
 

 
 

 

แผนจดัการเรียนรูแบบบูรณาการ 

ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

 
 

รหัส  10000801     วิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน  

หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 

ประเภทวิชา พื้นฐานประยุกต 

     

 

จัดทําโดย 
อาจารย ออมทิพย  มาลีลัย 

สาขาวิชา พื้นฐานประยุกต 

 

คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

มหาวิทยาลยันครพนม 
 



คํานํา 

 

 
  แผนจัดการเรยีนรูแบบบูรณาการรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน  รหัสวิชา  

10000801  จัดทําขึ้นเพื่อใชประกอบการสอนและเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูใหแกผูเรียน โดย

บรรจุรายละเอียดที่แสดงถึงการจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ มีการกําหนดมาตรฐาน ใช

เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุงเนนสมรรถนะอาชพี  คณุธรรมจริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค

และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

                                    นางสาวออมทิพย  มาลีลัย                          

สาขาวิชาพื้นฐานประยุกต   

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

                                    มหาวิทยาลัยนครพนม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดของรายวิชา 

 

สาขาวิชา/คณะ 

     สาขาวิชา    พื้นฐานประยุกต    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

หมวดที่  1.  ลักษณะและขอมูลโดยทั่วไปของรายวิชา 

 

1.รหัสและชื่อรายวิชา 

       10000801                     เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาํวัน  

2.จํานวนหนวยกิต 

       1 ( 1-0-2 )      หนวยกิต  

3.หลักสูตร  และประเภทของรายวิชา 

     3.1  หลักสูตร 

           ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

3.2 ประเภทของรายวิชา 

ประเภทวิชาพื้นฐานประยุกต 

4.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

      อาจารยออมทิพย  มาลีลัย 

5.ภาคการศกึษา  ช้ันปที่เรียน 

      ภาคการศกึษาที่   2 / 2559      ระดับชั้น   ปวช. 2, 3 

6.รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  (pre-requisite) 

        - 

7.รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน 

        - 

8.สถานที่เรียน 

       หอง   1403             สาขาวิชา    พื้นฐานประยุกต, อาคารหองสมุดชั้น 2 

9.วันที่จัดทําหรือปรับปรงุรายละเอียดของรายวิชา  คร้ังลาสุด 

        7 พฤศจิกายน      2559 

 
 



แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจาํวนั (1000-0801) 1 

แผนการสอนรายวชิา 

 

ช่ือวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน                                    รหัสวิชา  10000801 

ระดับช้ัน        ปวช.                                                            สาขาวิชา/กลุมวิชา/แผนกวิชา 

ทุกสาขาวิชา 

หนวยกิต        1  หนวยกิต                                                  จํานวนคาบรวม          18      

คาบ 

ทฤษฎี            1    คาบ/สัปดาห                                          ปฏิบัติ         -                 

คาบ/สัปดาห 

ภาคเรียนท่ี    1                                                                    ปการศึกษา………..………………. 

 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับแหลงเรียนรู สารสนเทศ การใชสารสนเทศในการเรียนรูและ

ดํารงชีวิต 

2. มีทักษะในการสืบคนสารสนเทศดวยเทคโนโลยีจากแหลงสารสนเทศท่ีหลากหลายอยางเปน

สากล 

3. สามารถคัดเลือก รวบรวม วิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ เพ่ือสรางนวัตกรรมทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติงาน 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับแหลงการเรียนรู สารสนเทศ และการใชสารสนเทศ 

2. สืบคนสารสนเทศดวยเทคโนโลยีอยางเปนระบบสากล 

3. คัดเลือกสารสนเทศมาประยุกตใชไดตรงตามความตองการ 

4. ประยุกตใชความรูและทักษะในการใชสารสนเทศสูการปฏิบัติดานวิชาการและวิชาชีพ 

 

คําอธิบายรายวิชา 

 ปฏิบัติเก่ียวกับสารสนเทศ แหลงเรียนรู การสืบคนสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

ประยุกตใชสารสนเทศเพ่ือการศึกษา คนควา วิจัยและสรางนวัตกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ 

 

 

 



 แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจาํวนั (1000-0801) 2 

 

 

มาตรฐานกลุมวิชา  สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู (Information for Literacy ) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 

มาตรฐานวิชา 

( Standard ) 

สมรรถนะ 

( Competencies ) 

ตัวอยางตัวบงช้ีการเรียนรู 

( Sample Indicators ) 

มาตรฐานท่ี  1  ความสําคัญ

ของหองสมุด แหลงเรียนรู

อ่ืนๆ และขอมูลสารสนเทศ 

1.1 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับ

บริการและประโยชนของ

หองสมุดและแหลงเรียนรู

อ่ืน ๆ 

1.2 ความสําคัญและประเภท

ของขอมูลสารสนเทศ    

รูปแบบตาง ๆ 

 

 

มาตรฐานท่ี  2  เครื่องมือและ

เทคนิคการสืบคนขอมูล      

สารสนเทศ 

2.1 เครื่องมือสืบคนขอมูล  

สารสนเทศ 

2.2 เทคนิคการสืบคนขอมูล

สารสนเทศดวยเครื่องมือ

ตาง ๆ 

 

 

 

1. ตระหนักถึงความสําคัญ

ของหองสมุดและแหลง

เรียนรูตาง ๆ 

2. วิเคราะหความแตกตางของ

ขอมูลสารสนเทศในรูปแบบ

ตาง ๆ 

3. เลือกใชขอมูลสารสนเทศ

และแหลงเรียนรู 

 

 

 

 

1. ใชเครื่องมือและเทคนิคการ

สืบคนขอมูล          

สารสนเทศ 

2. กําหนดทางเลือกและ

เทคนิคในการสืบคนขอมูล

สารสนเทศ 

 

 

 

1. จํานวนครั้งท่ีเขาใช

หองสมุด / จํานวนหนังสือ

ท่ียืม 

2. อธิบาย เปรียบเทียบ ความ

แตกตางของขอมูล       

สารสนเทศแตละรูปแบบ 

3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

หองสมุดอยางถูกตอง 

4. เลือกใชขอมูลสารสนเทศ

และแหลงเรียนรู 

 

 

 

1. อธิบายชนิดและการใช

เครื่องมือแตละประเภท 

2. ใชเครื่องมือไดอยาง       

ถูกตองและเหมาะสม 

 

 

 

 



แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจาํวนั (1000-0801) 3 

มาตรฐานวิชา 

( Standard ) 

สมรรถนะ 

( Competencies ) 

ตัวอยางตัวบงช้ีการเรียนรู 

( Sample Indicators ) 

มาตรฐานท่ี  3  การเลือกและ

รวบรวมขอมูลสารสนเทศเพ่ือ

การใช 

3.1 การเลือกขอมูลสารสนเทศ

ตามความตองการ 

3.2 การจดบันทึกขอมูล      

สารสนเทศเพ่ือการใช 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี  4  รูปแบบการ

นําเสนอและการอางอิงขอมูล     

สารสนเทศจากการศึกษา

คนควา 

4.1 รูปแบบการนําเสนอขอมูล

สารสนเทศ 

4.2 การอางอิงในการนําเสนอ

ผลงานการศึกษาคนควา 

 

 

 

1. วิเคราะหขอมูลสารสนเทศ  

โดยการจําแนกเนื้อหาสาระ  

หาความสัมพันธ  และ

จัดลําดับความสําคัญในการ

นําไปใช 

2. บันทึกขอมูลสารสนเทศท่ี

จะนําไปใชไดอยางเปน

ระบบ 

 

 

 

1. สังเคราะหขอมูล

สารสนเทศท่ีไดจากการ

คนควาเพ่ือนําเสนอผลงาน

ในรูปแบบตาง ๆ 

2. อางอิงหลักฐานการคนควา

ไดอยางเปนระบบ 

  

 

 

 

1. วิเคราะหความสัมพันธและ

จัดลําดับความสําคัญของ

ขอมูลสารสนเทศ 

2. การบันทึกขอมูล          

สารสนเทศอยางเปนระบบ 

 

 

 

 

 

 

1. เรียบเรียงขอมูลสารสนเทศ

ท่ีไดจากการคนควาเพ่ือ 

นําเสนอผลงานในรูปแบบ

ตาง ๆ 

2. อางอิงหลักฐานการคนควา

ไดอยางเปนระบบ 

3. การนําเสนอในรูปแบบ ตาง 

ๆ  จากการคนควา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจาํวนั (1000-0801) 4 

หนวยการสอนทฤษฎี / ปฏิบัต ิ

 

รหัส      10000801                                  วิชา   สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู ... น – ชม…1 – 1 

ทฤษฎีรวม          20       คาบ                       ปฏิบัติรวม         0                คาบ 

 

หนวยท่ี ช่ือหนวย จํานวนคาบ คะแนน 

(100) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ความรูเรื่องหองสมุด 

การคนควาสารสนเทศ 

การสืบคนสารสนเทศบนอินเทอรเน็ตและWWW 

หนังสืออางอิง 

ความรูเบื้องตนของการคนควาและเขียนรายงาน 

สวนประกอบของรายงาน 

การทํารายงาน (โครงเรื่อง, บันทึกขอมูล) 

การอางอิงขอมูล 

บรรณานุกรม 

คุณธรรม จริยธรรม 

สอบ 

2 

2 

2 

3 

1 

1 

3 

3 

3 

 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

15 

5 

10 

20 

20 

รวม 20 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจาํวนั (1000-0801) 5 

 

คุณลักษณะท่ีตองการบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค   

ในวิชา     สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 

1. ความรับผิดชอบ 

1.1 ปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ / รอบคอบ 

1.2 ทํางานสําเร็จตามท่ีกําหนด 

2. ความมีวินัย 

2.1 แตงกายถูกระเบียบ 

2.2 ตรงตอเวลา 

 3.   ความสนใจใฝรู 

       3.1  ชอบศึกษาคนควาดวยตนเอง 

       3.2  กระตือรือรน  ในการใฝหาความรู 

                    3.3  คนหาความรูใหม ๆ 

 4.  ความมีมนุษยสัมพันธ 

       4.1  แสดงกิริยา  ทาทางสุภาพ  พูดจาสุภาพ 

                    4.2   เปนผูนําและผูตามท่ีดี 

 5.   ความสามัคคี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจาํวนั (1000-0801) 6 

เกณฑการประเมินผล 

 

รายการ สัดสวนคะแนน หมายเหตุ 

 

1. ความสําคัญของหองสมุด 

2. ลักษณะของสิ่งพิมพ 

3. แผนผังหองสมุด 

4. การใชเครื่องมือในการคนหาหนังสือในหองสมุด 

5. การใชอินเทอรเน็ต 

6. หนังสืออางอิง 

7. การใชสารานุกรม 

8. การวางโครงเรื่อง 

9. การสํารวจแหลงความรู 

10. การบันทึกขอมูล 

11. การอางอิงขอมูล 

12. การเขียนบรรณานุกรม 

13. การเขียนรายงานและการเขาเลมรายงาน 

14. การเขียนคํานํา 

15. บูรณาการ  

 

10 

10 

10 

10 

20 

10 

10 

20 

10 

20 

10 

10 

20 

10 

20 

 

รวม 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจาํวนั (1000-0801) 7 

แผนการสอนทฤษฎี 

ช่ือวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน              หนวยที่ 1 สอนคร้ัง

ที่ 1 

ช่ือหนวย  ความรูเร่ืองหองสมุด    จํานวน  1  คาบ 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

หัวขอเรื่อง 

 1.  เทคโนโลยีสารสนเทศกับหองสมุด 

 2.  แนวโนมของหองสมุดในอนาคต 

 3.  ความสําคัญของหองสมุด 

 4.  ประเภทของหองสมุด 

 5.  ทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุด 

 6.  สวนประกอบของหนังสือและสิ่งพิมพอ่ืน ๆ 

 

