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ประวัตผิู้วจิยั 
 

1.  ชือ่ผูว้จิยั 

1.1 ชือ่ภาษาไทย นายสุรชาต ิพทุธิมา 

1.2 ชือ่ภาษาองักฤษ Mr. Surachart Putthima 

2. ต าแหนง่ทางวชิาการ อาจารย์ประจ าภาควิชาสารสนเทศศาสตร ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

3. หนว่ยงานและสถานทีท่ีต่ดิตอ่ไดส้ะดวก ภาควิชาสารสนเทศ

ศาสตร ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม ่ถนนช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 50300 

4. ประวตักิารศกึษา  

4.1 ระดบัปรญิญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑติ (อ.ม.)

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย ปพี.ศ. 2550 

4.2 ระดบัปรญิญาตร ี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชา

สารสนเทศศกึษา เกียรตนิิยม 

อันดับ 1 มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่ปีพ.ศ. 2547 

5. ผลงานทางวชิาการ 

5.1 ผลงานวจิยั   

สุรชาติ พทุธิมา. (2555).  การศึกษาความต้องการและพฤตกิรรม

การแสวงหาสารสนเทศเพื่อด าเนินธุรกจิของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมในเขตเทศบาลต าบลตน้เปา  

อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม.่ เชียงใหม:่ มหาวทิยาลัย

ราชภฏัเชียงใหม.่ 
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สุรชาติ พทุธิมา. (2556). การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็น

ฐาน: กรณีศึกษาวิชาการอ่านและส่งเสริมการอ่าน ส าหรับ

นักศกึษาปริญญาตรีช้ันปีที ่1 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม.่ 

เชียงใหม:่ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม.่ 

สุรชาติ พทุธิมา. (2559). การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านสารสนเทศ

เพื่อส่งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรคของสมาชิกชมรม

จักรยานในจังหวัดเชียงใหม.่ เชียงใหม:่ มหาวทิยาลัยราช

ภัฏเชียงใหม.่ 

5.2 ต ารา หนงัสอื  

สุรชาติ พทุธิมา. (2553). “การรู้สารสนเทศ การวิเคราะห์และ

ประมวลความตอ้งการสารสนเทศ”.   

ใน เอกสารประกอบการสอนวิชาสารสนเทศเพือ่การเรียนรู้ 

(GHUM 1103). เชียงใหม:่ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม.่ 

สุรชาติ พทุธิมา. (2558). “ทักษะการรู้สารสนเทศ”. ใน เอกสาร

ประกอบการสอนวิชาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (GSCI 1103). 

เชียงใหม:่ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม.่ 

สุรชาติ พทุธิมา. (2558). เอกสารประกอบการสอนวิชา

บรรณานุกรม ดรรชนีและสาระสังเขป  

(IS 3201). เชียงใหม:่ มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม.่ 

สุรชาติ พทุธิมา,(บก.). (2559). ภทัรมหาราชร าลึก: ประมวล

สารสนเทศเกี่ยวกบัพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูิพลอ

ดุลยเดชฯ.  เชียงใหม:่ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม.่ 

5.3 บทความทางวชิาการ 
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สุรชาติ พทุธิมา. (2551, กรกฎาคม).  “การจัดบริการเครือข่ายไร้

สายในห้องสมุดมหาวทิยาลัย”. วารสารบรรณารักษศาสตร,์ 

28(2), 49-69. 

สุรชาติ พทุธิมา. (2553, กรกฎาคม). “แนะน าแหลง่เรียนรู.้..จาก

โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน 

การจัดการสารสนเทศ ตอนที ่1 : ศูนย์สร้างสรรคง์าน

ออกแบบ”. ราชภฏัเชียงใหม่สาร, 1(6), 10-11. 

สุรชาติ พทุธิมา. (2553, มกราคม). “ร้อยเรียงเรื่องราว...บอกเล่า

ผ่านประสบการณ์และมุมมองจากโครงการแลกเปลี่ยน

ความรู้ด้านการจัดการสารสนเทศ”. วารสาร

บรรณารักษศาสตร,์ 30(1), 23-40. 

สุรชาติ พทุธิมา. (2554, มกราคม - มิถุนายน). “แนวทางการ

จัดบริการเครือข่ายไร้สายเพื่อส่งเสริมการแสวงหาความรู้ใน

ห้องสมุดมหาวทิยาลัย”. พิฆเนศวร์สาร, 7(1), 93-113. 
สุรชาติ พุทธิมา. (2554, กรกฎาคม – ธนัวาคม). “กลวิธีการศึกษาพฤติกรรมผูใ้ชส้ารสนเทศเพื่อ

พฒันาคุณภาพงานบริการของหอ้งสมุดมหาวิทยาลยั”. พิฆเนศวร์สาร, 7(2), 51-62. 

สุรชาติ พทุธิมา. (2555). “ความรู้หมุนรอบตวัเรา: รักนะอาเซียน”. 

วารสารใต้ร่มสะบนังา, 1(1), 18. 

สุรชาติ พทุธิมา.  (2556). การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิจัย

เป็นฐาน: กรณีศึกษาวิชาการอ่านและการส่งเสริมการอ่าน

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปทีี่ 1 มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงใหม.่ วารสารสะบนังา, 1(1), 113-122. 

สุรชาติ พทุธิมา. (2556). “แนวทางการพฒันาปัจจัยสนับสนุนด้าน

สารสนเทศที่สอดคล้องกบั 
ความต้องการและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตเทศบาลเมอืงต้น

เปา อ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม ่”. วารสารสารสนเทศ

ศาสตร,์ 3(3), 96-115. 

สุรชาติ พทุธิมา. (2557). “บทบาทของภาครัฐในการตอบสนองความ

ต้องการและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศ

ไทย” วารสารศรีปทุมปรทิศัน,์ 14(2), 111-120. 

5.4 ประสบการณก์ารท างาน  

    5.4.1 บรรณารักษ์ฝ่ายบริการสารสนเทศประเทศไทย ศนูย์

เอกสารประเทศไทย สถาบันวิทยบรกิาร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ปีพ.ศ. 2550-2551 

           5.4.2 กรรมการบรหิารภาควิชาสารสนเทศศาสตร ์คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม ่ ปี

พ.ศ. 2552-ปัจจุบนั 

           5.4.3 หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม ่ปพี.ศ. 2556-2558 

5.4.4 หัวหน้าภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร ์มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหมป่ี พ.ศ. 2559-

ปัจจุบัน 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามการวจิยัเร่ือง 

สมรรถนะที่ต้องการพฒันาของครูบรรณารักษ์เพือ่ส่งเสริมนโยบายการศึกษา 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสอบถามการวจิยัเร่ือง 

สมรรถนะที่ต้องการพฒันาของครูบรรณารักษ์เพือ่ส่งเสริมนโยบายการศึกษา 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 

แบบสอบถามชุดน้ีส าหรับครูบรรณารักษห์รือผูท่ี้รับผดิชอบปฏิบติังานดูแลหอ้งสมุดโรงเรียน  
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส ารวจสมรรถนะท่ีตอ้งการพฒันาของครูบรรณารักษเ์พื่อส่งเสริมนโยบายการศึกษาท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 สมรรถนะท่ีตอ้งการพฒันาของครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นศนูยก์ลาง 

ตอนท่ี 3 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  หนา้ขอ้มลูท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน หรือเติมค าตอบลงในช่องว่าง 

1. เพศ     ชาย    หญิง 

2. อาย ุ   20-29 ปี    30-39 ปี 

  40-49 ปี   50-59 ปี 

3. วุฒิการศกึษาสูงสุด 

  ปริญญาตรีสาขา......................................................................................... 

  ปริญญาโทสาขา......................................................................................... 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ......................................................................................... 

4. ประสบการณ์ในการท างานโรงเรียน......................................ปี 

5. ประสบการณ์ในการปฏิบติังานต าแหน่งครูบรรณารักษ/์ ดูแลหอ้งสมุด ......................................ปี 

6. ท่านจบการศึกษาทางดา้นบรรณารักษศาสตร์/ สารสนเทศศาสตร์      ใช่      ไม ่

7. ท่านเคยไดรั้บการอบรมหรือการพฒันาความรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการหอ้งสมุด     ใช่      ไม ่



ตอนที่ 2 สมรรถนะที่ต้องการพฒันาของครูบรรณารักษ์เพือ่ส่งเสริมนโยบายการศึกษาที่เน้นผู้เรียน 

              เป็นศูนย์กลาง 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างท่ีตรงกบัสมรรถนะท่ีท่านตอ้งการพฒันา 
โดยมีเกณฑก์ารพจิารณาสมรรถนะท่ีตอ้งการพฒันา 5 ระดบั ดงัน้ี 

มากที่สุด หมายถึง ท่านมีความตอ้งการพฒันาสมรรถนะนั้นระดบั 80 % ข้ึนไป 

มาก หมายถึง ท่านมีความตอ้งการพฒันาสมรรถนะนั้นระดบั 60-79 %  

ปานกลาง หมายถึง ท่านมีความตอ้งการพฒันาสมรรถนะนั้นระดบั 40-59  % 

น้อย หมายถึง ท่านมคีวามตอ้งการพฒันาสมรรถนะนั้นระดบั 20-39  % 

น้อยที่สุด หมายถึง ท่านมีความตอ้งการพฒันาสมรรถนะนั้นระดบั 20  % ลงมา 

 
 

รายการ 
สมรรถนะที่ต้องการพฒันาของครูบรรณารักษ์ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. สมรรถนะด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
1.1 ทรัพยากรสารสนเทศ      

1.1.1 สามารถน าความรู้ทางดา้นทรัพยากร
สารสนเทศไปจดัท านโยบายพฒันาทรัพยากร
สารสนเทศใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบั
เป้าหมายของโรงเรียน หลกัสูตรการเรียนการ
สอนและความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการได ้

     

1.1.2 สามารถร่วมมือกบัครูในการวางแผนจดัหา
ทรัพยากรสารสนเทศใหเ้หมาะสมและ
ตอบสนองกบัการเรียนการสอนของครูและ
นกัเรียนได ้

     

1.1.3 สามารถน าความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศไปจดัเตรียม
ส่ือการเรียนรู้เพื่อใหบ้ริการในหอ้งสมุดได ้

     

1.1.4สามารถเลือกและจดัหาทรัพยากร
สารสนเทศใหพ้ร้อมส าหรับใหบ้ริการใน
หอ้งสมุดได ้

     

1.1.5สามารถวิเคราะห์ปัญหาความตอ้งการดา้น
ทรัพยากรสารสนเทศของผูใ้ชบ้ริการได ้

     



