
วชิา ห้องสมุดกบัการรู้สารสนเทศ  รหัส 3000-1601 

1.  คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัความสาํคญัของหอ้งสมุดและแหล่งเรียนรู้อืนๆ  ประเภทของขอ้มลูสารสนเทศ               

แบบต่าง ๆ  เครืองมือและวิธีการใชเ้ครืองมือในการสืบคน้ขอ้มลูสารสนเทศ การเลือกใชแ้ละรวบรวม

ขอ้มลูสารสนเทศและการนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ 

2.  มาตรฐานรายวชิา 

2.1 เขา้ใจหลกัการคน้ควา้/สืบคน้ขอ้มลูสารสนเทศจากหอ้งสมุดและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
2.2 เลือก/ใชเ้ครืองมือในการสืบคน้ขอ้มลูสารสนเทศเพือเชือมโยงความรู้กบักลุ่มสาระความรู้อืนๆ 

และเรียนรู้อยา่งไร้พรมแดน 
2.3 เลือก/บนัทึกขอ้มลูสารสนเทศไดต้รงตามความตอ้งการ 
2.4 นาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ในรูปแบบต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ 

3.   สมรรถนะรายวชิา 
       3.1 อธิบายความหมายและความสาํคญัของหอ้งสมุดและแหล่งเรียนรู้อืน ๆ ได ้ 
       3.2  อธิบายความหมาย ความสาํคญัและประโยชน์ของสารสนเทศได ้
       3.3  สามารถสืบคน้และเขา้ถึงทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ไดโ้ดยใชเ้ครืองมือในการสืบคน้ 
      สารสนเทศ 
       3.4 สามารถรวบรวมขอ้มลูและนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ในรูปแบบต่าง ๆ ได ้ 

4.    ประเด็นออกข้อสอบ  
      4.1  หอ้งสมุดและแหล่งเรียนรู้อืน ๆ  
      4.2 สารสนเทศและความสาํคญัของการรู้สารสนเทศ 
      4.3 การใชเ้ครืองมือในการสืบคน้สารสนเทศ 
      4.4 การรวบรวมขอ้มลูและการนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ 
 

 

 



5.    สาระสําคญั 

ใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจเรืองหอ้งสมุดและแหล่งเรียนรู้อืน ๆ เขา้ใจความหมายของสารสนเทศ  

ความสาํคญัของสารสนเทศ  สามารถใชเ้ครืองมือในการสืบคน้สารสนเทศ  มีความสามารถรวบรวม

ขอ้มลูและนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

1. ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อนื ๆ 

ห้องสมุด  คือ  สถานทีรวบรวมสรรพวิทยาการต่าง ๆ ทุกรูปแบบโดยมีการดาํเนินงาน

อยา่งมีระบบเพือใหบ้ริการแก่ผูใ้ช ้

แหล่งเรียนรู้ คือ สถานทีรวบรวมความรู้หรือสือทุกรูปแบบมีการจดัระบบและการใช้

บริการทงัเป็นทางการและไม่เป็นทางการตามความตอ้งการของผูใ้ช ้

หอ้งสมุดและแหล่งเรียนรู้มีความสาํคญัในการอาํนวยประโยชน์  ส่งเสริมการ

เรียนรู้เป็นสือกลางทีช่วยใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตวัเองและนาํความรู้ไปใชใ้ห้

เกิดประโยชน ์

2. สารสนเทศและความสําคญัของการรู้สารสนเทศ 

สารสนเทศ คือ ข่าวสาร  ขอ้เท็จจริง ขอ้มลู  ความรู้  ความคิดทีไดมี้การ

กลนักรองจดัเก็บบนัทึกในสือรูปแบบต่าง ๆ ทีผูใ้ชรั้บรู้ไดด้ว้ยวิธีใดวิธีหนึงและ

นาํไปใชป้ระโยชน์ตามจุดประสงคที์ตอ้งการ  สารสนเทศมีความสาํคญัต่อการศึกษา

และการดาํรงชีวติทาํใหเ้ป็นผูที้มีความรู้ความสามารถในดา้นต่าง ๆ สามารถคน้หาและ

ประเมินคุณค่าสารสนเทศได ้

3. การใช้เครืองมอืในการสืบค้นสารสนเทศ 

เครืองมอืช่วยค้น  คือ  รายการหรือสือ  อุปกรณ์ทีใหป้ระโยชน์ในการคน้หาขอ้มลู

หรือสารสนเทศทีตอ้งการไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว  เครืองมือช่วยคน้มีหลายประเภท  

