
 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 

หนวยการจัดกิจกรรมท่ี 1           เรื่อง ความรูเรื่องสารสนเทศ 
ช่ือวิชา คนควาอิสระ       ช่ือรายวิชา        กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน         
ช้ัน  มัธยมศึกษาปท่ี 3     ภาคเรียนท่ี 1       ปการศึกษา 2561  เวลา   2   ช่ัวโมง 
ผูสอน    อาจารยสุมิตรา  สุวรรณ     
 
จุดประสงคการเรียนรู 

1 เพ่ือใหสามารถอธิบายความหมาย ความสําคัญ และประเภทของสารสนเทศ ไดอยางถูกตองและ
ครบถวน 

2 เพ่ือใหสามารอธิบายความหมาย ความสําคัญของการรูสารสนเทศได 

สาระสําคัญ 
1 ความหมายและความสําคัญของสารสนเทศ  
2 บทบาทของสารสนเทศ 

 
สาระการเรียนรู 
 ความหมายของสารสนเทศ 
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอมูลตางๆ ท่ีไดผานการเปลี่ยนแปลงหรือมี การประมวลหรือวิเคราะห
ผลสรุปดวยวิธีการตางๆ ใหอยูในรูปแบบท่ีมีความสัมพันธกัน มีความหมาย มีคุณคาเพ่ิมข้ึนและมีวัตถุประสงค
ในการใชงาน สามารถนําไปใชประโยชนได เชน การเก็บขอมูล การขายรายวันแลวนําการประมวลผล เพ่ือหา
วาสินคาใดมียอดขายสูงท่ีสุด เพ่ือจัดทําแผนการขายในเดือนตอไป เปนตน ซ่ึงสารสนเทศมีประโยชน คือ 
   1. ใหความรู 
   2. ทําใหเกิดความคิดและความเขาใจ 
    3. ทําใหเห็นสภาพปญหา สภาพการเปลี่ยนแปลงวากาวหนาหรือตกต่ํา 
    4. สามารถประเมินคาได 
ความสําคัญของสารสนเทศ 
  มีคํากลาวถึงความสําคัญของสารสนเทศวา “สารสนเทศคืออํานาจ” (information is 
power)   หมายถึง ผูท่ีมีสารสนเทศหรือไดรับสารสนเทศท่ีมีคุณคาและทันสมัย  มีความตอเนื่องทัน
เหตุการณ  และสามารถใชสารสนเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด ผูนั้นยอมมีพลังหรือมีอํานาจ ไดเปรียบผูอ่ืนในทุก 
ๆ ดานในสังคมขาวสาร หรือสังคมสารสนเทศ (information society) จําเปนตองใชสารสนเทศ เพ่ือใหเกิด
ความรูและความเขาใจในเรื่องท่ีตนเก่ียวของ  และนําความรูความเขาใจมาตัดสินใจแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได
อยางถูกตอง แมนยํา และรวดเร็ว ทันเวลากับสถานการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม  ความสําคัญของ
สารสนเทศจึงไมจํากัดเฉพาะนักศึกษา  นักวิชาการ แตมีความสําคัญกับผูคนในสังคมทุกอาชีพ  สารสนเทศ
นอกจากมีความสําคัญตอตัวบุคคลแลว ยังมีความสําคัญตอสังคมในดานตางๆ  
  1. ความสําคัญดานการศึกษา    การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันมุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดย



ครูผูสอนทําหนาท่ีเปนผูแนะนําชวยเหลือ  และกระตุนใหผูเรียนไดศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง  สงผลให
สารสนเทศมีความสําคัญตอการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา สารสนเทศท่ีดีมีคุณคาและทันสมัย   จะ
ชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การศึกษาคนควาวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูใหมๆ 
จําเปนตองใชสารสนเทศท่ีมีอยูอยางสมบูรณถูกตองจากหลายแขนงวิชามาพัฒนาใหเกิดความรูใหมข้ึนมาได 
  2. ความสําคัญดานสังคม   สารสนเทศชวยพัฒนาสติปญญาของมนุษย  ชวยพัฒนาบุคลิกภาพสวน
บุคคลใหอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข   อีกท้ังชวยใหเกิดความคิดสรางสรรค  เกิดการประดิษฐคิดคน
เทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีนํามาซ่ึงความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิต   เราใชสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ       
เรื่องตาง ๆ ท้ังการประกอบอาชีพ  การปองกันและแกไขปญหาชีวิต    สารสนเทศชวยขยายโลกทัศนของผู
ไดรับใหกวางขวาง   สรางความเขาใจอันดีระหวางมนุษยชาติ  ชวยลดความขัดแยง ทําใหอยูรวมกันไดอยางมี
ความสุข 
  3. ความสําคัญดานเศรษฐกิจ   สารสนเทศมีความสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหมท่ีเรียกวา 
เศรษฐกิจบนฐานความรู (knowledge-based economy)  หนวยงานหรือผูประกอบการธุรกิจใหความสําคัญ
กับ  “การจัดการความรู”  (knowledge management)  เพ่ือรักษาองคความรูขององคกรไว    สารสนเทศ
ดานธุรกิจการคาจึงถือเปนตนทุนการผลิตท่ีสําคัญในการแขงขัน  ท้ังนี้เพราะสารสนเทศชวยประหยัดเวลาใน
การผลิต  ลดข้ันตอนการลองผิดลองถูก  อีกท้ังชวยใหองคกรไดพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ ไดตามความตองการ
ของตลาด 
 4. ความสําคัญดานวัฒนธรรม    สารสนเทศเปนรากฐานท่ีจําเปนสําหรับความกาวหนาของอารย
ธรรม   สารสนเทศชวยสืบทอด คานิยม ทัศนคติ  ศิลปะ และวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณอันดีงามของชาติ 
กอใหเกิดความภาคภูมิใจ ความสามัคคี  ความม่ันคงในชาติ  
ความตองการสารสนเทศ                                                                                                                    
 ความตองการใชสารสนเทศ เกิดข้ึนและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และความตองการใชสารสนเทศ
ของแตละบุคคลยอมแตกตางกันไปโดยผลสืบเนื่องมาจากองคการและสภาพแวดลอม และสวนท่ีเก่ียวกับตัว
บุคคลหรือผูใช นอกจากนี้การพิจารณาความตองการใชสารสนเทศของผูใชสามารถพิจารณาไดจากลักษณะ
ของสารสนเทศ และแหลงสารสนเทศ เพ่ือใหเขาใจความตองการใชของผูใชอยางชัดเจน Devadason ได
จําแนกปจจัยท่ีมีผลตอความตองการใชสารสนเทศของผูใชเปน 3 สวน ดังนี้ 
  1. ปจจัยท่ีเก่ียวกับองคการและสภาพแวดลอม โดยศึกษา 
1.1 ภูมิหลัง โครงสราง วัตถุประสงคขององคการ 
1.2 ผลิตภัณฑหรือบริการท่ีองคการผลิต รวมท้ังประเภทกิจการ 
1.3 แหลงสารสนเทศท่ีใชในหนวยงาน มีท้ังแหลงสารสนเทศภายในและแหลงสารสนเทศภายนอก และ
รูปแบบสารสนเทศ เชน รายงานการประชุม รายงานประจําป เปนตน 
1.4 สภาพแวดลอมท่ีสงผลตอการทํางาน เชน กฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี 
2. ปจจัยท่ีเก่ียวกับบุคคลหรือผูใช โดยศึกษา 2 ลักษณะไดแก 
2.1 ศึกษาลักษณะเฉพาะของผูใช ซ่ึงแบงไดเปน 
2.1.1 ประเภทของผูใช ซ่ึงแบงเปนผูใชปจจุบัน หรือผูท่ีเคยใชและกําลัง 
ใชสารสนเทศ ผูใชกลุมนี้จะมีความตองการสารสนเทศ และมีลักษณะการใชสารสนเทศเปนประจํา 
สมํ่าเสมอ ท้ังนี้ข้ึนกับหนาท่ีการงาน หรือภารกิจของผูใช และผูใชในอนาคต หรือผูท่ียังไมเคยใช 
สารสนเทศ 
2.1.2 ประเภทของผูใชตามหนาท่ีการปฏิบัติงาน 



2.2 ศึกษาเก่ียวกับผูใช โดยศึกษา 2 ดาน คือ 
2.2.1 ศึกษาลักษณะของผูใช โดยศึกษาวัตถุประสงคการใชสารสนเทศ 
หรือเรื่องท่ีผูใชสนใจ ภูมิหลังทางการศึกษา หนาท่ีในองคการ การอบรม และความสามารถทาง 
ภาษาตางประเทศ 
2.2.2 แหลงสารสนเทศหรือบริการสารสนเทศท่ีใช โดยศึกษาประเภท 
ของแหลงหรือบริการสารสนเทศ ความถ่ีในการใช ความสะดวกในการเขาถึงแหลงสารสนเทศหรือ 
บริการสารสนเทศ 
  3. ปจจัยท่ีเก่ียวกับลักษณะของสารสนเทศ โดยศึกษาลักษณะของสารสนเทศท่ีผูใชตองการ 
ไดแก เนื้อหาสารสนเทศ ลักษณะของเนื้อหาสารสนเทศ รูปแบบสารสนเทศ และความทันสมัยของสารสนเทศ 
 
โดยสรุป 
  “สารสนเทศ” หรือ “สารนิเทศ” หมายถึงขอมูลขาวสาร  ความรู ขอเท็จจริง ความคิด ท่ีไดมีการ
ประมวลผลแลวมาบันทึกรวบรวมไวในสื่อตาง ๆ เชน หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ วีดิโอ  ซีดีรอม ฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกส ฯลฯ   เพ่ือนําออกเผยแพร และใชประโยชนในดานตาง ๆ  
  คําอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของไดแก  “เทคโนโลยีสารสนเทศ” หมายถึงเครื่องมือและวิธีการท่ีนํามาใชกับ
สารสนเทศ  “ระบบสารสนเทศ” หมายถึง ระบบจัดเก็บขอมูลในดานตาง ๆ เพ่ือนําขอมูลมาประมวลใหเปน
สารสนเทศ  “การจัดการความรู”   หมายถึง กระบวนการคนหา  การสราง  การสืบทอด   การแลกเปลี่ยน
และการประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการทํางาน และนําความรูมาเพ่ิมพูนพัฒนาตอเนื่องอยางไมสิ้นสุด  
สารสนเทศมีความสําคัญตอการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  ชวยพัฒนาบุคคลใหมีคุณภาพ 
สามารถดําเนินชีวิตรวมอยูกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข   เปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุค
ใหมท่ีเรียกวา เศรษฐกิจบนฐานความรู    เปนรากฐานท่ีจําเปนสําหรับความกาวหนาของอารยธรรม  ชวยสืบ
ทอดคานิยม ทัศนคติ  ศิลปะ และวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณอันดีงามของชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คุณลักษณะอันพึงประสงค 
          4. ใฝเรียนรู 
 6.  มุงม่ันในการทํางาน 
สมรรถนะสําคัญ 
          3. ความสามารถในการสื่อสาร 

2. ความสามารถในการคิด 
กิจกรรมการเรียนรู 

1 บรรยาย ซักถาม  
2 แนะนําแหลงสารสนเทศ 

กิจกรรมนําเขาสูการเรียน 
 1. บรรยายและซักถาม 
 2. อธิบายความหมายสารสนเทศในลักษณะตางๆ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1 ใหนักเรียนอภิปรายและซักถาม  
2 ใหนักเรียนทําใบงาน เรื่องสารสนเทศ 

กิจกรรมรวบยอด 
1 ผูสอนสรุปเนื้อหาของสารสนเทศ  
2 ผูสอนแนะนําแหลงสารสนเทศ 

 
ส่ือการเรียนรู 

1 เอกสารประกอบการสอน 
2 ใบงาน เรื่องสารสนเทศ  

การวัดและการประเมิน 
เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ ใบงาน/การมีสวนรวมในชั้นเรียน ใบงาน ผาน/ไมผาน 

ตัวช้ีวัด ใบงาน/การมีสวนรวมในชั้นเรียน ใบงาน ผาน/ไมผาน 

คุณลักษณะอันพ่ึงประสงค ใบงาน/การมีสวนรวมในชั้นเรียน ใบงาน ผาน/ไมผาน 

สมรรถนะ ใบงาน/การมีสวนรวมในชั้นเรียน ใบงาน ผาน/ไมผาน 

                 
               ลงชื่อ ..................................................................... ผูสอน 
                         (...................................................................) 



ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
 

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

     ลงชื่อ .....................................................................  
(...................................................................) 

     
 
ความเห็นของผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารวิชาการ 
 

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

     ลงชื่อ .....................................................................  
(..................................................) 

        รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ฝายมัธยม 
 
ความเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน 
 

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

     ลงชื่อ .......................................................................  
   ( ..............................................................) 

                  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต 
     มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 



บันทึกหลังสอน 
 1. ผลการสอน 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 2. ปญหาและอุปสรรค 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 

หนวยการจัดกิจกรรมท่ี  2          เรื่อง การรูสารสนเทศ 
ช่ือวิชา คนควาอิสระ      ช่ือรายวิชา        กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน         
ช้ัน  มัธยมศึกษาปท่ี 3     ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2561  เวลา  3   ช่ัวโมง 
ผูสอน    อาจารยสุมิตรา  สุวรรณ     
 
จุดประสงคการเรียนรู 

1  เพ่ือใหสามารอธิบายความหมาย ความสําคัญของการรูสารสนเทศได 
2 เพ่ือใหสามารบอกแหลงสารสนเทศและเลือกใชสารสนเทศได 

สาระสําคัญ 
1. การรูสารสนเทศ 
2. แหลงสารสนเทศ 
3. หองสมุดกับการเรียนรูตลอดชีวิต 

สาระการเรียนรู 
 
การรูสารสนเทศ 
  การรูสารสนเทศ นักวิชาการไดใหความหมาย และคุณลักษณะของผูรูสารสนเทศ  ดังนี้ 
“การรูสารสนเทศ”  บัญญัติมาจากคําวา “information literacy”  หมายถึง     (ศรีเพ็ญ  มะโน, 
2536)  ความสามารถ และทักษะในการแสวงหาและเขาถึงสารสนเทศโดยใชเครื่องมือคอมพิวเตอร และ
เทคโนโลยีสมัยใหม    ลักษณะของผูรูสารสนเทศ  จะตองเปนผูท่ีมีความสามารถในการตั้งคําถามและระบุ
สารสนเทศท่ีตองการไดดวยตนเอง   สามารถคิดวิเคราะหและเชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ ไดอยางมีเหตุผล  สามารถ
เลือกและประเมินสารสนเทศท่ีตรงกับความตองการ รวมท้ังมีความสามารถในการสังเคราะห  วางแผน
การศึกษาคนควา  และอธิบายหรือนําเสนอสารสนเทศท่ีไดจากการศึกษาคนควาไดอยางเหมาะสม   
  ฟอรเธียร และคณะ (Fortier, 1998)  ใหความหมายของการรูสารสนเทศวา  การรูสารสนเทศและ
เทคโนโลยีเปนความสามารถเฉพาะบุคคลในการใชสารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการทํางานดวยตนเองหรือ
การทํางานรวมกับผูอ่ืน  ความสามารถในการใชเครื่องมือ  แหลงขอมูล  กระบวนการและระบบการสืบคน
ขอมูล  การประเมินคุณคาสารสนเทศ  ตลอดจนความสามารถในการใชสารสนเทศเหลานั้นในการ
แกปญหา  การติดตอสื่อสาร  การตัดสินใจ    รวมท้ังการสรางองคความรู  ผลิตภัณฑ หรือระบบใหม ๆ 
   

เคอรราน (Curran,  1990, 349  อางถึงใน ศรีเพ็ญ  มะโน, 2536) ไดกลาวถึงลักษณะของผูรู
สารสนเทศวาจะตองเปนผูท่ีมีความสามารถดังนี้ 
  1. รูไดวาสารสนเทศมีประโยชนอยางไร 
  2. รูไดวาจะคนหาสารสนเทศไดจากท่ีใด 
  3. สามารถสืบคนสารสนเทศ 



  4. สามารถอธิบาย  จัดระเบียบ และสังเคราะหสารสนเทศ 
  5. สามารถใชและนําเสนอสารสนเทศ 
องคประกอบของการรูสารสนเทศ 
  การรูสารสนเทศเปนท้ังความรู ความสามารถ ทักษะ และกระบวนการอันเปนประโยชนในการพัฒนา 
การเรียนรูทุกรูปแบบ สมาคมหองสมุดอเมริกัน (American Library Association. 2005 : Online) ได
กําหนดองคประกอบของการรูสารสนเทศไว 4 ประการ คือ 
  1. ความสามารถในการตระหนักวาเม่ือใดจําเปนตองใชสารสนเทศ ผูเรียนจะตองกําหนดเรื่องท่ีจะ
ศึกษาคนควา กําหนดความตองการสารสนเทศ ระบุชนิดและรูปแบบท่ีหลากหลายของแหลงสารสนเทศท่ีจะ
ศึกษา เชน หองสมุด ศูนยสารสนเทศ พิพิธภัณฑ หอจดหมายเหตุ บุคคล สถานท่ี อินเทอรเนต เปนตน รวมท้ัง
ตระหนักถึงคาใชจายและประโยชนท่ีไดรับ และทราบขอบเขตของสารสนเทศท่ีจําเปน 
  2. การเขาถึงสารสนเทศ ผูเรียนสามารถเลือกวิธีการคนคืนสารสนเทศท่ีเหมาะสม กําหนดกลยุทธการ
คนคืนอยางมีประสิทธิภาพ สามารถคนคืนสารสนเทศออนไลนหรือสารสนเทศจากบุคคลโดยใชวิธีการท่ี
หลากหลายสามารถปรับกลยุทธการคนคืนท่ีเหมาะสมตามความจําเปน รวมถึงการตัดตอน บันทึก และการ
จัดการสารสนเทศและแหลงสารสนเทศ 
  3. การประเมินสารสนเทศ ผูเรียนสามารถสรุปแนวคิดสําคัญจากสารสนเทศท่ีรวบรวม โดยใชเกณฑ
การประเมินสารสนเทศและแหลงสารสนเทศ ไดแก ความนาเชื่อถือ ความเท่ียงตรง ความถูกตอง และความ
ทันสมัย สามารถสังเคราะหแนวคิดหลักเพ่ือสรางแนวคิดใหม เปรียบเทียบความรูใหมกับความรูเดิมเพ่ือ
พิจารณาวาอะไรคือสิ่งท่ีเพ่ิมข้ึน อะไรคือสิ่งท่ีขัดแยงกัน และอะไรคือสิ่งท่ีคลอยตามกัน 
  4. ความสามารถในการใชสารสนเทศท่ีตองการอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนสามารถใชสารสนเทศใหม
ผนวกกับสารสนเทศท่ีมีอยูในการวางแผนและสรางผลงาน หรือการกระทําตามหัวขอท่ีกําหนดทบทวน
กระบวนการ พัฒนาการผลิตผลงานของตนเอง และสามารถสื่อสารหรือเผยแพรผลงานของตนเองตอบุคคลอ่ืน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
  ไอเซนเบิรกและเบอรโควิทซ (Eisenberg & Berkowitz, 1990, cited by Chowdhury & 
Chowdhury, 2001) ไดกลาวถึง 6 ข้ันตอนในการแสวงหาสารสนเทศ (The “Big Six” information skills) 
ท่ีผูรูสารสนเทศจะตองปฏิบัติใหเกิดทักษะในการคนควาคนควาไดแก  
  1. ทักษะในการกําหนดเรื่องท่ีจะคน การพิจารณาเรื่องท่ีจะศึกษาคนควา เพ่ือทําความเขาใจให
ชัดเจนวาจะคนหาสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับเรื่องใด สารสนเทศอะไรบางท่ีตองการเริ่มตนดวยการทํา        
ความเขาใจประเด็นสําคัญ ท่ีตองการจะศึกษาใหชัดเจน ประเด็นสําคัญเหลานั้นมีปญหาขอสงสัยอะไรบางนําป
ญหาขอ สงสัยมาตั้งเปนโจทยคําถามใหครอบคลุมประเด็นสําคัญท่ีจะศึกษา (ใคร? ทําอะไร? ท่ีไหน? เม่ือไร? 
อยางไร? ทําไม?) คัดเลือกหัวขอคําถามท่ีประสงคจะศึกษาคนควา ดวยการพิจารณา ตัวเองวาตองการจะค
นหาคําตอบในเรื่องใด ในการพิจารณาคัดเลือกใหใชคําถาม KWL คือ ฉันรู อะไร (What I know?) มีอะไร    
อีกบางท่ีฉันควรรู (What I would like to know?) อะไรท่ีฉันรูแลว (What I have already learnt?) เม่ือ
พิจารณาเรื่องท่ีจะศึกษาไดชัดเจนดีแลว ข้ันตอนตอมาคือการ กําหนดสารสนเทศท่ีตองการคนหา และเตรียม
วางแผนการสืบคน 
 