 

รายการ 
สมรรถนะที่ต้องการพฒันาของครูบรรณารักษ์ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1.1.6 สามารถวางแผนระยะยาวในการเลือกและ
จดัหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีคุณภาพในจ านวน
ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการได ้

     

1.1.7 สามารถตรวจรับและลงทะเบียนทรัพยากร
สารสนเทศท่ีเขา้มาใหม่ในหอ้งสมุดได ้

     

1.1.8 สามารถวิเคราะห์เน้ือหาและหมวดหมู่
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีอยูใ่นหอ้งสมุดได ้

     

1.1.9 สามารถก าหนดกลยทุธห์รือเทคนิค วิธีการ
จดัหมวดหมูข่องทรัพยากรสารสนเทศใหม้ี
ประสิทธิภาพเพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความสะดวก
ในการคน้ควา้ 

     

1.1.10 สามารถวิเคราะห์และก าหนดหวัเร่ืองท่ีใช้
ในการสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศในหอ้งสมุด
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

1.1.11 สามารถวางแผนเก่ียวกบัการบ ารุงรักษา 
ซ่อมแซมล่วงหนา้เพื่อป้องกนัการช ารุดเสียหาย
ของทรัพยากรสารสนเทศในหอ้งสมุดได ้

     

1.1.12 สามารถคดัและจ าหน่ายทรัพยากร
สารสนเทศออกจากหอ้งสมุดตามหลกัวิชาการได ้

     

1.1.13 สามารถด าเนินการการจดัการ อนุรักษ์
ทรัพยากรสารสนเทศและบ ารุงรักษาวสัดุ
อุปกรณ์ของหอ้งสมุดได ้

     

1.2 การบริหารจดัการห้องสมุด      

1.2.1 สามารถน าความรู้ดา้นการจดัการ
สารสนเทศไปก าหนดเป็นนโยบายดา้นการจดั
สภาพแวดลอ้มและบริการของหอ้งสมุดได ้

     

1.2.2 สามารถจดัท านโยบายการพฒันาหอ้งสมุด
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

 



 

รายการ 
สมรรถนะที่ต้องการพฒันาของครูบรรณารักษ์ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1.2.3 สามารถออกแบบวิธีการจดัการสารสนเทศ
และการบริการของหอ้งสมุดท่ีเหมาะสมได ้

     

1.2.4 สามารถศึกษาและประเมินความตอ้งการ
สารสนเทศ และความสนใจของครูและนกัเรียน
ได ้

     

1.2.5 สามารถวางแผนด าเนินงานของหอ้งสมุด
ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายหรือแผนงานของ
โรงเรียนได ้

     

1.2.6 สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงแผนการ
ด าเนินงานของหอ้งสมุดในระยะยาวให้
สอดคลอ้งกบับริบทท่ีเปล่ียนแปลงได ้

     

1.2.7 สามารถออกแบบบริการสารสนเทศท่ี
เหมาะสมส าหรับผูใ้ชใ้นโรงเรียนและชุมชนได ้

     

1.2.8 สามารถควบคุมการจดัการสารสนเทศของ
หอ้งสมุดใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีวางไวไ้ด ้

     

1.2.9  สามารถน าหลกัการจดัสภาพแวดลอ้มใน
หอ้งสมุดไปจดัหอ้งสมุดใหม้ีบรรยากาศท่ีน่าเขา้
ใชบ้ริการได ้

     

1.2.10 สามารถจดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งสมุดให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้และการศึกษาคน้ควา้ได ้

     

1.2.11 สามารถร่วมใหข้อ้เสนอแนะในการปรับ 
การจดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศใน
หอ้งสมุดได ้

     

1.2.12 สามารถน าแนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบ
มาใชใ้นการจดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศ
ของหอ้งสมุดเพ่ือใหดึ้งดูดผูใ้ชบ้ริการไดเ้พ่ิมมาก
ข้ึน 

     

1.2.13 สามารถน าหลกัการของการใหบ้ริการ
ของหอ้งสมุดท่ีเป็นมาตรฐานสากลมาจดั
ใหบ้ริการในหอ้งสมุดได ้

     



 

รายการ 
สมรรถนะที่ต้องการพฒันาของครูบรรณารักษ์ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1.2.14 สามารถใหบ้ริการสารสนเทศไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและสร้างความประทบัใจแก่
ผูใ้ชบ้ริการ 

     

1.2.15 สามารถออกแบบหรือวางระบบการ
ใหบ้ริการสารสนเทศของหอ้งสมุดเพ่ือใหก้าร
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพได ้

     

1.2.16 สามารถจดับริการสารสนเทศเชิงรุกได ้      

1.2.17 สามารถปรับรูปลกัษณ์/ ปรับแต่ง
สารสนเทศใหพ้ร้อมใชส้ าหรับผูใ้ช่กลุ่มต่างๆ ได ้

     

1.2.18 สามารถจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน
หอ้งสมุดได ้

     

1.2.19 สามารถด าเนินการประเมินเพื่อพฒันา
คุณภาพการบริการได ้

     

1.2.20 สามารถจดัท าบรรณนิทศัน์ สาระสงัเขป
หรือเร่ืองยอ่เพื่อแนะน าทรัพยากรสารสนเทศได ้

     

1.3 การเข้าถึงสารสนเทศ      

1.3.1 สามารถจดัท าเคร่ืองมือช่วยคน้ทรัพยากร
สารสนเทศรูปแบบต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

1.3.2 สามารถจดัท าเวบ็ไซตข์องหอ้งสมุดเพ่ือให้
บริการเขา้ถึงขอ้มลูต่างๆ ของหอ้งสมุดได ้

     

1.3.3 สามารถจดัท าฐานขอ้มลูเก่ียวกบัทรัพยากร
สารสนเทศของหอ้งสมุดใหส้ะดวกและรวดเร็ว
ผา่นระบบอินเทอร์เน็ตได ้

     

1.3.4 สามารถพฒันาระบบยมื-คืนทรัพยากร
สารสนเทศ และระบบหนงัสือส ารองเพื่อการ
เรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

1.3.5 สามารถพฒันารูปแบบและใหบ้ริการตอบ
ค าถามช่วยการคน้ควา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

 

 



 

รายการ 
สมรรถนะที่ต้องการพฒันาของครูบรรณารักษ์ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1.3.6 สามารถสร้างความสมัพนัธก์บัหอ้งสมุด 
แหล่งสารสนเทศและเครือข่ายต่างๆ เพื่อการ
ร่วมมือแลกเปล่ียนสารสนเทศใหก้วา้งขวาง
เพ่ิมข้ึนได ้

     

2. สมรรถนะด้านการจดัการ 

2.1 การก าหนดนโยบาย      

2.1.1 สามารถท าตามหลกัการและแนวทางใน
การจดัการหอ้งสมุดโรงเรียนได ้

     

2.1.2 สามารถก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือการจดัการ
หอ้งสมุดโรงเรียนได ้

     

2.1.3 สามารถก าหนดแผนยทุธศาสตร์เพื่อบรรลุ
เป้าหมายของหอ้งสมุดโรงเรียนได ้

     

2.1.4 สามารถก าหนดนโยบาย แผน และ
โครงการเพ่ือตอบดสนองนโยบายของหอ้งสมุด
โรงเรียนได ้

     

2.1.5 สามารถแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการจดัการ
หอ้งสมุดโรงเรียนใหเ้ป็นไปตามแผนงานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

2.1.6 สามารถจดัท าระเบียบของหอ้งสมุดและ
สามารถจดัท าตารางการใชห้อ้งสมุดท่ีชดัเจนได ้

     

2.1.7  สามารถด าเนินการประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการต่างๆ ของหอ้งสมุดอยา่งเป็น
ระบบได ้

     

2.1.8 สามารถน าผลการประเมินไปใชเ้พื่อการ
จดัท าแผนประจ าปีหรือแผนระยะยาวของ
หอ้งสมุดได ้

     

2.2 การบริหารบุคคล      

2.2.1 สามารถจดัท าแผนพฒันาบุคลากรทุกระดบั
เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการท างานได ้

     



 

รายการ 
สมรรถนะที่ต้องการพฒันาของครูบรรณารักษ์ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

2.2.2 สามารถสนบัสนุนและพฒันาบุคลากรใหม้ี
ความรู้และความเขา้ใจในงานได ้

     

2.2.3 สามารถจดังานใหเ้หมาะกบัความรู้
ความสามารถของบุคลากรได ้

     

2.2.4 สามารถพฒันาความรู้ความสามารถ 
สมรรถนะใหม่ๆ ใหก้บับุคลากรเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ
ในการท างานได ้

     

2.2.5 สามารถติดตาม ดูแล และประเมินผลงาน
ของบุคลากรได ้

     

2.3 งบประมาณ      

2.3.1 สามารถจดัหางบประมาณเพ่ือด าเนินงาน
หอ้งสมุดและด าเนินการตามระเบียบการปฏิบติั
ทางการเงินของราชการหรือหน่วยงานตน้สงักดั
ได ้

     

2.3.2 สามารถจดัท างบประมาณใหส้อดคลอ้งกบั
งานและบริการของหอ้งสมุดได ้

     

2.3.3 สามารถเขียนโครงการและน าเสนอเพื่อให้
ไดม้าซ่ึงงบประมาณได ้

     

2.3.4 สามารถติดตามผลการใชง้บประมาณเพื่อ
น ามาเป็นขอ้มลูในการวางแผนงบประมาณ
ต่อไปได ้

     

2.4 การประชาสัมพนัธ์      

2.4.1 สามารถจดัท าแผนการประชาสมัพนัธ ์
เชิงรุกของหอ้งสมุดได ้

     

2.4.2 สามารถเลือกรูปแบบการประชาสมัพนัธ์
ในกิจกรรมต่างๆ ของหอ้งสมุดไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

2.4.3 สามารถผลิตหรือเลือกส่ือเพื่อการ
ประชาสมัพนัธไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

2.4.4 สามารถพฒันาปรับปรุงงานประชาสมัพนัธ์
ของหอ้งสมุดได ้

     



 

รายการ 
สมรรถนะที่ต้องการพฒันาของครูบรรณารักษ์ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

2.4.5 สามารถประเมินผลการประชาสมัพนัธข์อง
หอ้งสมุดได ้

     

2.4.6 สามารถประสานงานกบัหน่วยงานภายใน
และภายนอกโรงเรียนเพื่อประชาสมัพนัธ์
หอ้งสมุดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

2.4.7 สามารถเชิญชวนและประชาสมัพนัธแ์ก่
บุคคล หน่วยงานหรือสถาบนัการศกึษาใหเ้ขา้
ร่วมในกิจกรรมของหอ้งสมุด  

