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แผนบริหารการสอนประจําวิชา 

 
 การกําหนดแผนบริหารการสอนประจํ าบทมีวิ ธีการกําหนดรายละเอียดตาม
องคประกอบการเขียนดังตอไปนี้ 
 1. กําหนดรายละเอียดวิชา 
  1.1 ระบุช่ือรายวิชาภาษาไทย 
  1.2 ระบุช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ 
  1.3 ระบุหมายเลขรหัสวิชา 
  1.4 ระบุจํานวนหนวยกิต  [(จํานวนหนวยกิต (ช่ัวโมงเรียน-ช่ัวโมงปฏิบัติ- 

       ช่ัวโมงเรียนรูดวยตนเอง)]   
1.5 ระบุเวลาเรียน  (จํานวนชั่วโมง/ภาคเรียน) 

 2. กําหนดคําอธิบายรายวิชา 
  นําคําอธิบายรายวิชาที่ไดจากการสรางรายวิชาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป     
มาแสดงไว                             
 3. กําหนดวัตถุประสงคท่ัวไป 
  กําหนดวัตถุประสงคทั่วไปในการเรียนการสอนโดยบูรณาการกระบวนการ
เรียนรูของนักศึกษาเขาดวยกัน 
 4. กําหนดเนื้อหาใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา 
  กําหนดเนื้อหารายวิชาออกเปนบทและบทยอย และกําหนดชั่วโมงเรียนที่
คาดวาจะใชเวลาเพื่อใหนักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู 
 5. กําหนดรูปแบบการสอนและวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
  5.1 กําหนดรูปแบบการบูรณาการสอน 
  ดําเนินการบูรณาการการสอน ซ่ึงกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดแบง
รูปแบบการบูรณาการการสอนเปน 4 แบบ คือ 
  5.1.1 การบูรณาการแบบผูสอนคนเดียว โดยผูสอนสามารถจัดการเรียนรูโดย
เชื่อมโยงสาระการเรียนรูตางๆกับหัวเร่ืองที่สอดคลองกับชีวิตจริง หรือ สาระที่กําหนดขึ้นมา เชน 
เร่ืองสิ่งแวดลอม น้ํา เปนตน ผูสอนสามารถเชื่อมโยงสาระ และ กระบวนการเรียนรูของกลุมสาระ
ตางๆ เชน การอาน การเขียน การคิด คํานวณ การคิดวิเคราะหตางๆ ทําใหนักศึกษาไดใชทักษะ และ
กระบวนการเรียนรูไปแสวงหาความรู ความจริงจากหัวขอเร่ืองที่กําหนด 
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  5.1.2 การบูรณาการแบบคูขนาน โดยมีผูสอนตั้งแต 2 คนขึ้นไป จัดการสอน
โดยอาจยึดหัวขอเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แลวบูรณาการเชื่อมโยงแบบคูขนาน เชน ผูสอนคนหนึ่ง
สอนวิทยาศาสตรเร่ืองแสงและเงา ผูสอนอีกคนหนึ่งอาจสอนคณิตศาสตรเร่ืองการวัดระยะทาง โดย
การวัดเงา คิดคํานวณในเรื่องเงาในชวงเวลาตางๆ จัดการทําแผนภูมิของเงาในระยะเวลาตางๆ หรือ 
ผูสอนอีกคนหนึ่งอาจใหนักศึกษาเรียนรูเร่ืองศิลปะที่เกิดขึ้นขึ้นจากเงา 
  5.1.3 การบูรณาการแบบสหวิทยาการ การบูรณาการในลักษณะนี้นําเนื้อหา
จากหลายกลุมสาระมาเชื่อมโยงเพื่อจัดการเรียนรู ซ่ึงโดยทั่วไปผูสอนมักจัดการเรียนการสอนแยก
ตามรายวิชา หรือ กลุมวิชา แตในบางเรื่อง ผูสอนจัดการเรียนการสอนรวมกันในเรื่องเดียวกัน เชน  
เร่ืองวันสิ่งแวดลอมแหงชาติ ผูสอนกลุมวิชาภาษาไทยใหงานเกี่ยวกับการเขียนเรียงความเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอม ผูสอนกลุมวิชาวิทยาศาสตรใหทํากิจกรรมกลุมเกี่ยวกับความสําคัญของสิ่งแวดลอมที่มี
ผลตอการดํารงชีวิตประจําวัน เปนตน 
  5.1.4 การบูรณาการแบบโครงการ 
  ผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการเปนโครงการ  นักศึกษา
และผูสอนรวมกันสรางสรรคโครงการขึ้นโดยใชเวลาการเรียนตอเนื่องกันหลายชั่วโมงดวยการ
นําเอาจํานวนชั่วโมงของวิชาตางๆมาสอนเปนทีม เชน กิจกรรมเขาคายดนตรี กิจกรรมเขาคาย
ภาษาอังกฤษ  เปนตน 
  5.2 กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  ระบุกิจกรรมการเรียนการสอนดังตอไปนี้ 
  5 .2.1 กําหนดเรื่องที่จะสอน  โดยการศึกษาหลักสูตรและวิ เคราะห
ความสัมพันธของเนื้อหาที่มีความเกี่ยวของกัน เพื่อนํามากําหนดเปนเรื่องหรือความคิดรวบยอดใน
การสอน 
  5.2.2 กําหนดจุดประสงคการเรียนรู โดยการศึกษาจุดประสงคของสาระหลัก
และสาระรองที่จะนํามาบูรณาการ เพื่อการวัดและประเมินผล 
  5.2.3 กําหนดเนื้อหายอย เพื่อกําหนดเนื้อหาหรือสาระสําหรับการเรียนการ
สอนตามวัตถุประสงคการเรียนรูที่ไดกําหนดไว 
  5.2.4 วางแผนการสอน เปนการกําหนดรายละเอียดของการสอนตั้งแตตนจน
จบกระบวนการสอน 
  5.2.5 ปฏิบัติการสอน เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กําหนดไวใน
แผนการสอน รวมทั้งมีการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา ความสอดคลองสัมพันธกันของการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
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 6. กําหนดการใชสื่อประกอบการเรียนการสอน 
   ระบุการใชส่ือการเรียนการสอนประกอบการสอนในรายวิชา ใชส่ือหลาย
ประเภทโดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหเกิดทักษะการเรียนรูตลอดเวลา 
 7. กําหนดการวัดและการประเมินผล 
   กําหนดวิธีการวัดและการประเมินผลใหเปนไปตามเกณฑการประเมินผล 
ของมหาวิทยาลัย  
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ตัวอยาง 
แผนบริหารการสอนประจําวิชา 