  2. ทักษะการวางแผนกลยุทธการสืบคน เม่ือทําความเขาใจเรื่องท่ีตองการจะศึกษาคนควาชัดเจนแลว 
ข้ันตอนตอมาคือการวาง แผนการสืบคนสารสนเทศ ในข้ันตอนนี้ผูคนควาจะตองทําความเขาใจเก่ียวกับ    



แหลงสารสนเทศ ซ่ึงมีท้ังแหลงท่ีเปนเอกสาร สถาบัน หรือเปนบุคคลผูรูผูเชี่ยวชาญ และรูจักการใชเครื่องมือ    
สืบคนสารสนเทศตาง ๆ เชน โอแพค อินเทอรเน็ต ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ดัชนีและ สาระสังเขป ผูคนคว
าจะตองเรียนรูการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร วิธีการใชคําสั่งในการสืบคน และคนคืนขอมูล 
  3. ทักษะการคนหาและเขาถึงสารสนเทศ เม่ือกําหนดแผนการสืบคนสารสนเทศแลว ก็ถึงข้ันตอนลง
มือปฏิบัติการคนหา สารสนเทศอาจจะมีอยูในทรัพยากรสารสนเทศท่ีแตกตางกันไป เชนเปนทรัพยากรตีพิมพ
ไดแก หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพหรือเปนทรัพยากรไมตีพิมพเชน วีดิโอ ซีดีรอม ฐานขอมูล อิเล็กทรอนิกส
และอินเทอรเน็ต ทรัพยากรสารสนเทศเหลานี้มีวิธีการคนหาและเขาถึงแตกตางกัน ไป ดังนั้นผูคนควาจึงตอง
เรียนรูและฝกฝนการใชโปรแกรมและเครื่องมือในการสืบคน สารสนเทศท่ีแตกตางกัน อีกท้ังตองรูวาจะได
สารสนเทศประเภทใดจากการใชเครื่องมือเหลานั้น เชน การคนโอแพคของหองสมุดจะไดรายการ
บรรณานุกรม การคนจากฐานขอมูลออฟไลนใน ซีดีรอมหรือฐานขอมูลออนไลนจะไดสาระสังเขป หรืออาจเป
นเอกสารฉบับเต็ม (full text) คน จากเวิรดวายเว็บ (www)ในอินเทอรเน็ตจะไดขาวสาร บทความท่ีทันสมัย 
เปนตน แหลง สารสนเทศท่ีกลาวนี้มีวิธีการเขาถึงสารสนเทศท่ีแตกตางกันในรายละเอียด เพ่ือใหเกิดทักษะและ 
สามารถเขาถึงสารสนเทศท่ีมีอยูอยางหลากหลายไดโดยสะดวกและรวดเร็ว ผูเรียนจึงตองเรียนรู และฝกปฏิบัติ 
  4. ทักษะการใชสารสนเทศ สารสนเทศท่ีคนหาไดอาจมีรูปแบบและวิธีการนําเสนอท่ีแตกตางกัน เชน
อาจเปน ขอความ ตัวเลข หรือตาราง สารสนเทศบางอยางอาจเปนภาพวาด ภาพถาย เสียง วิดีโอ ผูคนควา 
จะตองเรียนรูวาจะใชสารสนเทศนั้นอยางไร รวมท้ังฝกฝนการใชทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีลักษณะ พิเศษ
เฉพาะใหเกิดทักษะความชํานาญ เชน แผนท่ี ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส สื่อมัลติมีเดีย เปนตน  
  5. ทักษะการสังเคราะหสารสนเทศ การสังเคราะหสารสนเทศ หมายถึง จัดกลุม และสรางความ
สัมพันธของสารสนเทศการ กลั่นกรอง และยอความสารสนเทศในแตละเรื่องหรือแตละแนวคิด ท่ีผานการ     
วิเคราะหแลวจาก หนึ่งหรือมากกวาหนึ่งแหลง แลวนําเสนอใหมในรูปลักษณท่ีมีการปรับเคาโครงใหมท้ังหมด 
ซ่ึง เคาโครงใหมท่ีสรางข้ึนมาตองนําประเด็นท่ีมีความสัมพันธกันมาเชื่อมโยงกัน จากเรื่องท่ีกวางไป ยังเรื่องท่ี
เฉพาะเจาะจง 
  6. ทักษะการประเมินสารสนเทศ สารสนเทศท่ีคนไดจากแหลงตาง ๆ มีท้ังท่ีตรงกับความตองการและ
ไมตรงกับความ ตองการ ความถูกตอง ความทันสมัย และความนาเชื่อถือของสารสนเทศมีความแตกตางกัน 
จึง ตองประเมินเพ่ือคัดเลือกสารสนเทศท่ีมีคุณคา และนําไปใชงานไดอยางแทจริง ดังนั้นผูเรียน จะตองฝกฝน
ใหสามารถพิจารณาคัดเลือกสารสนเทศท่ีดีมีคุณคาและนําไปใชประโยชนไดอยาง เหมาะสม 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
  
 
 



คุณลักษณะอันพึงประสงค 
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การวัดและการประเมิน 
เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ ใบงาน/การมีสวนรวมในชั้นเรียน ใบงาน ผาน/ไมผาน 

ตัวช้ีวัด ใบงาน/การมีสวนรวมในชั้นเรียน ใบงาน ผาน/ไมผาน 

คุณลักษณะอันพ่ึงประสงค ใบงาน/การมีสวนรวมในชั้นเรียน ใบงาน ผาน/ไมผาน 

สมรรถนะ ใบงาน/การมีสวนรวมในชั้นเรียน ใบงาน ผาน/ไมผาน 

 
                ลงชื่อ ..................................................................... ผูสอน 
                         (...................................................................) 



ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
 

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

     ลงชื่อ .....................................................................  
(...................................................................) 

     
 
ความเห็นของผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารวิชาการ 
 

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

     ลงชื่อ .....................................................................  
(..................................................) 

         รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ฝาย
มัธยม 
 
ความเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน 
 

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

     ลงชื่อ .......................................................................  
   ( ..............................................................) 

                  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต 
     มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 



บันทึกหลังสอน 
 1. ผลการสอน 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 2. ปญหาและอุปสรรค 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 3.ขอเสนอแนะ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

     ลงชื่อ ............................................................. ผูสอน 
  (........................................................) 

          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 

หนวยการจัดกิจกรรมท่ี  3       เรื่อง แหลงบริการทรัพยากรสารสนเทศ  
ช่ือวิชา คนควาอิสระ       ช่ือรายวิชา    กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน         
ช้ัน  มัธยมศึกษาปท่ี 3            ภาคเรียนท่ี 1    ปการศึกษา 2561  เวลา  3  ช่ัวโมง 
ผูสอน    อาจารยสุมิตรา  สุวรรณ     
 
จุดประสงคการเรียนรู 

๑. เพ่ือใหเขาใจวิธีใชแหลงและบริการทัพยากรสารสนเทศ 
๒. เพ่ือใหใชทรัพยากรสารสนเทศไดอยางถูกตอง 

สาระสําคัญ 
๑.แหลงสารสนเทศ 
๒.การบริการสารสนเทศ 
๓.ทรัพยากรเพ่ือการคนควา 

สาระการเรียนรู 
 แหลงสารสนเทศ หมายถึง  แหลงท่ีมา  แหลงผลิต แหลงเผยแพรและใหบริการ

สารสนเทศ  ซ่ึงอาจเปนบุคคล  สื่อมวลชน และสถาบันบริการสารสนเทศ   แหลงสารสนเทศแยกประเภทตาม
ท่ีมาและลําดับการผลิต  แบงไดเปน  3  ประเภทคือ 
  1. สารสนเทศปฐมภูมิ (primary sources)  หมายถึง  สารสนเทศท่ีเรียบเรียงข้ึนจากประสบการณ
ของผูเขียน หรือเปน ผลการคนควาวิจัย  นําเสนอความรูใหม ๆ  ไดแก  รายงานการวิจัย 
วิทยานิพนธ  เอกสารการปฏิบัติงาน  รายงานการประชุมทางวิชาการ   บทความวารสารวิชาการ   เอกสาร
สิทธิบัตร   เอกสารมาตรฐาน  เอกสารจดหมายเหตุ 
  2. สารสนเทศทุติยภูมิ (secondary sources) หมายถึง  สารสนเทศท่ีไดจากการนําสารสนเทศปฐม
ภูมิมาสังเคราะหและเรียบเรียงข้ึนใหม  เพ่ือเสนอขอคิดหรือแนวโนมบางประการ  ไดแก  หนังสือ
ท่ัวไป  หนังสือตํารา  หนังสือคูมือการทํางาน   รายงานความกาวหนาทางวิทยาการ  บทคัดยองานวิจัย บท
วิจารณหนังสือ  วารสารสาระสังเขป เปนตน 
  3. สารสนเทศตติยภูมิ (tertiary sources) หมายถึง สารสนเทศท่ีชี้แนะแหลงท่ีอยูของสารสนเทศปฐม
ภูมิและทุติยภูมิ  จะใหขอมูลทางบรรณานุกรมของสารสนเทศ  ไดแกหนังสือนามานุกรม  บรรณานุกรม  และ
ดัชนีวารสาร เปนตน   
  แหลงสารสนเทศมีความสําคัญตอความนาเชื่อถือของขอมูล  ในการอางอิงทางวิชาการถือวา
สารสนเทศจากแหลงปฐมภูมิเปนสารสนเทศท่ีดี  มีความนาเชื่อถือในเรื่องความถูกตองตามขอเท็จจริงมากกวา
สารสนเทศทุติยภูมิและสารสนเทศตติยภูมิ 

 
   



  สถาบันบริการสารสนเทศ  หมายถึงองคการท่ีไดรับการจัดตั้งข้ึนเพ่ือทําหนาท่ีใหบริการสารสนเทศ
ตามความตองของผูใช  ซ่ึงจําแนกไดหลายประเภทตามขอบเขต   หนาท่ีและวัตถุประสงค  ไดแก (ชุติมา   
สัจจานันท,  2531)  
  1. หองสมุดหรือหอสมุด  (library) 
หองสมุดเปนแหลงสะสมทรัพยากรสารสนเทศท้ังท่ีเปนวัสดุตีสิ่งพิมพและวัสดุไมตีพิมพ   มีบริการครอบคลุม
หลายดาน  แตสวนใหญเนนบริการดานการอาน  บริการยืม – คืน  และบริการชวยการคนควา      หองสมุด
จําแนกตามวัตถุประสงคและจุดมุงหมายในการจัดตั้ง แบงไดเปน  5  ประเภทไดแก 
  1.1 หองสมุดโรงเรียน (school library)  จัดตั้งข้ึนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา  เพ่ือเปนศูนยกลางดานวิชาการ  อํานวยความสะดวกดานการศึกษาคนควาของนักเรียน   และ
จัดบริการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการสอนของครูอาจารย  หองสมุดโรงเรียนบางแหงไดรับการจัดใหเปนศูนย
สื่อการศึกษานอกเหนือจากการบริการดานสื่อสิ่งพิมพ 
  1.2 หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา (academic library)   เนนการใหบริการสารสนเทศครอบคลุมทุก
สาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยหรือสถาบันตนสังกัดเปดทําการสอน   เพ่ือสนับสนุนการศึกษาคนควาวิจัยของ
นักศึกษาและอาจารย   ในปจจุบันหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาใชชื่อเรียกตางกันไป
เชน    สํานักหอสมุด   สํานักบรรณสาร   สํานักวิทยบริการ   ศูนยบรรณสาร  และศูนยสื่อการศึกษา  เปนตน 
  1.3 หองสมุดเฉพาะ (special library)  เนนใหบริการสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับ
สถาบันตนสังกัด   มักสังกัดอยูกับสมาคม  หนวยงานทางวิชาการ หรือสถาบันทางวิชาการเฉพาะ
ดาน  เชน  หองสมุดธนาคาร   หองสมุดคณะแพทยศาสตร  หองสมุดสมาคมวิชาชีพ เปนตน  
  1.4 หองสมุดประชาชน (public library)    เปนหองสมุดท่ีรัฐใหการสนับสนุน  จัดตั้งข้ึนเพ่ือใหเปน
แหลงสารสนเทศของชุมชน  ใหบริการแกประชาชนท่ัวไปทุกระดับอายุและระดับการศึกษา  ทรัพยากร
สารสนเทศและกิจกรรมท่ีจัดข้ึนมุงท่ีประโยชนของประชาชน  หองสมุดประชาชนมีใหบริการทุกจังหวัดท่ัว
ประเทศ 
  1.5 หอสมุดแหงชาติ (national library)  เปนแหลงเก็บรวบรวมและบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
ของชาติ ท้ังท่ีเปนหนังสือตนฉบับตัวเขียน  เอกสารโบราณและจารึก  สื่อสิ่งพิมพ  สื่อโสตทัศนวัสดุ  สื่อ
อิเล็กทรอนิกสท่ีผลิตข้ึนในประเทศและตางประเทศ   ใหบริการการอาน   ศึกษาคนควาและวิจัยแกประชาชน
เพ่ือใหเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตและการศึกษาตามอัธยาศัย  
  หอสมุดแหงชาติทําหนาท่ีเปนศูนยประสานงานระบบสารนิเทศทางวิชาการแหงชาติไดแก   ศูนย
ขอมูลวารสารระหวางชาติแหงประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต    ศูนยกําหนดเลข
มาตรฐานสากลประจําหนังสือ (International Standard Book Number – ISBN)  และเลขมาตรฐานสากล
ประจําวารสาร (International Standard Serial Number – ISSN)   ศูนยกําหนดรายละเอียดทาง
บรรณานุกรมของหนังสือท่ีจัดพิมพในประเทศ    ศูนยกลางแลกเปลี่ยนและยืมสิ่งพิมพในระดับชาติและ
นานาชาติ    ศูนยรวบรวมสิ่งพิมพขององคกรสหประชาชาติ    และจัดทําบรรณานุกรมแหงชาติ     
หอสมุดแหงชาติปจจุบันตั้งอยูท่ีทาวาสุกรี    ถนนสามเสน   เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  สังกัดกรมศิลปากร 
กระทรวงวัฒนธรรม   และมีสาขาใหบริการในตางจังหวัด เชนภาคกลาง ไดแก  หอสมุดแหงชาติเขต
ลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ  หอสมุดแหงชาติอินทรบุรี สิงหบุรี   หอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษก
กาญจนบุรี  และหอสมุดแหงชาติจังหวัดสุพรรณบุรีเฉลิมพระเกียรติ ภาคเหนือ  ไดแก  หอสมุดแหงชาติรัชมัง
คลาภิเษกเชียงใหม   และหอสมุดแหงชาติลําพูน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก   หอสมุดแหงชาติ เฉลิมพระ
เกียรติ ร.9 นครราชสีมา   หอสมุดแหงชาติประโคนชัย จ.บุรีรัมย   และหอสมุดแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ



สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ นครพนมภาคตะวันออก   ไดแก หอสมุดแหงชาติ ชลบุร ี    และ
หอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี ภาคใต ไดแก  หอสมุดแหงชาตินครศรีธรรมราช   หอสมุดแหงชาติ
กาญจนาภิเษกสงขลา  หอสมุดแหงชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
สงขลา   หอสมุดแหงชาติวัดดอนรัก จ.สงขลา   หอสมุดแหงชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถตรัง  และหอสมุดแหงชาติวัดเจริญสมณกิจภูเก็ต 
  2. ศูนยสารสนเทศหรือศูนยเอกสาร  (information center or documentation center) 
ศูนยสารสนเทศหรือศูนยเอกสารเปนหนวยงานใหบริการสารสนเทศเฉพาะดาน   แกผูใชเฉพาะกลุมสาขาวิชา
หรือสาขาวิชาชีพ  เชน  นักวิทยาศาสตร  นักวิจัย  มีลักษณะคลายหองสมุดเฉพาะ     ใหขอมูลท่ีจัดทําข้ึนโดย
ศูนยสารสนเทศหรือศูนยเอกสารนั้น เชน ขอมูลสถิติ  ตัวเลข  รายงานการวิจัย  สาระสังเขปและดัชนี วารสาร
เฉพาะวิชา ศูนยนี้โดยท่ัวไปมักแบงงานออกเปน 3  ฝาย  ไดแก  ฝายหองสมุด  ฝายการเอกสาร และฝายพิมพ 
ตัวอยางของศูนยสารสนเทศหรือศูนยเอกสารไดแก  ศูนยบริการเอกสารการวิจัยแหงประเทศ
ไทย  (ศบอ.)    ศูนยบริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี (Technical Information Access Center : 
TIAC)  สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   
  3. ศูนยขอมูล  (data center) 
ศูนยขอมูลทําหนาท่ีรับผิดชอบการผลิตหรือรวบรวมขอมูล ตัวเลข  จัดระบบและเผยแพรสูผูใชท่ีอยูใน
เปาหมาย  มักเปนสวนหนึ่งของสถาบัน  เชน  ศูนยขอมูลธนาคารกรุงเทพ     ศูนยขอมูลธุรกิจหลักทรัพยของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   ศูนยขอมูลพลังงานแหงประเทศไทย  สังกัดสํานักงานพลังงาน
แหงชาติ  เปนตน 
  4. หนวยงานทะเบียนสถิติ  (statistical office) 
หนวยทะเบียนสถิติเปนศูนยกลางรวบรวมหลักฐานการจดทะเบียนหรือ         ลงทะเบียน  และรวบรวมสถิติท่ี
เก่ียวของ    อาจเปนหนวยงานท่ีสังกัดอยูในกระทรวง ทบวง กรม เพ่ือรวบรวมสถิติเฉพาะภายในหนวยงาน 
เชน หนวยเวชระเบียนของโรงพยาบาลตาง ๆ    กองการทะเบียนของกรมการปกครอง    ศูนยสถิติการ
พาณิชยของ กระทรวงพาณิชย    และสํานักงานสถิติแหงชาติ  เปนตน 
  5. ศูนยวิเคราะหสารสนเทศ  (information analysis center) 
ศูนยวิเคราะหสารสนเทศใหบริการสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา  โดยนํามาคัดเลือก   วิเคราะห    สรุปยอและ
จัดเก็บในลักษณะของแฟมขอมูล  ใบขอมูล  (sheet)  และปริทัศน (review)  เพ่ือใชในการตอบคําถามและ
จัดสงใหกับผูท่ีสนใจในรูปของบริการขาวสารทันสมัย      เนื่องจากกระบวนการทํางานของศูนยวิเคราะห
สารสนเทศ  ตองมีการวิเคราะหและประเมินสารสนเทศ  ผูปฏิบัติงานนี้จึงตองมีความรูความสามารถเฉพาะ
ดาน สวนใหญจึงมักประกอบดวยนักวิทยาศาสตร  และนักวิชาการ  ตัวอยางของ ศูนยวิเคราะห
สารสนเทศ  เชน สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย เปนตน 
  6. ศูนยประมวลและแจกจายสารสนเทศ (information clearing house) 
ศูนยประมวลและแจกจายสารสนเทศทําหนาท่ีใหความชวยเหลือในการเขาถึงแหลงสารสนเทศ  แนะนําแหลง
สารสนเทศ (referral service)  ท่ีเหมาะสม  หรือทําหนาท่ีเปนหนวยงานรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศแลว
แจกจายไปยังผูท่ีตองการ   โดยการจัดทําสหบัตรรายการคน บรรณานุกรม  ดัชนีและสาระสังเขป   และ
รายชื่อเอกสารท่ีศูนยทําหนาท่ีประสานการแจกจาย  ไดแก  หองสมุดยูเนสโก   หอสมุดแหงชาติประเทศ
อังกฤษ (British Library) หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress) และหอสมุดแหงชาติของไทย    