แต่ละประเภทถกูเก็บไวใ้นรูปแบบต่าง ๆ เช่นเครืองมือช่วยคน้ในรูปแบบสิงพิมพแ์ละ

เครืองมือช่วยคน้ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

4. การรวบรวมข้อมูลและการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 

     การรวบรวมขอ้มลูเป็นการศึกษาคน้ควา้เรืองราวต่าง ๆ แลว้นาํมารวบรวมเรียบเรียง

ในรูปแบบทีเป็นมาตรฐานตามแบบแผนโดยใชภ้าษาทีสละสลวยจดัลาํดบัความรู้

ความคิดใหน่้าสนใจและมีการอา้งอิงแหล่งทีมาของเรืองราวต่าง ๆ ครบถว้น   



การนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้เป็นการเผยแพร่ความรู้ความคิด  ขอ้มลูข่าวสารไปยงั

บุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ซึงมีอยู ่2 วิธี คือการนาํเสนอแบบปากเปล่าและการ

นาํเสนอแบบลายลกัษณ์อกัษร แต่ละวิธีมีรูปแบบและวิธีการนาํเสนอทีแตกต่างกนั  

ทงันีเพือใหร้ายงานมีคุณค่า น่าสนใจและมีความน่าเชือถือมากขึน 

  

 

                                                  คณะผู้จดัทํา 

1. นางกาญจนา   หวงัประดิษฐ ์     วิทยาลยัเทคนิคดอนเมือง      089-4461598 

2. นางทศันี         เรียงวิวฒัน ์ วิทยาลยัเทคนิคยะลา             086-7466062 

3. นาวพชัราพร จองกา  วิทยาลยัเทคนิคอ่างทอง        087-5323417 

4. นางเบญจมาศ     ปะวิโน  วิทยาลยัเทคนิคอาํนาจเจริญ  082-7518957 

5. นายธวชัชยั  รัฐสมุทร วิทยาลยัอาชีวศึกษาสุรินทร์  083-4683399  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อสอบรายวชิา  ห้องสมุดกบัการรู้สารสนเทศ  รหัส 3000-1601 

ประเด็นการออกขอ้สอบ ขอ้สอบ ระดบัพฤติกรรม 
1. หอ้งสมุดและแหล่ง  

    เรียนรู้อืน ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ขอ้ใดใหค้วามหมายของหอ้งสมุดไดถ้กูตอ้งทีสุด 

     1. เป็นแหล่งขอ้มลูสารสนเทศ 

     2. เป็นแหล่งรวมข่าวสารทีทนัสมยั 

     3. เป็นสถานทีเก็บรวบรวมและใหบ้ริการ  

         สารสนเทศ 

     4. เป็นแหล่งรวมสรรพวิทยาการต่าง ๆ ในโลก 

     5. เป็นสถานทีเก็บหนงัสือมีเจา้หนา้ทีใหบ้ริการ 

 

2.   ขอ้ใดกล่าวถกูตอ้งทีสุด 

     1. การศึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มลูควรเรียนรู้  

         จากสถานทีจริงเท่านนั 

     2. การศึกษาคน้ควา้อยา่งกวา้งขวางควรอ่านจาก  

         เอกสารใหม้าก ๆ 

     3. การศึกษาคน้ควา้ใหไ้ดรั้บความรู้มากควรอ่าน  

         จากเอกสารและเรียนรู้จากสถานทีอืน ๆ 

     4. การศึกษาคน้ควา้ควรเริมจากสืออินเทอร์เน็ต 

     5. การศึกษาคน้ควา้ควรศึกษาจากเทคโนโลยทีี   

         หลากหลาย 

 

3.  แหล่งเรียนรู้ทีจดัตงัเพือการศึกษาคน้ควา้เพิมเติม  

     เหมาะสมกบัการไปทศันศึกษาและใหบ้ริการ 

     ชุมชนในทอ้งถินคือขอ้ใด 

     1. หอสมุดแห่งชาติ 

     2. หอจดหมายเหตุ 

     3. ศนูยบ์ริการขอ้มลูอุตสาหกรรม 

     4. พิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตร์ 

     5. ศนูยข์อ้มลูสมุนไพร 

 

