ขอสอบกระบวนวิชา IS 103 (LB 103) การใชหองสมุด

-------------------------------------------------------------------------------------☞คําสั่ง ใหนักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว ขอสอบมีทั้งหมด 60 ขอ
1. ความสําคัญและประโยชนของสารสนเทศคือขอใด
(1) ชวยใหผูใชสามารถตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(2) เพื่อวิเคราะหเหตุการณและสถานการณของเศรษฐกิจโลก
(3) เพื่อรายงานความกาวหนาทางวิชาการและเสนองานวิจัย
(4) เปนศูนยเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรแหงชาติ
ตอบ 1 หนา 3 สารสนเทศหรือสารนิเทศ (Information) หมายถึง ขาวสารความรูซ่ึงเปนขอเท็จจริง
หรือเรื่องราวตาง ๆ ที่กลั่นกรองแลวจากขอมูล รวมทั้งความรูสึกนึกคิดของมนุษยซึ่งบันทึกลง
ในสื่อหรือวัสดุประเภทตาง ๆ ที่สามารถถายทอดและเผยแพรได โดยมีความสําคัญและมี
ประโยชนตอผูใชหลายประการ เนื่องจากสามารถชวยการตัดสินใจในเรื่องราวตาง ๆ ใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
2. ขอใดเปนแหลงสารสนเทศในลักษณะหองสมุดประชาชน
(1) ศูนยขอมูลสมุนไพร
(2) หองสมุดบริติชเคานซิล
(3) หอสมุดวชิราวุธานุสรณ
(4) พิพิธภัณฑเหรียญกษาปณ
ตอบ 2 หนา 26 – 27 หองสมุดประชาชน หมายถึง หองสมุดที่ตั้งขึ้นเพื่อใหบริการแกประชาชน
โดยไมจํากัดเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา และพื้นฐานความรู สามารถใหบริการสารสนเทศครบ
ทุกหมวดวิชา สําหรับหองสมุดบริติชเคานซิลของรัฐบาลสหราชอาณาจักร จัดอยูในประเภท
หองสมุดประชาชนของรัฐบาลตางประเทศ
3. ขอใดจัดเปนแหลงสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
(1) หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี
(2) พิพิธภัณฑอัยการไทย
(3) หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
(4) สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ตอบ 2 หนา 35, 37 พิพิธภัณฑเปนแหลงสารสนเทศเฉพาะดานที่มุงใหบริการแกผูใชเฉพาะกลุม เปนที่
รวบรวมศิลปวัตถุและโบราณวัตถุที่มีคุณคาตอการศึกษาคนควา เชน พิพิธภัณฑสถานทางดาน
ดาราศาสตรที่ทองฟาจําลอง พิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่มมุ สนามหลวงดานตะวันตก เปนตน
4. บุคคลขอใดที่จะชวยตอบคําถามเกี่ยวกับวิธีการคนหาขอมูล จากหนังสืออางอิงไดดีที่สุด
(1) พนักงานธุรการ
(2) พนักงานหองสมุด (3) นักวิชาการ
(4) บรรณารักษ
ตอบ 4 หนา 11 บรรณารักษ เปนบุคลากรของหองสมุดที่มีความรูทางวิชาชีพ ซึ่งไดรับการศึกษา
ฝกฝนอบรมใหมีความรูและทักษะทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
โดยมีชื่อเรียกตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ เชน บรรณารักษตอบคําถามและชวยคนควา,
บรรณารักษจัดหา, บรรณารักษวิเคราะห เปนตน
5. หองสมุดประเภทใดที่รวบรวมความรูตามหลักสูตรและพรอมที่จะใหบริการดานการวิจัย
(1) หองสมุดโรงเรียน (2) หองสมุดมหาวิทยาลัย (3) หองสมุดเฉพาะ (4) หองสมุดประชาชน
Â Â Â