7. ศูนยแนะแหลงสารสนเทศ  (referral centers)   
ศูนยแนะแหลงสารสนเทศ  ทําหนาท่ีรวบรวมแหลงขอมูลและแหลงสารสนเทศ  โดยจัดทําเปนคูมือ   หรือ
รายการบรรณานุกรมและดัชนี  เพ่ือใหคําแนะนําแหลงขอมูลสารสนเทศท่ีเหมาะสมตามท่ีผูใชตองการ  สวน
ใหญจะแนะแหลงสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา  เชน ศูนยแนะแหลงสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ  หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน    ศูนยแนะแหลงสารสนเทศสิ่งแวดลอมนานาชาติ  เปนตน  (ศรีสุภา  นาค
ธน, 2548) 
  8. หนวยงานจดหมายเหตุ  (archive) 
หนวยงานจดหมายเหตุ  ทําหนาท่ีรวบรวมและอนุรักษเอกสารราชการ  และเอกสารทางประวัติศาสตร 
ไดแก  คําสั่ง ระเบียบ  ขอบังคับ  บันทึก  หนังสือโตตอบ  รายงาน  แผนท่ี  ภาพถาย  แบบแปลน  เพ่ือเปน
หลักฐานการดําเนินงานของรัฐและหนวยงานเอกชน    ใชเปนแหลงคนควาอางอิงท้ังเพ่ือการปฏิบัติงานและ
คนควาทางวิชาการ  ตัวอยางเชนหอจดหมายเหตุแหงชาติ   หอจดหมายเหตุสวนภูมิภาคและทองถ่ิน  หอ
จดหมายเหตุของสถาบันทางศาสนา  หอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย  และหอจดหมายเหตุของสถาบันธุรกิจ
และอุตสาหกรรม  เปนตน 
  หอจดหมายเหตุแหงชาติ   มีฐานะเปนสํานักหนึ่งในกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม     จัดตั้งเม่ือ
วันท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2495   มีวัตถุประสงคเพ่ือจัดเก็บและบํารุงรักษาเอกสารทางราชการท่ีมีความสําคัญ
ทางดานประวัติศาสตรท่ีมีอายุเกิน 25 ป และรูปถายไวใหคนรุนหลังไดศึกษาคนควา     ใหบริการคนควา
เอกสารจดหมายเหตุประเภทตาง ๆ เชน เอกสารโตตอบของสวนราชการ   เอกสารสวนบุคคล   เอกสาร
ประวัติศาสตรรวมสมัยท้ังท่ีเปนเอกสารประเภทลายลักษณและประเภทไมโครฟลมรวม    ท้ังบริการเอกสาร
ประเภทโสตทัศนจดหมายเหตุ เชน   ภาพถาย   แผนท่ี   แผนผัง   แบบแปลน    สไลด   ซีดี   แถบ
บันทึกเสียง เปนตน 
  ปจจุบันหอจดหมายเหตุแหงชาติตั้งอยูดานหลังอาคารหอสมุดแหงชาติ  ท่ีทาวาสุกรี    ถนนสาม
เสน   เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร    และมีหอจดหมายเหตุแหงชาติสาขาในตางจังหวัด  ไดแก หอจดหมายเหตุ
แหงชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ท่ีจังหวัดเชียงใหม  ตรัง  ยะลา  และ
สงขลา    หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา 
และอุบลราชธานี    หอจดหมายเหตุแหงชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี   หอจดหมายเหตุแหงชาติ จังหวัด
จันทบุรี    หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท จังหวัดนครศรีธรรมราช   หอจดหมาย
เหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี    หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี คนท่ี ๒๑ จังหวัดสุพรรณบุรี 
  9. สถาบันบริการสารสนเทศเชิงพาณิชย  (commercial information service center) 
สถาบันบริการสารสนเทศเชิงพาณิชยใหบริการสารสนเทศโดยคิดคาบริการ สถาบันบริการสารสนเทศเชิง
พาณิชยมีหลายรูปแบบไดแก ศูนยบริการสารสนเทศทันสมัย (current awareness services) ใหบริการ
เลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคล  (selective dissemination of information service : SDI) โดยจัดสง
รายการทางบรรณานุกรม   ดรรชนีและสาระสังเขปใหสมาชิกหรือผูใชบริการไดตรวจสอบ    สวนการเขาถึงตัว
เอกสาร    จําเปนตองพ่ึงพาหองสมุดและศูนยสารสนเทศ   ความสําเร็จของศูนยบริการสารสนเทศทันสมัยจึง
อยูท่ีการมีหองสมุดและศูนยสารสนเทศท่ีดีสนับสนุนอยูเบื้องหลังดวย 
  สํานักงานติดตอและใหคําปรึกษาทางสารสนเทศ  (extension services–liason and advisory)  ให
คําปรึกษาดานการใชสารสนเทศในสาขาเกษตร   อุตสาหกรรมและกิจการบริการสาธารณะอ่ืน ๆ   หรือ
แนะนําแหลงท่ีจะใหความชวยเหลือในการดําเนินกิจการ บริการนี้จึงมักเชื่อมโยงกับทางอุตสาหกรรมเปนหลัก  



  10.   เครือขายบริการสารสนเทศ (information services network)   
เครือขายบริการสารสนเทศเกิดข้ึนจากการรวมตัวกันของกลุมสถาบันบริการสารสนเทศ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานดานการบริการทางบรรณานุกรม  ไดแก  การทําบัตรรายการ  การพัฒนาทรัพยากร  การยืม
ระหวางหองสมุด  และการบริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  เชน เครือขายยูนิเน็ต (UniNet) 
 

ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง สื่อหรือวัสดุท่ีใชเก็บบันทึกสารสนเทศ  เราใชวัสดุหลายรูปแบบใน
การบันทึก    ท้ังนี้เนื่องจากสารสนเทศมีท้ังตัวอักษร  ขอความ  รูปภาพ และเสียง    ซ่ึงอาจจัดกลุมทรัพยากร
สารสนเทศไดเปน 3 ประเภทคือ   (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม,  2549)  
  1. วัสดุตีพิมพ (printed materials)  
  วัสดุตีพิมพ  หมายถึงวัสดุท่ีบันทึกสารสนเทศในรูปแบบของตัวอักษร  ภาพและสัญลักษณอ่ืน ๆ  โดย
ผานกระบวนการตีพิมพ  เชน หนังสือ  วารสาร  หนังสือพิมพ  กฤตภาค เปนตน     วัสดุตีพิมพจัดแยก
ประเภทตามลักษณะรูปเลมและวัตถุประสงคในการจัดทําไดดังนี้ 
  1. หนังสือ 
หนังสือเปนสิ่งพิมพท่ีรวบรวมสารสนเทศท้ังทางดานวิชาการ  สารคดีและบันเทิงคดี  ใหเนื้อหาท่ีจบบริบูรณใน
เลมเดียวหรือหลายเลมท่ีเรียกวา หนังสือชุด   ประเภทของหนังสือจัดแยกตามลักษณะเนื้อหา ไดดังนี้  
  1.1 หนังสือวิชาการหรือหนังสือตํารา (text book)  หมายถึงหนังสือท่ีใหความรูในสาขาวิชาใดวิชา
หนึ่ง  โดยผูแตงท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา    การนําเสนอเนื้อหามักใชคําศัพทเฉพาะทาง
วิชาการท่ีเก่ียวของ   มีภาพประกอบ  ตาราง  แผนภูมิ  แผนท่ี  แผนผัง   เพ่ือการอธิบายเรื่องราวใหละเอียด
ชัดเจน 
  1.2 หนังสือสารคดี   หมายถึงหนังสือท่ีนําเสนอเรื่องราวก่ึงวิชาการเพ่ือความเพลิดเพลินในการ
อาน   และหลีกเลี่ยงการใชคําศัพทเฉพาะทางวิชาการเพ่ือใหเขาใจเนื้อหาสาระไดโดยงาย  เชน หนังสือนํา
เท่ียว  หนังสือสรรพสาระ (Reader Dijet)  เปนตน 
  1.3 หนังสือแบบเรียน    หมายถึงหนังสือท่ีจัดทําข้ึนตามหลักสูตรรายวิชาเพ่ือใชประกอบการเรียน
การสอนของนักเรียนนักศึกษาในระดับตาง ๆ   นําเสนอเนื้อหาตามขอกําหนดในหลักสูตร  ตางจากหนังสือ
ตําราท่ัวไปท่ีมีคําถามทายบทเพ่ือใหผูเรียนไดประเมินผลการเรียนและทบทวนบทเรียน 
  1.4 หนังสืออางอิง (reference books)  หมายถึงหนังสือท่ีรวบรวมเรื่องราวขอเท็จจริงในสาขาวิชา
ตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอการศึกษาคนควา  เชน  หนังสือสารานุกรม   พจนานุกรม  นามานุกรม  หนังสือ
อางอิงชีวประวัติ   หนังสืออางอิงภูมิศาสตร  หนังสือรายป  หนังสือบรรณานุกรม  หนังสือดัชนีและ
สาระสังเขป   และหนังสือคูมือ  เปนตน  โดยท่ัวไปทางหองสมุดจะจัดแยกหนังสืออางอิงออกจากหนังสือ
ท่ัวไป  เพ่ือความสะดวกในการเขาถึงสารสนเทศท่ีตองการไดอยางรวดเร็ว  และมักจะไมใหยืมออกจาก
หองสมุด  ท้ังนี้เพราะผูคนควาตองการคําตอบในปญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยไมจําเปนตองอานตลอดเลม  และ
เพ่ือใหสามารถเรียกใชไดตลอดเวลา 
  1.5 วิทยานิพนธหรือปริญญานิพนธ (thesis or dissertation)    เปนรายงานผลการคนควาวิจัยเพ่ือ
ขอรับปริญญาตามหลักสูตรในระดับปริญญาโท (thesis) และ ปริญญาเอก  (dissertation)  เนื่องจากเปน
รายงานผลการคนพบสาระความรูในสาขาวิชาตาง ๆ ท่ีไดจากการสํารวจ  ทดลอง  วิเคราะหและสังเคราะห
อยางเปนระบบภายใตการใหคําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษาและผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตาง ๆ    จึงเหมาะ
สําหรับการใชเปนขอมูลประกอบการเขียนเอกสารตําราวิชาการ หรือรายงานภาคนิพนธ  
  1.6 รายงานการวิจัย (research report)   เสนอสารสนเทศท่ีเปนผลผลิตจากการศึกษา  คนควาวิจัย- 



เนื้อหามักประกอบดวย ชื่อเรื่อง ขอความเก่ียวกับ  ผูเขียน สาระสังเขป บทนํา วัตถุประสงค ขอบเขต  และ
วิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย บทสรุป และ  รายการอางอิง 
  1.7 รายงานการประชุมทางวิชาการ   (proceedings)  ใหสารสนเทศท่ีไดจากการแลกเปลี่ยน
ประสบการณของนักวิชาการท่ีเก่ียวของ  ซ่ึงอาจเปนขอสรุปในการแกปญหา   ขอเท็จจริงเก่ียวกับความรูใหม
ท่ีคนพบ  หรือขอตกลงในแผนงานหรือนโยบายใหม  ท่ีนักวิชาการนําเสนอในการประชุมทางวิชาการ 
 1.8 นวนิยายและเรื่องสั้น (short story collection) เปนหนังสือท่ีแตงข้ึนตามจินตนาการ  เนนความ
สนุกความเพลิดเพลิน  และความซาบซ้ึงในอรรถรสวรรณกรรม    สารสนเทศจากนวนิยายนํามาใชเปน
หลักฐานอางอิงขอเท็จจริงไมได 
  2. วารสารและนิตยสาร วารสารและนิตยสารมาจากคําในภาษาอังกฤษ 3 คํา คือ Magazine, 
Journal และ Periodical มีความหมายแตกตางกันตามลักษณะเนื้อหาท่ีนําเสนอ  Magazine  หรือเรียกวา 
“นิตยสาร” มักจะเนนเนื้อหาทางดานบันเทิงคดี     Journal หรือเรียกวา “วารสาร” จะเนนเนื้อหาทาง
วิชาการ  สวนคําวา Periodical  หมายถึงสิ่งพิมพท่ีออกเปนวาระ มีความหมายรวมท้ัง  Magazine และ 
Journal  เชนเดียวกับคําวา “วารสาร” ในภาษาไทยท่ีมีความหมายรวมถึงสิ่งพิมพท่ีออกเปนวาระ มี
ความหมายรวมท้ังนิตยสารและวารสาร 
วารสารเปนสิ่งพิมพท่ีออกตามกําหนดระยะเวลาอยางสมํ่าเสมอ   เชน  รายสัปดาห  รายปกษ (สอง
สัปดาห)  หรือรายเดือน    ใหสารสนเทศในรูปแบบ “บทความ”  จากผูแตงหลายคน   เนื้อหาสาระอาจเปน
เรื่องในสาขาวิชาเดียวกัน หรือรวมเรื่อง    ซ่ึงอาจแบงประเภทวารสารตามลักษณะเนื้อหาเปน 3 ประเภท คือ 
  2.1 วารสารวิชาการ (journals or periodicals)   เชน  ราชภัฏกรุงเกา/  จุฬาลงกรณรีวิว/  วารสาร
วิจัย/   วารสารราชบัณฑิตยสถาน/   พัฒนาชุมชน/  วารสารกฎหมายเพ่ือชีวิต/  Journal of Science, 
Technology and Humanities/   Journal of Teacher Education /   Educational 
Research/   ASEAN  Journal on Science เปนตน 
  2.2 วารสารท่ัวไปหรือนิตยสาร (magazine)  เชน   เท่ียวรอบโลก /  สารคดี/   สมุนไพรเพ่ือ
ชีวิต/  รักลูก/   สกุลไทย/   หญิงไทย/   สรางเงินสรางงาน/  สานแสงอรุณ/   ไฮ-คลาส/   ตวย’ตูน
พิเศษ/   National Geographic/   Discover/   Reader’s Digest  เปนตน 
2.3 วารสารขาวหรือวิจารณขาว (news magazine)  เชน  มติชนสุดสัปดาห/  สยามรัฐสัปดาห
วิจารณ/   เอกสารขาวรัฐสภา/   Time/   Newsweek/  AsiaNews 
  3. หนังสือพิมพ หนังสือพิมพ (newspaper) เปนสิ่งพิมพท่ีออกตามระยะเวลาท่ีกําหนด อาจเปน
รายวัน รายสัปดาห หรือรายปกษ แตสวนใหญจะพิมพเผยแพรเปนรายวัน 
ประเภทของหนังสือพิมพอาจจัดแยกตามลักษณะการนําเสนอเนื้อหาออกเปน 2  ประเภทคือ  หนังสือพิมพ
ปริมาณ  และหนังสือพิมพคุณภาพ 
  3.1 หนังสือพิมพปริมาณจะเนนการเสนอเนื้อหาและวิธีการเขียนท่ีเราอารมณ  ชวนอาน  ขาวสวน
ใหญจะเปน  “ขาวออน”  (soft news)  เชน ขาวอุบัติเหตุ  ขาวสังคม  ขาวอาชญากรรม  ขาวบันเทิง      
ขาวกีฬา  เปนตน 
  3.2 หนังสือพิมพคุณภาพจะเนนเสนอเนื้อหาท่ีใหรายละเอียดตามขอเท็จจริง  วิธีการเขียนจะไมเรา
อารมณเหมือนหนังสือพิมพปริมาณขาวสวนใหญจะเปน “ขาวแข็ง” (hard news)  เชน ขาวเศรษฐกิจ  ขาว
การเมือง  ขาวตางประเทศ  ขาวการศึกษา  ขาวศิลปะวัฒนธรรม  เปนตน 
  4.  จุลสาร (pamphlets)  คือสิ่งพิมพท่ีมีขนาดเล็ก  ปกออน  ความหนาอยูระหวาง  2 – 60 
หนา  เปนสิ่งพิมพท่ีหนวยงานราชการ องคการ บริษัท หางราน สถาบัน สมาคมและหนวยงานตาง ๆ จัดพิมพ



เผยแพรเรื่องราว ความรูสั้น ๆ   เนื้อหาทันสมัย อานเขาใจงาย   แมจะใหรายละเอียดไมมากนัก แตใชสําหรับ
คนควาเพ่ิมเติมและอางอิงได 
  5. กฤตภาค (clipping) เปนวสัดุตีพิมพท่ีเกิดจากการเลือกและจัดเก็บ บทความท่ีนาสนใจจาก
หนังสือพิมพหรือวารสารฉบับลวงเวลา  ซ่ึงอาจเปนขาว  บทความวิชาการหรือรูปภาพ  เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เฉพาะเรื่องท่ีเปนประโยชนตอการศึกษาหาความรู  
  6. สิ่งพิมพลักษณะพิเศษ หมายถึงสิ่งพิมพท่ีมีความพิเศษท่ีแตกตางจากสิ่งพิมพท่ัวไป ทางดาน
ลักษณะรูปทรง วัสดุท่ีใชในการบันทึก  และการนําเสนอเนื้อหาสารสนเทศในลักษณะพิเศษ
เฉพาะเจาะจง   สิ่งพิมพลักษณะพิเศษท่ีจัดใหบริการในหองสมุดและสถาบันบริการสารสนเทศ ไดแก 
  6.1 เอกสารสิทธิบัตร (patents) ใหสารสนเทศเก่ียวกับเทคโนโลยีดานการประดิษฐและการออกแบบ
ผลิตภัณฑตาง ๆ   ประกอบดวยรายละเอียด 3 สวน คือรายละเอียดทางบรรณานุกรม   การประดิษฐ  และ
รายละเอียดการขอถือสิทธิตัวอยางเอกสารสิทธิบัตร ขอบเขตสาระสําคัญในเอกสารสิทธิบัตรแตละฉบับ  จะให
ความรูไมครอบคลุมเนื้อหาท้ังหมด เชน เอกสารสิทธิบัตรเรื่องเครื่องพิมพดีด  ในเอกสารสิทธิบัตรฉบับหนึ่งจะ
กลาวถึงกลไกการปอนกระดาษ    อีกฉบับหนึ่งจะบรรยายเฉพาะกลไกการบังคับการหมุนของผาหมึก  ดังนั้น 
ถาจะสรางเครื่องพิมพดีด ก็จะตองศึกษาวิธีการทําเครื่องบังคับกลไกตาง ๆ ของเครื่องพิมพดีดในเอกสาร
สิทธิบัตรหลายฉบับ แหลงบริการเอกสารสิทธิบัตรติดตอขอใชบริการไดท่ี  กรมทรัพยสินทาง
ปญญา   กระทรวงพาณิชย  ถนนสนามบินน้ํา จังหวัดนนทบุรี  และสํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ  
  6.2 เอกสารมาตรฐาน (Standards)  เปนเอกสารท่ีระบุขอกําหนดหรือเกณฑท่ีใชเปนเครื่องบงชี้ถึง
คุณภาพ ความเหมาะสม ความปลอดภัย หรือคุณคาของสิ่งของ เครื่องมือ และวิธีการปฏิบัติ ท่ีเปน
มาตรฐาน     เอกสารประเภทนี้สามารถนําไปใชเปนเอกสารอางอิงในการกําหนดระเบียบ คูมือ  หรือใชเปน
ขอบังคับในทางกฎหมายได    
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
           1. รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

2. ซ่ือสัตยสุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝเรียนรู 
5. อยูอยางพอเพียง 
6. มุงม่ันในการทํางาน 
7. รักความเปนไทย 

            8.  มีจิตสาธารณะ 
สมรรถนะสําคัญ 

          1. ความสามารถในการสื่อสาร  

 2. ความสามารถในการคิด  

3. ความสามารถในการแกปญหา  

 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  

 



กิจกรรมการเรียนรู 
1.บรรยาย ซักถาม  
2.แนะนําสารสนเทศ 

กิจกรรมนําเขาสูการเรียน 
1. ถาม-ตอบตามความเขาใจ 
2. ใหนักเรียนแสดงความเห็น 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
1.ใหนักเรียนอภิปรายและซักถาม  
2.ใหนักเรียนทําใบงาน  

กิจกรรมรวบยอด 
1.ผูสอนสรุปเนื้อหา  
2.ผูสอนแนะนําทรัพยากรสารสนเทศ 

ส่ือการเรียนรู 
1.เอกสารประกอบการสอน 
2.ใบงาน  

 
 
 
การวัดและการประเมิน 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 
สาระสําคัญ ใบงาน/การมสีวนรวม 

ในช้ันเรียน 
ใบงาน ผาน/ไมผาน 

ตัวช้ีวัด ใบงาน/การมสีวนรวม 
ในช้ันเรียน 

ใบงาน ผาน/ไมผาน 

คุณลักษณะอันพ่ึงประสงค ใบงาน/การมสีวนรวม 
ในช้ันเรียน 

ใบงาน ผาน/ไมผาน 

สมรรถนะ ใบงาน/การมสีวนรวม 
ในช้ันเรียน 

ใบงาน ผาน/ไมผาน 

 
   
 
                ลงชื่อ ..................................................................... ผูสอน 
                         (...................................................................) 



ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
 
                                   
........................................................................................................................ 

     ลงชื่อ .....................................................................  
     (...................................................................) 

     
 
ความเห็นของผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารวิชาการ 
 
                     ........................................................................................................................ 

     ลงชื่อ .....................................................................  
(..................................................) 

        รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ฝายมัธยม 
 
 
ความเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน 
 
                       ........................................................................................................................ 

      ลงชื่อ .......................................................................  
                ( ..............................................................) 
                           ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต 
                                                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



บันทึกหลังสอน 
 1. ผลการสอน 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 2. ปญหาและอุปสรรค 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 3.ขอเสนอแนะ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

     ลงชื่อ ............................................................. ผูสอน 
  (........................................................) 

          
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 

หนวยการจัดกิจกรรมท่ี  4           เรื่อง การศึกษาคนควา  
ช่ือวิชา คนควาอิสระ       ช่ือรายวิชา        กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน         
ช้ัน  มัธยมศึกษาปท่ี 3     ภาคเรียนท่ี 1        ปการศึกษา 2561  เวลา  3  ช่ัวโมง 
ผูสอน    อาจารยสุมิตรา  สุวรรณ     
 
จุดประสงคการเรียนรู 

1 เพ่ือใหตระหนักถึงความสําคัญและเขาใจวิธีการศึกษาคนควาดวยตัวเอง 
2 เพ่ือใหสามารถอธิบายประโยชนของการศึกษาคนควาดวยตนเองได 

สาระสําคัญ 
1.การศึกษาคนควา 
2.จุดประสงคการศึกษาคนควา 

 
สาระการเรียนรู 
  
  การคนควา  คือ การเรียนรูดวยการแสวงหาขาวสาร ขอมูล ความรู ความเขาใจเก่ียวกับขอเท็จจริง 
ความคิดเห็น จินตนาการ ฯลฯ ท่ีบันทึกหรือใสในโปรแกรมไวในเอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ แผนศิลา ใบลาน 
ปายโฆษณา และสื่ออิเล็กทรอนิกส การเรียนรูดวยการคนควานิยมทําดวยการอานและการดู การฟง อาจอาน
หนังสือเลมเดียวหรือดูแหลงความรูแหลงเดียวหลายเลม หรืออานหนังสือหลายเลม ขณะท่ีอานก็บันทึกขอมูล
และสาระตางๆ จนสามารถสรุปเปนสาระตามความเขาใจของตนเอง การคนควาหมายรวมถึงการสํารวจ
ตรวจสอบเอกสาร สถานท่ีและวัตถุ และการพูดคุยสนทนากับบุคคล เพ่ือใหไดขอมูล ขาวสาร ความรูความ
เขาใจ ขอเท็จจริง ความคิดเห็นเพ่ิมพูนจากการอาน โดยปกติการอานและคนความักทําในสถานท่ีแหงเดียว 
เชน หองสมุด สถานศึกษา ท่ีอยูอาศัย แหงใดแหงหนึ่ง แตบางกรณีอาจอานและคนควาในหลายสถานท่ี เชน 
หองสมุด หลายแหง และแหลงความรูหลายแหง 
  การศึกษาคนควา  คือ  การแสวงหาความรู  โดยการศึกษาหาความรูเปนสิ่งจําเปนสําหรับทุกคน   
ทุกวัย  ความรูมีอยูรอบตัวเรา  ไมใชแคในตํารา  หรือจากคําบรรยายของครูในหองเรียนเทานั้น การแสวงหา
ความรู  หรือการเรียนรู เปนพ้ืนฐานของการดําเนินชีวิต  เพราะคนเราจําเปนตองเรียนรูตั้งแตเกิดจนตาย  การ
เรียนรูชวยใหเกิดความคิดในหลายดานเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดานความรู  ทักษะและ   เจต
คติ อันเนื่องจากประสบการณ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนานักเรียนใหเปนผูใฝการเรียนรูตลอดชีวิตเปน
บทบาทสําคัญประการหนึ่งของสถานศึกษา  จะเห็นไดวาสถานศึกษาแตละแหงสอนใหนักเรียนคิดอยางมี
วิจารณญาณ  คิดเปน  ทําเปน  และฝกการเรียนรู อยางเปนระบบเพ่ือท่ีจะออกไปเปนพลเมืองท่ีดี            
      ดังนั้นการเรียนรูแหลงเรียนรูตาง ๆ จึงเปนกุญแจสําคัญท่ีจะนําไปสูจุดหมายนี้  ทําใหนักเรียน
สามารถเรียนรูไดกวางขวาง  โดยไมจํากัดเฉพาะในหองเรียนเทานั้น  
 



ความมุงหมายของการศึกษาคนควา   
            การศึกษาคนควาเพ่ือทํารายงานทางวิชาการ  มีความมุงหมายดังนี้ 
            1.  เพ่ือฝกใหผูเรียนรูจักวิธีศึกษาคนควาดวยตนเอง 
            2.  เพ่ือสงเสริมผูเรียนใหศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมใหกวางขวางและลึกซ้ึงกวาท่ีเรียนในชั้นเรียน 
            3.  เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ 
            4.  เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนคิดอยางมีเหตุผลและเปนระบบ 
            5.  เพ่ือสงเสริมผูเรียนใหมีความสามารถในการใชภาษาเพ่ือสื่อความรู  ความคิดอยางเปนลําดับ
ข้ันตอนและมีระบบ 
 
กระบวนการศึกษาคนควา 
            กระบวนการศึกษาคนควา  มี  6  ข้ันตอน  ไดแก 
            1.  ความรู  (Knowledge)  เกิดข้ึนจากการไดรับขอมูลขาวสาร  (Information)  แลวประมวลสาระ
ท่ีไดไปใชใหเกิดประโยชนหลังจากท่ีแตละคนไดเรียนรู  จึงเกิดเปนความรูติดตัวผูเรียน          โดยวัดจากการ
จําไดหรือปฏิบัติได 
            2.  ความเขาใจ  (Comprehension)  คือ  การท่ีบุคคลสามารถแปลความหมาย  หรืออธิบาย
ความหมายของสิ่งท่ีไดเรียนรูมาแลวในข้ันท่ี  1  จนเกิดเปนความเขาใจ 
            3.  การนําไปใช  (Application)  เม่ือไดเรียนรูจนมีความรูและความเขาใจแลว  สามารถนําไปใชได
หรือนําไปปฏิบัติงานไดอยางดี  เชน  เรียนรูการหาพ้ืนท่ีของรูปสี่เหลี่ยมโดยใชสูตร  ดานกวาง            คูณ
ดานยาว 
            4.  การวิเคราะห  (Analysis)  เม่ือไดเรียนรูถึงข้ันท่ี  3  แลว  มีความสามารถในการวิเคราะห ท่ีมา
ของสูตรได 
            5.  การสังเคราะห  (Synthesis)  เชนมีความสามารถในการสังเคราะห  หรือสรางสูตรข้ึนมาใหมได 
            6.  การประเมินผล  (Evaluation)  เม่ือไดเรียนรูถึงข้ันท่ี  5  แลว  สามารถตัดสินหรือประเมิน   สิ่ง
ท่ีพบเห็นไดวาถูกตอง  ดีงามและเหมาะสมหรือไม  (น้ําทิพย  วิภาวิน.  2547 : 6-11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คุณลักษณะอันพึงประสงค 
           1. รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

2. ซ่ือสัตยสุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝเรียนรู 
5. อยูอยางพอเพียง 
6. มุงม่ันในการทํางาน 
7. รักความเปนไทย 

            8.  มีจิตสาธารณะ 
สมรรถนะสําคัญ 

          1. ความสามารถในการสื่อสาร  

 2. ความสามารถในการคิด  

3. ความสามารถในการแกปญหา  

 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  

กิจกรรมการเรียนรู 
1.บรรยาย ซักถาม  
2.แนะนําสารสนเทศ 

กิจกรรมนําเขาสูการเรียน 
1. ถาม-ตอบตามความเขาใจ 
2. ใหนักเรียนแสดงความเห็น 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
1.ใหนักเรียนอภิปรายและซักถาม  
2.ใหนักเรียนทําใบงาน  

กิจกรรมรวบยอด 
1.ผูสอนสรุปเนื้อหา  
2.ผูสอนแนะนําทรัพยากรสารสนเทศ 

ส่ือการเรียนรู 
1.เอกสารประกอบการสอน 
2.ใบงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมิน 
เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ ใบงาน/การมสีวนรวม 
ในช้ันเรียน 

ใบงาน ผาน/ไมผาน 

ตัวช้ีวัด ใบงาน/การมสีวนรวม 
ในช้ันเรียน 

ใบงาน ผาน/ไมผาน 

คุณลักษณะอันพ่ึงประสงค ใบงาน/การมสีวนรวม 
ในช้ันเรียน 

ใบงาน ผาน/ไมผาน 

สมรรถนะ ใบงาน/การมสีวนรวม 
ในช้ันเรียน 

ใบงาน ผาน/ไมผาน 

 
   
 
                ลงชื่อ ..................................................................... ผูสอน 
                         (...................................................................) 



ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
 
                                   
........................................................................................................................ 

     ลงชื่อ .....................................................................  
     (...................................................................) 

     
 
ความเห็นของผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารวิชาการ 
 
                     ........................................................................................................................ 

     ลงชื่อ .....................................................................  
(..................................................) 

        รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ฝายมัธยม 
 
 
ความเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน 
 
                       ........................................................................................................................ 

      ลงชื่อ .......................................................................  
                ( ..............................................................) 
                           ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต 
                                                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



บันทึกหลังสอน 
 1. ผลการสอน 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 2. ปญหาและอุปสรรค 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 3.ขอเสนอแนะ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

     ลงชื่อ ............................................................. ผูสอน 
  (........................................................) 

          
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 

หนวยการจัดกิจกรรมท่ี  5          เรื่อง รายงานทางวิชาการ 
ช่ือวิชา คนควาอิสระ      ช่ือรายวิชา        กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน         
ช้ัน  มัธยมศึกษาปท่ี 3     ภาคเรียนท่ี 1   ปการศึกษา 2561  เวลา  3  ช่ัวโมง 
ผูสอน    อาจารยสุมิตรา  สุวรรณ     
 
จุดประสงคการเรียนรู 

1.เพ่ือใหสามารถคนควาสารสนเทศเพ่ือการศึกษาอยางเปนระบบ 

2.เพ่ือใหสามารถนําเสนอผลการศึกษาคนควาในรูปรายงานวิชาไดอยางถูกตอง 

สาระสําคัญ 
1.ความหมายและความสําคัญของรายงานทางวิชาการ 
2.ข้ันตอนการเขียนรายงานทางวิชาการ 
3.สวนประกอบรายงานทางวิชาการ 

 
สาระการเรียนรู 
 1. ความหมายของการเขียนรายงานทางวิชาการ 
ในการเขียนรายงานนั้น  มีความหมายของคําบางคํา ใกลเคียงกัน  ท่ีควรทราบ เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตาง 
และนําไปใชในการวางแผนการเขียน ใหสอดคลองกับลักษณะของงาน  ดังนี้ 

 -รายงาน   (Report)  หมายถึง   ผลงานของการศึกษาคนควา หรือการปฏิบัติงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อยางละเอียด   แลวนํามาเรียบเรียงข้ึนใหม  อยางมีระเบียบ แบบแผน ท่ีกําหนดไว เพ่ือใหผูสั่งงาน หรือผูรับ
รายงาน และผูสนใจท่ัวไป พิจารณา 
  -บทนิพนธ  หมายถึง ผลงานการเรียบเรียง อันเนื่องมาจากการศึกษาคนควา  ของผูศึกษา จําแนกเปน 
รายงาน ภาคนิพนธ และปริญญานิพนธ 
  -ภาคนิพนธ  (Term Paper)    หมายถึง  ผลงานท่ีรวบรวมและเรียบเรียงจากการศึกษาคนควาเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง ท่ีผูสอนมอบหมายใหทํา ใชเปนสวนประกอบของการศึกษาวิชาใดวิชาหนึ่ง มีลักษณะเปน
การศึกษาเอกสาร   ไมใชวิจัยสนาม  (Field Research)  ซ่ึงมักมีการเก็บรวบรวมขอมูลในสถานการณจริง 
  -วิทยานิพนธ  (Thesis Dissertations)  เปนรายงาน ท่ีเรียบเรียงจากการศึกษาคนควาวิจัย 
ขอเท็จจริง อยางละเอียดลึกซ้ึงรอบคอบ   ตามลําดับข้ันของการวิจัย  เปนรายงานท่ีจัดทําเพ่ือการศึกษา 
ระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก  มีปริมาณและคุณภาพสูงกวา ภาคนิพนธ 
  รายงานโดยท่ัวไป มีลักษณะคลายคลึงกัน คือ  การแสดงความคิด ความรู และความรูสึก มี
รายละเอียดการเขียนแตกตางกันบาง  อาจแบงรายงานเปนประเภทใหญ ๆ  ได 2  ประเภท  คือรายงาน
ท่ัวไป  กับ  รายงานทางวิชาการ 
  -รายงานท่ัวไป   ไดแกรายงานขอเท็จจริง หรือ ขอคิดเห็น ของบุคคลหรือหนวยงานหรือ
สถานการณ  เหตุการณ  ซ่ึงไดดําเนินไปแลว  หรือกําลังดําเนินอยู  หรือจะดําเนินตอไป ไดแก  รายงาน



แสดงผลงาน หรือรายงานเสนอผลงาน ซ่ึงผูรับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงาน  ตอผูบังคับบัญชาหรือ
ผูเก่ียวของ วามีผลงานเปนอยางไร  หรือมีแนวโนมไปทางใด รายงานเหตุการณ บอกใหทราบเรื่องราวตาง ๆ 
เปนระยะ ถามีเหตุการณใดเกิดข้ึนจะไดแกไขไดทันทวงที 
  -รายงานทางวิชาการ ไดแก รายงานท่ีไดจากการศึกษา คนควา  ของนักวิชาการหรือสถาบันทาง
วิชาการ  มักไดจากการศึกษา คนควา วิจัย โดยมีระเบียบวิธีการศึกษาคนควาท่ีเปนระบบ   และมีลักษณะเปน
วิทยาศาสตร เปนขอเท็จจริง  ปราศจากการตอเติมเสริมแตงใชสํานวนภาษาท่ีเรียบงาย  ตรงไปตรงมา ไมใช
พรรณนาโวหารไพเราะ  เนนความรู ความถูกตอง มีระบบการอางอิง ท่ีมาของขอมูล เพ่ือใหเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาคนควา อางอิงไดใชชื่อตาง ๆ  เชน รายงานการคนควาทดลอง รายงานการวิจัย รวมถึง รายงานภาค
นิพนธ และวิทยานิพนธ ก็เปนรายงานทางวิชาการแบบหนึ่ง 
 
2. แนวคิดพ้ืนฐานในการเขียนรายงาน 
  การเขียนรายงาน  โดยเฉพาะรายงานทางวิชาการท่ีมีประโยชน จําเปนจะตองอิงหลักวิชาการ  เปน
การนําเสนอความคิด ความรู ท่ีถูกตอง เกิดประโยชนในการอาน ตอบสนองความตองการของผูอานได  เพราะ
ความมุงหมายท่ีแทจริงของการเขียน ก็คือ เขียนเพ่ือใหผูอ่ืนอานการท่ีจะเขียนใหผูอานไดรับประโยชนจากการ
อานตามจุดมุงหมาย  ผูเขียนควรจะไดเขียนอยางประณีตในการใชรูปแบบถอยคําภาษา  จัดลําดับการนําเสนอ
เนื้อหา เปนข้ันตอน ตอเนื่องสัมพันธกัน นักเขียนมืออาชีพ จะพิจารณาตอบคําถาม 3 ขอตอไปนี้ กอนลงมือ
เขียนผลงาน 
      1.คุณลักษณะของผูอานเปนอยางไร   
      2.ผูเขียนมีจุดประสงคในการเขียนอยางไร  
     3.ควรจะเรียบเรียงนําเสนอเนื้อหาอยางไร  
หลักการ แนวคิดพ้ืนฐานสําคัญของนักเขียนมืออาชีพ  ไดแก 
   1. คํานึงถึงผูอาน   ถาไดทราบลวงหนา วาผูอานรายงานคือใคร  พ้ืนฐานความรูความคิดเปน
อยางไร  จะทําใหทราบความรู ความสามารถ และความคาดหวัง ท่ีผูอานตองการจากรายงานได ทําใหการ
เขียนรายงานทําไดตรงความตองการของผูอาน รายงานจะมีประโยชนมากกวาเขียนครอบคลุมผูอานหลาย
ระดับ  ซ่ึงตอบสนองไดยากกวาเขียนโดยคํานึงถึงผูอาน ยึดความตองการของผูอานเปนสําคัญ  ผูอานตองการ
ทราบอะไรเขียนใหตรง   ไมควรเขียน หรือรายงานทุกอยางท่ีผูเขียนทราบ แตรายงานเฉพาะท่ีผูรับรายงาน
ตองการหรือควรทราบเทานั้น  ประหยัดเวลาของผูอาน เพ่ือใหผูอานทราบถึงสิ่งท่ีตองการโดยเร็ว เขียนเนื้อหา
สั้น ๆ  ใหไดความชัดเจนเขียน สาระสําคัญ บทสรุปและขอเสนอแนะ ใหมีจุดสังเกต เห็นไดงาย เชน ตัวใหญ 
ตัวหนา แยกหางจากขอความอ่ืน หรือมีเครื่องหมายพิเศษกํากับเขียนใหสอดคลองกับ พฤติกรรมการอานของ
ผูอาน  (พอกซัน.  2537 : 26)  มีการวิจัยพบวา แนวคิด ขอความ ท่ีกลาวถึงกอน จะทําใหผูอานจําไดมากกวา 
แนวคิดขอความท่ีกลาวภายหลัง  เอกสารยิ่งยาว ความนาอานก็ยิ่งลดลง   ผูอานสนใจท่ีจะอาน ปญหาและ
ขอสรุป ตลอดจนคําแนะนําตาง ๆ มากกวาจะอาน คําบรรยาย เรื่อง วิธีการ เนื้อหาท่ัวไปหรือ
ขอมูล  รายละเอียดปลีกยอยตาง ๆ   และผูอานรายงานมักจะคิดวาตนเองถูกเสมอ 
  2. กําหนดจุดประสงคในการเขียน   ถาผูเขียนมีจุดประสงคของการเขียนชัดเจนผูเขียนจะไดแนวทาง
ในการเขียน  และผูอานจะไดรับรูแนวทางชัดเจนตามไปดวย   ไมควรเขียนเพราะจําเปนตองเขียน  กอน
เขียน   ควรจะตอบคําถามใหไดวา  ตองการใหรายงานนี้  มีผลตอผูอานและตอผูเขียนเองอยางไรบาง  
 
 