สาระสําคัญ 

 1.  ปจจุบันหองสมุดตองใชเทคโนโลยีการสื่อสารและคอมพิวเตอรในการจัดเก็บขอมูล  เพ่ือ 

      ความสะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บและคนคืน 

 2.  หองสมุดในอนาคตจะใชงบประมาณในการเขาถึงสารสนเทศมากกวาการซ้ือเอกสาร 

     สิ่งพิมพ 

3.  หองสมุดเปนแหลงการเรียนรูอันดับแรกท่ีทุกคนคุนเคยและยังเปนแหลงใหคําตอบหรือ 

     ชวยไขขอของใจใหกับทุกคน 

 4.  หองสมุดท่ีนักศึกษาควรรูจักมี  5 ประเภท 

 5.  ทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุดแบงอยางกวาง  ๆ ได  2 ประเภท คือ วัสดุสิ่งพิมพ และ 

                   วัสดุท่ีไมใชสิ่งพิมพ 

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม     เม่ือเรียนจบบทเรียนแลวผูเรียนสามารถ 

 1.  อธิบายความสัมพันธระหวางหองสมุดกับเทคโนโลยีสารสนเทศได 

 2.  ทราบแนวโนมของหองสมุดในอนาคต 

 3.  อธิบายความสําคัญของหองสมุดได 

 4.  บอกประเภทของหองสมุดได 

 5.  บอกชนิดและประเภทของทรัพยากรหองสมุดได 

 6.  บอกสวนประกอบของเอกสารสิ่งพิมพแตละประเภทได 



 แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจาํวนั (1000-0801) 8 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1.  หนังสือ , วารสาร , หนังสือพิมพ , จุลสาร และกฤตภาค 

 2.  เอกสารประกอบการสอน 

 3.  เทปวีดิทัศน เรื่อง การคนควาเบื้องตน 

 

การประเมินผล 

 1.  สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน 

 2.  ซักถามจากการอภิปรายหนาชั้นเรียน 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 -  ตรวจเช็กเวลาเรียน สนทนา อบรม  5   นาที 

 -  ดําเนินการสอน    55 นาที 
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กิจกรรมผูสอน กิจกรรมผูเรียน เวลา / 

นาที 

1.  นําเขาสูบทเรียนโดยการสนทนาเก่ียวกับประสบการณ      

      การใชหองสมุด 

ตอบคําถาม 3 

2.  อธิบายเรื่องเทคโนโลยีกับหองสมุด ฟง , ซักถาม 5 

3.  อธิบายเรื่องแนวโนมของหองสมุดในอนาคต ฟง , ซักถาม 5 

4.  ฟง , ซักถาม และเพ่ิมเติมสวนท่ีสําคัญ บรรยายความรูสึกท่ีมี

ตอหองสมุด 

5 

5.  บรรยายความสําคัญของหองสมุดในฐานะท่ีหองสมุดเปน 

     สวนหนึ่งของสังคม  มีสวนสงเสริมความรูตอ นศ. และผู   

     สนใจท่ัวไป 

ฟง , ซักถาม 5 

6.  บรรยายประเภทของหองสมุด ฟง , ซักถาม 5 

7.  แบงนักศึกษา 5 กลุม ๆ ละเทา ๆ กัน ใหบอกชื่อทรัพยากร 

     สารสนเทศในหองสมุดท่ีรูจัก 

รวมกลุมทํากิจกรรม 5 

8.  บรรยายสรุปเรื่องทรัพยากรในหองสมุด แลกเปลี่ยนกันตรวจ

ผลงาน 

2 

9. แบงกลุมนักศึกษาเปน 5 กลุม (ดูความสามัคคีในหมูคณะ) 

    กลุม 1 แจกหนังสือจํานวนเทาคนในกลุม 

    กลุม 2 แจกวารสารจํานวนเทาคนในกลุม 

    กลุม 3 แจกหนังสือพิมพจํานวนเทาคนในกลุม 

    กลุม 4 แจกกฤตภาคจํานวนเทาคนในกลุม 

    กลุม 5 แจกจุลสารจํานวนเทาคนในกลุม  

พิจารณาลักษณะและ

สวนประกอบของ

เอกสารท่ีไดรับ 

5 

10. สรุปสวนประกอบของเอกสารสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ ฟง , ซักถาม 15 

รวม 55  นาที 

 

 

 

 

 



 แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจาํวนั (1000-0801) 10 

 

 

แผนการสอนทฤษฎี 

ช่ือวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน               หนวยที่ 1 สอน

คร้ังที่ 2 

ช่ือหนวย  ความรูเร่ืองหองสมุด (ตอ)    จํานวน  1  คาบ 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

หัวขอเรื่อง 

 1.  การจัดเก็บสารสนเทศในหองสมุด 

      1.1  การจัดหมวดหมูระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 

      1.2  การจัดหมวดหมูระบบทศนิยมของดิวอ้ี 

 2.  การจัดเรียงหนังสือบนชั้น 

 3.  การระวังรักษาหนังสือและขอควรปฏิบัติในการอานหนังสือ 

   4.  มารยาทในการใชหองสมุด 

 

สาระสําคัญ 

 1.    ระบบการจัดหมวดหมูหนังสือท่ีนิยมมี 2 ระบบ คือ ระบบ L.C.  และระบบ  D.D.C. 

 2.    การจัดเรียงหนังสือบนชั้น เรียงจากเลขนอยไปหาเลขมาก  เรียงจากซายไปขวา 

 3. การระวังรักษาหนังสือ วิธีการเปดหนังสือใหม ใหเอาสันหนังสือวางราบกับพ้ืนเรียบ  และ

เปดปกหนาและปกหลังออกใชนิ้วชี้รีดเบา ๆ  และเปดหนาหนังสือออกขางละ     5-10 

แผนหลังจากนั้นเอานิ้วรีดเบา ๆ  ทําสลับกันทีละดานจนหมดเลม   ขอปฏิบัติในการอาน

หนังสือไมใชมือสกปรกหยิบจับหนังสือ ไมใชวัสดุท่ีมีความหนาค่ันหนังสือ  ฯ 

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม  เม่ือเรียนจบบทเรียนแลวผูเรียนสามารถ 

 1.  เขาใจและบอกความจําเปนท่ีตองมีระบบการจัดหมูหนังสือ 

 2.  บอกระบบการจัดหมูหนังสือท่ีนิยมได 

 3.  บอกสัญลักษณท่ีใชแทนเนื้อหาในการจัดหมูระบบทศนิยมของดิวอ้ีได  (D.C.) 

 4.  สามารถจัดเรียงหนังสือบนชั้นและคนหาหนังสือไดถูกตอง 

 5.  รูจักวิธีการรักษาหนังสือ 

 6.  รูจักมารยาทในการใชหองสมุด 

 

 



แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจาํวนั (1000-0801) 11 

 

 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1.  หองสมุด 

 2.  หนังสือประเภทตาง ๆ ท่ีเขียนเลขหมูท่ีสันหนังสือแลว 

 3.  เอกสารประกอบการสอน 

 4.  คูมือการใชหองสมุด 

 

การประเมินผล      ( 5 คะแนน) 

 1.  ตรวจจากผลการปฏิบัติงาน 

 2.   ทําแบบทดสอบทายบทท่ี  1          15  ขอ  =  5 คะแนน 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 -  ตรวจเช็กเวลาเรียน อบรมคุณธรรมจริยธรรม  5  นาที  

 -  ดําเนินการสอน    55  นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจาํวนั (1000-0801) 12 

 

 

 

 

กิจกรรมผูสอน กิจกรรมผูเรียน เวลา/

นาที 

1.  นําเขาสูบทเรียนโดยการใหนักศึกษา 2 คน คนท่ี 1 ไปหยบิ 

     หนังสือคลื่นลูกท่ีสาม คนท่ี 2 ไปหยิบหนังสือปฏิวัติการศึกษา 

     ไทย ภายในเวลา 1 นาที 

นักศึกษาท่ีไดรับ

มอบหมายปฏิบัติ

ตาม 

5 

2.  ซัก - ถาม 

      2.1  นักศึกษาคนหาไดภายในเวลากําหนดเพราะอะไร 

      2.2  นักศึกษาคนหาหนังสือไมไดภายในเวลาท่ีกําหนดเพราะ 

             อะไร 

 

ตอบ , ซักถาม 

 

5 

3.  บรรยายความจําเปนในการจัดหมวดหมูหนังสือ ฟง  , ซักถาม 2 

4.  บรรยายการจัดหมวดหมูระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ฟง , ซักถาม 3 

5.  บรรยายพรอมฉายแผนใสเรื่อง การจัดหมูระบบทศนิยมของ 

     ดิวอ้ี 

ฟง , ซักถาม 10 

6.  บรรยายวิธีการเรียงหนังสือบนชั้น 

6.1 แจกกระดาษท่ีมีรายชื่อหนังสือพรอมเลขหมู ( เตรียมไว 

             ลวงหนาแลว )ใหนักศึกษาตามเลขท่ีจํานวนครึ่งหอง 

     6.2  มอบหมายใหนักศึกษาไปหยิบหนังสือตามรายชื่อท่ีไดรับ 

            สงใหเพ่ือนท่ีเหลือในหองตรวจสอบความถูกตอง               

     6.3  มอบหมายใหนักศึกษาท่ีตรวจสอบนําข้ึนชั้นโดยเอาสัน 

            หนังสือวางลงบนชัน้และเขียนชื่อตนเองลงในกระดาษเสียบ 

            ไวในหนังสือดวย 

     6.4  ตรวจดูความถูกตอง 

ฟง , ซักถาม 

-นักศึกษาชุดแรก

ไปหยบิหนังสือบน

ชั้น 

 -นักศึกษาชุดท่ี

สองนําไปเก็บบน

ชั้น 

15 

7.  บรรยายและสาธิตเรื่อง การระวังรักษาหนังสือ ดู , ฟง 5 

8.  บรรยายเรื่อง มารยาทในการใชหองสมุด                                              

     (ใหรูจักรักษาทรัพยสมบัติของสวนรวม ) 

ฟง 10 

รวม 55  นาที 

 

 



แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจาํวนั (1000-0801) 13 

 

 

แผนการสอนทฤษฎี 

ช่ือวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน              หนวยที่ 2 สอนคร้ัง

ที่ 3 

ช่ือหนวย  การคนควาสารสนเทศ    จํานวน  1  คาบ 
………………………………………………………………………………………………………………… 

หัวขอเรื่อง 

1.  การสืบคนสารสนเทศดวยคอมพิวเตอร 

      1.1  ความรูเรื่องฐานขอมูล 

      1.2  บริการฐานขอมูลประเภทตาง ๆ 

  1.2.1  ฐานขอมูลออนไลน 

  1.2.2  ฐานขอมูลสําเร็จรูป 

  1.2.3  ฐานขอมูลทรัพยากรหองสมุด 

 2.  ฐานขอมูลทรัพยากรหองสมุดวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 

 

สาระสําคัญ 
 ฐานขอมูล หมายถึง แหลงรวบรวมสารสนเทศท่ีถูกจัดเก็บอยางเปนระบบ ดวยวิธีการทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส   เพ่ือความสะดวกในการสืบคน และการจัดเก็บ 

ฐานขอมูลมี 3 ประเภทคือ  1.  ฐานขอมูลแบบออนไลน  (Online Database)   2.  ฐานขอมูล
สําเร็จรูป CD- ROM   3.  ฐานขอมูลท่ีหองสมุดแตละแหงจัดทําข้ึนเอง 
 บัตรรายการหนังสือ เปนเครื่องมือชวยคนหาหนังสือท่ีอยูในหองสมุด 

หนังสือในหองสมุดแตละเลม จะมีบัตรรายการอยางนอย 3 ใบ คือ บัตรผูแตง  บัตรชื่อเรื่อง และ
บัตรหัวเรื่อง 

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม  เม่ือเรียนจบบทเรียนแลวผูเรียนสามารถ 