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ตอบ 2 หนา 33 หองสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเปนสถานที่รวบรวมความรูตาง ๆ ตามหลักสูตรที่
สถาบันนั้นเปดสอน เพื่อเปนแหลงความรูแกนักศึกษาและอาจารย และเพื่อประโยชนของ
การศึกษา คนควา และวิจัย
6. ขอใดไมสนับสนุนคํากลาวที่วา “หองสมุดเปนแหลงเสริมสรางประชาธิปไตย”
(1) นักศึกษาเขาใชหองสมุดเวลาใดก็ไดในเวลาทําการ
(2) นักศึกษาขอจองหนังสือตําราที่ตองเรียนไดตลอดภาคเรียน
(3) นักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบของหองสมุด
(4) นักศึกษาทําหนาที่ผูใชหองสมุดที่ดีโดยไมจองที่นั่ง
ตอบ 2 หนา 25 หองสมุดเปนสถานที่สงเสริมประชาธิปไตย โดยมีสวนสงเสริมใหบุคคลรูจักสิทธิและ
หนาที่ของพลเมือง กลาวคือ เมื่อมีสิทธิในการใชก็ยอมมีสิทธิในการบํารุงรักษา ดังนั้นจึงเปน
หนาที่ของทุกคนที่จะตองดูแลรักษาหองสมุดดวยการปฏิบัติตามกฎระเบียบและแบบแผนของ
หองสมุด
7. หองสมุดจัดหาหนังสือ นวนิยาย เรื่องสั้น กวีนิพนธไวบริการ เพื่อวัตถุประสงคขอใด
(1) เพื่อการศึกษา
(2) เพื่อขาวสารความรู (3) เพื่อการวิจัย
(4) เพื่อความจรรโลงใจ
ตอบ 4 หนา 24 – 25 หองสมุดเปนสถานที่สรางเสริมความคิดสรางสรรคและความจรรโลงใจ เปน
ศูนยกลางของการอานที่ใหทั้งความรูและความเพลิดเพลิน กอใหเกิดแรงบันดาลใจในทาง
สรางสรรคส่ิงที่ดีงามแกชีวิต และทําใหเกิดความคิดในการสรางสิ่งที่มีประโยชนแกตนเอง
และสังคมตอไป
8.

ขอใดกลาวถูกตอง
(1) สมัยสุโขทัยไมปรากฏการบันทึกเรื่องราว
(2) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนับเปนหองสมุดเฉพาะแหงแรกของไทย
(3) “หอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร” เปนรากฐานของหอสมุดแหงชาติ
(4) หองสมุดในประเทศไทยพัฒนามาจากหองสมุดดินเหนียว
ตอบ 3 หนา 9 – 10 พัฒนาการของหองสมุดในประเทศไทยมีมาตั้งแตสมัยสุโขทัย โดยวัดตาง ๆ ได
สรางหอพระไตรปฎกขึ้นเพื่อใชจัดเก็บคัมภีรพระไตรปฎกในลักษณะของหนังสือผูก ตอมาใน
สมัยรัตนโกสินทร วัดพระเชตุพนไดทําหนาที่เปนหองสมุดสําหรับประชาชนแหงแรกของประเทศ
และมีหอสมุดวชิรญาณสําหรับพระนครเปนรากฐานของหอสมุดแหงชาติในปจจุบัน

9. บุคลากรหองสมุดประเภทใดที่มีความรูดานเทคโนโลยีบวกกับความรูทางบรรณารักษศาสตร
(1) นักวิชาการ
(2) นักสารสนเทศ
(3) นักจดหมายเหตุ
(4) นักเทคโนโลยี
ตอบ 2 หนา 11 นักเอกสารสนเทศหรือนักสารสนเทศ เปนบุคลากรของหองสมุดที่มีความรูทาง
วิชาชีพ ซึ่งมีความรูในระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บวก
กับความรูทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรในระดับปริญญาโท
10. วิธีศึกษาหาความรูของผูจะเปนบัณฑิตควรมีองคประกอบอะไรบาง
(1) การอาน การฟง การไตถาม การจดบันทึก
(2) การอาน การไตถาม การจดจํา การเรียบเรียง
(3) การฟง การอาน การรวบรวม การเรียบเรียง
(4) การอาน การฟง การจดบันทึก การทดสอบ
ตอบ 1 หนา 17 วิธีการศึกษาหาความรูมีหลายวิธี แตวิธีที่สําคัญและเปนพื้นฐานของการแสวงหา