จุดประสงคของการเขียนท่ัวไป 4 ขอ  มีดังนี้ 
    1.  เพ่ือบอกเลาขอเท็จจริง ใหความรู   ใหขอมูล 
  2.  เพ่ือแนะนํา ชักจูงใหเชื่อถือ ปฏิบัติตาม 
  3.  เพ่ือแสดงตัวของผูเขียน  เพราะการเขียนจะบงบอกคุณลักษณะของผูเขียน 
  4.  เพ่ือสนับสนุนหลักการ ใหความบันเทิง  อารมณขัน 
  การเขียนท่ีมีจุดประสงคแตกตางกัน ตองเลือกเนื้อหา วิธีเขียน รูปแบบการเขียน และเลือกใชภาษาท่ี
ตางกัน  จึงจะเกิดผลตามความมุงหมายจุดประสงคของการเขียนรายงาน  ควรจะมีหลายขอ  เรียงตามลําดับ
ความสําคัญ คือ  ควรมุงแสดงขอเท็จจริง ใหขอมูล แนวปฏิบัติ ความคิด ความรู 
  3. กําหนดรูปแบบการเรียบเรียงนําเสนอเนื้อหา  การเสนอเนื้อหา หรือแนวในการเขียน หมายถึง  วิธี
เรียบเรียงขอความใหสอดคลองกับเนื้อหา จุดมุงหมายในการเขียน จนผูอานสามารถรับ และเขาใจไดดีถึงสาระ 
ท่ีผูเขียนตองการจะสื่อสาร แนวการเขียนมีหลายแบบตามประเภทของงานเขียน  ผูเขียนจะตองกําหนดแนว
การเขียนไวลวงหนา เพ่ือจะไดยึดถือเปนแนวในการเขียนใหสมํ่าเสมอตลอดท้ังเลมรายงาน  เปนความเรียงให
ความคิด ความรู   ตองการใหผูอานเขาใจเรื่องราวอยางรวดเร็ว แจมแจง จึงนิยมเขียนเปนความเรียง ซ่ึงเปน
แนวการเขียนในลักษณะเรียบเรียงขอความเปนเรื่องเปนราว โดยใชภาษาตรงไปตรงมา สั้น กระชับ ลักษณะ
ของรายงานท่ีดีตาม  ความคาดหวังของผูอาน   มีแนวทางการนําเสนอ  3  ประการ  คือ 
      1.  นําเสนอความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนของตนเอง  ความแปลกใหม  เชน  นําเสนอแนวคิดเกาดวย
วิธีการใหม ใชวิธีใหม ๆ ในการปฏิบัติ การอธิบายความ ไมใชเพียงแตนําขอเท็จจริงมาเรียงตอ ๆ  กัน  เทานั้น 
  2.  ใชทํานองเขียนท่ีสมํ่าเสมอ   ลักษณะของการนําเสนอ ยอมข้ึนอยูกับเรื่องท่ีเขียน และคุณลักษณะ
ของผูอานและผูเขียนแตละคนดวย  แตควรจะใชทํานองเขียน เสมอตนเสมอปลายท้ังเลม  เชนการดําเนินเรื่อง 
การเขียนหัวขอ  การเขียนสรุป  การกลาวถึงตัวผูเขียนและกลาวถึงผูอาน 
  3.  จัดลําดับเนื้อหาสาระ ใชโครงสรางรูปแบบสากล โดยท่ัวไปงานเขียนมีองคประกอบ 3 สวน คือ 
บทนํา เนื้อหา และบทสรุป   บทนําตองสรางความสนใจในเนื้อหา เนื้อหาใหความกระจาง ชัดเจน ถูกตอง 
แสดงผลตามจุดมุงหมาย  บทสรุปมีขอความอภิปรายท่ีผูอานประทับใจ 
  4.  แสดงใหเหน็วาผูเขียนไดศึกษาคนควาอยางจริงจัง กวางขวาง มีเนื้อหาครบถวนตามหัวขอท่ี
กําหนด 
  5.  ใชภาษาถูกตองท่ีเปนทางการ ภาษาราชการ เปนท่ีนิยมใชกันโดยท่ัวไป 
 
 3. องคประกอบของการเขียนรายงาน 
  ในการเขียนหรือพิมพรายงานแตละสถานศึกษาจะกาหนดใหเขียนในรูปแบบเดียวกันท้ังนี้เพ่ือความ
เปนระเบียบและสะดวกในการประเมินผล สวนประกอบของรายงานการคนควาท่ัวไปแบงได 3 สวน คือ 
สวนประกอบตอนตน สวนเนื้อเรื่อง และสวนประกอบตอนทาย ดังนี้ 
สวนประกอบตอนตน  เปนสวนประกอบท่ีอยูตอนตนเลมของรายงานกอนถึงเนื้อเรื่องประกอบดวยสวนตางๆ 
ดังนี้ 
  1. ปกนอก (Cover หรือ Binding) คือสวนท่ีเปนปกหุมรายงานประกอบดวยปกหนา 
สัน และปกหลัง ควรเปนกระดาษแข็งพอสมควรสีสันเหมาะสมกับเนื้อหา หรืออาจใชปกของแตละ
สถาบันการศึกษาซ่ึงไดจัดทาสาเร็จไวแลวก็ได อาจมีภาพหรือไมก็ไดถามีภาพควรใหสอดคลองกับเนื้อเรื่อง การ
จัดวางรูปแบบควรจัดใหสวยงามเหมาะสม ปจจุบันการพิมพดวยคอมพิวเตอรทาใหสามารถออกแบบปกให
สวยงามไดอยางสะดวกงายดาย ขอความท่ีปรากฏบนปกนอก ประกอบดวย 



  1.1 ชื่อเรื่องของรายงาน อยูหางจากขอบบนของหนากระดาษลงมาประมาณ 1.5 – 2 นิ้ว และควรกะ
ใหอยูก่ึงกลางพอดี  
  1.2 ชื่อผูเขียนรายงาน ใหอยูตรงสวนกลางของหนากระดาษ เขียนหรือพิมพชื่อและนามสกุลของ
ผูเขียนรายงาน ในกรณีท่ีรายงานนั้นมีผูเขียนหลายคนใหใสชื่อทุกคนโดยจัดเรียงตามลาดับตัวอักษร 
  1.3 สวนลางของหนาปก ประกอบดวยขอความตามลาดับ ดังนี้ 
  1.3.1 ชื่อของรายวิชาท่ีกาหนดใหเขียนรายงาน 
  1.3.2 ระดับชั้น 
  1.3.3 ชื่อของสถาบันการศึกษา 
  1.3.4 ภาคการศึกษา ปการศึกษาท่ีทารายงาน 
บรรทัดลางสุดของสวนลางปกควรหางจากขอบลาง 1.5 – 2 นิ้ว บทนิพนธของ แตละมหาวิทยาลัยอาจ
แตกตางกันบาง ในรายละเอียดตามท่ีสถาบันกาหนด 
 
  2. หนาปกใน (Title Page) อยูตอจากปกนอกและมีขอความเชนเดียวกับปกนอก ชื่อเรื่องของรายงาน
พิมพอยูตรงก่ึงกลางของหนากระดาษ โดยใหหางจากขอบบนประมาณ 2 นิ้ว และหางจากขอบกระดาษซาย
และขวาเทาๆ กันถาชื่อเรื่องยาวแบงเปนสอง-สามบรรทัดตามความเหมาะสม ชื่อผูเขียนรายงานโดยท่ัวไป
เขียนเฉพาะชื่อและนามสกุลไมตองเขียนคานาหนานาม เชน นาย นาง นางสาว ยกเวนในกรณีท่ีผูเขียนมียศ
หรือบรรดาศักดิ์ เชน ม.ร.ว ม.ล. หรือ ร.ต.ท. ฯลฯ ใหใสไวดวยใตชื่อผูเขียนควรใสเลขประจาตัวหรือรหัสประ
จาตัวนักศึกษาดวย ตาแหนงของชื่อผูเขียนคือตรงกลางหนากระดาษ เวนระยะจากขอบกระดาษซายและขวา
เทาๆ กัน และอยูหางจากขอความสวนบนและสวนลางของหนากระดาษเปนระยะพอๆ กัน ในกรณีท่ีมีผูเขียน
หลายคนใหเขียนชื่อทุกคนเรียงตามลาดับอักษร และใสรหัสประจําตัวไวตอจากชื่อในบรรทัดเดียวกัน สวน
ขอความท่ีแจงวาเปนรายงานการคนควาประกอบรายวิชาใด สถาบันศึกษาใด ภาคเรียนและปการศึกษาใด 
จัดพิมพไวสวนทายของหนากระดาษโดยใหบรรทัดสุดทายอยูหางจากขอบลางประมาณ 1 นิ้ว 
  3. คํานํา (Preface) คือสวนท่ีกลาวถึงวัตถุประสงคของรายงานเรื่องนั้น รวมท้ังความสาคัญและ
ขอบเขตของเนื้อหา นอกจากนั้นยังอาจกลาวขอบคุณผูมีสวนชวยเหลือในการจัดทํา จนสําเร็จดวยดี คํานําอาจ
มีเพียงยอหนาเดียว สอง หรือสามยอหนาก็ไดข้ึนอยูกับความเหมาะสมของเนื้อหา คํานําไมควรเขียนยาวเกินไป 
ใหพิมพคําวา “คํานํา” ไวกลางหนากระดาษไมขีดเสนใตหางจากขอบบน 2 นิ้ว แลวพิมพขอความในบรรทัดถัด
ลงมา เม่ือจบขอความแลวใหลงชื่อ นามสกุลของผูเขียน ถาทํางานเปนกลุมใหลงคําวา “คณะผูจัดทา” และลง
วันท่ี เดือน (เขียนเต็มไมเขียนยอ) ป (ไมตองมีคําวา พ.ศ.) กํากับไวดวย 
  4. สารบัญ (Table of Contents) ใหเขียนหรือพิมพคาวา “สารบัญ” ดวยตัวอักษรตัวใหญไวกลาง
หนากระดาษหางจากขอบบนลงมา 2 นิ้ว มีลักษณะคลายโครงเรื่องอยูหลังคํานําจัดทําเม่ือเขียนหรือพิมพ
รายงานเสร็จแลว เปนหนาท่ีบอก ชื่อตอน บท หัวขอใหญหรือหัวขอยอยเรียงตามลําดับเนื้อหาในเลม มีเลข
หนาเริ่มตนกํากับอยูดานขวามือ พิมพหางขอบประมาณ 1 นิ้ว ขอความในหนาสารบัญใหเขียนหรือพิมพหาง
จากขอบซายของหนากระดาษ 1.5 นิ้ว 
  5. สารบัญตารางหรือบัญชีตาราง (List of Tables) จัดทําเม่ืองานเขียนนั้นมีตารางจานวนมาก และ
ตารางเปนสวนประกอบท่ีสาคัญของเนื้อหา (ถางานเขียนนั้นท้ังเลมมีตารางเพียงหนึ่งหรือสองตารางก็ไมจาเปน
ตองทําหนาสารบัญตาราง) เรียงไวตอจากหนาสารบัญเปนหนาท่ีแสดงใหทราบถึงจํานวนตารางท้ังหมดในเนื้อ
เรื่องเรียงตามลําดับท่ีปรากฏในรายงานซ่ึงจะชวยใหผูอานคนหาไดสะดวก จัดหนาลักษณะเดียวกับสารบัญโดย



พิมพไวกลางหนากระดาษหางจากขอบบนลงมา 2 นิ้ว พิมพคําวา “บัญชีตาราง” หรือ “สารบัญตาราง” และ
เปลี่ยนคําวา “บทท่ี” เปน “ตารางท่ี” 
   
  6. สารบัญภาพประกอบหรือบัญชีภาพประกอบ (List of illustrations) อยูตอจากหนาบัญชีตาราง 
(ถามี) เปนหนาท่ีบอกใหทราบถึงจานวนภาพประกอบ แผนผัง แผนท่ี กราฟ แผนภาพทางสถิติตางๆ หรือ
แผนภูมิ ท้ังหมดในเรื่องไปจนถึงภาคผนวก พิมพคาวา “บัญชีภาพประกอบ” “สารบัญภาพ” “สารบัญ
แผนภูมิ” และเปลี่ยนคําวา “บทท่ี” เปน “ภาพท่ี” การกํากับหนาในสวนประกอบตอนตนนั้นใหเริ่มนับตั้งแต
หนาปกในเปนตนไปโดยใชตัวอักษรกากับ งานเขียนภาษาไทยใช ก ข ค… และงานเขียนภาษาอังกฤษใชเลข
โรมัน I II III…เรียงไปตามลาดับ 
 
  สวนประกอบตอนกลางหรือสวนเนื้อหา (Text) เปนสวนท่ีเปนเนื้อหาโดยละเอียดซ่ึงผูทํารายงานได
เรียบเรียงข้ึนจากการศึกษาคนควา จึงถือวาเปนสวนสําคัญท่ีสุดของงานเขียนทางวิชาการทุกประเภท 
ประกอบดวย 
  1.บทนํา (Introduction) เปนสิ่งแรกท่ีจะทาใหผูอานไดสัมผัสกับความคิดและกลวิธีการเขียนของ
ผูเขียน มีสวนอยางสําคัญในการจุดประกายความสนใจของผูอานใหอยากติดตามอานตอไป ถาบทนําไม
นาสนใจ สับสน หรือคลุมเครือผูอานจะไมรูสึกอยากอานดังนั้นบทนําจึงตองชัดแจง นาอาน และกระตุนความ
สนใจของผูอานตั้งแตแรกเริ่มของบทนิพนธ 
  บทนําอาจเปนแคเพียงยอหนาเดียวหรือท้ังบทก็ไดโดยท่ัวไปแลวความยาวของรายงานการคนความีผล
ตอความยาวของบทนํา รายงานฉบับเล็กๆ อาจจะมีความนําท่ีเรียบเรียงอยางนาอานเพียงหนึ่งยอหนาท่ี
เรียกวายอหนานํา ในขณะท่ีภาคนิพนธเรื่องยาวๆ อาจจะมีบทนําแยกตางหากหนึ่งบท 
  สําหรับบทนําท่ีแยกเปนบทจะจัดอยูในบทท่ี 1 โดยเขียนแบบเดียวกับบทอ่ืนๆ คือกลางหนากระดาษ 
บรรทัดแรกเขียน “บทท่ี 1” และบรรทัดถัดลงมาใชชื่อบทวา “บทนํา” หรืออาจใชชื่อบทเปนอยางอ่ืนตาม
ความเหมาะสม ในกรณีท่ีเขียนบทนําอยางสั้นแตเนื้อหาอ่ืนๆ แบงเปนบทอาจใชหัวขอวา “บทนํา” หรือ 
“ความนํา” โดยไมตองมีคาวาบทท่ี เนื้อความท่ีเรียบเรียงลงในบทนําเปนการปูพ้ืนใหผูอานเขาใจความเปนมา
ของเรื่อง ความมุงหมายและขอบเขตของเรื่องหรือสภาพปญหาท่ีตองการนําเสนอ หรือความบันดาลใจของ
เรื่องท้ังนี้เพ่ือเปนการนําผูอานเขาสูเนื้อเรื่องใหผูอานมองเห็นภาพรวมของเนื้อเรื่องท้ังหมด 
  2.สวนเนื้อหา (Body of Paper) เปนสวนท่ีเสนอเรื่องราวสาระท้ังหมดของรายงานการคนควา การ
นําเสนอเนื้อหาอาจแบงเปนบทหรือเปนตอนเพ่ือใหผูอานไดเห็นประเด็นสาคัญของเนื้อหาตามลาดับและ
ตอเนื่องกัน สวนการจะแบงเปนบทหรือเปนตอน หรือเปนหัวขออยางไรและมีจานวนมากนอยเทาใดนั้นข้ึนอยู
กับลักษณะ ขอบเขต และความสั้นยาวของเนื้อเรื่องถาเปนรายงานการคนควาขนาดสั้นไมจําเปนตองแบงเปน
บทหรือตอนก็ไดเพียงแตแบงตามหัวขอสาคัญๆ ของเนื้อเรื่องใหเหมาะสมแตถาเปนภาคนิพนธขนาดยาวควร
แบงเปนบทหรือตอนใหชัดเจน 
  3. บทสรุปหรือสรุป (Conclusion) คือสวนท่ีเขียนย้ําหรือเนนประเด็นสาคัญของเนื้อหาหรือสรุปผล
ของการศึกษาคนควา เชนเดียวกับท่ีบทนาเปนความสาคัญข้ันแรกในการชักจูงใหผูอานสนใจติดตามเนื้อเรื่อง 
บทสรุปก็มีบทบาทสาคัญในการทําใหผูอานจับประเด็นของเนื้อเรื่องท่ีไดอานไปท้ังหมด บทสรุปจะอยูตอนทาย
ของเนื้อเรื่อง อาจแยกเปนบทตากหากหรือเปนเพียงยอหนาทายๆ ของเรื่อง 
  สวนประกอบตอนทาย (back matter หรือ reference matter) เปนสวนท่ีอยูถัดจากเนื้อเรื่อง 
ประกอบดวย 



  1. หนาบอกตอน (Half Title Page) คือหนาท่ีพิมพขอความไวกลางหนากระดาษเพ่ือบอกวาสวนท่ีอยู
ถัดไปคืออะไร สวนใหญแลวหนานี้จะปรากฏในสวนประกอบตอนทายของรายงานการคนควา เชน หนาบอก
ตอน “บรรณานุกรม” หนาบอกตอน “ภาคผนวก” และหนาบอกตอน “ดรรชนี” 
  2. บรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิง (Bibliography หรือ References) เปนรายชื่อทรัพยากร
สารสนเทศท้ังหมดท่ีใชประกอบการคนควา รายการวัสดุอางอิงทุกชิ้นท่ีปรากฏอยูในเนื้อหาตองมาปรากฏอยู
ในบรรณานุกรมดวย แตอาจมีบางรายการท่ีมีอยูในบรรณานุกรมแตไมปรากฏในการอางอิงเพราะผูเขียน
เพียงแตไดแนวคิดมาจากวัสดุนั้นแตถาใชคําวาเอกสารอางอิง รายการท่ีอยูในเนื้อหาและในรายการ
เอกสารอางอิงตองมีตรงกันทุกรายการ การเขียนบรรณานุกรม หรือเอกสารอางอิงตองเขียนใหถูกตองตามแบบ
แผน 
  3. ภาคผนวก (Appendix) คือสวนท่ีนามาเพ่ิมไวตอนทายของรายการเพราะไมใชเนื้อหาท่ีแทจริงหรือ
ไมไดเปนสวนหนึ่งของเนื้อเรื่อง แตเห็นวามีประโยชนเพ่ือเพ่ิมความสมบูรณของเนื้อเรื่องหรือชวยใหผูอานมี
ความรูความเขาใจเรื่องราวไดดีข้ึน แตท้ังนี้รายการการคนควาไมจาเปนตองมีภาคผนวกเสมอไปข้ึนอยูกับความ
จาเปนและความเหมาะสมของแตละเรื่อง 
  4. ดรรชนี หรือ ดัชนี (Index) คือบัญชีรายชื่อ หรือคํา หรือหัวขอในเนื้อเรื่องท่ีนามาจัดเรียงไว
ตามลําดับอักษรพรอมท้ังแจงเลขหนาท่ีปรากฏ ดรรชนีเปนเครื่องมือชวยใหคนเรื่องไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
หลักการเขียนรายงานทางวิชาการ    
  สวนประกอบของรายงานทางวิชาการ เนนในเรื่อง รูปแบบมาก และแตละชนิดของรายงาน  ก็มี
ลักษณะพิเศษตางกัน  แตก็มีรูปแบบมาตรฐานการรายงาน  ซ่ึงอาจปรับปรุงเพ่ิม ลดได  ตามลักษณะของ
รายงาน ดังนี้ 
  สวนประกอบนํา  ยังไมใชเนื้อหา แตนําไปสูเนื้อหา  ทําใหอานเนื้อหาไดสะดวก รวดเร็ว  มี
สวนประกอบตามลําดับดังนี้ 
  1.  หนาปก  (ปกนอก) 
  2.  หนาชื่อเรื่อง  (ปกใน) 
  3.  คํานํา 
  4.  สารบัญ 
  5.  สารบัญตาราง 
  6.  สารบัญภาพประกอบ 
   
