช ้บางครั้ งผูใ้ชอ้าจตอ้งการความสงบในการอ่าน
หนงัสือ หรือท ารายงาน สามารถติดต่อขอใชห้้องศึกษาคน้ควา้ได ้ผูใ้ชบ้างกลุ่มอาจตอ้งการห้องศึกษา
คน้ควา้เพื่อทบทวนวิชาท่ีเรียนมากบัเพื่อน เพื่อปรึกษาหารือเร่ืองการท ารายงาน หรือเพื่อเตรียมสอบ ก็
สามารถติดต่อขอใชห้้องศึกษาคน้ควา้กลุ่มได ้ห้องสมุดท่ีสามารถให้บริการห้องศึกษาคน้ควา้ในลกัษณะ
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น้ีไดต้อ้งมีเน้ือท่ีมากพอสมควร ตอ้งมีการจดัการท่ีดีในการให้บริการ เพราะผูใ้ชม้กัจะชอบห้องท่ีมี
ลกัษณะเป็นสดัส่วนมากกว่าห้องอ่านหนงัสือทัว่ไป ตอ้งมีระเบียบและกฎเกณฑใ์นการใชห้้อง เช่น ตอ้ง
ติดต่อห้องสมุดเพื่อขอใชห้้องก่อน โดยห้องสมุดอาจขอเกบ็บตัรประจ าตวัก่อนมอบกญุแจห้องให้ เม่ือใช้
ห้องเสร็จให้น ากญุแจมาคืน ซ่ึงห้องสมุดกจ็ะคืนบตัรประจ าตวัท่ีเกบ็ไวใ้ห้ผูใ้ชเ้ช่นกนั  
 

กระบวนการ มีวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

- ห้องสมุดตอ้งมีเน้ือท่ีมากพอสมควรท่ีจะจดับริการห้องศึกษาคน้ควา้ให้ผูใ้ช ้

- ห้องศึกษาคน้ควา้ควรมีทั้งท่ีเป็นห้องศึกษาคน้ควา้กลุ่ม และห้องศึกษาคน้ควา้เด่ียว 

- ห้องศึกษาคน้ควา้ควรเป็นห้องเกบ็เสียง โดยเฉพาะห้องศึกษาคน้ควา้กลุ่ม เพื่อไม่ให้เสียงรบกวน
ผูใ้ชภ้ายนอก 

- มีระเบียบและกฎเกณฑใ์นการใชห้้องศึกษาคน้ควา้ 

- ห้องศึกษาคน้ควา้ทุกห้องตอ้งมีหมายเลขห้องก ากบั และปิดตลอดเวลา ไม่สามารถเขา้ไปใชไ้ด้
โดยไม่มีกญุแจไขเขา้ไป 

- ผูใ้ชต้อ้งติดต่อห้องสมุดเพื่อขอใชห้้องก่อน โดยห้องสมุดอาจขอเกบ็บตัรประจ าตวัก่อนมอบ
กญุแจห้องให้ เม่ือใชห้้องเสร็จให้น ากญุแจมาคืน ซ่ึงห้องสมุดกจ็ะคืนบตัรประจ าตวั 

- ห้องศึกษาคน้ควา้ตอ้งมีโต๊ะ เกา้อ้ี และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นให้ผูใ้ชบ้ริการ โดยผูใ้ชอ้าจตอ้งชดใช ้ถา้
ท าส่ิงของเคร่ืองใชใ้นห้องช ารุดเสียหายดว้ย 

- ห้องสมุดบางแห่งท่ีมีผูใ้ชบ้ริการห้องศึกษาคน้ควา้มาก และห้องสมุดกมี็ห้องศึกษาคน้ควา้มาก
เช่นกนั อาจพฒันาให้มีระบบท่ีผูใ้ชส้ามารถจองห้องแบบออนไลนโ์ดยผา่นเวบ็ไซตข์อง
ห้องสมุดได ้

- ผูใ้ชห้้องศึกษาคน้ควา้ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบและกฎเกณฑก์ารใชท่ี้ห้องสมุดก าหนดอยา่ง
เคร่งครัด จะอา้งว่าไม่ทราบกฎระเบียบไม่ได ้ซ่ึงห้องสมุดตอ้งแจง้ให้ผูใ้ชท้ราบก่อนเช่นกนั 

--  ไม่มีการเกบ็ค่าบริการใด ๆ ในการใชห้้องจากผูใ้ช้  
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ภาพประกอบท่ี  16  แสดงส่ือโสตทศันวสัดุ  ::  วีซีดีวีซีดี//ดีวีดีดีวีดี  
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 17  แสดงส่ือโสตทศันวสัดุ  ::  ไมโครฟิลม์ไมโครฟิลม์//ไมโครฟิชและเคร่ืองอ่านไมโครฟิชและเคร่ืองอ่าน  
 

บริการห้องศึกษาค้นคว้า (Study Room) 
เป็นห้องศึกษาคน้ควา้ท่ีห้องสมุดจดัให้ผูใ้ชบ้ริการท่ีตอ้งการความเป็นส่วนตวั โดยอาจเป็นห้อง

ศึกษาคน้ควา้เด่ียวหรือกลุ่มตามความตอ้งการของผูใ้ช ้บางครั้ งผูใ้ชอ้าจตอ้งการความสงบในการอ่าน
หนงัสือ หรือท ารายงาน สามารถติดต่อขอใชห้้องศึกษาคน้ควา้ได ้ผูใ้ชบ้างกลุ่มอาจตอ้งการห้องศึกษา
คน้ควา้เพื่อทบทวนวิชาท่ีเรียนมากบัเพื่อน เพื่อปรึกษาหารือเร่ืองการท ารายงาน หรือเพื่อเตรียมสอบ ก็
สามารถติดต่อขอใชห้้องศึกษาคน้ควา้กลุ่มได ้ห้องสมุดท่ีสามารถให้บริการห้องศึกษาคน้ควา้ในลกัษณะ
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- ห้องศึกษาคน้ควา้ทุกห้องตอ้งมีหมายเลขห้องก ากบั และปิดตลอดเวลา ไม่สามารถเขา้ไปใชไ้ด้
โดยไม่มีกญุแจไขเขา้ไป 

- ผูใ้ชต้อ้งติดต่อห้องสมุดเพื่อขอใชห้้องก่อน โดยห้องสมุดอาจขอเกบ็บตัรประจ าตวัก่อนมอบ
กญุแจห้องให้ เม่ือใชห้้องเสร็จให้น ากญุแจมาคืน ซ่ึงห้องสมุดกจ็ะคืนบตัรประจ าตวั 

- ห้องศึกษาคน้ควา้ตอ้งมีโต๊ะ เกา้อ้ี และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นให้ผูใ้ชบ้ริการ โดยผูใ้ชอ้าจตอ้งชดใช ้ถา้
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- ผูใ้ชห้้องศึกษาคน้ควา้ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบและกฎเกณฑก์ารใชท่ี้ห้องสมุดก าหนดอยา่ง
เคร่งครัด จะอา้งว่าไม่ทราบกฎระเบียบไม่ได ้ซ่ึงห้องสมุดตอ้งแจง้ให้ผูใ้ชท้ราบก่อนเช่นกนั 

--  ไม่มีการเกบ็ค่าบริการใด ๆ ในการใชห้้องจากผูใ้ช้  
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ตวัอยา่ง 
ระเบียบการใชห้้องศึกษาคน้ควา้ของศูนยบ์รรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

ระเบียบการใช้ห้อง: 

1. ผูเ้ขา้ใชบ้ริการตอ้งเป็นนกัศึกษา อาจารย ์พนกังาน มหาวิทยาลยั ซ่ึงมีผูใ้ช ้3 คนข้ึนไป 
2. ผูเ้ขา้ใชบ้ริการสามารถเขา้ใชไ้ดไ้ม่เกิน 2 ชัว่โมง (ติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 4 ชัว่โมง) 
3. ผูเ้ขา้ใชบ้ริการตอ้งติดต่อขอรับกญุแจห้องภายในเวลา 15 นาที มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธ์ิ 
4. ผูเ้ขา้ใชบ้ริการตอ้งน าบตัรประจ าตวันกัศึกษา อาจารย ์พนกังานมาแลกกญุแจห้องท่ีหน้า Counter 

งานบริการ(ตอ้งวางบตัรให้ครบ 3 ใบ) 
5. ผูเ้ขา้ใชบ้ริการไม่ตอ้งใส่ค าน าหนา้ช่ือการจอง 
6. ถา้ผูใ้ชบ้ริการท ากญุแจห้องหาย จะถูกปรับเป็นเงินจ านวน 50 บาท 

 
ล าดบั หอ้ง เวลา ผูจ้อง 

1 StudyRoom1 ชั้น3 (เสาร์อาทิตย ์จองไดถึ้ง 20.00 น.) 12:10 - 14:10 นิภาพร เพชรบุรี 
2 StudyRoom2 ชั้น3 (เสาร์อาทิตย ์จองไดถึ้ง 20.00 น.) 13:30 - 15:30 นิธินนัท ์โกยโภไคสวรรค์ 

  
16:30 - 18:30 นภสัวรรณ เผา่จ ารูญ 

3 StudyRoom3 ชั้น3 (เสาร์อาทิตย ์จองไดถึ้ง 20.00 น.) 12:30 - 14:30 พิสิษฐ ์จินาติ 

  
15:00 - 17:00 ปารินทร์ ไชยทน 

4 StudyRoom4 ชั้น3 (เสาร์อาทิตย ์จองไดถึ้ง 20.00 น.) 18:00 - 20:00 กรกนก แวน่นนัท ์

  
18:40 - 20:40 จุฑาพนัธ์ สุขสัมพนัธ์ 

 

ภาพประกอบท่ี 18  แสดงระบบจองหอ้งคน้ควา้กลุ่ม (Study Room Reservation) 
http://library.mfu.ac.th/studyroom  

ของศูนยบ์รรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
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การจดักิจกรรมห้องสมุด 
        นางสาวเสาวนิตย ์ยโสธร   

 

ห้องสมุดเป็นสถานท่ีรวบรวมและจดัเกบ็สารสนเทศ ซ่ึงเป็นสินทรัพยส์ าคญัท่ีจ าเป็นต่อการ
พฒันาและท ากิจกรรมต่าง ๆ ในสงัคม การเปล่ียนแปลงทุกดา้นท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ 
วฒันธรรม การเมือง ธุรกิจ อุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยี  สามารถหาอ่านไดภ้ายในห้องสมุดทั้งส้ิน 
สารสนเทศในท่ีน้ี หมายรวมถึง สารสนเทศทางปัญญา (Intellectual Information) และสารสนเทศทาง
กายภาพ (Physical Information) อุปสรรคส าคญัอยา่งหน่ึงของผูใ้ชส้ารสนเทศภายในห้องสมุดคือการ
เขา้ถึงสารสนเทศ กระบวนการหน่ึงท่ีจะช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงสารสนเทศต่างๆได้เป็นอยา่งดีคือ 
แนะน าการใชห้้องสมุดและการศึกษาคน้ควา้  เป็นกิจกรรมหน่ึงของห้องสมุด 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใ้ห้ความหมายของค าว่ากิจกรรม คือ การท่ี
ผูเ้รียนปฏิบติัการอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อการเรียนรู้  

 

การจัดกิจกรรม (Activity Service) 
 การจดักิจกรรมในห้องสมุด ผูจ้ดัอาจเป็นบรรณารักษห์รือเจา้หนา้ท่ี หรือผูใ้ชท่ี้สนใจบริการของ
ห้องสมุด โดยกิจกรรมเหล่านั้นตอ้งเป็นการสนบัสนุนและส่งเสริมการใชห้้องสมุดทุกประการ 
ขอ้ควรค านึงในการจดักิจกรรม 

1. วตัถุประสงคใ์นการจดั 
2. จดัเพื่อใคร  :  ผูร่้วมกิจกรรม  กลุ่มเป้าหมาย 
3. จดัอะไร  :  รูปแบบของการจดักิจกรรม 
4. ระยะเวลาในการจดั 
5. สถานท่ีจดั 
6. งบประมาณในการจดั 
7. การประชาสมัพนัธ์ 

 

วัตถุประสงค์ในการจัด เน่ืองจากกิจกรรมมีหลายประเภท การก าหนดวตัถุประสงคใ์นการจดัแต่
ละครั้ งตอ้งชดัเจน เช่น เพื่อส่งเสริมการอ่าน เพื่อการเขา้ใชห้้องสมุด เพื่อ 

การศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อการมีส่วนร่วมต่อสงัคม เป็นตน้ ดงันั้นในการจดักิจกรรมทุกครั้ ง ผูจ้ดั
กิจกรรมตอ้งก าหนดวตัถุประสงคใ์ห้แน่นอนในรูปแบบโครงการ 

จัดเพื่อใคร หมายถึงผูท่ี้จะไดร้ับประโยชนแ์ต่ละครั้ ง ซ่ึงกคื็อผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมนั้นนัน่เอง การ
ก าหนดผูไ้ดร้ับประโยชนห์รือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจะช่วยให้การจดัเด่นชดัข้ึน เช่น นกัเรียน ครู ประชาชน 
ทัว่ไป แม่บา้น จะท าให้ผูจ้ดัก าหนดประเภทกิจกรรม ลกัษณะ ระยะเวลา และงบประมาณไดง่้ายข้ึน 
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ตวัอยา่ง 
ระเบียบการใชห้้องศึกษาคน้ควา้ของศูนยบ์รรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

ระเบียบการใช้ห้อง: 

1. ผูเ้ขา้ใชบ้ริการตอ้งเป็นนกัศึกษา อาจารย ์พนกังาน มหาวิทยาลยั ซ่ึงมีผูใ้ช ้3 คนข้ึนไป 
2. ผูเ้ขา้ใชบ้ริการสามารถเขา้ใชไ้ดไ้ม่เกิน 2 ชัว่โมง (ติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 4 ชัว่โมง) 
3. ผูเ้ขา้ใชบ้ริการตอ้งติดต่อขอรับกญุแจห้องภายในเวลา 15 นาที มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธ์ิ 
4. ผูเ้ขา้ใชบ้ริการตอ้งน าบตัรประจ าตวันกัศึกษา อาจารย ์พนกังานมาแลกกญุแจห้องท่ีหน้า Counter 

งานบริการ(ตอ้งวางบตัรให้ครบ 3 ใบ) 
5. ผูเ้ขา้ใชบ้ริการไม่ตอ้งใส่ค าน าหนา้ช่ือการจอง 
6. ถา้ผูใ้ชบ้ริการท ากญุแจห้องหาย จะถูกปรับเป็นเงินจ านวน 50 บาท 

 
ล าดบั หอ้ง เวลา ผูจ้อง 

1 StudyRoom1 ชั้น3 (เสาร์อาทิตย ์จองไดถึ้ง 20.00 น.) 12:10 - 14:10 นิภาพร เพชรบุรี 
2 StudyRoom2 ชั้น3 (เสาร์อาทิตย ์จองไดถึ้ง 20.00 น.) 13:30 - 15:30 นิธินนัท ์โกยโภไคสวรรค์ 

  
16:30 - 18:30 นภสัวรรณ เผา่จ ารูญ 

3 StudyRoom3 ชั้น3 (เสาร์อาทิตย ์จองไดถึ้ง 20.00 น.) 12:30 - 14:30 พิสิษฐ ์จินาติ 

  
15:00 - 17:00 ปารินทร์ ไชยทน 

4 StudyRoom4 ชั้น3 (เสาร์อาทิตย ์จองไดถึ้ง 20.00 น.) 18:00 - 20:00 กรกนก แวน่นนัท ์

  
18:40 - 20:40 จุฑาพนัธ์ สุขสัมพนัธ์ 

 

ภาพประกอบท่ี 18  แสดงระบบจองหอ้งคน้ควา้กลุ่ม (Study Room Reservation) 
http://library.mfu.ac.th/studyroom  

ของศูนยบ์รรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
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การจดักิจกรรมห้องสมุด 
        นางสาวเสาวนิตย ์ยโสธร   

 

ห้องสมุดเป็นสถานท่ีรวบรวมและจดัเกบ็สารสนเทศ ซ่ึงเป็นสินทรัพยส์ าคญัท่ีจ าเป็นต่อการ
พฒันาและท ากิจกรรมต่าง ๆ ในสงัคม การเปล่ียนแปลงทุกดา้นท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ 
วฒันธรรม การเมือง ธุรกิจ อุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยี  สามารถหาอ่านไดภ้ายในห้องสมุดทั้งส้ิน 
สารสนเทศในท่ีน้ี หมายรวมถึง สารสนเทศทางปัญญา (Intellectual Information) และสารสนเทศทาง
กายภาพ (Physical Information) อุปสรรคส าคญัอยา่งหน่ึงของผูใ้ชส้ารสนเทศภายในห้องสมุดคือการ
เขา้ถึงสารสนเทศ กระบวนการหน่ึงท่ีจะช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงสารสนเทศต่างๆได้เป็นอยา่งดีคือ 
แนะน าการใชห้้องสมุดและการศึกษาคน้ควา้  เป็นกิจกรรมหน่ึงของห้องสมุด 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใ้ห้ความหมายของค าว่ากิจกรรม คือ การท่ี
ผูเ้รียนปฏิบติัการอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อการเรียนรู้  

 

การจัดกิจกรรม (Activity Service) 
 การจดักิจกรรมในห้องสมุด ผูจ้ดัอาจเป็นบรรณารักษห์รือเจา้หนา้ท่ี หรือผูใ้ชท่ี้สนใจบริการของ
ห้องสมุด โดยกิจกรรมเหล่านั้นตอ้งเป็นการสนบัสนุนและส่งเสริมการใชห้้องสมุดทุกประการ 
ขอ้ควรค านึงในการจดักิจกรรม 

1. วตัถุประสงคใ์นการจดั 
2. จดัเพื่อใคร  :  ผูร่้วมกิจกรรม  กลุ่มเป้าหมาย 
3. จดัอะไร  :  รูปแบบของการจดักิจกรรม 
4. ระยะเวลาในการจดั 
5. สถานท่ีจดั 
6. งบประมาณในการจดั 
7. การประชาสมัพนัธ์ 

 

วัตถุประสงค์ในการจัด เน่ืองจากกิจกรรมมีหลายประเภท การก าหนดวตัถุประสงคใ์นการจดัแต่
ละครั้ งตอ้งชดัเจน เช่น เพื่อส่งเสริมการอ่าน เพื่อการเขา้ใชห้้องสมุด เพื่อ 

การศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อการมีส่วนร่วมต่อสงัคม เป็นตน้ ดงันั้นในการจดักิจกรรมทุกครั้ ง ผูจ้ดั
กิจกรรมตอ้งก าหนดวตัถุประสงคใ์ห้แน่นอนในรูปแบบโครงการ 

จัดเพื่อใคร หมายถึงผูท่ี้จะไดร้ับประโยชนแ์ต่ละครั้ ง ซ่ึงกคื็อผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมนั้นนัน่เอง การ
ก าหนดผูไ้ดร้ับประโยชนห์รือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจะช่วยให้การจดัเด่นชดัข้ึน เช่น นกัเรียน ครู ประชาชน 
ทัว่ไป แม่บา้น จะท าให้ผูจ้ดัก าหนดประเภทกิจกรรม ลกัษณะ ระยะเวลา และงบประมาณไดง่้ายข้ึน 
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จัดอะไร การจดักิจกรรมของห้องสมุด นอกจากเป็นการส่งเสริมการอ่านแลว้ยงัมุ่งให้ผูใ้ชไ้ด้
ความรู้จากกิจกรรมนั้น ๆ ตามวตัถุประสงคข์องการจดัแต่ละครั้ ง แต่ละประเภท รูปแบบกิจกรรมท่ีนิยม
จดักนัอยา่งแพร่หลาย ไดแ้ก่ การจดันิทรรศการ การโตว้าที การอภิปราย ปาฐกถา การเล่านิทาน การสาธิต 
การฉายภาพยนตร์ การตอบค าถามทายปัญหา ซ่ึงถือเป็นกิจกรรมเชิงวิชาการท่ีประมวลสารสนเทศ
ส าเร็จรูปให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมนั้น 

นอกจากน้ียงัมีรูปแบบกิจกรรมเชิงสนัทนาการ ไดแ้ก่ การละเล่นต่าง ๆ ท่ีสะทอ้นวฒันธรรม
ประเพณีไทย เช่น มอญซ่อนผา้ ร ากลองยาว ร ามโนห์รา หรือการแสดงโขน ละครร้อง ละครร า ซ่ึงมีทั้ง
บทละคอนนอก ละครใน บทพระราชนิพนธร์ัชกาลท่ี 2  บทพระราชนิพนธร์ัชกาลท่ี 6 เป็นตน้  ซ่ึงผูช้มท่ี
สนใจอาจคน้ควา้หาอ่านเพิ่มเติมไดจ้ากหนงัสือในห้องสมุดนั้น ๆ เป็นตน้ 

ระยะเวลาในการจัด หมายถึง การก าหนดวนั เวลา และช่วงเวลาของการจดักิจกรรมให้สอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงค ์ เช่น การจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับนกัเรียน นกัศึกษาอาจตอ้งเลือกวนัปิดภาค
เรียน การจดักิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลควรจดัในช่วงครบรอบชาติกาลของบุคลนั้น เช่น การจดั
นิทรรศการร าลึกถึงพระยาอนุมานราชธนครบ 120 ปีชาตกาล โดยยดึวนัเกิดของท่านเป็นหลกั แลว้
ก าหนดระยะเวลาของกิจกรรมให้เหมาะสมอาจเป็น 1 สปัดาห์ หรือ 1 เดือน การจดักิจกรรมวนัสุนทรภู่ใน
เดือนมิถุนายน ซ่ึงอาจมีการอภิปราย บรรยาย ตอบค าถาม การแสดงประกอบบทสกัวา กลอนสด ในวนัท่ี 
26 มิถุนายน แต่จดัแสดงกิจกรรมทั้งสปัดาห์หรือทั้งเดือน เป็นตน้ 

สถานท่ีจัดอาจจดัไดท้ั้งภายในองคก์รนั้น ๆ เช่น ในห้องประชุม ห้องสมุด ห้องเรียนในกรณีของ
ห้องสมุดโรงเรียน ปัจจุบนันิยมจดักิจกรรมท่ีห้างสรรพสินคา้ หรือศูนยป์ระชุม ซ่ึงสามารถอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั้งในดา้นการคมนาคม และการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ในคราว
เดียวกนั การเลือกสถานท่ีจดันั้นตอ้งค านึงถึงผูร่้วมกิจกรรม วตัถุประสงคแ์ละงบประมาณเป็นส าคญั 

งบประมาณในการจัด เป็นส่ิงส าคญัในการจดักิจกรรมทุกประเภทและทุกครั้ ง ผูจ้ดัตอ้งก าหนด
งบประมาณในการจดัให้ชดัเจน  งบประมาณ   ผูจ้ดัอาจหาแนวร่วมสนบัสนุนการจดักิจกรรมนั้น ๆ กไ็ด ้
เช่น การจดังานกวีซีไรทใ์นความรับผดิชอบของโรงแรมโอเรียนเต็ล ซ่ึงเป็นภาคเอกชนกไ็ดแ้นวร่วมจาก
ส านกัหอสมุดแห่งชาติ ธนาคารกรุงเทพ และกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีผลท าให้กิจกรรมโดดเด่นแพร่หลาย
และประหยดัวงเงินงบประมาณอีกดว้ย 

การประชาสัมพันธ์ การจดักิจกรรมแต่ละครั้ งจ าเป็นตอ้งมีการประชาสมัพนัธ ์เพื่อเป็นการชกัจูง
และเชิญชวนให้มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมากข้ึน สามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคสารสนเทศได ้หลากหลายและ
กวา้งขวาง ซ่ึงท าไดห้ลายวิธี ไดแ้ก่ การปิดประกาศ การโฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน ์วิทย ุหรือเครือข่าย
สงัคมออนไลนต่์างๆ 
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 การจดักิจกรรมภายในห้องสมุดเป็นการสนบัสนุนการใชบ้ริการ และการศึกษาคน้ควา้ของผูใ้ช้
ห้องสมุด โดยเฉพาะปัจจุบนัเป็นยคุของความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีการจดักิจกรรมจึงเป็นกลยทุธห์น่ึง
ในการชกัจูงผูค้นให้สนใจการอ่านและการศึกษาคน้ควา้จากห้องสมุดเสมือนจริง (Virtual Library) และ
ห้องสมุดยคุเดิม  รูปแบบกิจกรรมท่ีนิยมจดักนัมากในห้องสมุดไดแ้ก่ 

1. การจดัป้ายนิเทศ 
2. การจดันิทรรศการ 
3. กิจกรรมบนเวที 

 
การจัดป้ายนิเทศ (Bulletin Board)  

ป้ายนิเทศ คือ แผน่ป้ายโฆษณาความรู้ ประกอบดว้ยภาพและตวัอกัษร และวสัดุอ่ืน ๆ เพื่อ
เผยแพร่ความรู้แก่ผูใ้ชห้้องสมุดในเร่ืองต่าง ๆ 
 ห้องสมุดนิยมจดัป้ายนิเทศท่ีผนงัทางเขา้ห้องสมุด  เพราะเม่ือผูร้ับบริการเดินเขา้ห้องสมุดกจ็ะ
เห็นป้ายนิเทศเป็นจุดจูงสายตาอนัดบัแรก บางแห่งจดัป้ายนิเทศไวใ้นสถานท่ีพกัผอ่น รับแขก หรือทางท่ี
ผูร้ับบริการตอ้งเดินผา่น ผูร้ับบริการกจ็ะไดร้ับขอ้มูลจากป้ายนิเทศไปโดยอตัโนมติั ป้ายนิเทศส่วนมาก
ส่วนมากจะใชป้ระโยชนไ์ดเ้สมอหรืออาจเสริมให้ผูร้ับบริการมีความอยากรู้มากข้ึน 

ขอบเขต: การจดัท าป้ายนิเทศแต่ละครั้ ง ตอ้งพิจารณาจากวตัถุประสงคใ์นการจดัเพื่อก าหนด
ขอบเขตของเน้ือหาและผูเ้สพส่ือนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาท่ีจดั 

วัตถุประสงค์ในการจัดป้ายนิเทศ 
1. เพื่อแจง้เหตุการณ์รายวนั รายสปัดาห์ รายเดือน 
2. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของห้องสมุด 
3. เพื่อชกัจูงให้หาความรู้เพิ่มเติมในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
4. เพื่อการประชาสมัพนัธ ์
ข้อควรค านึงในการจัดป้ายนิเทศ ไดแ้ก่ 
1. ความตอ้งการและรสนิยมของผูร้ับบริการ ผูจ้ดัท าป้ายนิเทศตอ้งค านึงถึงวุฒิและวยัของผูท่ี้ 

อ่านป้ายนิเทศนั้น 
2. จุดประสงคใ์นการจดั ตอ้งเหมาะสมกบัเหตุการณ์ เวลา และสถานท่ี 
3. วิธีการจูงใจ โดยภาพหรือตวัอกัษรให้ผูช้มป้ายนิเทศเขา้ถึงจุดประสงคข์องการจดัท าป้ายนั้น  

เช่น ป้ายนิเทศเหตุการณ์ ป้ายนิเทศแสดงผงัห้องสมุด ป้ายนิเทศแสดงวิธีใชห้้องสมุด เป็นตน้ วสัดุท่ีใชใ้น
การจดัป้ายนิเทศ ไดแ้ก่ 1. หุ่นจ าลอง 2. ภาพหรือรูปถ่าย 3. การ์ตูน 4. แผนผงั แผนท่ี และแผนภูมิ 5. สถิติ
กราฟ 6. หุ่นจ าลอง 7. ตวัอกัษรชนิดต่าง ๆ 
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จัดอะไร การจดักิจกรรมของห้องสมุด นอกจากเป็นการส่งเสริมการอ่านแลว้ยงัมุ่งให้ผูใ้ชไ้ด้
ความรู้จากกิจกรรมนั้น ๆ ตามวตัถุประสงคข์องการจดัแต่ละครั้ ง แต่ละประเภท รูปแบบกิจกรรมท่ีนิยม
จดักนัอยา่งแพร่หลาย ไดแ้ก่ การจดันิทรรศการ การโตว้าที การอภิปราย ปาฐกถา การเล่านิทาน การสาธิต 
การฉายภาพยนตร์ การตอบค าถามทายปัญหา ซ่ึงถือเป็นกิจกรรมเชิงวิชาการท่ีประมวลสารสนเทศ
ส าเร็จรูปให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมนั้น 

นอกจากน้ียงัมีรูปแบบกิจกรรมเชิงสนัทนาการ ไดแ้ก่ การละเล่นต่าง ๆ ท่ีสะทอ้นวฒันธรรม
ประเพณีไทย เช่น มอญซ่อนผา้ ร ากลองยาว ร ามโนห์รา หรือการแสดงโขน ละครร้อง ละครร า ซ่ึงมีทั้ง
บทละคอนนอก ละครใน บทพระราชนิพนธร์ัชกาลท่ี 2  บทพระราชนิพนธร์ัชกาลท่ี 6 เป็นตน้  ซ่ึงผูช้มท่ี
สนใจอาจคน้ควา้หาอ่านเพิ่มเติมไดจ้ากหนงัสือในห้องสมุดนั้น ๆ เป็นตน้ 

ระยะเวลาในการจัด หมายถึง การก าหนดวนั เวลา และช่วงเวลาของการจดักิจกรรมให้สอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงค ์ เช่น การจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับนกัเรียน นกัศึกษาอาจตอ้งเลือกวนัปิดภาค
เรียน การจดักิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลควรจดัในช่วงครบรอบชาติกาลของบุคลนั้น เช่น การจดั
นิทรรศการร าลึกถึงพระยาอนุมานราชธนครบ 120 ปีชาตกาล โดยยดึวนัเกิดของท่านเป็นหลกั แลว้
ก าหนดระยะเวลาของกิจกรรมให้เหมาะสมอาจเป็น 1 สปัดาห์ หรือ 1 เดือน การจดักิจกรรมวนัสุนทรภู่ใน
เดือนมิถุนายน ซ่ึงอาจมีการอภิปราย บรรยาย ตอบค าถาม การแสดงประกอบบทสกัวา กลอนสด ในวนัท่ี 
26 มิถุนายน แต่จดัแสดงกิจกรรมทั้งสปัดาห์หรือทั้งเดือน เป็นตน้ 

สถานท่ีจัดอาจจดัไดท้ั้งภายในองคก์รนั้น ๆ เช่น ในห้องประชุม ห้องสมุด ห้องเรียนในกรณีของ
ห้องสมุดโรงเรียน ปัจจุบนันิยมจดักิจกรรมท่ีห้างสรรพสินคา้ หรือศูนยป์ระชุม ซ่ึงสามารถอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั้งในดา้นการคมนาคม และการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ในคราว
เดียวกนั การเลือกสถานท่ีจดันั้นตอ้งค านึงถึงผูร่้วมกิจกรรม วตัถุประสงคแ์ละงบประมาณเป็นส าคญั 

งบประมาณในการจัด เป็นส่ิงส าคญัในการจดักิจกรรมทุกประเภทและทุกครั้ ง ผูจ้ดัตอ้งก าหนด
งบประมาณในการจดัให้ชดัเจน  งบประมาณ   ผูจ้ดัอาจหาแนวร่วมสนบัสนุนการจดักิจกรรมนั้น ๆ กไ็ด ้
เช่น การจดังานกวีซีไรทใ์นความรับผดิชอบของโรงแรมโอเรียนเต็ล ซ่ึงเป็นภาคเอกชนกไ็ดแ้นวร่วมจาก
ส านกัหอสมุดแห่งชาติ ธนาคารกรุงเทพ และกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีผลท าให้กิจกรรมโดดเด่นแพร่หลาย
และประหยดัวงเงินงบประมาณอีกดว้ย 

การประชาสัมพันธ์ การจดักิจกรรมแต่ละครั้ งจ าเป็นตอ้งมีการประชาสมัพนัธ ์เพื่อเป็นการชกัจูง
และเชิญชวนให้มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมากข้ึน สามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคสารสนเทศได ้หลากหลายและ
กวา้งขวาง ซ่ึงท าไดห้ลายวิธี ไดแ้ก่ การปิดประกาศ การโฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน ์วิทย ุหรือเครือข่าย
สงัคมออนไลนต่์างๆ 
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 การจดักิจกรรมภายในห้องสมุดเป็นการสนบัสนุนการใชบ้ริการ และการศึกษาคน้ควา้ของผูใ้ช้
ห้องสมุด โดยเฉพาะปัจจุบนัเป็นยคุของความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีการจดักิจกรรมจึงเป็นกลยทุธห์น่ึง
ในการชกัจูงผูค้นให้สนใจการอ่านและการศึกษาคน้ควา้จากห้องสมุดเสมือนจริง (Virtual Library) และ
ห้องสมุดยคุเดิม  รูปแบบกิจกรรมท่ีนิยมจดักนัมากในห้องสมุดไดแ้ก่ 

1. การจดัป้ายนิเทศ 
2. การจดันิทรรศการ 
3. กิจกรรมบนเวที 

 
การจัดป้ายนิเทศ (Bulletin Board)  

ป้ายนิเทศ คือ แผน่ป้ายโฆษณาความรู้ ประกอบดว้ยภาพและตวัอกัษร และวสัดุอ่ืน ๆ เพื่อ
เผยแพร่ความรู้แก่ผูใ้ชห้้องสมุดในเร่ืองต่าง ๆ 
 ห้องสมุดนิยมจดัป้ายนิเทศท่ีผนงัทางเขา้ห้องสมุด  เพราะเม่ือผูร้ับบริการเดินเขา้ห้องสมุดกจ็ะ
เห็นป้ายนิเทศเป็นจุดจูงสายตาอนัดบัแรก บางแห่งจดัป้ายนิเทศไวใ้นสถานท่ีพกัผอ่น รับแขก หรือทางท่ี
ผูร้ับบริการตอ้งเดินผา่น ผูร้ับบริการกจ็ะไดร้ับขอ้มูลจากป้ายนิเทศไปโดยอตัโนมติั ป้ายนิเทศส่วนมาก
ส่วนมากจะใชป้ระโยชนไ์ดเ้สมอหรืออาจเสริมให้ผูร้ับบริการมีความอยากรู้มากข้ึน 

ขอบเขต: การจดัท าป้ายนิเทศแต่ละครั้ ง ตอ้งพิจารณาจากวตัถุประสงคใ์นการจดัเพื่อก าหนด
ขอบเขตของเน้ือหาและผูเ้สพส่ือนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาท่ีจดั 

วัตถุประสงค์ในการจัดป้ายนิเทศ 
1. เพื่อแจง้เหตุการณ์รายวนั รายสปัดาห์ รายเดือน 
2. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของห้องสมุด 
3. เพื่อชกัจูงให้หาความรู้เพิ่มเติมในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
4. เพื่อการประชาสมัพนัธ ์
ข้อควรค านึงในการจัดป้ายนิเทศ ไดแ้ก่ 
1. ความตอ้งการและรสนิยมของผูร้ับบริการ ผูจ้ดัท าป้ายนิเทศตอ้งค านึงถึงวุฒิและวยัของผูท่ี้ 

อ่านป้ายนิเทศนั้น 
2. จุดประสงคใ์นการจดั ตอ้งเหมาะสมกบัเหตุการณ์ เวลา และสถานท่ี 
3. วิธีการจูงใจ โดยภาพหรือตวัอกัษรให้ผูช้มป้ายนิเทศเขา้ถึงจุดประสงคข์องการจดัท าป้ายนั้น  

เช่น ป้ายนิเทศเหตุการณ์ ป้ายนิเทศแสดงผงัห้องสมุด ป้ายนิเทศแสดงวิธีใชห้้องสมุด เป็นตน้ วสัดุท่ีใชใ้น
การจดัป้ายนิเทศ ไดแ้ก่ 1. หุ่นจ าลอง 2. ภาพหรือรูปถ่าย 3. การ์ตูน 4. แผนผงั แผนท่ี และแผนภูมิ 5. สถิติ
กราฟ 6. หุ่นจ าลอง 7. ตวัอกัษรชนิดต่าง ๆ 
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ประโยชน์ของป้ายนิเทศ 
1. สร้างความรู้ความเขา้ใจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในระยะสั้น ๆ 
2. เตือนความจ าเร่ืองเหตุการณ์ต่าง ๆ 
3. ส่งเสริมความคิดและศิลปะในการแสดงออก 
4. สร้างบรรยากาศในห้องสมุดให้ผอ่นคลาย 
5. เป็นแรงบนัดาลใจและดึงดูดให้ผูเ้ขา้ใชบ้ริการมากข้ึน 

 
 การจัดนิทรรศการ (Exbihition Service) 

นิทรรศการ หมายถึง การน าวสัดุ ส่ิงของต่าง ๆ มาตั้งแสดง เพื่อให้ผูช้มไดเ้ห็น ไดฟั้ง ไดร้ับทราบ
สารสนเทศเฉพาะเร่ือง หรือหลายเร่ืองท่ีผูจ้ดัประมวลไวใ้ห้ผูเ้สพสารสนเทศเขา้ถึงไดส้ะดวก รวดเร็ว 
และสมบูรณ์ 

ขอบเขต : การจดันิทรรศการแต่ละครั้ ง ผูจ้ดัจะก าหนดขอบเขตของนิทรรศการไดจ้ากเน้ือหาและ
งบประมาณ เช่น การจดันิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เน้ือหาจะเป็น
ตวัก าหนดว่านิทรรศการนั้น ๆ จะไม่ครอบคลุมพระราชกรณียกิจอ่ืน ๆ เป็นตน้ และจะจดัไดก้วา้งขวาง
ลึกซ้ึงเพียงใด งบประมาณแต่ละครั้ งจะเป็นตวับ่งช้ี ซ่ึงผูจ้ดัจะตอ้งก าหนดไวใ้นโครงการท่ีขออนุมติั
ด าเนินการทุกครั้ ง 

นิทรรศการอาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 
1. นิทรรศการถาวร เป็นแบบท่ีจดัไวป้ระจ าสถานท่ี เป็นการประมวลความรู้เร่ืองใด 

เร่ืองหน่ึง เพื่อน าเสนอแก่ผูเ้ขา้ชมนิทรรศการ เป็นสารนิเทศส าเร็จรูปท่ีขอ้มูลต่าง ๆ คงท่ี และผูเ้ขา้ชม
สามารถรับรู้องคค์วามรู้และสารนิเทศไดส้ะดวก รวดเร็ว ง่ายและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายทุกระดบั เช่น 
นิทรรศการถาวรพระบรมราชะประทรรศนีย ์พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั (Royal Exhibition 
of King Vajiravudh) ซ่ึงจดัแสดงในรูปหุ่นข้ีผึ้ง ให้ความรู้เก่ียวกบัพระราชประวติัและพระราชกรณียกิจ
ส าคญั ๆ ของพระองค ์แบ่งเป็น 12 ห้อง มีพระบรมรูปหุ่นข้ีผึ้งในแต่ละห้องตามสาระความรู้ในห้องนั้นๆ 
ปัจจุบนัจดัแสดงอยูท่ี่หอวชิราวุธานุสรณ์ ชั้น 3 ส านกัหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี 

2. นิทรรศการช่ัวคราว เป็นท่ีนิยมจดักนัโดยทัว่ไป เพื่อสนองวตัถุประสงค ์ การจดัแต่ละครั้ ง 
สามารถดึงดูดผูเ้ขา้ชมไดเ้ป็นอยา่งดี อาจจ าแนกได้ดงัน้ี 

 นิทรรศการยอ่ย เป็นการจดัเพื่อประชาสมัพนัธใ์ห้ผูร้ับบริการรู้จกัและเขา้ใชห้้องสมุด
สม ่าเสมอ แสดงข่าวความเคล่ือนไหว ความกา้วหน้าของห้องสมุดในดา้นต่าง ๆ ส่วนมากจดัเป็นแผน่ป้าย
นิเทศเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เช่น “เร่ืองเล่าวนัน้ีในอดีต” ซ่ึงบรรณารักษป์ระมวลมาน าเสนอโดยแจง้ท่ีมา
ของสารสนเทศเพื่อให้ผูใ้ชไ้ดติ้ดตามสืบคน้ต่อเน่ืองได้ 
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 นิทรรศการใหญ่ ห้องสมุดนิยมจดันิทรรศการใหญ่ในวาระวนัส าคญั หรือเหตุการณ์
เฉพาะ อาจร่วมกบัสถาบนั สมาคม หรือองคก์รต่าง ๆ ในการจดันิทรรศการใหญ่ห้องสมุดจะมีเอกสาร
ประกอบเพื่อเป็นท่ีระลึกของการจดัแต่ละครั้ ง และเป็นการให้สารสนเทศประกอบท่ีชดัเจนข้ึน การจดั
นิทรรศการใหญ่น้ีตอ้งใชง้บประมาณมาก บรรณารักษจ์ าเป็นตอ้งวางแผนล่วงหนา้ในแต่ละปี เพื่อให้เกิด
ประโยชนม์ากพอกบังบประมาณ เวลาและแรงงาน โดยอาจจดัในรูปแบบคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
แบ่งงานกนัรับผดิชอบ ทั้งดา้นเน้ือหา รูปแบบ วิธีการ และการประสานงานดา้นต่าง ๆ 

 นิทรรศการเคล่ือนท่ี อาจเป็นไดท้ั้งนิทรรศการถาวร และนิทรรศการชัว่คราว เป็นการจดั
นิทรรศการส าเร็จรูปเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยก าหนดรูปแบบ วสัดุท่ีใชใ้นการจดัให้สามารถถอดประกอบ 
เกบ็รักษา และขนยา้ยไดส้ะดวก สามารถใชป้ระโยชนจ์ากนิทรรศการไดคุ้ม้ค่า และเป็นการให้ขอ้มูลเชิง
รุก โดยน านิทรรศการเร่ืองนั้นๆไปจดัแสดงในสถานท่ีท่ีก าหนดกลุ่มเป้าหมาย โดยผูเ้ขา้ชมไม่จ าเป็นตอ้ง
เดินทางไกลไปชมนิทรรศการต่างถ่ิน ไดแ้ก่ การจดันิทรรศการเร่ือง  หอสมุดดนตรีเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 9 เป็นตน้ 
 การจดันิทรรศการขนาดใหญ่ ตอ้งอาศยัความร่วมมือและความสามารถหลายดา้น บางห้องสมุด
หรือบางหน่วยงานอาจมีบุคลากรไม่เพียงพอในทุกดา้น และบรรณารักษไ์ม่สามารถท างานหลายอย่างได้
ในคราวเดียวกนั เช่น งานศิลปกรรม งานเทคนิคภาพถ่าย เป็นตน้ ปัจจุบนัห้องสมุดจึงใชว้ิธีจา้งเหมา
บุคคลภายนอก (Outsource) ซ่ึงจะแกปั้ญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะการท างานหลายดา้นท่ีท าให้งานไม่เสร็จ
ตามก าหนดเวลา เป็นตน้ 
 

การจัดกิจกรรมบนเวที (Stage Acting Service) 
       การจดักิจกรรมบนเวที เป็นอีกลกัษณะหน่ึงท่ีจะสามารถดึงดูดผูร้ับบริการให้เขา้มาสู่
ห้องสมุดเพื่อการอ่านได ้ แมใ้นปัจจุบนัจะเป็นยคุของ Digital กต็าม กิจกรรมบนเวทีท่ีนิยมจดักนั
แพร่หลายและประสบความส าเร็จในการเขา้ร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่ 

 การอภิปราย 
 การเล่านิทาน 
 การแสดงละคร 

การอภิปราย: ตอ้งจดับนเวทีเพื่อให้ผูฟั้งไดเ้ห็นหนา้และท่าทางของผูอ้ภิปราย โดยบรรณารักษ์
อาจเป็นผูอ้ภิปรายเอง หรือเชิญผูมี้ช่ือเสียงมาร่วมเป็นผูด้  าเนินรายการเพื่อเป็นจุดขายหรือดึงดูดผูเ้ขา้ชม
อีกทางหน่ึง เป้าหมายในการจดัอภิปรายนอกจากเป็นการให้ความรู้ตามหวัขอ้อภิปรายแลว้ โดยทัว่ไปการ
จดัอภิปรายมีจุดประสงคด์งัน้ี 

 เป็นการแลกเปล่ียนและแสดงความเห็นซ่ึงกนัและกนั 
 เป็นงานวิชาการท่ีมีบรรยากาศเป็นกนัเอง 
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ประโยชน์ของป้ายนิเทศ 
1. สร้างความรู้ความเขา้ใจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในระยะสั้น ๆ 
2. เตือนความจ าเร่ืองเหตุการณ์ต่าง ๆ 
3. ส่งเสริมความคิดและศิลปะในการแสดงออก 
4. สร้างบรรยากาศในห้องสมุดให้ผอ่นคลาย 
5. เป็นแรงบนัดาลใจและดึงดูดให้ผูเ้ขา้ใชบ้ริการมากข้ึน 

 
 การจัดนิทรรศการ (Exbihition Service) 

นิทรรศการ หมายถึง การน าวสัดุ ส่ิงของต่าง ๆ มาตั้งแสดง เพื่อให้ผูช้มไดเ้ห็น ไดฟั้ง ไดร้ับทราบ
สารสนเทศเฉพาะเร่ือง หรือหลายเร่ืองท่ีผูจ้ดัประมวลไวใ้ห้ผูเ้สพสารสนเทศเขา้ถึงไดส้ะดวก รวดเร็ว 
และสมบูรณ์ 

ขอบเขต : การจดันิทรรศการแต่ละครั้ ง ผูจ้ดัจะก าหนดขอบเขตของนิทรรศการไดจ้ากเน้ือหาและ
งบประมาณ เช่น การจดันิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เน้ือหาจะเป็น
ตวัก าหนดว่านิทรรศการนั้น ๆ จะไม่ครอบคลุมพระราชกรณียกิจอ่ืน ๆ เป็นตน้ และจะจดัไดก้วา้งขวาง
ลึกซ้ึงเพียงใด งบประมาณแต่ละครั้ งจะเป็นตวับ่งช้ี ซ่ึงผูจ้ดัจะตอ้งก าหนดไวใ้นโครงการท่ีขออนุมติั
ด าเนินการทุกครั้ ง 

นิทรรศการอาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 
1. นิทรรศการถาวร เป็นแบบท่ีจดัไวป้ระจ าสถานท่ี เป็นการประมวลความรู้เร่ืองใด 

เร่ืองหน่ึง เพื่อน าเสนอแก่ผูเ้ขา้ชมนิทรรศการ เป็นสารนิเทศส าเร็จรูปท่ีขอ้มูลต่าง ๆ คงท่ี และผูเ้ขา้ชม
สามารถรับรู้องคค์วามรู้และสารนิเทศไดส้ะดวก รวดเร็ว ง่ายและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายทุกระดบั เช่น 
นิทรรศการถาวรพระบรมราชะประทรรศนีย ์พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั (Royal Exhibition 
of King Vajiravudh) ซ่ึงจดัแสดงในรูปหุ่นข้ีผึ้ง ให้ความรู้เก่ียวกบัพระราชประวติัและพระราชกรณียกิจ
ส าคญั ๆ ของพระองค ์แบ่งเป็น 12 ห้อง มีพระบรมรูปหุ่นข้ีผึ้งในแต่ละห้องตามสาระความรู้ในห้องนั้นๆ 
ปัจจุบนัจดัแสดงอยูท่ี่หอวชิราวุธานุสรณ์ ชั้น 3 ส านกัหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี 

2. นิทรรศการช่ัวคราว เป็นท่ีนิยมจดักนัโดยทัว่ไป เพื่อสนองวตัถุประสงค ์ การจดัแต่ละครั้ ง 
สามารถดึงดูดผูเ้ขา้ชมไดเ้ป็นอยา่งดี อาจจ าแนกได้ดงัน้ี 

 นิทรรศการยอ่ย เป็นการจดัเพื่อประชาสมัพนัธใ์ห้ผูร้ับบริการรู้จกัและเขา้ใชห้้องสมุด
สม ่าเสมอ แสดงข่าวความเคล่ือนไหว ความกา้วหน้าของห้องสมุดในดา้นต่าง ๆ ส่วนมากจดัเป็นแผน่ป้าย
นิเทศเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เช่น “เร่ืองเล่าวนัน้ีในอดีต” ซ่ึงบรรณารักษป์ระมวลมาน าเสนอโดยแจง้ท่ีมา
ของสารสนเทศเพื่อให้ผูใ้ชไ้ดติ้ดตามสืบคน้ต่อเน่ืองได้ 
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 นิทรรศการใหญ่ ห้องสมุดนิยมจดันิทรรศการใหญ่ในวาระวนัส าคญั หรือเหตุการณ์
เฉพาะ อาจร่วมกบัสถาบนั สมาคม หรือองคก์รต่าง ๆ ในการจดันิทรรศการใหญ่ห้องสมุดจะมีเอกสาร
ประกอบเพื่อเป็นท่ีระลึกของการจดัแต่ละครั้ ง และเป็นการให้สารสนเทศประกอบท่ีชดัเจนข้ึน การจดั
นิทรรศการใหญ่น้ีตอ้งใชง้บประมาณมาก บรรณารักษจ์ าเป็นตอ้งวางแผนล่วงหนา้ในแต่ละปี เพื่อให้เกิด
ประโยชนม์ากพอกบังบประมาณ เวลาและแรงงาน โดยอาจจดัในรูปแบบคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
แบ่งงานกนัรับผดิชอบ ทั้งดา้นเน้ือหา รูปแบบ วิธีการ และการประสานงานดา้นต่าง ๆ 

 นิทรรศการเคล่ือนท่ี อาจเป็นไดท้ั้งนิทรรศการถาวร และนิทรรศการชัว่คราว เป็นการจดั
นิทรรศการส าเร็จรูปเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยก าหนดรูปแบบ วสัดุท่ีใชใ้นการจดัให้สามารถถอดประกอบ 
เกบ็รักษา และขนยา้ยไดส้ะดวก สามารถใชป้ระโยชนจ์ากนิทรรศการไดคุ้ม้ค่า และเป็นการให้ขอ้มูลเชิง
รุก โดยน านิทรรศการเร่ืองนั้นๆไปจดัแสดงในสถานท่ีท่ีก าหนดกลุ่มเป้าหมาย โดยผูเ้ขา้ชมไม่จ าเป็นตอ้ง
เดินทางไกลไปชมนิทรรศการต่างถ่ิน ไดแ้ก่ การจดันิทรรศการเร่ือง  หอสมุดดนตรีเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 9 เป็นตน้ 
 การจดันิทรรศการขนาดใหญ่ ตอ้งอาศยัความร่วมมือและความสามารถหลายดา้น บางห้องสมุด
หรือบางหน่วยงานอาจมีบุคลากรไม่เพียงพอในทุกดา้น และบรรณารักษไ์ม่สามารถท างานหลายอย่างได้
ในคราวเดียวกนั เช่น งานศิลปกรรม งานเทคนิคภาพถ่าย เป็นตน้ ปัจจุบนัห้องสมุดจึงใชว้ิธีจา้งเหมา
บุคคลภายนอก (Outsource) ซ่ึงจะแกปั้ญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะการท างานหลายดา้นท่ีท าให้งานไม่เสร็จ
ตามก าหนดเวลา เป็นตน้ 
 

การจัดกิจกรรมบนเวที (Stage Acting Service) 
       การจดักิจกรรมบนเวที เป็นอีกลกัษณะหน่ึงท่ีจะสามารถดึงดูดผูร้ับบริการให้เขา้มาสู่
ห้องสมุดเพื่อการอ่านได ้ แมใ้นปัจจุบนัจะเป็นยคุของ Digital กต็าม กิจกรรมบนเวทีท่ีนิยมจดักนั
แพร่หลายและประสบความส าเร็จในการเขา้ร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่ 

 การอภิปราย 
 การเล่านิทาน 
 การแสดงละคร 

การอภิปราย: ตอ้งจดับนเวทีเพื่อให้ผูฟั้งไดเ้ห็นหนา้และท่าทางของผูอ้ภิปราย โดยบรรณารักษ์
อาจเป็นผูอ้ภิปรายเอง หรือเชิญผูมี้ช่ือเสียงมาร่วมเป็นผูด้  าเนินรายการเพื่อเป็นจุดขายหรือดึงดูดผูเ้ขา้ชม
อีกทางหน่ึง เป้าหมายในการจดัอภิปรายนอกจากเป็นการให้ความรู้ตามหวัขอ้อภิปรายแลว้ โดยทัว่ไปการ
จดัอภิปรายมีจุดประสงคด์งัน้ี 

 เป็นการแลกเปล่ียนและแสดงความเห็นซ่ึงกนัและกนั 
 เป็นงานวิชาการท่ีมีบรรยากาศเป็นกนัเอง 
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 เป็นการส่งเสริมศิลปะการพูดและมารยาทการฟัง 
ขอบเขต: ก าหนดไดจ้ากผูเ้ขา้ฟังและเน้ือเร่ืองท่ีจะจดัแต่ละครั้ ง เช่น จดัส าหรับผูใ้หญ่หรือ

เยาวชน นกัเรียน นกัศึกษา แลว้จึงก าหนดตวัวิทยากร ผูบ้รรยาย เพื่อให้สอดคลอ้งกนั การอภิปรายแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. การอภิปรายเด่ียว เป็นการอภิปรายท่ีมีผูพู้ดเพียงคนเดียว หรืออาจเรียกว่า การบรรยายกไ็ด ้
วิทยากรผูบ้รรยายตอ้งมีความสามารถเฉพาะทางท่ีโดดเด่น มีศิลปะการพูด หรือเป็นผูมี้
ช่ือเสียงมากพอท่ีจะดึงดูดผูฟั้งให้นัง่ฟังไดเ้ป็นเวลานาน ๆ ในแต่ละครั้ งวิทยากรไม่ควรพูด
เกิน 2 ชัว่โมง โดยชัว่โมงแรกอาจบรรยายก่อน แลว้มีการตอบค าถามแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในชัว่โมงหลงั 

2. การอภิปรายหมู่ : มีผูร่้วมอภิปราย 2 คนข้ึนไป และมีผูด้  าเนินการอภิปรายเป็นผูก้  าหนด 
แนวทางและการแบ่งเน้ือหาในการอภิปราย ปกติจะมี 3-4 คน ใชเ้วลาประมาณ 2 – 3 ชัว่โมง มีผู ้

ด  าเนินรายการ ส่ิงท่ีควรค านึงถึงในการจดัอภิปรายแต่ละครั้ ง 
1. หวัขอ้การจดัอภิปราย : ควรจดัเร่ืองท่ีร่วมสมยั เป็นเหตุการณ์หรือเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน 

ในช่วงนั้น ๆ จะเป็นเหตุการณ์ในอดีตหรือปัจจุบนักไ็ด ้ เช่น “สนทนาเพื่อประชาธิปไตย” ซ่ึงถือเป็นเร่ือง
ร่วมสมยัอยูใ่นความสนใจของบุคคลทัว่ไป 

2. วิทยากรผูอ้ภิปราย : ตอ้งพิจารณาเลือกผูมี้ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ 
ในเร่ืองนั้น ๆ อยา่งแทจ้ริงเพื่อดึงดูดผูฟั้งและสามารถตอบค าถามแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั
ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

3. สถานท่ีจดัอภิปราย : ตอ้งจดัภายในห้องประชุมท่ีเหมาะสมแก่จ านวนผูฟั้งซ่ึงผูจ้ดั 
ไดแ้จง้ประชาสมัพนัธ ์ ทั้งน้ีผูจ้ดัอาจประเมินจ านวนผูเ้ขา้ฟังไดจ้ากการก าหนดหวัขอ้เร่ือง วิทยากร และ
การเผยแพร่ข่าวประชาสมัพนัธ์ 

4. ผูเ้ขา้ฟังการอภิปราย : ผูจ้ดัตอ้งมีเป้าหมายไวด้ว้ยว่าผูฟั้งจะเป็นบุคคลระดบัใด  
หมายถึงอาย ุ เพศ การศึกษา หรือบุคคลทัว่ไป ทั้งน้ีเพื่อมิให้เกิดช่องว่างระหว่างผูฟั้งและผูอ้ภิปราย ผูจ้ดั
จ าเป็นตอ้งมีกลุ่มผูฟั้งท่ีก าหนดไดไ้วจ้ านวนหน่ึง เช่น การส่งจดหมายแจง้ไปตามสถานศึกษา สมาคม 
หรือองคก์รต่าง ๆ และขอค าตอบท่ีชดัเจนว่ามีผูป้ระสงคเ์ขา้ฟังจ านวนมากน้อยเพียงใด เพื่อจดัสถานท่ี 
ก าหนดพื้นท่ีผูเ้ขา้ฟังแต่ละกลุ่มเพื่อความสะดวกและเป็นระเบียบในการร่วมกิจกรรม 

5. ปัญหาและอุปสรรค : ผูจ้ดัจ าเป็นตอ้งเตรียมวิธีแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดก้ะทนัหนั  
เช่น วิทยากรไม่สามารถมาไดต้ามก าหนด ผูเ้ขา้ฟังมากหรือน้อยเกินไป เป็นตน้ 
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ตัวอย่างโครงการใหญ่ท่ีรวมโครงการย่อยไว้ในโครงการเดียวกัน 
โครงการ “กิจกรรมทวีปัญญา” 

------------------------------ 
หลักการและเหตุผล 
 เพื่อสร้างเสริมและจรรโลงวตัถุประสงคใ์นการก่อสร้างหอวชิราวุธานุสรณ์ โดยด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อสืบทอดพระราชเจตนารมณ์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั และประยกุตป์รับปรุง
ตามเอกภาพ เพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายของประเทศชาติในปัจจุบนั 
 หอวชิราวุธานุสรณ์ กองหอสมุดแห่งชาติด าริจดักิจกรรมเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณใน
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวั และสร้างเสริมภูมิปัญญาให้แก่เยาวชน นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา 
และประชาชนผูส้นใจทัว่ราชอาณาจกัร เรียกว่า โครงการ “กิจกรรมทวีปัญญา” 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณเก่ียวกบัพระราชประวติั และพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จ
พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั 

2. เพื่อให้ความรู้ ความเขา้ใจแก่เยาวชน นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา และประชาชน เก่ียวกบัผลงาน
พระราชนิพนธ ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั 

3. เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้แลกเปล่ียนความคิดเห็น หรือแสดงความสามารถเชิงสร้างสรรคด์ว้ย
การแสดงออกถึงศิลปะแขนงต่างๆ 

4. เพื่อนุรักษ ์และส่งเสริมผลงานพระราชนิพนธ ์อนัเป็นสมบติัล ้าค่ายิง่ของประเทศชาติ 
5. เพื่อคน้ควา้  ส่งเสริมผลงานพระราชนิพนธท่ี์ยงัไม่แพร่หลายให้ปรากฏแพร่หลายดว้ยการ

แสดงออกถึงศิลปะแขนงต่างๆ 
6. เพื่อปลูกฝังความรัก ความภาคภูมิใจในศิลปวฒันธรรม 
7. เพื่อสร้างสรรค ์และจรรโลงศิลปวฒันธรรมไทยให้เป็นเอกลกัษณ์ และเป็นสมบติัประจ าชาติ 
8. เพื่อส่งเสริม และสนองตอบนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะเก่ียวกบัการเทิดทูนสถาบนั

พระมหากษตัริยไ์ทย ในวโรกาสอนัเป็นมงคลสมยัเพื่อให้เกิดความจงรักภกัดี และสืบทอด
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยตั้งแต่โบราณให้ย ัง่ยนืถาวรสืบไป 

9. เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนเอตทคัคะบุคคลให้ปรากฏแก่สงัคม เป็นการเชิดชูและสืบทอด
ศิลปวฒันธรรมให้เป็นมรดกประจ าชาติสืบไป 

10. เพื่อสร้างเสริมความมีระเบียบวินยั ความมีน ้าใจ ความสมคัรสมานสามคัคีให้ธ ารงไวใ้น
บุคคล และหมู่คณะ เป็นการพฒันาจิตใจ และจรรโลงสงัคมให้พฒันากา้วหน้าสืบไป 
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 เป็นการส่งเสริมศิลปะการพูดและมารยาทการฟัง 
ขอบเขต: ก าหนดไดจ้ากผูเ้ขา้ฟังและเน้ือเร่ืองท่ีจะจดัแต่ละครั้ ง เช่น จดัส าหรับผูใ้หญ่หรือ

เยาวชน นกัเรียน นกัศึกษา แลว้จึงก าหนดตวัวิทยากร ผูบ้รรยาย เพื่อให้สอดคลอ้งกนั การอภิปรายแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. การอภิปรายเด่ียว เป็นการอภิปรายท่ีมีผูพู้ดเพียงคนเดียว หรืออาจเรียกว่า การบรรยายกไ็ด ้
วิทยากรผูบ้รรยายตอ้งมีความสามารถเฉพาะทางท่ีโดดเด่น มีศิลปะการพูด หรือเป็นผูมี้
ช่ือเสียงมากพอท่ีจะดึงดูดผูฟั้งให้นัง่ฟังไดเ้ป็นเวลานาน ๆ ในแต่ละครั้ งวิทยากรไม่ควรพูด
เกิน 2 ชัว่โมง โดยชัว่โมงแรกอาจบรรยายก่อน แลว้มีการตอบค าถามแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในชัว่โมงหลงั 

2. การอภิปรายหมู่ : มีผูร่้วมอภิปราย 2 คนข้ึนไป และมีผูด้  าเนินการอภิปรายเป็นผูก้  าหนด 
แนวทางและการแบ่งเน้ือหาในการอภิปราย ปกติจะมี 3-4 คน ใชเ้วลาประมาณ 2 – 3 ชัว่โมง มีผู ้

ด  าเนินรายการ ส่ิงท่ีควรค านึงถึงในการจดัอภิปรายแต่ละครั้ ง 
1. หวัขอ้การจดัอภิปราย : ควรจดัเร่ืองท่ีร่วมสมยั เป็นเหตุการณ์หรือเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน 

ในช่วงนั้น ๆ จะเป็นเหตุการณ์ในอดีตหรือปัจจุบนักไ็ด ้ เช่น “สนทนาเพื่อประชาธิปไตย” ซ่ึงถือเป็นเร่ือง
ร่วมสมยัอยูใ่นความสนใจของบุคคลทัว่ไป 

2. วิทยากรผูอ้ภิปราย : ตอ้งพิจารณาเลือกผูมี้ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ 
ในเร่ืองนั้น ๆ อยา่งแทจ้ริงเพื่อดึงดูดผูฟั้งและสามารถตอบค าถามแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั
ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

3. สถานท่ีจดัอภิปราย : ตอ้งจดัภายในห้องประชุมท่ีเหมาะสมแก่จ านวนผูฟั้งซ่ึงผูจ้ดั 
ไดแ้จง้ประชาสมัพนัธ ์ ทั้งน้ีผูจ้ดัอาจประเมินจ านวนผูเ้ขา้ฟังไดจ้ากการก าหนดหวัขอ้เร่ือง วิทยากร และ
การเผยแพร่ข่าวประชาสมัพนัธ์ 

4. ผูเ้ขา้ฟังการอภิปราย : ผูจ้ดัตอ้งมีเป้าหมายไวด้ว้ยว่าผูฟั้งจะเป็นบุคคลระดบัใด  
หมายถึงอาย ุ เพศ การศึกษา หรือบุคคลทัว่ไป ทั้งน้ีเพื่อมิให้เกิดช่องว่างระหว่างผูฟั้งและผูอ้ภิปราย ผูจ้ดั
จ าเป็นตอ้งมีกลุ่มผูฟั้งท่ีก าหนดไดไ้วจ้ านวนหน่ึง เช่น การส่งจดหมายแจง้ไปตามสถานศึกษา สมาคม 
หรือองคก์รต่าง ๆ และขอค าตอบท่ีชดัเจนว่ามีผูป้ระสงคเ์ขา้ฟังจ านวนมากน้อยเพียงใด เพื่อจดัสถานท่ี 
ก าหนดพื้นท่ีผูเ้ขา้ฟังแต่ละกลุ่มเพื่อความสะดวกและเป็นระเบียบในการร่วมกิจกรรม 

5. ปัญหาและอุปสรรค : ผูจ้ดัจ าเป็นตอ้งเตรียมวิธีแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดก้ะทนัหนั  
เช่น วิทยากรไม่สามารถมาไดต้ามก าหนด ผูเ้ขา้ฟังมากหรือน้อยเกินไป เป็นตน้ 
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ตัวอย่างโครงการใหญ่ท่ีรวมโครงการย่อยไว้ในโครงการเดียวกัน 
โครงการ “กิจกรรมทวีปัญญา” 

------------------------------ 
หลักการและเหตุผล 
 เพื่อสร้างเสริมและจรรโลงวตัถุประสงคใ์นการก่อสร้างหอวชิราวุธานุสรณ์ โดยด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อสืบทอดพระราชเจตนารมณ์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั และประยกุตป์รับปรุง
ตามเอกภาพ เพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายของประเทศชาติในปัจจุบนั 
 หอวชิราวุธานุสรณ์ กองหอสมุดแห่งชาติด าริจดักิจกรรมเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณใน
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวั และสร้างเสริมภูมิปัญญาให้แก่เยาวชน นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา 
และประชาชนผูส้นใจทัว่ราชอาณาจกัร เรียกว่า โครงการ “กิจกรรมทวีปัญญา” 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณเก่ียวกบัพระราชประวติั และพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จ
พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั 

2. เพื่อให้ความรู้ ความเขา้ใจแก่เยาวชน นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา และประชาชน เก่ียวกบัผลงาน
พระราชนิพนธ ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั 

3. เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้แลกเปล่ียนความคิดเห็น หรือแสดงความสามารถเชิงสร้างสรรคด์ว้ย
การแสดงออกถึงศิลปะแขนงต่างๆ 

4. เพื่อนุรักษ ์และส่งเสริมผลงานพระราชนิพนธ ์อนัเป็นสมบติัล ้าค่ายิง่ของประเทศชาติ 
5. เพื่อคน้ควา้  ส่งเสริมผลงานพระราชนิพนธท่ี์ยงัไม่แพร่หลายให้ปรากฏแพร่หลายดว้ยการ

แสดงออกถึงศิลปะแขนงต่างๆ 
6. เพื่อปลูกฝังความรัก ความภาคภูมิใจในศิลปวฒันธรรม 
7. เพื่อสร้างสรรค ์และจรรโลงศิลปวฒันธรรมไทยให้เป็นเอกลกัษณ์ และเป็นสมบติัประจ าชาติ 
8. เพื่อส่งเสริม และสนองตอบนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะเก่ียวกบัการเทิดทูนสถาบนั

พระมหากษตัริยไ์ทย ในวโรกาสอนัเป็นมงคลสมยัเพื่อให้เกิดความจงรักภกัดี และสืบทอด
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยตั้งแต่โบราณให้ย ัง่ยนืถาวรสืบไป 

9. เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนเอตทคัคะบุคคลให้ปรากฏแก่สงัคม เป็นการเชิดชูและสืบทอด
ศิลปวฒันธรรมให้เป็นมรดกประจ าชาติสืบไป 

10. เพื่อสร้างเสริมความมีระเบียบวินยั ความมีน ้าใจ ความสมคัรสมานสามคัคีให้ธ ารงไวใ้น
บุคคล และหมู่คณะ เป็นการพฒันาจิตใจ และจรรโลงสงัคมให้พฒันากา้วหน้าสืบไป 
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11. เพื่อรักษาเอกภาพและสนองตามนโยบายทางดา้นวฒันธรรม อนัเป็นแนวทางท่ีชาติก าหนด 
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   

ส่วนราชการหอวชิราวุธานุสรณ์ กองหอสมุดแห่งชาติ ในสงักดักรมศิลปากร และศูนยว์ฒันธรรม
หอวชิราวุธานุสรณ์ ในสงักดักระทรวงศึกษาธิการ 
 
สถานท่ีด าเนินการ   

ครั้ งท่ี 1 รายการอภิปรายเร่ือง “สนทนาเพื่อประชาธิปไตย” 
  วนัศุกร์ท่ี 14 มิถุนายน 2534 เวลา 14.00 น. 
  เพื่อเป็นการสนบัสนุนการพฒันาระบอบการปกครองตามพระราชด าริ และพระราช
ประสงคใ์นพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ในการท่ีจะเสริมสร้างการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยข้ึนในประเทศไทย ดงัเช่นนานาประเทศ เป็นการพฒันาแนวความคิดของ
ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ สนใจและเอาใจใส่ต่อเหตุการณ์ความเป็นไปของชาติ 
และทนัต่อโลกยิง่ข้ึนดว้ย 
  วิทยากร    ฯ พณ ฯ นายชวน หลีกภยั 
      ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระทุมพร วชัรเสถียร 
  ผูด้  าเนินการอภิปราย  คุณหญิงเต็มสิริ บุณยสิงห์ 

ครั้ งท่ี 2  การอภิปรายเร่ือง “สวนสาธารณะ” 
  วนัศุกร์ท่ี 28 มิถุนายน 2534 เวลา 14.00 น. 
  เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มตลอดจนมลภาวะทั้งอากาศและน ้าในกรุงเทพฯ เป็นพิษ ดงันั้น
สวนสาธารณะซ่ึงเปรียบเสมือนปอดของคนกรุง จึงนบัไดว้่ามีความส าคญัและเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่ง 
ประชาชนชาวไทยควรจะไดร้ าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกลา้เจา้อยูห่วั ท่ีได้
พระราชทานท่ีดินส่วนพระองคใ์ห้เป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนชาวไทยไดใ้ชเ้ป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ
เป็นแห่งแรกคือ สวนลุมพินี 
  วิทยากร    คุณหญิงศรีนาถ สุริยะ 
      นายสมควร รวิรัฐ 
      ผูช่้วยศาสตราจารยน์วลผจง เศวตเวช 
  ผูด้  าเนินรายการ   รองศาสตราจารยทิ์พยสุ์เนตร อนมับุตร 
 

ครั้ งท่ี 3  การอภิปรายเร่ือง “เพลงพระราชนิพนธ”์ 
  วนัศุกร์ท่ี 12 กรกฎาคม 2534 เวลา 14.00 น. 
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  ในสมยัรัชกาลท่ี 6 นบัไดว้่าเป็นยคุทองของดนตรีไทย การดนตรีและนาฏศิลป์ไดเ้จริญ
สูงสุดนบัตั้งแต่ไดมี้การสถาปนากรุงเทพ ฯ เป็นเมืองหลวง ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่อนกัดนตรีไทย ได้
มีการคน้ควา้น าเพลงเก่า ๆ มาขบัร้องบรรเลงประกอบการแสดงโขน ละคร และบรรจุเพลงตบักนัมากข้ึน
ในสมยัรัชกาลท่ี 6 รวมทั้งไดมี้นกัดนตรีไทยเป็นจ านวนมาก ไดท้รงพระราชนิพนธบ์ทเพลงท่ีมีความ
ไพเราะ เช่น เพลงสยามานุสสติ ตบัเร่ืองวิวาหพระสมุท และเพลงลมพดัชายเขา เป็นตน้ จวบจนกระทัง่
รัชกาลปัจจุบนักเ็ป็นพระมหากษตัริย ์   พระองคห์น่ึงท่ีทรงมีพระอจัฉริยภาพในดา้นการประพนัธเ์พลง 
เป็นท่ียกยอ่งและยอมรับอยา่งแพร่หลายทั้งในหมู่ชาวไทยและต่างชาติ สมควรท่ีจะศึกษาเรียนรู้ให้
กวา้งขวางต่อไป 
  วิทยากร    นายมนตรี ตราโมท 
  ผูด้  าเนินการอภิปราย  นายแพทยพ์ูนพิศ อมาตยกลุ 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ผูเ้ขา้ฟังการอภิปรายจะมีความรู้กวา้งขวางมากข้ึนเก่ียวกบัพระราชกรณียกิจใน 
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั 

2. ประชาชน และนกัเรียน นกัศึกษา มีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจ 
ของประเทศในสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั 

3. ปลูกฝังความรัก ความภูมิใจในศิลปวฒันธรรมพื้นบา้น 
4. เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นในศิลปวฒันธรรม 

 
การเล่านิทาน  
การเล่านิทาน นบัเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและความคิดสร้างสรรค ์ ผูเ้ล่าอาจน ามาจาก

หนงัสือในห้องสมุดหรือจินตนาการข้ึนเอง โดยจดัเตรียมภาพและอุปกรณ์ประกอบเพื่อให้เกิดความสนใจ
มากข้ึน และเขา้ใจเน้ือหาท่ีผูเ้ล่าตอ้งการส่ือสารให้ชดัเจนข้ึน 

ขอบเขต: การเล่านิทานนั้น ผูเ้ล่าสามารถจินตนาการไดจ้ากเร่ืองต่าง ๆ ท่ีพบเห็นหรืออ่านพบ 
เพื่อจูงใจให้ผูฟั้งเขา้ถึงอรรถรสและคิดตาม โดยผกูเงื่อนไวใ้นตอนจบของเร่ือง เช่น นิทานอีสป หรือ
นิทานชาดก หรืออาจเป็นเร่ืองแนววิทยาศาสตร์ท่ีให้ขอ้คิดเป็นเหตุเป็นผล ฝึกให้ผูฟั้งซ่ึงส่วนใหญ่มุ่งสอน
เด็กและเยาวชนให้มีจินตนาการและเป็นคนดี 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผูช้มสนใจหนงัสือและการอ่าน 
2. สนบัสนุนส่งเสริมการกลา้แสดงออก 
3. ส่งเสริมศิลปะการวาดภาพประกอบเร่ือง 
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11. เพื่อรักษาเอกภาพและสนองตามนโยบายทางดา้นวฒันธรรม อนัเป็นแนวทางท่ีชาติก าหนด 
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   

ส่วนราชการหอวชิราวุธานุสรณ์ กองหอสมุดแห่งชาติ ในสงักดักรมศิลปากร และศูนยว์ฒันธรรม
หอวชิราวุธานุสรณ์ ในสงักดักระทรวงศึกษาธิการ 
 
สถานท่ีด าเนินการ   

ครั้ งท่ี 1 รายการอภิปรายเร่ือง “สนทนาเพื่อประชาธิปไตย” 
  วนัศุกร์ท่ี 14 มิถุนายน 2534 เวลา 14.00 น. 
  เพื่อเป็นการสนบัสนุนการพฒันาระบอบการปกครองตามพระราชด าริ และพระราช
ประสงคใ์นพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ในการท่ีจะเสริมสร้างการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยข้ึนในประเทศไทย ดงัเช่นนานาประเทศ เป็นการพฒันาแนวความคิดของ
ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ สนใจและเอาใจใส่ต่อเหตุการณ์ความเป็นไปของชาติ 
และทนัต่อโลกยิง่ข้ึนดว้ย 
  วิทยากร    ฯ พณ ฯ นายชวน หลีกภยั 
      ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระทุมพร วชัรเสถียร 
  ผูด้  าเนินการอภิปราย  คุณหญิงเต็มสิริ บุณยสิงห์ 