ความรูมี 4 วิธีคือ การอาน การฟง การไตถาม และการจดบันทึก
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11. ขอใดเปนชื่อของสิ่งพิมพประเภทบันเทิงคดี (Fiction)
(1) โอวาทสี่ ของทานเหลี่ยวฝาน
(2) ภาพยนตรเรื่อง AS GOOD AS IT GETS
(3) เลื่อมสลับลาย ของกฤษณา อโศกสิน
(4) ละครเพลง อิน – จัน
ตอบ 3 หนา 56 หนังสือบันเทิงคดี (Fiction) หมายถึง หนังสือที่เขียนขึ้นจากจินตนาการหรือ
ประสบการณของผูแตง มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูอานไดรับความเพลิดเพลินและขอคิดคติ
ชีวิตในแงมุมตาง ๆ ไดแก นวนิยาย เรื่องสั้น และกวีนิพนธ
12. ขอใดไมใชความหมายของทรัพยากรสารสนเทศหองสมุด
(1) แหลงสารสนเทศทุกรูปแบบที่หองสมุดไดคัดเลือก จัดหา วิเคราะห และจัดเก็บรวบรวมอยางเปน
ระเบียบไวใหผูใชคนหาสารสนเทศที่ตองการ
(2) แหลงสารสนเทศทุกรูปแบบที่หองสมุดไดคัดเลือก จัดหา วิเคราะห และจัดเก็บรวบรวมอยางเปน
ระเบียบ ไมวาจะเปนความรูทั่วไปหรือความรูเฉพาะวิชา
(3) แหลงสารสนเทศทุกรูปแบบที่หองสมุดไดคัดเลือก จัดหา วิเคราะห และจัดเก็บ มีหลายรูปลักษณ
มีทั้งวัสดุที่เปนลายลักษณอักษร สื่อโสตทัศนและสื่อวัสดุอิเล็กทรอนิกส
(4) แหลงสารสนเทศทุกรูปแบบที่หองสมุดไดคัดเลือก จัดหา วิเคราะห และจัดเก็บเฉพาะสิ่งตีพิมพ
เพื่อรวบรวมสารสนเทศไวบนแผนกระดาษเพื่อเผยแพร ไดแก หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ ฯลฯ
ตอบ 4 หนา 55 ทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดมีหลายรูปลักษณ มีทั้งวัสดุที่บันทึกความรูและ
ขอเท็จจริงบนแผนกระดาษ แผนฟลม แถบบันทึกเสียง จานเสียง แถบวิดีทัศน หรือสื่อ
โสตทัศนอ่ืน ๆ รวมทั้งสื่อบนวัสดุอิเล็กทรอนิกส
13. ขอใดเปนชื่อสิ่งพิมพทางดานวิชาการ
(1) อนุสาร อ.ส.ท.
(2) สกุลไทย
(3) มติชนสุดสัปดาห
(4) วารสารธรรมศาสตร
ตอบ 4 หนา 57 วารสารทางวิชาการ (Journal) เปนสิ่งพิมพที่จัดพิมพโดยสมาคมทางวิชาการ สถาบัน
หรือหนวยงานวิชาการสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง เนื้อหาประกอบดวยบทความ รายงาน และขาวความ
เคลื่อนไหวในวงการ เพื่อใหผูอานมีความรูในวิชาการนั้น ๆ เชน วารสารเคมีสัมพันธ, วารสาร
รามคําแหง, คอมพิวเตอรสารสนเทศ เปนตน
14. สารบาญหรือสารบัญใหประโยชนแกผูอานอยางไร
(1) บอกใหทราบถึงลําดับเนื้อหาของหนังสือในเลม โดยมีเลขประจําบทและเลขหนา
(2) ใหวัตถุประสงค ขอบเขตของเนื้อหา รวมทั้งวิธีรวบรวมและเรียบเรียง
(3) ใหขอมูลเพื่อปูพื้นความเขาใจในเนื้อหาของหนังสือและการจัดลําดับเนื้อหา
(4) บอกใหทราบถึงจํานวนครั้งที่จดลิขสิทธิ์ ปที่จดลิขสิทธิ์ และผูถือลิขสิทธิ์
ตอบ 1 หนา 62 – 63 สารบาญหรือสารบัญ เปนสวนประกอบของหนังสือที่บอกใหทราบถึงลําดับ
เนื้อหาของหนังสือในเลม โดยมีเลขประจําบทและเลขหนา ซึ่งเปนสวนที่ชวยใหผูอานทราบ
ขอบเขตหรือโครงเรื่องของหนังสือเลมนั้นวาแบงเปนภาค เปนตอน หรือเปนบทอยางไร
อยูหนาไหน ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการคนหาเรื่องที่ตองการอยางกวาง ๆ
