
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
ประมวลรายวิชา/ โครงการจัดการเรียนรู้ 

(Course Syllabus) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551(ฉบบัปรับปรุง 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 
 

1. ชื่อรายวิชา การค้นคว้าเบื้องต้น 2    รหัสวิชา ท21022 (เพ่ิมเติม) 
จำนวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง / สปัดาห์ /20  ชั่วโมง / ภาคเรียน             จำนวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย               ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2        ปีการศึกษา 2565 
ผู้สอน   นางเอ้ืองเดือน วัชระ นายสุทธิพจน์ วัยวัฒน์  
 
2. คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิธีการจัดหมวดหมู่หนังสือที่นิยมใช้  การจัดหมวดหมู่หนังสือของห้องสมุดโรงเรียน  การสืบค้น
ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศภายในการห้องสมุด  การใช้หนังสืออ้างอิงให้เกิดประโยชน์และตรงกับความต้องการ
ข้อมูลสารสนเทศ   การเขียนบันทึกจากการอ่านหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร และอินเทอร์เน็ต  ตลอดจนถึงการ
เขียนรายงานการค้นคว้าได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน 

โดยใช้ทักษะการอ่าน การฟัง การดู การพูด การเขียน  กระบวนการฝึกปฏิบัติ  และกระบวนการกลุ่ม
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่หนังสือ  การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ตระหนักและเห็นคุณค่า
ของการอ่านและการเขียนบันทึกการอ่าน  วิธีเขียนรายงานการค้นคว้า  และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า เกิดทักษะทางภาษา นำความรู้ ความเข้าใจ 
ความคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ มีมารยาทในการอ่าน ฟัง ดู พูด อ่าน เขียน และมีนิสัยรักการอ่าน และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 1.  อธิบายความหมายของการจัดหมวดหมู่หนังสือได้ 
 2.  บอกประโยชน์ของการจัดหมวดหมู่หนังสือได้ 
 3.  บอกวิธีการจัดหมวดหมู่หนังสือที่นิยมได้ 
 4.  อธิบายวิธีการจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอ้ีได้ 
 5.  บอกส่วนประกอบของเลขเรียกหนังสือได้ 
 6.  ค้นหาและจัดเก็บหนังสือได้ถูกต้องตามหมวดหมู่หนังสือ 
          7.  เข้าใจความหมายและลักษณะของหนังสืออ้างอิง 
 8. จำแนกประเภทของหนังสืออ้างอิงได้ 
 9. บอกวิธีใช้หนังสืออ้างอิงแต่ละประเภทได้ 
 10. เลือกใช้หนังสืออ้างอิงประเภทต่าง ๆ เพ่ือการศึกษาค้นคว้าได้   
 11. เขียนบันทึกการอ่านจากหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร และอินเทอร์เน็ต  
 12. เขียนรายงานการค้นคว้าได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน 
 13. นำไปใช้ในการค้นคว้าด้วยตนเองได้ 

รวม 13 ผลการเรียนรู้ 
 
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 

1 1พ.ย.-4พ.ย.2565 
 

ความหมายของการจัดหมวดหมู่หนังสือได้(สอนชดเชยวันจันทร์ของ
สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 31 ต.ค. 2565 โดย มอบหมายใบงานการจัดหมวดหมู่
หนังวสือชดเชยการสอนผ่าน Line, You Tube, Google Meet 

2 7พ.ย.-11พ.ย.2565 ประโยชน์ของการจัดหมวดหมู่หนังสือได้ 

3 14พ.ย.-18พ.ย.2565 วิธีการจัดหมวดหมู่หนังสือที่นิยมได้ 

4 21พ.ย.-25พ.ย.2565 วิธีการจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอ้ีได้ 

5 28พ.ย.-2ธ.ค.2565 ส่วนประกอบของเลขเรียกหนังสือได้ 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 