ครั้ งท่ี 2  การอภิปรายเร่ือง “สวนสาธารณะ” 
  วนัศุกร์ท่ี 28 มิถุนายน 2534 เวลา 14.00 น. 
  เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มตลอดจนมลภาวะทั้งอากาศและน ้าในกรุงเทพฯ เป็นพิษ ดงันั้น
สวนสาธารณะซ่ึงเปรียบเสมือนปอดของคนกรุง จึงนบัไดว้่ามีความส าคญัและเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่ง 
ประชาชนชาวไทยควรจะไดร้ าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกลา้เจา้อยูห่วั ท่ีได้
พระราชทานท่ีดินส่วนพระองคใ์ห้เป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนชาวไทยไดใ้ชเ้ป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ
เป็นแห่งแรกคือ สวนลุมพินี 
  วิทยากร    คุณหญิงศรีนาถ สุริยะ 
      นายสมควร รวิรัฐ 
      ผูช่้วยศาสตราจารยน์วลผจง เศวตเวช 
  ผูด้  าเนินรายการ   รองศาสตราจารยทิ์พยสุ์เนตร อนมับุตร 
 

ครั้ งท่ี 3  การอภิปรายเร่ือง “เพลงพระราชนิพนธ”์ 
  วนัศุกร์ท่ี 12 กรกฎาคม 2534 เวลา 14.00 น. 
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  ในสมยัรัชกาลท่ี 6 นบัไดว้่าเป็นยคุทองของดนตรีไทย การดนตรีและนาฏศิลป์ไดเ้จริญ
สูงสุดนบัตั้งแต่ไดมี้การสถาปนากรุงเทพ ฯ เป็นเมืองหลวง ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่อนกัดนตรีไทย ได้
มีการคน้ควา้น าเพลงเก่า ๆ มาขบัร้องบรรเลงประกอบการแสดงโขน ละคร และบรรจุเพลงตบักนัมากข้ึน
ในสมยัรัชกาลท่ี 6 รวมทั้งไดมี้นกัดนตรีไทยเป็นจ านวนมาก ไดท้รงพระราชนิพนธบ์ทเพลงท่ีมีความ
ไพเราะ เช่น เพลงสยามานุสสติ ตบัเร่ืองวิวาหพระสมุท และเพลงลมพดัชายเขา เป็นตน้ จวบจนกระทัง่
รัชกาลปัจจุบนักเ็ป็นพระมหากษตัริย ์   พระองคห์น่ึงท่ีทรงมีพระอจัฉริยภาพในดา้นการประพนัธเ์พลง 
เป็นท่ียกยอ่งและยอมรับอยา่งแพร่หลายทั้งในหมู่ชาวไทยและต่างชาติ สมควรท่ีจะศึกษาเรียนรู้ให้
กวา้งขวางต่อไป 
  วิทยากร    นายมนตรี ตราโมท 
  ผูด้  าเนินการอภิปราย  นายแพทยพ์ูนพิศ อมาตยกลุ 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ผูเ้ขา้ฟังการอภิปรายจะมีความรู้กวา้งขวางมากข้ึนเก่ียวกบัพระราชกรณียกิจใน 
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั 

2. ประชาชน และนกัเรียน นกัศึกษา มีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจ 
ของประเทศในสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั 

3. ปลูกฝังความรัก ความภูมิใจในศิลปวฒันธรรมพื้นบา้น 
4. เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นในศิลปวฒันธรรม 

 
การเล่านิทาน  
การเล่านิทาน นบัเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและความคิดสร้างสรรค ์ ผูเ้ล่าอาจน ามาจาก

หนงัสือในห้องสมุดหรือจินตนาการข้ึนเอง โดยจดัเตรียมภาพและอุปกรณ์ประกอบเพื่อให้เกิดความสนใจ
มากข้ึน และเขา้ใจเน้ือหาท่ีผูเ้ล่าตอ้งการส่ือสารให้ชดัเจนข้ึน 

ขอบเขต: การเล่านิทานนั้น ผูเ้ล่าสามารถจินตนาการไดจ้ากเร่ืองต่าง ๆ ท่ีพบเห็นหรืออ่านพบ 
เพื่อจูงใจให้ผูฟั้งเขา้ถึงอรรถรสและคิดตาม โดยผกูเงื่อนไวใ้นตอนจบของเร่ือง เช่น นิทานอีสป หรือ
นิทานชาดก หรืออาจเป็นเร่ืองแนววิทยาศาสตร์ท่ีให้ขอ้คิดเป็นเหตุเป็นผล ฝึกให้ผูฟั้งซ่ึงส่วนใหญ่มุ่งสอน
เด็กและเยาวชนให้มีจินตนาการและเป็นคนดี 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผูช้มสนใจหนงัสือและการอ่าน 
2. สนบัสนุนส่งเสริมการกลา้แสดงออก 
3. ส่งเสริมศิลปะการวาดภาพประกอบเร่ือง 
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การแสดงละคร  
ห้องสมุดจะจดัการแสดงละครเป็นกิจกรรมบนเวทีเฉพาะโอกาสได ้ เพื่อให้การแสดงละครเป็น

ส่วนหน่ึงท่ีจะชกัจูงให้ผูช้มคลอ้ยตามเน้ือเร่ือง ซ่ึงบรรณารักษต์อ้งเลือกเร่ืองให้สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย
ในการจดักิจกรรม 

ขอบเขต: การจดัแสดงละครแต่ละครั้ ง การก าหนดเร่ืองจะท าให้ผูจ้ดัทราบว่าจะเลือกเร่ือง
ประเภทใด เช่น การจดัละครพระราชนิพนธ ์การจดัละครจากบทประพนัธข์องนกัเขียนคนใดคนหน่ึง ซ่ึง
อาจเป็นวรรณกรรมแปล หรือวรรณกรรมชนะเลิศอยา่งใดอยา่งหน่ึง เป็นตน้ ทั้งน้ีตอ้งค านึงถึง
วตัถุประสงคก์ารจดัแต่ละครั้ งเป็นหลกั 

กระบวนการ 
 การเขียนบท : บรรณารักษอ์าจเขียนเองหรือประสานให้ผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูเ้ขียนให้ 
 การก ากบัการแสดง 
 การจดัเวทีและฉาก 
 ตวัแสดง 
 การแต่งกาย 
 เสียงประกอบ 
 เร่ือง 
 ประชาสมัพนัธ ์

กิจกรรมประเภทน้ีเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งมีงบประมาณในการด าเนินการสูง บรรณารักษจ์ าเป็นตอ้ง 
เป็นผูมี้มนุษยสมัพนัธดี์ สามารถประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี งานนั้นจึงจะส าเร็จลุล่วงลงได ้
ส่ิงท่ีบรรณารักษจ์ าเป็นตอ้งศึกษาเรียนรู้คือ การเขียนโครงการและน าเสนอโครงการ เพื่อให้ไดร้บัการ
สนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงานทุกดา้น ทุกกระบวนการ 
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กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

ศ.คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต 

                       กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คือ การกระท าต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจในการ
อ่าน เห็นความส าคญัและความจ าเป็นของการอ่าน เกิดความเพลิดเพลินในการอ่าน พยายามพฒันาการ
อ่านของตนให้ถึงระดบัการอ่านเป็น และอ่านจนเป็นนิสยั  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านจะมีลกัษณะส าคญั
ดงัน้ี 

 1.   เร้าใจ  ให้บุคคลท่ีเป็นเป้าหมายเกิด ความอยากอ่านหนังสือ  โดยเฉพาะหนงัสือท่ีมีคุณภาพ
ตามท่ีประสงค ์หรือผูจ้ดักิจกรรมเห็นว่าควรอ่าน  โดยช้ีใหเ้ห็นว่าการอ่านเป็นส่ิงจ าเป็น มีความส าคญั มี
ประโยชนต่์อบุคคลและสงัคม 

 2. จูงใจ  ให้บุคคลเกิดความพยายามท่ีจะอ่านให้ แตกฉาน เพือ่จะไดรู้้เร่ืองราวอนัน่ารู้ น่าสนุก ท่ี
มีอยูใ่นหนงัสือ ให้เกิดความรู้สึกว่าความพยายามอ่านให้เขา้ใจถ่องแทน้ั้นคุม้ค่า ให้ความรู้สึกเป็น
อิสระเสรี ไม่ตอ้งพึ่งพาให้ผูอ่ื้นให้ช่วยอ่าน ซ่ึงอาจคลาดเคล่ือนได ้ 

 3. กระตุ้น  โดยแนะน าให้อยากรู้ อยากเห็น เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นหนงัสือ เปิดความคิดให้
กวา้ง  เม่ืออ่านเร่ืองหน่ึงแลว้ กอ็ยากอ่านอีกเร่ืองหน่ึงต่อไป มีความรู้สึกว่าการอ่านเป็นกิจกรรมประจ า
วนัท่ีจะขาดเสียมิได ้ เกิดความรู้สึกทา้ยทายให้อยากอ่าน ให้วจิารณ์ ให้ประเมินค่า ให้อยากน าความรู้ท่ี
ไดร้ับไปใช ้อยากเขียนหนงัสือมากยิง่ข้ึน 

 4. สร้างบรรยากาศการอ่าน  สร้างข้ึนภายในบา้น ในโรงเรียน และในสงัคม นอกจากกิจกรรมจะ
เร้าใจ จูงใจให้อ่าน และกระตุน้ให้เปิดความคิดกวา้งแลว้ ยงัเก่ียวขอ้งกบัการผลิตวสัดุการอ่านให้
เหมาะสม  สร้างและพัฒนาแหล่งวสัดุการอ่านให้เพียงพอ มีการบูรณาการการอ่านในการเรียนการสอน 
และการตดัสินใจเพื่อด าเนินการต่าง ๆ  

ท าไมต้องมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  

 1. การอ่านมิใช่ทกัษะท่ีเกิดเองตามธรรมชาติ  เป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพื่อให้สามารถเรียนรู้เร่ือง
ต่าง ๆ ท่ีมีการบนัทึกไวด้ว้ยตวัหนงัสือในภาษาแต่ละภาษา  การเรียนการอ่านเป็นการยาก ตอ้งอาศยัการ
แนะน า สัง่สอน ฝึกฝน ดว้ยตนเองและมีโอกาสไดอ่้าน รู้ว่าหนงัสือให้ความรู้และความเพลิดเพลิน
อยา่งไร  โดยในระยะแรกเร่ิมอ่าน จะตอ้งมีการแนะน าให้รู้จกัหนงัสือให้เร้าใจและเกิดความอยากอ่าน  
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การแสดงละคร  
ห้องสมุดจะจดัการแสดงละครเป็นกิจกรรมบนเวทีเฉพาะโอกาสได ้ เพื่อให้การแสดงละครเป็น

ส่วนหน่ึงท่ีจะชกัจูงให้ผูช้มคลอ้ยตามเน้ือเร่ือง ซ่ึงบรรณารักษต์อ้งเลือกเร่ืองให้สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย
ในการจดักิจกรรม 

ขอบเขต: การจดัแสดงละครแต่ละครั้ ง การก าหนดเร่ืองจะท าให้ผูจ้ดัทราบว่าจะเลือกเร่ือง
ประเภทใด เช่น การจดัละครพระราชนิพนธ ์การจดัละครจากบทประพนัธข์องนกัเขียนคนใดคนหน่ึง ซ่ึง
อาจเป็นวรรณกรรมแปล หรือวรรณกรรมชนะเลิศอยา่งใดอยา่งหน่ึง เป็นตน้ ทั้งน้ีตอ้งค านึงถึง
วตัถุประสงคก์ารจดัแต่ละครั้ งเป็นหลกั 

กระบวนการ 
 การเขียนบท : บรรณารักษอ์าจเขียนเองหรือประสานให้ผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูเ้ขียนให้ 
 การก ากบัการแสดง 
 การจดัเวทีและฉาก 
 ตวัแสดง 
 การแต่งกาย 
 เสียงประกอบ 
 เร่ือง 
 ประชาสมัพนัธ ์

กิจกรรมประเภทน้ีเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งมีงบประมาณในการด าเนินการสูง บรรณารักษจ์ าเป็นตอ้ง 
เป็นผูมี้มนุษยสมัพนัธดี์ สามารถประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี งานนั้นจึงจะส าเร็จลุล่วงลงได ้
ส่ิงท่ีบรรณารักษจ์ าเป็นตอ้งศึกษาเรียนรู้คือ การเขียนโครงการและน าเสนอโครงการ เพื่อให้ไดร้บัการ
สนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงานทุกดา้น ทุกกระบวนการ 
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กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

ศ.คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต 

                       กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คือ การกระท าต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจในการ
อ่าน เห็นความส าคญัและความจ าเป็นของการอ่าน เกิดความเพลิดเพลินในการอ่าน พยายามพฒันาการ
อ่านของตนให้ถึงระดบัการอ่านเป็น และอ่านจนเป็นนิสยั  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านจะมีลกัษณะส าคญั
ดงัน้ี 

 1.   เร้าใจ  ให้บุคคลท่ีเป็นเป้าหมายเกิด ความอยากอ่านหนังสือ  โดยเฉพาะหนงัสือท่ีมีคุณภาพ
ตามท่ีประสงค ์หรือผูจ้ดักิจกรรมเห็นว่าควรอ่าน  โดยช้ีใหเ้ห็นว่าการอ่านเป็นส่ิงจ าเป็น มีความส าคญั มี
ประโยชนต่์อบุคคลและสงัคม 

 2. จูงใจ  ให้บุคคลเกิดความพยายามท่ีจะอ่านให้ แตกฉาน เพือ่จะไดรู้้เร่ืองราวอนัน่ารู้ น่าสนุก ท่ี
มีอยูใ่นหนงัสือ ให้เกิดความรู้สึกว่าความพยายามอ่านให้เขา้ใจถ่องแทน้ั้นคุม้ค่า ให้ความรู้สึกเป็น
อิสระเสรี ไม่ตอ้งพึ่งพาให้ผูอ่ื้นให้ช่วยอ่าน ซ่ึงอาจคลาดเคล่ือนได ้ 

 3. กระตุ้น  โดยแนะน าให้อยากรู้ อยากเห็น เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นหนงัสือ เปิดความคิดให้
กวา้ง  เม่ืออ่านเร่ืองหน่ึงแลว้ กอ็ยากอ่านอีกเร่ืองหน่ึงต่อไป มีความรู้สึกว่าการอ่านเป็นกิจกรรมประจ า
วนัท่ีจะขาดเสียมิได ้ เกิดความรู้สึกทา้ยทายให้อยากอ่าน ให้วจิารณ์ ให้ประเมินค่า ให้อยากน าความรู้ท่ี
ไดร้ับไปใช ้อยากเขียนหนงัสือมากยิง่ข้ึน 

 4. สร้างบรรยากาศการอ่าน  สร้างข้ึนภายในบา้น ในโรงเรียน และในสงัคม นอกจากกิจกรรมจะ
เร้าใจ จูงใจให้อ่าน และกระตุน้ให้เปิดความคิดกวา้งแลว้ ยงัเก่ียวขอ้งกบัการผลิตวสัดุการอ่านให้
เหมาะสม  สร้างและพัฒนาแหล่งวสัดุการอ่านให้เพียงพอ มีการบูรณาการการอ่านในการเรียนการสอน 
และการตดัสินใจเพื่อด าเนินการต่าง ๆ  

ท าไมต้องมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  

 1. การอ่านมิใช่ทกัษะท่ีเกิดเองตามธรรมชาติ  เป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพื่อให้สามารถเรียนรู้เร่ือง
ต่าง ๆ ท่ีมีการบนัทึกไวด้ว้ยตวัหนงัสือในภาษาแต่ละภาษา  การเรียนการอ่านเป็นการยาก ตอ้งอาศยัการ
แนะน า สัง่สอน ฝึกฝน ดว้ยตนเองและมีโอกาสไดอ่้าน รู้ว่าหนงัสือให้ความรู้และความเพลิดเพลิน
อยา่งไร  โดยในระยะแรกเร่ิมอ่าน จะตอ้งมีการแนะน าให้รู้จกัหนงัสือให้เร้าใจและเกิดความอยากอ่าน  
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 2. การอ่านเป็นพฤติกรรมการส่ือสารและรับสารอยา่งหน่ึง พฤติกรรมเช่นน้ีจะเจริญงอกงามเม่ือ
มีผูก้ระท ามากกว่าหน่ึงคน เพื่อส่งสาร รับสาร ยอ่ยสาร สนองตอบสาร พฒันาสาร และกระจายหรือส่ง
สารต่อไปเป็นวงจร กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นการกระท าท่ีมีผูเ้ก่ียวขอ้งสองคน คือ ผูจ้ดักิจกรรมหน่ึง
คน และเป้าหมายหน่ึงคน อาจมีการรับสาร พฒันาสาร และกระจายไปสู่กลุ่มคนกไ็ด ้กิจกรรมส่งเสริม
การอ่านส่วนใหญ่จดัโดยหน่วยราชการ สมาคม องคก์ร เป็นตน้ 

 3. ผูท่ี้อ่านหนงัสือแตกฉานแลว้ และสงัคมท่ีประกอบดว้ยผูอ่้านท่ีพฒันาการอ่านไปมากแลว้ กย็งั
มีความอยากรู้เร่ืองราวต่าง ๆ ให้มากหลากหลายข้ึนไปอีก ยงัตอ้งการกระตุน้หรือแนะน าให้ทราบหรือ
แหล่งวสัดุการอ่านท่ีมีหนงัสือมาก ๆ การจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อรักษาความสนใจในการอ่านให้
ต่อเน่ือง เป็นการเปิดทางเพื่อพฒันาตนเองจนตลอดชีวิต 

เป้าหมายของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 

 1. เป้าหมายบุคคล   บุคคลในท่ีน้ีหมายถึงประชาชนทุกเพศ ทุกวยั ทุกระดบัความรู้ และทุก
ความสามารถในการอ่าน   ตวัอยา่งการจดักิจกรรมท่ีก าหนดกลุ่มเป้าหมายในวงกวา้ง และใชส่ื้อวิทย ุเช่น 
การอ่านหนงัสือทางวิทยกุระจายเสียง มุ่งให้ถึงผูฟั้งโดยทัว่ไป   
 2. เป้าหมายของการอ่าน  เป้าหหายของการอ่าน หมายถึง ระดบัของการพฒันาการอ่านท่ี
ประสงคจ์ะให้บรรลุ เช่น จูงใจให้รักการอ่าน  อ่านให้เป็น  ประเมินค่าของส่ิงท่ีอ่าน  สามารถน าความรู้
จากการอ่านไปใชป้ระโยชน ์ให้สามารถสร้างสงัคมการอ่านได้ 
 3. การก าหนดเป้าหมายของการอ่าน  ตอ้งพิจารณาพื้นฐานความรู้ ทกัษะการอ่าน และวยัของ
บุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายว่าเป็นอยา่งไรขณะนั้น  ควรก าหนดระดบัการพฒันาระดบัใด  บุคคลท่ีเป็น
เป้าหมายจึงจะสามารถพฒันาการอ่านให้ถึงระดบั  
 4. บนัไดแห่งการอ่าน  ผูเ้ช่ียวชาญในการอ่าน ไดก้ าหนดไว ้3 ขั้น คือ อ่านออก  อ่านได้  และอ่าน
เป็น  สามารถแยกรายละเอียดออกเป็น อ่านออก ผสมสระพยญัชนะได ้ อ่านแตกฉาน เม่ือเห็นค าใน
หนงัสือ กอ่็านไดค้ล่องแคล่ว รู้ความหมายของค าและขอ้ความสั้น ๆ  ส่วนวิเคราะห์วิจารณ์ คือรู้จกัแยก 
แยะเร่ืองราวท่ีอ่าน  รู้จกัประเมินว่าความคิดเห็นของผูเ้ขียนเป็นอยา่งไร ขอ้มูลถูกตอ้งหรือคลาดเคล่ือน  
ส่วนสังเคราะห์ เป็นสามารถใชป้ระโยชนจ์ากการอ่านได ้
    
การเตรียมตัวเพื่อจัดกิจกรรม 

 การจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ควรเตรียมตวัใหพ้ร้อม เพื่อจะไดจ้ดักิจกรรมให้เกิดผลดีตาม
วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
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 1. อ่านหนังสือและวัสดุการอ่านอื่น ๆ อยู่เนืองนิจ  เป็นกิจวตัรประจ าวนั อ่านหนงัสือท่ีจะใชใ้น
การพฒันางานในหน้าท่ี  หนงัสือท่ีสนใจเฉพาะบุคคล  หนงัสือท่ีช่วยให้เกิดความเขา้ใจชีวิตและให้ความ
สบายใจ  หนงัสือท่ีจรรโลงใจให้เห็นความงดงามในส่ิงต่าง ๆ และอยากกระท าส่ิงท่ีดีงามเหล่านั้น  การ
อ่านหนงัสือใหม่ ๆ ควรพยายามอ่านอยา่งวิเคราะห์ ฝึกฝนตนเอง ให้ตั้งค าถามในส่ิงท่ีอ่าน ใคร ท าไม 
อยา่งไร เช่ือถือไดห้รือไม่ มีประโยชนอ์ะไร อ่านแลว้บนัทึกไวเ้พื่อจะไดห้ยบิขอ้ความเหล่านั้นมาใชไ้ด้
ทนัทีท่ีตอ้งการ 

 2. รู้จักบุคคลท่ีเป็นเป้าหมาย  โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติ เร่ืองราว เก่ียวกบันกัเรียน กลุ่ม
กิจกรรมท่ีจดัในโรงเรียน หรือชุมชน พยายามรู้จกักลุ่มสมาชิก สอบถามความตอ้งการและความสนใจ 
ส าหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นรายบุคคลนั้น ท าความรู้จกัพูดคุยกนัเป็นส่วนตวั เป็นกนัเอง จดัท าแฟ้มบนัทึก
ความตอ้งการ ความสนใจ ความสามารถในการอ่าน หนงัสือท่ีชอบอ่าน ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลท่ีเป็น
เป้าหมาย จะช่วยในการจดักิจกรรมให้เหมาะสม สองคลอ้งกบัความตอ้งการ และเป็นท่ีพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย การจดักิจกรรมกจ็ะประสบผลตามวตัถุประสงค ์

 3. รู้วิธีด าเนินการ การติดตามผลและวัดผล  อ่านหนงัสือเก่ียวกบัเทคนิค วิธีการ และการจดัท า
โครงการกิจกรรม รับการฝึกอบรม เขา้ร่วมประชุมปฏิบติัการและสมัมนาเก่ียวกบัการจดักิจกรรม 
ตลอดจนสงัเกตการตอบสนองของบุคคลเป้าหมาย จดบนัทึกเพื่อการปรับปรุงหรือส าหรับใชใ้นโอกาส
ต่อไป  การเกบ็สถิติจ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม การออกแบบสอบถามความสนใจและความพึงพอใจของ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัการจดักิจกรรม การศึกษาแบบสอบถามท่ีกรอกแลว้ การประมวลค าตอบ 
เหล่าน้ีเป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งศึกษาให้รู้ก่อนด าเนินการ 

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน   

 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านมีหลายแบบ   ในท่ีน้ีจะรวมกลุ่มตามลกัษณะกิจกรรมดึงดูดความ
สนใจทางประสาทสมัผสัอยา่งใด อยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่งรวมกนั  

 1.  กิจกรรมซ่ึงเร้าโสตประสาท ชวนให้ฟัง ใชเ้สียงและค าพูดเป็นหลกั กิจกรรมประเภทน้ี ไดแ้ก่ 
การเล่านิทาน การเล่าเร่ืองจากหนงัสือ การอ่านหนงัสือให้ฟัง การแนะน าหนงัสือดว้ยปากเปล่า การ
บรรยาย การอภิปราย การโตว้าที การบรรเลงดนตรีและร้องเพลงจากบทละครร้อง ท าให้เกิดความเพลิน
เพลินในอรรถรส ถอ้ยค านั้นนอกจากฟังเพราะแลว้ ยงัท าให้มองเห็นภาพ ไดก้ล่ิน รู้สึกอร่อย สมัผสัความ
ร้อนหนาว รู้สึกดีใจ เสียใจ เกลียดชงั รัก แช่มช่ืน สงบ ฯลฯ  การจดักิจกรรมลกัษณะน้ี ไม่ควรใชอุ้ปกรณ์
ท่ีเบียงเบนความสนใจไปทางอ่ืน เช่น ภาพ การใชท่้าทาง ฯลฯ ยกเวน้แต่เม่ือจ าเป็นท่ีจะตอ้งใช ้เพื่อให้
ผูฟั้งเขา้ใจส่ิงท่ีก าลงัพูดถึงเท่านั้น 
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 2. การอ่านเป็นพฤติกรรมการส่ือสารและรับสารอยา่งหน่ึง พฤติกรรมเช่นน้ีจะเจริญงอกงามเม่ือ
มีผูก้ระท ามากกว่าหน่ึงคน เพื่อส่งสาร รับสาร ยอ่ยสาร สนองตอบสาร พฒันาสาร และกระจายหรือส่ง
สารต่อไปเป็นวงจร กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นการกระท าท่ีมีผูเ้ก่ียวขอ้งสองคน คือ ผูจ้ดักิจกรรมหน่ึง
คน และเป้าหมายหน่ึงคน อาจมีการรับสาร พฒันาสาร และกระจายไปสู่กลุ่มคนกไ็ด ้กิจกรรมส่งเสริม
การอ่านส่วนใหญ่จดัโดยหน่วยราชการ สมาคม องคก์ร เป็นตน้ 

 3. ผูท่ี้อ่านหนงัสือแตกฉานแลว้ และสงัคมท่ีประกอบดว้ยผูอ่้านท่ีพฒันาการอ่านไปมากแลว้ กย็งั
มีความอยากรู้เร่ืองราวต่าง ๆ ให้มากหลากหลายข้ึนไปอีก ยงัตอ้งการกระตุน้หรือแนะน าให้ทราบหรือ
แหล่งวสัดุการอ่านท่ีมีหนงัสือมาก ๆ การจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อรักษาความสนใจในการอ่านให้
ต่อเน่ือง เป็นการเปิดทางเพื่อพฒันาตนเองจนตลอดชีวิต 

เป้าหมายของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 

 1. เป้าหมายบุคคล   บุคคลในท่ีน้ีหมายถึงประชาชนทุกเพศ ทุกวยั ทุกระดบัความรู้ และทุก
ความสามารถในการอ่าน   ตวัอยา่งการจดักิจกรรมท่ีก าหนดกลุ่มเป้าหมายในวงกวา้ง และใชส่ื้อวิทย ุเช่น 
การอ่านหนงัสือทางวิทยกุระจายเสียง มุ่งให้ถึงผูฟั้งโดยทัว่ไป   
 2. เป้าหมายของการอ่าน  เป้าหหายของการอ่าน หมายถึง ระดบัของการพฒันาการอ่านท่ี
ประสงคจ์ะให้บรรลุ เช่น จูงใจให้รักการอ่าน  อ่านให้เป็น  ประเมินค่าของส่ิงท่ีอ่าน  สามารถน าความรู้
จากการอ่านไปใชป้ระโยชน ์ให้สามารถสร้างสงัคมการอ่านได้ 
 3. การก าหนดเป้าหมายของการอ่าน  ตอ้งพิจารณาพื้นฐานความรู้ ทกัษะการอ่าน และวยัของ
บุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายว่าเป็นอยา่งไรขณะนั้น  ควรก าหนดระดบัการพฒันาระดบัใด  บุคคลท่ีเป็น
เป้าหมายจึงจะสามารถพฒันาการอ่านให้ถึงระดบั  
 4. บนัไดแห่งการอ่าน  ผูเ้ช่ียวชาญในการอ่าน ไดก้ าหนดไว ้3 ขั้น คือ อ่านออก  อ่านได้  และอ่าน
เป็น  สามารถแยกรายละเอียดออกเป็น อ่านออก ผสมสระพยญัชนะได ้ อ่านแตกฉาน เม่ือเห็นค าใน
หนงัสือ กอ่็านไดค้ล่องแคล่ว รู้ความหมายของค าและขอ้ความสั้น ๆ  ส่วนวิเคราะห์วิจารณ์ คือรู้จกัแยก 
แยะเร่ืองราวท่ีอ่าน  รู้จกัประเมินว่าความคิดเห็นของผูเ้ขียนเป็นอยา่งไร ขอ้มูลถูกตอ้งหรือคลาดเคล่ือน  
ส่วนสังเคราะห์ เป็นสามารถใชป้ระโยชนจ์ากการอ่านได ้
    
การเตรียมตัวเพื่อจัดกิจกรรม 

 การจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ควรเตรียมตวัใหพ้ร้อม เพื่อจะไดจ้ดักิจกรรมให้เกิดผลดีตาม
วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
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 1. อ่านหนังสือและวัสดุการอ่านอื่น ๆ อยู่เนืองนิจ  เป็นกิจวตัรประจ าวนั อ่านหนงัสือท่ีจะใชใ้น
การพฒันางานในหน้าท่ี  หนงัสือท่ีสนใจเฉพาะบุคคล  หนงัสือท่ีช่วยให้เกิดความเขา้ใจชีวิตและให้ความ
สบายใจ  หนงัสือท่ีจรรโลงใจให้เห็นความงดงามในส่ิงต่าง ๆ และอยากกระท าส่ิงท่ีดีงามเหล่านั้น  การ
อ่านหนงัสือใหม่ ๆ ควรพยายามอ่านอยา่งวิเคราะห์ ฝึกฝนตนเอง ให้ตั้งค าถามในส่ิงท่ีอ่าน ใคร ท าไม 
อยา่งไร เช่ือถือไดห้รือไม่ มีประโยชนอ์ะไร อ่านแลว้บนัทึกไวเ้พื่อจะไดห้ยบิขอ้ความเหล่านั้นมาใชไ้ด้
ทนัทีท่ีตอ้งการ 

 2. รู้จักบุคคลท่ีเป็นเป้าหมาย  โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติ เร่ืองราว เก่ียวกบันกัเรียน กลุ่ม
กิจกรรมท่ีจดัในโรงเรียน หรือชุมชน พยายามรู้จกักลุ่มสมาชิก สอบถามความตอ้งการและความสนใจ 
ส าหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นรายบุคคลนั้น ท าความรู้จกัพูดคุยกนัเป็นส่วนตวั เป็นกนัเอง จดัท าแฟ้มบนัทึก
ความตอ้งการ ความสนใจ ความสามารถในการอ่าน หนงัสือท่ีชอบอ่าน ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลท่ีเป็น
เป้าหมาย จะช่วยในการจดักิจกรรมให้เหมาะสม สองคลอ้งกบัความตอ้งการ และเป็นท่ีพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย การจดักิจกรรมกจ็ะประสบผลตามวตัถุประสงค ์

 3. รู้วิธีด าเนินการ การติดตามผลและวัดผล  อ่านหนงัสือเก่ียวกบัเทคนิค วิธีการ และการจดัท า
โครงการกิจกรรม รับการฝึกอบรม เขา้ร่วมประชุมปฏิบติัการและสมัมนาเก่ียวกบัการจดักิจกรรม 
ตลอดจนสงัเกตการตอบสนองของบุคคลเป้าหมาย จดบนัทึกเพื่อการปรับปรุงหรือส าหรับใชใ้นโอกาส
ต่อไป  การเกบ็สถิติจ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม การออกแบบสอบถามความสนใจและความพึงพอใจของ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัการจดักิจกรรม การศึกษาแบบสอบถามท่ีกรอกแลว้ การประมวลค าตอบ 
เหล่าน้ีเป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งศึกษาให้รู้ก่อนด าเนินการ 

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน   

 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านมีหลายแบบ   ในท่ีน้ีจะรวมกลุ่มตามลกัษณะกิจกรรมดึงดูดความ
สนใจทางประสาทสมัผสัอยา่งใด อยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่งรวมกนั  

 1.  กิจกรรมซ่ึงเร้าโสตประสาท ชวนให้ฟัง ใชเ้สียงและค าพูดเป็นหลกั กิจกรรมประเภทน้ี ไดแ้ก่ 
การเล่านิทาน การเล่าเร่ืองจากหนงัสือ การอ่านหนงัสือให้ฟัง การแนะน าหนงัสือดว้ยปากเปล่า การ
บรรยาย การอภิปราย การโตว้าที การบรรเลงดนตรีและร้องเพลงจากบทละครร้อง ท าให้เกิดความเพลิน
เพลินในอรรถรส ถอ้ยค านั้นนอกจากฟังเพราะแลว้ ยงัท าให้มองเห็นภาพ ไดก้ล่ิน รู้สึกอร่อย สมัผสัความ
ร้อนหนาว รู้สึกดีใจ เสียใจ เกลียดชงั รัก แช่มช่ืน สงบ ฯลฯ  การจดักิจกรรมลกัษณะน้ี ไม่ควรใชอุ้ปกรณ์
ท่ีเบียงเบนความสนใจไปทางอ่ืน เช่น ภาพ การใชท่้าทาง ฯลฯ ยกเวน้แต่เม่ือจ าเป็นท่ีจะตอ้งใช ้เพื่อให้
ผูฟั้งเขา้ใจส่ิงท่ีก าลงัพูดถึงเท่านั้น 
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 2. กิจกรรมซ่ึงเร้าจักษุประสาท  ชวนให้ดู เพ่งพินิจ และอ่านความหมายของส่ิงท่ีเห็น กิจกรรม
ประเภทน้ี ไดแ้ก่ การจดัแสดงภาพชนิดต่าง ๆ อาทิ ภาพถ่าย การเขียน ภาพประกอบหนงัสือ นิทรรศการ
หนงัสือ ส่ิงของต่าง ๆ  การแสดงภาพหนงัสือ หรือส่ิงของ ท่ีมีค าบรรยาย อธิบายส่ิงท่ีแสดง สรุป
ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการแสดง ประวติั  เพื่อมุ่งให้ผูช้มใชส้มาธิในการชม  นอกจากจะเร้าจกัษุสมัผสัแลว้  
ยงัมีส่วนท าให้ไดย้นิเสียง ไดส้มัผสั ไดเ้กิดความรู้สึกต่าง ๆ ดว้ย 

 3. กิจกรรมซ่ึงเร้าโสตและจักษุประสาทในขณะเดียวกัน  กิจกรรมชวนให้ฟังและดูไปพร้อม ๆ 
กนั ประสานประสาททั้งสองให้ท างานร่วมกนั อาทิ เล่านิทานพร้อมการให้ดูภาพประกอบ  การเล่านิทาน
พร้อมกบัการใชส่ื้อโสตทศันวสัดุประกอบ การฉายภาพน่ิง ภาพยนตร์  การสาธิตเทคนิควิธีการบางอยา่ง
จากหนงัสือท่ีน ามาจดันิทรรศการ การจดัสปัดาห์ห้องสมุด  

 4. กิจกรรมซ่ึงให้ผู้เป็นเป้าหมายได้ร่วมด้วย  กิจกรรมประเภทน้ีจะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายเกิด
ความสนุกและภาคภูมิใจ  รู้สึกว่าตนมีความสามารถ  เช่น เม่ือเล่านิทานแลว้ ให้ผูฟั้งวาดภาพประกอบ ให้
แสดงท่าทางประกอบ ให้ร้องเพลงตามตวัละครในนิทาน  ให้แข่งขนักนัเล่าเร่ืองท่ีไดฟั้งไปแลว้  ให้
แข่งขนัเรียบเรียงเร่ืองท่ีไดฟั้ง  หรือใหเ้ขียนนิทานข้ึนใหม่ตามแก่นของนิทานท่ีไดฟั้งไปแลว้  ให้ตอบ
ค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีไดฟั้ง  ให้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัละคร หรือเหตุการณ์ตอนใด ตอนหน่ึงใน
นิทาน ให้ร่วมในวงสนทนา หรือโตว้าทีเก่ียวกบัหนงัสือ 

 การจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านบางอยา่ง ตอ้งเตรียมการล่วงหนา้พอสมควร  จะเป็นกิจกรรมท่ี
มุ่งให้กลุ่มเป้าหมายด าเนินการเอง  ผูจ้ดัเป็นเพียงผูอ้  านวยความสะดวก  ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน  
วางกฎเกณฑแ์ละกติกา  จดัการประชาสมัพนัธแ์ละหารางวลัให้ส าหรับบางกิจกรรม  แนะน าวิธี 
ด าเนินการ  กิจกรรมประเภทน้ี ไดแ้ก่ การจดัโครงการยอดนกัอ่านส าหรับหนงัสือบางประเภท อาทิ 
หนงัสืออ่านนอกเวลา  หนงัสือท่ีชนะการประกวดต่าง ๆ หนงัสือชุดความรู้ต่าง ๆ การจดัค่ายรักการอ่าน
และการขียน  การประชุมปฏิบติัการ  การจดัสปัดาห์การอ่าน  การจดัชมรมนกัอ่าน  เป็นตน้ 
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การจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

นางก่ิงแกว้ อ่วมศรี และนางอรุณวรรณ พิมพาพฒันโยธิน 

                       กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  เป็นการกระตุน้ดว้ยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความ
สนใจในการอ่าน จนกระทัง่มีนิสยัรักการอ่าน และมีการพฒันาการอ่าน  จนกระทัง่มีความสามารถในการ
อ่าน อ่านเป็น  และอ่านจนเป็นนิสยั 

ประโยชน์ของจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
          1. เพื่อปลูกฝังนิสยัรักการอ่านให้แก่กลุ่มเป้าหมาย   
         2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรู้จกัแสวงหาความรู้และความเพลิดเพลินจากการอ่าน ในยามว่าง 
         3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรู้จกัศึกษาคน้ควา้ไดต้ามความตอ้งการและความสนใจ 
 