  สวนประกอบเนื้อเรื่อง     เปนสวนสําคัญท่ีสุดของรายงาน  มีสาระสําคัญของรายงานท่ีจะตองให
รายละเอียด  แบงแยกเนื้อหาท่ีเขียนเปนตอน  แตละตอนมีหลายบท  หรือแบงเปน บท ๆ แบงอยางมีระบบ 
ระเบียบ ตามลําดับ ใหสัมพันธ เชื่อมโยงกัน   รายงานวิจัยเปนรายงานทางวิชาการแบบหนึ่ง  มีรูปแบบ
โครงสรางมาตรฐาน ท่ีนิยมนําไปใชในการเขียนรายงานทางวิชาการแบบอ่ืน ๆ   รายงานวิจัยมีโครงสราง
มาตรฐาน 5 บท  คือ 
  บทท่ี 1  บทนํา 
  บทท่ี 2  ผลการศึกษาคนควาและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  บทท่ี 3  วิธีดําเนินการวิจัย 
  บทท่ี 4  ผลการวิจัย 
  บทท่ี 5 สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 



  นอกจากเนื้อหาลวน ๆ ยังมีสวนประกอบ ท่ีสําคัญของเนื้อเรื่อง   ไดแก การอางอิงจากการศึกษา
คนควา  แบบเชิงอรรถทายหนา  หรืออางอิงแทรกในเนื้อหา   ขอมูลสารสนเทศตารางประกอบ แผนภูมิ 
ภาพประกอบ 
  สวนประกอบทาย   เปนรายละเอียดเพ่ิมเติมจากเนื้อเรื่อง  เชน การอางอิงท่ีไมไดระบุไวในเชิงอรรถ 
ก็นํามาระบุไวในบรรณานุกรมทายเลม รายละเอียดตาง ๆ เชน ตารางขอมูลแผนงานโครงการ บันทึก
ประจําวัน สําหรับผูสนใจรายละเอียด  นําไปไวในภาคผนวกทายเลมสวนประกอบทาย ไดแก 
บรรณานุกรม  ภาคผนวก และอภิธานศัพท 
การใชภาษาในการเขียนรายงาน 
  การใชภาษาในการเขียนรายงาน  รายงานมีลักษณะเปนงานเขียนท่ีเปนงานเปนการ คอนขางจริงจัง 
หนักแนน  ในการใหความคิด ความรู มากกวาเรียงความท่ัวไปลักษณะการเขียน    จึงเปนความเรียงรอย
แกว  ใชภาษาเขียน  ถูกตองตามหลักวิชาการ  มีหลักฐาน ขอเท็จจริงอางอิงประกอบ  จุดเริ่มตนของการเขียน 
อยูท่ีความคิด  ตองเขาใจความคิดของตนเอง ใหแจมแจงกอน จึงจะสามารถเรียบเรียงทําใหผูอานเขาใจ
ได  สมรรถภาพทางความคิด จึงเปนสิ่งสําคัญท่ีสุด และจะตองนําความสามารถในเชิงภาษา มาเขียนถายทอด
เพ่ือใหผูอานเขาใจตรงตามท่ีตองการ ขอความท่ีใชเขียน   แสดงความคิดเห็น ความรู และความรูสึกใน
รายงาน  ไมตองใชสํานวนโวหารใหไพเราะ เพราะไมใชงานประพันธ  จึงควรใชภาษาตรงไปตรงมา  เรียบ ๆ 
เขาใจงาย ไมออมคอม วกวน มีความกระชับ รัดกุม กระทัดรัด ชัดเจน ตามท่ีนิยมกันตามปกติ ใชภาษาท่ี
ถูกตอง สุภาพ   ไมใชคําท่ีอาจมีความหมายไดหลายประการ  พึงหลีกเลี่ยง การใชภาษาพูด ภาษาแสลง หรือ
ภาษาตลาด  โดยเด็ดขาด  และควรหลีกเลี่ยงการใชภาษาทองถ่ินเพราะอาจมีความหมายตางกันไป  เม่ือ
นําไปใชตางถ่ิน  ควรเลือกใชภาษาสามัญท่ีเขาใจงาย  ตัวสะกดการันตถูกตอง  ถาไมแนใจตรวจสอบใหถูกตอง
ตาม  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับลาสุด 
  ใชสํานวนการเขียนของเราเอง  หลีกเลี่ยง การคัดลอก เลียนแบบ ผูอ่ืน เวนแตเปน  การอางอิง
ขอความ มาใช  ถาลอกมาทุกตัวอักษร ก็ใชเครื่องหมายอัญประกาศกํากับ  การคัดลอกท่ีไมใช  การอางอิง 
เปนการไมใหเกียรติเจาของผลงาน  และอาจถูกลงโทษฐานละเมิดลิขสิทธิ์ดวย  ไมใชคําหรือสํานวน
ซํ้าซาก  ควรหาคําอ่ืนท่ีนํามาใชแทนได  โดยคํานึงถึงความจริงวา  คํา คําหนึ่งยอมเหมาะกับคําแวดลอมอยาง
หนึ่ง    เม่ือเปลี่ยนท่ีไป ก็ควรเลือกใชคําท่ีเหมาะสมกวา   ใชคําธรรมดา  มากกวาคําศัพทท่ีไมแพรหลายซ่ึง
ตองแปล   การใชคําศัพทท่ียังไมแพรหลาย  ตองเขียนอธิบายไวในวงเล็บหลังคําศัพท  ถาเปนคําศัพททาง
วิชาการ เปนภาษาตางประเทศ  ควรวงเล็บภาษาตางประเทศกํากับไว เฉพาะการเขียนครั้งแรกเทานั้น ถาเปน
คําท่ีใชแพรหลายแลว  หรือเปนคําใชทับศัพท  ไมตองวงเล็บภาษาตางประเทศกํากับ  การใชคําศัพท  เชน 
การใชคําสุภาพ  คําราชาศัพท  คําท่ีใชกับภิกษุ  ลวนตองเลือกใชใหถูกตอง ตามหลักการใชภาษา  และความ
นิยมในปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 



คุณลักษณะอันพึงประสงค 
           1. รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

2. ซ่ือสัตยสุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝเรียนรู 
5. อยูอยางพอเพียง 
6. มุงม่ันในการทํางาน 
7. รักความเปนไทย 

            8.  มีจิตสาธารณะ 
สมรรถนะสําคัญ 

          1. ความสามารถในการสื่อสาร  

 2. ความสามารถในการคิด  

3. ความสามารถในการแกปญหา  

 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  

กิจกรรมการเรียนรู 
1.บรรยาย ซักถาม  
2.แนะนําสารสนเทศ 

กิจกรรมนําเขาสูการเรียน 
1. ถาม-ตอบตามความเขาใจ 
2. ใหนักเรียนแสดงความเห็น 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
1.ใหนักเรียนอภิปรายและซักถาม  
2.ใหนักเรียนทําใบงาน  

กิจกรรมรวบยอด 
1.ผูสอนสรุปเนื้อหา  
2.ผูสอนแนะนําทรัพยากรสารสนเทศ 

ส่ือการเรียนรู 
1.เอกสารประกอบการสอน 
2.ใบงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมิน 
เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ ใบงาน/การมสีวนรวม 
ในช้ันเรียน 

ใบงาน ผาน/ไมผาน 

ตัวช้ีวัด ใบงาน/การมสีวนรวม 
ในช้ันเรียน 

ใบงาน ผาน/ไมผาน 

คุณลักษณะอันพ่ึงประสงค ใบงาน/การมสีวนรวม 
ในช้ันเรียน 

ใบงาน ผาน/ไมผาน 

สมรรถนะ ใบงาน/การมสีวนรวม 
ในช้ันเรียน 

ใบงาน ผาน/ไมผาน 

 
   
 
                ลงชื่อ ..................................................................... ผูสอน 
                         (...................................................................) 



ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
 
                                   
........................................................................................................................ 

     ลงชื่อ .....................................................................  
     (...................................................................) 

     
 
ความเห็นของผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารวิชาการ 
 
                     ........................................................................................................................ 

     ลงชื่อ .....................................................................  
(..................................................) 

        รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ฝายมัธยม 
 
 
ความเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน 
 
                       ........................................................................................................................ 

      ลงชื่อ .......................................................................  
                ( ..............................................................) 
                           ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต 
                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



บันทึกหลังสอน 
 1. ผลการสอน 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 2. ปญหาและอุปสรรค 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 3.ขอเสนอแนะ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

     ลงชื่อ ............................................................. ผูสอน 
  (........................................................) 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 

หนวยการจัดกิจกรรมท่ี  6          เรื่อง กาเขียนอางอิงและบรรณานุกรม 
ช่ือวิชา คนควาอิสระ       ช่ือรายวิชา        กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน         
ช้ัน  มัธยมศึกษาปท่ี 3     ภาคเรียนท่ี 1   ปการศึกษา 2561  เวลา  3  ช่ัวโมง 
ผูสอน    อาจารยสุมิตรา  สุวรรณ     
 
จุดประสงคการเรียนรู 

1.เพ่ือใหสามารถจัดทําบรรณานุกรมไดถูกตอง 

2.เพ่ือสามารถเรียงลําดับบรรณานุกรมไดถูกตอง 

สาระสําคัญ 
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สาระการเรียนรู 
การอางอิงและบรรณานุกรม  

หมายถึง การบอกรายละเอียดของแหลงสารสนเทศท่ีใชอางอิงในการศึกษาคนควา ซ่ึงนําเสนอในรูป
ของรายงาน ภาคนิพนธ บทความ หนังสือวิชาการ และรายงานการวิจัย   
  ความสําคัญของการอางอิงและบรรณานุกรม  

1.  เพ่ือใหผูอานหรือผูท่ีมาศึกษาคนควา สามารถตรวจสอบหรือติดตามศึกษาเพ่ิมเติมได 
  2.  เพ่ือใหเกียรติแกผูแตงสารสนเทศท่ีใชอางอิง  

3.  เพ่ือสรางความนาเชื่อถือแกผลงาน ใหกับผูท่ีไดอาน  
วิธีเขียนอางอิงและบรรณานุกรม จะปรากฏอยูท้ังสวนเนื้อหาและทายเลม คือ  

1.  สวนเนื้อหา คือ รายการอางอิง  (Reference List) ซ่ึงจะมีรูปแบบการอางอิงท่ีใชอยูท่ัวไป 3 แบบ 
ไดแก แบบเชิงอรรถ แบบแทรกในเนื้อหา และแบบอางอิงทายบท  

2.  สวนทายเลม คือ บรรณานุกรม  (Bibliography)  ซ่ึงไดแก รายละเอียดของแหลงสารสนเทศท่ีใช
อางอิงในเนื้อหาทุกรายการ ท้ังท่ีปรากฏชัดเจนโดยเขียนอางอิงไว และสวนท่ีไมปรากฏชัดเจน แตอาจจะเปน
เพียงการรวบรวมความคิดหลายๆ แนวแลวนํามาเรียบเรียงใหม 

วิธีเขียนอางอิง  
1. การอางอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote)  
    เปนการอางอิงท่ีแยกการอางอิงออกจากเนื้อหาโดยเด็ดขาด โดยใหอยูสวนลางสุดของหนากระดาษ

แตละหนา  
 
 



2. การอางอิงทายบท  
    เปนการอางอิงท่ีสะดวก เนื่องจากไมตองพะวงการกะระยะเนื้อท่ีแตละหนาของบทนิพนธเพ่ือเผื่อ

เขียนอางอิงเหมือนการอางอิงแบบเชิงอรรถ เพราะการอางอิงท้ังหมดจะไปรวมอยูหนาสุดทายของแตละบท  
 3. การอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา  
     เปนการอางอิงท่ีอยูรวมกันกับเนื้อหา ไมแยกกันคนละสวนเหมือนการอางอิงแบบเชิงอรรถหรือ
แบบการอางอิงทายบท ทําใหรูปแบบการอางอิงกะทัดรัด และยืดหยุนกวา เพราะสามารถเขียนชื่อผูแตงให
กลมกลืนไปกับเนื้อหาได หรือจะแยกใสไวในวงเล็บก็ได 
สรุปหลักเกณฑท่ัวๆ ไปของการอางอิงท้ัง 3 แบบ  

1.  เม่ือตัดสินใจเลือกใชการอางอิงแบบใด ใหใชแบบนั้นไปจนจบบทนิพนธเรื่องนั้นๆ จะใชหลายๆ 
แบบผสมกันไมได อีกท้ังจะตองเปนแบบเดียวกันกับบรรณานุกรม  

2.  รายชื่อการอางอิงท้ังหมด จะตองไปปรากฏอยูในบรรณานุกรม จะขาดไปไมไดแมแตรายการเดียว 

หลักเกณฑการเขียนอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา แบบ American Psychological Association (APA 
Style) 

 1.   การอางอิงจะมีชื่อผูแตง ปท่ีพิมพ และเลขหนา อยูในวงเล็บ แตถามีชื่ออยูแลว  
 ใหใสเฉพาะปท่ีพิมพใน เชน  

 -   ศักดิ์สิทธิ์ (2552) กลาววา การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก มักเก่ียวของกับ  
  แผนดินไหวท่ีเกิดข้ึนอยางรุนแรง 

 -  เปลือกโลก ประกอบดวยแผนดินขนาดใหญ 6-10 แผน (ศักดิ์สิทธิ์, 2552, น. 20) 
 2.   หลักเกณฑการลงรายชื่อผูแตง  
    2.1  คํานําหนาชื่อตามปกติใหตัดออก ไดแก นาย นาง นางสาว  
  2.2  ผูแตงท่ีมีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ ยศทางตํารวจ ยศทางทหาร และตําแหนงนักบวช  
  นําหนาชื่อ ใหคงไวตามปกติ โดยไมตัดท้ิงหรือยายท่ี เชน  
  -  ม.ล. ปน มาลากล  
  -  เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี 
   -  คุณหญิงเต็มสิริ บุณยสิงห 
   -  พลตรี ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช  

-  Sister Dorothy Smith  
 2.3 ตําแหนงทางวิชาการ (คําระบุบอกอาชีพ) ใหตัดท้ิง เชน  
  -  ศาสตราจารย ดร. วิษณุ เครืองาม ลงวา วิษณุ เครืองาม   

-  นายแพทยประเวศ วะสี  ลงวา ประเวศ วะสี 
  2.4  ผูแตงชาวตางประเทศใหเขียนเฉพาะนามสกุล เชน  
  -  Smith R Solvey   ลงวา  Solvey.  

-  Petit M Bretty  ลงวา  Bretty.  
 2.5 หนังสือท่ีออกในนามองคกร สมาคม หรือหนวยงานตางๆ สามารถใชชื่อหนวยงาน 
 นั้นเปนชื่อผูแตงได เชน กองการสังคีต ธนาคารนครหลวงไทย จํากด เปนตน  
  



 2.6  ถาผูแตงมี 2 คน ใหลงชื่อท้ังหมด  ระหวางชื่อใหค่ันดวย  “ และ ” หรือ “ & ”  
  แลว Comma (,) เชน  
  -  (สมศักดิ์ และอํานาจ, 2551)  
  -  (Kosslyn & Barrett, 1996) 
 2.7 ถาผูแตงมี 3-5 คน ในครั้งแรกท่ีลงรายการอางอิง ใหลงชื่อท้ังหมด และถามีการ 
 กลาวซํ้าใหลงเฉพาะชื่อคนแรก และใส “และคณะ” หรือ “et al.”   และถาในยอหนา 
 เดียวกันมีการอางอิงมากกวา 1 ครั้ง ใหลงเฉพาะชื่อคนแรก และใส “และคณะ” หรือ  
 “et al.”   แตไมตองลงปท่ีพิมพ เชน  
  -  (กมล, อํานาจ, สุชาติ, และศุภกิจ, 2549)  กรณีอางอิงครั้งแรก  
  -  (กมล และคณะ, 2549)  กรณีอางอิงครั้งท่ี 2 ของบทความ แตเปนครั้งแรกของยอหนา  
  -  (กมล และคณะ)  กรณีอางอิงครั้งท่ี 2 เปนตนไป ของยอหนา  
   2.8 ถาผูแตงตั้งแต 6 คน ข้ึนไป ใหลงเฉพาะชื่อคนแรก และใส “และคณะ” หรือ   
 “et al.” เชน   
  -  ปราณี วิมณ, ศักดิ์ดา สุวิทย, มณี ดวงแดง, ฉัตร ดีมาก, มณฤดี ศียากัลป,  
  อุทิศ แสวงโชค, 2544  

ลงเปน   (ปราณี และคณะ, 2544)  
  -  Smith, Jones, Bloggs, Ashe, Fauci, Wilson, 2000  
  ลงเปน  (Smith et al., 2000) 
 2.9 ถาผูแตงเปนองคกรหรือหนวยงานท่ีมีตัวยอ ใหกํากับตัวยอไวในวงเล็บเหลี่ยมดวย  
 เชน  
  -  (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ [สวทช], 2550)  กรณี 
 อางอิงครั้งแรก  
  -  (สวทช, 2550)  กรณีอางอิงครั้งท่ี 2 เปนตนไป  
 2.10 ในกรณีท่ีไมสามารถหาสารนิเทศตนฉบับของเอกสารอางอิงได ใหระบุแหลง 
 สารนิเทศตนฉบับกอน แลวตามดวยคําวา “อางถึงใน” สําหรับสารนิเทศภาษาไทย และ “as 
cited in” สาหรับสารนิเทศภาษาอังกฤษ เชน  
  -  สารนิเทศตนฉบับ คือ ทองฉัตร หงสทอง, 2517  
        สารนิเทศรอง คือ นวลจันทร ผองอําไพ, 2542  
        ลงเปน  (ทองฉัตร อางถึงใน นวลจันทร, 2542)   

-  สารนิเทศตนฉบับ คือ Regier, A. A., Narrow, W. E., & Rae, D. S., 1990  
        สารนิเทศรอง คือ Coltheart, M., Curtis, B., Atkins, P., & Haller, M., 1993  
  ลงเปน  

(Regier, Narrow, & Rae as cited in Coltheart, Curtis, Atkins, & Haller, 1993) 
 

 

 



วิธีเขียนบรรณานุกรม 

รวบรวมแหลงสารนิเทศท่ีอางอิงไวครบถวนท้ังหมด แลวใหนํามาเรียงลําดับตามตัวอักษรของ รายการแรก 
โดยเรียงตามแบบพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน โดยเรียงลําดับเอกสารอางอิง ท่ีเปนภาษาไทยกอน 
แลวจึงตามดวยภาษาอังกฤษ  
 การเรียงตัวอักษร     
 -   รายการภาษาไทยใชหลักการเรียงตัวอักษรและสระตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
 ดังนี้  
 อะ   อัว อัวะ   อา   อํา   อิ อี อึ อือ     อุ อู 

เอ   เอะ   เอา   เอาะ   เอิน   เอีย   เอียะ   เอือ   เอือะ   แอ  แอะ   
โอ โอะ   ใอ   ไอ  
 

 -   รายการภาษาตางประเทศใหเรียงตามลําดับตัวอักษรตออักษร  เชน  
     Holm, R. R. (1987).    
      Holmes, O. (1975). 
 

หลักเกณฑการเขียนบรรณานุกรมแบบ American Psychological Association (APA Style) 

1.   การลงรายชื่อผูแตง มีหลักเกณฑดังนี้ 
     1.1 ถาผูแตงมากกวา 1 คน แตไมเกิน 6 คน ใหลงชื่อท้ังหมด ระหวางชื่อใหค่ันดวย   
 เครื่องหมายจุลภาค (,) แลวเวน 1 วรรค และหลังชื่อคนสุดทายใหใสเครื่องหมาย  
 มหัพภาค (.) เชน  
  -  ปราณี วิมณ, ศักดิ์ดา สุวิทย, มณี ดวงแดง, ฉัตร ดีมาก, มณฤดี ศียากัลป, และอุทิศ  
  แสวงโชค.  
 1.2 ถาเปนภาษาอังกฤษ ใหใช  Surname ข้ึนตน ตามดวยเครื่องหมายจุลภาค (,)   
 เวน 1 วรรค ตามดวยอักษรตัวใหญตัวแรกของชื่อตน ตามดวยเครื่องหมายมหัพภาค     
 (.)  และถามีชื่อกลางก็ใหใชตัวอักษรตัวใหญตัวแรกของชื่อกลาง ตามดวย  
 เครื่องหมายมหัพภาค (.) เชน  
  -  Smith, A. K., Jones, B. C., Bloggs, T. C., Ashe, P. T., Fauci, A. S., & Wilson, J. D.  
   1.3 ถาผูแตงมากกวา 6 คน ใหลงชื่อถึงคนท่ี 6 แลวลงคําวา  “และคณะ” ในภาษาไทย  
 แลวตามดวยเครื่องหมายมหัพภาค (.) เชน  
  -  ปราณี วิมณ, ศักดิ์ดา สุวิทย, มณี ดวงแดง, ฉัตร ดีมาก, มณฤดี ศียากัลป,   
  อุทิศ แสวงโชค, และคณะ.  
 1.4 ถาเปนภาษาอังกฤษใหลงชื่อถึงคนท่ี 6 แลวลงคําวา   “et al” ในภาษาอังกฤษ  
  แลวตามดวยเครื่องหมายมหัพภาค (.) โดยไมตองมี And Sign (&) เชน  
  -  Smith, A. K., Jones, B. C., Bloggs,  T. C., Ashe, P.  T., Fauci, A. S., Wilson, 
  J. D., et al.  



