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หลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 

 

 การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  และเป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO ได้แก่ 
   Learning to know  หมายถึง  การเรียนเพ่ือให้มีความรู้ในสิ่งต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์
ต่อไป ได้แก่ การรู้จักการแสวงหาความรู้ การต่อยอดความรู้ที่มีอยู่ และรวมทั้งการสร้างความรู้ขึ้นใหม่ 

Learning to do  หมายถึง  การเรียนเพื่อการปฏิบัติหรือลงมือท า  ซึ่งน าไปสู่การประกอบ
อาชีพจากความรู้ที่ได้ศึกษามา  รวมทั้งการปฏิบัติเพ่ือสร้างประโยชน์ให้สังคม 

Learning to live with  the  others  หมายถึง  การเรียนรู้เพ่ือการด าเนินชีวิตอยู่
ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข  ทั้งการด าเนินชีวิตในการเรียน ครอบครัว สังคมและการท างาน 

Learning to be หมายถึง การเรียนรู้เพื่อให้รู้จักตัวเองอย่างถ่องแท้ รู้ถึงศักยภาพ  
ความถนัด ความสนใจของตนเอง  สามารถใช้ความรู้ ความสามารถของตนเองให้เกิดประโยชน์ 
ต่อสังคม  เลือกแนวทางการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ  วางแผนการเรียนต่อ  การประกอบอาชีพ 
ที่สอดคล้องกับศักยภาพตนเองได้ 

ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  เทียบเคียงกับ 
นานาอารยประเทศ  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) ควำมรู้พื้นฐำนในยุคดิจิทัล (Digital-Age Literacy)  มีความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็น 
ทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี รู้ภาษา ข้อมูล และทัศนภาพ (Visual & Information)   
รู้พหุวัฒนธรรมและมีความตระหนัก ส านึกระดับโลก (Multicultural literacy & Global Literacy) 

2) ควำมสำมำรถคิดประดิษฐ์อย่ำงสร้ำงสรรค์ (Inventive Thinking)  มีควำมสำมำรถ 
ในกำรปรับตัว  สามารถจัดการกับสภาวการณ์ที่มีความซับซ้อน  เป็นบุคคลที่ใฝ่รู้  สามารถก าหนด 
/ตั้งประเด็นค าถาม (Hypothesis Formulation) เพ่ือน าไปสู่การศึกษาค้นคว้า  แสวงหาความรู้   
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศ  และสรุปองค์ความรู้ 
(Knowledge Formation ) ใช้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3) ทักษะกำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิผล  (Effective Communication )  ความสามารถ 
ในการรับและส่งสาร  การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผ และความถูกต้อง  
มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา  ถ่ายทอดความคิด  ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง  
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และประสบการณ์  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง 
และสังคม  รวมทั้งมีทักษะในการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ  ตลอดจน
สามารถเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
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 4)  ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต  ความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  เข้าใจความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม  สามารถจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสมและน าไปสู่การปฏิบัติ/น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  บริการสาธารณะ (Public 
Service )  ซึ่งหมายถึงการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก (Global Citizen) 
 5)  ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี การสืบค้นหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และวิธีการที่
หลากหลาย (Searching for Information) เลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี  เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม  ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร        
การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม 
 

กำรจัดท ำหลักสตูร  และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสูส่ำกล 
 การที่ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพดังกล่าวข้างต้น ย่อมต้องอาศัยหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเหมาะสม คือ จะต้องได้รับการออกแบบอย่างดี มีเป้าหมายและกระบวนการด าเนินงาน
ที่เป็นระบบ  ด้วยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน  หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
มาตรฐานสากลเป็นหลักสูตรที่ใช้เป็นเป้าหมายและทิศทางในการยกระดับการจัดการศึกษาของทั้ง
โรงเรียน  มิใช่การจัดในลักษณะของแผนการเรียนส าหรับผู้เรียนเพียงบางส่วน  การออกแบบหลักสูตร
จะต้องสอดคล้องกับหลักการและแนวคิดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  
2551  ซึ่งผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
8  กลุ่มสาระ  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ก าหนด  มีการพัฒนาต่อยอดลักษณะที่เทียบเคียงกับสากล  
ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยโรงเรียนพิจารณาให้
สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพความพร้อม  และจุดเน้นของโรงเรียน  

กระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนสู่คุณภำพที่คำดหวัง 
 ในการจัดการเรียนสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและศักยภาพความเป็นสากล  คือ  เป็น
บุคคลที่มีคุณภาพ  มีทักษะในการค้นคว้า  แสวงหาความรู้และมีความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็น  สามารถคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล  มีทักษะชีวิต  ร่วมมือในการ
ท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี  จะต้องมีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  มีล าดับขั้นตอนที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น  โดยมีกระบวนการส าคัญในการ
จัดการเรียนรู้  เรียกว่า  “บันได 5 ข้ัน ของกำรพัฒนำผู้เรียนสู่มำตรฐำนสำกล” ได้แก่ 

1. กำรตั้งประเด็นค ำถำม/สมมุติฐำน (Hypothesis  Formulation)  เป็นการฝึกให้ 
ผู้เรียนรู้จักคิด  สังเกต   ตั้งค าถามอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์  ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด 
การเรียนรู้ในการตั้งค าถาม (Learning  to  Question)   

2. กำรสืบค้นควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้และสำรสนเทศ (Searching  for  Information)  
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เป็นการฝึกแสวงหาความรู้  ข้อมูล  และสารสนเทศ  จากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น  
ห้องสมุด  อินเทอร์เน็ต  หรือจากการฝึกปฏิบัติ  ทดลอง  เป็นต้น  ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด 
การเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ (Learning  to  Search)   

3. กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ (Knowledge  Formation) เป็นการฝึกให้ผู้เรียนน าความรู้และ 
สารสนเทศที่ได้จากการแสวงหาความรู้  มาถกแถลง  อภิปราย  เพื่อน าไปสู่การสรุปและสร้างองค์
ความรู้  (Learning  to  Construct)   

4. กำรสื่อสำรและกำรน ำเสนออย่ำงมีประสิทธิภำพ (Effective  Communication)  
เป็นการฝึกให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้มาสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด 
การเรียนรู้และมีทักษะในการสื่อสาร  (Learning  to  Communication)   

5. กำรบริกำรสังคมและจิตสำธำรณะ (Public  Service) เป็นการน าความรู้สู่การปฏิบัติ   
ซึ่งผู้เรียนจะต้องเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การท าประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนรอบตัวตามวุฒิภาวะของ
ผู้เรียนและจะส่งผลให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและบริการสังคม  (Learning  to  Serve)   

กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (Independent  Study : IS) เครือ่งมือส ำคัญ
ในกำรพัฒนำ 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามบันได 5 ขั้น ดังกล่าว สามารถด าเนินการได้หลากหลายวิธี 
และการให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  “Independent  Study : IS” นับเป็นวิธกีารที่มี
ประสิทธิภาพวิธีหนึ่งที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในการพัฒนาผู้เรียน  เพราะเป็นการเปิดโลกกว้างให้
ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระในเรื่องหรือประเด็นที่ตนสนใจ  เริ่มตั้งแต่การก าหนดประเด็น
ปัญหา  ซึ่งอาจเป็น Public  Issue  และ  Global  Issue  และด าเนินการค้นคว้าแสวงหาความรู้
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  มีการวิเคราะห์  สังเคราะห์  การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
เพ่ือน าไปสู่การสรุปองค์ความรู้  จากนั้นก็หาวิธีที่เหมาะสมในการสื่อสารน าเสนอให้ผู้อื่นได้รับทราบ  
และสามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไปท าประโยชน์แก่สาธารณะ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็น
กระบวนการที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันตลอดแนว  ภายใต้ “การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
(Independent  Study : IS) ”ซึ่งจัดแบ่งเป็นสาระการเรียนรู้  3 สาระ ประกอบด้วย  
 IS1 - กำรศึกษำคน้คว้ำและสรำ้งองค์ควำมรู้ (Research  and  Knowledge  formation)  
เป็นสาระท่ีมุ่งให้ผู้เรียนก าหนดประเด็นปัญหา  ตั้งสมมุติฐาน    ค้นคว้า  แสวงหาความรู้และฝึก
ทักษะการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ 
 IS2 - กำรสื่อสำรและกำรน ำเสนอ (Communication  and  Presentation) เป็น 
สาระที่มุ่งให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้รับ  มาพัฒนาวิธีการถ่ายทอด/สื่อสารความหมาย/แนวคิด  ข้อมูล
องค์ความรู้ด้วยวิธีการน าเสนอที่เหมาะสม  หลากหลายรูปแบบ  และมีประสิทธิภาพ 
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 IS3 - กำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้บริกำรสังคม  (Global  Education  and  Social Service 
Activity)  เป็นสาระที่มุ่งให้ผู้เรียนน า/ประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ  หรือไปใช้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม  เกิดบริการสาธารณะ  (Public  Service) 
 โรงเรียนต้องน าสาระการเรียนรู้  กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง  (Independent    
Study: IS) ไปสู่การเรียนการสอน  ด้วยการจัดท ารายวิชา  ออกแบบหน่วยการเรียนรู้  และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ตามแนวทางท่ีก าหนด  โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับบริบท  วยัและพัฒนาการ
ของผู้เรียน  ซึ่งอาจแตกต่างกันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  ตัวอย่าง
รายละเอียดน าเสนอตามเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่ก าหนด 

เป้ำหมำยคณุภำพผู้เรียนในกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง  
การพัฒนาผู้เรียนผ่านการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  (Independent  Study)    

ครูผู้สอนจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน  กิจกรรมการเรียนรู้   
ความยาก - ง่ายของชิ้นงาน หรือภาระงานที่ปฏิบัติจะต้องเหมาะสม  เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนแต่ละ
ระดับท่ีก าหนดนี้  เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางที่ครูจะใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ 
การประเมินผล 
 
 
 
 
เป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียนในกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 
 

คุณภำพผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

1.  การตั้งประเด็นค าถาม/ 
สมมุติฐานอย่างมีเหตุผล
(Hypothesis Formulation) 
 
 
 

 

-  ตั้งประเด็น/ค าถามในเรื่องที่ตน
สนใจโดยเริ่มจากตัวเองเชื่อมโยง
กับชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ 
-  ตั้งสมมุติฐานและให้เหตุผล โดย
ใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ 

-  ตั้งประเด็น/ค าถามเกี่ยวกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และสังคมโลก 
 
-  ตั้งสมมุติฐานและให้เหตุผลที่
สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้
จากสาขาวิชาต่างๆ และมีทฤษฎี
รองรับ 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณภำพผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
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2.  การสืบค้นความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ
หรือจากการปฏิบัติ ทดลอง 
(Searching for Information) 

-  ศึกษา  ค้นคว้า  แสวงหา
ความรู้เกี่ยวกับ สมมุติฐานที่ตั้งไว้
จากแหล่งเรียนรู้หลากหลาย (เช่น  
ห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้ทาง
ออนไลน์  วารสาร  การปฏิบัติ
ทดลอง  หรืออ่ืนๆ) 
-  ออกแบบ  วางแผน  รวบรวม
ข้อมูลโดยใช้ระบวนการรวบรวม
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
-  ใช้กระบวนการกลุ่มในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้
ความรู้จากวิชาสาขาต่างๆ เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
-  ท างานบรรลุผลตามเป้าหมาย
ภายในกรอบการด าเนินงานที่
ก าหนด  โดยการก ากับดูแล
ช่วยเหลือของครูอย่างต่อเนื่อง 

-  ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ ข้อมูล
และสารสนเทศ โดยระบุ แหล่ง 
เรียนรู้ ทั้งปฐมภูมิ และทุติยภูมิ 
 
 
 