ความรู้-ความจาํ 
ตอบขอ้ 2 

 
 
 
 
 
 
 
ความเขา้ใจ 

ตอบขอ้ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความเขา้ใจ 
ตอบขอ้ 5 

 



2. สารสนเทศและ  

    ความสาํคญัของ  

    สารสนเทศ 

4.  สารสนเทศ (Information) มีความหมายตรงกบัขอ้  

    ใดมากทีสุด 

     1. สญัลกัษณ์  ขอ้มลูเป็นตวัอกัษร 

     2. ขอ้มลูทีจดัเก็บไวใ้นคอมพิวเตอร์ 

     3. ความรู้ข่าวสารทีบนัทึกไวใ้นหลายรูปแบบ 

     4. รูปภาพทีบนัทึกไวใ้นฟิลม์ภาพยนตร์ 

     5. ความรู้ข่าวสารทีบนัทึกไวใ้นหนงัสือ 

 

5.   ขอ้ใดบอกความสาํคญัของสารสนเทศไดถ้กูตอ้ง 

      ทีสุด 

     1. เป็นแนวทางในการพฒันาเศรษฐกิจสงัคม 

         ของ ชาติ 

     2. เป็นแนวทางในการพฒันาการเมือง 

         การปกครอง 

     3. เป็นแนวทางในการตดัสินใจเลือกอาชีพ 

         ของผูส้าํเร็จการศึกษา 

     4. เป็นแนวทางพฒันาประเทศไปสู่ประเทศ 

         อุตสาหกรรม 

     5. เป็นแนวทางใหใ้ชส้ารสนเทศของผูอื้นไดอ้ยา่ง  

         สะดวกรวดเร็ว 

 

6.  ขอ้ใดเป็นการรู้สารสนเทศอยา่งมีจริยธรรม 

     1. สมศรีอา้งอิงทีมาของขอ้มลู 

        ทุกครังทีเขียนรายงาน 

     2. สมชายขีดเสน้ใตข้อ้ความสาํคญัลงในหนงัสือ  

         ของหอ้งสมุด 

3. สมรักษแ์อบหยบิวารสารมาอ่านนอกหอ้งสมุด 

4. สมโชคอ่านหนงัสือเสียงดงัในหอ้งสมุด 

5. สมบติัลอกการบา้นเพือนมาส่งครู 

 

 

ความรู้-ความจาํ 
ตอบขอ้ 3 

 
 
 
 
 
 
 
ความเขา้ใจ 

ตอบขอ้ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การนาํไปใช ้
ตอบขอ้ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.  การรู้สารสนเทศมีความสาํคญัต่อการดาํรงชีวิต  

     ดงันนัผูรู้้สารสนเทศควรมีลกัษณะในขอ้ใด 

     1. ดา้นภาษา  เทคโนโลยแีละจริยธรรม 

     2. ดา้นการคน้ควา้ เทคโนโลยแีละจริยธรรม 

     3. ดา้นการสืบคน้ เทคโนโลยแีละจริยธรรม 

     4. ดา้นความคิด เทคโนโลยแีละจริยธรรม 

     5. ดา้นความรับผดิชอบ เทคโนโลยแีละจริยธรรม 

การนาํไปใช ้
ตอบขอ้ 2 

 

3. การใชเ้ครืองมือในการ  

    สืบคน้สารสนเทศ 

8. ขอ้ใดคือวตัถุประสงคข์องการสืบคน้สารสนเทศ 

     1. เพือดาํเนินงานหรือประกอบธุรกิจ 

     2. เพือความบนัเทิงและพกัผอ่นหยอ่นใจ 

     3. เพือการเผยแพร่ขอ้มลู 

     4. เพือใชติ้ดต่อสือสาร 

     5. ขอ้ 1 และขอ้ 2 ถกู 

 

9.  เมือนกัศึกษาพบบตัรรายการหรือพบขอ้มลู  

     เกียวกบัหนงัสือทีตอ้งการจากเครืองคอมพิวเตอร์ 

     แลว้ขอ้ใดคือตวับ่งชีใหน้กัศึกษาไปหยบิหนงัสือ  

     บนชนัได ้ 

     1. ชือผูแ้ต่ง 

     2. ชือหนงัสือ 

     3. เลขหมู่หนงัสือ 

     4. เลขเรียกหนงัสือ 

     5. แนวสืบคน้ 

 