 1.  อธิบายความหมายของฐานขอมูลได 

 2.  อธิบายความหมายของฐานขอมูลแบบออนไลนได 

 3.  อธิบายความหมายของฐานขอมูลสําเร็จรูปได 

 4.  อธิบายความหมายของฐานขอมูลทรัพยากรหองสมุดได  

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1.  ฐานขอมูลทรัพยากรหองสมุดวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 



 แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจาํวนั (1000-0801) 14 

 2.  บัตรรายการประเภทตาง ๆ 

 3.  เอกสารประกอบการสอน 

การประเมินผล 

 ประเมินผลในการสอนครั้งตอไป 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 -  ตรวจเชก็เวลาเรียน  สนทนา  อบรม    5   นาที 

 -  ดําเนินการสอน                   55 นาที 

 

กิจกรรมผูสอน กิจกรรมผูเรียน เวลา / นาที 

1.  นําเขาสูบทเรียนโดยการสนทนา  เรื่องวิทยาการ 

     คอมพิวเตอรในปจจุบัน  ท่ีมีบทบาทตองานตาง ๆ       

     แมกระท่ังงานหองสมุดก็เชนกัน 

ฟง , ซักถาม , แลกเปลี่ยน

ประสบการณการใช

คอมพิวเตอรในงานตาง ๆ 

5 

2.  บรรยายเรื่องฐานขอมูล ฟง , ซักถาม 5 

3.  บรรยายเรื่องฐานขอมูลแบบออนไลน ฟง , ซักถาม 5 

4.  บรรยายเรื่องฐานขอมูลสําเร็จรูป ฟง , ซักถาม 5 

5.  บรรยายเรื่องฐานขอมูลทรัพยากรหองสมุด ฟง , ซักถาม 5 

6.  สาธิตการคนหาสารสนเทศในหองสมุด จากฐานขอมูล 

     ทรัพยากรหองสมุด 

ดู , ซักถาม , ฝกปฏิบัติ 20 

7.  สรปุมอบหมายงานให นศ. คนหาขอมูลในหองสมุด  

     ดวยคอมพิวเตอร ในหัวขอท่ีกําหนด  (สงคราวหนา)            

    ในเอกสารประกอบการสอน หนา 54 ตอนท่ี 3 เพ่ือเก็บ  

     คะแนน  5  คะแนน 

ฟง 5 

รวม 55  นาที 
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แผนการสอนทฤษฎี 

ช่ือวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน              หนวยที่ 2 สอนคร้ัง

ที่ 4 

ช่ือหนวย  การคนควาสารสนเทศ    จํานวน  1  คาบ 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

หัวขอเรื่อง    

      1.  สืบคนขอมูลจากบัตรรายการหนังสือ 

      2. สืบคนขอมูลจากบัตรดรรชนีวารสาร 

      3.  สืบคนจากบัตรโสตทัศนวัสดุ 

 

สาระสําคัญ 
 บัตรรายการหนังสือ เปนเครื่องมือชวยคนหาหนังสือท่ีอยูในหองสมุด  หนังสือในหองสมุดแตละ
เลม จะมีบัตรรายการอยางนอย 3 ใบ คือ บัตรผูแตง  บัตรชื่อเรื่อง และบัตรหัวเรื่อง 

บัตรดรรชนีวารสาร เปนเครื่องมือชวยคนหาบทความจากวารสารฉบับเกา   
บัตรโสตทัศนวัสดุ เปนเครื่องมือในการคนหาทรัพยากรหองสมุดประเภทโสตทัศนูปกรณ  เชน 

วีดิโอเทป  แผนท่ี  แผนซีดีรอม  ฯลฯ 
 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม  เม่ือเรียนจบบทเรียนแลวผูเรียนสามารถ 

 1.  รูจักบัตรรายการและสวนประกอบของบัตรรายการ 

 2.  ใชประโยชนจากบัตรรายการแตละประเภทได 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1.  หองสมุดวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 

 2.  บัตรรายการประเภทตาง ๆ 

 3.  เอกสารประกอบการสอน 

 

การประเมินผล   ( 5  คะแนน ) 

 1. สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน 

 2.  ตรวจจากผลงานท่ีทําในเอกสารประกอบการสอน  หนา  54  ตอนท่ี  3 



 แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจาํวนั (1000-0801) 16 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 -  ตรวจเช็กเวลาเรียน  สนทนา  อบรม  5     นาที 

 -  ดําเนินการสอน    55  นาที   

    

กิจกรรมผูสอน กิจกรรมผูเรียน เวลา / 

นาที 

1. ทบทวนจากท่ีเรียนในสัปดาหท่ีแลว เรื่อง การคนหา

ขอมูลจากฐานขอมูลทรัพยากรหองสมุด  มีนักศึกษาคน

ใดคนหาไมไดใหสอบถาม พรอมให นศ. สงงานท่ีไดรับ

มอบหมาย  (ดูความรับผิดชอบ) 

สงงาน , ซักถาม 

 

5 

2. บรรยายพรอมฉายแผนใสเรื่อง  ความหมายของบัตร 

       รายการ ชนิดของบัตรรายการ 
ฟง , ซักถาม ดูตัวอยาง

บัตรรายการชนิดตาง ๆ 

15 

3.  บรรยายลักษณะของบัตรรายการชนิดตาง ๆ และการใช 

     บัตรรายการแตละชนิด 

ฟง , ดู , ซักถาม 

 

15 

4.  บรรยายเรื่อง บัตรดัชนีวารสารและประโยชนจากบัตร 

     ดัชนวีารสาร 

ฟง , ซักถาม 10 

5.  มอบหมายใหคนหาบทความจากบัตรดัชนีวารสาร  

      คนละ 2 บทความพรอมกับหาตัวบทความจากวารสาร 

      ดวย ( สงคราวหนา) 

 

ฟง 

5 

6.  บรรยายเรื่อง บัตรโสตทัศนวัสด ุ ฟง , ซักถาม 5 

7.  สรุปจากท่ีเรียนมา ฟง , ซักถาม 5 

รวม 55  นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจาํวนั (1000-0801) 17 

 

 

แผนการสอนทฤษฎี 

ช่ือวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน              หนวยที่ 3 สอนคร้ัง

ที่ 5 -6 

ช่ือหนวย  การสืบคนสารสนเทศบนอินเทอรเน็ตและ WWW จํานวน  2  คาบ 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

หัวขอเรื่อง 

1.  ความหมายของอินเทอรเน็ต 

 2.  ความเปนมาของอินเทอรเน็ต 

 3.  บริการบนอินเทอรเน็ต 

 4.  World Wide Web และการคนหาขอมูลจาก WWW 

 5.  เว็บไซตท่ีนาสนใจของไทย 

 6.  เว็บไซตท่ีนาสนใจของตางประเทศ 

 7.  การเลือกใชขอมูลในอินเทอรเน็ต 

 8.  การเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต 

9.  รายชื่อผูใหบริการอินเทอรเน็ตในประเทศไทย 

 

สาระสําคัญ 
 อินเทอรเน็ตเปนแหลงความรูท่ีกวางขวาง  และสําคัญแหลงหนึ่งในยุคนี้  การคนหาขอมูลบน
อินเทอรเน็ตทําไดโดยใช  Website  หรือ Search  Engine ในการชวยคนหา  ซ่ึงตัวชวยเหลานี้เปนท่ี
รูจักกันแพรหลาย 
 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม  เม่ือเรียนจบบทเรียนแลวผูเรียนสามารถ 

 1.  เขาใจความหมายของอินเทอรเน็ต 

 2.  ทราบความเปนมาของอินเทอรเน็ต 

 3.  รูจักบริการตาง ๆ บนอินเทอรเน็ต 

 4.  รูจัก WWW และคนหาขอมูลบนอินเทอรเน็ตและ WWW ได 

 5. รูจักเว็บไซตท่ีนาสนใจท้ังของไทยและของตางประเทศ 

 6.  รูจักเลือกใชขอมูลบนอินเทอรเน็ตได 

 7.  สามารถสมัครเปนสมาชิกหรือเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตได 

 8.  ทราบรายชื่อบริษัทท่ีใหบริการอินเทอรเน็ตในประเทศไทย 



 แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจาํวนั (1000-0801) 18 

 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอน 

 2.  อินเทอรเน็ต 

 

การประเมินผล    ( 5 คะแนน ) 

 1.  สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน 

 2.  ตรวจผลงานท่ีมอบหมาย  

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 -  ตรวจเช็กเวลาเรียน สนทนา อบรม (2 ครั้ง)  10  นาที                              

-  ดําเนินการสอน     110   นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจาํวนั (1000-0801) 19 

 

 

กิจกรรมผูสอน กิจกรรมผูเรียน เวลา/

นาที 

1.  นําเขาสูบทเรียนโดยการสนทนาเรื่องของอินเทอรเน็ตใน 

     ปจจุบันท่ีกําลังเปนท่ีนิยมโดยมีสถิติการใชท่ีสูงข้ึนมากใน 

      เวลาอันรวดเร็วและเพ่ิมมากข้ึนตลอดเวลา นั่นเปนเพราะ 

      อะไร 

ฟง , ซักถาม 

แลกเปลี่ยนความคิดซ่ึง

กันและกัน 

5 

2.  บรรยายเรื่องความหมายและความเปนมาของอินเทอรเน็ต ฟง , ซักถาม 5 

3.  บรรยายเรื่องบริการบนอินเทอรเน็ต ฟง , ซักถาม

แลกเปลี่ยนความรูจาก

ท่ีเคยใชบริการ 

5 

4.  บรรยายเรื่อง WWW และการคนหาขอมูลดวย WWW ฟง , ซักถาม 15 

5.  บรรยายเรื่องการเลือกขอมูลในอินเทอรเน็ต ฟง , ซักถาม 5 

6.  บรรยายเรื่องการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต ฟง , นักศึกษาผูท่ีใช 

อินเทอรเน็ตรวม

อภิปรายหรือสนทนา 

10 

7.  บรรยายเรื่องรายชื่อบริษัทท่ีใหบริการอินเทอรเน็ตในประเทศ 

     ไทย 

ฟง 5 

8.  นํานักศึกษาทดลองใชอินเทอรเน็ตและมอบหมายใหคนหา  

     ขอมูลท่ีกําหนดในทายบทท่ี  3  ตอนท่ี  3  หนา  74 

ฝกปฏิบัติ 60 

รวม 110  นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจาํวนั (1000-0801) 20 

 

 

แผนการสอนทฤษฎี 

ช่ือวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน              หนวยที่ 4  สอน

คร้ังที่ 7 

ช่ือหนวย  หนังสืออางอิง     จํานวน  1  คาบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

หัวขอเรื่อง 

 1.  ความหมายของหนังสืออางอิง 

 2.  ลักษณะของหนังสืออางอิง 

 3.  การเรียงเนื้อหาของหนังสืออางอิง 

 4.  ประเภทของหนังสืออางอิง 

 5.  พจนานุกรม       

 

สาระสําคัญ 

 หนังสืออางอิงจัดทําขึ้นโดยมีจุดประสงคเพื่อใชคนหาคําตอบเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะหนังสืออางอิง

มีลักษณะพิเศษตางจากหนังสือทั่วไป   เชน  ผูแตงจะเปนผูทรงคุณวุฒิ ขอบเขตของเนื้อหาจะแจงไว 

อยางชัดเจน    เนื้อหาเรียบเรียงไวเปนระเบียบคนหางาย    รูปเลมคงทนถาวร   ภาพประกอบสวยงามและ     

หายาก 

 หนังสืออางอิงแบงเปน  2  ประเภทใหญ  ๆ  คือ  หนังสืออางอิง  ประเภทท่ีใหขอมูลความรู  ใน

ตัวเอง  และหนังสืออางอิงท่ีชี้แหลงขอมูลท่ีตองการ 

 พจนานุกรม  เปนหนังสือท่ีรวบรวมคําตาง ๆ  เรียงตามตัวอักษรใชคนควาหาความหมายของคํา  

บอกหนาท่ีของคํา  บอกวิธีอานออกเสียง  เปนหนังสืออางอิงท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุด 

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม  เม่ือเรียนจบบทเรียนแลวผูเรียนสามารถ 