 
รหัสวิชา    1500101 
รายวิชา      ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคน                                                         3(2-2-5)       
                  (Thai for Communication and Retrieval) 
เวลาเรียน  135 ช่ัวโมง/ภาคเรียน       
 

ผูสอน     รศ.จุมพจน วนิชกลุ/ ผศ.ฟอน เปรมพันธ/ ผศ.วไิลวรรณ สันถวะโกมล/  
    ผศ.เอนก อัครบัณฑิต/ อาจารยราตรี แจมนิยม/ อาจารยนงนุช ถวยทอง                       
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาถึงความหมายของภาษา ลักษณะและความสําคัญของภาษาไทย  ความหมาย  องคประกอบ
และความสําคัญของการสื่อสาร  ใชภาษาไทยสื่อสารและสืบคนขอมูลทองถ่ิน  และขอมูลสารสนเทศ
แขนงตางๆ  จากสื่อทุกประเภทโดยใชกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษาในการสรุปความ  ตีความ  
วิเคราะห  วิจารณ  สังเคราะห  แลวนําเสนอผลการศึกษาคนควาดวยลายลักษณอักษร  วาจา  และสื่อ
ประสม ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนตระหนักในคุณคา  และความสําคัญของภาษาไทย  ทั้งภาษาไทยถิ่น  และ
ภาษาไทยมาตรฐาน  มีทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคนอยางมีประสิทธิภาพ   
 