10. การคน้หาหนงัสือถา้เราไม่ทราบชือผูแ้ต่งหรือชือ  

      หนงัสือควรคน้หาจากบตัรรายการชนิดใด 

     1. บตัรผูแ้ต่ง 

     2. บตัรหวัเรือง 

     3. บตัรชือเรือง 

     4. บตัรทะเบียนหรือบตัรแจง้หมู ่

     5. บตัรโยง 

ความรู้-ความจาํ 

ตอบขอ้ 5 

 
 
 
 
 
 
ความเขา้ใจ 

ตอบขอ้ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
การนาํไปใช ้
ตอบขอ้ 2 

 
 
 
 
 



11. ตอ้งการคน้หาขอ้มลูความเคลือนไหวของ 

      สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ควร  

      คน้หาจากขอ้ใด  

     1. เวบ็ไซตข์อง สอศ. 

     2. หนงัสือแนะนาํ สอศ. 

     3. วารสาร สอศ. 

     4. รายงานประจาํปีของ สอศ. 

     5. ฐานขอ้มลูซีดีรอมของ สอศ. 

 

12. ขอ้ใดกล่าวถกูตอ้งทีสุด 

     1. โอแพคสามารถคน้หาเอกสารฉบบัเต็มได ้

     2. เอกสารฉบบัเต็มเป็นสารสนเทศทีผูใ้ชส้ามารถ 

         อ่านสารสนเทศไดท้นัที 

     3. เอกสารฉบบัเต็มผูใ้ชต้อ้งติดตามตวัเล่ม 

     4. สาระสงัเขปเป็นขอ้มลูบรรณานุกรมของ 

         บทความวารสาร 

     5. ดรรชนีเป็นเครืองชีวดัคุณภาพของบทความ 

         วารสารและหนงัสือพิมพ ์

 

13. ขอ้ใดเป็นแหล่งสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต 

     1. ฐานขอ้มลูเชิงพาณิชย ์

     2. ซีดีรอม 

     3. บริการรับส่งสินคา้ 

     4. ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 

     5. บริการรับส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 

 

การนาํไปใช ้
 ตอบขอ้ 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
การวิเคราะห์ 

ตอบขอ้ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
การวิเคราะห์ 

ตอบขอ้ 1 

 



4. การรวบรวมขอ้มลูและ

การนาํเสนอผลการศึกษา

คน้ควา้ 

14. ขอ้ใดบอกความหมายของรายงานไดถ้กูตอ้งทีสุด 

     1. การศึกษาคน้ควา้ประกอบการเรียนการสอน 

     2. เรืองราวทีนาํเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา 

     3. การรวบรวมและเผยแพร่เรืองราวผา่นสือ 

         ประเภทต่าง ๆ 

     4. ผลของการศึกษาคน้ควา้นาํมาเรียบเรียงอยา่งมี 

         ระเบียบแบบแผน 

    5. ความเคลือนไหวของสถานการณ์ต่าง ๆ 

 

15. การนาํเสนอรายงานดว้ยวาจามีผลดีอยา่งไร 

     1. ผูฟั้งสามารถซกัถามได ้

     2. มีเนือหาไม่มาก 

     3. เขา้ใจไดง่้าย 

     4. ผูฟั้งใหค้วามสนใจ 

     5. ผูน้าํเสนอใหข้อ้มลูไดช้ดัเจน 

 

16. ขอ้ใดคือขนัตอนแรกของกระบวนการทาํรายงาน 

     1. วางโครงเรือง 

     2. บนัทึกขอ้มลู 

     3. เรียบเรียงเนือหารายงาน 

     4. กาํหนดหวัขอ้เรือง 

     5. รับคาํสงัจากครูผูส้อน 

 

17. ขอ้ใดเป็นลกัษณะของการเขียนโครงเรืองทีดี 

     1. หวัขอ้ต่าง ๆ มีความสมัพนัธส์อดคลอ้งกนั 

     2. ควรมีหวัขอ้ยอ่ยมาก ๆ จะทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจ  