     

2.4.8 สามารถสร้างความร่วมมือเพื่อขอรับการ
สนบัสนุนงบประมาณในการด าเนินงานหรือจดั
กิจกรรมของหอ้งสมุดได ้

     

2.5 ด้านการประกนัคุณภาพ      
2.5.1 สามารถวางแผนการน าระบบประกนั
คุณภาพมาใชใ้นหอ้งสมุดได ้

     

2.5.2 สามารถจดัท าตวัช้ีวดัคุณภาพของหอ้งสมุด
ได ้

     

2.5.3 สามารถน าระบบการประกนัคุณภาพมาใช้
ในการด าเนินงานหอ้งสมุดได ้

     

2.5.4 สามารถประเมินผลการด าเนินงานดา้นการ
ประกนัคุณภาพของหอ้งสมุดได ้

     

2.5.5 สามารถน าผลการประเมินมาใชใ้นการ
พฒันางานของหอ้งสมุดในดา้นต่างๆ ได ้

     

3. สมรรถนะด้านการจดัการศึกษาและพฒันาแหล่งสนบัสนุนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

3.1 สมรรถนะด้านการจดัการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

     

3.1.1 สามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 

     

 

 

 



 

รายการ 
สมรรถนะที่ต้องการพฒันาของครูบรรณารักษ์ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

3.1.2 สามารถน าความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
หลกัสูตรสถานศึกษาไปประยกุตใ์ชใ้นการ
จดับริการหอ้งสมุดเพ่ือสนบัสนุนการจดัการ
เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางได ้

     

3.1.3 สามารถออกแบบ การจดังานบริการ และ
งานกิจกรรมของหอ้งสมุดไดส้อดคลอ้งกบั
หลกัสูตรท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางได ้

     

3.1.4 สามารถน าความรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียน
การสอนและการจดัท าแผนการสอนมาใชไ้ด ้

     

3.1.5 สามารถสนบัสนุนและจดัการเรียนการ
สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง รวมทั้งน า
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอยูใ่นหอ้งสมุดมาใชไ้ด้
อยา่งเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 

     

3.1.6 สามารถพฒันาครู นกัเรียนและบุคลากร
ของโรงเรียนเก่ียวกบัการใชง้านหอ้งสมุดเพ่ือการ
เรียนรู้ได ้

     

3.1.7 สามารถน าความรู้เก่ียวกบัจิตวิทยาการ
เรียนรู้มาประยกุตใ์ชก้ารจดังานบริการ และงาน
กิจกรรมของหอ้งสมุดได ้

     

3.2 การจดัท าโครงการ      
3.2.1 สามารถจดัท าโครงการต่างๆ ของหอ้งสมุด
ใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนและ
โครงการอ่ืนๆ ของโรงเรียนเก่ียวกบัการศกึษาได ้
เช่น ชุมนุม การลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ เป็นตน้ 

     

3.2.2 สามารถท่ีจะบูรณาการโครงการต่างๆ ของ
หอ้งสมุดเขา้ไปรวมอยูใ่นการพฒันาหลกัสูตร
ของสถานศึกษาได ้

     

3.2.3 สามารถสนบัสนุนและร่วมมือกบักิจกรรม
ต่างๆ ท่ีจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตวัเองได ้

     

 



 

รายการ 
สมรรถนะที่ต้องการพฒันาของครูบรรณารักษ์ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

3.3 การจดักจิกรรม      
3.3.1 สามารถท่ีจะวิเคราะห์พฤติกรรมการคน้หา
สารสนเทศและความสนใจของนกัเรียนและครู
เพื่อแนะแหล่งสารสนเทศตามความตอ้งการได ้

     

3.3.2 สามารถช่วยเหลือครูและนกัเรียนในการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่างๆ ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

     

3.3.3 สามารถประสาน บูรณาการทกัษะการรู้
สารสนเทศเขา้ไปในหลกัสูตรของสถานศึกษาได ้

     

3.3.4 สามารถวางแผนและออกแบบความร่วมมือ
ระหว่างครูกบันกัเรียนในกิจกรรมเก่ียวกบั
สารสนเทศได ้

     

3.3.5 สามารถแนะน านกัเรียนในดา้นการอ่าน 
การฟัง การด ู ใหเ้กิดความคุน้เคยในทรัพยากร
สารสนเทศประเภทต่างๆ ได ้

     

3.3.6 สามารถจดักิจกรรมหอ้งสมุดเพ่ือ
สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ ได ้

     

3.3.7 สามารถจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้
อยา่งหลากหลาย 

     

3.3.8 สามารถจดักิจกรรมเชิงรุกไดอ้ยา่ง
หลากหลาย 

     

3.3.9 สามารถส่งเสริมใหค้รูและนกัเรียนมีส่วน
ร่วมในโครงการของหอ้งสมุดได ้

     

3.3.10 สามารถแนะน าครูในดา้นทรัพยากร
สารสนเทศและส่ือการเรียนรู้ใหเ้หมาะกบัการ
สอนได ้

     

3.3.11 สามารถส่งเสริมการใชห้อ้งสมุดและ
บริการสารสนเทศแก่ชุมชนได ้

     

 



 

รายการ 
สมรรถนะที่ต้องการพฒันาของครูบรรณารักษ์ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

3.3.12 สามารถจดัท าคู่มือแนะน าการใชห้อ้งสมุด
โรงเรียนได ้

     

3.3.13 สามารถจดับริการสืบคน้ทาง
อิเลก็ทรอนิกส์และทางอินเทอร์เน็ตได ้

     

4. สมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.1 การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ      
4.1.1 สามารถใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปส านกังานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

4.1.2 สามารถใชค้อมพิวเตอร์ในการน าเสนอ
ขอ้มลูไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

4.1.3 สามารถสร้างเอกสารท่ีมีอยูใ่นรูปมลัติมีเดีย
เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีใน
หลกัสูตรได ้

     

4.1.3 สามารถสร้างเอกสารท่ีมีอยูใ่นรูปมลัติมีเดีย
เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีใน
หลกัสูตรได ้

     

4.1.5 สามารถพฒันาเวบ็ไซตห์อ้งสมุดได ้      
4.1.6 สามารถพฒันางานในหอ้งสมุด รวมทั้งการ
บริการและกิจกรรม ใหส้ามารถด าเนินงานได้
อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศได ้

     

4.2 การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ      
4.2.1 สามารถลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ
ตามมาตรฐานสากลดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ได ้

     

4.2.2 สามารถใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงาน
หอ้งสมุดได ้

     

4.2.3 สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัขนาดและระดบัของโรงเรียน 

     

4.2.4 สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัเก็บและ
สืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศได ้

     



 

รายการ 
สมรรถนะที่ต้องการพฒันาของครูบรรณารักษ์ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

4.3 การใช้อนิเทอร์เน็ต      
4.3.1 สามารถสืบคน้ขอ้มลูจากแหล่งสารสนเทศ
ทางอินเทอร์เน็ตได ้

     

4.3.2 สามารถรับและส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์
ได ้

     

4.3.3 สามารถใชส่ื้อสงัคมออนไลน์เพื่อ
สนบัสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีใน
หลกัสูตรได ้

     

 

ท่านคิดว่ายงัมีสมรรถนะใดท่ีท่านตอ้งการพฒันาเพ่ือน าไปใชใ้นการด าเนินงานหอ้งสมุดโรงเรียนของท่าน
เพื่อส่งเสริมนโยบายการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางอีกบา้ง 
 
.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
 

ท่านมีขอ้เสนอแนะใดท่ีคิดว่าเป็นประโยชน์ต่องานวิจยัน้ี 
 
.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

***ขอบพระคุณทุกท่านส าหรับความร่วมมอื***  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และ หลังเรียน (Post-test) 

เพือ่ทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าอบรมทั้ง 4 หัวข้อ  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) สาระการเรียนรู้ที่ 1 
หัวข้อ “การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค าช้ีแจง: ค ำถำมมีทั้งหมด 15 ขอ้ ใหผู้เ้ขำ้อบรมพิจำรณำขอ้ควำมแต่ละขอ้อยำ่งรอบคอบ จำกนั้น 
            ใหท้ ำเคร่ืองหมำย ถกู ( ) หลงัขอ้ควำมท่ีท่ำนเห็นว่ำมีเน้ือหำถูกต้อง และ 
            ใหท้ ำเคร่ืองหมำย ผดิ (  ) หลงัขอ้ควำมท่ีท่ำนเห็นว่ำมีเน้ือหำไม่ถูกต้อง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ข้อ ค าถาม 
พจิารณา
เนือ้หา 

1. 
กำรศึกษำท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลำง หมำยถึง กระบวนกำรเรียนรู้ท่ี
ผูเ้รียนไดว้ำงแผนจดัระบบและลงมือกระท ำกำรเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 

2. 
กำรจดักำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ไม่ใช่กำรจดักำรศกึษำท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศนูยก์ลำง 

 

3. 
ปรัชญำพิพฒันำกำรนิยม ใหค้วำมส ำคญักำรควำมถนดัของผูเ้รียนกบักำร
ใหอิ้สรภำพในกำรเลือกกิจกรรมของผูเ้รียน 

 

4. 
ปรัชญำปฎิรูปนิยม ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองและกำรเรียนรู้นั้นตอ้ง
สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของสงัคม 

 

5. 
ปรัชญำอตัตภำวะนิยม ใหเ้รียนรู้ผำ่น ศีล สมำธิ ปัญญำ และ อริยสจั4 
ไดแ้ก่ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค 

 

6. 
ปรัชญำพุทธศำสตร์ ใหอิ้สรเสรีภำพทำงควำมคิดและจดักำรเรียนรู้เพื่อ
ปรับตวักบัสงัคมท่ีเปล่ียนแปลง 

 

7. 
กำรจดักำรศกึษำท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลำงไม่ตอ้งสร้ำงแรงจูงใจเพรำะ
ผูเ้รียนไดส้นุกสนำนกบักำรลงมือท ำกิจกรรมอยูแ่ลว้ 

 

8. 
กำรจดักำรศึกษำท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลำงนั้นตอ้งสร้ำงบรรยำกำศกำร
เรียนรู้มี่กระตือรือร้น 

 

9. 
กำรจดักำรศกึษำท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลำงผูส้อนตอ้งเป็นผูอ้  ำนวยควำม
สะดวกแก่ผูเ้รียนและใหอิ้สระในกำรคิดคน้หำค ำตอบ 

 



ข้อ ค าถาม 
พจิารณา
เนือ้หา 

10. 
กำรจดักำรศกึษำท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลำงผูส้อนตอ้งมีควำมเป็น 
กลัยำณมิตร 

 

11. 
ตำมทฤษฏีกำรเรียนรู้แบบประมวลผลสำรสนเทศ ใหค้วำมส ำคญักบักำร
เรียนรู้แบบหย ัง่เห็น เนน้กำรเรียนรู้จำกภำยใน 

 

12. 
ตวับ่งช้ีกระบวนกำรจดักำรศึกษำท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลำงนั้น ผูส้อน
ตอ้งเตรียมเน้ือหำสำระเพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้แบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 

 

13. 
กำรรำยงำนทำงวำจำ เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีส ำคญัในกำรจดักำรศึกษำแบบเนน้
ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลำง 

 

14. 
บทบำทของผูส้อนดำ้นกำรเตรียมกำรจดักำรศกึษำท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศนูยก์ลำงคือกำรช่วยเหลือ ใหค้  ำปรึกษำและเสริมแรง 

 

15. 