15. ขอใดเปนชื่อของสวนของหนังสือที่อธิบายคํายากหรือศัพทเฉพาะที่ปรากฏในเนื้อเรื่องของหนังสือ
(1) ภาคผนวก (Appendix)
(2) อภิธานศัพท (Glossary)
(3) ดรรชนี (Index)
(4) เชิงอรรถ (Footnotes)
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ตอบ 2 หนา 64 อภิธานศัพท (Glossary) เปนสวนเสริมเนื้อหาที่อธิบายคํายากหรือศัพทเฉพาะที่
ปรากฏในเนื้อเรื่องของหนังสือ ซึ่งอภิธานศัพทนี้มักมีในหนังสือที่ใชศัพทมาก
16. ตนฉบับตัวเขียน (Manuscript) เปนทรัพยากรสารสนเทศประเภทใด
(1) ทุติยภูมิ
(2) ตติยภูมิ
(3) ปฐมภูมิ
(4) ไตรภูมิ
ตอบ 3 หนา 67 ตนฉบับตัวเขียน (Manuscript) เปนสื่อสิ่งพิมพที่ยังอยูใ นรูปของสิ่งที่บันทึกเปนลาย
ลักษณอักษรดวยมือ ยังไมมีการจัดพิมพเพื่อเผยแพร เชน หนังสือตัวเขียนโบราณ
จดหมายโตตอบ บันทึกตาง ๆ ซึ่งนับเปนสารสนเทศขั้นปฐมภูมิที่มีประโยชนอยางยิ่ง
17. ขอใดเปนวัสดุยอสวน
(1) แผนเสียงหรือจานเสียง
(2) จุลสารและกฤตภาค
(3) ภาพยนตรขนาด 8 มม. และ 16 มม.
(4) บัตรทึบแสง เชน ไมโครการด (Microcard) และไมโครพริ้นท (Microprint)
ตอบ 4 หนา 73 – 74 วัสดุยอสวน (Micrographic หรือ Microforms) หมายถึง วัสดุที่บันทึก
สารสนเทศจากสิ่งพิมพตาง ๆ ดวยการถายในลักษณะยอสวนลงบนแผนฟลมขนาดเล็ก มี 2
ประเภทคือ 1. ฟลมโปรงแสง มี 3 ชนิด ไดแก ไมโครฟลม ไมโครฟช และบัตรอเพอเจอร
2. บัตรทึบแสง ไดแก ไมโครการดและไมโครพริ้นท
18. สิ่งพิมพตอไปนี้ ขอใดไมใชหนังสืออางอิง
(1) พจนานุกรม เยอรมัน – ไทย – อังกฤษ
(2) สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน
(3) Who’s Who in Thailand
(4) การใชหองสมุด (Using the Library)
ตอบ 4 หนา 84 หนังสืออางอิง แบงออกเปน 2 ประเภทคือ 1. หนังสืออางอิงที่ใหสารสนเทศ
เชน พจนานุกรม สารานุกรม อักขรานุกรมชีวประวัติ หนังสืออางอิงทางภูมิศาสตร ฯลฯ
2. หนังสืออางอิงที่ชี้แนะแหลงสารสนเทศ ทําหนาที่ชี้แนะหรือบอกตําแหนงของเรื่องราวที่
ผูอานตองการวาอยูที่ใด ประกอบดวย ดรรชนีสาระสังเขปและบรรณานุกรม (Who’s Who
in Thailand เปนอักขรานุกรมชีวประวัติบุคคลที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย – หนา 100)
19. ขอใดเปนความหมายและลักษณะสําคัญของพจนานุกรม
(1) ชี้แนะแหลงสารสนเทศ ทําหนาที่เปนเครื่องมือบอกตําแหนงของเรื่องราวที่ผูอานตองการวาอยูที่ใด
(2) หนังสือที่รวมคําในภาษา เรียงลําดับตามอักษร ใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวสะกด วิธีออกเสียง ชนิดของคํา
(3) จัดพิมพโดยรัฐบาลเพื่อเปนแหลงอางอิงที่ถูกตองในวงการภาษาและหนังสือ
(4) รวบรวมความรูแขนงวิชาตาง ๆ เขียนโดยผูชํานาญในแตละสาขาวิชา จัดเรียงเนื้อหาตามลําดับอักษร
ตอบ 2 หนา 84 – 85 พจนานุกรม (Dictionary) คือ หนังสือที่รวมคําในภาษา มีการเรียงลําดับตาม
อักษร ใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวสะกด วิธีการออกเสียง ชนิดของคํา ใหความหมายของคํา
วิธีใชคํา คําที่มีความหมายเหมือนกัน คําตรงกันขาม คําแสลง บางเลมมีการใหประวัติของคํา