วัตถุประสงคท่ัวไป 
 วัตถุประสงครายวิชา  
  1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับกับภาษาไทยและการสื่อสาร   จัดทําแบบฝกหัด
รายงานเชื่อมโยงกับวิชาศึกษาทั่วไปที่เรียนมาแลว 
  2. เพื่อใหนักศึกษาใชภาษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการฟง  การพูด    การอาน  
และการเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  3. เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา  สืบคนสารสนเทศ
ตาง ๆ  จากทรัพยากรสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  4. เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชภาษาไทยในการติดตอส่ือสารสืบคนขอมูลทั้งใน
ชีวิตประจําวัน  และในหนาที่การงาน  ตลอดจนการศึกษาหาความรูตาง ๆ ไดเปนอยางดี  และสามารถ
นําเสนอองคความรูใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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เนื้อหา 
 หนวยที่ 1  ภาษากับการสื่อสาร       10  ช่ัวโมง 
  1.1 ความรูพื้นฐานเรื่องการสื่อสาร  
   1.1.1 ความหมายและความสําคัญของการสื่อสาร 
   1.1.2 องคประกอบในการสื่อสาร  
   1.1.3 หลักในการสื่อสาร  
   1.1.4วัตถุประสงคในการสื่อสาร  
   1.1.5ประเภทของการสื่อสาร  
   1.1.6 อุปสรรคในการสื่อสาร  
  1.2 ความสําคัญของภาษา 
   1.2.1 ภาษาในฐานะเปนเครือ่งมือส่ือสาร  
   1.2.2ภาษาในฐานะเปนเครือ่งมือสืบคน  
 หนวยที่ 2  สารสนเทศและการจัดเก็บ      10  ช่ัวโมง 
  2.1 ความรูเร่ืองสารสนเทศ 
   2.1.1 ความหมายและความสําคัญของสารสนเทศ 
   2.1.2 ทรัพยากรสารสนเทศ 
   2.1.3 สถาบันบริการสารสนเทศ 
  2.2การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ 
   2.2.1การจัดหมูทรัพยากรสารสนเทศ 
   2.2.2  การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ 
 หนวยที่ 3  การสืบคนสารสนเทศ       45 ช่ัวโมง 
  3.1การสืบคนสารสนเทศดวยระบบมือ 
   3.1.1 บัตรรายการ 
   3.1.2ดรรชนีวารสาร 
  3.2 การสืบคนสารสนเทศดวยระบบคอมพวิเตอร 
   3.2.1คอมพิวเตอรกับการสืบคน 
   3.2.2 การสืบคนดวยระบบโอแพ็ก 
   3.2.3 การสืบคนจากฐานขอมูลซีดีรอม 
   3.2.4การสืบคนจากฐานขอมูลออนไลน 
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 หนวยที่ 4 ทักษะทางภาษาเพื่อพัฒนาปญญา     10  ช่ัวโมง 
  4.1การพัฒนาทักษะการรับสาร 
   4.1.1 การฟงอยางมีประสิทธิภาพ  
   4.1.2 การอานอยางมีประสิทธิภาพ  
   4.1.3 การรับสารอยางสรางสรรค 
  4.2 การยอความ การสรุปความ และการขยายความ 
   4.2.1 การยอความ การสรุปความ  
   4.2.2 การขยายความ  
 หนวยที่ 5  การพิจารณาสาร       10  ช่ัวโมง 
  5.1 การอานวิเคราะห  
   5.1.1 ความหมายและความสําคัญของการอานวิเคราะห  
   5.1.2 แนวทางการอานวิเคราะห 
  5.2 การอานตคีวาม  
   5.2.1ความรูเบือ้งตนเกีย่วกับการอานตีความ 
   5.2.2 ความรูที่เกี่ยวของกับการอานตีความ 
   5.2.3 กลวิธีการอานตีความ 
  5.3 การอานประเมินคา 
   5.3.1ความรูเบือ้งตนเกีย่วกับการอานประเมินคา 
   5.3.2 แนวทางการอานประเมินคา 
 หนวยที่ 6 การนําเสนอแนวคดิและผลการศกึษาคนควา    40  ช่ัวโมง 
  6.1 การเตรียมการ 
   6.1.1การรวบรวมขอมูล  
   6.1.2  การตรวจสอบขอมูล 
   6.1.3  การบันทึกขอมูล 
   6.1.4 การวางแผนการนําเสนอขอมูล  
  6.2  การนําเสนอแนวคิดและผลการศึกษาคนควา 
   6.2.1 การนําเสนอดวยวาจา 
   6.2.2 การนําเสนอดวยลายลักษณ 
   6.2.3 การนําเสนอดวยส่ือประสม 
  6.3 การประเมนิผล 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยาย/อภิปราย    
ผูสอนจะใชเวลาในการบรรยายประมาณ 1 ช่ัวโมงในแตละสัปดาห  เวลาที่เหลือจะเปนการให