บทบำทผูเ้รียนท่ีไดรั้บกำรจดักำรศกึษำแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลำง คือ
ผูเ้รียนท่ีเปล่ียนจำกกำรนัง่ฟังมำเป็นกำรเลือกหวัขอ้ท่ีจะเรียนดว้ยตนเอง 
กำรท ำงำนร่วมกนั 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) สาระการเรียนรู้ที ่1 
หัวข้อ “การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค าช้ีแจง: ค ำถำมมีทั้งหมด 15 ขอ้ ใหผู้เ้ขำ้อบรมพิจำรณำขอ้ควำมแต่ละขอ้อยำ่งรอบคอบ จำกนั้น 
            ใหท้ ำเคร่ืองหมำย ถกู ( ) หลงัขอ้ควำมท่ีท่ำนเห็นว่ำมีเน้ือหำถูกต้อง และ 
            ใหท้ ำเคร่ืองหมำย ผดิ (  ) หลงัขอ้ควำมท่ีท่ำนเห็นว่ำมีเน้ือหำไม่ถูกต้อง 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ข้อ ค าถาม 
พจิารณา
เนือ้หา 

1. 
กำรจดักำรศกึษำท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลำงผูส้อนตอ้งมีควำมเป็น
กลัยำณมิตร 

 

2. 
ตำมทฤษฏีกำรเรียนรู้แบบประมวลผลสำรสนเทศ ใหค้วำมส ำคญักบักำร
เรียนรู้แบบหย ัง่เห็น เนน้กำรเรียนรู้จำกภำยใน 

 

3. 
ตวับ่งช้ีกระบวนกำรจดักำรศึกษำท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลำงนั้น ผูส้อน
ตอ้งเตรียมเน้ือหำสำระเพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้แบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 

 

4. 
กำรรำยงำนทำงวำจำ เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีส ำคญัในกำรจดักำรศึกษำแบบเนน้
ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลำง 

 

5. 
บทบำทของผูส้อนดำ้นกำรเตรียมกำรจดักำรศกึษำท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศนูยก์ลำงคือกำรช่วยเหลือ ใหค้  ำปรึกษำและเสริมแรง 

 

6. 
บทบำทผูเ้รียนท่ีไดรั้บกำรจดักำรศกึษำแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลำง คือ
ผูเ้รียนท่ีเปล่ียนจำกกำรนัง่ฟังมำเป็นกำรเลือกหวัขอ้ท่ีจะเรียนดว้ยตนเอง 
กำรท ำงำนร่วมกนั 

 

7. 
กำรศึกษำท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลำง หมำยถึง กระบวนกำรเรียนรู้ท่ี
ผูเ้รียนไดว้ำงแผนจดัระบบและลงมือกระท ำกำรเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 

8. 
กำรจดักำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ไม่ใช่กำรจดักำรศึกษำท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศนูยก์ลำง 

 

ข้อ ค าถาม 
พจิารณา
เนือ้หา 



9. 
ปรัชญำพิพฒันำกำรนิยม ใหค้วำมส ำคญักำรควำมถนดัของผูเ้รียนกบักำร
ใหอิ้สรภำพในกำรเลือกกิจกรรมของผูเ้รียน 

 

10. 
ปรัชญำปฎิรูปนิยม ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองและกำรเรียนรู้นั้นตอ้ง
สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของสงัคม 

 

11. 
ปรัชญำอตัตภำวะนิยม ใหเ้รียนรู้ผำ่น ศีล สมำธิ ปัญญำ และ อริยสจั4 
ไดแ้ก่ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค 

 

12. 
ปรัชญำพุทธศำสตร์ ใหอิ้สรเสรีภำพทำงควำมคิดและจดักำรเรียนรู้เพื่อ
ปรับตวักบัสงัคมท่ีเปล่ียนแปลง 

 

13. 
กำรจดักำรศกึษำท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลำงไม่ตอ้งสร้ำงแรงจูงใจเพรำะ
ผูเ้รียนไดส้นุกสนำนกบักำรลงมือท ำกิจกรรมอยูแ่ลว้ 

 

14. 
กำรจดักำรศึกษำท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลำงนั้นตอ้งสร้ำงบรรยำกำศกำร
เรียนรู้มี่กระตือรือร้น 

 

15. 
กำรจดักำรศกึษำท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลำงผูส้อนตอ้งเป็นผูอ้  ำนวยควำม
สะดวกแก่ผูเ้รียนและใหอิ้สระในกำรคิดคน้หำค ำตอบ 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) สาระการเรียนรู้ที่ 2 
หัวข้อ “การด าเนินงานห้องสมุดโรงเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค าช้ีแจง: ค ำถำมมีทั้งหมด 15 ขอ้ ใหผู้เ้ขำ้อบรมพิจำรณำขอ้ควำมแต่ละขอ้อยำ่งรอบคอบ จำกนั้น 
            ใหท้ ำเคร่ืองหมำย ถกู ( ) หลงัขอ้ควำมท่ีท่ำนเห็นว่ำมีเน้ือหำถูกต้อง และ 
            ใหท้ ำเคร่ืองหมำย ผดิ (  ) หลงัขอ้ควำมท่ีท่ำนเห็นว่ำมีเน้ือหำไม่ถูกต้อง 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ข้อ ค าถาม 
พจิารณา
เนือ้หา 

1. 
หอ้งสมุดโรงเรียนยคุใหม่ เป็นหน่วยงำนท่ีจดัเก็บรวบรวมหนงัสือ
เอกสำรใหค้รูและนกัเรียนเขำ้มำใชบ้ริกำรยมื – คืน 

 

2. 
บรรณำรักษไ์มค่วรใหบุ้คลำกรภำยนอกเขำ้ถึง ระบบกำรยมื – คืน
ทรัพยำกร 

 

3. 
นกัเรียนอำจไม่เก่ียวขอ้งกบักำรร่วมก ำหนดนโยบำยกำรใหบ้ริกำร 
ช่วงเวลำเปิดและปิด ระเบียบเก่ียวกบักำรยมื – คืนสำรสนเทศ ระเบียบ
กำรใหบ้ริกำรอ่ืน ๆ 

 

4. 
ควรจดัท ำกล่องรับขอ้เสนอแนะ และขอ้คิดเห็นของนกัเรียน เพรำะ
นกัเรียนบำงคนอำยท่ีจะเดินเขำ้มำใหข้อ้เสนอแนะโดยตรง 

 

5. 
หอ้งสมุดมุ่งเนน้จดักิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน กำรจดัพ้ืนท่ีส ำหรับใชเ้สียง
ควรเป็นภำยนอกอำคำร 

 

6. 
กล่องคน้หนงัสือ คือกล่องรวมหนงัสือหลำยหวัเร่ือง จดัไวต้ำมจุดใกล้
พ้ืนท่ีนัง่อ่ำน ส ำหรับเด็กท่ีไม่รู้ว่ำจะอ่ำนหนงัสืออะไรไดม้ำคน้หำ
หนงัสืออ่ำน 

 

7. 
กำรจดัท ำรำยกำรทรัพยำกำรหอ้งสมุดท่ีตรงหรือเก่ียวขอ้งกบักบัหน่วย
กำรเรียนรู้ และตรงกบัระดบักำรอ่ำน ของนกัเรียน ควรเป็นงำนของครู
ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงภำษำ 

 

8. 
กำรจดัซ้ือหนงัสือเขำ้หอ้งสมุดควร จดัล  ำดบัตำมควำมเร่งด่วน และกำร
ใชง้ำนในชั้นเรียนก่อน 

 

ข้อ ค าถาม 
พจิารณา
เนือ้หา 

9. 
หนงัสือท่ีอยูใ่นควำมสนใจของนกัเรียน หรือนกัเรียนแนะน ำใหจ้ดัหำมำ
ใหบ้ริกำรจะถกูพจิำรณำเป็นล ำดบัแรก 

 



10. 
จุดมุ่งหมำยส ำคญัท่ีสุดของกำรจดัหมู่หนงัสือก็คือเพื่อช่วยใหน้กัเรียน
สำมำรถสืบคน้หำหนงัสือท่ีตอ้งกำรไดแ้มจ้ะไม่ทรำบช่ือผูแ้ต่งและช่ือ
เร่ือง 

 

11. 
หอ้งสมุดขนำดเลก็ท่ีมีหนงัสือไม่มำก สำมำรถใช ้ เลข 5  (แทนหมวด 
500 ในระบบทศนิยมดิวอ้ี)  ได ้

 

12. 
ครูบรรณำรักษส์ำมำรถจดัหนงัสือภำษำองักฤษปนกบัภำษำไทยได ้ ถำ้
หำกเป็นหอ้งสมุดท่ีมีหนงัสือทั้ง 2 ภำษำ 

 

13. 
ทรัพยำกรสำรสนเทศจดัเรียงบนชั้นตำมล ำดบัเลขเรียกหนงัสือจำกเลข
นอ้ยไปเลขมำกหรือเรียงตำมล ำดบัอกัษรของหมวดหมู่ และเรียงจำกซำ้ย
ไปขวำเรียงจำกบนลงล่ำง 

 

14. 
ครูบรรณำรักษจ์ะไม่คดัทรัพยำกรหอ้งสมุด บ่อยคร้ัง เพรำะหนงัสือคือ
ทรัพยำกรท่ีมค่ีำแก่กำรเก็บรักษำ 

 