ชีวประวัติของบุคคล หรือสถานที่สําคัญพรอมภาพประกอบ
20. ตองการทราบประวัติของประธานาธิบดี บอริส เยลซิน (Boris Yeltsin) จะคนไดจากหนังสืออางอิงขอใด
(1) International Encyclopedia of the Social Sciences
(2) Dictionary of American Biography
(3) International Who’s Who
(4) Dictionary of National Biography
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ตอบ 3 หนา 99 International Who’s Who เปนอักขรานุกรมชีวประวัติของบุคคลที่มีชื่อเสียงและ
ยังมีชีวิตอยูในทุกอาชีพจากทุกประเทศทั่วโลก โดยใหรายละเอียดอยางสั้น ๆ ในดานตาง ๆ
จัดเรียงรายชื่อเจาของประวัติตามลําดับอักษรชื่อสกุล และมีพระราชประวัติโดยสังเขปของ
พระมหากษัตริยที่ยังเปนประมุขของประเทศตาง ๆ อยู
21. ขอใดคือหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวของความเปนที่สุดของโลก
(1) Americana Annual
(2) Statesman’s Year Book
(3) Information Please Almanac
(4) Guinness Book of
World Records
ตอบ 4 หนา 108 Guinness Book of World Records เปนหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวของความ
เปนที่สุดในโลก โดยแบงขอมูลออกเปนหัวเรื่องกวาง ๆ เชน สิ่งมีชีวติ ในโลก ศิลปะการบันเทิง
เปนตน พรอมคําอธิบายขอเท็จจริงอยางสั้น ๆ มีรูปภาพสีและขาวดําประกอบ และใชดรรชนี
ชวยคนเรื่องโดยเรียงตามลําดับอักษรของหัวขอเรื่อง
22. ถาตองการทราบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหงฉบับใหมจะคนไดจากขอใด
(1) สยามจดหมายเหตุ (2) สยามออลมาแนค (3) ราชกิจจานุเบกษา (4) ดรรชนีนิติสาสน
ตอบ 3 หนา 132 ราชกิจจานุเบกษา เปนสิ่งพิมพของรัฐบาลที่มีกําหนดออกเปนรายสัปดาหทุกวัน
อังคาร แบงเนื้อหาออกเปน 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 แผนกกฤษฎีกา รวบรวมกฎกระทรวง
พระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกาตาง ๆ ตอนที่ 2 แผนกราชกิจจา มีประกาศ คําสั่ง แจง
ความ ของกระทรวง ทบวง กรม และหนวยราชการทุกแหง
23. หนังสือในขอใดที่ใหรายชื่อคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา
(1) สมุดสถิติรายปประเทศไทย
(2) สยามออลมาแนค
(3) แรกมีในสยาม
(4) ดรรชนีนิติสาสน
ตอบ 2 หนา 112 สยามออลมาแนค เปนหนังสือปฏิทินเหตุการณรายปเลมแรกของประเทศไทยที่
รวบรวมเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในรอบป และใหขอมูลสังเขปเกี่ยวกับทําเนียบนามสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ กองทัพไทย รัฐสภา เปนตน
24. หนังสือในขอใดใชศึกษาคนควาเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในภาคเหนือทั้งหมด
(1) เที่ยวเมืองไทย 71 จังหวัด
(2) เที่ยวทั่วไทย
(3) อักขรานุกรมภูมิศาสตรไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
(4) ไทยแอดลาส
ตอบ 2 หนา 116 – 117 เที่ยวทั่วไทย เปนหนังสือนําเที่ยวซึ่งแบงอาณาเขตของประเทศไทยเปน 4
ภาคคือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต โดยในแตละภาคยังแบงยอยเปนจังหวัด