6 5ธ.ค.-9ธ.ค.2565 ค้นหาและจัดเก็บหนังสือได้ถูกต้องตามหมวดหมู่หนังสือ(สอนชดเชยใน
หยุดในวันที่ 5 ธ.ค. 2565 โดย มอบหมายตามหมวดหมู่หนังสือชดเชย
การสอนผ่าน Line, You Tube, Google Meet  

7 12ธ.ค.-16ธ.ค.2565 วิธีการซ่อมหนังสือ(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 12 ธ.ค. 2565 โดย 
มอบหมายใบงานซ่อมหนังสือชดเชยการสอนผ่าน Line, You Tube, 
Google Meet 

8 19ธ.ค.-22ธ.ค.2565 
23ธ.ค.2565 

วิธีการซ่อมหนังสือ 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

9 26ธ.ค.-29ธ.ค.2565 
30ธ.ค.2565 
 
 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
หนังสืออ้างอิง(สอนชดเชยในวันหยุดที3่0 ธ.ค. 2565โดย มอบหมายใบ
งานเรื่องหนังสืออ้างอิงชดเชยการสอนผ่าน Line, You Tube, Google 
Meet ค้นหาและจัดเก็บหนังสือ 

10 2ม.ค.-6ม.ค.2566 หนังสืออ้างอิง(สอนชดเชยในวันหยุด ในวันที่ 2 ม.ค. 2566 โดย
มอบหมายทำใบงานเรื่อง หนังสืออ้างอิงชดเชยการสอนผ่าน Line, You 
Tube, Google Meet 

11 9ม.ค.-13ม.ค.2566 จำแนกประเภทของหนังสืออ้างอิง 

12 16ม.ค.-20ม.ค.2566 วิธีใช้หนังสืออ้างอิงแต่ละประเภท(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 16 ม.ค. 
2566 โดยให้นักเรียนทำใบงานเรื่องหนังสืออ้างอิงLine, You Tube , 
Google Meet ) 

13 23ม.ค.-27ม.ค.2566 เขียนบันทึกการอ่านจากหนังสือ  หนังสือพิมพ์ วารสาร และ 
อินเทอร์เน็ตได้ 

14 30ม.ค.-3ก.พ.2566 เขียนรายงานการค้นคว้าได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 

15 6ก.พ.-10ก.พ.2566 เขียนรายงานการค้นคว้าได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน 

16 13ก.พ.-17ก.พ.2566 การค้นคว้าด้วยตนเองได้ 

17 20ก.พ.-24ก.พ.2566   การเขียนบรรณานุกรม 

18 27ก.พ.-3มี.ค.2566 สอบปลายภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

19 6มี.ค.-10มี.ค.2566 ประมวลผลคะแนน รายวิชาการค้นคว้าเบื้องต้น 2 (ท21202) 

20 13มี.ค.-17มี.ค.2566 ประมวลผลคะแนน รายวิชาการค้นคว้าเบื้องต้น 2 (ท21202) 

 
 
5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
 5.1  คะแนนเต็ม 100  คะแนน 
 สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  70 : 30  คะแนน 
                    -คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน (ชิ้นงาน  5 คะแนน STEM) 
                    -คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน   
                    - คะแนนหลังกลางภาค   25 คะแนน  (ชิ้นงาน  5 คะแนน STEM) 
                     -สอบปลายภาค  30 คะแนน 

            รวม   100 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.2  คะแนนก่อนกลางภาค  รวม  25 คะแนน 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

๑.  อธิบายความหมายของการ
จัดหมวดหมู่หนังสือได้ 
 

ดิ้วอ้ีที่รัก 
 

10 - การตรวจคำตอบจากสมุด
และใบงาน 

 

- Note Book 
- Projector 
- Power point 

๒.  ของบอกประโยชน์การจัด
หมวดหมู่หนังสือได้ 
 

ดิ้วอ้ีที่รัก 
 

15 -  การตรวจคำตอบจากสมุด 
และใบงาน 
 

- Note Book 
- Projector 
- Power point 

๓. บอกวิธีการจัดหมวดหมู่
หนังสือที่นิยมได้ 
 

ดิ้วอ้ีที่รัก 
 

 - แบบทดสอบปรนัย  
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 20 ข้อ 
-ชิ้นงาน 5 คะแนน 