เวลาแกนักศึกษาในการหาเวลาอื่นๆเพิ่มเติมในแตละภาคเรียนไมต่ํากวา 75 ช่ัวโมงเพื่อฝกการเรียนรูดวย
ตนเอง และการฝกปฏิบัติการคนสารสนเทศเพื่อประกอบการทํารายงาน 

2.  อภิปราย รายงาน   
ในแตละสัปดาห ผูสอนจะมอบหมายงานใหทํา อาจจะเปนการอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่

เรียนรวมกันในชั้นเรียน หรือมอบหมายงานในการจัดทํารายงานประจําสัปดาห  ทั้งนี้ใหอานจากเมนูงาน 
ประจําสัปดาห  

3. ฝกปฏิบัติ 
ในแตละสัปดาหจะมีการฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการสืบคนสารสนเทศ เนนการคนจากคอมพิวเตอร  

นักศึกษาจําเปนตองหาเวลา ฝกปฏิบัติเพิ่มเติมประกอบดวย 
4. ศึกษาดูงานนอกสถานที่    
ใหนักศึกษาดูงานการใหบริการขอมูลดวยเทคโนโลยีสารนิเทศตางๆ จากสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และหนวยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book) วิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคน จาก 
เว็บไซต  http://arc.kru.ac.th/1500101 
 2. หนังสือตําราเรียนอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) วิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคน 
จากเว็บไซต  http://www.kru.ac.th/e-learning 
 3. หนังสือประกอบการสอนตามรายชื่อใน ตําราประกอบการสอน หนังสืออิเล็กทรอนิกส 
ตลอดจนวารสาร และ หนังสือพิมพอิเล็กทรอนิกสที่แนะนําใหอานประกอบ  
 4. เครื่องคอมพิวเตอรพรอมโปรแกรมและอุปกรณที่สามารถใชไดทั้งในระบบและนอกระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต  
 5. แผนซีดีรอม ประกอบการสาธิตและอภิปรายในสาระที่เกี่ยวของ 
 6. แผนดิสเก็ต หรืออุปกรณการจัดเก็บขอมูลอ่ืนๆสําหรับการบันทึกขอมูล 
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การวัดและการประเมินผล 
  1.   การวัดผล 
 1.1 คะแนนระหวางภาค 70   %  
  1.1.1.  ทดสอบยอยเนื้อหาทกุหนวย   45  %  
  1.1.2. การนําเสนอรายงานและรูปเลมรายงาน  20  %  
         1.1.3. การเขาชั้นเรียน    5  %  
 1.2  คะแนนปลายภาค     30   %  
 ขอตกลง  
 1. การเขาชั้นเรียนตองเขาเรยีน  80 %  ขาดไดไมเกิน  4  คร้ัง  และการมีสวนรวมในชั้นเรียน 
( 5%  )  
 2. การทดสอบยอยการสืบคน   การฟง  การสรุปความ  การขยายความ  การอานวิเคราะห  
ตีความ  และประเมินคา  ( 45 % )  
 3. การทําภาคนิพนธ  การเสนอโครงสราง  การจัดทําภาคนิพนธ  การนําเสนอภาคนิพนธ  
การสงภาคนิพนธ  ( 20 % )  
 4. การสอบปลายภาค  ( 30 % )  
  2.   การประเมินผล 
 

 ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน คาระดับคะแนน คารอยละ 

A ดีเยีย่ม 4.0 80 – 100 

B+ ดีมาก 3.5 75 – 79 

B                   ดี 3.0 70 – 74 

C+   ดีพอใช 2.5 65 – 69 

C พอใช 2.0 60 – 64 

D+                   ออน 1.5 55 – 59 

D      ออนมาก 1.0 50 – 54 

E                   ตก 0.0 0  –  49 
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แผนบริหารการสอนประจําบท 
 