และแนะนําสถานที่นาเที่ยวของแตละจังหวัด ใหรายละเอียดของสถานที่นาเที่ยว และมีรายชื่อ
โรงแรมทั่วประเทศไทยซึ่งแบงตามจังหวัดพรอมทั้งสถานที่ตั้งของโรงแรม
25. หนังสืออางอิงประเภทใดใชคนหาบทความวารสาร
(1) บรรณานุกรม
(2) นามานุกรม
(3) อักขรานุกรม
(4) ดรรชนี
ตอบ 4 หนา 120 ดรรชนีวารสาร เปนเครื่องมือในการคนหาบทความในวารสารแตละรายการโดยจะ
ใหชื่อผูแตง ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ฉบับที่ หนา เดือน และปที่จัดพิมพ ดรรชนีวารสารนี้

แบงยอยออกไดอีก 3 ประเภทคือ ดรรชนีวารสารทั่วไป ดรรชนีวารสารเฉพาะวิชา และ
ดรรชนีวารสารเฉพาะชื่อ
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26. ขอใดไมใชฐานขอมูลที่ใหสารสนเทศฉบับเต็ม
(1) ฐานขอมูลสารานุกรม
(2) ฐานขอมูลขาวสาร
(3) ฐานขอมูลพจนานุกรม
(4) ฐานขอมูลบรรณานุกรม
ตอบ 4 หนา 134 ฐานขอมูลที่ใหสารสนเทศฉบับเต็ม เปนแหลงสารสนเทศที่ใหเนื้อหาสาระหรือขอเท็จจริงอยางสมบูรณ แบงออกได 3 ประเภทคือ 1. ฐานขอมูลตัวเลข เชน ฐานขอมูลทางเคมี
, ฐานขอมูลทางเกษตรกรรม 2. ฐานขอมูลเนื้อหาฉบับเต็ม เชน ฐานขอมูลสารานุกรม,
ฐานขอมูลขาวสาร 3. ฐานขอมูลพจนานุกรม เชน ฐานขอมูลทางเคมี, ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
27. ตองการทราบลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศของอําเภอภูเรือ จังหวัดเลย จะศึกษาไดจากอะไร
(1) ไทยแอดลาส
(2) เที่ยวทั่วไทย
(3) สยามจดหมายเหตุ
(4) นามสงเคราะหสวนราชการไทย
ตอบ 1 หนา 117 – 118 หนังสือแผนที่ไทยแอดลาสจะใหขอมูลเกี่ยวกับประเทศไทยทั้งในดาน
ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ ลักษณะทางเศรษฐกิจ การปกครอง และ
แผนที่เกี่ยวกับประเทศไทยทุกดาน แบงความรูในเลมออกเปน 3 สวนคือ สวนเนื้อหา สวนแผน
ที่ และภาคผนวก
28. ขอใดเปนประโยชนของหนังสือ Reader’s Guide to Periodical Literature
(1) คนหาหมายเลขโทรศัพทของนักเรียน
(2) คนหาบทความภาษาอังกฤษ
(3) คนหาเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในรอบป
(4) คูมือการทองเที่ยวสําหรับผูอาน
ตอบ 2 หนา 121 Reader’s Guide to Periodical Literature เปนดรรชนีสําหรับคนบทความจาก
วารสารภาษาอังกฤษที่พิมพในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งวารสารที่คัดเลือกมาทําดรรชนีมีทั้งทาง
วิชาการและเรื่องทั่ว ๆ ไปที่มีผูนยิ มอานอยางกวางขวาง
29. ขอใดใชคนหาพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฎไดอยางรวดเร็ว
(1) ดรรชนีนิติสาสน
(2) ดรรชนีหนังสือพิมพไทย
(3) ดรรชนีราชกิจจานุเบกษา
(4) ดรรชนีวารสารไทย
ตอบ 3 หนา 124 – 125 ดรรชนีราชกิจจานุเบกษา จะใหดรรชนีคนพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง ประกาศตาง ๆ และระเบียบของทางราชการที่ลงพิมพในวารสารราชกิจจานุเบกษา
จัดเรียงเนื้อหาตามลําดับอักษรของหัวเรื่องและชื่อเรื่อง บอกชื่อพระราชบัญญัติหรือระเบียบวา
ปรากฏอยูในเลมใด ปใด หนาใดของราชกิจจานุเบกษา
30. หนังสือในขอใดใชเปนเครื่องมือในการสั่งซื้อหนังสือ