- Note Book 
- Projector 
- Power point 

5.3  คะแนนสอบกลางภาค  รวม  20  คะแนน  (วันที่23,26-29ธ.ค..2565) 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน 
๔.  อธิบายวิธีการจัดหมู่หนังสือ
ระบบทศนิยมของดิวอี้ได้ 
๕.  บอกส่วนประกอบของเลข
เรียกหนังสือได้ 
๖.  ค้นหาและจัดเก็บหนังสือได้
ถูกต้องตามหมวดหมู่หนังสือ 

 ดิ้วอ้ีที่รัก 
 

ดิ้วอ้ีที่รัก 
 

ดิ้วอ้ีที่รัก 
 

20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 20 ข้อ 10คะแนน 
- แบบทดสอบอัตนัย จำนวน 2 ข้อ  
เขียนคำตอบดูจากโจทย์คำถาม 
 10 คะแนน 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
5.4  คะแนนหลังกลางภาค  รวม  25 คะแนน 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน ผลการเรียนรู้ 

๑. เขียนบันทึกการอ่านจาก
หนังสือ  หนังสือพิมพ์ วารสาร 
และอินเทอร์เน็ตได้ 

บันทึกการอ่าน 
 

25 - การตรวจคำตอบจาก  
สมุดและใบงาน 
- การนำเสนองาน 

- Note Book 
- Projector 
-Powerpoint 

 
 
5.5  คะแนนสอบปลายภาค  รวม  30  คะแนน (วันที2่7-28 ก.พ.,1- 3 มี.ค.2566) 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน 

1. เขียนรายงานการค้นคว้าได้อย่างถูกต้องตาม
แบบแผน 
2. นำไปใช้ในการค้นคว้าด้วยตนเองได้และ
ฉบับจริง  
5. เขียนสารบัญ บทคัดย่อกิตติกรรมประกาศ 
บรรณานุกรม  
6. ตรวจทาน และแก้ไขความเรียงจากฉบับต้น 
ร่างและฉบับจริง 

รายงานค้นคว้า 
 
 
 

30 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ  
20 คะแนน 
- แบบทดสอบอัตนัย จำนวน 2 ข้อ  
เขียนคำตอบดูจากโจทย์คำถาม 
 
10 คะแนน 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5.6 ชิ้นงาน  ต้นไม้แห่งความรู้และบันทึกจากใจ (STEM) 
 

 
 
 

หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการ

เรียนรู้/ตัวช้ีวัด/
หรือผลการเรียนรู้/

บูรณาการ 

วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน หมายเหตุ กำหนดเวลาส่ง
งาน ลักษณะ

ประเภท 
จำนวน
ชิ้นงาน 

 1) การหาแหล่ง
เรียนรู้(ต้นไม้แห่ง
ความรู้) 
 
2) เขียนบันทึกการ
อ่านจากหนังสือ  
หนังสือพิมพ์ 
วารสาร และ
อินเทอร์เน็ตได้ 
 
 
 
 

1. 1.การสร้าง
qr-codeจาก
เว็บไซต์ที่สนใจ 
 
2.ประเมินการ
เขียนบันทึกการ
อ่านจากหนังสือ  
หนังสือพิมพ์ 
วารสาร และ
อินเทอร์เน็ตได้ 
 

ชิ้นงาน 
 
 
 

ชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 

2 ชิ้น 10 คะแนน 
-กลางภาค  
5 คะแนน  
-หลังกลางภาค 
5 คะแนน 
 
 
 
 
 

20 พฤศจิกายน 
2565 
(ส่งqr-code) 
 
18 มกราคม 
2566 
(บันทึกการอ่าน) 
 
 
 
 