15. 
ครูบรรณำรักษม์ืออำชีพ ตอ้งแสวงหำทกัษะทำงวิชำชีพ เขำ้ร่วมเครือข่ำย
ทำงวิชำชีพ ปรับตวักบักำรเปล่ียนแปลง เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ทำงเทคโนโลยี
อยูเ่สมอ 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) สาระการเรียนรู้ที ่2 
หัวข้อ “การด าเนินงานห้องสมุดโรงเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค าช้ีแจง: ค ำถำมมีทั้งหมด 15 ขอ้ ใหผู้เ้ขำ้อบรมพิจำรณำขอ้ควำมแต่ละขอ้อยำ่งรอบคอบ จำกนั้น 
            ใหท้ ำเคร่ืองหมำย ถกู ( ) หลงัขอ้ควำมท่ีท่ำนเห็นว่ำมีเน้ือหำถูกต้อง และ 



            ใหท้ ำเคร่ืองหมำย ผดิ (  ) หลงัขอ้ควำมท่ีท่ำนเห็นว่ำมีเน้ือหำไม่ถูกต้อง 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ข้อ ค าถาม 
พจิารณา
เนือ้หา 

1. 
ครูบรรณำรักษม์ืออำชีพ ตอ้งแสวงหำทกัษะทำงวิชำชีพ เขำ้ร่วมเครือข่ำย
ทำงวิชำชีพ ปรับตวักบักำรเปล่ียนแปลง เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ทำงเทคโนโลยี
อยูเ่สมอ 

 

2. 
ควรจดัท ำกล่องรับขอ้เสนอแนะ และขอ้คิดเห็นของนกัเรียน เพรำะ
นกัเรียนบำงคนอำยท่ีจะเดินเขำ้มำใหข้อ้เสนอแนะโดยตรง 

 

3. 
หนงัสือท่ีอยูใ่นควำมสนใจของนกัเรียน หรือนกัเรียนแนะน ำใหจ้ดัหำมำ
ใหบ้ริกำรจะถกูพจิำรณำเป็นล ำดบัแรก 

 

4. 
บรรณำรักษไ์มค่วรใหบุ้คลำกรภำยนอกเขำ้ถึง ระบบกำรยมื – คืน
ทรัพยำกร 

 

5. 
จุดมุ่งหมำยส ำคญัท่ีสุดของกำรจดัหมู่หนงัสือก็คือเพื่อช่วยใหน้กัเรียน
สำมำรถสืบคน้หำหนงัสือท่ีตอ้งกำรไดแ้มจ้ะไม่ทรำบช่ือผูแ้ต่งและช่ือ
เร่ือง 

 

6. 
กล่องคน้หนงัสือ คือกล่องรวมหนงัสือหลำยหวัเร่ือง จดัไวต้ำมจุดใกล้
พ้ืนท่ีนัง่อ่ำน ส ำหรับเดก็ท่ีไม่รู้ว่ำจะอ่ำนหนงัสืออะไรไดม้ำคน้หำ
หนงัสืออ่ำน 

 

7. 
กำรจดัท ำรำยกำรทรัพยำกำรหอ้งสมุดท่ีตรงหรือเก่ียวขอ้งกบักบัหน่วย
กำรเรียนรู้ และตรงกบัระดบักำรอ่ำน ของนกัเรียน ควรเป็นงำนของครู
ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงภำษำ 

 

ข้อ ค าถาม 
พจิารณา
เนือ้หา 

8. 
กำรจดัซ้ือหนงัสือเขำ้หอ้งสมุดควร จดัล  ำดบัตำมควำมเร่งด่วน และกำร
ใชง้ำนในชั้นเรียนก่อน 

 

9. 
นกัเรียนอำจไม่เก่ียวขอ้งกบักำรร่วมก ำหนดนโยบำยกำรใหบ้ริกำร 
ช่วงเวลำเปิดและปิด ระเบียบเก่ียวกบักำรยมื – คืนสำรสนเทศ ระเบียบ
กำรใหบ้ริกำรอ่ืน ๆ 

 



10. 
หอ้งสมุดมุ่งเนน้จดักิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน กำรจดัพ้ืนท่ีส ำหรับใชเ้สียง
ควรเป็นภำยนอกอำคำร 

 

11. 
หอ้งสมุดขนำดเลก็ท่ีมีหนงัสือไม่มำก สำมำรถใช ้ เลข 5  (แทนหมวด 
500 ในระบบทศนิยมดิวอ้ี)  ได ้

 

12. 
ครูบรรณำรักษส์ำมำรถจดัหนงัสือภำษำองักฤษปนกบัภำษำไทยได ้ ถำ้
หำกเป็นหอ้งสมุดท่ีมีหนงัสือทั้ง 2 ภำษำ 

 

13. 
ครูบรรณำรักษจ์ะไม่คดัทรัพยำกรหอ้งสมุด บ่อยคร้ัง เพรำะหนงัสือคือ
ทรัพยำกรท่ีมค่ีำแก่กำรเก็บรักษำ 

 

8. 
กำรจดัซ้ือหนงัสือเขำ้หอ้งสมุดควร จดัล  ำดบัตำมควำมเร่งด่วน และกำร
ใชง้ำนในชั้นเรียนก่อน 

 

14. 
ทรัพยำกรสำรสนเทศจดัเรียงบนชั้นตำมล ำดบัเลขเรียกหนงัสือจำกเลข
นอ้ยไปเลขมำกหรือเรียงตำมล ำดบัอกัษรของหมวดหมู่ และเรียงจำกซำ้ย
ไปขวำเรียงจำกบนลงล่ำง 

 

15. 
หอ้งสมุดโรงเรียนยคุใหม่ เป็นหน่วยงำนท่ีจดัเก็บรวบรวมหนงัสือ
เอกสำรใหค้รูและนกัเรียนเขำ้มำใชบ้ริกำรยมื – คืน 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) สาระการเรียนรู้ที่ 3 
หัวข้อ “การสร้างกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค าช้ีแจง: ค ำถำมมีทั้งหมด 15 ขอ้ ใหผู้เ้ขำ้อบรมพิจำรณำขอ้ควำมแต่ละขอ้อยำ่งรอบคอบ จำกนั้น 

            ใหท้ ำเคร่ืองหมำย ถกู ( ) หลงัขอ้ควำมท่ีท่ำนเห็นว่ำมีเน้ือหำถูกต้อง และ 
            ใหท้ ำเคร่ืองหมำย ผดิ (  ) หลงัขอ้ควำมท่ีท่ำนเห็นว่ำมีเน้ือหำไม่ถูกต้อง 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ข้อ ค าถาม พจิารณา



เนือ้หา 

1. 
กำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำรใชห้อ้งสมุดมีควำมส ำคญัต่อผูเ้รียนและควร
จดัข้ึนอยำ่งต่อเน่ืองทั้งปีกำรศึกษำ 

 

2. กำรจดักิจกรรมหอ้งสมุดมุ่งส่งเสริมใหน้กัเรียนอ่ำนหนงัสือมำกข้ึน  
3. กำรฉำยกำร์ตูนในหอ้งสมุดไม่ใช่กิจกรรมส่งเสริมกำรใชห้อ้งสมุด  

4. 
กิจกรรมหอ้งสมุดควรค ำนึงถึง วตัถุประสงค ์กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ 
และสถำนท่ีในกำรจดักิจกรรมแต่ละคร้ัง 

 

5. 
กิจกรรมเสริมกำรเรียนกำรสอนของหอ้งสมุดอยำ่งหน่ึง กำรใหบ้ริกำร
จดัหำหนงัสือเรียนส ำหรับนกัเรียน 

 

6. ป้ำยนิเทศในหอ้งสมุดนิยมจดัเก่ียวกบัวนัส ำคญัทำงศำสนำเป็นส่วนใหญ่  

7. 
หนงัสือรำคำแพงจ ำพวกสำรำนุกรมหรือหนงัสือท่ีไดรั้บมำจำก
หน่วยงำนควรจดัแสดงไวใ้นตูนิ้ทรรศกำร 

 

8. 
กองหนงัสือปกอ่อนแบบระเกะระกะ ไม่เหมำะกบัหอ้งสมุดโรงเรียน
ประถมศึกษำ 

 

9. 
กำรปฐมนิเทศกำรใชห้อ้งสมุดควรจดัใหน้กัเรียนท่ีเขำ้มำใหม่ในแต่ละปี
เท่ำนั้น 

 

10. 
กำรสอนใหเ้ด็กรู้จกัส่วนต่ำง ๆ ของหนงัสือ ช่วยส่งเสริมใหเ้ด็ก ๆ ไม่ท ำ
หนงัสือฉีกขำดได ้

 

ข้อ ค าถาม 
พจิารณา
เนือ้หา 

11. 
ครูบรรณำรักษค์วรเปิดดูเน้ือหำนิทำนคร่ำว ๆ ตลอดทั้งเล่มก่อนท่ีจะ
น ำมำเล่ำใหน้กัเรียนฟัง  

 

12. 
"หนูนอ้ยหมวกแดงเอำอะไรไปใหคุ้ณยำย ? " เป็นค ำถำมสร้ำง
ปฏิสมัพนัธร์ะหว่ำงเล่ำนิทำนท่ีดี 

 

13. 
ครูบรรณำรักษค์วรแยกกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนท่ีเก่ียวกบักำรฝึกอ่ำน
ออกเขียนใหใ้หค้รูภำษำดูแลกิจกรรม 

 

14. 
ในกำรจดักิจกรรมหอ้งสมุดแต่ละคร้ังควรมีกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ทั้งผูจ้ดักิจกรรมและผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรม 

 

15. 
กิจกรรมส่งเสริมกำรใชห้อ้งสมุดท่ีมุ่งเนน้จดัใหแ้ก่นักเรียนครู
บรรณำรักษค์วรวำงบทบำทใหน้กัเรียนเป็นผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมมำกกว่ำ

 



เป็นคณะท ำงำน 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) สาระการเรียนรู้ที ่3 
หัวข้อ “การสร้างกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค าช้ีแจง: ค ำถำมมีทั้งหมด 15 ขอ้ ใหผู้เ้ขำ้อบรมพิจำรณำขอ้ควำมแต่ละขอ้อยำ่งรอบคอบ จำกนั้น 

            ใหท้ ำเคร่ืองหมำย ถกู ( ) หลงัขอ้ควำมท่ีท่ำนเห็นว่ำมีเน้ือหำถูกต้อง และ 
            ใหท้ ำเคร่ืองหมำย ผดิ (  ) หลงัขอ้ควำมท่ีท่ำนเห็นว่ำมีเน้ือหำไม่ถูกต้อง 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ข้อ ค าถาม 
พจิารณา
เนือ้หา 

1. กิจกรรมเสริมกำรเรียนกำรสอนของหอ้งสมุดอยำ่งหน่ึง กำรใหบ้ริกำร  



จดัหำหนงัสือเรียนส ำหรับนกัเรียน 

2. กำรจดักิจกรรมหอ้งสมุดมุ่งส่งเสริมใหน้กัเรียนอ่ำนหนงัสือมำกข้ึน  
3. กำรฉำยกำร์ตูนในหอ้งสมุดไม่ใช่กิจกรรมส่งเสริมกำรใชห้อ้งสมุด  