(1) Whitaker’s Almanac
(2) Information Please
Almanac
(3) Book in Print
(4) Ulrich’s International Periodicals
Directory
ตอบ 3 หนา 130 – 131 Books in Print เปนบรรณานุกรมที่ใหรายชื่อหนังสือที่จัดพิมพ และมี
จําหนายในตลาดหนังสือในสหรัฐฯ ซึ่งออกเปนรายป มีประโยชนในการคัดเลือกเพื่อสั่งซื้อ
หนังสือ เพราะใหรายละเอียดเกี่ยวกับผูแตง ชื่อหนังสือ สํานักพิมพ ราคาของหนังสือ และ
เลขประจําหนังสือสากล (ISBN)

31. สัญลักษณของหนังสือในขอใดที่จัดตามระบบทศนิยมดิวอี้
(1) FIC
(2) R
(3) R
567
039.591
ก 321 ล
.M248
ร54ก
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(4)

SF
105
.W4

ตอบ 3 หนา 151 – 153 ระบบการจัดหมูหนังสือแบบทศนิยมดิวอี้ (ระบบ DC) แบงสรรพวิทยาการใน
โลกออกเปน 10 หมวดใหญ มีสัญลักษณเปนเลขอารบิก 3 ตัว คือ 100 – 000 สําหรับการ
แบงครั้งที่ 2 จะใชสัญลักษณเปนตัวเลขหลักสิบ และใชสัญลักษณในการแบงครั้งที่ 3 เปน
ตัวเลขหลักหนวย หากยังตองการระบุเนื้อหาของหนังสือใหชี้เฉพาะยิ่งขึ้น ก็เขียนเปนจุดทศนิยม
ตั้งแต 1 ตําแหนงขึ้นไป
32. ระบบ LC ตางกับระบบ DC ในขอใด
(1) เปนระบบที่รูจักและนิยมใชแพรหลาย
(2) ใชจัดกลุมหนังสือโดยพิจารณาเนื้อหาของหนังสือเปนสําคัญ
(3) จัดแบงสรรพวิทยาการตาง ๆ ออกเปน 20 หมวด
(4) จัดแบงสรรพวิทยาการออกเปนหมวดใหญ หมวดยอย หมูยอย
ตอบ 3 หนา 153 ระบบการจัดหมูหนังสือแบบหองสมุดรัฐสภาอเมริกันหรือระบบ LC จะให
สัญลักษณของการจัดหมูหนังสือเปนแบบผสม คือ มีทั้งตัวอักษรโรมันและตัวเลขอารบิก ซึ่งแบง
เนื้อหาวิชาออกเปน 20 หมวดใหญ โดยใชอักษร A – Z (ยกเวน I, O, W, X และ Y)
เปนสัญลักษณแสดงเนื้อหา (ดูคําอธิบายขอ 31. ประกอบ)
33. หนังสือชื่อเรื่อง “สภาพปาไมในประเทศไทย” มีเลขหมู
อยากทราบวาเลขหมูนี้จัดอยูในระบบใด
(1) ระบบทศนิยมดิวอี้
(3) ระบบหองสมุดรัฐสภาอเมริกัน
ตอบ 3 ดูคําอธิบายขอ 32. ประกอบ

SD
213
.T5
(2) ระบบทศนิยมสากล
(4) ระบบโคลอน

34. หองสมุดทางการแพทยนิยมใชระบบการจัดหมูหนังสือในขอใด
(1) ระบบ DC
(2) ระบบ LC
(3) ระบบ UDC
(4) ระบบ NLM
ตอบ 4 หนา 155 ระบบการจัดหมูหนังสือแบบหองสมุดแพทยแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (National
Library Medicine) เปนระบบการจัดหมูหนังสือที่ใชกับหองสมุดทางการแพทย เรียกยอ ๆ วา
NLM ซึ่งหองสมุดในประเทศไทยที่จัดหมูหนังสือดวยระบบนี้คือ หอสมุดศิริราช และหองสมุด
คณะวิทยาศาสตร ม. มหิดล
35. “B” เปนสัญลักษณของหนังสือประเภทใด
(1) หนังสือชีวประวัติ (2) หนังสือนวนิยาย
(3) หนังสือรวมเรื่องสั้น (4) หนังสือแบบเรียน
ตอบ 1 หนา 156 – 157 หองสมุดมักจะไมกําหนดเลขหมูใหกับหนังสือบางประเภท เชน หนังสือ
ประเภทชีวประวัติจะใชเปนอักษร ช หรือ B หนังสือภาษาอังกฤษและหนังสือแบบเรียนจะใช
สัญลักษณ บ หรือ บร นวนิยายใช น, นว หรือ FIC เรื่องสั้นใช รส หรือ SC เปนตน
36. จงเรียงหนังสือตอไปนี้ตามหลักเกณฑการเรียงหนังสือบนชั้น