 1.  เขาใจความหมายของหนังสืออางอิง 

 2.  อธิบายลักษณะของหนังสืออางอิงได 

 3.  อธิบายวิธีเรียงลําดับเนื้อหาของหนังสืออางอิงได 

 4.  บอกประเภทของหนังสืออางอิงได 

 5.  ใชหนังสือพจนานุกรมเปน 

 

 



แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจาํวนั (1000-0801) 21 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอน 

 2.  พจนานุกรม 
 

การประเมินผล     ( 5  คะแนน ) 

 กําหนดคํา  ใหนักศึกษาคนหาความหมาย  5  คํา  คนหาไดครบ  5  คํา  ,  สะอาดเปนระเบียบ    

5  คะแนน 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน  

 -  ตรวจเช็กเวลาเรียน  สนทนา  อบรม  5   นาที 

              -  ดําเนินการสอน    55   นาที 
 

กิจกรรมผูสอน กิจกรรมผูเรียน เวลา / นาที 

1.  นําเขาสูบทเรียนโดยการถามชื่อ นศ. คนใดคนหนึ่งวาแปลวา 

     อะไร  และถามวานําแนวมาจากไหนเปนความหมายท่ีถูก  

     ตองหรือไม ใหตรวจสอบกันและหนังสือท่ีใชหาความหมาย 

     ของคํา ก็คือ พจนานุกรมซ่ึงเปนหนังสืออางอิงชนิดหนึ่งท่ี 

     นิยมใชกันมากและจะเปนเรื่องท่ีเราเรียนกันในวันนี้ 

ฟง, ตอบคําถามรวม

สนทนา 

 

5 

2.  บรรยายพรอมฉายแผนใสเรื่อง ความหมายและลักษณะของ 

     หนังสืออางอิง ใหดูลักษณะพิเศษของหนังสืออางอิง และ 

     บรรยายประเภทของหนังสืออางอิง 

ฟง, ซักถาม,ดูของจริง 10 

3.  บรรยายความหมายของพจนานุกรม ประเภทของ 

     พจนานุกรม การใชพจนานุกรม 

 5 

4.  แนะนําพจนานุกรมท่ีนาสนใจและใชกันบอย ๆ เชน 

- พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

- Webster’s Third New International Dictionary  of 

the English Language 

- Advanced Learner’s Dictionary of  Current 

English 

 10 

5.  มอบหมายใหนักศึกษา  คนหาความหมายของคําโดยอาจารย  

      กําหนดคําให 

ปฏิบัติ 20 

6.  สรุป ฟง, ซักถาม 5 

รวม 55  นาที 

 



 แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจาํวนั (1000-0801) 22 

แผนการสอนทฤษฎี 

ช่ือวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน             หนวยที่ 4  สอนคร้ัง

ที่ 8 

ช่ือหนวย  หนังสืออางอิง     จํานวน   1   คาบ 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

หัวขอเรื่อง  

  1.  สารานุกรม 

              1.1  ประเภทของสารานุกรม 

              1.2  การใชสารานุกรม 

               1.3  สารานุกรมท่ีนาสนใจ 

 2.  หนังสือรายป 

       2.1  ประเภทของหนังสือรายป 

       2.2  การใชหนังสือรายป 

       2.3  หนังสือรายปท่ีนาสนใจ 

 3.  อักขรานุกรมชีวประวัติ 

       3.1  ประเภทของอักขรานุกรมชีวประวัติ 

       3.2  อักขรานุกรมชีวประวัติท่ีนาสนใจ 

 4.  หนังสืออางอิงทางภูมิศาสตร 

       4.1  ประเภทของหนังสืออางอิงทางภูมิศาสตร 

       4.2  หนังสืออางอิงทางภูมิศาสตรท่ีนาสนใจ 

 

สาระสําคัญ 

 สารานุกรมเปนหนังสือท่ีรวบรวมความรูในสาขาวิชาตาง ๆ เขาไวดวยกัน  มีวัตถุประสงคเพ่ือให

ความรูพ้ืนฐานในเรื่องเหลานั้นและสารานุกรมจะครอบคลุมเรื่องราวตาง ๆ  อยางกวางขวาง 

 หนังสือรายป  คือ  หนังสือท่ีออกเปนรายป หรือ ปละ  1  ครั้ง  มีวัตถุประสงคเพ่ือเสนอ        

เรื่องราว  เหตุการณในรอบป  วิทยาการใหม  ๆ  ท่ีเกิดในรอบป 

 อักขรานุกรมชีวประวัติ  เปนหนังสือท่ีรวบรวมรายละเอียดเก่ียวกับชีวประวัติบุคคลสําคัญ 

 หนังสืออางอิงทางภูมิศาสตร  เปนหนังสือท่ีรวบรวมรายชื่อ  และสถานท่ีทางภูมิศาสตร  พรอม

ใหขอมูลเรื่องราวเก่ียวกับชื่อทางภูมิศาสตรเหลานั้น 

 

 

 



แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจาํวนั (1000-0801) 23 

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม  เม่ือเรียนจบบทเรียนแลวผูเรียนสามารถ 

 1.  สามารถอธิบายคุณลักษณะของหนังสือ สารานุกรมได 

 2.  ใชสารานุกรมเปน 

 3.  สามารถอธิบายคุณลักษณะของหนังสือรายปได 

 4.  ใชประโยชนจากหนังสือรายปได 

 5.  สามารถอธิบายคุณลักษณะของหนังสือรายปได 

 6.  ใชประโยชนจากหนังสืออางอิงทางภูมิศาสตรได 

 7.  สามารถอธิบายคุณลักษณะของหนังสืออักขรานุกรมชีวประวัติ 

 8.  ใชประโยชนจากหนงัสืออักขรานุกรมชีวประวัติได 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอน 

 2.  หนังสือสารานุกรม,  หนังสือรายป,  หนังสืออักขรานุกรมชีวประวัติ, หนังสืออางอิงทาง

ภูมิศาสตร 

 

การประเมินผล    ( 5  คะแนน ) 

 กําหนด  หัวขอเรื่อง  ใหนักศึกษาคนหาเรื่องราว  5  หัวขอ 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 -  ตรวจเช็กเวลา  สนทนา  อบรม  (2 ครั้ง)  5   นาที 

  -  ดําเนินการสอน                 55   นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจาํวนั (1000-0801) 24 

 

กิจกรรมผูสอน กิจกรรมผูเรียน เวลา / นาที 

1.  ทบทวน เรื่องท่ีเรียนไปเม่ือสัปดาหท่ีแลววา โดยถาม นศ. วา   

     ถาหาความหมายของคํา  เราจะใชหนังสือพจนานุกรม  และ

ถา 

     เราจะหาเรื่องราวตาง ๆ จะใชหนังสือประเภทใด 

ฟง , ซักถาม, รวม

สนทนา, ตอบ

คําถาม 

5 

2  บรรยาย เรือ่ง  หนังสือสารานุกรม 

- หนังสือรายป 

- หนังสืออักขรานุกรมชีวประวัติ 

- หนังสืออางอิงทางภูมิศาสตร 

ฟง , ซักถาม 20 

 

 

3. มอบหมายใหนักศึกษาคนหาเรื่องราวของเรื่องท่ีกําหนด  

       (ในเอกสารประกอบการสอนหนา 112 ตอนท่ี  3  ขอ 2)  

        ครูอาจกําหนดเรื่องข้ึนมาใหมได 

ปฏิบัติ 30 

รวม 55  นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจาํวนั (1000-0801) 25 

 

แผนการสอนทฤษฎี 

ช่ือวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน                  หนวยที่ 4  สอน

คร้ังที่ 9 

ช่ือหนวย  หนังสืออางอิง                                                     จํานวน  1  คาบ 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

หัวขอเรื่อง         
 1.  หนังสือทําเนียบนามหรือนามานุกรม 

 2.  สิ่งพิมพรัฐบาล 

 3.  ดัชนีวารสาร 

 4.  หนังสือบรรณานุกรม 

 5.  ประโยชนของหนังสืออางอิง 

 6.  สรุปการใชหนังสืออางอิง 
 

สาระสําคัญ 

 หนังสือทําเนียบนาม เปนหนังสืออางอิงท่ีใหขอเท็จจริงเก่ียวกับชื่อเฉพาะตาง ๆ เชน   

นามบุคคล  สถาบนัการศึกษา  สโมสร  สมาคม ฯลฯ   

 สิ่งพิมพรัฐบาล  เปนหนังสือหรือ เอกสารท่ีหนวยงานทางราชการรัฐวิสาหกิจ  และองคกร   ตาง 

ๆ  เปนผูรับผิดชอบในการพิมพ  เพ่ือเผยแพรผลงาน  หรือขาวความเคลื่อนไหวแกผูท่ีเก่ียวของ 

 ดัชนีวารสาร  เปนหนังสือท่ีรวบรวมรายชื่อ  บทความทางวิชาการท่ีเปนประโยชนในการศึกษา  

คนควา  วิจัย  จากวารสารตาง ๆ 

 หนังสือบรรณานุกรม  เปนหนังสือท่ีรวบรวมรายชื่อหนังสือเขาไวดวยกัน  อาจรวบรวมเปนราย

สาขาวิชาตาง  ๆ  ดังนั้นผูใชจําเปนตองไปคนหาขอมูลจากตัวเลม 

 สรุปการใชหนังสืออางอิง 

 1.  พจนานุกรม   ใหความรูเก่ียวกับคํา 

 2.  สารานุกรม   ใหความรูพ้ืนฐานในเรื่องตาง ๆ 

 3.  หนังสือรายป   ใหความรูความเคลื่อนไหว  ในรอบปสถิติตาง ๆ 

 4.  อักขรานุกรมชีวประวัติ ใหประวัติบุคคลสําคัญ 

 5.  หนังสืออางอิงทางภูมิศาสตร ใหชื่อทางภูมิศาสตร 

 6.  หนังสือทําเนียบนาม  ใหท่ีอยูบุคคล  สมาคม  องคกร  บริษัท 

 7.  สิ่งพิมพรัฐบาล  ใหขอมูลผลงานรัฐบาล, โครงการตาง ๆ ,  พระราชบัญญัติ 

 8.  ดัชนีวารสาร   ใหท่ีอยูบทความจากวารสารตาง ๆ 



 แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจาํวนั (1000-0801) 26 

 9.  บรรณานุกรม   ใหขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับหนังสือ  เชน  ชื่อผูแตง,   

                                                                     ชื่อหนังสือ,  สถานท่ีพิมพ,  สํานักพิมพ   และ

ปท่ีพิมพ 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม       เม่ือเรียนจบบทเรียนแลวผูเรียนสามารถ 

1. สามารถอธิบายคุณลักษณะของหนังสืออางอิงตอไปนี้ได 

1.1 หนังสือทําเนียบนามหรือนามานุกรม 

1.2 หนังสือสิ่งพิมพรัฐบาล 

1.3 หนังสือดัชนีวารสาร 

1.4 หนังสือบรรณานุกรม 

2. เลือกใชหนังสืออางอิงไดตรงกับความตองการได 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. หนังสือทําเนียบนาม,  สิ่งพิมพรัฐบาล,  ดัชนีวารสาร  และหนังสือบรรณานุกรม 

 

ประเมินผล 

 - 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

-  ตรวจเช็กเวลาเรียน  สนทนา  อบรม 5     นาที 

-  ดําเนินการสอน   55    นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจาํวนั (1000-0801) 27 

 

 

กิจกรรมผูสอน กิจกรรมผูเรียน เวลา/นาที 

1.  ทบทวนเรื่อง  ท่ีเรียนในสัปดาหท่ีแลว ฟง, ซักถาม 5 

2.  บรรยาย  เรื่อง หนังสืออางอิง  4  ประเภท  ดังนี้ 

     2.1  หนังสือทําเนียบนาม 

     2.2  หนังสือสิ่งพิมพรัฐบาล 

     2.3  หนังสือดัชนีวารสาร 

     2.4  หนังสือบรรณานุกรม 

หัวขอท่ีบรรยายในแตละประเภท 

     1.  ลักษณะของหนังสืออางอิง 

     2.  ประเภทของหนังสืออางอิง 

     3.  การใชหนังสืออางอิง 

     4.  ยกตัวอยางหนังสืออางอิง 

 

