โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1. ชื่อรายวิชา การค้นคว้าเบื้องต้น 2 รหัสวิชา ท21202 (เพิ่มเติม)
จานวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง / สัปดาห์ 20 ชั่วโมง / ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน นางพิชญากร สิทธิ และนางเอื้องเดือน วัชระ
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิธีการจัดหมวดหมู่หนังสือที่นิยมใช้ การจัดหมวดหมู่หนังสือของห้องสมุดโรงเรียน การสืบค้นข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศภายในการห้องสมุด การใช้หนังสืออ้างอิงให้เกิดประโยชน์ และตรงกับความต้องการข้อมูล
สารสนเทศ การเขียนบันทึกจากการอ่านหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร และอินเทอร์เน็ต ตลอดจนถึงการเขียน
รายงานการค้นคว้า
โดยใช้ทักษะการอ่าน การฟัง การดู การพูด การเขียน กระบวนการฝึกปฏิบัติ และกระบวน การกลุ่ม
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่หนังสือ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ตระหนักและเห็นคุณค่า
ของการอ่า นและการเขีย นบั นทึ กการอ่า น วิ ธีเ ขีย นรายงานการค้น คว้ า และสามารถนาความรู้ไ ปปรับ ใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
3. ผลการเรียนรู้ของรายวิชา
1. อธิบายความหมายของการจัดหมวดหมู่หนังสือได้
2. บอกประโยชน์ของการจัดหมวดหมู่หนังสือได้
3. บอกวิธีการจัดหมวดหมู่หนังสือที่นิยมได้
4. อธิบายวิธีการจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ได้
5. บอกส่วนประกอบของเลขเรียกหนังสือได้
6. ค้นหาและจัดเก็บหนังสือได้ถูกต้องตามหมวดหมู่หนังสือ
7. เข้าใจความหมายและลักษณะของหนังสืออ้างอิง
8. จาแนกประเภทของหนังสืออ้างอิงได้
9. บอกวิธีใช้หนังสืออ้างอิงแต่ละประเภทได้
10. เลือกใช้หนังสืออ้างอิงประเภทต่าง ๆ เพื่อการศึกษาค้นคว้าได้
11. เขียนบันทึกการอ่านจากหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร และอินเทอร์เน็ต
12. เขียนรายงานการค้นคว้าได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน
13. นาไปใช้ในการค้นคว้าด้วยตนเองได้

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค
- คะแนนก่อนกลางภาค
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนหลังกลางภาค
- สอบปลายภาค
รวม
4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน
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ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
1. อธิบายความหมายของการจัด
หมวดหมู่หนังสือ
15
- การตรวจคาตอบจาก
หมวดหมู่หนังสือได้
สมุดและใบงาน
2. บอกประโยชน์ของการจัด
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
หมวดหมู่หนังสือได้
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
3. บอกวิธีการจัดหมวดหมู่
จานวน 10 ข้อ
หนังสือที่นิยมได้
4. อธิบายวิธีการจัดหมู่หนังสือ
ระบบทศนิยมของดิวอี้ได้
5. บอกส่วนประกอบของเลข
เรียกหนังสือได้
6. ค้นหาและจัดเก็บหนังสือได้
ถูกต้องตามหมวดหมู่หนังสือ
7. เข้าใจความหมายและ
หนังสืออ้างอิง
10
- การตรวจคาตอบจาก
ลักษณะของหนังสืออ้างอิง
สมุดและใบงาน
8. จาแนกประเภทของหนังสือ
- ชิ้นงาน 5 คะแนน
อ้างอิงได้
9. บอกวิธีใช้หนังสืออ้างอิงแต่ละ
ประเภทได้
10. เลือกใช้หนังสืออ้างอิง
ประเภทต่าง ๆ เพื่อการศึกษา
ค้นคว้าได้

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector
- Power Point
- บทเรียน
สาเร็จรูป

- Note Book
- Projector
- Power Point

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
- เข้าใจวิธีการจัดหมวดหมู่
- หมวดหมู่หนังสือ
20
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4
หนังสือ และสามารถเข้าถึง
- หนังสืออ้างอิง
ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
สารสนเทศที่ต้องการได้
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน 1 ข้อ
- เลือกใช้หนังสืออ้างอิงประเภท
- แบบทดสอบแบบปรนัย จับคู่
ต่างๆ เพื่อศึกษาค้นคว้าได้อย่างมี
จานวน 10 ข้อ
ประสิทธิภาพ
4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อการสอน
11. เขียนบันทึกการอ่านจาก
บันทึกจากการอ่าน
15 - การตรวจชิ้นงาน
- Note Book
หนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร
บันทึกการอ่านจากสื่อต่าง ๆ - Projector
และอินเทอร์เน็ตได้
- ตัวอย่างชิ้นงาน
12. เขียนรายงานการค้นคว้าได้ เขียนรายงาน
10 - การตรวจชิ้นงาน
- Note Book
อย่างถูกต้องตามแบบแผน
การค้นคว้า
รายงานการค้นคว้าอิสระ
- Projector
13. นาไปใช้ในการค้นคว้าด้วย
1 เรื่อง
- ตัวอย่างชิ้นงาน
ตนเองได้
4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2560)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
1. เขียนบันทึกการอ่านจาก
- บันทึกจากการอ่าน
30
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4
หนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร
- เขียนรายงาน
ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
และอินเทอร์เน็ตได้
การค้นคว้า
- แบบทดสอบปรนัย แบบเติมคาตอบ
2. เขียนรายงานการค้นคว้า
จานวน 10 ข้อ
ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน
- แบบทดสอบอัตนัย อธิบาย
3. นาไปใช้ในการค้นคว้า
จานวน 2 ข้อ
ด้วยตนเองได้