4. 
กิจกรรมหอ้งสมุดควรค ำนึงถึง วตัถุประสงค ์กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ 
และสถำนท่ีในกำรจดักิจกรรมแต่ละคร้ัง 

 

5. 
กำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำรใชห้อ้งสมุดมีควำมส ำคญัต่อผูเ้รียนและควร
จดัข้ึนอยำ่งต่อเน่ืองทั้งปีกำรศึกษำ 

 

6. ป้ำยนิเทศในหอ้งสมุดนิยมจดัเก่ียวกบัวนัส ำคญัทำงศำสนำเป็นส่วนใหญ่  

7. 
หนงัสือรำคำแพงจ ำพวกสำรำนุกรมหรือหนงัสือท่ีไดรั้บมำจำก
หน่วยงำนควรจดัแสดงไวใ้นตูนิ้ทรรศกำร 

 

8. 
กองหนงัสือปกอ่อนแบบระเกะระกะ ไม่เหมำะกบัหอ้งสมุดโรงเรียน
ประถมศึกษำ 

 

9. 
กำรสอนใหเ้ด็กรู้จกัส่วนต่ำง ๆ ของหนงัสือ ช่วยส่งเสริมใหเ้ด็ก ๆ ไม่ท ำ
หนงัสือฉีกขำดได ้

 

10. 
กำรปฐมนิเทศกำรใชห้อ้งสมุดควรจดัใหน้กัเรียนท่ีเขำ้มำใหม่ในแต่ละปี
เท่ำนั้น 

 

ข้อ ค าถาม 
พจิารณา
เนือ้หา 

11. 
ครูบรรณำรักษค์วรเปิดดูเน้ือหำนิทำนคร่ำว ๆ ตลอดทั้งเล่มก่อนท่ีจะ
น ำมำเล่ำใหน้กัเรียนฟัง  

 

12. 
"หนูนอ้ยหมวกแดงเอำอะไรไปใหคุ้ณยำย ? " เป็นค ำถำมสร้ำง
ปฏิสมัพนัธร์ะหว่ำงเล่ำนิทำนท่ีดี 

 

13. 
ครูบรรณำรักษค์วรแยกกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนท่ีเก่ียวกบักำรฝึกอ่ำน
ออกเขียนใหใ้หค้รูภำษำดูแลกิจกรรม 

 

14. 
กิจกรรมส่งเสริมกำรใชห้อ้งสมุดท่ีมุ่งเนน้จดัใหแ้ก่นกัเรียนครู
บรรณำรักษค์วรวำงบทบำทใหน้กัเรียนเป็นผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมมำกกว่ำ
เป็นคณะท ำงำน 

 

15. 
ในกำรจดักิจกรรมหอ้งสมุดแต่ละคร้ังควรมีกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ทั้งผูจ้ดักิจกรรมและผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรม 

 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) สาระการเรียนรู้ที่ 4 
หัวข้อ  “เทคโนโลยีกับห้องสมุดที่ส่งเสริมผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค าช้ีแจง: ค ำถำมมีทั้งหมด 15 ขอ้ ใหผู้เ้ขำ้อบรมพิจำรณำขอ้ควำมแต่ละขอ้อยำ่งรอบคอบ จำกนั้น 
            ใหท้ ำเคร่ืองหมำย ถกู ( ) หลงัขอ้ควำมท่ีท่ำนเห็นว่ำมีเน้ือหำถูกต้อง และ 
            ใหท้ ำเคร่ืองหมำย ผดิ (  ) หลงัขอ้ควำมท่ีท่ำนเห็นว่ำมีเน้ือหำไม่ถูกต้อง 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ข้อ ค าถาม 
พจิารณา
เนือ้หา 

1. 

สำรสนเทศ (Information) เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลู (Data) ท่ีอำจไดม้ำ
จำกกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อช่วยใหเ้กิดกำรรวบรวม จดัเก็บ และ
ประมวลผลเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์ส ำหรับกำรน ำไปใชง้ำนตำม
วตัถุประสงค ์

 



2. 
เทคโนโลยสีำรสนเทศเป็นปัจจยัส ำคญัประกำรหน่ึงท่ีน ำมำใชเ้พื่อสร้ำง
เคร่ืองมือส ำหรับผูใ้ชส้ำมำรถเขำ้ถึงสำรสนเทศไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง และ
เหมำะสม สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของผูใ้ชไ้ดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

 

3. 

ปัจจยัท่ีควรค ำนึงถึง เมื่อหอ้งสมุดตอ้งพิจำรณำน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศ
มำใชใ้นกำรด ำเนินงำนและกำรใหบ้ริกำรของหอ้งสมุด คือ งบประมำณ
ท่ีไดรั้บ ผูบ้ริหำรระดบัสูง นโยบำยของหน่วยงำน และควำมเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยสีำรสนเทศ  

 

4. 

โมดูลกำรท ำงำนของระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั (Library Automation) 
ควรตอ้งประกอบดว้ยโมดูลหลกั ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1) ระบบจดัซ้ือ / จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ 
2) ระบบงำนวิเครำะห์หมวดหมู่และกำรลงรำยกำรทำง

บรรณำนุกรมทรัพยำกรสำรสนเทศ 
3) ระบบงำนส่ิงพิมพต่์อเน่ืองและงำนดชันี 
4) ระบบงำนบริกำรยมื-คืน 
5) ระบบสืบคน้ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

 

ข้อ ค าถาม 
พจิารณา
เนือ้หา 

5. 

กำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อกำรบริกำรของ
หอ้งสมุดนั้นควรพิจำรณำใหเ้หมำะสมกบัหลกัสูตร กำรเรียนกำรสอน 
หรือ เพื่อกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ใหม่ของผูเ้รียนในหลกัสูตร หรือผูใ้ชง้ำน
หอ้งสมุด โดยในปัจจุบนัควรพิจำรณำถึงวิธีกำรน ำเสนอเน้ือหำท่ี
น่ำสนใจ หรืออำจมีกำรใชว้ิธีกำรน ำเสนอแบบส่ือประสม (Multimedia) 
ดว้ย 

 

6. 

โปรแกรม OpenBiBlio เป็นโปรแกรมระบบหอ้งสมุดอตัโนมติัประเภท 
Open Source Software ท่ีจดัท ำโดยศนูยบ์ริกำรควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลย ี (STKS) ซ่ึงหอ้งสมุดท่ีตอ้งกำรใชง้ำนสำมำรถดำวน์
โหลดมำใชบ้ริกำรไดฟ้รีแต่ตอ้งเสียค่ำบ ำรุงรักษำรำยปีใหแ้ก่
ผูพ้ฒันำโปรแกรม 

 



7. 
กำรสืบคน้สำรสนเทศดว้ยทำงเลือกกำรสืบคน้ แบบค ำส ำคญั (Keyword / 
Word) ผูใ้ชจ้ะไดรั้บผลกำรสืบคน้สำรสนเทศท่ีมี จ  ำนวนมำกกว่ำ กำร
สืบคน้สำรสนเทศดว้ยทำงเลือกกำรสืบคน้ แบบช่ือเร่ือง (Title) 

 

8. 

กำรสืบคน้สำรสนเทศดว้ยทำงเลือกกำรสืบคน้ แบบค ำส ำคญั (Keyword / 
Word) ผูใ้ชจ้ะไดรั้บผลกำรสืบคน้สำรสนเทศท่ี ตรงกบัควำมตอ้งกำร
มำกกว่ำ กำรสืบคน้สำรสนเทศดว้ยทำงเลือกกำรสืบคน้ แบบหวัเร่ือง 
(Subject) 

 

9. 

หำกผูเ้ขำ้อบรมตอ้งกำรสืบคน้สำรสนเทศจำกฐำนขอ้มลูออนไลน์ใน
เร่ืองเก่ียวกบั ควำมรุนแรง (Violence) ภำยในครอบครัว (Family) ท่ีมี
เน้ือหำเป็นภำษำองักฤษ ผูเ้ขำ้อบรมสำมำรถก ำหนดค ำสืบคน้ดว้ยกำรใช้
ตรรกะบูลีน ดงัน้ี Family AND Violence เพื่อใหร้ะบบแสดงผลกำร
สืบคน้ท่ีมีเน้ือหำตำมตอ้งกำร 

 

 
 

 
 
 

ข้อ ค าถาม 
พจิารณา
เนือ้หา 

10. 

หำกผูเ้ขำ้อบรมตอ้งกำรสืบคน้สำรสนเทศเก่ียวกบักำรจดักำรควำมรู้ 
(Knowledge Management) ดว้ยทำงเลือกกำรสืบคน้ แบบค ำส ำคญั 
(Keyword / Word)ผูเ้ขำ้อบรมควรใชเ้คร่ืองหมำยอญัประกำศ (“__”) 
คลุมวลีท่ีเป็นค ำคน้ตอ้งกำร ดงัน้ี “Knowledge Management” เพื่อให้
ระบบแสดงผลกำรสืบคน้ท่ีมีเน้ือหำตำมตอ้งกำร 

 

11. 
ครู หรือ ผูส้อน หรือ ผูอ้  ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียน เป็นปัจจยัส ำคญั
ท่ีสุดในกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อสนบัสนุนกำรเรียนรู้ท่ีผูเ้รียน
เป็นศนูยก์ลำงใหเ้กิดประสิทธิภำพ และมีประสิทธิผล 

 

12. 

หำกตอ้งกำรใหผู้เ้รียนมกีำรอภิปรำยร่วมกนั หลงักำรท ำกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนแบบผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลำงดว้ยกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ
เป็นเคร่ืองมือ ผูส้อนควรเลือกใชไ้ปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ภำยใน 
(Internal E-mail) และ บลอ็ก (Blog) เพื่อสร้ำงให้ผูเ้รียนมีกำรแลกเปล่ียน

 



ควำมคิดเห็นกนัอยำ่งสร้ำงสรรค ์

13. 

กำรน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใชเ้พื่อช่วยในกำรจดักำรควำมรู้ผูเ้รียน
ใหเ้ป็นระบบและช่วยในกำรประมวลและกลัน่กรองควำมรู้ของผูเ้รียนท่ี
มีกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลำงนั้น มีวตัถุประสงค์
เพื่อใหผู้เ้รียนสำมำรถคน้หำขอ้มลู และสร้ำงควำมรู้ใหม่ๆ รวมถึงเพื่อให้
ผูเ้รียนสำมำรถเก็บรวบรวมขอ้มลูต่ำง ๆ ไดอ้ยำ่งเป็นระบบ 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

ข้อ ค าถาม 
พจิารณา
เนือ้หา 

14. 