 

 

 

 

ฟง,  ซักถาม 

 

 

 

 

 

30 

3.  บรรยาย  เรื่อง  ประโยชนของหนังสืออางอิง ฟง 5 

4.  สรุปการใชหนังสืออางอิง ฟง 5 

5.  ทําแบบทดสอบทายบทท่ี 4  ตอนท่ี  2 ปฏิบัติ 10 

รวม 55  นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจาํวนั (1000-0801) 28 

 

แผนการสอนทฤษฎี 

ช่ือวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน                  หนวยที่ 5  สอน

คร้ังที่ 10 

ช่ือหนวย  ความรูเบื้องตนของการคนควาและเขียนรายงาน     จํานวน  1  คาบ 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

หัวขอเรื่อง         

 1.  ความหมายของการคนควา 

 2.  ความหมายของการเขียนรายงาน 

 3.  ลักษณะเฉพาะของรายงานการคนควา 

 4.  วิธีการศึกษาคนควาเพ่ือเขียนรายงาน 

 5.  ความสําคัญของการคนควาและเขียนรายงาน 

 6.  ประโยชนของการทํารายงาน 

  7.  ประเภทของรายงาน 

     8.  การนําเสนอรายงาน 

 9.  การวางรูปหนาของรายงาน 

 10. การใหหมายเลขหนาของรายงาน 

 

สาระสําคัญ   

รายงาน หมายถึง  การศึกษาคนควาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ท่ีผูสอนมอบหมายใหผูทํารายงาน แลวนํา

ผลของการศึกษาคนควานั้น ๆ  มานําเสนอ 

การทํารายงานมี 2 วิธี คือ  

1.  ทํารายงานจากการคนควาจากเอกสาร (Review  Articles)     

2.  ทํารายงานจากการศึกษาวิจัย (Research ; Clinical  study) 

รายงานแบงออกเปน 2 ประเภท ใหญ ๆ คือ  

1.  รายงานทางวิชาการ 

2.  รายงานท่ัวไป 

การนําเสนอรายงานมี 2 วิธี  

1. รายงานปากเปลา    

2. รายงานโดยการเขียน 

 

 



แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจาํวนั (1000-0801) 29 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม  เม่ือเรียนจบบทเรียนแลวผูเรียนสามารถ 

 1.  บอกความหมายของการคนควาและเขียนรายงานได 

 2.  บอกความสําคัญและประโยชนของการเขียนรายงานได 

 3.  บอกลกัษณะเฉพาะของรายงานการคนควา 

 4.  บอกวิธีการศึกษาคนควาเพ่ือเขียนรายงานได 

 5.  วางรูปหนาและใหหมายเลขหนาของรายงานได 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอน 

 2.  ตัวอยางรายงาน 

 

การประเมินผล    (  5  คะแนน ) 

 1.  แบบทดสอบ 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน         

 -  ตรวจเช็กเวลาเรียน สนทนา อบรม 5   นาที 

-  ดําเนินการสอน   55  นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจาํวนั (1000-0801) 30 

กิจกรรมผูสอน กิจกรรมผูเรียน เวลา/นาที 

1.  นําเขาสูบทเรียนโดยการใหนักศึกษาดูตัวอยางของรายงานฉบับ 

     สมบูรณและสนทนาถึงเรื่องของการทํารายงานอยางมีคุณภาพ 

     จะตองมีทักษะทางดานการคนควาหาความรู ซ่ึงเรียนจบไปใน 

     บทกอน ๆ แลว นอกจากนี้ยังตองมีทักษะในการอานจับใจความ   

     การคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล  การเขียนเรียบเรียงขอความ   

     ความสามารถในการอางอิงแหลงท่ีมาของขอมูล และสุดทาย 

     ความรูเรื่องรูปแบบของการเขียนรายงาน วันนี้เราจะศึกษาเรื่อง 

     การเขียนรายงาน 

ฟง , ซักถาม 5 

2.  แบงกลุมนักศึกษาออกเปน 5 กลุม ใหแตละกลุมระดมสมองใน 

     เรื่องดังนี้ 

      2.1  ใหความหมายของการคนควาและเขียนรายงาน คืออะไร 

      2.2  วิธีการทํารายงานมีก่ีวิธี 

      2.3  ใหบอกความสําคัญของการคนควาและเขียนรายงานวามี 

              อะไรบาง 

      2.4  ใหบอกประโยชนของการทํารายงานวามีอะไรบาง 

      2.5  ใหสงตัวแทนกลุมรายงานหนาชั้น 

ปฏิบัต ิ 20 

3.  บรรยายสรุปเพ่ิมเติม 

     3.1  ความหมายของการคนควาและเขียนรายงาน 

     3.2  ความหมายของการเขียนรายงาน 

     3.3  วิธีการทํารายงาน 

     3.4  ความสําคัญของการเขียนรายงาน 

     3.5  ประโยชนของการทํารายงาน 

ฟง , ซักถาม 15 

4.  บรรยายเรื่องประเภทของรายงาน ฟง , ซักถาม 5 

5.  บรรยายเรื่องการนําเสนอรายงาน ฟง , ซักถาม 5 

6.  บรรยายเรื่องการวางรูปหนา และการใหหมายเลขหนาของ          

     รายงาน 

ฟง , ซักถาม 5 

รวม 55  นาที 
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แผนการสอนทฤษฎี 

ช่ือวิชา     เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน       หนวยที่ 6  สอนคร้ังที่ 11 

ช่ือหนวย  สวนประกอบของรายงาน                   จํานวน  1  คาบ 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

หัวขอเรื่อง 

     1.  สวนประกอบตอนตน 

    1.1  ปกนอก 

    1.2  ใบรองปก 

    1.3  หนาชื่อเรื่อง 

    1.4  คํานํา 

    1.5  สารบัญ 

2.  สวนเนื้อหา 

    2.1  สวนท่ีเปนเนื้อหา    

          2.1.1  บทนํา 

          2.1.2  เนื้อเรื่อง 

          2.1.3  บทสรุป 

     2.2  สวนประกอบในเนื้อหา 

          2.2.1  อัญพจน 

          2.2.2  เชิงอรรถ 

          2.2.3  ภาพประกอบ 

          2.2.4  ตาราง 

3.  สวนทายของรายงาน 

     3.1  บรรณานุกรม 

     3.2  ภาคผนวก 

 

สาระสําคัญ 
 รายงานทางวิชาการมีสวนประกอบอยู  3 สวน  คือ  สวนประกอบตอนตน  สวนเนื้อหา  และ
สวนทายของรายงาน 
 สวนประกอบตอนตน มีสวนประกอบหลักดังนี้  ใบรองปก  หนาปกใน  คํานํา  สารบัญ 
              สวนเนื้อหา  ประกอบดวย  เนื้อเรื่องและบทสรุป 
              สวนทาย ประกอบดวย บรรณานุกรม และภาคผนวก 
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จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

1.  รูจักสวนประกอบของรายงาน 

2.  เขียนปกนอกและปกในของรายงานได 

3.  เขียนคํานําได 

4.  เขียนสารบัญได 

5.  เขียนบทนําได 

6.  รูจักสวนประกอบในเนื้อหาของรายงาน 

  7.  รูจักสวนทายของรายงาน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1.  แผนใส 

2.  เอกสารประกอบการสอน 

3.  รายงานฉบับสมบรูณ 

 

ประเมินผล   ( 5  คะแนน ) 

  1.  ตรวจดูผลงานท่ีมอบหมาย 

    -   ปก  2  คะแนน 

    -   คํานํา  3  คะแนน 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

-  ตรวจเช็กเวลาเรียน  อบรม  5   นาที 

-  ดําเนินการสอน   55  นาที 
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กิจกรรมผูสอน กิจกรรมผูเรียน เวลา/นาที 

1.  นําเขาสูบทเรียนโดยการใหนักศึกษาดูตัวอยางรายงานฉบับสมบูรณ 

     และสนทนาเก่ียวกับเรื่องการทํารายงานของนักศึกษาท่ีผานมาวามี 

     สวนประกอบตาง ๆ ดังนี้หรือไมในการทํารายงานทางวิชาการท่ี   

     ถูกตองตามแบบสากลนิยมจะตองมีสวนประกอบ 3 สวน ดังนี ้

ฟง , ตอบ 5 

2.  ฉายแผนใสประกอบการบรรยาย 

     สวนท่ี 1  สวนประกอบตอนตนประกอบดวยสวนประกอบหลัก 3    

     สวน ดังนี้ 

                1.1  ปก 

                1.2  คํานํา 

                1.3  สารบัญ 

    - ฉายภาพตัวอยางปกและบรรยายการเขียนปกรายงาน 

    - ฉายภาพคํานําและบรรยายหลักการเขียนคํานํา 

    - ฉายภาพสารบัญและบรรยายการเขียนสารบัญ 

ฟง , ดู , ซักถาม 10 

3.  สมมติเรื่องใหนักศึกษาทํารายงานเชน  ขอดีขอเสียของการใชกาช 

     แทนน้ํามัน 

รับฟง 5 

4.  มอบหมายใหนักศึกษาเขียนปกและคํานํา ,  ดู , แนะนํานักศึกษาท่ีมี 

     ปญหา 

ปฏิบัติ , ซักถาม 15 

5.  นอกจากท่ีกลาวมาแลวในสวนประกอบตอนตนยังมีสวนท่ีเพ่ิมเติม   

     ซ่ึงจะมีหรือไมมีก็ข้ึนอยูกับผูทํารายงาน  ประกอบดวย 

      1.  หนากิตติกรรมประกาศ  เรียงลําดับตอจากคํานํา 

     2.  หนาสารบัญภาพประกอบ 

     3.  หนาสารบญัตาราง           

ดู , ฟง , ซักถาม 5 

6.  ฉายแผนใสและบรรยาย สวนท่ี 2 สวนเนื้อหาประกอบ 

     2.1  สวนท่ีเปนเนื้อหา 

          2.1.1  บทนํา 

          2.1.2  เนื้อเรื่อง 

          2.1.3  บทสรุป 

     2.2  สวนประกอบในเนื้อหา 

          2.2.1  อัญพจน 

          2.2.2  เชิงอรรถ 

          2.2.3  ตาราง 

          2.2.4  ภาพประกอบ 

 

ฟง , ซักถาม 10 
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7.  บรรยายสวนประกอบท่ี 3 สวนทายของรายงาน 

     3.1  ภาคผนวก 

     3.2  บรรณานุกรม 

     3.3  ดรรชน ี

           ใหนักศึกษาคิดหัวขอท่ีจะทํารายงาน คนละ 1 เรื่อง พรอมนํา

หนังสือท่ีเก่ียวของกับเรื่องนั้นมาคนละ  5 เลม มาในคราวหนาดวย 

ฟง , ซักถาม 5 

รวม 55  นาที 
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แผนการสอนทฤษฎี 

ช่ือวิชา   เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน                  หนวยที ่7  สอนคร้ังที่ 

12 

ช่ือหนวย  การทํารายงาน          จํานวน  1  คาบ 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

หัวขอเรื่อง 

 1.  การเลือกหัวขอเรื่อง 

 2.  การตั้งชื่อเรื่อง 

 3.  การสํารวจแหลงความรู 

 

สาระสําคัญ  

 ในการทํารายงานจะเริ่มตนดวยการเลือกหัวขอเรื่องท่ีจะทําในกรณีท่ีครูผูสอนไมไดกําหนดให 

การเลือกหัวขอเรื่องมีความสําคัญคือถากําหนดแคบเกินไปจะทําใหไมเห็นแนวทางในการทํารายงานและ

หากกําหนดกวางเกินไปขอมูลจะมากมายกวางขวาง  เนื้อหาจะกระจัดกระจาย ทําใหรายงานขาดน้ําหนัก   