บทบาทของผู้ปกครองต่อการส่งเสริมการอ่าน 
         บา้นเป็นสถานท่ีแรกท่ีจะปลูกฝังนิสยัรักการอ่าน  พอ่แม่หรือผูป้กครองท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบัเด็กมาก
ท่ีสุด  มีส่วนส าคญัในการส่งเสริมและพฒันาการอ่าน      นพ.อุดม เพชรสงัหาร ผูอ้  านวยการศูนยพ์ฒันา 
อจัฉริยภาพเด็กและเยาวชน สถาบนัรักลูกแนะน าวิธีการสร้างนิสยัรักการอ่านให้กบัเด็กและเยาวชน ว่า
ความอยากรู้เป็นประตูสร้างการรักการอ่าน เป็นแรงขบัท่ีส าคญัท่ีสุด เม่ือเด็กอยากรู้ตอ้งไดรู้้ อยากอ่าน
ตอ้งไดอ่้าน  การเรียนรู้ผา่นการอ่านอย่างมีความสุข  ผูใ้หญ่หรือครูอยา่ตั้งเป้า เพราะการตั้งเป้าจะปิด
โอกาสไดค้วามรู้ใหม่ ๆ ซ่ึงส่ิงท่ีอยูน่อกเป้าอาจมีความหมายและคุณค่ามากกว่า  เด็กท่ีมีความกระหายรู้ 
ตลอดเวลา  จะเอาตวัรอดไดดี้  ธรรมชาติของมนุษยมี์ 8 ส  เร่ิมจาก สงสยั  ส ารวจ  สงัเกต  สมัผสั  ส่ือสาร 
สร้างสรรค ์ สรุปผล และ สัง่สมความรู้   การใหเ้ด็กรักการอ่านควรตั้งเป้าไปท่ีความอยากรู้ของเด็กส่ิงน้ี
คือ ธรรมชาติของเด็ก การบ่มเพาะธรรมชาติน้ีให้งอกงามน ามาสู่ศกัยภาพแห่งการเรียนรู้ การอ่านคือ 
กระบวนการ เป็นแนวทางผูใ้หญ่ตอ้งส่งเสริม ท าอยา่งไรให้เด็กกระหายหาค าตอบให้กบัตวัเองไม่ใช่อ่าน
ดว้ยเหตุตอ้งอ่านตามหนา้ท่ี   ดงันั้นผูป้กครองควรมีบทบาทต่อการส่งเสริมการอ่าน   โดยมีแนวทาง ดงัน้ี 

2. พ่อแม่ตอ้งมีนิสยัรักการอ่านเป็นตน้แบบ  เร่ิมดว้ยการอ่านหนงัสือเล่มเดียวกบัลูก น าเน้ือหา
ของหนงัสือเล่มท่ีอ่านมาพูดคุยกนั  เร่ิมการฝึกวิเคราะห์ วิจารณ์การอ่าน 

3. จดัมุมสบายมีหนงัสืออ่านหลากหลาย ตามความเหมาะสม 
4. จดัหาหนงัสือให้ลูกอ่านตามความสนใจ  และเป็นท่ีปรึกษา แนะน าการอ่านแก่ลูก 
5. พาลูกไปห้องสมุด หรือร้านหนงัสือ  เปิดโอกาสให้ไดเ้ลือกหนงัสือท่ีชอบและสนใจ เป็น

การเพิ่มทกัษะวิธีคน้หาความรู้  และรู้แหล่งความรู้เพิ่มข้ึน 
6. ให้ของขวญัเป็นหนงัสือ เพื่อปลูกฝังนิสยัรักการอ่านไดท้างหน่ึง 
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 2. กิจกรรมซ่ึงเร้าจักษุประสาท  ชวนให้ดู เพ่งพินิจ และอ่านความหมายของส่ิงท่ีเห็น กิจกรรม
ประเภทน้ี ไดแ้ก่ การจดัแสดงภาพชนิดต่าง ๆ อาทิ ภาพถ่าย การเขียน ภาพประกอบหนงัสือ นิทรรศการ
หนงัสือ ส่ิงของต่าง ๆ  การแสดงภาพหนงัสือ หรือส่ิงของ ท่ีมีค าบรรยาย อธิบายส่ิงท่ีแสดง สรุป
ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการแสดง ประวติั  เพื่อมุ่งให้ผูช้มใชส้มาธิในการชม  นอกจากจะเร้าจกัษุสมัผสัแลว้  
ยงัมีส่วนท าให้ไดย้นิเสียง ไดส้มัผสั ไดเ้กิดความรู้สึกต่าง ๆ ดว้ย 

 3. กิจกรรมซ่ึงเร้าโสตและจักษุประสาทในขณะเดียวกัน  กิจกรรมชวนให้ฟังและดูไปพร้อม ๆ 
กนั ประสานประสาททั้งสองให้ท างานร่วมกนั อาทิ เล่านิทานพร้อมการให้ดูภาพประกอบ  การเล่านิทาน
พร้อมกบัการใชส่ื้อโสตทศันวสัดุประกอบ การฉายภาพน่ิง ภาพยนตร์  การสาธิตเทคนิควิธีการบางอยา่ง
จากหนงัสือท่ีน ามาจดันิทรรศการ การจดัสปัดาห์ห้องสมุด  

 4. กิจกรรมซ่ึงให้ผู้เป็นเป้าหมายได้ร่วมด้วย  กิจกรรมประเภทน้ีจะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายเกิด
ความสนุกและภาคภูมิใจ  รู้สึกว่าตนมีความสามารถ  เช่น เม่ือเล่านิทานแลว้ ให้ผูฟั้งวาดภาพประกอบ ให้
แสดงท่าทางประกอบ ให้ร้องเพลงตามตวัละครในนิทาน  ให้แข่งขนักนัเล่าเร่ืองท่ีไดฟั้งไปแลว้  ให้
แข่งขนัเรียบเรียงเร่ืองท่ีไดฟั้ง  หรือใหเ้ขียนนิทานข้ึนใหม่ตามแก่นของนิทานท่ีไดฟั้งไปแลว้  ให้ตอบ
ค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีไดฟั้ง  ให้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัละคร หรือเหตุการณ์ตอนใด ตอนหน่ึงใน
นิทาน ให้ร่วมในวงสนทนา หรือโตว้าทีเก่ียวกบัหนงัสือ 

 การจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านบางอยา่ง ตอ้งเตรียมการล่วงหนา้พอสมควร  จะเป็นกิจกรรมท่ี
มุ่งให้กลุ่มเป้าหมายด าเนินการเอง  ผูจ้ดัเป็นเพียงผูอ้  านวยความสะดวก  ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน  
วางกฎเกณฑแ์ละกติกา  จดัการประชาสมัพนัธแ์ละหารางวลัให้ส าหรับบางกิจกรรม  แนะน าวิธี 
ด าเนินการ  กิจกรรมประเภทน้ี ไดแ้ก่ การจดัโครงการยอดนกัอ่านส าหรับหนงัสือบางประเภท อาทิ 
หนงัสืออ่านนอกเวลา  หนงัสือท่ีชนะการประกวดต่าง ๆ หนงัสือชุดความรู้ต่าง ๆ การจดัค่ายรักการอ่าน
และการขียน  การประชุมปฏิบติัการ  การจดัสปัดาห์การอ่าน  การจดัชมรมนกัอ่าน  เป็นตน้ 
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การจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

นางก่ิงแกว้ อ่วมศรี และนางอรุณวรรณ พิมพาพฒันโยธิน 

                       กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  เป็นการกระตุน้ดว้ยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความ
สนใจในการอ่าน จนกระทัง่มีนิสยัรักการอ่าน และมีการพฒันาการอ่าน  จนกระทัง่มีความสามารถในการ
อ่าน อ่านเป็น  และอ่านจนเป็นนิสยั 

ประโยชน์ของจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
          1. เพื่อปลูกฝังนิสยัรักการอ่านให้แก่กลุ่มเป้าหมาย   
         2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรู้จกัแสวงหาความรู้และความเพลิดเพลินจากการอ่าน ในยามว่าง 
         3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรู้จกัศึกษาคน้ควา้ไดต้ามความตอ้งการและความสนใจ 
 
บทบาทของผู้ปกครองต่อการส่งเสริมการอ่าน 
         บา้นเป็นสถานท่ีแรกท่ีจะปลูกฝังนิสยัรักการอ่าน  พ่อแม่หรือผูป้กครองท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบัเด็กมาก
ท่ีสุด  มีส่วนส าคญัในการส่งเสริมและพฒันาการอ่าน      นพ.อุดม เพชรสงัหาร ผูอ้  านวยการศูนยพ์ฒันา 
อจัฉริยภาพเด็กและเยาวชน สถาบนัรักลูกแนะน าวิธีการสร้างนิสยัรักการอ่านให้กบัเด็กและเยาวชน ว่า
ความอยากรู้เป็นประตูสร้างการรักการอ่าน เป็นแรงขบัท่ีส าคญัท่ีสุด เม่ือเด็กอยากรู้ตอ้งไดรู้้ อยากอ่าน
ตอ้งไดอ่้าน  การเรียนรู้ผา่นการอ่านอย่างมีความสุข  ผูใ้หญ่หรือครูอยา่ตั้งเป้า เพราะการตั้งเป้าจะปิด
โอกาสไดค้วามรู้ใหม่ ๆ ซ่ึงส่ิงท่ีอยูน่อกเป้าอาจมีความหมายและคุณค่ามากกว่า  เด็กท่ีมีความกระหายรู้ 
ตลอดเวลา  จะเอาตวัรอดไดดี้  ธรรมชาติของมนุษยมี์ 8 ส  เร่ิมจาก สงสยั  ส ารวจ  สงัเกต  สมัผสั  ส่ือสาร 
สร้างสรรค ์ สรุปผล และ สัง่สมความรู้   การใหเ้ด็กรักการอ่านควรตั้งเป้าไปท่ีความอยากรู้ของเด็กส่ิงน้ี
คือ ธรรมชาติของเด็ก การบ่มเพาะธรรมชาติน้ีให้งอกงามน ามาสู่ศกัยภาพแห่งการเรียนรู้ การอ่านคือ 
กระบวนการ เป็นแนวทางผูใ้หญ่ตอ้งส่งเสริม ท าอยา่งไรให้เด็กกระหายหาค าตอบให้กบัตวัเองไม่ใช่อ่าน
ดว้ยเหตุตอ้งอ่านตามหนา้ท่ี   ดงันั้นผูป้กครองควรมีบทบาทต่อการส่งเสริมการอ่าน   โดยมีแนวทาง ดงัน้ี 

2. พ่อแม่ตอ้งมีนิสยัรักการอ่านเป็นตน้แบบ  เร่ิมดว้ยการอ่านหนงัสือเล่มเดียวกบัลูก น าเน้ือหา
ของหนงัสือเล่มท่ีอ่านมาพูดคุยกนั  เร่ิมการฝึกวิเคราะห์ วิจารณ์การอ่าน 

3. จดัมุมสบายมีหนงัสืออ่านหลากหลาย ตามความเหมาะสม 
4. จดัหาหนงัสือให้ลูกอ่านตามความสนใจ  และเป็นท่ีปรึกษา แนะน าการอ่านแก่ลูก 
5. พาลูกไปห้องสมุด หรือร้านหนงัสือ  เปิดโอกาสให้ไดเ้ลือกหนงัสือท่ีชอบและสนใจ เป็น

การเพิ่มทกัษะวิธีคน้หาความรู้  และรู้แหล่งความรู้เพิ่มข้ึน 
6. ให้ของขวญัเป็นหนงัสือ เพื่อปลูกฝังนิสยัรักการอ่านไดท้างหน่ึง 

4948



50 
 

การอ่านมีความส าคญัอยา่งยิง่  การอ่านจะตอ้งไดร้ับการปลูกฝังมาตั้งแต่เยาวว์ยัจากครอบครัว  
โรงเรียนและสงัคม โดยตอ้งไดร้ับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน แนวทางในการพฒันาเยาวชนให้มึ
ความรู้ความสามารถโดยการส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสยัรักการอ่าน รู้จกัศึกษาหาความรู้เพื่อน าไปใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั โครงการรณรงคเ์พื่อส่งเสริมการอ่าน ดงัเช่นกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดเ้ร่ิมมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2528มีการเผยแพร่เทคนิคการจดักิจกรรมส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน เช่น  ส่งเสริมการอ่านใน
โรงเรียนทัว่ประเทศโดยมีนโยบายมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด มีการจดัการเรียนการสอนให้
ผูเ้รียนสามารถคิดเป็นท าเป็นมีนิสยัรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง (กรมวิชาการ 2544 : 1) 

โลกยคุปัจจุบนัจะตอ้งสร้างความตระหนกัและฝึกฝนให้คนใฝ่รู้ใฝ่เรียนยิง่ข้ึน จะตอ้งอ่านเก่ง คิด
เป็น ส่ือสารเป็น จึงจะอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุขและประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิต   

การอ่านหนงัสือจึงมีความส าคญัและเป็นประโยชนต่์อชีวิตคนเราอยา่งยิง่ (จินตนา ใบกาซูย,ี 2543 : 
23) ไดส้รุปบทบรรยายขของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ดงัน้ี 

1.  การอ่านหนงัสือท าให้ไดเ้น้ือหาสาระความรู้มากกว่าการศึกษาหาความรู้ดว้ยวิธีอ่ืนๆเช่น การฟัง 
2.  ผูอ่้านสามารถอ่านหนงัสือไดโ้ดยไม่มีการจ ากดัเวลาและสถานท่ีสามารถน าไปไหนมาไหนได้ 
3.  หนงัสือเกบ็ไดน้านกว่าส่ืออยา่งอ่ืนซ่ึงมกัมีอายกุารใชง้านจ ากดั 
4.  ผูอ่้านสามารถฝึกการคิดและสร้างจินตนาการไดเ้องในขณะอ่าน 

          5. การอ่านส่งเสริมให้มีสมองดี มีสมาธินานกว่าและมากกว่าส่ืออยา่งอ่ืน ทั้งน้ีเพราะขณะท่ีอ่าน
จิตใจจะตอ้งมุ่งมัน่อยูก่บัขอ้ความพินิจพิเคราะห์ขอ้ความนั้นๆ 
          6.  ผูอ่้านเป็นผูก้  าหนดการอ่านไดด้ว้ยตนเอง จะอ่านคร่าว ๆ อ่านละเอียด อ่านขา้ม หรืออ่านทุก
ตวัอกัษร เป็นไปตามใจผูอ่้าน หรือจะเลือกอ่านเล่มไหนกไ็ดเ้พราะหนงัสือมีมาก สามารถเลือกอ่านเองได ้

7.  หนงัสือมีหลากหลายรูปแบบและราคาถูกกว่าส่ืออยา่งอ่ืนจึงท าให้สมองของผูอ่้านเปิดกวา้ง 
สร้างแนวคิดและทศันคติไดม้ากกว่าท าให้ผูอ่้านไม่ติดยดึอยูก่บัแนวคิดใดๆโดยเฉพาะ 
          8.  ผูอ่้านเกิดความคิดเห็นไดด้ว้ยตนเองวินิจฉยัเน้ือหาสาระไดด้ว้ยตนเองรวมทั้งหนงัสือบางเล่ม
สามารถน าไปปฏิบติัแลว้เกิดผลดี 

 
นอกจากน้ีมีงานวิจยัท่ีศึกษาถึงผลของการรักการอ่านเป็นพฤติกรรมท่ีควรไดร้ับการสนบัสนุน

ส่งเสริมแก่เยาวชนให้เป็นนิสยั นกัวิชาการหลายท่านกล่าวถึงผลดีของการท่ีเยาวชนมีนิสยัรักการอ่านไว้
หลายประการ เช่น ผูท่ี้รักการอ่านจะสามารถปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงทางสงัคมไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ช่วยให้เยาวชนรู้จกัระงบัอารมณ์ มีความอดทน รู้จกัท่ีจะจดัการกบัความเครียดของตนเองได ้
(ศุภรางค ์อินทุณห์ ,2553 : 1) 
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ตัวอย่าง     การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 

1.  กจิกรรมเครือข่ายความรู้ 
    วตัถุประสงค ์    1. เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กบัเด็ก เยาวชนในโรงเรียน หรือชุมชน 
     2. เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ 
    3. เพื่อส่งเสริมการเขา้ใชห้้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้ 
     กลุ่มเป้าหมาย   เด็กนกัเรียนระดบัประถมศึกษาและชุมชนในพื้นท่ี 
     รูปแบบของกิจกรรม  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผา่นฐานการเรียนรู้ หรือนนัทนาการในรูปแบบต่าง ๆ 
 

 
ภาพประกอบท่ี 19  แสดงสัญลกัษณ์เครือข่ายความรู้สังคมออนไลน์ 

 

2. กิจกรรมชวนกันอ่าน 
    วตัถุประสงค ์   1. เพื่อชกัชวนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ให้สนใจการอ่านเพิ่มมากข้ึน 
    2. เพื่อเพิ่มจ านวนการอ่านให้มีสถิติการอ่านสูงข้ึน 
    3. เพื่อชกัชวนให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสมคัรเป็นสมาชิกห้องสมุด 
    กลุ่มเป้าหมาย   สมาชิกของห้องสมุดและคนใกลชิ้ดกบัสมาชิก เช่น พ่อ แม่ พี่นอ้ง เพื่อน ๆ คนรู้จกั 
    รูปแบบของกิจกรรม  จดัเสวนาการอ่าน พูดคุยเร่ืองหนงัสือ น าสู่กิจกรรมชวนกนัอ่าน โดยมีเป้าหมายท่ี
จ านวนการอ่านเพิ่มข้ึน จ านวนสมาชิกเพิ่มข้ึน และจดัเกบ็ขอ้มูลสถิติการอ่าน แลกของรางวลัเม่ือส้ินปี
มอบรางวลันกัอ่าน กบัใบประกาศยอดนกัอ่านท่ีผา่นเกณฑ ์   

 
ภาพประกอบท่ี 20 แสดงกิจกรรมชวนกนัอ่าน 
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การอ่านมีความส าคญัอยา่งยิง่  การอ่านจะตอ้งไดร้ับการปลูกฝังมาตั้งแต่เยาวว์ยัจากครอบครัว  
โรงเรียนและสงัคม โดยตอ้งไดร้ับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน แนวทางในการพฒันาเยาวชนให้มึ
ความรู้ความสามารถโดยการส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสยัรักการอ่าน รู้จกัศึกษาหาความรู้เพื่อน าไปใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั โครงการรณรงคเ์พื่อส่งเสริมการอ่าน ดงัเช่นกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดเ้ร่ิมมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2528มีการเผยแพร่เทคนิคการจดักิจกรรมส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน เช่น  ส่งเสริมการอ่านใน
โรงเรียนทัว่ประเทศโดยมีนโยบายมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด มีการจดัการเรียนการสอนให้
ผูเ้รียนสามารถคิดเป็นท าเป็นมีนิสยัรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง (กรมวิชาการ 2544 : 1) 

โลกยคุปัจจุบนัจะตอ้งสร้างความตระหนกัและฝึกฝนให้คนใฝ่รู้ใฝ่เรียนยิง่ข้ึน จะตอ้งอ่านเก่ง คิด
เป็น ส่ือสารเป็น จึงจะอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุขและประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิต   

การอ่านหนงัสือจึงมีความส าคญัและเป็นประโยชนต่์อชีวิตคนเราอยา่งยิง่ (จินตนา ใบกาซูย,ี 2543 : 
23) ไดส้รุปบทบรรยายขของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ดงัน้ี 

1.  การอ่านหนงัสือท าให้ไดเ้น้ือหาสาระความรู้มากกว่าการศึกษาหาความรู้ดว้ยวิธีอ่ืนๆเช่น การฟัง 
2.  ผูอ่้านสามารถอ่านหนงัสือไดโ้ดยไม่มีการจ ากดัเวลาและสถานท่ีสามารถน าไปไหนมาไหนได้ 
3.  หนงัสือเกบ็ไดน้านกว่าส่ืออยา่งอ่ืนซ่ึงมกัมีอายกุารใชง้านจ ากดั 
4.  ผูอ่้านสามารถฝึกการคิดและสร้างจินตนาการไดเ้องในขณะอ่าน 

          5. การอ่านส่งเสริมให้มีสมองดี มีสมาธินานกว่าและมากกว่าส่ืออยา่งอ่ืน ทั้งน้ีเพราะขณะท่ีอ่าน
จิตใจจะตอ้งมุ่งมัน่อยูก่บัขอ้ความพินิจพิเคราะห์ขอ้ความนั้นๆ 
          6.  ผูอ่้านเป็นผูก้  าหนดการอ่านไดด้ว้ยตนเอง จะอ่านคร่าว ๆ อ่านละเอียด อ่านขา้ม หรืออ่านทุก
ตวัอกัษร เป็นไปตามใจผูอ่้าน หรือจะเลือกอ่านเล่มไหนกไ็ดเ้พราะหนงัสือมีมาก สามารถเลือกอ่านเองได ้

7.  หนงัสือมีหลากหลายรูปแบบและราคาถูกกว่าส่ืออยา่งอ่ืนจึงท าให้สมองของผูอ่้านเปิดกวา้ง 
สร้างแนวคิดและทศันคติไดม้ากกว่าท าให้ผูอ่้านไม่ติดยดึอยูก่บัแนวคิดใดๆโดยเฉพาะ 
          8.  ผูอ่้านเกิดความคิดเห็นไดด้ว้ยตนเองวินิจฉยัเน้ือหาสาระไดด้ว้ยตนเองรวมทั้งหนงัสือบางเล่ม
สามารถน าไปปฏิบติัแลว้เกิดผลดี 

 
นอกจากน้ีมีงานวิจยัท่ีศึกษาถึงผลของการรักการอ่านเป็นพฤติกรรมท่ีควรไดร้ับการสนบัสนุน

ส่งเสริมแก่เยาวชนให้เป็นนิสยั นกัวิชาการหลายท่านกล่าวถึงผลดีของการท่ีเยาวชนมีนิสยัรักการอ่านไว้
หลายประการ เช่น ผูท่ี้รักการอ่านจะสามารถปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงทางสงัคมไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ช่วยให้เยาวชนรู้จกัระงบัอารมณ์ มีความอดทน รู้จกัท่ีจะจดัการกบัความเครียดของตนเองได ้
(ศุภรางค ์อินทุณห์ ,2553 : 1) 

 
 

 

51 
 

ตัวอย่าง     การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 

1.  กิจกรรมเครือข่ายความรู้ 
    วตัถุประสงค ์    1. เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กบัเด็ก เยาวชนในโรงเรียน หรือชุมชน 
     2. เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ 
    3. เพื่อส่งเสริมการเขา้ใชห้้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้ 
     กลุ่มเป้าหมาย   เด็กนกัเรียนระดบัประถมศึกษาและชุมชนในพื้นท่ี 
     รูปแบบของกิจกรรม  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผา่นฐานการเรียนรู้ หรือนนัทนาการในรูปแบบต่าง ๆ 
 

 
ภาพประกอบท่ี 19  แสดงสัญลกัษณ์เครือข่ายความรู้สังคมออนไลน์ 

 

2. กิจกรรมชวนกันอ่าน 
    วตัถุประสงค ์   1. เพื่อชกัชวนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ให้สนใจการอ่านเพิ่มมากข้ึน 
    2. เพื่อเพิ่มจ านวนการอ่านให้มีสถิติการอ่านสูงข้ึน 
    3. เพื่อชกัชวนให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสมคัรเป็นสมาชิกห้องสมุด 
    กลุ่มเป้าหมาย   สมาชิกของห้องสมุดและคนใกลชิ้ดกบัสมาชิก เช่น พ่อ แม่ พี่นอ้ง เพื่อน ๆ คนรู้จกั 
    รูปแบบของกิจกรรม  จดัเสวนาการอ่าน พูดคุยเร่ืองหนงัสือ น าสู่กิจกรรมชวนกนัอ่าน โดยมีเป้าหมายท่ี
จ านวนการอ่านเพิ่มข้ึน จ านวนสมาชิกเพิ่มข้ึน และจดัเกบ็ขอ้มูลสถิติการอ่าน แลกของรางวลัเม่ือส้ินปี
มอบรางวลันกัอ่าน กบัใบประกาศยอดนกัอ่านท่ีผา่นเกณฑ ์   

 
ภาพประกอบท่ี 20 แสดงกิจกรรมชวนกนัอ่าน 
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3. กิจกรรมแรงบันดาลใจสู่นักเขียน 
   วตัถุประสงค ์      1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน สนใจการอ่านมากยิง่ข้ึน 
      2. เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ และพฒันาทกัษะดา้นการเขียน 
   กลุ่มเป้าหมาย   เด็ก และเยาวชน  อาย ุ15-25 ปี 
   รูปแบบของกิจกรรม 1. มีวิทยากรอบรมความรู้เร่ืองทกัษะการเขียน และการวาดภาพประกอบหนงัสือ 
                                     2. ฝึกฝนทกัษะดว้ยกิจกรรมหนงัสือเล่มเลก็ 
 

 
 ภาพประกอบท่ี 21  กิจกรรมแรงบนัดาลใจสู่นกัเขียน 

 

4. กิจกรรมสุดยอดนักอ่าน 
   วตัถุประสงค ์  1. เพื่อส่งเสริมการอ่านหนงัสือในหมวดหมู่เฉพาะ 
              2. เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเกิดความกระตือรือร้น 
   กลุ่มเป้าหมาย   เด็ก และเยาวชน  อาย ุ10-20 ปี 
    รูปแบบของกิจกรรม  แบ่งช่วงอายผุูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จดัแข่งขนัตอบค าถามจากหนงัสือท่ีระบุให้อ่าน
เพื่อชิงรางวลั หรือจดัประกวดสุดยอดนกัอ่านแต่ละช่วงอายุ 
 

 
ภาพประกอบท่ี 22  กิจกรรมสุดยอดนกัอ่าน 

5. กิจกรรมเรียนรู้ชุมชน 
   วตัถุประสงค ์  เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนกัถึงความส าคญัของวิถีความเป็นอยู่ของชุมชน ร่วมกนั
อนุรักษส่ิ์งดีงามให้อยูคู่่ชุมชน และมีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ินเพิ่มข้ึน ใกลชิ้ดกบั
ปราชญท์อ้งถ่ิน 
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   กลุ่มเป้าหมาย   เด็ก และเยาวชน  อาย ุ10-15 ปี 
   รูปแบบของกิจกรรม 1. น าเด็ก ๆ เขา้ไปสมัผสัวิถีชุมชน 
            2. แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม มอบหมายภารกิจ ลงมือปฏิบติั 
            3. สรุปประเมินผล 

 

 
ภาพประกอบท่ี 23  กิจกรรมเรียนรู้ชุมชน 

 
6. กิจกรรมการประหยัดพลังงาน   
   วตัถุประสงค ์  เพื่อให้ความรู้ในการประหยดัพลงังาน ลดโลกร้อน  
    กลุ่มเป้าหมาย   เด็ก เยาวชน และประชาชน 
    รูปแบบของกิจกรรม  มีการตอบค าถามเก่ียวกบั Energy Saving Tips เกมตามล่าหากา๊ซคาร์บอนได 
ออกไซดว์าดภาพระบายสี “ตา้นโลกร้อน เราช่วยได”้  แนะน าหนงัสือส่ิงแวดลอ้ม การประหยดัพลงังาน
ถาม-ตอบเผชิญโลกร้อน ผจญโรคร้าย Yes or No ส่ิงใดสามารถน ามาใช ้รีไซเคิลไดบ้า้ง การลดโลกร้อน
แบบวิถีพอเพียงไดด้ว้ยตนเองเล่าเร่ืองจากหนงัสือลดโลกร้อน จากเพื่อนสู่เพื่อน “ป่ัน” กูโ้ลกร้อน (31 
เส้นทางจกัรยานใน กทม.)  เกมจบัคู่ประโยชนข์องพลงังานทางเลือก  เกมจบัคู่การประหยดัพลงังานท่ี
ถูกตอ้งเกมคน้หาสุดยอดผูพ้ิทกัษโ์ลกรุ่นจ๋ิว เป็นตน้ 

 
 ภาพประกอบท่ี 24  กิจกรรมการประหยดัพลงังาน 
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3. กิจกรรมแรงบันดาลใจสู่นักเขียน 
   วตัถุประสงค ์      1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน สนใจการอ่านมากยิง่ข้ึน 
      2. เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ และพฒันาทกัษะดา้นการเขียน 
   กลุ่มเป้าหมาย   เด็ก และเยาวชน  อาย ุ15-25 ปี 
   รูปแบบของกิจกรรม 1. มีวิทยากรอบรมความรู้เร่ืองทกัษะการเขียน และการวาดภาพประกอบหนงัสือ 
                                     2. ฝึกฝนทกัษะดว้ยกิจกรรมหนงัสือเล่มเลก็ 
 

 
 ภาพประกอบท่ี 21  กิจกรรมแรงบนัดาลใจสู่นกัเขียน 

 

4. กิจกรรมสุดยอดนักอ่าน 
   วตัถุประสงค ์  1. เพื่อส่งเสริมการอ่านหนงัสือในหมวดหมู่เฉพาะ 
              2. เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเกิดความกระตือรือร้น 
   กลุ่มเป้าหมาย   เด็ก และเยาวชน  อาย ุ10-20 ปี 
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7. กิจกรรมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
   วตัถุประสงค ์  เตรียมความพร้อมในดา้นต่าง ๆ เพื่อกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 
   กลุ่มเป้าหมาย   เด็ก เยาวชน และประชาชน 
   รูปแบบของกิจกรรม  รู้จกัแผนท่ีอาเซียนวาดภาพสญัลกัษณ์อาเซียน บอกความหมายของสีระบายธง
ชาติในอาเซียนและบอกช่ือประเทศจบัคู่ประเทศกบัเมืองหลวงในอาเซียนจบัคู่ดอกไมป้ระจ าชาติใน
อาเซียนภาษาทกัทายของชาติอาเซียนคิดให้สนุกกบัสกลุเงินของประเทศอาเซียนอาหารประจ าชาติ
อาเซียนสนุกกบัสถานท่ีส าคญัของประเทศอาเซียนจบัคู่ชุดแต่งกายประจ าชาติอาเซียนเกมสุดยอดอาเซียน
เรียงความ “อาเซียน เม่ือความต่างรวมเป็นหน่ึง” 
 

 
 ภาพประกอบท่ี 25  กิจกรรมกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  

 
8. กิจกรรมสร้างสรรค์งานจากวัสดุเหลือใช้ 
   วตัถุประสงค ์  รู้จกัน าส่ิงของเหลือใชม้าท าให้เกิดประโยชนม์ากท่ีสุดน าวสัดุอ่ืนมาทดแทน ฝึกให้รู้จกั
ประหยดัลดขยะ ตา้นโลกร้อน รู้จกัสร้างสรรคง์านจากวสัดุเหลือใช ้ฝึกความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  
กลุ่มเป้าหมาย   เด็กเยาวชน และประชาชน 
รูปแบบของกิจกรรม 
     -  หุ่นน้ิวต๊อกแต๊ก (ท าจากแกนกระดาษช าระ)  -  สร้างภาพจากวสัดุต่างพื้นผวิ 
                  -  คุณสตัวด๋ึ์งดัง๋ (ท าจากถุงกระดาษ)                    -  ถุงกระดาษ (ท าจากกระดาษหนงัสือพิมพ)์ 
                  - คอปเตอร์กระดาษหมุนต้ิว (ท าจากกล่องนม)    -  ตกปลาป๋อมแป๋ม (ท าจากกล่องนม) 
                  - ท่ีคัน่หนงัสือ (ท าจากแผ่นกระดาษ)                   -  สวนสตัวเ์ดง้ด๋ึง (ท าจากแกนทิชชู) 
                  - ลูกข่างกระดาษ (ท าจากกล่องนม)                      - จานหมุน (ท าจากจานกระดาษ) 
                  -  มา้โยกเยก (ท าจากจานกระดาษ)                       - แผน่ติดโนต้ติดผนงั (ท าจากกระดาษลงั) 
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ภาพประกอบท่ี 26  กิจกรรมสร้างสรรคง์านจากวสัดุเหลือใช ้

 
9. กิจกรรมตระกร้าหนังสือในสวน 
   วตัถุประสงค ์  เพื่อขยายโอกาสบริการการอ่านหนงัสือแก่ผูใ้ชส้วนสาธารณะท่ีไม่ไดเ้ขา้ห้องสมุดให้ได้
อ่านทัว่ถึงให้มากท่ีสุดกลุ่มเป้าหมาย   เด็กเยาวชนผูใ้หญ่ ท่ีเขา้ใชส้วนสาธารณะ  
รูปแบบของกิจกรรม  การน าหนงัสือวารสาร ท่ีมีสาระความรู้ ความบนัเทิงท่ีน่าสนใจใส่ตะกร้าไปวาง
บริการแก่ผูน้ัง่พกัผ่อนภายในสวน ตามศาลาเอนกประสงคแ์ละมา้นัง่ภายในสวนตามจุดต่าง ๆ 
    กลุ่มเป้าหมาย   เด็ก เยาวชน และประชาชน 
 

 
ภาพประกอบท่ี 27  กิจกรรมตระกร้าหนงัสือในสวน 

 
10. กิจกรรมเครือข่ายเยาวชนรักษ์ถ่ิน 
     วตัถุประสงค ์  เป็นการท างานร่วมกนัระหว่างห้องสมุดสีเขียวและเครือข่ายเยาวชนในพื้นท่ี  เพื่อการ
พฒันาความรู้ความเขา้ใจในดา้นต่าง ๆ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน 
     กลุ่มเป้าหมาย   เด็ก เยาวชน และประชาชน 
     รูปแบบของกิจกรรม  จดักิจกรรมรู้เท่าทนัส่ือกระบวนการเรียนรู้ “ดูเป็น”อาสาน าส่ือชุมชนรู้เท่าทนั
โฆษณาท าหนงัสือ Pop-upกิจกรรมสาธิตการท าแป้งโดวต์ลาดนดัเด็กหรรษามหาสนุก 
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ภาพประกอบท่ี 26  กิจกรรมสร้างสรรคง์านจากวสัดุเหลือใช ้
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     วตัถุประสงค ์  เป็นการท างานร่วมกนัระหว่างห้องสมุดสีเขียวและเครือข่ายเยาวชนในพื้นท่ี  เพื่อการ
พฒันาความรู้ความเขา้ใจในดา้นต่าง ๆ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน 
     กลุ่มเป้าหมาย   เด็ก เยาวชน และประชาชน 
     รูปแบบของกิจกรรม  จดักิจกรรมรู้เท่าทนัส่ือกระบวนการเรียนรู้ “ดูเป็น”อาสาน าส่ือชุมชนรู้เท่าทนั
โฆษณาท าหนงัสือ Pop-upกิจกรรมสาธิตการท าแป้งโดวต์ลาดนดัเด็กหรรษามหาสนุก 

5554



56 
 

 
ภาพประกอบท่ี 28  กิจกรรมเครือข่ายเยาวชนรักษถ่ิน 

 
11. กิจกรรมประกวดเรียงความ 
     วตัถุประสงค ์  เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนรู้จกัการใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชนแ์ละส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชน  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
     กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชน  อาย ุ10-15 ปี  
     รูปแบบของกิจกรรม  ประกวดเรียงความ ก าหนดหวัขอ้ให้น่าสนใจ อาจถามเด็กอยากจะเขียน
เรียงความเร่ืองอะไรกไ็ด ้
 

 
ภาพประกอบท่ี 29  กิจกรรมประกวดเรียงความ  

 
12. กิจกรรมอาเซียนร่วมใจ 
    วตัถุประสงค ์  เพื่อให้เด็กและเยาวชนเขา้ใจถึงประชาคมอาเซียนและสามารถบอกไดว้่าสญัลกัษณ์  
และธงของประเทศในกลุ่มอาเซียน  
    กลุ่มเป้าหมาย   ใหเ้ด็กและเยาวชน  อายรุะหว่าง 8-15 ปี 
    รูปแบบของกิจกรรม  ให้เด็กและเยาวชน จบัคู่ประเทศในกลุ่มอาเซียนกบัสัญลกัษณ์และธงของแต่ละ
ประเทศไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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ภาพประกอบท่ี 30  กิจกรรมอาเซียนร่วมใจ 

 

13. กิจกรรมอ่านจับใจความ 
     วตัถุประสงค ์  เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนสามารถสรุปใจความส าคญัของหนงัสือหรือบทความท่ีอ่านได้
อยา่งถูกตอ้ง 
     กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชน  อายรุะหว่าง  10-15 ปี 
     รูปแบบของกิจกรรม  เตรียมบทความหรือข่าวให้เด็กและเยาวชนอ่านท าความเขา้ใจและสรุปเน้ือหา
ให้ไดเ้น้ือความท่ีถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์ 
 

 
ภาพประกอบท่ี 31  กิจกรรมอ่านจบัใจความ 

 

14. กิจกรรมประกวดคัดลายมือ 
     วตัถุประสงค ์  รณรงคก์ารเขียนภาษาไทยให้ถูกตอ้ง ฝึกความรอบคอบ ความระมดัระวงั 
     กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชน  อาย ุ 8-15 ปี 
     รูปแบบของกิจกรรม  ใหเ้ด็กและเยาวชนท่ีสนใจการคดัลายมือ สมคัรเขา้ร่วมกิจกรรม 

 
ภาพประกอบท่ี 32  กิจกรรมประกวดคดัลายมือ 
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ภาพประกอบท่ี 28  กิจกรรมเครือข่ายเยาวชนรักษถ่ิน 

 
11. กิจกรรมประกวดเรียงความ 
     วตัถุประสงค ์  เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนรู้จกัการใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชนแ์ละส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชน  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
     กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชน  อาย ุ10-15 ปี  
     รูปแบบของกิจกรรม  ประกวดเรียงความ ก าหนดหวัขอ้ให้น่าสนใจ อาจถามเด็กอยากจะเขียน
เรียงความเร่ืองอะไรกไ็ด ้
 