จงพิจำรณำรำยละเอียดของเคร่ืองมือเคร่ืองมือสนบัสนุนกำรเรียนรู้แบบ
ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลำง ต่อไปน้ี  
วิกิ (Wiki) 
     เป็นเคร่ืองมือในกำรประชำสมัพนัธเ์น้ือหำร่วม และกลุ่มผูเ้รียน
สำมำรถร่วมกนัเขียนและแกไ้ขงำนร่วมกนัได ้
เคร่ืองมือค่ันหน้าบนเวบ็ไซต์ 
     เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหผู้เ้รียนกลบัมำยงัหนำ้เวบ็เพจท่ีตอ้งกำรบน
เวบ็ไซตท่ี์ก  ำลงัศึกษำ หรือกลบัมำยงัหนำ้ของบทเรียนท่ีคิดว่ำมี
ควำมส ำคญัซ่ึงสำมำรถใชเ้ป็นส่วนตวัหรือใหผู้เ้รียนกบัผูส้อนใชร่้วมกนั
ไดเ้คร่ืองมืออาศรมเสวนา (Discussion Forums) 
     เป็นเคร่ืองมือในกำรจดัเสวนำ หรือกำรอภิปรำย มีกำรจดัเก็บขอ้ควำม

 



ท่ีผูเ้รียนไดส่้งมำแสดงหรือแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นร่วมกนัในประเด็น
หรือหวัขอ้ท่ีก  ำลงัศึกษำ ณ ช่วงเวลำใดเวลำหน่ึง 
กระดานอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Whiteboard) 
      เป็นเคร่ืองมือท่ีใหผู้ส้อนและผูเ้รียนใชร่้วมกนัในหอ้งเรียนเสมือน
ผูส้อนและผูเ้รียนพบกนัแบบออนไลน์ในมิติแบบแประสำนเวลำ โดยเม่ือ
ผูส้อน หรือผูเ้รียนมีกำรเขียนหรือน ำเสนอขอ้มลูหรือภำพใด ๆ ลงบน
กระดำนดงักล่ำว ภำพหรือขอ้ควำมเหล่ำนั้นกจ็ะปรำกฏท่ีหนำ้จอของ
ผูเ้รียนทุกคนเสมือนผูเ้รียนร่วมอยูใ่นชั้นเรียนจริงร่วมกนัผูส้อน 

15. 

ส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media) มีทั้งประโยชน์และขอ้จ ำกดัในกำร
น ำมำใชง้ำนเพื่อสนบัสนุนกำรเรียนรู้ของผูเ้รียนแบบศนูยก์ลำง กล่ำวคือ 
ส่ือสงัคมออนไลน์ช่วยใหผู้เ้รียนสำมำรถแลกเปล่ียนขอ้มลูควำมรู้ในส่ิงท่ี
สนใจร่วมกนั และสำมำรถใชเ้ป็นส่ือในกำรน ำเสนอผลงำนของตวัเองได ้
เช่น งำนเขียน รูปภำพ วีดิโอต่ำง ๆ เพื่อใหผู้อ่ื้นเขำ้มำรับชมและแสดง
ควำมคิดเห็นไดอ้ยำ่งกวำ้งขวำง ส่วนขอ้จ ำกดัท่ีส ำคญั คือ กำรควบคุม
กำรเผยแพร่ และใชง้บประมำณในกำรเผยแพร่มำก  

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) สาระการเรียนรู้ที ่4 
หัวข้อ  “เทคโนโลยีกับห้องสมุดที่ส่งเสริมผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค าช้ีแจง: ค ำถำมมีทั้งหมด 15 ขอ้ ใหผู้เ้ขำ้อบรมพิจำรณำขอ้ควำมแต่ละขอ้อยำ่งรอบคอบ จำกนั้น 
            ใหท้ ำเคร่ืองหมำย ถกู ( ) หลงัขอ้ควำมท่ีท่ำนเห็นว่ำมีเน้ือหำถูกต้อง และ 
            ใหท้ ำเคร่ืองหมำย ผดิ (  ) หลงัขอ้ควำมท่ีท่ำนเห็นว่ำมีเน้ือหำไม่ถูกต้อง 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ข้อ ค าถาม 
พจิารณา
เนือ้หา 

1. 
เทคโนโลยสีำรสนเทศเป็นปัจจยัส ำคญัประกำรหน่ึงท่ีน ำมำใชเ้พื่อสร้ำง
เคร่ืองมือส ำหรับผูใ้ชส้ำมำรถเขำ้ถึงสำรสนเทศไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง และ
เหมำะสม สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของผูใ้ชไ้ดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

 



2. 

สำรสนเทศ (Information) เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลู (Data) ท่ีอำจไดม้ำ
จำกกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อช่วยใหเ้กิดกำรรวบรวม จดัเก็บ และ
ประมวลผลเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์ส ำหรับกำรน ำไปใชง้ำนตำม
วตัถุประสงค ์

 

3. 

กำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อกำรบริกำรของ
หอ้งสมุดนั้นควรพิจำรณำใหเ้หมำะสมกบัหลกัสูตร กำรเรียนกำรสอน 
หรือ เพื่อกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ใหม่ของผูเ้รียนในหลกัสูตร หรือผูใ้ชง้ำน
หอ้งสมุด โดยในปัจจุบนัควรพิจำรณำถึงวิธีกำรน ำเสนอเน้ือหำท่ี
น่ำสนใจ หรืออำจมีกำรใชว้ิธีกำรน ำเสนอแบบส่ือประสม (Multimedia) 
ดว้ย 

 

4. 

ปัจจยัท่ีควรค ำนึงถึง เมื่อหอ้งสมุดตอ้งพิจำรณำน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศ
มำใชใ้นกำรด ำเนินงำนและกำรใหบ้ริกำรของหอ้งสมุด คือ งบประมำณ
ท่ีไดรั้บ ผูบ้ริหำรระดบัสูง นโยบำยของหน่วยงำน และควำมเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยสีำรสนเทศ  

 

ข้อ ค าถาม 
พจิารณา
เนือ้หา 

5. 

โมดูลกำรท ำงำนของระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั (Library Automation) 
ควรตอ้งประกอบดว้ยโมดูลหลกั ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1) ระบบจดัซ้ือ / จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ 
2) ระบบงำนวิเครำะห์หมวดหมู่และกำรลงรำยกำรทำง

บรรณำนุกรมทรัพยำกรสำรสนเทศ 
3) ระบบงำนส่ิงพิมพต่์อเน่ืองและงำนดชันี 
4) ระบบงำนบริกำรยมื-คืน 
5) ระบบสืบคน้ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

 

6. 
กำรสืบคน้สำรสนเทศดว้ยทำงเลือกกำรสืบคน้ แบบค ำส ำคญั (Keyword / 
Word) ผูใ้ชจ้ะไดรั้บผลกำรสืบคน้สำรสนเทศท่ีมี จ  ำนวนมำกกว่ำ  
กำรสืบคน้สำรสนเทศดว้ยทำงเลือกกำรสืบคน้ แบบช่ือเร่ือง (Title) 

 



7. 

โปรแกรม OpenBiBlio เป็นโปรแกรมระบบหอ้งสมุดอตัโนมติัประเภท 
Open Source Software ท่ีจดัท ำโดยศนูยบ์ริกำรควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลย ี (STKS) ซ่ึงหอ้งสมุดท่ีตอ้งกำรใชง้ำนสำมำรถดำวน์
โหลดมำใชบ้ริกำรไดฟ้รีแต่ตอ้งเสียค่ำบ ำรุงรักษำรำยปีใหแ้ก่
ผูพ้ฒันำโปรแกรม 

 

8. 

หำกผูเ้ขำ้อบรมตอ้งกำรสืบคน้สำรสนเทศจำกฐำนขอ้มลูออนไลน์ใน
เร่ืองเก่ียวกบั ควำมรุนแรง (Violence) ภำยในครอบครัว (Family) ท่ีมี
เน้ือหำเป็นภำษำองักฤษ ผูเ้ขำ้อบรมสำมำรถก ำหนดค ำสืบคน้ดว้ยกำรใช้
ตรรกะบูลีน ดงัน้ี Family AND Violence เพื่อใหร้ะบบแสดงผลกำร
สืบคน้ท่ีมีเน้ือหำตำมตอ้งกำร 

 

9. 

กำรสืบคน้สำรสนเทศดว้ยทำงเลือกกำรสืบคน้ แบบค ำส ำคญั (Keyword / 
Word) ผูใ้ชจ้ะไดรั้บผลกำรสืบคน้สำรสนเทศท่ี ตรงกบัควำมตอ้งกำร
มำกกว่ำ กำรสืบคน้สำรสนเทศดว้ยทำงเลือกกำรสืบคน้ แบบหวัเร่ือง 
(Subject) 

 

 

ข้อ ค าถาม 
พจิารณา
เนือ้หา 

10. 

หำกผูเ้ขำ้อบรมตอ้งกำรสืบคน้สำรสนเทศเก่ียวกบักำรจดักำรควำมรู้ 
(Knowledge Management) ดว้ยทำงเลือกกำรสืบคน้ แบบค ำส ำคญั 
(Keyword / Word)ผูเ้ขำ้อบรมควรใชเ้คร่ืองหมำยอญัประกำศ (“__”) 
คลุมวลีท่ีเป็นค ำคน้ตอ้งกำร ดงัน้ี “Knowledge Management” เพื่อให้
ระบบแสดงผลกำรสืบคน้ท่ีมีเน้ือหำตำมตอ้งกำร 

 

11. 

หำกตอ้งกำรใหผู้เ้รียนมกีำรอภิปรำยร่วมกนั หลงักำรท ำกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนแบบผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลำงดว้ยกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ
เป็นเคร่ืองมือ ผูส้อนควรเลือกใชไ้ปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ภำยใน 
(Internal E-mail) และ บลอ็ก (Blog) เพื่อสร้ำงให้ผูเ้รียนมีกำรแลกเปล่ียน
ควำมคิดเห็นกนัอยำ่งสร้ำงสรรค ์

 

12. 
ครู หรือ ผูส้อน หรือ ผูอ้  ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียน เป็นปัจจยัส ำคญั
ท่ีสุดในกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อสนบัสนุนกำรเรียนรู้ท่ีผูเ้รียน
เป็นศนูยก์ลำงใหเ้กิดประสิทธิภำพ และมีประสิทธิผล 

 



13. 