-  ออกแบบ  วางแผนรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้กระบวนการ    
รวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
-  ใช้กระบวนการกลุ่มแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นโดยใช้ความรู้จากวิชา
สาขาต่างๆ และพิจารณาความรู้
อย่างมีวิจารณญาณเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
-  ท างานบรรลุผลตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพโดยค าแนะน า
ของครูที่ให้ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 

คุณภำพผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
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3.  การสรุปองค์ความรู้ 
(Knowledge  Formation) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-  วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
วิธีการที่เหมาะสม 
-  สังเคราะห์และสรุปองค์
ความรู้  อภิปรายผลและ
เปรียบเทียบเชื่อมโยงความรู้ 
-  เสนอแนวคิด  วิธีแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ 

-  อธิบายความเป็นมาของ
ศาสตร์หลักการ  และวิธีคิด 
ในสิ่งที่ศึกษาค้นคว้า 
-  วิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้
วิธีการที่เหมาะสม 
-  สังเคราะห์และสรุปองค์
ความรู้อภิปรายผล  
เปรียบเทียบเชื่อมโยงความรู้ 
-  เสนอแนวคิด  วิธีแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ 

4.  การสื่อสารและ          
การน าเสนออย่างมี
ประสิทธิภาพ (Effective 
Communication) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เรียบเรียงและถ่ายทอด
ความคิดอย่างชัดเจน เป็น
ระบบ 
-  น าเสนอในรูปแบบเดี่ยว 
โดยใช้สื่อประกอบ
หลากหลาย 
 
 
-  เขียนรายงานการค้นคว้า
ศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ
ความยาว  2,500  ค า 
 
 
-  อ้างอิงแหล่งความรู้ที่
เชื่อถือได้อย่างหลากหลาย 
-  เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 

-  เรียบเรียงและถ่ายทอด
ความคิดอย่างสร้างสรรค์ เป็น
ระบบ 
-  น าเสนอในรูปแบบเดี่ยว  
หรือกลุ่มเป็นภาษาไทย  หรือ
ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่หลากหลาย 
-  เขียนรายงานการศึกษา
ค้นคว้าเชิงวิชาการเป็น
ภาษาไทยความยาว  4,000  
ค า  หรือภาษาอังกฤษความ
ยาว  2,000  ค า 
-  อ้างอิงแหล่งความรู้ที่
เชื่อถือได้ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
-  ใช้การสนทนา/วิพากษ์ผ่าน
สื่ออีเล็กทรอนิกส์  เช่น   
e-conference, 
social  media  online 
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คุณภาพผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

5.  การน าความรู้ไปใช้บริการ
สังคม 
 

-  น าความรู้ไปประยุกต์
สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและชุมชน 
-  เผยแพร่ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จาก 
การลงมือปฏิบัติเพื่อประโยชน์  
ต่อโรงเรียนและชุมชน 

-  น าความรู้ไปประยุกต์ 
สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม
และโลก 
-  เผยแพร่ความรู้และ 
ประสบการณ์ที่ได้จาก 
การลงมือปฏิบัติเพื่อประโยชน์
ต่อสังคมและโลก 

 
   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนมำตรฐำนสำกลระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

ของโรงเรียนขำมทะเลสอวิทยำ 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 
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                 ภาคเรียนที่ 1                     ภาคเรียนที่ 2 
            วิชา   หน่วยกิต               วิชา  หน่วยกิต 
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้ : IS1 

1.0 I30202 การสื่อสารและ 
การน าเสนอ :  IS2 

    1.0 

  การน าองค์ความรู้ไปใช้ 
บริการสังคม : IS3 (บูรณาการ 
กับกิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
สาธารณประโยชน์) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
I30201 กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ : IS1 
(Research  and  Knowledge  Formation: IS1) 

รำยวิชำเพิ่มเติม     ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  5    ภำคเรียนที่ 1      จ ำนวน  1  หน่วยกิต 

ศึกษา  วิเคราะห์  ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา/ตั้งค าถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและ
สังคมโลก  ตั้งสมมุติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้  โดยใช้ความรู้จาก
ศาสตร์สาขาต่างๆ  และมีทฤษฏีรองรับ  ออกแบบ  วางแผน  รวบรวมข้อมูล  ค้นคว้าแสวงหาความรู้
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เกี่ยวกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ  และสารสนเทศ  อย่างมีประสิทธิภาพ  
และพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งเรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณ  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์     