   1.5 กรณีท่ีไมปรากฏชื่อผูแตง ใหเลื่อนรายการชื่อเรื่องหรือรายการท่ีอยูถัดไปมา  
 เปนรายการแรกแทนชื่อผูแตง  
   1.6 ในกรณีท่ีเอกสารอางอิงมีเฉพาะชื่อบรรณาธิการ (Editor) ใหลงชื่อผูแตงตามดวย  
 เครื่องหมายมหัพภาค (.) แลวเวน 2 วรรค และ ตามดวยคําวา  “(บรรณาธิการ)”  สวนสารนิเทศ
ท่ีเปนภาษาอังกฤษ ใหใชคําวา “(Ed.)” หรือ “(Eds.)”  
 1.7 ในกรณีท่ีใชชื่อหนวยงานราชการเปนชื่อผูแตงหนังสือ ใหใชหนวยงานระดับกรม หรือ
เทียบเทาข้ึนไป  สวนหนวยงานตั้งแตระดับกองหรือเทียบเทาลงไป ถึงแมจะเปนเจาของผลงานก็ใหใชชื่อ
หนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทาข้ึนไป สวนหนวยงานยอยท่ีเปนเจาของผลงานใหลงเปนชื่อผูรับผิดชอบในการ
พิมพ (มหาวิทยาลัย เปนหนวยงานเทียบเทาระดับกรม)  
    1.8  หนวยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน หรือบริษัท ธนาคาร ฯลฯ ใหใชชื่อหนวยงาน 
 นั้นๆ เปนชื่อผูแตง 
 1.9  ในกรณีท่ีไมสามารถหาสารนิเทศตนฉบับของเอกสารอางอิงได ใหระบสารนิเทศรอง  
 เชน  
  -  สารนิเทศตนฉบับ คือ ทองฉัตร หงสทอง, 2517  
           สารนิเทศรอง คือ นวลจันทร ผองอําไพ, 2542  
        ลงเปน  

 นวลจันทร ผองอําไพ. (2542). การศึกษา. (พิมพครั้งท่ี 4). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ          
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  

-  สารนิเทศตนฉบับ คือ Regier, A. A., Narrow, W. E., & Rae, D. S., 1990  
        สารนิเทศรอง คือ Coltheart, M., Curtis, B., Atkins, P., & Haller, M., 1993  
       ลงเปน 

Coltheart, M., Curtis, B., Atkins, P., & Haller, M. (1993). Models of  reading   
aloud. Psychological Review, 100(2), 589-608.  

 2. การลงรายการชื่อเรื่อง  
 2.1 กรณีเปนวารสาร ใหใชตัวปกติ ไมตองขีดเสนใต ไมตองทําตัวหนา และไมตองทําตัวเอน  
 สวนชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ใหเขียนอักษรตัวแรกของคําแรกดวยตัวพิมพใหญ   
 นอกนั้นเปนตัวพิมพเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะอ่ืนๆ และอักษรตัวแรกของคําแรกท่ีเปนชื่อ 
 ขยายความ เชน  
  -  การใชจุลินทรียอีเอ็มในถังเติมอากาศของระบบเอเอสเพ่ือการบําบัดน้ําเสียจาก 
 โรงงานผลิตผลิตภัณฑไสกรอก.  
  -  Maximum acceptable weight of lift in Thai female: Psychophysical 
approach.  
 2.2  กรณีเปนหนังสือ ไมตองขีดเสนใต ใหทําตัวหนา สวนชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ใหเขียน 
 อักษรตัวแรกของคําแรกดวยตัวพิมพใหญ นอกนั้นเปนตัวพิมพเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะ อ่ืนๆ      
และอักษรตัวแรกของคําแรกท่ีเปนชื่อขยายความ เชน  
  -  คูมือทําวิทยานิพนธ.  
  -  How to write a research paper.  



 3. การลงรายการชื่อวารสาร ใหใชเหมือนการลงรายการชื่อหนังสือ และใหลงชื่อเต็ม หามใชชื่อยอ 
เชน  
  -  วารสารอนามัยส่ิงแวดลอม.  
  -  Journal of Occupational and Environmental Hygiene.  
 4.   การลงรายการครั้งท่ีพิมพ ตั้งแตพิมพครั้งท่ี 2 เปนตนไป จึงจะใสไวในวงเล็บหลังรายการ 
 ชื่อเรื่อง ถาเปนภาษาอังกฤษใหใชคํายอวา “ed.” เชน  
  -  (พิมพครั้งท่ี 3).  
  -  (3rd ed.).  
 5.   การลงรายการท่ีเก่ียวของกับการพิมพ 
     5.1 เมืองท่ีพิมพ ใหลงเฉพาะชื่อเมืองหรือชื่อจังหวัด ซ่ึงเปนท่ีตั้งของผูรับผิดชอบในการ 
  พิมพ ไมตองใสชื่อประเทศ สําหรับชื่อเมืองในสหรัฐอเมริกา หากเปนชื่อเมืองท่ีมีอยู  
 ในหลายรัฐ เมืองท่ีไมเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป หรือซํ้ากับชื่อเมืองในประเทศอ่ืน ใหใสชื่อยอรัฐกํากับ สวนชื่อ
เมืองในประเทศอ่ืนๆ ถาเปนเมืองท่ีรูจักอยางกวางขวาง ไมตองใสชื่อประเทศกํากับ เชน  
   -  กรุงเทพมหานคร ลงวา กรุงเทพฯ   
   -  ชลบุรี  ลงวา ชลบุรี 
    -  Boston, MA  ลงวา  Boston  
   -  Hillsdale, NJ  ลงวา  Hillsdale, NJ  
 หมายเหตุ  รายชื่อเมืองท่ีไมตองมีชื่อรัฐ หรือชื่อประเทศกํากับ ไดแก 
   Baltimore   New York   Amsterdam   Paris      Vienna  

Philadelphia   Jerusalem   Rome      Chicago   Moscow  
Boston    London     Stockholm   Tokyo     Milan  
Los Angeles   San Francisco    

   5.2 ผูรับผิดชอบในการพิมพ หากจัดทําโดยหนวยงาน องคกร สมาคม ท้ังทางราชการ  
 และเอกชน ใหนํามาใสลงในรายการผูรับผิดชอบในการพิมพ ไดตั้งแตหนวยงาน 
 ระดับยอยท่ีเปนผูจัดทําจริงๆ และหนวยงานระดับใหญ (ระดับกรมหรือเทียบเทา)  
 แทนชื่อสํานักพิมพ โรงพิมพ หรือบริษัทท่ีเปนผูจัดพิมพ  
   ถาปรากฏชื่อผูรับผิดชอบในการพิมพ ท่ีมีท้ังสํานักพิมพและโรงพิมพ ใหใส  
 เฉพาะชื่อสํานักพิมพ โดยตัดคําวา “สํานักพิมพ” ออก  ยกเวน สํานักพิมพของ  
 มหาวิทยาลัย ใหใสคําวา “สํานักพิมพ” ลงไปดวย เชน 
   -  สํานักพิมพดอกหญา   ลงวา  ดอกหญา   
   -  สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ลงวา สํานักพิมพ       
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
    -  McGraw-Hill Book Company  ลงวา  McGraw-Hill  

  ถาปรากฏวา มีเฉพาะชื่อโรงพิมพ ใหลงคําวา “โรงพิมพ” ดวย เชน   
   -  โรงพิมพชลบุรีการพิมพ  ลงวา โรงพิมพชลบุรีการพิมพ 
    -   Leisure Press      ลงวา   Leisure Press  
 

  
 



  ถาปรากฏวา มีเฉพาะชื่อบริษัท ใหจัดคําวา “บริษัท...จํากัด” ออก เชน  
   -  บริษัท นานมี จํากัด      ลงวา   นานมี 

  -  Clayton Company      ลงวา   Clayton  
 

    ถาไมปรากฏชื่อผูรับผิดชอบในการพิมพ ใหระบุ  “ม.ป.ท.” (ไมปรากฏท่ีพิมพ)  
 สําหรับเอกสารอางอิงภาษาอังกฤษใหใช “n.p.” (No Place of Publishing)  
  6. การลงรายการเก่ียวกับปท่ีพิมพ ใหลงปท่ีพิมพของเอกสารอางอิงตามท่ีปรากฏ   
  ดวยตัวเลขอารบิค และถาไมปรากฏปท่ีพิมพ ใหระบุ  “ม.ป.ป.” (ไมปรากฏปท่ีพิมพ)   
 และ “n.d.” (No Date) สําหรับเอกสารอางอิงภาษาอังกฤษ  
 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
          1. รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

2. ซ่ือสัตยสุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝเรียนรู 
5. อยูอยางพอเพียง 
6. มุงม่ันในการทํางาน 
7. รักความเปนไทย 

            8.  มีจิตสาธารณะ 
สมรรถนะสําคัญ 

          1. ความสามารถในการสื่อสาร  

 2. ความสามารถในการคิด  

3. ความสามารถในการแกปญหา  

 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  

 กิจกรรมการเรียนรู 
 1.บรรยาย ซักถาม  

2.แนะนําสารสนเทศ 
กิจกรรมนําเขาสูการเรียน 

1. ถาม-ตอบตามความเขาใจ 
2. ใหนักเรียนแสดงความเห็น 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
1.ใหนักเรียนอภิปรายและซักถาม  
2.ใหนักเรียนทําใบงาน  

กิจกรรมรวบยอด 
1.ผูสอนสรุปเนื้อหา  
2.ผูสอนแนะนําทรัพยากรสารสนเทศ 



ส่ือการเรียนรู 
1.เอกสารประกอบการสอน 
2.ใบงาน  

 
 
 
การวัดและการประเมิน 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 
สาระสําคัญ ใบงาน/การมสีวนรวม 

ในช้ันเรียน 
ใบงาน ผาน/ไมผาน 

ตัวช้ีวัด ใบงาน/การมสีวนรวม 
ในช้ันเรียน 

ใบงาน ผาน/ไมผาน 

คุณลักษณะอันพ่ึงประสงค ใบงาน/การมสีวนรวม 
ในช้ันเรียน 

ใบงาน ผาน/ไมผาน 

สมรรถนะ ใบงาน/การมสีวนรวม 
ในช้ันเรียน 

ใบงาน ผาน/ไมผาน 

 
   
 
                ลงชื่อ ..................................................................... ผูสอน 
                         (...................................................................) 



ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
 
                                   
........................................................................................................................ 

     ลงชื่อ .....................................................................  
     (...................................................................) 

     
 
ความเห็นของผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารวิชาการ 
 
                     ........................................................................................................................ 

     ลงชื่อ .....................................................................  
(..................................................) 

        รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ฝายมัธยม 
 
 
ความเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน 
 
                       ........................................................................................................................ 

      ลงชื่อ .......................................................................  
                ( ..............................................................) 
                           ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต 
                                                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



บันทึกหลังสอน 
 1. ผลการสอน 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 2. ปญหาและอุปสรรค 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 3.ขอเสนอแนะ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

     ลงชื่อ ............................................................. ผูสอน 
  (........................................................) 

          
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7 

หนวยการจัดกิจกรรมท่ี  7           เรื่อง การนําเสนอผลงาน 
ช่ือวิชา คนควาอิสระ       ช่ือรายวิชา        กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน         
ช้ัน  มัธยมศึกษาปท่ี 3     ภาคเรียนท่ี 1   ปการศึกษา 2561  เวลา  3  ช่ัวโมง 
ผูสอน    อาจารยสุมิตรา  สุวรรณ     
 
จุดประสงคการเรียนรู 

1.เพ่ือใหเขาใจวิธีการนําเสนอผลงาน 

2.เพ่ือใหสามารถนําเสนอผลงานการศึกษาคนควาได 

สาระสําคัญ 
1.การนําเสนอผลงาน 
2.วิธีการนําเสนอผลงาน 

 
สาระการเรียนรู 
 
การนําเสนอ 
  นอกจากการเลือกรูปแบบของการนําเสนอ  ใหถูกตองและเหมาะสมแลว  จะตองคํานึงถึงลักษณะของ
การนําเสนอ  ท่ีจะชวยใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการนําเสนอดวย  โดยท่ัวไปลักษณะของการนําเสนอท่ี
ดี  ควรมีดังตอไปนี้ 
  1.  มีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน  กลาวคือ  มีความตองการท่ีแนชัดวา  เสนอเพ่ืออะไร  โดยไมตองใหผูรับ
รับการนําเสนอตองถามวาตองการใหพิจารณาอะไร 
  2.  มีรูปแบบการนําเสนอเหมาะสม  กลาวคือ  มีความกระทัดรัดไดใจความ  เรียงลําดับไมสนใชภาษา
เขาใจงาย  ใชตาราง  แผนภูมิ  แผนภาพ  ชวยใหพิจารณาขอมูลไดสะดวก 
  3.  เนื้อหาสาระดี  กลาวคือ  มีความนาเชื่อถือ  เท่ียงตรง  ถูกตอง  สมบูรณครบถวน ตรงตามความ
ตองการ  มีขอมูลท่ีเปนปจจุบันทันสมัย  และมีเนื้อหาเพียงพอแกการพิจารณา 
  4.  มี ขอเสนอท่ีดี  กลาวคือ  มีขอเสนอท่ีสมเหตุสมผล  มีขอพิจารณาเปรียบเทียบ ทางเลือกท่ีเห็นได
ชัด  เสนอแนะแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน             
 
 
 
 
 
 



 
คุณสมบัติของผูนําเสนอ 
  ในการนําเสนอดวยวาจา  คุณสมบัติอันเปนลักษณะประจําตัวของผูนําเสนอ  ถือไดวาเปนสวนสําคัญ
ของความสําเร็จในการนําเสนอ  เพราะคุณสมบัติของผูนําเสนอจะมีอิทธิพลตอการโนนนาวชักจูงใหเกิดความ
สนใจ  ความไววางใจ  เชื่อถือ  และการยอมรับไดมาก  เทากับหรือมากกวาเนื้อหาท่ีนําเสนอ 
          ผูนําเสนอท่ีประสพความสําเร็จสวนใหญ  จะมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
   1.       มีบุคลิกดี 
   2.       มีความรูอยางถองแท 
   3.       มีความนาเชื่อถือไววางใจ 
   4.       มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
   5.       มีภาพลักษณท่ีดี 
   6.       มีน้ําเสียงชัดเจน 
    7.       มีจิตวิทยาโนนนาวใจ 
   8.       มีความสามารถในการใชโสตทัศนอุปกรณ 
   9.       มีความชางสังเกต 
      10.     มีไหวพริบปฏิภาณในการคําถามดี 
            
  การสรางงานนําเสนอท่ีดีตองมีแบบแผน ตองเตรียมการ ใชท้ังศาสตรและศิลป เริ่มตนจากจุดประสงค
ในการนําเสนอ วาจะนําเสนอเรื่องอะไร ใครเปนผูรับฟง มีกลุมเปาหมายก่ีทาน ใชอุปกรณใดในการนําเสนอ 
ฯลฯ สิ่งสําคัญท่ีขาดไมไดคือ ตองมีระบบตรวจสอบการรับฟงวาผูฟงมีความเขาใจถูกตองตรงกับท่ีเราเสนอ 
เพียงใด 
          ข้ันตอนการสรางงานนําเสนอไมมีหลักเกณฑท่ีแนนอนตายตัว จากประสบการณของผูเขียนพบวาหาก
เราจัดเตรียมงานเสนออยางรัดกุม โดยอยูในกรอบแบบแผนท่ีวางไว งานนําเสนอจะออกมาดีแนนอน 
           
   1. เตรียมขอมูล การเตรียมตัวสําหรับงานนําเสนอ ตองมีขอมูลท้ังในสวนของผูบรรยายและผูฟง
บรรยาย เรียกวาตองรูเขารูเรา หากทําเชนนี้รบก่ีครั้งก็ชนะ ดานหนึ่งคือตองหาขอมูลท่ีดีท่ีสุดเพ่ือใชนําเสนอ 
เริ่มจากตองทราบวาการนําเสนอในครั้งนี้มีจุดประสงคอะไร ตองการใหผูฟงทราบอะไรบาง ใครเปนผูท่ี
เหมาะสมในการถายทอดสิ่งเหลานี้ และอีกดานหนึ่งก็เปนสวนสําคัญคือ ตองทราบวาผูฟงเปนใคร มีวุฒิภาวะ 
การศึกษาระดับใด มีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับสิ่งท่ีจะนําเสนอบาง หรือมีความสนในสิ่งนี้หรือไม เม่ือทราบ
วัตถุประสงคอยางคราวๆแลว ตอไปก็ใหรวบรวมขอมูลท่ีเรามีอยูมาทําการวิเคราะหวาขอมูลใดท่ีควรนํามา ใส
ไวในสไลดบาง มีขอมูลใดท่ีเปนสวนสําคัญและยังขาดอยู ก็ใหหามาใหครบถวน 
   
  2. จัดทํางานนําเสนอ เม่ือมีขอมูลจนครบถวน ก็ใหนําขอมูลตางๆมาสรางเปนงานนําเสนอ เริ่มจาก
การจัดเตรียมหัวขอหลักๆใหเหมาะสม ใหเปนไปตามจุดประสงคท่ีวางเอาไวคือ ตองทราบวาในสไลดแตละ
แผนมีวัตถุประสงคอะไร ควรมีขอขอความใดบาง เม่ือครบถวนแลว จึงคอยตกแตงแตละสไลดใหสวยงาม การ
ตกแตงอาจใสรูปภาพ ใสกราฟ ตัวการตูน ใสเสียง ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ 
                    เม่ือเราสรางงานนําเสนอเสร็จแลว ก็ใหจัดพิมพเอกสารลงกระดาษ เพ่ือเตรียมไวแจกผูเขารับ
ฟงการบรรยาย แนะนําวาควรจัดทําเผื่อไวสัก 30 เปอรเซ็นต เพราะเอกสารท่ีเหลือดีกวาไมมีพอแจกผูฟง   