 
ภาพประกอบท่ี 29  กิจกรรมประกวดเรียงความ  

 
12. กิจกรรมอาเซียนร่วมใจ 
    วตัถุประสงค ์  เพื่อให้เด็กและเยาวชนเขา้ใจถึงประชาคมอาเซียนและสามารถบอกไดว้่าสญัลกัษณ์  
และธงของประเทศในกลุ่มอาเซียน  
    กลุ่มเป้าหมาย   ใหเ้ด็กและเยาวชน  อายรุะหว่าง 8-15 ปี 
    รูปแบบของกิจกรรม  ให้เด็กและเยาวชน จบัคู่ประเทศในกลุ่มอาเซียนกบัสัญลกัษณ์และธงของแต่ละ
ประเทศไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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ภาพประกอบท่ี 30  กิจกรรมอาเซียนร่วมใจ 

 

13. กิจกรรมอ่านจับใจความ 
     วตัถุประสงค ์  เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนสามารถสรุปใจความส าคญัของหนงัสือหรือบทความท่ีอ่านได้
อยา่งถูกตอ้ง 
     กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชน  อายรุะหว่าง  10-15 ปี 
     รูปแบบของกิจกรรม  เตรียมบทความหรือข่าวให้เด็กและเยาวชนอ่านท าความเขา้ใจและสรุปเน้ือหา
ให้ไดเ้น้ือความท่ีถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์ 
 

 
ภาพประกอบท่ี 31  กิจกรรมอ่านจบัใจความ 

 

14. กิจกรรมประกวดคัดลายมือ 
     วตัถุประสงค ์  รณรงคก์ารเขียนภาษาไทยให้ถูกตอ้ง ฝึกความรอบคอบ ความระมดัระวงั 
     กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชน  อาย ุ 8-15 ปี 
     รูปแบบของกิจกรรม  ใหเ้ด็กและเยาวชนท่ีสนใจการคดัลายมือ สมคัรเขา้ร่วมกิจกรรม 

 
ภาพประกอบท่ี 32  กิจกรรมประกวดคดัลายมือ 
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15. กิจกรรมประกวดวาดภาพ ห้องสมุดในฝัน 
     วตัถุประสงค ์  ให้เด็กและเยาวชนไดใ้ชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน ์และส่งเสริมจินตนาการดา้นศิลปะ  
     กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชน  อาย ุ 8-15 ปี 
     รูปแบบของกิจกรรม  รับสมคัรเด็กและเยาวชนท่ีสนใจประกวดวาดภาพในหวัขอ้ห้องสมุดในฝัน 
 

 
ภาพประกอบท่ี 33  กิจกรรมประกวดวาดภาพหอ้งสมุดในฝัน 

 

16. กิจกรรมบอกรักด้วยการอ่าน 
     วตัถุประสงค ์  เพื่อปลูกฝังนิสยัรักการอ่านให้กบัเด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ไป 
     กลุ่มเป้าหมาย   เด็ก เยาวชน และประชาชน 
     รูปแบบของกิจกรรม   แบ่งกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมออกเป็น 4 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มช่วยกนัคิด หาค าท่ี
บอกรักจากการอ่านทัว่ ๆ ไป เช่น รักคุณเท่าฟ้ารักพ่อแม่เหนือส่ิงอ่ืนใด ฯลฯ  
 

 
ภาพประกอบท่ี 34  กิจกรรมบอกรักดว้ยการอ่าน 
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17. กิจกรรมเกมอ่านดีมีรางวัล 
     วตัถุประสงค ์  เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชนมีนิสยัรักการอ่าน 
     กลุ่มเป้าหมาย   เด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ไป 
     รูปแบบของกิจกรรม  1. ตอบปัญหาจากการอ่าน 2. ทายภาพจากการอ่านโดยมีค าถามและภาพต่าง ๆ 
เตรียมไว ้30 ค าถาม 

 
ภาพประกอบท่ี 35  กิจกรรมเกมอ่านดีมีรางวลั 

 
 18. กิจกรรมแฟช่ันหนังสือ 
     วตัถุประสงค ์1. เพื่อใหเ้ด็กและประชาชน สามารถคน้หาหนงัสือไดด้ว้ยตนเอง 
                     2. เพื่อให้เด็กและประชาชนสนใจการอ่าน กระตุน้ให้เด็กและประชาชน เกิดนิสยัรักการอ่าน 
     กลุ่มเป้าหมาย   เด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ไป 
     รูปแบบของกิจกรรม  1. ให้สมาชิกห้องสมุด แต่งตวับทบาทสมมุติ และจดัท่าเดินประกอบเพลงเดิน
เหมือนเดินแฟชัน่จริง ๆ เช่น หมวด 000 แต่งชุดบรรณารักษ ์หมวด 100 แต่งชุด จิตแพทยแ์ละคนป่วยโรค
จิตหมวด 200 แต่งชุด นกับวช หมวด 500 แต่งชุดนกัวิทยาศาสตร์ ฯลฯ  กลุ่มเป้าหมายท่ีร่วมกิจกรรมจะ
ออกแบบแฟชัน่ตามหมวดหมู่ของตนเอง 
 

 
ภาพประกอบท่ี 36  กิจกรรมแฟชัน่หนงัสือ 
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15. กจิกรรมประกวดวาดภาพ ห้องสมุดในฝัน 
     วตัถุประสงค ์  ให้เด็กและเยาวชนไดใ้ชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน ์และส่งเสริมจินตนาการดา้นศิลปะ  
     กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชน  อาย ุ 8-15 ปี 
     รูปแบบของกิจกรรม  รับสมคัรเด็กและเยาวชนท่ีสนใจประกวดวาดภาพในหวัขอ้ห้องสมุดในฝัน 
 

 
ภาพประกอบท่ี 33  กิจกรรมประกวดวาดภาพหอ้งสมุดในฝัน 

 

16. กิจกรรมบอกรักด้วยการอ่าน 
     วตัถุประสงค ์  เพื่อปลูกฝังนิสยัรักการอ่านให้กบัเด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ไป 
     กลุ่มเป้าหมาย   เด็ก เยาวชน และประชาชน 
     รูปแบบของกิจกรรม   แบ่งกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมออกเป็น 4 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มช่วยกนัคิด หาค าท่ี
บอกรักจากการอ่านทัว่ ๆ ไป เช่น รักคุณเท่าฟ้ารักพ่อแม่เหนือส่ิงอ่ืนใด ฯลฯ  
 

 
ภาพประกอบท่ี 34  กิจกรรมบอกรักดว้ยการอ่าน 
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17. กิจกรรมเกมอ่านดีมีรางวัล 
     วตัถุประสงค ์  เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชนมีนิสยัรักการอ่าน 
     กลุ่มเป้าหมาย   เด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ไป 
     รูปแบบของกิจกรรม  1. ตอบปัญหาจากการอ่าน 2. ทายภาพจากการอ่านโดยมีค าถามและภาพต่าง ๆ 
เตรียมไว ้30 ค าถาม 

 
ภาพประกอบท่ี 35  กิจกรรมเกมอ่านดีมีรางวลั 

 
 18. กิจกรรมแฟช่ันหนังสือ 
     วตัถุประสงค ์1. เพื่อใหเ้ด็กและประชาชน สามารถคน้หาหนงัสือไดด้ว้ยตนเอง 
                     2. เพื่อให้เด็กและประชาชนสนใจการอ่าน กระตุน้ให้เด็กและประชาชน เกิดนิสยัรักการอ่าน 
     กลุ่มเป้าหมาย   เด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ไป 
     รูปแบบของกิจกรรม  1. ให้สมาชิกห้องสมุด แต่งตวับทบาทสมมุติ และจดัท่าเดินประกอบเพลงเดิน
เหมือนเดินแฟชัน่จริง ๆ เช่น หมวด 000 แต่งชุดบรรณารักษ ์หมวด 100 แต่งชุด จิตแพทยแ์ละคนป่วยโรค
จิตหมวด 200 แต่งชุด นกับวช หมวด 500 แต่งชุดนกัวิทยาศาสตร์ ฯลฯ  กลุ่มเป้าหมายท่ีร่วมกิจกรรมจะ
ออกแบบแฟชัน่ตามหมวดหมู่ของตนเอง 
 

 
ภาพประกอบท่ี 36  กิจกรรมแฟชัน่หนงัสือ 
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19. กิจกรรมมหาสงกรานต์ กับห้องสมุด 
     วตัถุประสงค ์  1. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน รู้จกัวฒันธรรมและประเพณีวนัสงกรานต ์ 
    กลุ่มเป้าหมาย   เด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ไป 
     รูปแบบกิจกรรม  1. ห้องสมุดจดัสถานท่ีให้เป็นแบบไทย ๆ มีโต๊ะหมู่บูชา 
                                 2. เชิญแขกผูใ้หญ่มานัง่เป็นประธาน 
                                 3. ให้สมาชิกห้องสมุดรดน ้าขอพรจากผูใ้หญ่  มีการละเล่นตามแบบประเพณี 
 

 
ภาพประกอบท่ี 37  กิจกรรมมหาสงกรานตก์บัหอ้งสมุด 

 
20. กิจกรรมเล่านิทานจากดินน า้มัน 
     วตัถุประสงค ์1. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังนิสยัรักการอ่านให้กบัเด็ก และประชาชน 
                           2. เพื่อส่งเสริมจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ 
                          3. เพื่อให้เด็กกลา้แสดงออก 
     กลุ่มเป้าหมาย   เด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ไป 
     รูปแบบของกิจกรรม  1. แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม 
                                 2. ให้แต่ละกลุ่มเล่านิทานพร้อมป้ันดินน ้ามนัประกอบเร่ืองท่ีเล่า 
 

 
ภาพประกอบท่ี 38  กิจกรรมเล่านิทานจากดินน ้ ามนั 
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21. กิจกรรมบิงโกวิทยาศาสตร์ 
     วตัถุประสงค ์  เพื่อให้สร้างความรู้ในเร่ืองประเภทของสตัวบ์ก สตัวน์ ้า สตัวปี์กพืชสมุนไพรต่าง ๆ 
     กลุ่มเป้าหมาย   เด็ก สมาชิกห้องสมุด 
     รูปแบบของกิจกรรม  ก าหนดช่ือของสตัวป์ระเภทต่าง ๆ และพืชสมุนไพร เพื่อให้ผูร่้วมกิจกรรม
แข่งขนักนัและอ่านหาความรู้ในเร่ืองสตัวแ์ละพืช รู้จกัแบ่งประเภทไดถู้กตอ้ง 
 

 
ภาพประกอบท่ี 39 กิจกรรมบิงโกวิทยาศาสตร์ 

 

22. กิจกรรม หนอนน้อยนักอ่าน 
     วตัถุประสงค ์  เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก ๆ สนใจอ่านหนงัสือมากข้ึน  
     กลุ่มเป้าหมาย   เด็ก  เยาวชน 
     รูปแบบของกิจกรรม  ก าหนดให้อ่านหนงัสือ 1 เล่ม ไดก้ระดาษสีต่อเป็นรูปตวัหนอน 1 ขอ้ ถา้แข่งกนั
อ่านไดเ้ล่น ตวัหนอนจะยาวไปเร่ือย ท าให้เด็ก ๆ รู้สึกสนุกกบัการอ่าน โดยแข่งกินต่อตวัหนอนให้ยาว 
เม่ือครบก าหนดเวลา   ถา้มีการมอบของรางวลัจะช่วยสร้างแรงจูงใจ 
 

 
ภาพประกอบท่ี 40  กิจกรรมหนอนนอ้ยนกัอ่าน 

 

23. กิจกรรมแสตมป์รักการอ่าน 
     วตัถุประสงค ์  เพื่อสร้างแรงจูงใจและเกิดความเพลิดเพลินในการอ่าน 
     กลุ่มเป้าหมาย   เด็กท่ีเป็นสมาชิกห้องสมุดและไม่เป็นสมาชิก 
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19. กิจกรรมมหาสงกรานต์ กับห้องสมุด 
     วตัถุประสงค ์  1. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน รู้จกัวฒันธรรมและประเพณีวนัสงกรานต ์ 
    กลุ่มเป้าหมาย   เด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ไป 
     รูปแบบกิจกรรม  1. ห้องสมุดจดัสถานท่ีให้เป็นแบบไทย ๆ มีโต๊ะหมู่บูชา 
                                 2. เชิญแขกผูใ้หญ่มานัง่เป็นประธาน 
                                 3. ให้สมาชิกห้องสมุดรดน ้าขอพรจากผูใ้หญ่  มีการละเล่นตามแบบประเพณี 
 

 
ภาพประกอบท่ี 37  กิจกรรมมหาสงกรานตก์บัหอ้งสมุด 

 
20. กิจกรรมเล่านิทานจากดินน า้มัน 
     วตัถุประสงค ์1. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังนิสยัรักการอ่านให้กบัเด็ก และประชาชน 
                           2. เพื่อส่งเสริมจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ 
                          3. เพื่อให้เด็กกลา้แสดงออก 
     กลุ่มเป้าหมาย   เด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ไป 
     รูปแบบของกิจกรรม  1. แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม 
                                 2. ให้แต่ละกลุ่มเล่านิทานพร้อมป้ันดินน ้ามนัประกอบเร่ืองท่ีเล่า 
 

 
ภาพประกอบท่ี 38  กิจกรรมเล่านิทานจากดินน ้ ามนั 
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21. กิจกรรมบิงโกวิทยาศาสตร์ 
     วตัถุประสงค ์  เพื่อให้สร้างความรู้ในเร่ืองประเภทของสตัวบ์ก สตัวน์ ้า สตัวปี์กพืชสมุนไพรต่าง ๆ 
     กลุ่มเป้าหมาย   เด็ก สมาชิกห้องสมุด 
     รูปแบบของกิจกรรม  ก าหนดช่ือของสตัวป์ระเภทต่าง ๆ และพืชสมุนไพร เพื่อให้ผูร่้วมกิจกรรม
แข่งขนักนัและอ่านหาความรู้ในเร่ืองสตัวแ์ละพืช รู้จกัแบ่งประเภทไดถู้กตอ้ง 
 

 
ภาพประกอบท่ี 39 กิจกรรมบิงโกวิทยาศาสตร์ 

 

22. กิจกรรม หนอนน้อยนักอ่าน 
     วตัถุประสงค ์  เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก ๆ สนใจอ่านหนงัสือมากข้ึน  
     กลุ่มเป้าหมาย   เด็ก  เยาวชน 
     รูปแบบของกิจกรรม  ก าหนดให้อ่านหนงัสือ 1 เล่ม ไดก้ระดาษสีต่อเป็นรูปตวัหนอน 1 ขอ้ ถา้แข่งกนั
อ่านไดเ้ล่น ตวัหนอนจะยาวไปเร่ือย ท าให้เด็ก ๆ รู้สึกสนุกกบัการอ่าน โดยแข่งกินต่อตวัหนอนให้ยาว 
เม่ือครบก าหนดเวลา   ถา้มีการมอบของรางวลัจะช่วยสร้างแรงจูงใจ 
 

 
ภาพประกอบท่ี 40  กิจกรรมหนอนนอ้ยนกัอ่าน 

 

23. กิจกรรมแสตมป์รักการอ่าน 
     วตัถุประสงค ์  เพื่อสร้างแรงจูงใจและเกิดความเพลิดเพลินในการอ่าน 
     กลุ่มเป้าหมาย   เด็กท่ีเป็นสมาชิกห้องสมุดและไม่เป็นสมาชิก 
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      รูปแบบของกิจกรรม  โดยก าหนดให้สมาชิกยมืหนงัสือ 1 ครั้ ง ให้แสตมป์ 1 ดวง แลว้สะสมตาม
จ านวนท่ีก าหนดมาแลกของท่ีระลึกจากห้องสมุด เช่น กล่องเคร่ืองเขียน ตุ๊กตา ฯลฯ 
 

 
ภาพประกอบท่ี 41  กิจกรรมแสตมป์รักการอ่าน 

 

24. กิจกรรมนิทานหน้าเดียว 
     วตัถุประสงค ์  เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดใ้ชจิ้นตนาการสร้างสรรคใ์ห้เป็นเร่ืองนิทานจากโจทยท่ี์         
ก าหนดโดยอาศยัประสบการณ์ท่ีไดอ่้านหนงัสือ ท าให้เกิดความสนุกสนาน 
     กลุ่มเป้าหมาย   เด็กผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
     รูปแบบของกิจกรรม  ก าหนดโจทยใ์ห้ เช่น ก าหนดมีกระต่าย 2 ตวั ให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมใชจิ้นตนาการ 
แต่งนิทานท่ีเก่ียวกบักระต่าย ภายในกระดาษ 1 หนา้ ท าให้ไดนิ้ทานหลายเร่ืองท่ีเก่ียวกบักระต่าย น ามา
อ่านให้เพื่อน ๆ ฟัง ท าให้สนุกเพลิดเพลิน 
 

 
ภาพประกอบท่ี 42  กิจกรรมนิทานหนา้เดียว 

 

25. กิจกรรมศิลปประดิษฐ์ตุ๊กตาหัวดินสอ 
     วตัถุประสงค ์ เพื่อสร้างจินตนาการความคิดสร้างสรรค ์แรงจูงใจในการอ่านและเขียนมากข้ึน         
     กลุ่มเป้าหมาย   ผูใ้ชบ้ริการห้องสมุด ทั้งเด็กและผูใ้หญ่ท่ีสนใจ 
     รูปแบบของกิจกรรม  ใชล้วดก ามะหยีด่ดัเป็นรูปต่าง ๆ ตามจินตนาการแต่ละคน เพื่อน าไปติดท่ีดินสอ 
เพื่อความสวยงามและท าให้เด็ก ๆ เกิดความสนุก สนใจน าดินสอท่ีตวัเองตกแต่งมาเขียนหนงัสือ ท าให้
เกิดความเพลิดเพลิน 
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ภาพประกอบท่ี 43  กิจกรรมศิลปประดิษฐตุ๊์กตาหวัดินสอ 
 

26. กิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศห้องสมุด 
     วตัถุประสงค ์   1. เพื่อสร้างบรรยากาศใหม่ให้ดีข้ึน เกิดความรู้สึกสบาย   เพื่อความเป็นระเบียบ 
สะดวก  และดึงดูดความสนใจ เขา้สู่กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
     กลุ่มเป้าหมาย   ประชาชนทัว่ไป และสมาชิกห้องสมุด 
     รูปแบบของกิจกรรม  1. ปรับเปล่ียนบรรยากาศในห้องสมุดเนน้ความสะอาด เป็นระเบียบ สะดวก 
สบาย  ตกแต่งสวนทั้งในอาคาร-นอกอาคาร 

 
ภาพประกอบท่ี 44  กิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศหอ้งสมุด 

 

27. กิจกรรมวันลอยกระทง 
     วตัถุประสงค ์ 1. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทัว่ไปตระหนกัถึงวฒันธรรม-ขนบธรรมเนียมไทย 
  2. เพื่อให้ตระหนกัถึงวสัดุท่ีใชท้ ากระทงแบบอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
     กลุ่มเป้าหมาย 1. เด็กสมาชิกห้องสมุดและประชาชนทัว่ไป  
     รูปแบบของกิจกรรม 1. จดันิทรรศการ การลอยกระทง   2. ให้ความรู้เร่ืองการท ากระทง วสัดุท่ีน ามา
ท าช่วยลดโลกร้อน และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม   3. ลงมือท ากระทงดว้ยใบขา้วโพดและใบตองสด 
 

 
ภาพประกอบท่ี 45  กิจกรรมวนัลอยกระทง 
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      รูปแบบของกิจกรรม  โดยก าหนดให้สมาชิกยมืหนงัสือ 1 ครั้ ง ให้แสตมป์ 1 ดวง แลว้สะสมตาม
จ านวนท่ีก าหนดมาแลกของท่ีระลึกจากห้องสมุด เช่น กล่องเคร่ืองเขียน ตุ๊กตา ฯลฯ 
 

 
ภาพประกอบท่ี 41  กิจกรรมแสตมป์รักการอ่าน 

 

24. กิจกรรมนิทานหน้าเดียว 
     วตัถุประสงค ์  เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดใ้ชจิ้นตนาการสร้างสรรคใ์ห้เป็นเร่ืองนิทานจากโจทยท่ี์         
ก าหนดโดยอาศยัประสบการณ์ท่ีไดอ่้านหนงัสือ ท าให้เกิดความสนุกสนาน 
     กลุ่มเป้าหมาย   เด็กผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
     รูปแบบของกิจกรรม  ก าหนดโจทยใ์ห้ เช่น ก าหนดมีกระต่าย 2 ตวั ให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมใชจิ้นตนาการ 
แต่งนิทานท่ีเก่ียวกบักระต่าย ภายในกระดาษ 1 หนา้ ท าให้ไดนิ้ทานหลายเร่ืองท่ีเก่ียวกบักระต่าย น ามา
อ่านให้เพื่อน ๆ ฟัง ท าให้สนุกเพลิดเพลิน 
 

 
ภาพประกอบท่ี 42  กิจกรรมนิทานหนา้เดียว 

 

25. กิจกรรมศิลปประดิษฐ์ตุ๊กตาหัวดินสอ 
     วตัถุประสงค ์ เพื่อสร้างจินตนาการความคิดสร้างสรรค ์แรงจูงใจในการอ่านและเขียนมากข้ึน         
     กลุ่มเป้าหมาย   ผูใ้ชบ้ริการห้องสมุด ทั้งเด็กและผูใ้หญ่ท่ีสนใจ 
     รูปแบบของกิจกรรม  ใชล้วดก ามะหยีด่ดัเป็นรูปต่าง ๆ ตามจินตนาการแต่ละคน เพื่อน าไปติดท่ีดินสอ 
เพื่อความสวยงามและท าให้เด็ก ๆ เกิดความสนุก สนใจน าดินสอท่ีตวัเองตกแต่งมาเขียนหนงัสือ ท าให้
เกิดความเพลิดเพลิน 
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ภาพประกอบท่ี 43  กิจกรรมศิลปประดิษฐตุ๊์กตาหวัดินสอ 
 

26. กิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศห้องสมุด 
     วตัถุประสงค ์   1. เพื่อสร้างบรรยากาศใหม่ให้ดีข้ึน เกิดความรู้สึกสบาย   เพื่อความเป็นระเบียบ 
สะดวก  และดึงดูดความสนใจ เขา้สู่กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
     กลุ่มเป้าหมาย   ประชาชนทัว่ไป และสมาชิกห้องสมุด 
     รูปแบบของกิจกรรม  1. ปรับเปล่ียนบรรยากาศในห้องสมุดเนน้ความสะอาด เป็นระเบียบ สะดวก 
สบาย  ตกแต่งสวนทั้งในอาคาร-นอกอาคาร 

 
ภาพประกอบท่ี 44  กิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศหอ้งสมุด 

 

27. กิจกรรมวันลอยกระทง 
     วตัถุประสงค ์ 1. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทัว่ไปตระหนกัถึงวฒันธรรม-ขนบธรรมเนียมไทย 
  2. เพื่อให้ตระหนกัถึงวสัดุท่ีใชท้ ากระทงแบบอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
     กลุ่มเป้าหมาย 1. เด็กสมาชิกห้องสมุดและประชาชนทัว่ไป  
     รูปแบบของกิจกรรม 1. จดันิทรรศการ การลอยกระทง   2. ให้ความรู้เร่ืองการท ากระทง วสัดุท่ีน ามา
ท าช่วยลดโลกร้อน และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม   3. ลงมือท ากระทงดว้ยใบขา้วโพดและใบตองสด 
 

 
ภาพประกอบท่ี 45  กิจกรรมวนัลอยกระทง 
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28. กิจกรรมของขวัญวันพ่อ 
     วตัถุประสงค ์  1. เพื่อให้เด็ก ๆ ไดท้ าของขวญัเป็นการ์ดให้พ่อ 
                2. เพื่อใหใ้ชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
                3. เพื่อให้เด็กไดแ้สดงความรักกบัพ่อดว้ยการท าของดว้ยตวัเอง 
กลุ่มเป้าหมาย   กลุ่มสมาชิกห้องสมุดและเด็กทัว่ไป 
รูปแบบของกิจกรรม  จดัเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ไวใ้ห ้ ให้เด็กแต่ละคนไดเ้ลือกวสัดุอุปกรณ์ท่ีชอบประดิษฐ์
การ์ดตามความตอ้งการ 

 
ภาพประกอบท่ี  46  กิจกรรมของขวญัวนัพอ่ 

 

29. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
     วตัถุประสงค ์ 1. เพื่อให้ความส าคญัแก่เด็ก เห็นคุณค่าของเด็ก 
                            2. เพื่อให้เด็กไดแ้สดงออก สนุก และมีความสุข 
               3. เพื่อให้เด็กไดร่้วมกิจกรรมของห้องสมุด 
     กลุ่มเป้าหมาย   กลุ่มเด็กสมาชิกและเด็กทัว่ไป 
     รูปแบบของกิจกรรม  1. เด็กไดร่้วมกิจกรรมเกมต่าง ๆ   ไดข้องขวญั และรับประทานอาหารร่วมกนั 
  

 
ภาพประกอบท่ี 47  กิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติ 
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30. กิจกรรมจัดหนังสือให้อ่าน” 
     วตัถุประสงค ์  1. เพื่อรณรงคใ์ห้ประชาชนอ่านหนงัสือเพิ่มมากข้ึนเพื่อให้สอดคลอ้งกบัปีแห่งการอ่าน 
เมืองหนงัสือโลก 
    2. เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธห์้องสมุด 
    3. เพื่อให้ประชาชนใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์
     กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มแม่คา้-พ่อคา้   วินมอเตอร์ไซค ์กลุ่มคนขบัรถ  และชุมชน 
     รูปแบบของกิจกรรม  จดัมุมหนงัสือ  กล่องหนงัสือ  กระเชา้หนงัสือ 
 

 
ภาพประกอบท่ี 48  กิจกรรมจดัหนงัสือใหน่้าอ่าน 

 

31. กิจกรรมฟองสบู่มหาสนุก (ฟองสบู่วิทยาศาสตร์) 
     วตัถุประสงค ์  1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กไดท้ ากิจกรรมในเชิงวิทยาศาสตร์ 
                    2. เพื่อให้เกิดความสามคัคี แบ่งหนา้ท่ี และช่วยเหลอืกนัภายในกลุ่มเป้าหมาย      
รูปแบบของกิจกรรม  แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน น าสบู่มาหัน่เป็นช้ินเลก็ ๆ (1 กอ้น) ละลายในน ้าคร่ึงแกว้ 
เติมน ้าตาลทรายครั้ งละ 1 ชอ้นชา (เติมจนน ้าสบู่มีความหนืดเลก็นอ้ย) ขดลวดให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ จุ่มลง
ในน ้าสบู่ท่ีเตรียมไวแ้ลว้เป่า 
 

 
ภาพประกอบท่ี 49  กิจกรรมฟองสบู่มหาสนุก 

 

32. กิจกรรมจรวดน้อยเจ้าเวหา 
     วตัถุประสงค ์  1. เป็นการสร้างสมาธิให้กบัเด็ก ถา้พบัตรงตามขั้นตอนจรวดกจ็ะออกมาสวยงาม 
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28. กิจกรรมของขวัญวันพ่อ 
     วตัถุประสงค ์  1. เพื่อให้เด็ก ๆ ไดท้ าของขวญัเป็นการ์ดให้พ่อ 
                2. เพื่อใหใ้ชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
                3. เพื่อให้เด็กไดแ้สดงความรักกบัพ่อดว้ยการท าของดว้ยตวัเอง 
กลุ่มเป้าหมาย   กลุ่มสมาชิกห้องสมุดและเด็กทัว่ไป 
รูปแบบของกิจกรรม  จดัเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ไวใ้ห ้ ให้เด็กแต่ละคนไดเ้ลือกวสัดุอุปกรณ์ท่ีชอบประดิษฐ์
การ์ดตามความตอ้งการ 

 
ภาพประกอบท่ี  46  กิจกรรมของขวญัวนัพอ่ 

 

29. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
     วตัถุประสงค ์ 1. เพื่อให้ความส าคญัแก่เด็ก เห็นคุณค่าของเด็ก 
                            2. เพื่อให้เด็กไดแ้สดงออก สนุก และมีความสุข 
               3. เพื่อให้เด็กไดร่้วมกิจกรรมของห้องสมุด 
     กลุ่มเป้าหมาย   กลุ่มเด็กสมาชิกและเด็กทัว่ไป 
     รูปแบบของกิจกรรม  1. เด็กไดร่้วมกิจกรรมเกมต่าง ๆ   ไดข้องขวญั และรับประทานอาหารร่วมกนั 
  

 
ภาพประกอบท่ี 47  กิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติ 
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   2. เพิ่มทกัษะต่าง ๆ เช่น การสงัเกตรายละเอียด กระบวนการคิด 
     กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชน 
     รูปแบบของกิจกรรม  พี่อาสาสมคัรสอนน้อง ๆ พบัจรวดในแบบต่าง ๆ เช่นแบบGlider The Delta 
Gomez แลว้ให้เด็กแข่งกนัร่อนจรวดว่าใครจะมีเทคนิคท่ีท าให้จรวดบินไดน้านท่ีสุด 

 

 
ภาพประกอบท่ี 50  กิจกรรมจรวดนอ้ยเจา้เวหา 

 

33. กิจกรรม  ลกูโป่งแปลงร่าง 
     วตัถุประสงค ์  ส่งเสริมให้ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด และจินตนาการ 
     กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชน 
      รูปแบบของกิจกรรม  สอนเด็ก ๆ บิดลูกโป่งยาวให้เป็นรูปต่าง ๆ เช่น รูปดอกไม ้รูปสุนขั ดาบซามูไร 
มงกฏุ เป็นตน้ แลว้น ามาเป็นส่วนหน่ึงในการเล่านิทาน 
 

 
ภาพประกอบท่ี 51  กิจกรรมลูกโป่งแปลงร่าง 

 

 34. กิจกรรมดีไซน์เนอร์ตัวน้อย 
      วตัถุประสงค ์   1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบ 
     2. ส่งเสริมให้มีการระดมความคิด ความสามคัคี 
      กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชน 
       รูปแบบของกิจกรรม  ให้เด็ก ๆ แบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 4-5 คน ออกแบบชุดจากกระดาษหนงัสือพิมพ ์
ตกแต่ง ระบายสีให้สวยงาม 
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ภาพประกอบท่ี 52  กิจกรรมดีไซน์เนอร์ตวันอ้ย 

 

35. กิจกรรมค าถวายพระพรในหลวง 
     วตัถุประสงค ์  เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนไดแ้สดงความจงรักภกัดีต่อในหลวง  
     กลุ่มเป้าหมาย   เด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ไป 
     รูปแบบของกิจกรรม  ใหเ้ขียนค าถวายพระพรแด่ในหลวงลงในกระดาษรูปใบโพธ์ิ 
 

 
ภาพประกอบท่ี 53  กิจกรรมค าถวายพระพรในหลวง 

 

 36. กิจกรรมวงล้อค าศัพท์ 
      วตัถุประสงค ์  เพื่อส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน และฝึกทกัษะในการอ่าน การเขียนค าศพัท์  
      กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชน 
      รูปแบบของกิจกรรม  แนะน าเด็ก ๆ ให้รู้จกัวิธีการใชว้งลอ้ค าศพัท ์จากนั้นฝึกการอ่านออกเสียงและ
ฝึกเขียนค ายาก  ตั้งค าถาม/ค าตอบจากค าท่ีอ่าน รวมทั้งหาความหมายของค านั้น ๆ ได ้

 
ภาพประกอบท่ี 54  กิจกรรมวงลอ้ค าศพัท์ 
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ภาพประกอบท่ี 54  กิจกรรมวงลอ้ค าศพัท์ 
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37. กิจกรรมท่องบท “อาขยาน” กันเถอะ 
     วตัถุประสงค ์  1. เพื่อเป็นพื้นฐานดา้นการอ่านบทร้อยกรองแก่เด็กและเยาวชน 
                             2. เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชนซาบซ้ึงในภาษา และรักภาษาไทยมากข้ึน 
     กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชน 
     รูปแบบของกิจกรรม  น าบทอาขยานท่ีมีเน้ือหาสอดแทรกคติเตือนใจ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม โดย
จดัท าเป็นชุดส่งเสริมการอ่านให้เด็กและเยาวชนเลือกบทท่อง และจดัประกวดท่องบทอาขยานเพื่อให้
รางวลัแก่เด็กและเยาวชนท่ีมีความสามารถดา้นภาษาและการอ่าน 
 

 
ภาพประกอบท่ี 55  กิจกรรมท่องบทอาขยานกนัเถอะ 

 

38. กิจกรรมเขียนสวยด้วยมือเรา 
วตัถุประสงค ์  เพื่อให้เด็กและเยาวชนเขียนหนงัสือไทยไดส้วยงามถูกตอ้งตามแบบท่ีก าหนด  
กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชน 
รูปแบบของกิจกรรม     ฝึกคดัลายมือตามแบบท่ีก าหนดให้ 
 

 
ภาพประกอบท่ี 56  กิจกรรมเขียนสวยดว้ยมือเรา 

 
39. กิจกรรมหุ่นมือ ส่ือภาษา 

วตัถุประสงค ์  ส่งเสริมการอ่านและการใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง 
กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชน 
 รูปแบบของกิจกรรม  ใชหุ่้นมือประกอบการร้องเพลงสอนการใชภ้าษา 
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ภาพประกอบท่ี 57  กิจกรรมหุ่นมือ ส่ือภาษา 

 

40. กิจกรรมหนังสือเคลือ่นท่ีสู่ชุมชน 
วตัถุประสงค ์  เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลุ่มเป้าหมาย   เด็ก เยาวชน และประชาชน 
รูปแบบของกิจกรรม  น าหนงัสือใส่กระเชา้หรือกล่องของขวญั น าไปให้เด็กและประชาชนอ่าน 
 

 
ภาพประกอบท่ี 58  กิจกรรมหนงัสือเคล่ือนท่ีสู่ชุมชน 

41. กิจกรรมรวมกันเราอยู่ 
วตัถุประสงค ์  1. เพื่อฝึกการส่ือสารภายในทีม 
               2. เพื่อให้รู้จกัการวางแผนก่อนการเร่ิมกิจกรรม 
       3. เพื่อให้สมาชิกภายในกลุ่มรู้จกัความสามคัคี 
กลุ่มเป้าหมาย   สมาชิกอายรุะหว่าง  5-15 ปี 
รูปแบบของกิจกรรม ให้ผูเ้ล่นแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 8-10 คน น าหนงัสือพิมพม์า 1 แผน่ ให้สมาชิกในกลุ่ม 

ยนืบนหนงัสือพิมพ ์โดยท่ีพบัหนงัสือพิมพเ์ลก็ลงเร่ือย ๆ กลุ่มท่ียนืบนหนงัสือพิมพไ์ดห้มดและ
หนงัสือพิมพไ์ม่ขาดมีสภาพสมบูรณ์ท่ีสุดเป็นผูช้นะ 
  

68



68 
 

37. กิจกรรมท่องบท “อาขยาน” กันเถอะ 
     วตัถุประสงค ์  1. เพื่อเป็นพื้นฐานดา้นการอ่านบทร้อยกรองแก่เด็กและเยาวชน 
                             2. เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชนซาบซ้ึงในภาษา และรักภาษาไทยมากข้ึน 
     กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชน 
     รูปแบบของกิจกรรม  น าบทอาขยานท่ีมีเน้ือหาสอดแทรกคติเตือนใจ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม โดย
จดัท าเป็นชุดส่งเสริมการอ่านให้เด็กและเยาวชนเลือกบทท่อง และจดัประกวดท่องบทอาขยานเพื่อให้
รางวลัแก่เด็กและเยาวชนท่ีมีความสามารถดา้นภาษาและการอ่าน 
 

 
ภาพประกอบท่ี 55  กิจกรรมท่องบทอาขยานกนัเถอะ 

 

38. กิจกรรมเขียนสวยด้วยมือเรา 
วตัถุประสงค ์  เพื่อให้เด็กและเยาวชนเขียนหนงัสือไทยไดส้วยงามถูกตอ้งตามแบบท่ีก าหนด  
กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชน 
รูปแบบของกิจกรรม     ฝึกคดัลายมือตามแบบท่ีก าหนดให้ 
 

 
ภาพประกอบท่ี 56  กิจกรรมเขียนสวยดว้ยมือเรา 

 
39. กิจกรรมหุ่นมือ ส่ือภาษา 

วตัถุประสงค ์  ส่งเสริมการอ่านและการใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง 
กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชน 
 รูปแบบของกิจกรรม  ใชหุ่้นมือประกอบการร้องเพลงสอนการใชภ้าษา 
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ภาพประกอบท่ี 57  กิจกรรมหุ่นมือ ส่ือภาษา 

 

40. กิจกรรมหนังสือเคลือ่นท่ีสู่ชุมชน 
วตัถุประสงค ์  เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลุ่มเป้าหมาย   เด็ก เยาวชน และประชาชน 
รูปแบบของกิจกรรม  น าหนงัสือใส่กระเชา้หรือกล่องของขวญั น าไปให้เด็กและประชาชนอ่าน 
 

 
ภาพประกอบท่ี 58  กิจกรรมหนงัสือเคล่ือนท่ีสู่ชุมชน 

41. กิจกรรมรวมกันเราอยู่ 
วตัถุประสงค ์  1. เพื่อฝึกการส่ือสารภายในทีม 
               2. เพื่อให้รู้จกัการวางแผนก่อนการเร่ิมกิจกรรม 
       3. เพื่อให้สมาชิกภายในกลุ่มรู้จกัความสามคัคี 
กลุ่มเป้าหมาย   สมาชิกอายรุะหว่าง  5-15 ปี 
รูปแบบของกิจกรรม ให้ผูเ้ล่นแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 8-10 คน น าหนงัสือพิมพม์า 1 แผน่ ให้สมาชิกในกลุ่ม 