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ร่วมกัน  มีกระบวนการ
กลุ่มในการวิพากษ์  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  โดยใช้ความรู้จากวิชาสาขาต่างๆ  เสนอแนวคิด  
วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  ด้วยกระบวนการคิด  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการปฏิบัติ    

เพ่ือให้เกิดทักษะในการค้นคว้า  แสวงหาความรู้  สังเคราะห์  สรุป  อภิปรายผลเปรียบเทียบ
เชื่อมโยงความรู้  ความเป็นมาของศาสตร์  เข้าใจหลักการและวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษา  เห็นประโยชน์และ
คุณค่าของการศึกษาด้วยตนเอง 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. ตั้งประเด็นปัญหา จากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 
2. ตั้งสมมุติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้โดยใช้ความรู้จากวิชา 

สาขาต่างๆ และมีทฤษฏีรองรับ 
3. ออกแบบ  วางแผน  ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ศึกษา  ค้นคว้า  แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก  จากแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
5. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล 
6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติท่ีเหมาะสม 
7. สังเคราะห์ สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
8. เสนอแนวคิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ 

รวมทั้งหมด  8 ผลกำรเรียนรู้ 
(หมายเหตุ : ก าหนดผลการเรยีนรูส้อดคล้องกับเปา้หมายคุณภาพผู้เรียนสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   
              ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

โครงสร้ำงรำยวิชำเพิ่มเติม I30201 กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ : IS1     
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5  ภำคเรียนที่ 1 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ เวลำ 
น้ ำหนัก
คะแนน 

1 เปิดประเด็นปัญหา 1.  ตั้งประเด็นปัญหา   
จากสถานการณ์ปัจจุบันและ 
สังคมโลก 

2.  ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่
สนับสนุน  หรือโต้แย้งประเด็น
ความรู้โดยใช้ความรู้จาก
สาขาวิชาต่าง ๆ  และมีทฤษฎี
รองรอบ 

-  การตั้งประเด็น
ปัญหา  และการ
ตั้งค าถาม 

-  การตั้งสมมติฐาน
และให้เหตุผล 

-  การออกแบบ  
วางแผนใช้
กระบวนการ
รวบรวมข้อมูล 

10 30 
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3.  ออกแบบ  วางแผน 
ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูล
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2 ปรารถนาค าตอบ 4.  ศึกษา  ค้นคว้า  แสวงหาความรู้
เกี่ยวกับประเด็นที่เลือกจาก
แหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

5.  ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
แหล่งที่มาข้องข้อมูล 

6.  วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่
เหมาะสม 

-  การศึกษา  ค้นคว้า  
แสวงหาความรู้
จากแหล่งการ
เรียนรู ้

-  การตรวจสอบ 
ความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งที่มาของ
ข้อมูล 

-  การวิเคราะห์ข้อมูล 

20 40 

3 รอบคอบมีปัญญา 7.  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วย
กระบวนการกลุ่ม 

8.  เสนอแนวคิด  การแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้
จากการค้นพบแผนการท างาน
ของนักเรียน 

-  การสังเคราะห์
ข้อมูล 

-  การสรุปองค์
ความรู ้

-  การแสดงความคิด  
และการแก้ปัญหา 

 

10 30 

รวม 40 100 
 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่  1 
เปิดประเด็นปัญหำ   

เวลำ 10  ชั่วโมง  คะแนนเต็ม  30  คะแนน 
 

วิชำเพิ่มเติมโรงเรียนมำตรฐำนสำกล  รำยวิชำ I30201  กำรศึกษำค้นคว้ำและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ : IS1 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5   ภำคเรียนที่  1  เวลำ  40  ชั่วโมง 

ผลกำรเรียนรู้  
1.  ตั้งประเด็นปัญหา  จากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 
2.  ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุน  หรือโต้แย้งประเด็นความรู้  โดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ  