 การกําหนดแผนบริหารการสอนประจําบทเปนการกําหนดรายละเอียดยอยของแผนบริหาร
การสอนประจําวิชาเปนแตละบท มีวิธีการกําหนดรายละเอียดตามองคประกอบการเขียนดังตอไปนี้ 
 1. กําหนดหัวขอเนื้อหา 
  ระบุสาระของเนื้อหาที่จะสอนของบทที่สอนโดยเชื่อมโยงกับสาระของวิชาอื่นๆ
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 2. กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
  ระบุวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของนักศึกษาที่คาดวาควรจะเกิดขึ้นจากบทที่สอน
โดยสัมพันธกับลักษณะของบัณฑิตในอุดมคติ สัมพันธกับกระบวนการเรียนรูในรายวิชาศึกษา
ทั่วไปทุกรายวิชา 
 3. กําหนดรูปแบบการสอนและวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
  กําหนดรูปแบบการสอนและวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในแตละ
บทใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรูของสาระในบทนั้นๆ 
 4.  กําหนดสื่อการเรียนการสอน 
  ระบุการใชส่ือการเรียนการสอนประกอบการสอนในแตละบท ใหใชส่ือหลาย
ประเภทโดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหเกิดทักษะการเรียนรูตลอดเวลา 
 5.  กําหนดวิธีการวัดผลและการประเมินผล 
      ระบุวิธีการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรูในแตละบทวานักศึกษาสามารถ
เปลี่ยนแปลงสภาพการเรียนรูอยูในลักษณะใด 



 464 

ตัวอยาง 
แผนบริหารการสอนประจําบท 

หนวยท่ี 2 สารสนเทศและการจัดเก็บ 
หัวขอเนื้อหา 
 1. ความรูเร่ืองสารสนเทศ  
  1.1. ความหมายและความสําคัญของสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1.2. ทรัพยากรสารสนเทศ 
  1.3. สถาบันบริการสารสนเทศ 
 2. การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ 
  2.1 การจัดหมูทรัพยากรสารสนเทศ 
  2.2 การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ 
  
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1. บอกความหมายและความสําคัญของสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได 
 2. ระบุทรัพยากรสารสนเทศและประเภทของสถาบันบริการสารสนเทศประเภทตางๆได 
 3. อธิบายถึงวิธีการจัดหมูทรัพยากรสารสนเทศอยางนอยได 2 ประเภท 
 4. อธิบายถึงการเรียงทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุดประเภทตางๆได 
 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. วิธีสอน 
 1.1  วิธีสอนแบบบรรยาย 
 1.2   วิธีสอนแบบอภิปราย 
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 2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
  2.1  ใหนักศึกษาทุกคนแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณเกี่ยวกับสถาบัน
บริการสารสนเทศ โดยพานักศึกษาทัศนศึกษาสํานักวิทยบริการ ในชั้นตางๆ อธิบายถึงการจัดเก็บ
สารสนเทศประเภทตางๆ ในแตละชั้น และใหนักศึกษาสํารวจทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเอง  
  2.2  ผูสอนบรรยายเรื่องความรูเร่ืองสารสนเทศ    
               2.3  ผูสอนบรรยายเรื่องการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ 
  2.4 ผูสอนแจกบทความประกอบเนื้อหาบทเรียน  โดยการแบงกลุมจํานวนกลุมละ
ประมาณ 10 คน ทําหนาที่ดังตอไปนี้  
   2.4.1 ผูอธิบายประเด็นของการสนทนาของเนื้อหา (Clarifier- C)  
   2.4.2 ผูตั้งคําถาม (Questioner- Q) ซักถามปญหาของเนื้อหา    
   2.4.3 ผูสรุปใจความสาระของการอภิปรายกลุม (Summariser- S)  
   2.4.4 ผูสรุปบันทึกการประชุม (Recorder- R)  
   2.4.5  ผูรวมฟงและสนทนา (Participant- P) 
 
สื่อการเรียนการสอน 
 1.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส วชิา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคน 
 2.  หนังสือตําราอิเล็กทรอนิกส วิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคน 
 3.  บทความประกอบบทเรียนตามหนังสืออิเล็กทรอนิกสและหนงัสือตําราอิเล็กทรอนิกส 
 4.  เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาแตละคนในระบบออนไลน 
 
การวัดผลและการประเมินผล 
     1.  สังเกตจากการสนทนาและการอภิปราย 
     2.  สังเกตพฤติกรรมการใหความรวมมอืในการทํางานกลุม 
         3.  ตรวจผลงานที่มอบหมาย 
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