ยนืบนหนงัสือพิมพ ์โดยท่ีพบัหนงัสือพิมพเ์ลก็ลงเร่ือย ๆ กลุ่มท่ียนืบนหนงัสือพิมพไ์ดห้มดและ
หนงัสือพิมพไ์ม่ขาดมีสภาพสมบูรณ์ท่ีสุดเป็นผูช้นะ 
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ภาพประกอบท่ี 59  กิจกรรมรวมกนัเราอยู่ 

 

42. กิจกรรมเชือกต่อชีวิต 
วตัถุประสงค ์  1. เพื่อให้รู้จกัการวางแผนของกลุ่ม 
                 2. เพื่อให้รู้จกัความสามคัคีและมีความคิดสร้างสรรคภ์ายในทีม 
กลุ่มเป้าหมาย   สมาชิกอายรุะหว่าง  7-12 ปี 
รูปแบบของกิจกรรม  ให้ผูเ้ล่นแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 7-8 คน น าเชือกฟางท่ีไดม้า 1 เส้น ท าอะไรกไ็ดใ้ห้

เชือกท่ีไดม้านั้นยาวท่ีสุดกลุ่มไหนน ามาต่อกนัไดย้าวท่ีสุดเป็นผูช้นะ 
  

 
ภาพประกอบท่ี 60  กิจกรรมเชือกต่อชีวิต 

 

43. กิจรรมรู้จักอาเซียน 
วตัถุประสงค ์  1. มีความรู้ความเขา้ใจในความหมายของประชาคมอาเซียน 
    2. มีทกัษะในการท ากิจกรรมร่วมกนั 
  3. รู้จกัความสามคัคีภายในกลุ่ม 
กลุ่มเป้าหมาย   สมาชิกท่ีมีอายรุะหว่าง  8-12 ปี 
รูปแบบของกิจกรรม  ให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 7-8 คน เม่ือแบ่งกลุ่มเสร็จแลว้ให้ส่งตวัแทนมาเปิด

แผน่ป้ายเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มดูภาพหรือค าบรรยายในแผน่ป้ายและให้สมาชิกในแต่ละกลุ่ม
ตอบค าถาม กลุ่มไหนตอบถูกได้คะแนนมากท่ีสุดเป็นผูช้นะ 
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ภาพประกอบท่ี 61  กิจกรรมรู้จกัอาเซียน 

 

44. กิจกรรม กล่องปริศนา สัมผัสพิศวง 
วตัถุประสงค ์   1. ฝึกการวางแผนก่อนเร่ิมกิจกรรม 
     2. ฝึกความสามคัคีในการท ากิจกรรมเป็นทีม   
กลุ่มเป้าหมาย   สมาชิกท่ีมีอายรุะหว่าง  6-12 ปี 
รูปแบบของกิจกรรม  ให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 10คนข้ึนไป เม่ือแบ่งกลุ่มเสร็จแลว้ให้สมาชิกส่ง

ตวัแทนมารับกระดาษกบัดินสอกลุ่มละ 1 ชุด และให้สมาชิกแบ่งหนา้ท่ีกนัโดยให้สมาชิกในกลุ่ม 
1 คน คอยจดหรือบนัทึกส่วนสมาชิกท่ีเหลือไปลว้งสมัผสัของในกล่องปริศนาแลว้มาบอกว่า
ส่ิงของท่ีสมัผสัไดคื้ออะไร กลุ่มไหนเขียนถูกตอ้งมากท่ีสุดเป็นผูช้นะ 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 62  กิจกรรมกล่องปริศนา สัมผสัพิศวง 
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ภาพประกอบท่ี 59  กิจกรรมรวมกนัเราอยู่ 

 

42. กิจกรรมเชือกต่อชีวิต 
วตัถุประสงค ์  1. เพื่อให้รู้จกัการวางแผนของกลุ่ม 
                 2. เพื่อให้รู้จกัความสามคัคีและมีความคิดสร้างสรรคภ์ายในทีม 
กลุ่มเป้าหมาย   สมาชิกอายรุะหว่าง  7-12 ปี 
รูปแบบของกิจกรรม  ให้ผูเ้ล่นแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 7-8 คน น าเชือกฟางท่ีไดม้า 1 เส้น ท าอะไรกไ็ดใ้ห้

เชือกท่ีไดม้านั้นยาวท่ีสุดกลุ่มไหนน ามาต่อกนัไดย้าวท่ีสุดเป็นผูช้นะ 
  

 
ภาพประกอบท่ี 60  กิจกรรมเชือกต่อชีวิต 

 

43. กิจรรมรู้จักอาเซียน 
วตัถุประสงค ์  1. มีความรู้ความเขา้ใจในความหมายของประชาคมอาเซียน 
    2. มีทกัษะในการท ากิจกรรมร่วมกนั 
  3. รู้จกัความสามคัคีภายในกลุ่ม 
กลุ่มเป้าหมาย   สมาชิกท่ีมีอายรุะหว่าง  8-12 ปี 
รูปแบบของกิจกรรม  ให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 7-8 คน เม่ือแบ่งกลุ่มเสร็จแลว้ให้ส่งตวัแทนมาเปิด

แผน่ป้ายเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มดูภาพหรือค าบรรยายในแผน่ป้ายและให้สมาชิกในแต่ละกลุ่ม
ตอบค าถาม กลุ่มไหนตอบถูกได้คะแนนมากท่ีสุดเป็นผูช้นะ 
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ภาพประกอบท่ี 61  กิจกรรมรู้จกัอาเซียน 

 

44. กิจกรรม กล่องปริศนา สัมผัสพิศวง 
วตัถุประสงค ์   1. ฝึกการวางแผนก่อนเร่ิมกิจกรรม 
     2. ฝึกความสามคัคีในการท ากิจกรรมเป็นทีม   
กลุ่มเป้าหมาย   สมาชิกท่ีมีอายรุะหว่าง  6-12 ปี 
รูปแบบของกิจกรรม  ให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 10คนข้ึนไป เม่ือแบ่งกลุ่มเสร็จแลว้ให้สมาชิกส่ง

ตวัแทนมารับกระดาษกบัดินสอกลุ่มละ 1 ชุด และให้สมาชิกแบ่งหนา้ท่ีกนัโดยให้สมาชิกในกลุ่ม 
1 คน คอยจดหรือบนัทึกส่วนสมาชิกท่ีเหลือไปลว้งสมัผสัของในกล่องปริศนาแลว้มาบอกว่า
ส่ิงของท่ีสมัผสัไดคื้ออะไร กลุ่มไหนเขียนถูกตอ้งมากท่ีสุดเป็นผูช้นะ 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 62  กิจกรรมกล่องปริศนา สัมผสัพิศวง 
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45. กิจกรรมใบ้ค า ท าอะไร? 
วตัถุประสงค ์   1. เพื่อให้ผูเ้ล่นฝึกใชก้ารส่ือสารโดยการใชอ้วจันภาษา 
     2. เพื่อให้ผูเ้ล่นตระหนกัถึงการใชจิ้นตนาการ ความคิดสร้างสรรค์   
กลุ่มเป้าหมาย   สมาชิกอายรุะหว่าง  7-15 ปี 
รูปแบบของกิจกรรม  ให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 7-8 คน ให้ผูเ้ล่นแต่ละกลุ่มออกมาใบค้ าทีละกลุ่ม

โดยใชท่้าทางส่งต่อไปเร่ือย ๆ จนถึงคนสุดทา้ยแลว้ตอบว่าส่ิงท่ีเพื่อนใบค้ าคืออะไร 
 

 
ภาพประกอบท่ี 63  กิจกรรมใบค้ า ท าอะไร 

 
46. กิจกรรมปริศนาอักษรไขว้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

วตัถุประสงค ์   1. เพื่อส่งเสริมให้มีนิสยัรักการอ่าน 
     2. เพื่อส่งเสริมทกัษะภาษาองักฤษ   
กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชนอาย ุ 10-15 ปี 
รูปแบบของกิจกรรม  จดัเตรียมเอกสารปริศนาอกัษรไขวภ้าษาองักฤษ 20 ค า ต่อ 1 แผน่ โดยใบ้

ความหมายของค าศพัทแ์ละให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมคน้หา 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 64  กิจกรรมปริศนาอกัษรไขวค้ าศพัทภ์าษาองักฤษ 
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47. กิจกรรมพับกระดาษประกอบการเล่านิทาน 
วตัถุประสงค ์   1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสยัรักการอ่าน 
     2. เพื่อส่งเสริมจินตนาการเยาวชนจากการพบักระดาษ 
กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชนอาย ุ 6-12 ปี 
รูปแบบของกิจกรรม  เล่านิทานและพบักระดาษประกอบ 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 65  กิจกรรมพบักระดาษประกอบการเล่านิทาน 
 
48. กิจกรรมประดิษฐ์โมเดลจากกระดาษ 

วตัถุประสงค ์   1. เพื่อส่งเสริมการใชจิ้นตนาการในงานประดิษฐ์ 
     2. เพื่อส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน  
กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชน  8-15 ปี 
รูปแบบของกิจกรรม  จดัเตรียมเอกสารในการสร้างโมเดลเคร่ืองบินและหุ่นยนต์ 
 

 
ภาพประกอบท่ี 66  กิจกรรมประดิษฐโ์มเดลจากกระดาษ 
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45. กจิกรรมใบ้ค า ท าอะไร? 
วตัถุประสงค ์   1. เพื่อให้ผูเ้ล่นฝึกใชก้ารส่ือสารโดยการใชอ้วจันภาษา 
     2. เพื่อให้ผูเ้ล่นตระหนกัถึงการใชจิ้นตนาการ ความคิดสร้างสรรค์   
กลุ่มเป้าหมาย   สมาชิกอายรุะหว่าง  7-15 ปี 
รูปแบบของกิจกรรม  ให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 7-8 คน ให้ผูเ้ล่นแต่ละกลุ่มออกมาใบค้ าทีละกลุ่ม

โดยใชท่้าทางส่งต่อไปเร่ือย ๆ จนถึงคนสุดทา้ยแลว้ตอบว่าส่ิงท่ีเพื่อนใบค้ าคืออะไร 
 

 
ภาพประกอบท่ี 63  กิจกรรมใบค้ า ท าอะไร 

 
46. กิจกรรมปริศนาอักษรไขว้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

วตัถุประสงค ์   1. เพื่อส่งเสริมให้มีนิสยัรักการอ่าน 
     2. เพื่อส่งเสริมทกัษะภาษาองักฤษ   
กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชนอาย ุ 10-15 ปี 
รูปแบบของกิจกรรม  จดัเตรียมเอกสารปริศนาอกัษรไขวภ้าษาองักฤษ 20 ค า ต่อ 1 แผน่ โดยใบ้

ความหมายของค าศพัทแ์ละให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมคน้หา 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 64  กิจกรรมปริศนาอกัษรไขวค้ าศพัทภ์าษาองักฤษ 
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47. กิจกรรมพับกระดาษประกอบการเล่านิทาน 
วตัถุประสงค ์   1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสยัรักการอ่าน 
     2. เพื่อส่งเสริมจินตนาการเยาวชนจากการพบักระดาษ 
กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชนอาย ุ 6-12 ปี 
รูปแบบของกิจกรรม  เล่านิทานและพบักระดาษประกอบ 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 65  กิจกรรมพบักระดาษประกอบการเล่านิทาน 
 
48. กิจกรรมประดิษฐ์โมเดลจากกระดาษ 

วตัถุประสงค ์   1. เพื่อส่งเสริมการใชจิ้นตนาการในงานประดิษฐ์ 
     2. เพื่อส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน  
กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชน  8-15 ปี 
รูปแบบของกิจกรรม  จดัเตรียมเอกสารในการสร้างโมเดลเคร่ืองบินและหุ่นยนต์ 
 

 
ภาพประกอบท่ี 66  กิจกรรมประดิษฐโ์มเดลจากกระดาษ 
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49. กิจกรรมบิงโกหนังสือ 
วตัถุประสงค ์   1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสยัรักการอ่าน 
     2. ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จกัหนงัสือท่ีดี  
กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชนอาย ุ 9-15 ปี 
รูปแบบของกิจกรรม  จดัเตรียมอุปกรณ์ในการเล่นบิงโก โดยใชช่ื้อหนงัสือ ช่ือผูแ้ต่งแทนตวัเลข 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 67  กิจกรรมบิงโกหนงัสือ 
 

50. กิจกรรมนิทานวาดรูป 
วตัถุประสงค ์    1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีทกัษะในการเล่านิทานและมีจินตนาการในการวาดรูป 
     2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสยัรักการอ่าน 
 กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชนอาย ุ 7-15 ปี 
รูปแบบของกิจกรรม บรรณารักษเ์ล่านิทานประกอบการวาดรูปจนจบแลว้ให้เด็กออกมาเล่านิทาน

ประกอบการวาดรูปตามจินตนาการ 
 

 
ภาพประกอบท่ี 68  กิจกรรมนิทานวาดรูป 

 

51. กิจกรรมธนาคารค าศัพท์ 
วตัถุประสงค ์   1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้ค าศพัท ์เพื่อเตรียมพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
     2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสยัรักการอ่าน 
กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชนอาย ุ 7-15 ปี 

75 
 

รูปแบบของกิจกรรม  จดัเตรียมค าศพัทต่์าง ๆ ให้เด็กน าไปท่องในเวลาท่ีก าหนด แลว้ให้เด็กกลบัมา
ท่องให้ฟังเพื่อเกบ็คะแนนสะสมในการแลกของรางวลั 

 

 
ภาพประกอบท่ี 69  กิจกรรมธนาคารค าศพัท์ 

 

52. กิจกรรมป้ันป้ันหรรษา 
วตัถุประสงค ์   1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไดฝึ้กการใชน้ิ้วมือและมีจินตนาการในการป้ัน 
     2. เพื่อสร้างสรรคป์ระสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย   
กลุ่มเป้าหมาย   เยาวชนอาย ุ 3-10 ปี 
รูปแบบของกิจกรรม  สอนการป้ันดินน ้ ามนัตามรูปแบบในหนงัสือและเสริมดว้ยการป้ันตาม

จินตนาการของเด็ก 

 
ภาพประกอบท่ี 70  กิจกรรมป้ันป้ันหรรษา 

 
53. กิจกรรมเปเปอร์มาเช่ 

วตัถุประสงค ์   1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จกัน าวสัดุเหลือใชม้าใชใ้ห้เป็นประโยชน์ 
     2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสยัรักการอ่านให้มากข้ึน   
กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชนอาย ุ 7-15 ปี 
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49. กิจกรรมบิงโกหนังสือ 
วตัถุประสงค ์   1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสยัรักการอ่าน 
     2. ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จกัหนงัสือท่ีดี  
กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชนอาย ุ 9-15 ปี 
รูปแบบของกิจกรรม  จดัเตรียมอุปกรณ์ในการเล่นบิงโก โดยใชช่ื้อหนงัสือ ช่ือผูแ้ต่งแทนตวัเลข 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 67  กิจกรรมบิงโกหนงัสือ 
 

50. กิจกรรมนิทานวาดรูป 
วตัถุประสงค ์    1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีทกัษะในการเล่านิทานและมีจินตนาการในการวาดรูป 
     2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสยัรักการอ่าน 
 กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชนอาย ุ 7-15 ปี 
รูปแบบของกิจกรรม บรรณารักษเ์ล่านิทานประกอบการวาดรูปจนจบแลว้ให้เด็กออกมาเล่านิทาน

ประกอบการวาดรูปตามจินตนาการ 
 

 
ภาพประกอบท่ี 68  กิจกรรมนิทานวาดรูป 

 

51. กิจกรรมธนาคารค าศัพท์ 
วตัถุประสงค ์   1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้ค าศพัท ์เพื่อเตรียมพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
     2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสยัรักการอ่าน 
กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชนอาย ุ 7-15 ปี 
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รูปแบบของกิจกรรม  จดัเตรียมค าศพัทต่์าง ๆ ให้เด็กน าไปท่องในเวลาท่ีก าหนด แลว้ให้เด็กกลบัมา
ท่องให้ฟังเพื่อเกบ็คะแนนสะสมในการแลกของรางวลั 

 

 
ภาพประกอบท่ี 69  กิจกรรมธนาคารค าศพัท์ 

 

52. กิจกรรมป้ันป้ันหรรษา 
วตัถุประสงค ์   1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไดฝึ้กการใชน้ิ้วมือและมีจินตนาการในการป้ัน 
     2. เพื่อสร้างสรรคป์ระสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย   
กลุ่มเป้าหมาย   เยาวชนอาย ุ 3-10 ปี 
รูปแบบของกิจกรรม  สอนการป้ันดินน ้ ามนัตามรูปแบบในหนงัสือและเสริมดว้ยการป้ันตาม

จินตนาการของเด็ก 

 
ภาพประกอบท่ี 70  กิจกรรมป้ันป้ันหรรษา 

 
53. กิจกรรมเปเปอร์มาเช่ 

วตัถุประสงค ์   1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จกัน าวสัดุเหลือใชม้าใชใ้ห้เป็นประโยชน์ 
     2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสยัรักการอ่านให้มากข้ึน   
กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชนอาย ุ 7-15 ปี 
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รูปแบบของกิจกรรม  น ากระดาษหนงัสือพิมพเ์ก่ามาฉีกเป็นช้ิน ๆ แลว้ทากาวแปะลงบนวสัดุรูปร่าง
ต่างๆ แลว้ตกแต่งตามจินตนาการ 

 
ภาพประกอบท่ี 71  กิจกรรมเปเปอร์มาเช่ 

 
54. กิจกรรมปอกกล้วยเข้าปาก   

วตัถุประสงค ์  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการอ่าน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์ราบถึงคุณค่า
ของกลว้ยว่าสามารถน ามาใชป้ระโยชนไ์ดทุ้กส่วนตั้งแต่ล าตน้ ใบ ผล เป็นตน้  

กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชน   50-100 คน อายรุะหว่าง  5-15 ปี 
รูปแบบของกิจกรรม  จดันิทรรศการเก่ียวกบักลว้ย จดัมุมเรียนรู้ เช่น การห่อขนมดว้ยใบตอง กระทง

ใบตองมุมของเล่นจากกลว้ย เช่น ข่ีมา้กา้นกลว้ย ปีนกา้นกลว้ย เป็นตน้ 

 
 

ภาพประกอบท่ี 72  กิจกรรมปอกกลว้ยเขา้ปาก 
 

55. กิจกรรมแฟช่ันโชว์จากหนังสือพมิพ์ 
วตัถุประสงค ์  เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนรักการอ่าน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคส์นใจข่าวสาร

ทนัเหตุการณ์ปัจจุบนั 
กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชนท่ีเป็นสมาชิกห้องสมุดและเยาวชนชุมชนใกลเ้คียงห้องสมุด 50-100 

คน อายรุะหว่าง  10-15 ปี 
รูปแบบของกิจกรรม  ให้เด็กและเยาวชนอ่านข่าวท่ีน่าสนใจจากหนงัสือพิมพก่์อน (ควรเป็นฉบบั

ล่วงเวลา) แลว้แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน โดยคดัเลือกเพื่อน 1 คน เป็นคนเดินแบบ โดยช่วยกนัคิด
ประดิษฐห์นงัสือพิมพเ์ป็นชุดท่ีสวยงาม 
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ภาพประกอบท่ี 73  กิจกรรมแฟชัน่โชวจ์ากหนงัสือพิมพ ์

 

56. กิจกรรมผู้ประกาศข่าว 
วตัถุประสงค ์  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการอ่าน ฝึกทกัษะการใชภ้าษาให้ถูกตอ้ง สนใจ

ข่าวสารทนัเหตุการณ์ปัจจุบนั 
กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชนชุมชนใกลเ้คียง  50-100 คนอายรุะหว่าง  10-15 ปี 
รูปแบบของกิจกรรม  ตดัข่าวท่ีน่าสนใจจากหนงัสือพิมพ ์เก่ียวกบัเด็กและเยาวชนและเหตุการณ์

ปัจจุบนัเป็นหวัขอ้ท่ีน่าสนใจ โดยศึกษาจากรายการข่าวทางโทรทศัน ์แบ่งการประกวดเป็น 4 
ประเภท คือ ประเภทผูป้ระกาศเด่ียวชายผูป้ระกาศเด่ียวหญิงประเภทคู่ชายประเภทคู่หญิง
ประเภทผสมชายประเภทผสมหญิง 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 74  กิจกรรมผูป้ระกาศข่าว 
 

57. กิจกรรมเอามะพร้าวห้าวมาขายสวน 
วตัถุประสงค ์  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการอ่าน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์ราบถึงคุณค่า

ของมะพร้าวว่าสามารถน ามาใชป้ระโยชนไ์ดทุ้กส่วนตั้งแต่ล าตน้ ใบ ผล เป็นตน้   
กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชนชุมชนใกลเ้คียงห้องสมุด 50-100 คนอายรุะหว่าง  5-15 ปี 
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รูปแบบของกิจกรรม  น ากระดาษหนงัสือพิมพเ์ก่ามาฉีกเป็นช้ิน ๆ แลว้ทากาวแปะลงบนวสัดุรูปร่าง
ต่างๆ แลว้ตกแต่งตามจินตนาการ 

 
ภาพประกอบท่ี 71  กิจกรรมเปเปอร์มาเช่ 

 
54. กิจกรรมปอกกล้วยเข้าปาก   

วตัถุประสงค ์  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการอ่าน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์ราบถึงคุณค่า
ของกลว้ยว่าสามารถน ามาใชป้ระโยชนไ์ดทุ้กส่วนตั้งแต่ล าตน้ ใบ ผล เป็นตน้  

กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชน   50-100 คน อายรุะหว่าง  5-15 ปี 
รูปแบบของกิจกรรม  จดันิทรรศการเก่ียวกบักลว้ย จดัมุมเรียนรู้ เช่น การห่อขนมดว้ยใบตอง กระทง

ใบตองมุมของเล่นจากกลว้ย เช่น ข่ีมา้กา้นกลว้ย ปีนกา้นกลว้ย เป็นตน้ 

 
 

ภาพประกอบท่ี 72  กิจกรรมปอกกลว้ยเขา้ปาก 
 

55. กิจกรรมแฟช่ันโชว์จากหนังสือพมิพ์ 
วตัถุประสงค ์  เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนรักการอ่าน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคส์นใจข่าวสาร

ทนัเหตุการณ์ปัจจุบนั 
กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชนท่ีเป็นสมาชิกห้องสมุดและเยาวชนชุมชนใกลเ้คียงห้องสมุด 50-100 

คน อายรุะหว่าง  10-15 ปี 
รูปแบบของกิจกรรม  ให้เด็กและเยาวชนอ่านข่าวท่ีน่าสนใจจากหนงัสือพิมพก่์อน (ควรเป็นฉบบั

ล่วงเวลา) แลว้แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน โดยคดัเลือกเพื่อน 1 คน เป็นคนเดินแบบ โดยช่วยกนัคิด
ประดิษฐห์นงัสือพิมพเ์ป็นชุดท่ีสวยงาม 
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ภาพประกอบท่ี 73  กิจกรรมแฟชัน่โชวจ์ากหนงัสือพิมพ ์

 

56. กิจกรรมผู้ประกาศข่าว 
วตัถุประสงค ์  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการอ่าน ฝึกทกัษะการใชภ้าษาให้ถูกตอ้ง สนใจ

ข่าวสารทนัเหตุการณ์ปัจจุบนั 
กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชนชุมชนใกลเ้คียง  50-100 คนอายรุะหว่าง  10-15 ปี 
รูปแบบของกิจกรรม  ตดัข่าวท่ีน่าสนใจจากหนงัสือพิมพ ์เก่ียวกบัเด็กและเยาวชนและเหตุการณ์

ปัจจุบนัเป็นหวัขอ้ท่ีน่าสนใจ โดยศึกษาจากรายการข่าวทางโทรทศัน ์แบ่งการประกวดเป็น 4 
ประเภท คือ ประเภทผูป้ระกาศเด่ียวชายผูป้ระกาศเด่ียวหญิงประเภทคู่ชายประเภทคู่หญิง
ประเภทผสมชายประเภทผสมหญิง 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 74  กิจกรรมผูป้ระกาศข่าว 
 

57. กิจกรรมเอามะพร้าวห้าวมาขายสวน 
วตัถุประสงค ์  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการอ่าน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์ราบถึงคุณค่า

ของมะพร้าวว่าสามารถน ามาใชป้ระโยชนไ์ดทุ้กส่วนตั้งแต่ล าตน้ ใบ ผล เป็นตน้   
กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชนชุมชนใกลเ้คียงห้องสมุด 50-100 คนอายรุะหว่าง  5-15 ปี 
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78 
 

รูปแบบของกิจกรรม  จดันิทรรศการเก่ียวกบัมะพร้าว จดัมุมเรียนรู้ส่ิงประดิษฐจ์ากมะพร้าว เช่น 
กะลามะพร้าว ผลมะพร้าว ห่อขนมดว้ยใบมะพร้าว มุมของเล่นจากมะพร้าว เช่น สอนสานปลา
ตะเพียนสอนท าตวัจกัจัน่ เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 75  กิจกรรมเอามะพร้าวหา้วมาขายสวน 
 

58. กิจกรรมสัตว์น่ารักจากแกนทิชชู 
วตัถุประสงค ์  เพื่ออนุรักษป่์าไม ้การท าของเก่าวสัดุเหลือใชม้าท าให้เกิดประโยชนส์ร้างสรรค ์มี

จินตนาการความรู้เร่ืองสตัวต่์าง ๆ ของเด็ก  
กลุ่มเป้าหมาย   เด็กอาย ุ 5-12 ขวบ  จ านวน  20  คน 
รูปแบบของกิจกรรม   เป็นงานประดิษฐเ์ฉพาะรายบุคคล 

  

 
 

ภาพประกอบท่ี 76  กิจกรรมสัตวน่์ารักจากแกนทิชชู 
 

59. กิจกรรมคัพเค้กแสนอร่อย 
วตัถุประสงค ์  เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรคง์านกระดาษใหม่ท่ีน่าสนใจ 
กลุ่มเป้าหมาย   เด็กอาย ุ7-12 ขวบ  จ านวน  20  คน 

79 
 

รูปแบบของกิจกรรม  เป็นกิจกรรมงานประดิษฐส่ิ์งของจากกระดาษรวมกลุ่มช่วยกนัท าและ
แต่งหนา้คพัเคก้ 

 

 
ภาพประกอบท่ี 77  กิจกรรมคพัเคก้แสนอร่อย 

 
60. กิจกรรมนิทานอาเซียน 

วตัถุประสงค ์  เรียนรู้และรู้จกัเพื่อนบา้นในกลุ่มประเทศอาเซียน 
กลุ่มเป้าหมาย   เด็กอาย ุ7-14 ปี  จ านวน  50  คน 
รูปแบบของกิจกรรม  เล่านิทานให้เด็ก ๆ ฟัง จากหนงัสือนิทานของกลุ่มเพื่อนบา้นอาเซียน2 ภาษา  

  
 

 
ภาพประกอบท่ี 78  กิจกรรมนิทานอาเซียน 

 

61. กิจกรรมป้ันดินน า้มัน “สัตว์น่ารักในนิทาน” 
วตัถุประสงค ์  เพื่อฝึกทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือน้ิวมือของเด็ก ฝึกทกัษะดา้นจินตนาการ การตดัสินใจ 

การออกแบบงานท่ีตอ้งใชจิ้ตนาการเสริมสร้างพฒันาการของเด็ก   
กลุ่มเป้าหมาย   เด็ก  3-12 ขวบ  จ านวน  100  คน 
รูปแบบของกิจกรรม  จดัเป็นกิจกรรมกลุ่ม ร่วมกบัผูป้กครองช่วยกนัท ากิจกรรมป้ันดินน ้ามนัเป็นรูป

สตัวใ์นนิทาน ประกอบฉากในเร่ือง 
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รูปแบบของกิจกรรม  จดันิทรรศการเก่ียวกบัมะพร้าว จดัมุมเรียนรู้ส่ิงประดิษฐจ์ากมะพร้าว เช่น 
กะลามะพร้าว ผลมะพร้าว ห่อขนมดว้ยใบมะพร้าว มุมของเล่นจากมะพร้าว เช่น สอนสานปลา
ตะเพียนสอนท าตวัจกัจัน่ เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 75  กิจกรรมเอามะพร้าวหา้วมาขายสวน 
 

58. กิจกรรมสัตว์น่ารักจากแกนทิชชู 
วตัถุประสงค ์  เพื่ออนุรักษป่์าไม ้การท าของเก่าวสัดุเหลือใชม้าท าให้เกิดประโยชนส์ร้างสรรค ์มี

จินตนาการความรู้เร่ืองสตัวต่์าง ๆ ของเด็ก  
กลุ่มเป้าหมาย   เด็กอาย ุ 5-12 ขวบ  จ านวน  20  คน 
รูปแบบของกิจกรรม   เป็นงานประดิษฐเ์ฉพาะรายบุคคล 

  

 
 

ภาพประกอบท่ี 76  กิจกรรมสัตวน่์ารักจากแกนทิชชู 
 

59. กจิกรรมคัพเค้กแสนอร่อย 
วตัถุประสงค ์  เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรคง์านกระดาษใหม่ท่ีน่าสนใจ 
กลุ่มเป้าหมาย   เด็กอาย ุ7-12 ขวบ  จ านวน  20  คน 
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รูปแบบของกิจกรรม  เป็นกิจกรรมงานประดิษฐส่ิ์งของจากกระดาษรวมกลุ่มช่วยกนัท าและ
แต่งหนา้คพัเคก้ 

 

 
ภาพประกอบท่ี 77  กิจกรรมคพัเคก้แสนอร่อย 

 
60. กิจกรรมนิทานอาเซียน 

วตัถุประสงค ์  เรียนรู้และรู้จกัเพื่อนบา้นในกลุ่มประเทศอาเซียน 
กลุ่มเป้าหมาย   เด็กอาย ุ7-14 ปี  จ านวน  50  คน 
รูปแบบของกิจกรรม  เล่านิทานให้เด็ก ๆ ฟัง จากหนงัสือนิทานของกลุ่มเพื่อนบา้นอาเซียน2 ภาษา  

  
 

 
ภาพประกอบท่ี 78  กิจกรรมนิทานอาเซียน 

 

61. กิจกรรมป้ันดินน า้มัน “สัตว์น่ารักในนิทาน” 
วตัถุประสงค ์  เพื่อฝึกทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือน้ิวมือของเด็ก ฝึกทกัษะดา้นจินตนาการ การตดัสินใจ 

การออกแบบงานท่ีตอ้งใชจิ้ตนาการเสริมสร้างพฒันาการของเด็ก   
กลุ่มเป้าหมาย   เด็ก  3-12 ขวบ  จ านวน  100  คน 
รูปแบบของกิจกรรม  จดัเป็นกิจกรรมกลุ่ม ร่วมกบัผูป้กครองช่วยกนัท ากิจกรรมป้ันดินน ้ามนัเป็นรูป

สตัวใ์นนิทาน ประกอบฉากในเร่ือง 
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ภาพประกอบท่ี 79  กิจกรรมป้ันดินน ้ ามนั 

 

 62. กิจกรรมอ่างเก็บของสวย 
วตัถุประสงค ์  ประดิษฐว์สัดุเหลือใชจ้ากผา้เป็นของใช้ 
กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและผูป้กครอง จ านวน  20 คน 
รูปแบบของกิจกรรม  เป็นกิจกรรมส่งเสริมความสมัพนัธใ์นครอบครัวร่วมกนัเป็นงานกลุ่ม  

 
ภาพประกอบท่ี 80  กิจกรรมอ่างเกบ็ของสวย 

63. กิจกรรมตุ๊กตาถุงเท้าท ามือ 
วตัถุประสงค ์  เพื่อการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์สามารถประดิษฐช้ิ์นงานเพื่อใชใ้น

ชีวิตประจ าวนัให้เป็นของขวญัแด่เพื่อนไดโ้ดยไม่ตอ้งซ้ือ และสามารถท่ีจะประดิษฐต่์อยอดเป็น
อาชีพเสริม 

กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและผูป้กครอง  เด็กอาย ุ 8-15 ปี  จ านวน  100 คน 
รูปแบบของกิจกรรม  เป็นงานประดิษฐท่ี์สามารถท าคนเดียวหรือท าเป็นทีมร่วมกบัผูป้กครองได้ 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 81  กิจกรรมตุ๊กตาถุงเทา้ท ามือ 
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64. กิจกรรมค าพังเพยน่ารู้ 
วตัถุประสงค ์  1. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีนิสยัรักการอ่าน 
     2. เพื่อฝึกให้นกัเรียนอ่านตีความหมายได ้
      3. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนรู้จกัค าพงัเพยสุภาษิตของไทย  
กลุ่มเป้าหมาย   นกัเรียน 
รูปแบบของกิจกรรม  เตรียมค าถามเก่ียวกบัค าพงัเพยสุภาษิต กล่องรับบตัรค าตอบ บตัรค าตอบ  
 

 
ภาพประกอบท่ี 82  กิจกรรมค าพงัเพยน่ารู้ 

 

65. กิจกรรมท่องเท่ียวไทย 
วตัถุประสงค ์  1. เพื่อฝึกให้นกัเรียนมีนิสยัรักการอ่าน 
                      2. เพื่อให้นกัเรียนสนใจการอ่าน 
                      3. เพื่อให้นกัเรียนรู้ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  
กลุ่มเป้าหมาย   นกัเรียน 
รูปแบบของกิจกรรม  แจง้กติกาและขอ้ตกลง แจกใบงานให้นกัเรียน อาจเป็นกลุ่มหรืองานเด่ียว ให้

นกัเรียนแนะน าสถานท่ีท่ีน่าสนใจในกรุงเทพ ก าหนดเวลาในการปฏิบติักิจกรรมการน าเสนอ 
ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นมอบรางวลั 

 

 
ภาพประกอบท่ี 83  กิจกรรมท่องเท่ียวไทย 
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ภาพประกอบท่ี 79  กิจกรรมป้ันดินน ้ ามนั 

 

 62. กิจกรรมอ่างเก็บของสวย 
วตัถุประสงค ์  ประดิษฐว์สัดุเหลือใชจ้ากผา้เป็นของใช้ 
กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและผูป้กครอง จ านวน  20 คน 
รูปแบบของกิจกรรม  เป็นกิจกรรมส่งเสริมความสมัพนัธใ์นครอบครัวร่วมกนัเป็นงานกลุ่ม  

 
ภาพประกอบท่ี 80  กิจกรรมอ่างเกบ็ของสวย 

63. กิจกรรมตุ๊กตาถุงเท้าท ามือ 
วตัถุประสงค ์  เพื่อการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์สามารถประดิษฐช้ิ์นงานเพื่อใชใ้น

ชีวิตประจ าวนัให้เป็นของขวญัแด่เพื่อนไดโ้ดยไม่ตอ้งซ้ือ และสามารถท่ีจะประดิษฐต่์อยอดเป็น
อาชีพเสริม 

กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและผูป้กครอง  เด็กอาย ุ 8-15 ปี  จ านวน  100 คน 
รูปแบบของกิจกรรม  เป็นงานประดิษฐท่ี์สามารถท าคนเดียวหรือท าเป็นทีมร่วมกบัผูป้กครองได้ 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 81  กิจกรรมตุ๊กตาถุงเทา้ท ามือ 
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64. กิจกรรมค าพังเพยน่ารู้ 
วตัถุประสงค ์  1. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีนิสยัรักการอ่าน 
     2. เพื่อฝึกให้นกัเรียนอ่านตีความหมายได ้
      3. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนรู้จกัค าพงัเพยสุภาษิตของไทย  
กลุ่มเป้าหมาย   นกัเรียน 
รูปแบบของกิจกรรม  เตรียมค าถามเก่ียวกบัค าพงัเพยสุภาษิต กล่องรับบตัรค าตอบ บตัรค าตอบ  
 

 
ภาพประกอบท่ี 82  กิจกรรมค าพงัเพยน่ารู้ 

 

65. กิจกรรมท่องเท่ียวไทย 
วตัถุประสงค ์  1. เพื่อฝึกให้นกัเรียนมีนิสยัรักการอ่าน 
                      2. เพื่อให้นกัเรียนสนใจการอ่าน 
                      3. เพื่อให้นกัเรียนรู้ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  
กลุ่มเป้าหมาย   นกัเรียน 
รูปแบบของกิจกรรม  แจง้กติกาและขอ้ตกลง แจกใบงานให้นกัเรียน อาจเป็นกลุ่มหรืองานเด่ียว ให้

นกัเรียนแนะน าสถานท่ีท่ีน่าสนใจในกรุงเทพ ก าหนดเวลาในการปฏิบติักิจกรรมการน าเสนอ 
ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นมอบรางวลั 

 

 
ภาพประกอบท่ี 83  กิจกรรมท่องเท่ียวไทย 
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66. กิจกรรมแพทย์อาสาพัฒนาภาษาไทย 
วตัถุประสงค ์  1. นกัเรียนสามารถอ่านออกเสียง ร,ล ไดถู้กตอ้ง 
                       2. นกัเรียนออกเสียง ค าควบกล า ตวั ซ, ทร ไดถู้กตอ้ง 
                       3. เพื่อแกไ้ขในการออกเสียงภาษาไทยไดถู้กต้อง   
กลุ่มเป้าหมาย   นกัเรียน ป.3-ป.6 
รูปแบบของกิจกรรม  เตรียมเอกสารท่ีใชอ้อกเสียง ร,ล ค าควบกล ้าและค าออกเสียงบางค าท่ีมีปัญหา

อธิบายวิธีการเขา้ใช ้ด าเนินการแกไ้ขปัญหาการอ่านออกเสียงตามบตัรคิดท่ีไดร้ับ สงัเกตการอ่าน
ออกเสียงของนกัเรียนมอบรางวลั 

 