และมีทฤษฎีรองรับ 
3.  ออกแบบ  วางแผน  ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด  
ตั้งประเด็นปัญหาจากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก  การตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลสนับสนุน  หรือ

โต้แย้งประเด็นความรู้  โดยใช้ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ  และมีทฤษฎีรองรับ  ออกแบบ  วางแผน  ใช้
กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้การศึกษา  ค้นคว้า  แสวงหาค าตอบประสบ
ผลส าเร็จ 
ค ำถำมส ำคัญ 
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-  จะตั้งประเด็นปัญหาจากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลกได้อย่างไร 
-  การตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลสนับสนุน  หรือโต้แย้งโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่าง ๆ  มีวิธีการ

อย่างไร 
-  จะออกแบบวางแผน  ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไร 

สำระกำรเรียนรู้  
-  ทฤษฎีของกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระ 
-  การตั้งประเด็นค าถามจากสถานการณ์และสังคมโลก 
-  การตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลสนับสนุน  หรือโต้แย้ง 
-  การออกแบบ  วางแผน  กระบวนการรวบรวมข้อมูล 

ทักษะ / กระบวนกำร  
-  การตั้งประเด็นค าถามจากสถานการณ์และสังคมโลก 
-  การตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลสนับสนุน  หรือโต้แย้ง 
-  การออกแบบ  วางแผน  กระบวนการรวบรวมข้อมูล 
-  การคิดเชื่อมโยง 

    -  ท างานร่วมกับผู้อืน่ตามกระบวนการกลุ่ม 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.  ใฝ่เรียนรู้                2.  มุ่งม่ันในการท างาน 
ภำระงำนรวบยอด / ชิ้นงำน 

-  แผนผังความคิด  (Mind Map)  ตั้งประเด็นปัญหาจากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลกการ
ตั้งสมมติฐานและการให้เหตุผลสนับสนุน  หรือโต้แย้ง 

-  โครงร่างการศึกษาค้นคว้า 
เกณฑ์กำรประเมินภำระงำน / ชิ้นงำน   

-  ความถูกต้องของแผนผังความคิด 
-  ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล 
-  กระบวนการรวบรวมมีระบบชัดเจน  สะดวกต่อการใช้  ตรวจสอบได้ 

ร่องรอยกำรเรียนรู้อ่ืน ๆ 
-  การตอบค าถาม 
-  แบบบันทึกเก่ียวกับกระบวนการท างาน 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
1.  ครูน าเสนอตัวอย่างประเด็นความรู้จากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 
2.  นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นความรู้ที่มีความเชื่อมโยงในศาสตร์หลายสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลกที่มีความท้าทาย 
3.  ครูถามค าถาม  “จะตั้งประเด็นปัญหาจากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลกได้อย่างไร”  นักเรียนตอบ

ค าถาม  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการตั้งประเด็นปัญหา  และแบ่งกลุ่มให้นักเรียนตั้งประเด็น
ปัญหาจากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 
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4.  ครูถามค าถาม  “การตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลสนับสนุน  หรือโต้แย้งโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขา  
ต่าง ๆ  มีวิธีการอย่างไร”  นักเรียนตอบค าถาม  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการตั้งสมมติฐาน
และการให้เหตุผลสนับสนุน  หรือโต้แย้งเกี่ยวกับประเด็นปัญหา 

5.  แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มฝึกตั้งสมมติฐานและข้อสันนิษฐานของประเด็นความรู้ที่สนใจจากสถานการณ์
ปัจจุบันและสังคมโลก 

6.  ครูตั้งค าถามกระตุ้นให้นักเรียน  แสดงความคิดท่ีต่างมุมโดยใช้สาขาวิชาต่าง ๆ  ใช้วิธกีารสนับสนุน  
หรือโต้แย้ง  คัดค้าน  และให้เหตุผลตามความรู้ของศาสตร์  หรือทฤษฎีความรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
สนใจจากการศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

7.  นักเรียนเขียนแผนผังความคิด  (Mind Map)  การตั้งประเด็นปัญหาจากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคม
โลก  การตั้งสมมติฐานและการให้เหตุผลสนับสนุน  หรือโตแ้ย้งเก่ียวกับประเด็นความรู้ที่สนใจจาก
สถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 