กำรน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใชเ้พื่อช่วยในกำรจดักำรควำมรู้ผูเ้รียน
ใหเ้ป็นระบบและช่วยในกำรประมวลและกลัน่กรองควำมรู้ของผูเ้รียนท่ี
มีกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลำงนั้น มีวตัถุประสงค์
เพื่อใหผู้เ้รียนสำมำรถคน้หำขอ้มลู และสร้ำงควำมรู้ใหม่ๆ รวมถึงเพื่อให้
ผูเ้รียนสำมำรถเก็บรวบรวมขอ้มลูต่ำง ๆ ไดอ้ยำ่งเป็นระบบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ค าถาม 
พจิารณา
เนือ้หา 

14. 

ส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media) มีทั้งประโยชน์และขอ้จ ำกดัในกำร
น ำมำใชง้ำนเพื่อสนบัสนุนกำรเรียนรู้ของผูเ้รียนแบบศนูยก์ลำง กล่ำวคือ 
ส่ือสงัคมออนไลน์ช่วยใหผู้เ้รียนสำมำรถแลกเปล่ียนขอ้มลูควำมรู้ในส่ิงท่ี
สนใจร่วมกนั และสำมำรถใชเ้ป็นส่ือในกำรน ำเสนอผลงำนของตวัเองได ้
เช่น งำนเขียน รูปภำพ วีดิโอต่ำง ๆ เพื่อใหผู้อ่ื้นเขำ้มำรับชมและแสดง
ควำมคิดเห็นไดอ้ยำ่งกวำ้งขวำง ส่วนขอ้จ ำกดัท่ีส ำคญั คือ กำรควบคุม
กำรเผยแพร่ และใชง้บประมำณในกำรเผยแพร่มำก 

 

15. 

จงพิจำรณำรำยละเอียดของเคร่ืองมือเคร่ืองมือสนบัสนุนกำรเรียนรู้แบบ
ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลำง ต่อไปน้ี  
วิกิ (Wiki) 
     เป็นเคร่ืองมือในกำรประชำสมัพนัธเ์น้ือหำร่วม และกลุ่มผูเ้รียน
สำมำรถร่วมกนัเขียนและแกไ้ขงำนร่วมกนัได ้
เคร่ืองมือค่ันหน้าบนเวบ็ไซต์ 
     เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหผู้เ้รียนกลบัมำยงัหนำ้เวบ็เพจท่ีตอ้งกำรบน
เวบ็ไซตท่ี์ก  ำลงัศึกษำ หรือกลบัมำยงัหนำ้ของบทเรียนท่ีคิดว่ำมี

 



ควำมส ำคญัซ่ึงสำมำรถใชเ้ป็นส่วนตวัหรือใหผู้เ้รียนกบัผูส้อนใชร่้วมกนั
ไดเ้คร่ืองมืออาศรมเสวนา (Discussion Forums) 
     เป็นเคร่ืองมือในกำรจดัเสวนำ หรือกำรอภิปรำย มีกำรจดัเก็บขอ้ควำม
ท่ีผูเ้รียนไดส่้งมำแสดงหรือแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นร่วมกนัในประเด็น
หรือหวัขอ้ท่ีก  ำลงัศึกษำ ณ ช่วงเวลำใดเวลำหน่ึง 
กระดานอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Whiteboard) 
      เป็นเคร่ืองมือท่ีใหผู้ส้อนและผูเ้รียนใชร่้วมกนัในหอ้งเรียนเสมือน
ผูส้อนและผูเ้รียนพบกนัแบบออนไลน์ในมิติแบบแประสำนเวลำ โดยเม่ือ
ผูส้อน หรือผูเ้รียนมีกำรเขียนหรือน ำเสนอขอ้มลูหรือภำพใด ๆ ลงบน
กระดำนดงักล่ำว ภำพหรือขอ้ควำมเหล่ำนั้นกจ็ะปรำกฏท่ีหนำ้จอของ
ผูเ้รียนทุกคนเสมือนผูเ้รียนร่วมอยูใ่นชั้นเรียนจริงร่วมกนัผูส้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบประเมินความพงึพอใจของผู้เข้าอบรมที่มีต่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิารเร่ือง 

“สมรรถนะวชิาชีพของครูบรรณารักษ์กับการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเรื่อง 

“สมรรถนะวิชาชีพของครบูรรณารกัษ์กบัการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศนูยก์ลาง” 

วนัท่ี 7-9 เดือน มิถนุายน พ.ศ. 2560 เวลา 8.30-16.00 น. 
ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

 

โปรดแสดงความคดิเหน็ของท่านในประเดน็ต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์ในการจดัฝึกอบรมครัง้ต่อไป 

รายการประเมิน 
ดีมาก 

(4) 
ดี 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ต้อง
ปรบัปรงุ 

(1) 
การอบรมเชิงปฏิบติัการในภาพรวม     
1.  ความรูใ้นการจดัการหอ้งสมุดฯ ก่อนการอบรม     
2.  ความรูใ้นการจดัการหอ้งสมุดฯ หลงัการอบรม     
3.  เนื้อหาในการอบรมตรงกบัวตัถุประสงค ์     
4.  การไดร้่วมกจิกรรมกลุ่มเป็นการแลกเปลีย่น 
ประสบการณ์และไดร้บัแนวทางในการจดัการหอ้งสมุด 

    

5.  การไดร้่วมกจิกรรมกลุ่มเป็นการสรา้งเครอืขา่ยใน
การท างานต่อไปในอนาคต 

    

6.  ความรูท้ ีไ่ดร้บัจากการอบรมสามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ     
7.  ระยะเวลาในการฝึกอบรมเหมาะสมเพยีงใด     
8.  รปูแบบและวธิกีารฝึกอบรมเหมาะสมเพยีงใด     
9.  คุณภาพของเอกสารประกอบการฝึกอบรม     
10.  หลกัสตูรทีท่่านสนใจและตอ้งการไดร้บัการ
ฝึกอบรมในครัง้ต่อไป  โปรดระบุ 

 
...............................................................
.............................................................. 

11. ขอ้คดิเหน็อื่น ๆ  ทีท่่านเหน็วา่จะช่วยใหก้ารอบรม
ครัง้นี้สมบรูณ์ยิง่ขึน้ 

 
...............................................................
............................................................... 

หวัข้อ: การศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศนูยก์ลาง 
วิทยากร: อาจารย ์ดร. ชไมมน ศรสีรุกัษ์ 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ต้อง
ปรบัปรงุ 

(1) 
1.  ความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร/ใหค้วามเขา้ใจ     
2.  มคีุณวฒุ ิความรู ้ความสามารถตรงเนื้อหาทีบ่รรยาย       



หวัข้อ: การศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศนูยก์ลาง 
วิทยากร: อาจารย ์ดร. ชไมมน ศรสีรุกัษ์ (ต่อ) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ต้อง
ปรบัปรงุ 

(1) 
3.  การเรยีงล าดบับรรยายเนื้อหาไดค้รบถ้วน     
4.  การเปิดโอกาสใหซ้กัถามและแสดงความคดิเหน็     
5.  การตอบค าถามไดต้รงตามประเดน็และชดัเจน     
6.  การใชเ้วลามคีวามเหมาะสม     
7.  ใชอุ้ปกรณ์สื่อการสอนทีเ่หมาะสม     
8.  ขอ้เสนอแนะอื่น ๆ  

...............................................................

.............................................................. 
หวัข้อ: การด าเนินงานห้องสมดุท่ีเน้นผู้เรียน 
            เป็นศนูยก์ลาง 
วิทยากร: คณุวิมล ค าบญุเรือง 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ต้อง
ปรบัปรงุ 

(1) 
1.  ความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร/ใหค้วามเขา้ใจ     
2.  มคีุณวฒุ ิความรู ้ความสามารถตรงเนื้อหาทีบ่รรยาย       
3.  การเรยีงล าดบับรรยายเนื้อหาไดค้รบถ้วน     
4.  การเปิดโอกาสใหซ้กัถามและแสดงความคดิเหน็     
5.  การตอบค าถามไดต้รงตามประเดน็และชดัเจน     
6.  การใชเ้วลามคีวามเหมาะสม     
7.  ใชอุ้ปกรณ์สื่อการสอนทีเ่หมาะสม     
8.  ขอ้เสนอแนะอื่น ๆ  

...............................................................

.............................................................. 
หวัข้อ: การสร้างกิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู้ท่ีเน้น 
            ผู้เรียนเป็นศนูยก์ลาง 
วิทยากร: คณุวิมล ค าบญุเรือง  

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ต้อง
ปรบัปรงุ 

(1) 
1.  ความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร/ใหค้วามเขา้ใจ     
2.  มคีุณวฒุ ิความรู ้ความสามารถตรงเนื้อหาทีบ่รรยาย       
3.  การเรยีงล าดบับรรยายเนื้อหาไดค้รบถ้วน     
4.  การเปิดโอกาสใหซ้กัถามและแสดงความคดิเหน็     

                                                                                                                                     



หวัข้อ: การสร้างกิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู้ท่ีเน้น 
            ผู้เรียนเป็นศนูยก์ลาง (ต่อ) 
วิทยากร: คณุวิมล ค าบญุเรือง 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ต้อง
ปรบัปรงุ 

(1) 
5.  การตอบค าถามไดต้รงตามประเดน็และชดัเจน     
6.  การใชเ้วลามคีวามเหมาะสม     
7.  ใชอุ้ปกรณ์สื่อการสอนทีเ่หมาะสม     
8.  ขอ้เสนอแนะอื่น ๆ  

...............................................................

.............................................................. 
หวัข้อ: เทคโนโลยีกบัห้องสมดุท่ีส่งเสริมผู้เรียน 
            เป็นศนูยก์ลาง 
วิทยากร: อาจารย ์ดร. สรคม ดิสสะมาน 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ต้อง
ปรบัปรงุ 

(1) 
1.  ความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร/ใหค้วามเขา้ใจ     
2.  มคีุณวฒุ ิความรู ้ความสามารถตรงเนื้อหาทีบ่รรยาย       
3.  การเรยีงล าดบับรรยายเนื้อหาไดค้รบถ้วน     
4.  การเปิดโอกาสใหซ้กัถามและแสดงความคดิเหน็     
5.  การตอบค าถามไดต้รงตามประเดน็และชดัเจน     
6.  การใชเ้วลามคีวามเหมาะสม     
7.  ใชอุ้ปกรณ์สื่อการสอนทีเ่หมาะสม     
8.  ขอ้เสนอแนะอื่น ๆ  

...............................................................

.............................................................. 
 

“ข้อเสนอแนะของท่านน้ันมีค่า  ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่าน” 

 