 การสํารวจแหลงความรู ทําไดหลายวิธีคือ 1. ใชบัตรรายการ 2. ใชโอแพก  3. ใชดรรชนี        

วารสาร 4. ใชหนังสืออางอิง 

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม เม่ือเรียนจบบทเรียนแลวผูเรียนสามารถ 

 1.  เลือกหัวขอเรื่องไดอยางเหมาะสม 

 2.  ตั้งชื่อเรื่องได 

 3.  สํารวจความรูและคัดเลือกเอกสารได  

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1.  ตัวอยางการเลือกหัวขอเรื่อง 

 2.  เอกสารประกอบการสอน  

 

การประเมินผล     ( 2 คะแนน ) 

   ตรวจจากงานท่ีมอบหมาย การเลือกหัวขอเรื่อง ,  ตั้งชื่อเรื่อง  และเลือกเอกสารท่ีเก่ียวของได 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

 -  ตรวจเช็กเวลาเรียน สนทนา อบรม 5     นาที 

-  ดําเนินการสอน                      55   นาที 

 

 

 

กิจกรรมผูสอน กิจกรรมผูเรียน เวลา/นาที 

1.  นําเขาสูบทเรียนโดยการสนทนา เรื่องการเดินทางทองเท่ียว 

     อันดับแรก นักศึกษาทําอะไรกอน นักศึกษาจะตอบคําถามอยาง 

     หลากหลาย ผูสอนสามารถวิจารณหรือสรุปเขาสูเนื้อหาของ    

     บทเรียนไดโดยบอกวาตองเลือกสถานท่ีทองเท่ียวกอน จึงจะ 

     สามารถเตรียมตัวเดินทางและวางแผนการเดินทางได ในการ  

     ทํารายงานก็เชนกัน อันดับแรกตองเลือกหัวขอเรื่องในการทํา  

    รายงานกอน 

ฟง , ตอบคําถาม 5 

2 .  บรรยายพรอมฉายแผนใสหลักเกณฑในการเลือกหัวเรื่อง ฟง , ซักถาม 15 

3.  บรรยายเรื่องการตั้งชื่อเรื่อง ฟง , ซักถาม 5 

4.  มอบหมายใหนักศึกษาเลือกเรื่องตามความตองการ      หรือใช  

      หวัขอเรื่องท่ีเตรียมมา  เพ่ือทํารายงานโดยอาศัยหลักเกณฑท่ี 

      บรรยายไปพรอมใชขอมูลท่ีเตรียมมาอยางนอยคนละ 5 เลม 

     4.1  ใหเขียนชื่อเรื่องท่ีเลือก พรอมขอมูลของเอกสารท่ีเก่ียวของ 

             ลงในกระดาษดังนี้ 

            4.1.1  ชื่อผูแตง 

            4.1.2  ชื่อหนังสือ 

            4.1.3  สถานท่ีพิมพ , สํานักพิมพ , ปท่ีพิมพ 

 

ปฏิบัต ิ

 

 

 

 

 

 

 

สงงาน 

25 

 

 

 

 

 

 

 

   

5.  ใหนักศึกษาหาขอมูลเพ่ิมเติมและนํามาดวยในคราวหนา รับ  , ฟง 

ซักถาม 

5 

รวม 55 นาที 
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แผนการสอนทฤษฎี 

ช่ือวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน                   หนวยที่  7  สอนคร้ัง

ที่ 13 

ช่ือหนวย  การทํารายงาน          จํานวน    1  คาบ 
………………………………………………………………………………………………………………. 

หัวขอเรื่อง 

1.  การอานเพ่ือหาความรูพ้ืนฐาน 

 2.  การวางโครงเรื่อง 

 

สาระสําคัญ 

 ในการทํารายงานผูท่ีทําตองมีความรูพ้ืนฐาน  หรือตองศึกษาหาความรูพ้ืนฐานในเรื่องนั้นกอน 

โดยการสํารวจขอมูลท่ีเก่ียวของและอานเรื่องนั้นคราว ๆ   เสร็จแลวจึงวางโครงเรื่องอยางคราว ๆ    

ตอมาคัดเลือกเอกสารท่ีสําคัญและตรงประเด็นออกมาอานอยางละเอียด  เพ่ือทําบันทึก  เม่ือทําบันทึก

เสร็จจะทําใหเห็นประเด็นหัวขอท่ีจะทํารายงานชัดเจนยิ่งข้ึนจึงนําไปสูการปรับปรุงโครงเรื่องท่ีเคยวางไว  

สุดทายจะเปนการเรียบเรียงเนื้อหาจากบัตรบันทึก    การตรวจทาน และการเขาเลม 

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม เม่ือเรียนจบบทเรียนแลวผูเรียนสามารถ 

 1.  มีความรูและความเขาใจในการอานเพ่ือหาความรูพ้ืนฐาน 

 2.  มีความสามารถในการวางโครงเรื่องไดดี 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 ตัวอยางโครงเรื่อง 

 

การประเมินผล   (  5 คะแนน ) 

 ตรวจดูโครงเรื่องของนักศึกษา 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 -  ตรวจเช็กเวลาเรียน สนทนา อบรม    5  นาที 

-  ดําเนินการสอน                        55   นาที 
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กิจกรรมผูสอน กิจกรรมผูเรียน เวลา / 

นาที 

1.  ทบทวนการเรียนในสัปดาหท่ีแลวเรื่อง การเลือกหัวขอเรื่องซ่ึง 

     ถาเปนการทองเท่ียวเปรียบไดกับการเลือกสถานท่ีท่ีจะไป วันนี้ 

     จะเปนการวางแผนการเดินทาง ซ่ึงถาเปนการทํารายงานก็คือ  

     การวางโครงเรื่องในการทํารายงานนั่นเอง 

ฟง , รวมสนทนา

ซักถาม 

5 

2.  บรรยายเรื่องการอานเพ่ือหาความรูพ้ืนฐาน ฟง , ซักถาม 5 

3.  มอบหมายใหนักศึกษาอานเพ่ือหาความรูพ้ืนฐาน และจดบันทึก   

     หัวขอสําคัญลงในกระดาษขนาด 3" x 5"  

     สํารวจดูความสนใจและการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

ปฏิบัติ 10 

4.  บรรยายวิธีการวางโครงเรื่อง ฉายแผนใส ตัวอยาง โครงเรื่องท่ี    

     สมบูรณ 

ฟง , ซักถาม 10 

5.  มอบหมายใหนักศึกษาวางโครงเรื่องรายงานของตนตามลําดับ 

    ท่ีบรรยาย เดินดูผลงานตามโตะท่ีนักศึกษานั่ง 

ปฏิบัต ิ 10 

6.  ฉายแผนใส ตัวอยางโครงเรื่องท่ีไมสมบูรณ  และใหนักศึกษา 

     พิจารณาเปรียบเทียบกับของตนเองและปรับปรุงแกไขใหม 

 

ปฏิบัต ิ 10 

7. เก็บโครงเรื่องจากนักศึกษาทุกคนและมอบหมายใหนักศึกษาทุก 

    คนไปอานขอมูลมาลวงหนา คราวหนาใหนําขอมูลมาอานและ 

    จดบันทึกลงในกระดาษบันทึก 

    ใหเตรียมกระดาษบันทึกขนาด 3" x 5" มาดวยคนละ 20 แผน 

ฟง , ซักถาม 5 

รวม 55   นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจาํวนั (1000-0801) 39 

 

 

แผนการสอนทฤษฎี 

ช่ือวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน                  หนวยที ่7  สอนคร้ังที่ 

14 

ช่ือหนวย  การทํารายงาน          จํานวน  1  คาบ 
………………………………………………………………………………………………………………. 

หัวขอเรื่อง 

 1.  การอานและวิเคราะหขอมูลอยางละเอียด 

 2.  การบันทึกขอมูล 

 

สาระสําคัญ 

 การอานขอมูลอยางละเอียดมีวิธีการคือ 

 1.  อานอยางคราว ๆ กอน เพ่ือหาเจตนาของผูเขียนใหไดวาตองการบอกอะไรแกผูอาน 

 2.  ตอมาอานใหมทีละยอหนาเพ่ือหาใจความสําคัญ 

 3.  ถายังจับประเด็นไมไดใหอานใหมอีกครั้ง  

 การจดบันทึกมี 5  แบบคือ 

 1.  แบบยอความ   2.  แบบถอดความ  3.  แบบคัดลอกขอความ  4.  แบบสรุปใจความ  

 5.  แบบวิจารณ 

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม  เม่ือเรียนจบบทเรียนแลวผูเรียนสามารถ 

 1.  วิเคราะหขอมูลได 

 2.  บันทึกขอมูลไดถูกตอง 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 ตัวอยางบัตรบันทึกขอมูลประเภทตาง ๆ  

 

การประเมินผล    ( 3 คะแนน ) 

 ตรวจบันทึกขอมูลของนักศึกษา 

 

 

 



 แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจาํวนั (1000-0801) 40 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 -  ตรวจเช็กเวลาเรียน สนทนา อบรม 5  นาที  

             -  ดําเนินการสอน         55 นาที 

 

กิจกรรมผูสอน กิจกรรมผูเรียน เวลา/นาที 

1.  ทบทวนบทเรียนเม่ือครั้งท่ีแลวเรื่อง การวางโครงเรื่องถาเปรียบ 

     กับการเดินทางทองเท่ียว หมายถึงแผนการเดินทางเรียบรอย   

     พรอมท่ีจะออกเดินทางแลว ดังนั้นวันนี้เราจะมาเดินทางคนหา  

     ความรูในเรื่องท่ีเลือกกันเลยจะดีกวา 

ฟง , ซักถาม 5 

2.  บรรยายวิธีการอานแบบวิเคราะหขอมูล ฟง , ซักถาม 5 

3.  บรรยายเรื่องการบันทึกขอมูล 

     1.  ลงกระดาษขนาด 4" x 6" หรือ 3" x 5"  

     2.  วิธีการบันทึกขอมูลมี 5 วิธ ี

          2.1  แบบยอความ 

          2.2  แบบถอดความ 

          2.3  แบบคัดลอกขอความ 

          2.4  แบบสรุปใจความ 

          2.5  แบบวิจารณ 

     ฉายแผนใสประกอบคําบรรยาย 

ฟง , ซักถาม 20 

4.  มอบหมายใหนักศึกษาบันทึกขอมูลตามโครงเรื่องทุกหัวขอ 

     ผูสอนแจกโครงเรื่องท่ีตรวจแลว คืนนักศึกษาทุกคน 

ปฏิบัติ 10 

5.  สอบถามนักศึกษาคนใดทําเสร็จแลวในบางหัวขอใหนํามาสง 

     เพ่ือตรวจ 

ตรวจดูผลงาน 10 

6.  นักศึกษาคนใดท่ียังบันทึกไมเสร็จใหไปทําเปนการบาน      

      คราวหนาจะเปนการเรียบเรียงเนื้อหาจากบันทึก 

ฟง , ซักถาม 5 

รวม 55  นาที 

 

 

 

 



แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจาํวนั (1000-0801) 41 

 

แผนการสอนทฤษฎี 

ช่ือวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน                 หนวยที่ 7  สอนคร้ังที่ 

15 

ช่ือหนวย  การทํารายงาน          จํานวน  1  คาบ 

………………………………………………………………………………………………………… 

หัวขอเรื่อง 

 1.  การเรียบเรียงเนื้อหาจากบัตรบันทึก 

 2.  การตรวจทาน 

 3.  การเขาเลมรายงาน 

 

สาระสําคัญ 

 การเรียบเรียงเนื้อหาของรายงานตองเขียนดวยสํานวนของตนเอง  โดยดูตามโครงเรื่องพิจารณา

แตละหัวขอวาควรจะมียอหนาอะไรบาง  และตองคํานึงวาแตละยอหนาตองมีใจความสําคัญเพียงประเด็น

เดียว  แลวจึงเขียนสวนขยายของแตละยอหนา 

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม  เม่ือเรียนจบบทเรียนแลวผูเรียนสามารถ 