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ตอบ 2 หนา 160 หองสมุดที่จัดหมูหนังสือดวยระบบหองสมุดรัฐสภาอเมริกัน จะพิจารณาเรียงลําดับ
ตามตัวอักษร A – Z กอน ตอเมื่อตัวอักษรซ้ํากันจึงคอยเรียงลําดับเลขนอยไปหาเลขมาก ถา
เลขหมูซ้ํากันใหพิจารณาจากอักษรผูแตง ถาอักษรผูแตงเหมือนกันใหพิจารณาจากเลขประกอบ
อักษรผูแตง และถาเลขผูแตงเหมือนกันใหพิจารณาจากอักษรชื่อเรื่อง
37. ขอใดเปนวิธีจัดเก็บสื่อโสตทัศน
(1) จัดเก็บไวในรูปของวัสดุยอสวน
(2) จัดเก็บโดยการกําหนดหัวเรื่อง
(3) จัดเก็บในระบบชั้นปด
(4) จัดเก็บตามรูปลักษณของวัสดุแตละประเภท
ตอบ 4 หนา 163 สื่อโสตทัศน มีวิธีการจัดเก็บตามลําดับเลขทะเบียนหรือหัวเรื่อง และจัดแยกตาม
รูปลักษณของสื่อโสตทัศนแตละประเภท
38. ขอใดเปนสัญลักษณของแผนเสียง
(1) SR
(2) TD
(3) RL
(4) VR
ตอบ 1 หนา 171 หองสมุดมักจัดเก็บแผนเสียงโดยแยกไวตางหาก และกําหนดสัญลักษณคือ SR
(Soundrecording) ตามดวยเลขทะเบียนหรือเลขหมู และติดปายชื่อเรื่อง รวมทั้งบอกขนาด
เสนผาศูนยกลาง แลวจัดเรียงไวในตูหรือชั้นเก็บแผนเสียง
39. ไมโครฟชเปนทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดประเภทใด
(1) สื่อโสตทัศน
(2) วัสดุยอสวน
(3) สื่ออิเล็กทรอนิกส
ตอบ 2 ดูคําอธิบายขอ 17. ประกอบ

(4) สื่อสิ่งพิมพ

40. ขอใดเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส
(1) ซีดีออดิโอ
(2) ซีดีรอม
(3) วิดีทัศน
(4) ไมโครฟลม
ตอบ 2 หนา 75 – 76 สื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic Media) หมายถึง สื่อที่บันทึกสารสนเทศดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เชน แผนจานแมเหล็ก จานแสง แถบแมเหล็ก และซีดีรอม
41. หองสมุดสวนมากในประเทศไทยนิยมใชบัตรรายการแบบใด
(1) แบบพิมพรวมเลม (2) แบบบัตร
(3) แบบวัสดุยอสวน
(4) แบบออนไลน
ตอบ 2 หนา 190 หองสมุดทั่วไปในประเทศไทยยังนิยมใชบัตรรายการแบบบัตร ซึ่งเปนกระดาษสีขาว
ขนาด 3 × 5 นิ้ว บัตรรายการนี้จะบันทึกรายละเอียดตาง ๆ ที่สําคัญของสิ่งพิมพ ซึ่งไดแก
เลขเรียกหนังสือ, ชื่อผูแตง, ชื่อเรื่อง, ปที่พิมพ, การพิมพและการจัดจําหนาย, ลักษณะวัสดุ,
เลขมาตรฐานสากล และแนวสืบคน
42. ผูแตงชื่อ William L. Callison จะปรากฏขอความบนบรรทัดแรกของบัตรหลักวาอยางไร
(1) William L. Callison (2) William, Callison L. (3) Callison, William L. (4) Callison, L. William
ตอบ 3 หนา 191 การลงชื่อผูแตงในบัตรรายการนั้น ถาผูแตงเปนคนไทยใหลงชื่อตัวตามดวยชื่อสกุล
แตถาเปนชาวตางประเทศใหลงชื่อสกุลกอนแลวตามดวยชื่อตัว และชื่อกลาง (ถามี)

43. ขอใดเปนรายการในบัตรที่บอกตําแหนงของหนังสือบนชั้น
(1) เลขหมูหนังสือ
(2) เลขทะเบียนหนังสือ (3) เลขผูแตงหนังสือ

(4) เลขเรียกหนังสือ

ตอบ 4 หนา 191 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) เปนสัญลักษณหรือเครื่องหมายเฉพาะของหนังสือ
แตละชื่อเรื่องที่มีอยูในหองสมุด เลขเรียกหนังสือที่ปรากฏบนบัตรรายการเปนเครื่องชี้บอก
ตําแหนงของหนังสือบนชั้นซึ่งเปนที่เก็บหนังสือของหองสมุด