3. ซักซอมกอนนําเสนอจริง เม่ือไดสรางงานนําเสนอพรอมกับพิมพเอกสารเตรียมไวแลว สิ่งท่ีตองทํา
ตอไปคือ การซักซอมการบรรยาย ผูอานสามารถตรวจสอบทาทางตัวเองไดในกระจกบานใหญๆ สังเกตน้ําเสียง
และทาทาง เพ่ือปองกันการประหมาขณะอยูทามกลางสายตาประชาชนจํานวนมาก จุดประสงคของการซอม
กอนการนําเสนอจริงมีดังนี้คือ 
                - ซอมเพ่ือใหเขาใจขอมูลอยางถองแท ในขณะท่ีผูอานทดลองบรรยายแตละหัวขอสไลด จะทราบ
โดยทันทีวาหัวขอใดควรเนนพิเศษ หัวขอใดควรขามไป ขอดีอีกประการหนึ่งของการซอมการบรรยายคือ 
ผูบรรยายจะรูดวยตนเองวาอธิบายจุดใดไดไมดี ซ่ึงอาจเกิดจากตัวผูบรรยายเองไมเขาใจหัวขอนี้ หรือขอมูลท่ี
ไดมายังไมกระจางเพียงพอ 
                 - ซอมเพ่ือลําดับการนําเสนอท่ีถูกตอง ขณะทดลองบรรยาย หากพบวาหัวขอใดท่ีมีลําดับไม
ถูกตอง ก็สามารถกลับไปแกไขไดทันที 
                  - ซอมเพ่ือใหเกิดความม่ันใจ การทดลองซอมจริงๆหนากระจก วิธีการเนนเสียง กิริยาทาทาง 
หากเราซอมไปเรื่อยๆ จะเกิดความชํานาญและความม่ันใจ ชวยใหภาพโดยรวมของการนําเสนอจริงเปนไป
อยางราบรื่น 
                   - ซอมเพ่ือหากําหนดเวลาท่ีแนนอน การจับเวลาการซอมบรรยาย จะไดทราบวาควรเนนหัวขอ
ใดบาง  หรือควรใชเวลากับเรื่องใดเปนพิเศษ ถาพบวาใชชวงเวลาใดไมเหมาะสมเราจะไดหาทางปองกันและ
แกไขไดทันที 
  4. นําเสนอจริง ขณะนําเสนอจริง ผูบรรยายควรเปนสวนเดียวกับผูฟง กลาวคือควรทําใหบรรยากาศ
การบรรยายเปนกันเอง เม่ือเปนกันเองแลวเรื่องตางๆ ก็จะงาย ผูบรรยายก็ไมเกร็ง ผูฟงรูสึกสบาย งานนําเสนอ
ก็จะราบรื่นไปดวยดี 
               - ขณะนําเสนอ PowerPoint มีทางเลือกในการเปลี่ยนสไลดไดหลายทาง คุณอาจใชเมาสคลิก 
หรือใชคีย นอกจากนี้ยังสามารถวาดเสนบางสวนบนสไลดในขณะทําการบรรยาย 
                    คุณสมบัติอยางหนึ่งใน PowerPoint ท่ีอํานวยความสะดวกในการบรรยาย ไดแก การเลือก
แสดงบางสไลดท่ีตองการ ผูบรรยายสามารถกําหนดใหแสดงบางกลุมสไลด หรือกระโดดไปยังสไลดในแผนใดๆ
ก็ได รวมท้ังสามารถอางอิงกับแหลงขอมูลอ่ืนๆ เชน อินเตอรเน็ต 
                -  การพูด การสื่อความหมาย การโนมนาวจิตใจใหคนตางวัย ตางอาชีพ ตางฐานะความรู ฯลฯ 
ใหมีเจตคติท่ีดีและเขาใจในสิ่งท่ีเราอยากนําเสนอจําเปนตองมีวิธีการนําเสนอ ท่ีดี ประทับใจ และโดดเดนเหนือ
คูแขง ซ่ึงคนเราทุกคนไมวาจะเปนผูบริหาร พอคา พนักงานขาย วิทยากร หรือบุคคลตางๆ จะตองฝกทักษะ
และพัฒนาฝมือในการนําเสนอความคิดหรือสินคาของตนตั้งแตระดับ งายๆ จนกระท่ังถึงวิธีการนําเสนอแบบ
มืออาชีพ “ทานจะไดรับผลตอบแทนตามมาอยางคุมคา หากทานจะมีความตั้งใจจริงท่ีจะสื่อสารใหคนจํานวน
หนึ่งเขาใจทานไดอยาง แทจริงเทานั้น” 
                    Alan Loy McGinnis Bringing Out the Best in People, Augsburg Publishing House, 
Minneapolis, 1985, p 167 
                     
วิธีการนําเสนอ 
ข้ันตอนการเตรียมตัว 
  1. เขียนกระดาษโนตหรือกระดาษดัชนี เขียนความคิดหลักๆ ลงในกระดาษดัชนี ไมตองเขียน
รายละเอียด ไมอยางนั้นจะตองติดอยูกับชะตากรรมของการกมมองแลวจองไปท่ีกระดาษโนตขณะอานไปดวย 



ใสขอเท็จจริงตลกๆ คําถามท่ีจะใหผูคนมีสวนรวม และกิจกรรมท่ีเชื้อเชิญใหผูคนมีสวนรวมลงในกระดาษเพ่ือ
จะเอามาแบงปนหนาชั้นเรียน 
  - เขียนคําหลักหรือความคิดหลัก ถาคุณจําเปนตองดูกระดาษดัชนี คุณก็จะแคมองลงไปปราดเดียว
เพ่ือขอมูล ไมใชอานทุกคําท่ีเขียน 
  - สวนมากแลว การใสขอมูลลงไปในกระดาษดัชนีจะชวยใหคุณจําขอมูลได ตอใหคุณไมจําเปนตองมี
กระดาษโนตก็ได แตมันก็ปลอดภัยกวาถาจะมีไว เผื่อคุณลืมวาจะตองพูดอะไร 
  2. ฝกซอม  ในการนําเสนอสวนมาก มันชัดเจนเลยวาใครซอมมาหรือใครไมไดซอม ฝกกับสิ่งท่ีคุณจะ
พูดและจะพูดมันยังไง คุณจะม่ันใจมากข้ึนเม่ือตองออกไปนําเสนอจริง และคุณจะลดการพูดคําวา “แบบ” 
และ “เออ” ไดมาก ไมเหมือนคนท่ีพยายามจะออกไป “ขายผาเอาหนารอด” 

 -เวลาจะซอมนําเสนองานใหซอมตอหนาคนในครอบครัว เพ่ือน หรือหนากระจก อาจจะดีกวาถาซอม
ตอหนาเพ่ือนท่ีรูจักกันดี เพราะจะชวยใหคุณไดจําลองความรูสึกตอนท่ีอยูหนาชั้นเรียน 

-ขอผลตอบรับจากเพ่ือนเม่ือนําเสนอเสร็จแลว การนําเสนอยาวไปหรือเปลา การสบตากับผูฟงของคุณ
เปนอยางไรบาง คุณตะกุกตะกักบางไหม คุณอธิบายทุกประเด็นไดกระจางหรือเปลา 
  -ทําการวิจารณการซอมนําเสนองาน ทาทายตัวเองเพ่ือใหทําในสิ่งท่ีคุณคิดวาจะพัฒนามันตอไปได
ระหวางการนําเสนอจริง เม่ือถึงเวลาท่ีตองออกไปเจอของจริง คุณจะรูสึกม่ันใจวาคุณไดพยายามมากเปนพิเศษ
ตอสิ่งท่ียากท่ีสุดสําหรับตนเองแลว 
  3. หาขอมูล เพ่ือท่ีจะมีการนําเสนอท่ีผูคนสนใจ คุณจําเปนจะตองรูวาตัวเองกําลังพูดถึงอะไรอยู คุณ
ไมจําเปนตองเปนผูเชี่ยวชาญ หรืออานหนังสือทุกเลมหรือเว็บไซตทุกเว็บท่ีเขียนเก่ียวกับหัวขอของคุณ แตคุณ
ควรจะสามารถตอบคําถามทุกคําถามท่ีอาจารยและเพ่ือนรวมชั้นอาจจะถามคุณได 
  - หาขอความอางอิงจากแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือได ขอความอางอิงจะทําใหการนําเสนอดีมากท่ีสุด ใชสิ่ง
ท่ีคนฉลาดท้ังหลายเคยพูดเอาไวมาใสในงานนําเสนอไมไดทําใหคุณดูฉลาดข้ึนเทานั้น แตยังแสดงใหอาจารย
เห็นดวยวาคุณใชเวลาไปกับการคิดถึงสิ่งท่ีคนอ่ืนไดพูดเอาไวดวย 
  - ดูใหแนใจวาแหลงขอมูลของคุณเชื่อถือได ไมมีอะไรจะทําลายความม่ันใจของคุณไดเทากับ
ขอเท็จจริงท่ีกลายเปนเพียงขอเท็จท่ีไมจริง อยาเชื่อขอมูลท่ีเอามาจากในอินเทอรเน็ตเสมอไป 
 
ข้ันนําเสนอ 
  1. ยิ้มไปท่ีผูฟง เม่ือถึงเวลานําเสนอ ไมมีอะไรท่ีจะดึงความสนใจของผูฟงมาไดมากเทากับการยิ้มตาม
ธรรมเนียม ทําตัวใหมีความสุข คุณกําลังจะสอนสิ่งท่ีคนท้ังชั้นเรียนไมเคยรูมากอน 
  งานวิจัยเผยวาการยิ้มเปนสิ่งท่ีติดตอได ซ่ึงหมายความวาเม่ือคุณยิ้ม ก็จะเปนการยากตอทุกคนท่ีจะ
“ไม”ยิ้ม ดังนั้นถาคุณอยากจะใหงานนําเสนอของคุณดําเนินไปอยางไมตองเจอกับอุปสรรคก็บังคับตัวเองใหยิ้ม
เขาไว สิ่งนั้นจะทําใหทุกคนยิ้ม และรอยยิ้มของคนเหลานั้นก็อาจจะทําใหคุณยิ้มข้ึนมาจริงๆ ก็ได 
  2. รูสึกม่ันใจในงานท่ีคุณจะนําเสนอ เม่ือคุณจะนําเสนองานใหกับคนในชั้นเรียน โดยเฉพาะเม่ือ
อาจารยยกใหคุณทําหนาท่ีของเขาสักพักหนึ่ง มันก็เปนงานของคุณท่ีจะตองทําใหแนใจวาทุกคนเขาใจสิ่งท่ีคุณ
พยายามจะบอกพวกเขา ดูใหแนใจวาคุณใหความสนใจกับวิธีท่ีอาจารยสอนกอนท่ีคุณจะนําเสนองานเพราะ
อาจารยก็คือผูเชี่ยวชาญในการนําเสนอ 
  - จินตนาการใหเห็นความสําเร็จในชวงกอน, ระหวาง, และหลังการนําเสนองาน ถอมตัวกับสิ่งท่ีคุณทํา 
ไมมีประโยชนท่ีจะโอหัง แตใหจินตนาการถึงการนําเสนอท่ีประสบความสําเร็จตลอดเวลา อยาใหความคิดเรื่อง
ความลมเหลวเขามาในหัวคุณได 



  - ในหลายๆ ทาง ความม่ันใจของคุณก็สําคัญพอๆ กับขอมูลท่ีคุณกําลังนําสง คุณไมอยากจะเผยแพร
ขอมูลผิดๆ หรือพูดขามในสิ่งท่ีอุตสาหคนความาก็จริง แตสิ่งท่ีจะทําใหคุณไดรับคะแนนเพ่ิมและเปนสิ่งท่ี
เพ่ือนๆ จะเขาใจดวยนั้นคือระดับความม่ันใจของคุณตางหาก ถาคุณมีความม่ันใจ คุณจะแลกเปลี่ยนความคิด
กับเพ่ือนรวมชั้นไดดีกวา 
  - ถาคุณตองการเพ่ิมความม่ันใจ ใหคิดในภาพรวม หลังจาก 10 หรือ 15 นาที การนําเสนอของคุณจะ
เสร็จสิ้นลง อะไรท่ีจะเปนผลจากการนําเสนอของคุณในระยะยาว อาจจะไมมากก็ได พยายามทําใหดีท่ีสุดเทาท่ี
จะทําได แตถาคุณเริ่มประหมา ย้ํากับตัวเองวามันยังมีชวงเวลาท่ีสําคัญกวานี้ในชีวิตคุณท่ีกําลังจะมา 

3. สบตา ไมมีอะไรท่ีจะนาเบื่อไปกวาการฟงคนนําเสนอท่ีเอาแตกมมองพ้ืนหรือโพยกระดาษ ทําตัว
สบายๆ ผูฟงของคุณก็คือเพ่ือนๆ ท่ีคุณคุยอยูดวยตลอดนั่นแหละ พูดแบบเดียวกับท่ีคุณคุยกันปกติไดเชนกัน 
  ตั้งเปาวาตองมองไปท่ีทุกคนในหองเรียนอยางนอยหนึ่งครั้ง ดวยวิธีนี้ ทุกคนจะรูสึกวาคุณเปนสวนหนึ่ง
ของพวกเขา บวกกับตัวคุณเองก็จะดูเหมือนวาเขาใจสิ่งท่ีตัวเองพูดอยางดีดวย 
  4.จงแนใจวาคุณมีการเปลี่ยนเสียงสูงต่ํา เปาหมายคือมีสวนรวมกับคนฟง ไมใชทําใหพวกเขางวงนอน 
มีสีสันเวลาพูดถึงหัวขอของคุณ พูดราวกับวามันเปนสิ่งท่ีนาสนใจท่ีสุดในโลก เพ่ือนรวมชั้นของคุณจะขอบคุณ
คุณในเรื่องนี้เลยละ 
  การเปลี่ยนเสียงสูงต่ําก็คือการขยับเสียงข้ึนลงท่ีดีเจในรายการวิทยุใชกันเวลาพูด คือการใชเสียงสูงของ
คุณเวลาท่ีมันมีเรื่องนาตื่นเตน คุณไมจําเปนจะตองทําเสียงเหมือนกับวาคุณเพ่ิงไปเจอสิงโตมา แตคุณก็ไม
จําเปนตองทําเสียงเหมือนวาคุณเพ่ิงไดเจอกระรอกตัวนอยดวยเชนกัน แคเปลี่ยนโทนเสียงบางใหการนําเสนอ
นาสนใจข้ึน 
  5. ใชการขยับมือ ขยับมือของคุณไปดวยเม่ือคุณพูด ใชมือท้ังสองเพ่ือเนนประเด็นและทําใหคนฟงรูสึก
สนใจ มันจะนําพาพลังงานจากความประหมาของคุณไปอยูถูกท่ีถูกทาง 
  6. มีการลงทายท่ีดี คุณอาจจะเคยไดยินการลงทายการนําเสนองานดวยอะไรประมาณวา “อืม... แคนี้
แหละ” การปดทายของคุณเปนความประทับใจสุดทายของผูฟง รวมถึงอาจารยของคุณดวย ทําใหมันนา
ตื่นเตนดวยการแนะนําสถิติสุดทายหรืออะไรสักอยางท่ีสรางสรรคในตอนจบ การลงทายของคุณจะเปนอะไรก็
ไดท่ีทําใหคนฟงรูวาคุณนําเสนอจบแลว 
  - เลาเรื่อง บางทีอาจเปนเรื่องสวนตัว เรื่องเลาจะดีมากสําหรับการนําเสนองานวิชาประวัติศาสตรหรือ
ภาษาอังกฤษ บางทีคุณอาจจะสามารถโยงงานท่ีคุณนําเสนอกับเกร็ดประวัติของคนดังในประวัติศาสตรดวยได 
  - ถามคําถามท่ีกระตุนใหคิด การจบดวยคําถามเปนหนทางท่ีดีท่ีจะทําใหผูฟงนึกถึงการนําเสนอของ
คุณเองในทางท่ีนาสนใจ คุณมีการปดทายแบบท่ีคุณอยากจะใหเปนหรือเปลา 
  7. เดินกลับมาพรอมกับรอยยิ้ม รูไววาคุณเพ่ิงจะเอาชนะการนําเสนอของคุณมาหมาดๆ และคุณเพ่ิง
ทําในสิ่งท่ีคนหลายคนไมสามารถท่ีจะทําได อยารูสึกผิดหวังหากคุณไมไดรับเสียงปรบมือ ม่ันใจเขาไว 
ขอควรระวัง 

 - มีทาทางท่ีดี ไมกอดอกหรือไขวแขน ปลอยแขนอยางสบาย อยาทําหลังโกงใหยืดหลังตรงเขาไว 
  - พยายามอยาถกเถียงกับผูฟง สิ่งนี้ทําใหการนําเสนอของคุณดูแยลง แตบอกพวกเขาวาพวกเขามี
ประเด็นท่ีนาสนใจและคุณจะตรวจสอบแลวไปพูดคุยกับเขาในภายหลัง 
  - อยาลืมมองไปท่ีทุกคน ไมใชแคมองต่ําไปท่ีพ้ืน แตอยาจองหนาใครเปนพิเศษใหมองผานๆ ไปท่ัวชั้น
เรียน 
  - ถาคุณทําพลาดอะไร อยาไปกังวลกับมันมาก ถาคุณไมใหความสนใจกับมันดวยการพยายามแกไข
ตัวเอง คนก็จะไมสังเกตวาคุณทําผิด และเขาก็จะลืมไปโดยเร็ว 



  - จําเอาไววาตองทําใหเสียงดังเขาไว หรือหากเปนการแสดงก็ใหฝกซอมออกเสียงกอน 
  -จงม่ันใจและเม่ือคุณใกลจะถึงตอนจบของการนําเสนอใหถามผูฟงวาพวกเขามีคําถามหรือ
ขอเสนอแนะไหม สิ่งนี้จะทําใหคุณดูเปนมืออาชีพและทําใหท้ังชั้นเรียนรูวาคุณใสใจหัวขอนี้จริงๆ 
  - จําเอาไววาพาวเวอรพอยตคือเครื่องมือสําหรับผูฟงไมใชสคริปต การนําเสนอของคุณควรจะมีอะไร
มากกวาสิ่งท่ีคุณใสลงไปในนั้น และมันก็ไมควรจะมีตัวหนังสือมากเกินไปดวย 
  - พยายามพูดดวยคําสุภาพท่ีอยูในระดับเหมาะสม ข้ึนอยูกับวาคุณกําลังนําเสนองานใหใครดู 
  - ดูใหแนใจวาคุณมองไปท่ัวหอง ไมใชเพียงแคตรงกลางของหอง 
  - ขยับไปใหท่ัว! คุณไมจําเปนตองยืนอยูในท่ีท่ีเดียวตลอดเวลา มีความสุขกับมันหนอย ใชรางกายของ
คุณเพ่ือทําใหเสียงของคุณโดดเดนและจะทําใหการนําเสนอของคุณเปนธรรมชาติมากข้ึน 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
           1. รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

2. ซ่ือสัตยสุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝเรียนรู 
5. อยูอยางพอเพียง 
6. มุงม่ันในการทํางาน 
7. รักความเปนไทย 

            8.  มีจิตสาธารณะ 
สมรรถนะสําคัญ 

          1. ความสามารถในการสื่อสาร  

 2. ความสามารถในการคิด  

3. ความสามารถในการแกปญหา  

 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  

กิจกรรมการเรียนรู 
1.บรรยาย ซักถาม  
2.แนะนําสารสนเทศ 

กิจกรรมนําเขาสูการเรียน 
1. ถาม-ตอบตามความเขาใจ 
2. ใหนักเรียนแสดงความเห็น 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
1.ใหนักเรียนอภิปรายและซักถาม  
2.ใหนักเรียนทําใบงาน  

กิจกรรมรวบยอด 
1.ผูสอนสรุปเนื้อหา  
2.ผูสอนแนะนําทรัพยากรสารสนเทศ 

 



ส่ือการเรียนรู 
1.เอกสารประกอบการสอน 
2.ใบงาน  

 
 
 
การวัดและการประเมิน 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 
สาระสําคัญ ใบงาน/การมสีวนรวม 

ในช้ันเรียน 
ใบงาน ผาน/ไมผาน 

ตัวช้ีวัด ใบงาน/การมสีวนรวม 
ในช้ันเรียน 

ใบงาน ผาน/ไมผาน 

คุณลักษณะอันพ่ึงประสงค ใบงาน/การมสีวนรวม 
ในช้ันเรียน 

ใบงาน ผาน/ไมผาน 

สมรรถนะ ใบงาน/การมสีวนรวม 
ในช้ันเรียน 

ใบงาน ผาน/ไมผาน 

 
   
 
                ลงชื่อ ..................................................................... ผูสอน 
                         (...................................................................) 



ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
 
                                   
........................................................................................................................ 

     ลงชื่อ .....................................................................  
     (...................................................................) 

     
 
ความเห็นของผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารวิชาการ 
 
                     ........................................................................................................................ 

     ลงชื่อ .....................................................................  
(..................................................) 

        รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ฝายมัธยม 
 
 
ความเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน 
 
                       ........................................................................................................................ 

      ลงชื่อ .......................................................................  
                ( ..............................................................) 
                           ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต 
                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



บันทึกหลังสอน 
 1. ผลการสอน 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 2. ปญหาและอุปสรรค 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 3.ขอเสนอแนะ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

     ลงชื่อ ............................................................. ผูสอน 
  (........................................................) 

          
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