 
ภาพประกอบท่ี 84  กิจกรรมแพทยอ์าสาพฒันาภาษาไทย 

 
 67. กิจกรรมตอบปัญหาพาเพลิน 

วตัถุประสงค ์  1. เพื่อส่งเสริมให้นกัเขียนมีนิสยัรักการอ่านและการคน้ควา้ 
         2. เพื่อฝึกให้นกัเรียนเขา้ใชบ้ริการอยา่งสม ่าเสมอ 
       3. เพื่อให้นกัเรียนรู้จกัใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์   
กลุ่มเป้าหมาย   นกัเรียน 
รูปแบบของกิจกรรม  เตรียมค าถามจากหนงัสือหมวดต่าง ๆ ของห้องสมุด วนัส าคญัต่าง ๆ ในแต่ละ

เดือนหรือความรู้ทัว่ไป เตรียมกระดาษเขียนค าตอบ ปากกา ดินสอ ตูร้ับค าตอบนกัเรียนสามารถ
คน้หาค าตอบท่ีถูกตอ้งไดจ้ากหนงัสือในห้องสมุด ประกาศช่ือคนท่ีไดร้ับรางวลั  

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 85  กิจกรรมตอบปัญหาพาเพลิน 
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68. กิจกรรมห้องสมุดหรรษา 
วตัถุประสงค ์  1. เพื่อให้นกัเรียนรู้จกัหมวดหมู่ของหนงัสือ 

  2. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนรู้จกัส่ิงพิมพท่ี์หลากหลาย 
          3. เพื่อกระตุน้ให้นกัเรียนมีนิสยัรักการอ่าน   
กลุ่มเป้าหมาย   นกัเรียน 
รูปแบบของกิจกรรม  บตัรเน้ือหา บตัรค าสัง่ เตรียมบตัรเน้ือหาเร่ืองเลขหมู่ให้ครบตามจ านวนนกัเรียน

บตัรช่ือหนงัสือให้ครบทั้ง 10 หมวด ในงานให้นกัเรียนตอบค าถามอธิบายหมวดหมู่และเน้ือหา
ต่าง ๆ ท่ีตอ้งการให้นกัเรียนรู้ นกัเรียนลงมือปฏิบติัตามในงานก าหนดเวลา และนดัหมายการ
น าเสนอ มอบรางวลั 

 

 
ภาพประกอบท่ี 86  กิจกรรมหอ้งสมุดหรรษา 

69. กิจกรรมภาพเล่าเร่ือง 
วตัถุประสงค ์  เพื่อส่งเสริมการใชจิ้นตนาการในวยัเด็ก 
กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชน 
รูปแบบของกิจกรรม  ให้เด็กและเยาวชนบรรยายภาพตามความคิดเห็นและจินตนาการของตน 

  

 
ภาพประกอบท่ี 87  กิจกรรมภาพเล่าเร่ือง 

 

 70. กิจกรรมนิทานสานฝัน 
วตัถุประสงค ์  เพื่อส่งเสริมการอ่านให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรู้จกัใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์

กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชน 
รูปแบบของกิจกรรม เล่านิทาน และประดิษฐหุ่์นมือ 
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66. กิจกรรมแพทย์อาสาพัฒนาภาษาไทย 
วตัถุประสงค ์  1. นกัเรียนสามารถอ่านออกเสียง ร,ล ไดถู้กตอ้ง 
                       2. นกัเรียนออกเสียง ค าควบกล า ตวั ซ, ทร ไดถู้กตอ้ง 
                       3. เพื่อแกไ้ขในการออกเสียงภาษาไทยไดถู้กต้อง   
กลุ่มเป้าหมาย   นกัเรียน ป.3-ป.6 
รูปแบบของกิจกรรม  เตรียมเอกสารท่ีใชอ้อกเสียง ร,ล ค าควบกล ้าและค าออกเสียงบางค าท่ีมีปัญหา

อธิบายวิธีการเขา้ใช ้ด าเนินการแกไ้ขปัญหาการอ่านออกเสียงตามบตัรคิดท่ีไดร้ับ สงัเกตการอ่าน
ออกเสียงของนกัเรียนมอบรางวลั 

 

 
ภาพประกอบท่ี 84  กิจกรรมแพทยอ์าสาพฒันาภาษาไทย 

 
 67. กิจกรรมตอบปัญหาพาเพลิน 

วตัถุประสงค ์  1. เพื่อส่งเสริมให้นกัเขียนมีนิสยัรักการอ่านและการคน้ควา้ 
         2. เพื่อฝึกให้นกัเรียนเขา้ใชบ้ริการอยา่งสม ่าเสมอ 
       3. เพื่อให้นกัเรียนรู้จกัใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์   
กลุ่มเป้าหมาย   นกัเรียน 
รูปแบบของกิจกรรม  เตรียมค าถามจากหนงัสือหมวดต่าง ๆ ของห้องสมุด วนัส าคญัต่าง ๆ ในแต่ละ

เดือนหรือความรู้ทัว่ไป เตรียมกระดาษเขียนค าตอบ ปากกา ดินสอ ตูร้ับค าตอบนกัเรียนสามารถ
คน้หาค าตอบท่ีถูกตอ้งไดจ้ากหนงัสือในห้องสมุด ประกาศช่ือคนท่ีไดร้ับรางวลั  
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68. กิจกรรมห้องสมุดหรรษา 
วตัถุประสงค ์  1. เพื่อให้นกัเรียนรู้จกัหมวดหมู่ของหนงัสือ 

  2. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนรู้จกัส่ิงพิมพท่ี์หลากหลาย 
          3. เพื่อกระตุน้ให้นกัเรียนมีนิสยัรักการอ่าน   
กลุ่มเป้าหมาย   นกัเรียน 
รูปแบบของกิจกรรม  บตัรเน้ือหา บตัรค าสัง่ เตรียมบตัรเน้ือหาเร่ืองเลขหมู่ให้ครบตามจ านวนนกัเรียน

บตัรช่ือหนงัสือให้ครบทั้ง 10 หมวด ในงานให้นกัเรียนตอบค าถามอธิบายหมวดหมู่และเน้ือหา
ต่าง ๆ ท่ีตอ้งการให้นกัเรียนรู้ นกัเรียนลงมือปฏิบติัตามในงานก าหนดเวลา และนดัหมายการ
น าเสนอ มอบรางวลั 

 

 
ภาพประกอบท่ี 86  กิจกรรมหอ้งสมุดหรรษา 

69. กิจกรรมภาพเล่าเร่ือง 
วตัถุประสงค ์  เพื่อส่งเสริมการใชจิ้นตนาการในวยัเด็ก 
กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชน 
รูปแบบของกิจกรรม  ให้เด็กและเยาวชนบรรยายภาพตามความคิดเห็นและจินตนาการของตน 

  

 
ภาพประกอบท่ี 87  กิจกรรมภาพเล่าเร่ือง 

 

 70. กิจกรรมนิทานสานฝัน 
วตัถุประสงค ์  เพื่อส่งเสริมการอ่านให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรู้จกัใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์

กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชน 
รูปแบบของกิจกรรม เล่านิทาน และประดิษฐหุ่์นมือ 
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ภาพประกอบท่ี 88  กิจกรรมนิทานสานฝัน 

 
71. กิจกรรมแข่งขันเปิดพจนานุกรม 

วตัถุประสงค ์  เพื่อส่งเสริมการอ่านและการใชพ้จนานุกรมในเด็กและเยาวชน 
กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชน 
รูปแบบของกิจกรรม  - ใชห้นงัสือพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

      - ใชเ้วลาแข่งขนัค าศพัทไ์ม่เกิน 2 นาที  จ านวน  10 ค าศพัท ์
      - ให้แข่งขนัหาความหมายจากค าศพัท ์โดยเขียนค า  

 
ภาพประกอบท่ี 89  กิจกรรมแข่งขนัเปิดพจนานุกรม 

 
72. กิจกรรมภาษาอาเซียนน่ารู้ 

วตัถุประสงค ์  เพื่อส่งเสริมความรู้ดา้นภาษาให้เด็กและเยาวชนอนัเป็นการเตรียมพร้อมสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน  

กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชน 
รูปแบบของกิจกรรม   - จดัป้ายนิเทศ ASEAN LANGUAGE FOR CHILDREN  
                                   - จดัหาหนงัสือเก่ียวกบัภาษาต่างๆของประเทศ  
                                   - แข่งขนัตอบปัญหาจากป้ายนิเทศ 
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ภาพประกอบท่ี 90  กิจกรรมภาษาอาเซียนน่ารู้ 

 
73. กิจกรรมจดหมายลกูโซ่ “หนังสือดี น่าอ่าน” 

วตัถุประสงค ์  เพื่อส่งเสริมการอ่านหนงัสือในเด็กและเยาวชน   
กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชน 
รูปแบบของกิจกรรม  ท าการ์ดแนะน า “หนงัสือดี น่าอ่าน” โดยให้เด็กและเยาวชนเขียนแนะน า

หนงัสือท่ีตนชอบและน าไปส่งไปรษณีย ์(อีเมล) บอกต่อให้เพื่อน ๆ อ่าน 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 91  กิจกรรมจดหมายลูกโซ่ 
 
74. กิจกรรมจ๊ิกซอว์ค าถาม-ค าตอบ 

วตัถุประสงค ์ 1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
                       2. เพื่อพมัฯษทกัษะการสงัเกตุและหาความสมัพนัธค์วามหมายและลกัษณะของสตัว ์  
กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชน จ านวน 30  คน 
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ภาพประกอบท่ี 88  กิจกรรมนิทานสานฝัน 

 
71. กิจกรรมแข่งขันเปิดพจนานุกรม 

วตัถุประสงค ์  เพื่อส่งเสริมการอ่านและการใชพ้จนานุกรมในเด็กและเยาวชน 
กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชน 
รูปแบบของกิจกรรม  - ใชห้นงัสือพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

      - ใชเ้วลาแข่งขนัค าศพัทไ์ม่เกิน 2 นาที  จ านวน  10 ค าศพัท ์
      - ให้แข่งขนัหาความหมายจากค าศพัท ์โดยเขียนค า  

 
ภาพประกอบท่ี 89  กิจกรรมแข่งขนัเปิดพจนานุกรม 

 
72. กิจกรรมภาษาอาเซียนน่ารู้ 

วตัถุประสงค ์  เพื่อส่งเสริมความรู้ดา้นภาษาให้เด็กและเยาวชนอนัเป็นการเตรียมพร้อมสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน  

กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชน 
รูปแบบของกิจกรรม   - จดัป้ายนิเทศ ASEAN LANGUAGE FOR CHILDREN  
                                   - จดัหาหนงัสือเก่ียวกบัภาษาต่างๆของประเทศ  
                                   - แข่งขนัตอบปัญหาจากป้ายนิเทศ 
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ภาพประกอบท่ี 90  กิจกรรมภาษาอาเซียนน่ารู้ 

 
73. กิจกรรมจดหมายลกูโซ่ “หนังสือดี น่าอ่าน” 

วตัถุประสงค ์  เพื่อส่งเสริมการอ่านหนงัสือในเด็กและเยาวชน   
กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชน 
รูปแบบของกิจกรรม  ท าการ์ดแนะน า “หนงัสือดี น่าอ่าน” โดยให้เด็กและเยาวชนเขียนแนะน า

หนงัสือท่ีตนชอบและน าไปส่งไปรษณีย ์(อีเมล) บอกต่อให้เพื่อน ๆ อ่าน 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 91  กิจกรรมจดหมายลูกโซ่ 
 
74. กิจกรรมจ๊ิกซอว์ค าถาม-ค าตอบ 

วตัถุประสงค ์ 1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
                       2. เพื่อพมัฯษทกัษะการสงัเกตุและหาความสมัพนัธค์วามหมายและลกัษณะของสตัว ์  
กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชน จ านวน 30  คน 

8584



86 
 

รูปแบบของกิจกรรม  ให้เด็กหยบิแผน่จ๊ิกซอวรู์ปหวัใจ คนละ 1 แผน่ อ่านขอ้ความบนแผน่จ๊ิกซอวคิ์ด
วิเคราะห์หาความหมายของค าถามและค าตอบเพื่อจบัคู่ซ่ึงกนัและกนั แลว้คน้หาคู่จากค าถามและ
ค าตอบท่ีมีความสมัพนัธก์นั 

 

 
ภาพประกอบท่ี 92  กิจกรรมจ๊ิกซอร์ค าถาม-ค าตอบ 

 
75. กิจกรรมตะลุยหาผลไม้ 

วตัถุประสงค ์  1. เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถบอกช่ือผลไมช้นิดต่าง ๆ 
                        2. เพื่อฝึกทกัษะในการอ่านและเขียน 
กลุ่มเป้าหมาย   เด็ก ๆ ในชุมชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม  จ านวน 30 คน 
รูปแบบของกิจกรรม  ให้เด็ก ๆ หาช่ือผลไมจ้ากตารางกิจกรรมแลว้บนัทึกในกิจกรรม 

 
ภาพประกอบท่ี 93  กิจกรรมตะลุยหาผลไม  ้

 
76. กิจกรรมโดมิโนโรคติดต่อ 

วตัถุประสงค ์  เพื่อให้เด็ก ๆ จ าแนกประเภทโรคติดต่อได ้
กลุ่มเป้าหมาย   เด็ก ๆ ในชุมชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม  จ านวน 30 คน 
รูปแบบของกิจกรรม  ให้เด็ก ๆ อ่านเร่ืองโรคติดต่อจากหนงัสือสารานุกรมฉบบัเยาวชนไทย เล่ม 10

เร่ืองโรคติดต่อ แลว้ให้วางบตัรค าให้ถูกตอ้ง 
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ภาพประกอบท่ี  94  กิจกรรมโดมิโนโรคติดต่อ 

 

77. กิจกรรมความรู้ “ค าพ่อสอน” 
วตัถุประสงค ์  เพื่อให้เด็ก ๆ ไดเ้ห็นคุณค่าพระราชนิพนธ ์“ค าพ่อสอน” ของพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วัรัชกาลปัจจุบนั 
กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชน จ านวน  30 คน 
รูปแบบของกิจกรรม  ให้เด็ก ๆ ไดอ่้านหนงัสือพระราชนิพนธ ์“ค าพ่อสอน” จากความรู้และสรุป

ใจความส าคญั 

 
ภาพประกอบท่ี 95  กิจกรรมความรู้ ค าพอ่สอน 

 

78. กิจกรรมดอกไม้จ๋า 
วตัถุประสงค ์  เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถบอกช่ือดอกไมไ้ด้ 
กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชน  จ านวน 30 คน 
รูปแบบของกิจกรรม  ให้เด็ก ๆ อ่าน บทกลอน “ดอกไมจ๋้า” ให้ลงบนัทึกช่ือดอกไมต่้าง ๆ จากในบท

กลอนเลือกดอกไมท่ี้ชอบคนละ 1 ดอก แลว้ให้วาดภาพดอกไม ้
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รูปแบบของกิจกรรม  ให้เด็กหยบิแผน่จ๊ิกซอวรู์ปหวัใจ คนละ 1 แผน่ อ่านขอ้ความบนแผน่จ๊ิกซอวคิ์ด
วิเคราะห์หาความหมายของค าถามและค าตอบเพื่อจบัคู่ซ่ึงกนัและกนั แลว้คน้หาคู่จากค าถามและ
ค าตอบท่ีมีความสมัพนัธก์นั 

 

 
ภาพประกอบท่ี 92  กิจกรรมจ๊ิกซอร์ค าถาม-ค าตอบ 

 
75. กิจกรรมตะลุยหาผลไม้ 

วตัถุประสงค ์  1. เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถบอกช่ือผลไมช้นิดต่าง ๆ 
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ภาพประกอบท่ี 93  กิจกรรมตะลุยหาผลไม  ้

 
76. กิจกรรมโดมิโนโรคติดต่อ 
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กลุ่มเป้าหมาย   เด็ก ๆ ในชุมชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม  จ านวน 30 คน 
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เร่ืองโรคติดต่อ แลว้ให้วางบตัรค าให้ถูกตอ้ง 
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ภาพประกอบท่ี  94  กิจกรรมโดมิโนโรคติดต่อ 

 

77. กิจกรรมความรู้ “ค าพ่อสอน” 
วตัถุประสงค ์  เพื่อให้เด็ก ๆ ไดเ้ห็นคุณค่าพระราชนิพนธ ์“ค าพ่อสอน” ของพระบาทสมเด็จพระ
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ใจความส าคญั 

 
ภาพประกอบท่ี 95  กิจกรรมความรู้ ค าพอ่สอน 
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รูปแบบของกิจกรรม  ให้เด็ก ๆ อ่าน บทกลอน “ดอกไมจ๋้า” ให้ลงบนัทึกช่ือดอกไมต่้าง ๆ จากในบท

กลอนเลือกดอกไมท่ี้ชอบคนละ 1 ดอก แลว้ให้วาดภาพดอกไม ้
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ภาพประกอบท่ี 96  กิจกรรมดอกไมจ๋้า 

 
79. กิจกรรมระบายสีกระเป๋าผ้า 

วตัถุประสงค ์  1. เพื่อประชาสมัพนัธห์้องสมุดสู่ชุมชน 
                        2. เพื่อสร้างความรัก ความสามคัคีระหว่างชุมชนกบัห้องสมุด 
                        3. เพื่อลดปัญหาเยาวชนท่ีไม่ค่อยสนใจการอ่าน   
กลุ่มเป้าหมาย   เยาวชนในชุมชน  เด็กสมาชิกห้องสมุด 
รูปแบบของกิจกรรม     1. แนะน าห้องสมุด  กิจกรรมทกัทาย ท าความรู้จกัซ่ึงกนัและกนั  ระบายสี 

 กระเป๋าผา้ (มีรูปภาพให้เลือก) ดว้ยสีอะคริลิค   เกมทายปัญหา แจกของท่ีระลึก ถ่ายรูปพร้อมผลงาน 
 

 
ภาพประกอบท่ี 97  กิจกรรมระบายสีกระเป๋าผา้ 

 

 80. กิจกรรมประดิษฐ์กล่องใส่ดินสอ 
วตัถุประสงค ์  เพื่อส่งเสริมการอ่าน   เพื่อประชาสมัพนัธห์้องสมุด  เพื่อความเขา้ใจระหว่างชุมชน

โรงเรียนห้องสมุด 
กลุ่มเป้าหมาย   นกัเรียน สมาชิกห้องสมุด 
รูปแบบของกิจกรรม  1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมแนะน าห้องสมุด 
      2. กิจกรรมสร้างสรรคเ์กมทายปัญหา 
       3. อธิบายการประดิษฐก์ล่องใส่ดินสอ 

  4. แจกของท่ีระลึกถ่ายรูปพร้อมผลงาน 
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ภาพประกอบท่ี 98  กิจกรรมประดิษฐก์ล่องใส่ดินสอ 

 

81. กิจกรรมหมวกหรรษา 
วตัถุประสงค ์  1. เพื่อส่งเสริมการอ่าน  เพื่อประชาสมัพนัธห์้องสมุด   เพื่อสร้างความเขา้ใจระหว่าง

ชุมชนโรงเรียนห้องสมุด 
กลุ่มเป้าหมาย   นกัเรียน  สมาชิกห้องสมุด 
รูปแบบของกิจกรรม   กิจกรรมเตรียมความพร้อมแนะน าห้องสมุด   กิจกรรมสร้างสรรคเ์กมทาย

ปัญหา   อธิบายการประดิษฐห์มวกหรรษา   แจกของท่ีระลึก ถ่ายรูปพร้อมผลงาน 
  

 
ภาพประกอบท่ี 99  กิจกรรมหมวกหรรษา 

 

82. กิจกรรมดินสอสิงโต 
วตัถุประสงค ์  1. เพื่อส่งเสริมการอ่านจากห้องสมุดสู่โรงเรียน 
      2. เพื่อเป็นการกระตุน้ให้เด็ก ๆ สนใจห้องสมุด 
         3. เพื่อประชาสมัพนัธห์้องสมุดสู่ผูป้กครอง นกัเรียน โดยผา่นเด็ก ๆ  
กลุ่มเป้าหมาย   นกัเรียน 
รูปแบบของกิจกรรม 1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมแนะน าห้องสมุด 
                                  2. กิจกรรมสร้างสรรคเ์กมทายปัญหา 
                                  3. อธิบายการประดิษฐดิ์นสอสิงโต 
                                  4. แจกของท่ีระลึกถ่ายรูปพร้อมผลงาน 
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ภาพประกอบท่ี 99  กิจกรรมหมวกหรรษา 
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ภาพประกอบท่ี 100  กิจกรรมดินสอสิงโต 

 

83. กิจกรรมกระถางมหัศจรรย์ 
วตัถุประสงค ์  เพื่อให้นกัเรียนไดรู้้ว่าในห้องสมุดมีหนงัสืออะไรบา้ง  เพื่อสร้างความเขา้ใจระหว่าง

เด็กนกัเรียนกบัห้องสมุด  เพื่อเป็นการกระตุน้ให้เด็ก ๆ สนใจห้องสมุด  
กลุ่มเป้าหมาย   นกัเรียน  สมาชิกห้องสมุด 
รูปแบบของกิจกรรม    1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมแนะน าห้องสมุด   กิจกรรมสร้างสรรคเ์กมทาย

ปัญหา  อธิบายการประดิษฐดิ์นสอสิงโต  แจกของท่ีระลึกถ่ายรูปพร้อมผลงาน 
 

 
ภาพประกอบท่ี 101  กิจกรรมกระถางมหศัจรรย ์

 

 84. กิจกรรมประกวดเล่านิทาน 
วตัถุประสงค ์  1. เพื่อให้เด็ก เยาวชน สามารถเล่านิทาน และแสดงประกอบการเล่านิทานได้ 
                        2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน สามารถแสดงออกในท่ีชุมชน 
กลุ่มเป้าหมาย   เด็ก เยาวชน  อาย ุ 8-16 ปี 
รูปแบบของกิจกรรม    คดัเลือกเด็ก เยาวชน เป็นตวัแทนแข่งขนัการเล่านิทานทีมละไม่เกิน 6 คนจดั

ประกวดการเล่านิทาน 

91 
 

 
ภาพประกอบท่ี 102  กิจกรรมประกวดเล่านิทาน 

 

 

85. กิจกรรมตอบปัญหาจากหนังสือ 
วตัถุประสงค ์  1. เพื่อให้เด็กและเยาวชน ไดรู้้จกัคน้ควา้หาความรู้จากหนงัสือ 
                        2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านหนงัสือท่ีดีมีประโยชน์ 
กลุ่มเป้าหมาย   เด็ก เยาวชน อาย ุ 13-18 ปี  
รูปแบบของกิจกรรม    ประกาศช่ือหนงัสือท่ีก าหนด เช่น สารานุกรมไทย ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน   
ก าหนดเวลาอ่าน 1 เดือน บรรณารักษต์ั้งค าถามจากเน้ือเร่ืองของหนงัสือท่ีอ่าน  30 ขอ้ รวมคะแนน
และประกาศผลผูช้นะ                                   

 
ภาพประกอบท่ี 103  กิจกรรมตอบปัญหาจากหนงัสือ 

 

86. กิจกรรมโต้วาที  
วตัถุประสงค ์  1. เพื่อฝึกให้เยาวชนอ่านหนงัสือ น าผลมาวิเคราะห์และบรรยายให้ผูอ่ื้นฟังได้ 
                        2. เพื่อฝึกศิลปะการพูดโตต้อบอยา่งมีเหตุผล 
กลุ่มเป้าหมาย   เด็กอาย ุ 16-20 ปี 
รูปแบบของกิจกรรม    เป็นการโตว้าทีหนงัสือเร่ืองเดียวกนั แต่เปรียบเทียบตวัละครท่ีเป็นตวัเอกและเป็น
ตวัผูร้้าย โดยก าหนดหวัขอ้หรือญตัติ เช่น “ขนุชา้งดีกว่าขุนแผน”                                   
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ภาพประกอบท่ี 100  กิจกรรมดินสอสิงโต 
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กลุ่มเป้าหมาย   เด็ก เยาวชน  อาย ุ 8-16 ปี 
รูปแบบของกิจกรรม    คดัเลือกเด็ก เยาวชน เป็นตวัแทนแข่งขนัการเล่านิทานทีมละไม่เกิน 6 คนจดั

ประกวดการเล่านิทาน 
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ภาพประกอบท่ี 102  กิจกรรมประกวดเล่านิทาน 

 

 

85. กิจกรรมตอบปัญหาจากหนังสือ 
วตัถุประสงค ์  1. เพื่อให้เด็กและเยาวชน ไดรู้้จกัคน้ควา้หาความรู้จากหนงัสือ 
                        2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านหนงัสือท่ีดีมีประโยชน์ 
กลุ่มเป้าหมาย   เด็ก เยาวชน อาย ุ 13-18 ปี  
รูปแบบของกิจกรรม    ประกาศช่ือหนงัสือท่ีก าหนด เช่น สารานุกรมไทย ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน   
ก าหนดเวลาอ่าน 1 เดือน บรรณารักษต์ั้งค าถามจากเน้ือเร่ืองของหนงัสือท่ีอ่าน  30 ขอ้ รวมคะแนน
และประกาศผลผูช้นะ                                   

 
ภาพประกอบท่ี 103  กิจกรรมตอบปัญหาจากหนงัสือ 

 

86. กิจกรรมโต้วาที  
วตัถุประสงค ์  1. เพื่อฝึกให้เยาวชนอ่านหนงัสือ น าผลมาวิเคราะห์และบรรยายให้ผูอ่ื้นฟังได้ 
                        2. เพื่อฝึกศิลปะการพูดโตต้อบอยา่งมีเหตุผล 
กลุ่มเป้าหมาย   เด็กอาย ุ 16-20 ปี 
รูปแบบของกิจกรรม    เป็นการโตว้าทีหนงัสือเร่ืองเดียวกนั แต่เปรียบเทียบตวัละครท่ีเป็นตวัเอกและเป็น
ตวัผูร้้าย โดยก าหนดหวัขอ้หรือญตัติ เช่น “ขนุชา้งดีกว่าขุนแผน”                                   
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ภาพประกอบท่ี 104  กิจกรรมโตว้าที 

87. กิจกรรมค่ายนักอ่าน 
วตัถุประสงค ์  1. เพื่อส่งเสริมให้มีนิสยัรักการอ่าน 
                      2. เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินจากการอ่าน ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์  
กลุ่มเป้าหมาย   เด็ก เยาวชน อาย ุ 9-12 ปี  จ านวน  50 คน 
รูปแบบของกิจกรรม    เชิญวิทยากรมาบรรยายและฝึกท ากิจกรรม วาดภาพ เล่านิทาน การแสดงต่าง ๆ 

เขียนบทละคร โดยให้เด็กไดอ้ยูค่่ายพกัแรมและท ากิจกรรมดว้ยกนั 2 วนั 1 คืน 
 

 
ภาพประกอบท่ี 105  กิจกรรมค่ายนกัอ่าน 

 
88. กิจกรรมตกแต่งห้องสมุดด้วยค ากลอน 
     วตัถุประสงค ์   เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านอีกวิธีหน่ึง โดยอ่านจากขอ้ความท่ีมีประโยชน ์
     กลุ่มเป้าหมาย   เด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ไป  
     รูปแบบของกิจกรรม    ให้เด็กและเยาวชน แต่งประโยคค ากลอนท่ีเชิญชวนให้มาอ่านหนงัสือใน
ห้องสมุดแลว้ช่วยกนัคดัเลือกค ากลอนท่ีเด่น ๆ น่าสนใจ น ามาติดท่ีบอร์ด เพื่อให้คนอ่าน 
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ภาพประกอบท่ี 106  กิจกรรมตกแต่งหอ้งสมุดดว้ยค ากลอน 

 

89. กิจกรรมความรู้จากปฏิทิน 
     วตัถุประสงค ์   เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีแหล่งความรู้เพิ่มข้ึน เพราะปฏิทินมีรูปภาพ ค าบรรยายท่ีให้
ความรู้                      
     กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชนท่ีเขา้มาใชบ้ริการ  
     รูปแบบของกิจกรรม    ประชาสมัพนัธ ์และให้เด็กน าปฏิทินตั้งโต๊ะท่ีไม่ใชแ้ลว้ ท่ีมีรูปภาพและค า
บรรยายมาคนละ 1เล่ม แลว้น ามาอ่านให้เพื่อน ๆ ฟัง เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ 
 

 
ภาพประกอบท่ี 107  กิจกรรมความรู้จากปฏิทิน 

 
90. กิจกรรมหนังสือยอดนิยม 
     วตัถุประสงค ์   เพื่อปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน เกบ็สถิติให้สมาชิกทราบว่าหนงัสือเร่ืองอะไรมีคนยมื
อ่านมากท่ีสุด สมาชิกคนใดมีจ านวนการยมืมากท่ีสุด เพื่อจูงใจให้สมาชิกคนอ่ืนท าตาม                       
     กลุ่มเป้าหมาย   เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ีเป็นสมาชิกและไม่ใช่สมาชิก   
     รูปแบบของกิจกรรม    ติดประกาศเพื่อหาผูท่ี้ยมืหนงัสือมากท่ีสุด และเล่มท่ีถูกยมืมากท่ีสุด10 อนัดบั 
แรก ปิดประกาศให้ทราบเพื่อจูงใจให้คนอ่ืน ๆ หนัมาสนใจอ่านหนงัสือเล่มอื่น ๆ 
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ภาพประกอบท่ี 104  กิจกรรมโตว้าที 

87. กิจกรรมค่ายนักอ่าน 
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                      2. เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินจากการอ่าน ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์  
กลุ่มเป้าหมาย   เด็ก เยาวชน อาย ุ 9-12 ปี  จ านวน  50 คน 
รูปแบบของกิจกรรม    เชิญวิทยากรมาบรรยายและฝึกท ากิจกรรม วาดภาพ เล่านิทาน การแสดงต่าง ๆ 

เขียนบทละคร โดยให้เด็กไดอ้ยูค่่ายพกัแรมและท ากิจกรรมดว้ยกนั 2 วนั 1 คืน 
 

 
ภาพประกอบท่ี 105  กิจกรรมค่ายนกัอ่าน 

 
88. กิจกรรมตกแต่งห้องสมุดด้วยค ากลอน 
     วตัถุประสงค ์   เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านอีกวิธีหน่ึง โดยอ่านจากขอ้ความท่ีมีประโยชน ์
     กลุ่มเป้าหมาย   เด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ไป  
     รูปแบบของกิจกรรม    ให้เด็กและเยาวชน แต่งประโยคค ากลอนท่ีเชิญชวนให้มาอ่านหนงัสือใน
ห้องสมุดแลว้ช่วยกนัคดัเลือกค ากลอนท่ีเด่น ๆ น่าสนใจ น ามาติดท่ีบอร์ด เพื่อให้คนอ่าน 
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ภาพประกอบท่ี 106  กิจกรรมตกแต่งหอ้งสมุดดว้ยค ากลอน 

 

89. กิจกรรมความรู้จากปฏิทิน 
     วตัถุประสงค ์   เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีแหล่งความรู้เพิ่มข้ึน เพราะปฏิทินมีรูปภาพ ค าบรรยายท่ีให้
ความรู้                      
     กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชนท่ีเขา้มาใชบ้ริการ  
     รูปแบบของกิจกรรม    ประชาสมัพนัธ ์และให้เด็กน าปฏิทินตั้งโต๊ะท่ีไม่ใชแ้ลว้ ท่ีมีรูปภาพและค า
บรรยายมาคนละ 1เล่ม แลว้น ามาอ่านให้เพื่อน ๆ ฟัง เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ 
 

 
ภาพประกอบท่ี 107  กิจกรรมความรู้จากปฏิทิน 

 
90. กิจกรรมหนังสือยอดนิยม 
     วตัถุประสงค ์   เพื่อปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน เกบ็สถิติให้สมาชิกทราบว่าหนงัสือเร่ืองอะไรมีคนยมื
อ่านมากท่ีสุด สมาชิกคนใดมีจ านวนการยมืมากท่ีสุด เพื่อจูงใจให้สมาชิกคนอ่ืนท าตาม                       
     กลุ่มเป้าหมาย   เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ีเป็นสมาชิกและไม่ใช่สมาชิก   
     รูปแบบของกิจกรรม    ติดประกาศเพื่อหาผูท่ี้ยมืหนงัสือมากท่ีสุด และเล่มท่ีถูกยมืมากท่ีสุด10 อนัดบั 
แรก ปิดประกาศให้ทราบเพื่อจูงใจให้คนอ่ืน ๆ หนัมาสนใจอ่านหนงัสือเล่มอื่น ๆ 
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ภาพประกอบท่ี 108  กิจกรรมหนงัสือยอดนิยม 

 
91. กิจกรรมอาสาสมัครอ่านและเล่านิทาน  
     วตัถุประสงค ์    เพื่อให้สมาชิกห้องสมุดมีจิตอาสาอ่านนิทานให้นอ้งหรือเพื่อนฟัง เพื่อไดมี้โอกาส
แสดงออกในทางท่ีถูกตอ้ง 
     กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชนท่ีสนใจกิจกรรมน้ีไดแ้สดงออกร่วมกนักบัเพื่อนๆ  
     รูปแบบของกิจกรรม    รับสมคัรอาสาสมคัรนกัอ่านมาช่วยกนัคดัเลือกหนงัสือจากห้องสมุด ระบุวนั 
เวลา เพื่อเด็ก ๆ จะไดม้าพร้อมกนัเพื่อฟังพี่ ๆ อ่านนิทานให้ฟัง เพื่อจูงใจให้อยากเป็นอาสาสมคัรนกัอ่าน   

 
ภาพประกอบท่ี 109  กิจกรรมอาสาสมคัรอ่านและเล่านิทาน 
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วิธีสร้างความสนใจในการอ่าน 
ศ.คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต 

 
 มนุษยมี์ความอยากรู้เร่ืองราวต่าง ๆ โดยธรรมชาติ  ถา้ความอยากรู้ไดร้ับการสนองตอบ คือ 
ไดร้ับค าตอบ สามารถแสวงหาค าตอบดว้ยตนเองได ้กจ็ะเกิดความพอใจ และอยากรู้ต่อไปให้ลึกซ้ึง 
กวา้งขวาง  และยิง่หากสามารถน าความรู้ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน ์กย็ิง่เห็นคุณค่าและจะแสวงหาความรู้
มากยิง่ข้ึน  เม่ือผูมี้ความรู้ไดร้ับการสนบัสนุนจากสงัคมแวดลอ้ม กจ็ะพยายามแสวงหาทางสนองความ
อยากรู้ของตนต่อไป   ปัจจุบนั การอ่านได ้และ การอ่านเป็น  เป็นวิธีการท่ีขาดความสามารถในการอ่าน
ของแต่ละคน  ไม่มีส่ิงท่ีตอ้งการอ่าน  หรือไม่มีขอ้มูลเพียงพอต่อการอ่าน  ไม่มีแรงจูงใจให้สนใจในการ
อ่าน 
 การสร้างความสนใจในการอ่าน เป็นหน้าท่ีของทุกคน  ทุกคนพึงสร้างความสนใจในการอ่านให้
เกิดข้ึนในตนเอง  และสร้างความสนใจให้แก่ผูท่ี้อยูใ่กลเ้คียง ไม่ว่าจะเป็นในบา้น ในโรงเรียน ในสถาน 
ศึกษา ในหน่วยงาน ในชุมชน และในประเทศของตน  นอกจะสร้างความสนใจการอ่านในสถานท่ีต่าง ๆ 
แลว้  ควรสร้างความสนใจในการอ่านให้แก่ทุกชาติ ทุกภาษาดว้ย  สร้างความเขา้ใจกนั แมจ้ะแตกต่างกนั
ในพื้นฐานการศึกษา เศรษฐกิจ และวฒันธรรม เราควรเก้ือกูลและช่วยกนัผดุงสนัติภาพในโลก  ซ่ึง
องคก์ารศึกษา วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรม แห่งสหประชาชาติ เช่ือมัน่ในหนงัสือและส่ิงพิมพต่์าง ๆ ว่า 
เป็นส่ือความรู้ ส่งเสริมความคิดทางวิทยาศาสตร์ อนุรักษแ์ละพฒันาวฒันธรรม หนงัสือช่วยให้เขา้ใจกนั
และกนั  ช่วยสร้างสนัติภาพในโลก  กล่าวโดยสรุปคือ หนงัสือ คือ ส่ือสนัติภาพ จึงควรท่ีทุกคนจะช่วยกนั
สร้างและส่งเสริมการอ่านหนงัสือท่ีดีจนเป็นนิสยั 
 
การสร้างความสนใจในการอ่านให้เกิดขึ้น 
 1.  การอ่านหนงัสือไม่ใช่ทกัษะท่ีจะเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ  ตอ้งเรียนและฝึกฝนจนอ่านได้
คล่องแคล่ว ผูท่ี้ตอ้งการอ่านให้แตกฉาน ตอ้งอ่านให้มาก และอ่านเร่ืองราวต่าง ๆ หลากหลาย  การอ่าน
เท่านั้นจะท าให้มีความสามารถในการอ่าน  เม่ือพบค ายาก จะตอ้งใชห้นงัสือท่ีช่วยการอ่าน เช่น 
พจนานุกรมท่ีให้ค าแปลศพัท ์ สารานุกรมท่ีให้ความรู้และช่วยให้เขา้ใจเร่ืองราวท่ีไม่มีพื้นเดิมมาก่อน เม่ือ
คุน้เคยกบัค าศพัทแ์ละแนวความคิดแลว้  กจ็ะอ่านเร่ืองท่ียากไดง่้ายข้ึน 
 2.  ประสบการณ์ในชีวิต  ช่วยให้อ่านหนงัสือบางเล่มเขา้ใจไดดี้  ใชต้าดู หูฟัง สงัเกตส่ิงต่าง ๆ 
รอบตวั  สนทนากบัผูรู้้และมีประสบการณ์ เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ รวมทั้งการอ่านหนงัสือเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และขอ้มูลท่ีจะน ามาใชใ้นการปฏิบติังาน การอ่านหนงัสือเป็นงานอดิเรกจะช่วยท าให้รอบรู้ 
กวา้งขวาง และงานอดิเรกกมี็ความหมายมากข้ึน การอ่านกม่ี็ความหมายเช่นเดียวกนั 
 3.  อยา่ปล่อยจิตใจให้ซึบเซา ทอ้แท ้เบ่ือหน่าย ควรรีบขจดัเสียดว้ยการพยายามแกปั้ญหาท่ีเป็น
สาเหตุ ดว้ยการท าจิตใจให้แช่มช่ืน กระปร้ีกระเปร่า ดว้ยการอ่านหนงัสือขบขนั หรือหนงัสือท่ีช้ีให้มองดู
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ภาพประกอบท่ี 108  กิจกรรมหนงัสือยอดนิยม 