 1.  เรียบเรียงเนื้อหารายงานได 

 2.  เขาเลมรายงานไดถูกตอง 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 ตัวอยางรายงานฉบับสมบูรณ 

 

การประเมินผล    ( 10 คะแนน ) 

 ตรวจดูรายงานของนักศึกษา 

 

เกณฑ 

- เขียนปกนอก และปกในถูกตอง      2   คะแนน 

- เรียงลําดับของรายงานถูกตอง         2   คะแนน 

- ในเนื้อหามีการอางอิงขอมูล            2   คะแนน 

- รูปแบบถูกตอง เชน  ใชกระดาษถูกตอง,  เวนขอบกระดาษถูกตองใหหมายเลขหนา 

        ถูกตอง     2  คะแนน 



 แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจาํวนั (1000-0801) 42 

- เขียนหนาบรรณานุกรมถูกตอง       2  คะแนน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 -  ตรวจเช็กเวลาเรียน สนทนา อบรม  5  นาที  

-  ดําเนินการสอน     ครั้งท่ี 4  ( เวลา 3 คาบ ) 55  นาที 

 

กิจกรรมผูสอน กิจกรรมผูเรียน เวลา / 

นาที 

1.  ทบทวนบทเรียนเม่ือครั้งท่ีแลว เรื่องการบันทึกขอมูล 

     จากโครงเรื่องนักศึกษาคนใดสงสัยใหถามกอน เพราะ 

     ตอไปนี้จะเปนเรื่องการเรียบเรียงเนื้อหาจากบัตรบันทึก 

ฟง , ซักถาม 5 

2.  บรรยายวิธีการเรียบเรียงเนื้อหาจากบัตรบันทึก ฟง , ซักถาม 5 

3.  มอบหมายใหนักศึกษาเรียบเรียงเนื้อหาจากบัตรบันทึก 

     โดยทําเปนรายงานฉบับรางไวกอน และเม่ือเรียนเรื่อง  

      การอางอิงขอมูล  และบรรณานุกรมเสร็จแลวจึงเขียน 

      รายงานฉบับสมบูรณ  ซ่ึงจะทบทวนแนะนําแกไขใน  

      สัปดาหท่ี 17  ซ่ึงเปนสัปดาหสุดทาย 

ปฏิบัต ิ

สงใหผูสอนชวยตรวจ 

35 

4.  บรรยายเรื่องการตรวจทานการทํารายงาน ฟง , ซักถาม 5 

5.  บรรยายเรื่องการเขาเลมรายงาน ฟง , ซักถาม 5 

รวม 55  นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจาํวนั (1000-0801) 43 

แผนการสอนทฤษฎี 

ช่ือวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน                        หนวยที่ 8  สอน

คร้ังที่ 16 

ช่ือหนวย  การอางอิงขอมูล                จํานวน  2  คาบ 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

หัวขอเรื่อง 

1.  การอางอิงแบบลงเชิงอรรถ 

     1.1  ความหมายของเชิงอรรถ 

     1.2  ประโยชนของเชิงอรรถ 

     1.3  ประเภทของเชิงอรรถ 

     1.4  วิธีเขียนขอความท่ีนํามาทําเชิงอรรถ 

2.  หลักเกณฑการเขียนเชิงอรรถเอกสารประเภทตาง ๆ 

     2.1  หนังสือ 

     2.2  บทความในวารสาร 

     2.3  บทความในหนังสือพิมพ  

 

สาระสําคัญ 
 การอางอิงขอมูล คือการยกคําพูด หรือนําแนวคิดของคนอ่ืนมาใสในรายงานของตน  
การอางอิงมี 2 วิธีคือ การอางอิงโดยตรงและการอางอิงโดยออม     
 เชิงอรรถมีอยูดวยกัน 3 ประเภท คือเชิงอรรถอางอิง(Citation Footnotes) เชิงอรรถเสริมความ 
(Content Footnotes)    และเชิงอรรถโยง (Cross Reference Footnotes)  
 หลักเกณฑในการเขียนเชิงอรรถ จากหนังสือ วารสาร  และจากหนังสือพิมพ  จะมีรายละเอียด
ปลีกยอยตางกัน  

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม    เม่ือเรียนจบบทเรียนแลวผูเรียนสามารถ 

1.  อางอิงขอมูลของผูอ่ืนและนํามาใชในรายงานของตนเองได 

2.  เขียนเชิงอรรถอางอิงจากเอกสารประเภทหนังสือ,  วารสารและหนังสือพิมพได 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

  1.  เอกสารประกอบการสอน 

2.  แผนใส 

3.  หนังสือ  วารสาร  และหนังสือพิมพ 



 แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจาํวนั (1000-0801) 44 

การประเมินผล   ( 3 คะแนน ) 

ตรวจผลงานท่ีมอบหมาย (เชิงอรรถจากเอกสาร  5  รายการ) 

 

กิจกรรมระหวางเรียน 

-  ตรวจเช็กเวลาเรียน สนทนา อบรม 5    นาที 

-  ดําเนินการสอน                              55  นาที 

 

กิจกรรมผูสอน กิจกรรมผูเรียน เวลา / นาที 

1.  นําเขาสูบทเรียนโดยการยกคํากลอน “สักวันหนึ่งจะรูวาครูรัก สักวัน  

     หนึ่งจะประจักษในศักดิ์ศรี  สักวันหนึ่งจะรูวาครูดี  สักวันหนึ่งคงไดดี 

     เพราะเชื่อครู”  และสนทนาวา  คํากลอนท่ียกมาเปนการนําคํากลอน 

    ของผูอ่ืนแตงไว  หากครูยกมาใสในผลงานเขียนของครูโดยไมบอก 

     แหลงท่ีมาจะเปนการแอบอางผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตนเปน 

     การขาดคุณธรรม จริยธรรม  ขาดความซ่ือสัตย และเปนการไมให 

     เกียรติเจาของผลงานเดิม และอาจจะถูกฟองรองในเรื่องละเมิด  

     ลิขสิทธิ์ ดังนั้น วันนี้เราจะมาเรียนรูเรื่องการ การอางอิงผลงานของ     

     ผูอ่ืนและการบอกแหลงท่ีมาของขอมูล  ซ่ึงมีวิธีการอยู  2 วิธี   คือ    

    การอางอิงแบบลงเชิงอรรถและการอางอิงแบบแทรกปนในเนื้อหา 

ฟง , ซักถาม 5 

2.  บรรยายพรอมฉายแผนใส  เร่ืองความหมายและประโยชนของเชิงอรรถ ฟง , ซักถาม 2 

3.  บรรยายพรอมฉายแผนใส ประเภทของเชิงอรรถ 

    3.1  เชิงอรรถอางอิง 

    3.2  เชิงอรรถเสริมความ 

    3.3  เชิงอรรถโยง 

ฟง , ซักถาม 10 

4.  บรรยายเร่ืองการเขียนเชิงอรรถทายหนาและการใหหมายเลข    เชิงอรรถ ฟง , ซักถาม 3 

5.  บรรยายพรอมฉายแผนใส การลงเชิงอรรถอางอิงท่ีอางถึงครั้งแรกจาก 

    5.1  หนังสือ 

    5.2  หนังสือวารสาร 

    5.3  หนังสือพิมพ   

ฟง , ซักถาม 15 

6.  มอบหมายใหนักศึกษาเขียนเชิงอรรถหนังสือท่ีใชทํารายงาน  

     5 เลม  ตรวจ,  แนะนํา 

ปฏิบัติ 25 

รวม 110   นาที 

 

 

 



แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจาํวนั (1000-0801) 45 

แผนการสอนทฤษฎี 

ช่ือวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน                            หนวยที่ 8  

สอนคร้ังที่ 17 

ช่ือหนวย  การอางอิงขอมูล               จํานวน  2  คาบ 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

หัวขอเรื่อง 

 1.  การเขียนเชิงอรรถ  บทความจากสารานุกรม 

 2.  การอางซํ้าเอกสาร 

 

สาระสําคัญ 

 การเขียนเชิงอรรถ  บทความจากสารานุกรม  มีแบบแผนดังนี้  

ชื่อผูเขียนบทความ.   “ชื่อบทความ,”  ชื่อสารานุกรม   เลมท่ี  (ปท่ีพิมพ) : เลขหนา. 

 การอางซํ้าเอกสาร  มี  2  ลักษณะ  คือ  การอางซํ้าโดยไมมีงานคนอ่ืนมาค่ัน  และการอางซํ้า

โดยมีงานคนอ่ืนมาค่ัน 

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม     เม่ือเรียนจบบทเรียนแลวผูเรียนสามารถ 

 1.  เขียนเชิงอรรถบทความจากสารานุกรมได 

 2.  เขียนการอางอิงขอมูลจากเอกสารเลมเดิมไดถูกตอง 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอน 

 2.  แผนใส 

 

การประเมินผล 

 - 

 

กิจกรรมระหวางเรียน 

 -  ตรวจเช็กเวลาเรียน  สนทนา  อบรม 5   นาที 

 -  ดําเนินการสอน   55   นาที 

 

 

 



 แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจาํวนั (1000-0801) 46 

กิจกรรมผูสอน กิจกรรมผูเรียน เวลา / นาที 

1.  ทบทวนความรูจากท่ีเรียนในสัปดาหท่ีแลว  เชนประโยชน 

     ของเชิงอรรถ  ประเภทของเชิงอรรถ  แบบฟอรมการเขียน 

      เชิงอรรถ  หนังสือ  วารสาร และ หนังสือพิมพ 

ฟง, ซักถาม, ตอบ

คําถาม 

5 

2.  บรรยาย  แบบฟอรมการเขียนเชงิอรรถ บทความจาก 

     สาราน ุกรม 

ฟง,  ซักถาม 5 

3.  บรรยายการอางอิงขอมูลจากเอกสารเลมเดิม (การอางซํ้า)  

     โดยไมมีงานคนอ่ืนมาค่ัน 

ฟง, ซักถาม 5 

4.  บรรยายการอางขอมูลจากเอกสารเลมเดิม (การอางซํ้า) โดย 

     มีงานคนอ่ืนมาค่ัน 

ฟง, ซักถาม 10 

5.  แบงกลุมนักศึกษาออกเปน 5  กลุม ๆ ละเทา ๆ กัน ให      

      แตละกลุม  เขียนการอางอิงขอมูลซํ้า ท้ัง 2 แบบ  คือ  

      ท้ังไมมีงานคนอ่ืนมาค่ันและมีงานคนอ่ืนมาค่ัน 

ปฏิบัต ิ 30 

รวม  55 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจาํวนั (1000-0801) 47 

แผนการสอนทฤษฎี 

ช่ือวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน                  หนวยที ่8  สอนคร้ังที่ 

18 

ช่ือหนวย  การอางอิงขอมูล          จํานวน  1  คาบ 
……………………………………………………………………………………………………………. 