         เรืองไดง่้าย 

     3. หวัขอ้ควรมีขอ้ความยาว ๆ เพือใหไ้ด ้

         รายละเอียดครบถว้น 

     4. ควรเป็นหวัขอ้ใหญ่ ๆ ตามเอกสารทีอ่าน 

     5. มีองคป์ระกอบของรายงานอยา่งครบถว้น 

ความรู้ – ความจาํ 

ตอบขอ้ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
การนาํไปใช ้

ตอบขอ้ 1 

 
 
 
 
 
 
การนาํไปใช ้
ตอบขอ้ 4 

 
 
 
 
 
การวิเคราะห์ 

ตอบขอ้ 1 

 
 
 
 
 
 



18. ขอ้ใดกล่าวถกูตอ้ง 

     1. การรวบรวมเนือหารายงานควรรวบรวมจาก  

         สารสนเทศทุกรูปแบบใหไ้ดเ้นือหารายงานมาก 

         ทีสุด 

     2. การนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้นาํเสนอไดท้งั 

         แบบรายงานปากเปล่าและแบบ 

         ลายลกัษณ์อกัษร 

     3. การเรียบเรียงรายงานควรคาํนึงถึงการใชภ้าษาที  

         ถกูตอ้งและควรนาํสาํนวนโวหารมาเขียน  

         ประกอบมากๆ เพือใหร้ายงานน่าสนใจ 

     4. การนาํเสนอรายงานแบบลายลกัษณ์อกัษรควร 

         คาํนึงถึงส่วนประกอบเนือเรืองเป็นอนัดบัแรก 

     5. การพิมพร์ายงานควรพิมพใ์หส้ะดุดตาและเป็น 

         ทีสนใจสนใจของผูอ่้านเป็นสาํคญั 

 

19. ขอ้ใดแสดงใหเ้ห็นการใชส้ารสนเทศอยา่งมี  

      คุณธรรม  จริยธรรม 

     1. บุญมาบอกแหล่งขอ้มลูทีไดจ้ากการศึกษาทุก 

         ครังทีนาํมาประกอบการเขียนรายงาน 

     2. บุญมีมีนาํใจเผอืแผข่อ้มลูใหเ้พือนใช ้

         ประกอบการเขียนรายงาน 

     3. บุญโชคส่งรายงานตามกาํหนดเวลาทุกครัง 

     4. บุญหลายเขียนรายงานไดอ้ยา่งถกูตอ้งตาม   

         รูปแบบ 

     5. บุญเยยีมนาํเสนอรายงานดว้ยวาจาไดอ้ยา่ง 

         ประทบัใจ 

 

 

 

 

 

การสงัเคราะห์ 
ตอบขอ้ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การสงัเคราะห์ 
ตอบขอ้ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20. ขอ้ใดเป็นลกัษณะของรายงานทีดี 

     1. เนือหามีเอกภาพและสมัพนัธภาพสอดคลอ้งกนั 

         ตลอดทงัเรือง 

     2. รูปแบบและส่วนประกอบถกูตอ้งสมบูรณ์ 

     3. การเรียบเรียงและการใชภ้าษาถกูตอ้งตาม 

         หลกัการเขียน 

     4. มีคุณค่าควรแก่การนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้

     5. ถกูตอ้งทุกขอ้ 

 

การประเมินค่า 
ตอบขอ้ 5 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การให้ค่านําหนกั ประเดน็การออกข้อสอบ 

รายวชิา 3000-1601  ห้องสมุดกบัการรู้สารสนเทศ  (ข้อสอบจาํนวน 20 ข้อ) 

 

ประเด็นการออกข้อสอบ 

ระดับความสําคญั ระดับพฤตกิรรมทีต้องการวดั จาํนวน

ข้อสอบ น้อย ปานกลาง มาก รู้-จาํ เข้าใจ นําไปใช้ วเิคราะห์ สังเคราะห์ ประเมนิค่า 

หอ้งสมุดและแหล่งเรียนรู้อืน ๆ /   1 2 - - - - 3 

สารสนเทศและความสาํคญัของสารสนเทศ  /  1 1 2 - - - 4 

การใชเ้ครืองมือในการสืบคน้สารสนเทศ  /  1 1 2 2 - - 6 

การรวบรวมขอ้มลูและการนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้   / 1 1 1 1 2 1 7 

รวม    4 5 5 3 2 1 20 

 

 

 

 

 

 

 



 