 
91. กิจกรรมอาสาสมัครอ่านและเล่านิทาน  
     วตัถุประสงค ์    เพื่อให้สมาชิกห้องสมุดมีจิตอาสาอ่านนิทานให้นอ้งหรือเพื่อนฟัง เพื่อไดมี้โอกาส
แสดงออกในทางท่ีถูกตอ้ง 
     กลุ่มเป้าหมาย   เด็กและเยาวชนท่ีสนใจกิจกรรมน้ีไดแ้สดงออกร่วมกนักบัเพื่อนๆ  
     รูปแบบของกิจกรรม    รับสมคัรอาสาสมคัรนกัอ่านมาช่วยกนัคดัเลือกหนงัสือจากห้องสมุด ระบุวนั 
เวลา เพื่อเด็ก ๆ จะไดม้าพร้อมกนัเพื่อฟังพี่ ๆ อ่านนิทานให้ฟัง เพื่อจูงใจให้อยากเป็นอาสาสมคัรนกัอ่าน   
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95 
 

วิธีสร้างความสนใจในการอ่าน 
ศ.คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต 

 
 มนุษยมี์ความอยากรู้เร่ืองราวต่าง ๆ โดยธรรมชาติ  ถา้ความอยากรู้ไดร้ับการสนองตอบ คือ 
ไดร้ับค าตอบ สามารถแสวงหาค าตอบดว้ยตนเองได ้กจ็ะเกิดความพอใจ และอยากรู้ต่อไปให้ลึกซ้ึง 
กวา้งขวาง  และยิง่หากสามารถน าความรู้ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน ์กย็ิง่เห็นคุณค่าและจะแสวงหาความรู้
มากยิง่ข้ึน  เม่ือผูมี้ความรู้ไดร้ับการสนบัสนุนจากสงัคมแวดลอ้ม กจ็ะพยายามแสวงหาทางสนองความ
อยากรู้ของตนต่อไป   ปัจจุบนั การอ่านได ้และ การอ่านเป็น  เป็นวิธีการท่ีขาดความสามารถในการอ่าน
ของแต่ละคน  ไม่มีส่ิงท่ีตอ้งการอ่าน  หรือไม่มีขอ้มูลเพียงพอต่อการอ่าน  ไม่มีแรงจูงใจให้สนใจในการ
อ่าน 
 การสร้างความสนใจในการอ่าน เป็นหน้าท่ีของทุกคน  ทุกคนพึงสร้างความสนใจในการอ่านให้
เกิดข้ึนในตนเอง  และสร้างความสนใจให้แก่ผูท่ี้อยูใ่กลเ้คียง ไม่ว่าจะเป็นในบา้น ในโรงเรียน ในสถาน 
ศึกษา ในหน่วยงาน ในชุมชน และในประเทศของตน  นอกจะสร้างความสนใจการอ่านในสถานท่ีต่าง ๆ 
แลว้  ควรสร้างความสนใจในการอ่านให้แก่ทุกชาติ ทุกภาษาดว้ย  สร้างความเขา้ใจกนั แมจ้ะแตกต่างกนั
ในพื้นฐานการศึกษา เศรษฐกิจ และวฒันธรรม เราควรเก้ือกูลและช่วยกนัผดุงสนัติภาพในโลก  ซ่ึง
องคก์ารศึกษา วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรม แห่งสหประชาชาติ เช่ือมัน่ในหนงัสือและส่ิงพิมพต่์าง ๆ ว่า 
เป็นส่ือความรู้ ส่งเสริมความคิดทางวิทยาศาสตร์ อนุรักษแ์ละพฒันาวฒันธรรม หนงัสือช่วยให้เขา้ใจกนั
และกนั  ช่วยสร้างสนัติภาพในโลก  กล่าวโดยสรุปคือ หนงัสือ คือ ส่ือสนัติภาพ จึงควรท่ีทุกคนจะช่วยกนั
สร้างและส่งเสริมการอ่านหนงัสือท่ีดีจนเป็นนิสยั 
 
การสร้างความสนใจในการอ่านให้เกิดขึ้น 
 1.  การอ่านหนงัสือไม่ใช่ทกัษะท่ีจะเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ  ตอ้งเรียนและฝึกฝนจนอ่านได้
คล่องแคล่ว ผูท่ี้ตอ้งการอ่านให้แตกฉาน ตอ้งอ่านให้มาก และอ่านเร่ืองราวต่าง ๆ หลากหลาย  การอ่าน
เท่านั้นจะท าให้มีความสามารถในการอ่าน  เม่ือพบค ายาก จะตอ้งใชห้นงัสือท่ีช่วยการอ่าน เช่น 
พจนานุกรมท่ีให้ค าแปลศพัท ์ สารานุกรมท่ีให้ความรู้และช่วยให้เขา้ใจเร่ืองราวท่ีไม่มีพื้นเดิมมาก่อน เม่ือ
คุน้เคยกบัค าศพัทแ์ละแนวความคิดแลว้  กจ็ะอ่านเร่ืองท่ียากไดง่้ายข้ึน 
 2.  ประสบการณ์ในชีวิต  ช่วยให้อ่านหนงัสือบางเล่มเขา้ใจไดดี้  ใชต้าดู หูฟัง สงัเกตส่ิงต่าง ๆ 
รอบตวั  สนทนากบัผูรู้้และมีประสบการณ์ เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ รวมทั้งการอ่านหนงัสือเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และขอ้มูลท่ีจะน ามาใชใ้นการปฏิบติังาน การอ่านหนงัสือเป็นงานอดิเรกจะช่วยท าให้รอบรู้ 
กวา้งขวาง และงานอดิเรกกมี็ความหมายมากข้ึน การอ่านกม่ี็ความหมายเช่นเดียวกนั 
 3.  อยา่ปล่อยจิตใจให้ซึบเซา ทอ้แท ้เบ่ือหน่าย ควรรีบขจดัเสียดว้ยการพยายามแกปั้ญหาท่ีเป็น
สาเหตุ ดว้ยการท าจิตใจให้แช่มช่ืน กระปร้ีกระเปร่า ดว้ยการอ่านหนงัสือขบขนั หรือหนงัสือท่ีช้ีให้มองดู
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โลกในแนวใหม่ ให้สจัธรรม ให้ก าลงัใจเขม็แขง็ การอ่านหนงัสือดงักล่าว จะเกิดความเพลิดเพลินทาง
ปัญญาและอารมณ์ ช่วยขจดัความซึมเซาเบ่ือหน่ายไปได้ 
 4. ธรรมชาติให้ความอยากรู้ อยากเป็นแก่เราตั้งแต่เกิด การรักษาส่ิงน้ีไว ้โดยตั้งค าถามอยูเ่สมอ
เม่ือพบเห็นส่ิงใหม่  น่ีคืออะไร  ท าไมจึงเป็นอยา่งน้ี  เกิดข้ึนเม่ือไหร่  รายละเอียดเป็นอยา่งไร  เม่ือตั้ง
ค าถามแลว้ กพ็ยายามหาค าตอบให้ไดจ้ากการสอบถามผูรู้้  สงัเกตดว้ยตนเอง  อ่านหนงัสือเพื่อหาค าตอบ 
การสร้างนิสยัอยากรู้ อยากเห็น อนัเป็นหวัใจของการศึกษา คือ สุ จิ ปุ ลิ คือ ฟัง คิด ถาม เขียน 
 5.  หดัอ่านให้เร็วและอ่านให้แตกฉาน  ทา้ทายกบัตนเองว่า เราจะชนะเวลาและความยากของ
หนงัสือเล่มนั้นไดห้รือไม่  การยมืหนงัสือจากห้องสมุดมาอ่าน ช่วยไดม้ากในการแข่งกบัตวัเอง เพราะ
จะตอ้งส่งหนงัสือตามก าหนดเวลา  ดงันั้นจะตอ้งอ่านให้เร็วและอ่านให้แตกฉาน มีสมาธิแน่วแน่ในการ
อ่าน เพราะในการอ่านเร็ว ตอ้งอ่านให้รู้เร่ือง จบัประเด็นให้ดว้ยตา ประสาท สมอง ตอ้งจดจ่ออยูก่บัส่ิงท่ี
อ่าน การอ่านโดยมีสมาธิแน่วแน่ เม่ือท าไดแ้ลว้ จะเกิดความเพลิดเพลินในการอ่าน ความรู้สึกยากจะลดลง 
ความสนใจในการอ่านจะเพิ่มข้ึน เพราะรู้แลว้ว่าอ่านแลว้จะเกิดความสบาย และมีความสุขอยา่งไร 
 6. หาทางใชค้วามรู้ท่ีไดจ้ากการอ่านและไตร่ตรองแลว้ ดว้ยการเขียนเร่ืองราวท่ีอ่าน รับเชิญไป
บรรยาย คุยกบัผูอ่ื้น น าไปปฏิบติั ทั้งน้ีในกระบวนการท่ีท าให้พฒันาการอ่านไปไดเ้ร่ือย ๆ สมองไม่
เม่ือยลา้ และจะไม่เกิดอาการท่ีว่า "ความรู้ท่วมหวั เอาตวัไม่รอด" 
 
สร้างความสนใจแก่เด็กในบ้าน 
 การสร้างความสนใจการอ่านแก่บุคคลในบา้นไม่ว่าจะอยูใ่นฐานะใด อาทิ บุตรหลาน ญาติพี่นอ้ง 
บิดามารดา ประกอบดว้ย 
 1. ผูท่ี้จะเป็นบิดามารดา  ควรหาหนงัสือต่าง ๆ เก่ียวกบัความเจริญเติบโตของเด็ก การเล้ียงดูเด็ก 
หนงัสือส าหรับเด็กส าหรับบิดามารดา ควรจดัหาหนงัสือเหล่าน้ีมาไวใ้นบา้น  เพื่อจะไดเ้ล้ียงดูบุตรหลาน
ให้เจริญเติบโตในทางท่ีถูกท่ีควร ทั้งดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และพฤติกรรมในสงัคม 
 2. เม่ือลูกยงัเป็นทารก ควรร้องเพลงให้ลูกฟัง พูดกบัลูก ช้ีใหดู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตวั แมเ้ด็กจะยงัไม่
เขา้ใจความหมายของค า เด็กกจ็ะคุน้เคยกบัการไดย้นิเสียงไพเราะ คุน้กบัการดูภาพและส่ิงของ  นอกจากน้ี
การเล่าเร่ืองสั้น ๆ สนุก ๆ ชวนหวัเราะใหฟั้ง เด็กจะรู้ว่าเสียงท่ีไดย้นินั้นท าให้หวัเราะได ้ต่ืนเตน้ได ้ ทั้งน้ี
การเล่าอาจท าท่าประกอบดว้ย เพื่อให้เด็กท าตามไปดว้ย 
 3. หดัให้ลูกรู้จกัหนงัสือ ให้ดูภาพในหนงัสือ เม่ือเด็กพูดไดด้ว้ย กช็วนคุยเร่ืองหนงัสือ เล่าเร่ือง
ให้ฟัง ช้ีให้ดูภาพท่ีน่าสนใจ บอกช่ือตวัละคร แลว้ลองให้ลูกท าตาม และให้ตอบค าถาม 
 4. เม่ือลูกโตไปโรงเรียน  ตอ้งช่วยลูกในการเร่ิมหดัผา่น เล่นออกเสียง ค าท่ีมีในหนงัสือเรียน 
ชวนให้เด็กรู้สึกว่าการเรียนไม่ใช่ส่ิงยาก  อ่านหนงัสือภาพ  อ่านนิทาน  เม่ือลูกสนใจ หากให้ถามเร่ืองราว
เก่ียวกบัส่ิงนั้น ๆ และให้หาค าตอบในหนงัสือ ให้เปรียบเทียบ ตอบค าถามท่ีลูกถาม ฟังค าท่ีลูกพูด 
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 5.  เม่ือลูกยา่งเขา้วยัรุ่น ช่วยเหลือให้รู้จกัแหล่งหนงัสือ พาไปห้องสมุด พาไปร้านหนงัสือ ให้เขา
เลือกซ้ือหนงัสือท่ีสนใจ  อาจจะแนะน าหนงัสือดี ๆ ให้ทราบ  แต่ไม่ควรบงัคบั  นอกจากน้ีควรพาไปงาน
เก่ียวกบัหนงัสือ เช่น งานสปัดาห์หนงัสือแห่งชาติ  นิทรรศการหนงัสือในโอกาสส าคญั ๆ  
 6. หาเวลาสนทนาเร่ืองหนงัสือท่ีเขาอ่าน หรือหนงัสือท่ีน่าอ่าน  อาจเป็นช่วงเวลารับประทาน
อาหารดว้ยกนั  ตอนหวัค ่าหลงัจากท าการบา้นเสร็จแลว้  ตอนวนัหยดุระหว่างเดินทางไปพกัผอ่นดว้ยกนั 
อาจสนทนาเร่ืองภาพยนตร์ หรือรายการโทรทศัน ์ แนะน าให้อ่านหนงัสือท่ีน ามาท าภาพยนตร์ หรือละคร
โทรทศัน ์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหนงัสือและภาพยนตร์ หรือละครโทรทศัน์ 
 7. สร้างทศันคติท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการซ้ือหนงัสือ  ให้เงินส าหรับซ้ือหนงัสือ ท าตวัอยา่งให้เห็น
และเขา้ใจว่าการจ่ายเงินซ้ือหนงัสือมีประโยชนเ์พียงไร  แนะน าการจดัเกบ็หนงัสือส่วนตวัให้เป็นระเบียบ 
สนบัสนุนการแลกเปล่ียนหนงัสืออ่านระหว่างเพื่อน  น าหนงัสือมาร่วมกนั ณ บา้นซ่ึงเจา้ของยินดีให้ใช้
เป็นห้องสมุดส่วนรวม เป็นการสร้างนิสยัรักการอ่านซ่ึงพ่อแม่มีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมการอ่าน  
 8. ส่งเสริมให้เด็กสนใจในส่ิงต่าง ๆ ให้ใชค้วามสงัเกตส่ิงแวดลอ้ม ตน้ไม ้สตัวเ์ล้ียง เพื่อนบา้น 
ให้สนใจเหตุการณ์บา้นเมือง ให้อ่านและฟังข่าว ให้มีงานอดิเรกและจดัซ้ือหนงัสือเก่ียวกบังานอดิเรกท่ี
ชอบให้อ่าน เพื่อให้มีความรู้และมีความสุขจาการอ่านและงานอดิรกนั้น ๆ 
  
สร้างความสนใจแก่นักเรียน 
 ครูและผูบ้ริหารโรงเรียน เป็นส่วนส าคญัในการสนบัสนุนการอ่านและส่งเสริมการอ่านของ
นกัเรียนนอกเหนือจากหนงัสือเรียน  ตอ้งมีความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งว่าการอ่านจะส่งเสริมพฒันาการดา้น
ต่าง ๆ ของนกัเรียน ถา้ขาดทศันคติอนัดีเก่ียวกบัการอ่าน ครูและผูบ้ริหาร ซ่ึงมีบทบาทส าคญัอยา่งมากใน
การสร้างทศันคติท่ีถูกตอ้ง ตอ้งใชว้ิธีสอน แนะน าวิธีเรียน ซ่ึงปลูกฝังส่งเสริมการอ่านหนงัสือเพื่อคน้ควา้
หาความรู้ดว้ยตนเอง 
 1. ผูบ้ริหารสนบัสนุนการจดัห้องสมุดโรงเรียน และมุมหนงัสือในห้องสมุด หรือห้องเรียน 
อนุมติัการใชเ้งินบ ารุงการศึกษา หรืองบประมาณแผน่ดิน เพื่อการจดัซ้ือหนงัสือ จดักิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านในห้องสมุด การจดัซ้ือหนงัสือเสริมประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประโยชนใ์นการเสริมสร้างลกัษณะ
นิสยั พฒันาบุคลิกภาพ สร้างความเขา้ใจส่ิงแวดลอ้ม มีหนงัสือนวนิยาย นิตยสาร วารสาร ท่ีอ่านสนุก 
ประเทืองปัญญาและกล่อมเกลาอารมณ์ 
 2. ผูบ้ริหารจดัให้มีครู อาจารย ์บรรณารักษ ์ท างานในห้องสมุดเต็มเวลาอยา่งนอ้ย 1 คน 
สนบัสนุนการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สอนวิธีใชห้้องสมุด แนะแนวการอ่าน เพื่อการศึกษาและ
พฒันาบุคลิกภาพเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคล  ช้ีแจงให้ครูสอนโดยวิธีบูรณาการหนงัสืออ่ืน ๆ เนน้การ
สอนให้รู้จกัคน้ควา้ดว้ยตนเอง หกัให้รู้จกัฟัง พูด อ่าน เขียน ควบคู่กนัไป สอนให้รู้จกัถาม สนบัสนุนให้
ถามเพื่อให้ไดค้วามรู้และเกิดความเขา้ใจ 
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โลกในแนวใหม่ ให้สจัธรรม ให้ก าลงัใจเขม็แขง็ การอ่านหนงัสือดงักล่าว จะเกิดความเพลิดเพลินทาง
ปัญญาและอารมณ์ ช่วยขจดัความซึมเซาเบ่ือหน่ายไปได้ 
 4. ธรรมชาติให้ความอยากรู้ อยากเป็นแก่เราตั้งแต่เกิด การรักษาส่ิงน้ีไว ้โดยตั้งค าถามอยูเ่สมอ
เม่ือพบเห็นส่ิงใหม่  น่ีคืออะไร  ท าไมจึงเป็นอยา่งน้ี  เกิดข้ึนเม่ือไหร่  รายละเอียดเป็นอยา่งไร  เม่ือตั้ง
ค าถามแลว้ กพ็ยายามหาค าตอบให้ไดจ้ากการสอบถามผูรู้้  สงัเกตดว้ยตนเอง  อ่านหนงัสือเพื่อหาค าตอบ 
การสร้างนิสยัอยากรู้ อยากเห็น อนัเป็นหวัใจของการศึกษา คือ สุ จิ ปุ ลิ คือ ฟัง คิด ถาม เขียน 
 5.  หดัอ่านให้เร็วและอ่านให้แตกฉาน  ทา้ทายกบัตนเองว่า เราจะชนะเวลาและความยากของ
หนงัสือเล่มนั้นไดห้รือไม่  การยมืหนงัสือจากห้องสมุดมาอ่าน ช่วยไดม้ากในการแข่งกบัตวัเอง เพราะ
จะตอ้งส่งหนงัสือตามก าหนดเวลา  ดงันั้นจะตอ้งอ่านให้เร็วและอ่านให้แตกฉาน มีสมาธิแน่วแน่ในการ
อ่าน เพราะในการอ่านเร็ว ตอ้งอ่านให้รู้เร่ือง จบัประเด็นให้ดว้ยตา ประสาท สมอง ตอ้งจดจ่ออยูก่บัส่ิงท่ี
อ่าน การอ่านโดยมีสมาธิแน่วแน่ เม่ือท าไดแ้ลว้ จะเกิดความเพลิดเพลินในการอ่าน ความรู้สึกยากจะลดลง 
ความสนใจในการอ่านจะเพิ่มข้ึน เพราะรู้แลว้ว่าอ่านแลว้จะเกิดความสบาย และมีความสุขอยา่งไร 
 6. หาทางใชค้วามรู้ท่ีไดจ้ากการอ่านและไตร่ตรองแลว้ ดว้ยการเขียนเร่ืองราวท่ีอ่าน รับเชิญไป
บรรยาย คุยกบัผูอ่ื้น น าไปปฏิบติั ทั้งน้ีในกระบวนการท่ีท าให้พฒันาการอ่านไปไดเ้ร่ือย ๆ สมองไม่
เม่ือยลา้ และจะไม่เกิดอาการท่ีว่า "ความรู้ท่วมหวั เอาตวัไม่รอด" 
 
สร้างความสนใจแก่เด็กในบ้าน 
 การสร้างความสนใจการอ่านแก่บุคคลในบา้นไม่ว่าจะอยูใ่นฐานะใด อาทิ บุตรหลาน ญาติพี่นอ้ง 
บิดามารดา ประกอบดว้ย 
 1. ผูท่ี้จะเป็นบิดามารดา  ควรหาหนงัสือต่าง ๆ เก่ียวกบัความเจริญเติบโตของเด็ก การเล้ียงดูเด็ก 
หนงัสือส าหรับเด็กส าหรับบิดามารดา ควรจดัหาหนงัสือเหล่าน้ีมาไวใ้นบา้น  เพื่อจะไดเ้ล้ียงดูบุตรหลาน
ให้เจริญเติบโตในทางท่ีถูกท่ีควร ทั้งดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และพฤติกรรมในสงัคม 
 2. เม่ือลูกยงัเป็นทารก ควรร้องเพลงให้ลูกฟัง พูดกบัลูก ช้ีใหดู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตวั แมเ้ด็กจะยงัไม่
เขา้ใจความหมายของค า เด็กกจ็ะคุน้เคยกบัการไดย้นิเสียงไพเราะ คุน้กบัการดูภาพและส่ิงของ  นอกจากน้ี
การเล่าเร่ืองสั้น ๆ สนุก ๆ ชวนหวัเราะใหฟั้ง เด็กจะรู้ว่าเสียงท่ีไดย้นินั้นท าให้หวัเราะได ้ต่ืนเตน้ได ้ ทั้งน้ี
การเล่าอาจท าท่าประกอบดว้ย เพื่อให้เด็กท าตามไปดว้ย 
 3. หดัให้ลูกรู้จกัหนงัสือ ให้ดูภาพในหนงัสือ เม่ือเด็กพูดไดด้ว้ย กช็วนคุยเร่ืองหนงัสือ เล่าเร่ือง
ให้ฟัง ช้ีให้ดูภาพท่ีน่าสนใจ บอกช่ือตวัละคร แลว้ลองให้ลูกท าตาม และให้ตอบค าถาม 
 4. เม่ือลูกโตไปโรงเรียน  ตอ้งช่วยลูกในการเร่ิมหดัผา่น เล่นออกเสียง ค าท่ีมีในหนงัสือเรียน 
ชวนให้เด็กรู้สึกว่าการเรียนไม่ใช่ส่ิงยาก  อ่านหนงัสือภาพ  อ่านนิทาน  เม่ือลูกสนใจ หากให้ถามเร่ืองราว
เก่ียวกบัส่ิงนั้น ๆ และให้หาค าตอบในหนงัสือ ให้เปรียบเทียบ ตอบค าถามท่ีลูกถาม ฟังค าท่ีลูกพูด 
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 5.  เม่ือลูกยา่งเขา้วยัรุ่น ช่วยเหลือให้รู้จกัแหล่งหนงัสือ พาไปห้องสมุด พาไปร้านหนงัสือ ให้เขา
เลือกซ้ือหนงัสือท่ีสนใจ  อาจจะแนะน าหนงัสือดี ๆ ให้ทราบ  แต่ไม่ควรบงัคบั  นอกจากน้ีควรพาไปงาน
เก่ียวกบัหนงัสือ เช่น งานสปัดาห์หนงัสือแห่งชาติ  นิทรรศการหนงัสือในโอกาสส าคญั ๆ  
 6. หาเวลาสนทนาเร่ืองหนงัสือท่ีเขาอ่าน หรือหนงัสือท่ีน่าอ่าน  อาจเป็นช่วงเวลารับประทาน
อาหารดว้ยกนั  ตอนหวัค ่าหลงัจากท าการบา้นเสร็จแลว้  ตอนวนัหยดุระหว่างเดินทางไปพกัผอ่นดว้ยกนั 
อาจสนทนาเร่ืองภาพยนตร์ หรือรายการโทรทศัน ์ แนะน าให้อ่านหนงัสือท่ีน ามาท าภาพยนตร์ หรือละคร
โทรทศัน ์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหนงัสือและภาพยนตร์ หรือละครโทรทศัน์ 
 7. สร้างทศันคติท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการซ้ือหนงัสือ  ให้เงินส าหรับซ้ือหนงัสือ ท าตวัอยา่งให้เห็น
และเขา้ใจว่าการจ่ายเงินซ้ือหนงัสือมีประโยชนเ์พียงไร  แนะน าการจดัเกบ็หนงัสือส่วนตวัให้เป็นระเบียบ 
สนบัสนุนการแลกเปล่ียนหนงัสืออ่านระหว่างเพื่อน  น าหนงัสือมาร่วมกนั ณ บา้นซ่ึงเจา้ของยินดีให้ใช้
เป็นห้องสมุดส่วนรวม เป็นการสร้างนิสยัรักการอ่านซ่ึงพ่อแม่มีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมการอ่าน  
 8. ส่งเสริมให้เด็กสนใจในส่ิงต่าง ๆ ให้ใชค้วามสงัเกตส่ิงแวดลอ้ม ตน้ไม ้สตัวเ์ล้ียง เพื่อนบา้น 
ให้สนใจเหตุการณ์บา้นเมือง ให้อ่านและฟังข่าว ให้มีงานอดิเรกและจดัซ้ือหนงัสือเก่ียวกบังานอดิเรกท่ี
ชอบให้อ่าน เพื่อให้มีความรู้และมีความสุขจาการอ่านและงานอดิรกนั้น ๆ 
  
สร้างความสนใจแก่นักเรียน 
 ครูและผูบ้ริหารโรงเรียน เป็นส่วนส าคญัในการสนบัสนุนการอ่านและส่งเสริมการอ่านของ
นกัเรียนนอกเหนือจากหนงัสือเรียน  ตอ้งมีความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งว่าการอ่านจะส่งเสริมพฒันาการดา้น
ต่าง ๆ ของนกัเรียน ถา้ขาดทศันคติอนัดีเก่ียวกบัการอ่าน ครูและผูบ้ริหาร ซ่ึงมีบทบาทส าคญัอยา่งมากใน
การสร้างทศันคติท่ีถูกตอ้ง ตอ้งใชว้ิธีสอน แนะน าวิธีเรียน ซ่ึงปลูกฝังส่งเสริมการอ่านหนงัสือเพื่อคน้ควา้
หาความรู้ดว้ยตนเอง 
 1. ผูบ้ริหารสนบัสนุนการจดัห้องสมุดโรงเรียน และมุมหนงัสือในห้องสมุด หรือห้องเรียน 
อนุมติัการใชเ้งินบ ารุงการศึกษา หรืองบประมาณแผน่ดิน เพื่อการจดัซ้ือหนงัสือ จดักิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านในห้องสมุด การจดัซ้ือหนงัสือเสริมประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประโยชนใ์นการเสริมสร้างลกัษณะ
นิสยั พฒันาบุคลิกภาพ สร้างความเขา้ใจส่ิงแวดลอ้ม มีหนงัสือนวนิยาย นิตยสาร วารสาร ท่ีอ่านสนุก 
ประเทืองปัญญาและกล่อมเกลาอารมณ์ 
 2. ผูบ้ริหารจดัให้มีครู อาจารย ์บรรณารักษ ์ท างานในห้องสมุดเต็มเวลาอยา่งนอ้ย 1 คน 
สนบัสนุนการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สอนวิธีใชห้้องสมุด แนะแนวการอ่าน เพื่อการศึกษาและ
พฒันาบุคลิกภาพเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคล  ช้ีแจงให้ครูสอนโดยวิธีบูรณาการหนงัสืออ่ืน ๆ เนน้การ
สอนให้รู้จกัคน้ควา้ดว้ยตนเอง หกัให้รู้จกัฟัง พูด อ่าน เขียน ควบคู่กนัไป สอนให้รู้จกัถาม สนบัสนุนให้
ถามเพื่อให้ไดค้วามรู้และเกิดความเขา้ใจ 
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 3. ครูบรรณารักษ ์ควรแบ่งเวลาส าหรับจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และแนะน านกัเรียนให้รู้จกั
การอ่าน  มากกว่าการท างานดา้นเทคนิค  ซ่ึงใชเ้วลาค่อนขา้งมาก ทั้งน้ีอาจจะหาความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียน เพื่อการจดัหมู่และท ารายการหนงัสือ  รวมทั้งการจดัท าชุดหนงัสือและเอกสารส าคญัส าหรับใช้
ในการสอนการเรียนรายวิชา 
 5. กิจกรรมท่ีจดัโดยไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่ายไม่สูง ไดแ้ก่ การจดัแสดงหนงัสือใหม่  การท า
รายช่ือหนงัสือท่ีน่าอ่าน  การเล่านิทานสั้น ๆ  การเล่าเร่ืองจากหนงัสือ  การอ่านหนงัสือให้ฟังระหว่างพกั
กลางวนั  กิจกรรมท่ีใชเ้วลาและตอ้งการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น นิทรรศการต่าง ๆ  
กิจกรรมยอดนกัอ่าน  การประกวดการอ่าน  การทายปัญหาจากหนงัสือ  การแข่งขนัหาค าตอบจาก
หนงัสือ เป็นตน้ 
 6. ควรจดักิจกรรมท่ีเด็กนกัเรียนมีส่วนร่วมดว้ย เช่น เล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ 
การจดันิทรรศการโดยให้เด็กเขียนค าอธิบายเร่ืองราว และออกแบบ  การโตว้าทีเก่ียวกบัหนงัสือ ซ่ึง
อาจจะขอความร่วมมือจากครูผูส้อนรายวิชาอ่ืน ๆ ดว้ย  อนัเป็นการบูรณาการร่วมกนั 
 7. การสร้างบรรยากาศห้องสมุดมีชีวิต โดยให้นกัเรียน คุณครู มีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้ในห้องสมุด  การจดัมุมความรู้ต่าง ๆ อาทิ  มุมพระราชนิพนธ ์ มุมหนงัสือเด็กและเยาวชน 
มุมหนงัสือใหม่และหนงัสือยอดนิยม  มุมส่ือโสตทศัน ์ มุมคอมพิวเตอร์  มุมวารสาร  เวทีกิจกรรม  ลาน
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ประจ าเดือน ควรมีป้ายก ากบัแสดงให้ชดัเจน เพื่อความสะดวกในการใชบ้ริการ รวมทั้งตอ้งค านึงถึงความ
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มีอธัยาศยัดี ยิม้แยม้แจ่มใส รักการอ่าน หาเวลาอ่านหนงัสือให้มากและหลากหลายเพื่อให้สามารถแนะน า
หนงัสือส าหรับเด็ก ครู และผูป้กครองได ้ มีมนุษยสมัพนัธอ์นัดีกบัทุกคน 
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 3. ครูบรรณารักษ ์ควรแบ่งเวลาส าหรับจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และแนะน านกัเรียนให้รู้จกั
การอ่าน  มากกว่าการท างานดา้นเทคนิค  ซ่ึงใชเ้วลาค่อนขา้งมาก ทั้งน้ีอาจจะหาความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียน เพื่อการจดัหมู่และท ารายการหนงัสือ  รวมทั้งการจดัท าชุดหนงัสือและเอกสารส าคญัส าหรับใช้
ในการสอนการเรียนรายวิชา 
 5. กิจกรรมท่ีจดัโดยไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่ายไม่สูง ไดแ้ก่ การจดัแสดงหนงัสือใหม่  การท า
รายช่ือหนงัสือท่ีน่าอ่าน  การเล่านิทานสั้น ๆ  การเล่าเร่ืองจากหนงัสือ  การอ่านหนงัสือให้ฟังระหว่างพกั
กลางวนั  กิจกรรมท่ีใชเ้วลาและตอ้งการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น นิทรรศการต่าง ๆ  
กิจกรรมยอดนกัอ่าน  การประกวดการอ่าน  การทายปัญหาจากหนงัสือ  การแข่งขนัหาค าตอบจาก
หนงัสือ เป็นตน้ 
 6. ควรจดักิจกรรมท่ีเด็กนกัเรียนมีส่วนร่วมดว้ย เช่น เล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ 
การจดันิทรรศการโดยให้เด็กเขียนค าอธิบายเร่ืองราว และออกแบบ  การโตว้าทีเก่ียวกบัหนงัสือ ซ่ึง
อาจจะขอความร่วมมือจากครูผูส้อนรายวิชาอ่ืน ๆ ดว้ย  อนัเป็นการบูรณาการร่วมกนั 
 7. การสร้างบรรยากาศห้องสมุดมีชีวิต โดยให้นกัเรียน คุณครู มีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้ในห้องสมุด  การจดัมุมความรู้ต่าง ๆ อาทิ  มุมพระราชนิพนธ ์ มุมหนงัสือเด็กและเยาวชน 
มุมหนงัสือใหม่และหนงัสือยอดนิยม  มุมส่ือโสตทศัน ์ มุมคอมพิวเตอร์  มุมวารสาร  เวทีกิจกรรม  ลาน
การบา้น  โต๊ะตอบค าถาม  เคานเ์ตอร์ยมืคืน  ห้องท างานบรรณารักษ ์ ข่าวสารน่าสนใจ  นิทรรศการ
ประจ าเดือน ควรมีป้ายก ากบัแสดงให้ชดัเจน เพื่อความสะดวกในการใชบ้ริการ รวมทั้งตอ้งค านึงถึงความ
สะอาด สวยงาม สบายตา และน่าเขา้ใชบ้ริการ 
 8. ครูบรรณารักษ ์ ผูท้  าหนา้ท่ีส าคญัและเป็นผูดึ้งดูดให้เด็กเขา้ใชบ้ริการห้องสมุด ควรเขา้ใจเด็ก 
มีอธัยาศยัดี ยิม้แยม้แจ่มใส รักการอ่าน หาเวลาอ่านหนงัสือให้มากและหลากหลายเพื่อให้สามารถแนะน า
หนงัสือส าหรับเด็ก ครู และผูป้กครองได ้ มีมนุษยสมัพนัธอ์นัดีกบัทุกคน 
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ประสบการณ์    หวัหนา้หอวชิราวุธานุสรณ์  หวัหนา้กลุ่มโสตทศันวสัดุ
และกิจกรรมห้องสมุด 
ผู้เช่ียวชาญ    ห้องสมุดประชาชน  ศูนยว์ฒันธรรม 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ลลีะหุต ชวลิต    
การศึกษา  อบ.  MA (Library Sicence), Certificate Program in 
Library Professional 
ต าแหน่ง  นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
ประสบการณ์   ผูอ้  านวยการ ส านกัหอสมุดแห่งชาติ   รองอธิบดีกรม
ศิลปากร    ผูก่้อตั้งสมาคห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ    ประธาน
คณะกรรมการแห่งชาติว่าดว้ยแผนงานมรดกความทรงจ าแห่งโลก  
กรรมการโครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราช
ประสงคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

              ผู้เช่ียวชาญ  การบริหารงานห้องสมุด  การอ่านและกิจกรรมส่งเสริม                     
                                                       การอ่าน   เอกสารมรดกแห่งความทรงจ า   หอสมุดแห่งชาติ  การเขียน 
    หนงัสือส าหรับเด็ก 
     

          
  
  
  
    นางสาวพูลสุข ปริวัตรวรวุฒิ    

การศึกษา 
ต าแหน่ง  หวัหนา้ห้องสมุดป๋วย อ๊ึงภากรณ์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
ประสบการณ์   กรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  
กรรมการบริหารชมรมบรรณารักษแ์ละนกัเอกสารสนเทศนานาชาติ 

    ผู้เช่ียวชาญ   การบริหารงานห้องสมุด การบริหาร   การสืบคน้ขอ้มูล  
    การลงรายการอา้งอิง  ห้องสมุดมหาวิทยาลยั   

 

ช่ือ นางก่ิงแกว้ อ่วมศรี     
การศึกษา  อบ. (บรรณารักษศาสตร์)  ศศ.บ (บรรณารักษศาสตร์)  
นิติศาสตร์บณัฑิต 
ต าแหน่ง   หวัหนา้ห้องสมุดคณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล (2553) 
ประสบการณ์  กรรมการสมาคมห้องสมุดฯ  กรรมการ ชบอ. 
ผู้เช่ียวชาญ  ห้องสมุดมหาวทิยาลยั  งานบริการและกิจกรรมห้องสมุด 
        

101 
 

 

   
  

  
 
   นางอรุณวรรณ พิมพาพัฒนโยธิน 
   การศึกษา  ศศ.บ (บรรณารักษศาสตร์)  ศศ.ม (พฒันาสงัคม) 
   ต าแหน่ง  หวัหนา้กลุ่มงานพฒันาห้องสมุดประชาชน 
   ประสบการณ์  บรรณารักษ ์ส านกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว 
     
 
 
 
 

  
 

นางสาวเสาวนิตย์ ยโสธร    
การศึกษา  ศศ.บ (บรรณารักษศาสตร์)  ศศ.ม (บรรณารักษศาสตร์) 
ต าแหน่ง   ขา้ราชการบ านาญ ส านกัหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร 
ประสบการณ์    หวัหนา้หอวชิราวุธานุสรณ์  หวัหนา้กลุ่มโสตทศันวสัดุ
และกิจกรรมห้องสมุด 
ผู้เช่ียวชาญ    ห้องสมุดประชาชน  ศูนยว์ฒันธรรม 
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