หัวขอเรื่อง 

 1.  การอางอิงแบบแทรกปนไปในเนื้อหา 

      1.1  ระบบนาม – ป 

      1.2  ระบบลําดับหมายเลข 

 2.  การอางอิงขอมูลจากอินเทอรเน็ตและ WWW 

 

สาระสําคัญ 

 การอางอิงแบบแทรกปนในเนื้อหาระบบ นาม -  ป  กําลังเปนท่ีนิยม เนื่องจากเขียนงายและ

สะดวก  มีรายการท่ีลงเพียงชื่อผูแตง ปท่ีพิมพหนังสือ และเลขหนาท่ีอางอิงเทานั้น 

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม  เม่ือเรียนจบบทเรียนแลวผูเรียนสามารถ 

 1.  อางอิงขอมูลแบบแทรกปนในเนื้อหาระบบนาม – ป  จากเอกสารประกอบตาง ๆ ได 

 2.  เขียนการอางอิงขอมูลจากอินเทอรเน็ตและ WWW ได 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอน 

 2.  แผนใส 

 3.  หนังสือและเอกสารประเภทตาง ๆ 

 

การประเมินผล   ( 2 คะแนน ) 

 1.  การเขียนอางอิงแบบแทรกปนในเนื้อหา 

 2.  ระบบนาม - ป 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 -  ตรวจเชก็เวลาเรียน   สนทนา  อบรม 5   นาที  

-  ดําเนินการสอน       55  นาที 

 



 แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจาํวนั (1000-0801) 48 

กิจกรรมผูสอน กิจกรรมผูเรียน เวลา / นาที 

1.  ทบทวนเรื่องท่ีเรียนเม่ือครั้งท่ีแลว คือ การลงเชิงอรรถ  

     เอกสารประเภทตาง ๆ สวนในวันนี้จะเรียนเรื่องการอาง 

     ซํ้าเอกสารเดิม 

ฟง , ซักถาม 5 

2.  บรรยายเรื่องการอางอิงแบบแทรกปนไปในเนื้อหาระบบ 

     นาม – ป  

     2.1  หลักเกณฑในการเขียนอางอิงระบบนาม – ป 

เอกสาร 

            ประเภทตาง ๆ 

            มอบหมายให นศ. เขียนการอางอิงระบบนาม – ป  

           จากเอกสารประกอบการสอนหนา 188 โดยเลือกทํา 2 

ขอ 

     2.2  บรรยายและฉายแผนใสการเขียนอางอิงระบบนาม –  

            ป จากเอกสารรองและเอกสารพิเศษตาง ๆ      

ฟง , ซักถาม 

 

 

 

ปฏิบัติ 

 

 

 

10 

 

 

 

25 

 

10 

3.  บรรยายและฉายแผนใสการอางอิงขอมูลจากอินเทอรเน็ต 

     และ WWW. 

ฟง , ซักถาม 5 

รวม 55   นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจาํวนั (1000-0801) 49 

 

แผนการสอน 

ช่ือวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน                  หนวยที ่9  สอนคร้ังที่ 

19 

ช่ือหนวย  บรรณานุกรม                             จํานวน  1  คาบ 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

หัวขอเรื่อง 

1.  ความหมายของบรรณานุกรม 

 2.  ประเภทของบรรณานุกรม 

 3.  การเขียนหนาบรรณานุกรม 

 4.  วิธีเขียนบรรณานุกรมหนังสือ 

 5.  วิธีเขียนบรรณานุกรมหนังสือแปล 

 6.  วิธีเขียนบรรณานุกรมหนังสอืรวมบทความและรายงานการประชุม 

 

สาระสําคัญ 

 บรรณานุกรม  (Bibliography)  คือรายชื่อหนังสือ สิ่งพิมพ  และโสตทัศนวัสดุทุกชนิดท่ีนํามา

อางอิงในการเขียน   

 บรรณานุกรมจะอยูตอนทายของรายงาน     หรือทายเลมของหนังสือเปนสวนใหญ    

บรรณานุกรมมี  3  ประเภท  คือ  บรรณานุกรมสมบูรณ  (Exhaustive  bibliography)  บรรณานุกรม

เลือกสรร (Selected  bibliography)  และบรรณานุกรมอางอิง  (Literature  cited  bibliography)   
 การลงบรรณานุกรม  มีแบบแผนและหลักเกณฑในการบันทึกรายการ  แบงไดตามประเภทของ
เอกสารและวัสดุอางอิง    
 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม  เม่ือเรียนจบบทเรียนแลว ผูเรียนสามารถ 

 1.  เขาใจความหมายของบรรณานุกรม 

 2.  รูจักประเภทของบรรณานุกรม 

 3.  เขียนหนาบรรณานุกรมได 

 4.  เขียนบรรณานุกรมหนังสือลักษณะตาง ๆ ไดดังนี้ 

      4.1  ผูแตง 1 - 3 คนและมากกวา 3 คน 

      4.2  ผูแตงท่ีมีราชทินนาม , ฐานันดรศักดิ์ และสมณศักดิ์ 

      4.3  ผูแตงใชนามแฝง 

      4.4  ผูแตงท่ีเปนสถาบัน หรือองคกร 

      4.5  หนังสือท่ีไมปรากฏผูแตง 



 แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจาํวนั (1000-0801) 50 

      4.6  หนังสือท่ีมีผูรวบรวม หรือบรรณาธิการ 

 5.  เขียนบรรณานุกรมหนังสือแปลได 

 6.  เขียนบรรณานุกรมหนังสือรวมบทความและรายงานการประชุมได 

 

ส่ือการสอน 

 1.  แผนใส 

 2.  เอกสารประกอบการสอน 

 3. หนังสือลักษณะตาง ๆ เชน  หนังสือท่ีแตงโดยบุคคลท่ัวไปท่ีผูแตง มี 1 คน , 2 คน , 3 คน

และมากกวา 3 คน ; หนังสือท่ีผูแตงเปนสถาบัน  องคกร  หนังสือท่ีมีบรรณาธิการหรือผูรวบรวม 

หนังสือแปล และหนังสือท่ีไมปรากฏผูแตง และหนังสือรวมบทความ 

 4.  ตัวอยางหนาบรรณานุกรม 

 

การประเมินผล   (  5  คะแนน ) 

 1.  ตรวจดูผลงานท่ีมอบหมาย  (เขียนบรรณานุกรมเอกสาร  5  ชนิด ) 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 -  ตรวจเช็กเวลาเรียน  สนทนา  อบรม 5  นาที 

 -  ดําเนินการสอน   55  นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจาํวนั (1000-0801) 51 

 

กิจกรรมผูสอน กิจกรรมผูเรียน เวลา / นาที 

1.  นําเขาสูบทเรียนโดยการสนทนาเรื่อง การอางอิงผลงาน 

     ของคนอ่ืนแลว จําเปนตองบอกแหลงท่ีมาของขอมูลดังท่ี 

     เรียนเม่ืออาทิตยกอน  นอกจากนี้เรายังจําเปนตองนําราย 

     ชื่อเอกสารท้ังหมดนั้นมาใสไวในรายงานดวย ซ่ึงเรียกวา  

     บรรณานุกรม นั่นเอง ซ่ึงเราจะเรียนกันในวันนี้ 

ฟง , ซักถาม 2 

2.  บรรยายถึงเรื่อง ประโยชนและประเภทของบรรณานุกรม  

     การพิมพหนาบรรณานุกรม 

ฟง , ซักถาม 3 

 

3.  บรรยายพรอมฉายแผนใส  วิธีการลงบรรณานุกรม 

     หนังสือ 

     3.1  รายการผูแตง 

     3.2  รายการชื่อหนังสือ 

     3.3  รายการครั้งท่ีพิมพ 

     3.4  รายการสถานท่ีพิมพ  สํานักพิมพ  และปท่ีพิมพ 

ฟง , ซักถาม 10 

4.  มอบหมายให นศ. แตละคนเขียนบรรณานุกรมหนังสือ 

         ประเภทตาง ๆ ประเภทละ 1 รายการ 

         4.1  หนังสือผูแตง 3 คน ,  2 คนหรือมากกวา 

        4.2  หนังสือผูแตงท่ีเปนสถาบัน 

     4.3  หนังสือท่ีผูแตงมีฐานันดรศักดิ์ , สมณศักดิ์  

            หรือราชทินนาม 

     4.4  ผูแตงใชนามแฝง 

     4.5  หนังสือท่ีไมปรากฏผูแตง      

ปฏิบัติ , ซักถาม 

 

 

 

 

 

 

ซักถาม 

30 

 

 

 

5.  บรรยายพรอมฉายแผนใสการลงรายการหนังสือแปล ฟง , ซักถาม 5 

6.  ครูผูสอนบรรยายพรอมฉายแผนใส เรื่อง การลงรายการ 

     บรรณานุกรม หนังสือรวมบทความ 

ฟง , ซักถาม 5 

7. สรุป ฟง , ซักถาม 5 

รวม 55   นาที 

 

 

 

 



 แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจาํวนั (1000-0801) 52 

 

 

แผนการสอนทฤษฎี 

ช่ือวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน                   หนวยที่ 9  สอนคร้ังที่ 

20 

ช่ือหนวย  บรรณานุกรม          จํานวน  1  คาบ 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

หัวขอเรื่อง 

 1.  หลักเกณฑและวิธีการลงบรรณานุกรมบทความจากวารสาร 

 2.  หลักเกณฑและวิธีการลงบรรณานุกรมบทความจากสารานุกรม 

 3.  หลักเกณฑและวิธีการลงบรรณานุกรมบทความจากหนังสือพิมพ 

 4.  หลักเกณฑและวิธีการลงบรรณานุกรมวิทยานิพนธ 

 5.  หลักเกณฑและวิธีการลงบรรณานุกรมขอมูลจากอินเทอรเน็ตและ WWW . 
 

สาระสําคัญ 

 กลาวรวมในการสอนครั้งท่ี 19 แลว 
 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม เม่ือจบบทเรียนแลวผูเรียนสามารถ 

 1.  เขียนบรรณานุกรมบทความจากวารสารได 

 2.  เขียนบรรณานุกรมบทความจากสารานุกรมได 

 3.  เขียนบรรณานุกรมบทความจากหนังสือพิมพได 

 4.  เขียนบรรณานุกรมวิทยานิพนธได 

 5.  เขียนบรรณานุกรมขอมูลจากอินเทอรเน็ตและ WWW ได 
 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1.  แผนใส 

 2.  เอกสารประกอบการสอน 

 3.  หนังสือประเภทตาง ๆ เชน  สารานุกรม  วารสาร  หนงัสือพิมพ   

 

การประเมินผล    ( 5  คะแนน ) 

 1.  ดูจากผลงานท่ีไดรับมอบหมาย  ( เขียนบรรณานุกรมเอกสาร  5  ชนิด ) 

       บทความจากวารสาร 

       บทความจากสารานุกรม 



แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจาํวนั (1000-0801) 53 

       บทความจากหนังสือพิมพ 

       บทความจากวิทยานิพนธ 

       บทความจากอินเทอรเน็ต  WWW 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

-  ตรวจเช็กเวลาเรียน สนทนา อบรม 5    นาที 

 -  ดําเนินการสอน   55  นาที 

 

กิจกรรมผูสอน กิจกรรมผูเรียน เวลา/นาที 

1.  ทบทวนการลงบรรณานกุรมหนังสือประเภทตาง ๆ  ฟง , ซักถาม 5 

2.  บรรยายพรอมฉายแผนใสแบบแผนการลงบรรณานุกรม 

     บทความในวารสาร  

     มอบหมายใหนักศึกษาเขียนบรรณานุกรมจากบทความจาก 

     วารสารคนละ 1 รายการ    

ฟง , ซักถาม 

 

ปฏิบัติ 

5 

 

5 

3.  บรรยายพรอมฉายแผนใสแบบแผนการลงบรรณานุกรมจาก 

     สารานุกรม 

    มอบหมายใหนักศึกษาเขียนบรรณานุกรมบทความจาก 

     สารานุกรม คนละ 1 รายการ 

ฟง , ซักถาม 

 

ปฏิบัติ 

5 

 

5 

4.  บรรยายพรอมฉายแผนใสแบบแผนการลงบรรณานุกรม 

     บทความในหนังสือพิมพ 

    มอบหมายใหนักศึกษาเขียนบรรณานุกรมบทความจาก 

    หนังสือพิมพ คนละ 1 รายการ 

ฟง , ซักถาม 

 

ปฏิบัติ 

5 

 

5 

5.  บรรยายพรอมฉายแผนใสแบบแผนการลงบรรณานุกรม 

     วิทยานิพนธ 

     มอบหมายใหนักศึกษาเขียนบรรณานุกรมวิทยานิพนธคนละ 

      1 รายการ 

ฟง , ซักถาม 

 

ปฏิบัติ 

 

5 

 

5 

6.  บรรยายพรอมฉายแผนใส การลงบรรณานุกรม ขอมูลจาก 

     อินเทอรเน็ตและ WWW    

ฟง , ซักถาม 

 

10 

 

รวม 55   นาที 
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