 
 
8.  ครูถามค าถาม  “จะออกแบบวางแผน  ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไร”  

นักเรียนตอบค าถาม  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับการวางแผน  ใช้กระบวนการรวบรวม
ข้อมลู  เพื่อหาค าตอบของประเด็นปัญหาที่สนใจและค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ตามสาขาวิชา 
ต่าง ๆ 

9.  ครูและนักเรียนร่วมตรวจสอบการออกแบบ  วางแผน  ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลของแต่ละกลุ่ม  
และวิพากษ์การออกแบบ  วางแผน  ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลของแต่ละกลุ่ม 

10.  นักเรียนน าข้อวิพากษ์มาปรับปรุงผลงานของกลุ่ม 
11.  นักเรียนแต่ละคนน าแนวทางการออกแบบ  วางแผน  ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลมาจัดท าเป็น

โครงร่างการศึกษาค้นคว้าเป็นรายบุคคล 
สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 

1. ตัวอย่างประเด็นความรู้จากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 
2.  แหล่งค้นคว้าอ้างอิง  เช่น  ห้องสมุด  อินเทอร์เน็ต  หนังสือ  บุคคล  ฯลฯ 
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หน่วยกำรเรียนรู้ที่  2 
ปรำรถนำค ำตอบ   

เวลำ 20  ชั่วโมง  คะแนนเต็ม  40  คะแนน 
 

วิชำเพิ่มเติมโรงเรียนมำตรฐำนสำกล   รำยวิชำ I30201  กำรศึกษำค้นคว้ำและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ : IS1 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5   ภำคเรียนที่ 1  เวลำ  40   ชั่วโมง 

ผลกำรเรียนรู้  
4.  ศึกษา  ค้นคว้า  แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือกจากแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
5.  ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล 
6.  วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม 

สำระส ำคัญ / ควำมคิดรวบยอด  
การศึกษา  ค้นคว้า  แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่สนใจจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล  และการใช้สถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์จะช่วยให้

ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพ 
ค ำถำมส ำคัญ 

-  จะศึกษา  ค้นคว้า  แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่สนใจให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร 
-  จะมีวิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูลได้อย่างไร 

-  จะเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างไร 
สำระกำรเรียนรู้  

-  ทฤษฎีของกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระ 
-  วิธีการศึกษาค้นคว้าความรู้และสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
-  การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
-  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
-  เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ทักษะ / กระบวนกำร 
-  ศึกษา  ค้นคว้า  รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือกจากแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
-  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนตามกระบวนการกลุ่ม 
-  ตรวจสอบและวิพากษ์ความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล 
-  กระบวนการวิเคราะห์ 
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-  เลือกสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล 
-  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมที่เหมาะสม 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.  มีวินัย 
2.  ใฝ่เรียนรู ้
3.  มุ่งมั่นในการท างาน 

ภำระงำนรวบยอด / ชิ้นงำน 
-  แฟ้มสะสมผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่สนใจและผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

เกณฑ์กำรประเมินภำระงำน / ชิ้นงำน   
-  ความน่าเชื่อถือข้อมูล 
-  กระบวนการรวบรวมมีระบบชัดเจน  สะดวกต่อการใช้  ตรวจสอบได้ 

ร่องรอยกำรเรียนรู้อ่ืน ๆ 
-  การตอบค าถามและการอภิปราย 
-  แบบบันทึกต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล 
-  แบบบันทึกการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล 
-  แบบบันทึกเก่ียวกับกระบวนการท างาน 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
1.  ครูถามค าถาม  “จะศึกษา  ค้นคว้า  แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่สนใจให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร”  

นักเรียนตอบค าถามและช่วยกันสืบค้นวิธีการศึกษา  ค้นคว้า  แสวงหาความรู้ที่มีคุณภาพจากแหล่งการเรียนรู้ 
ต่าง ๆ 

2.  แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มจัดท าแผนผังความคิด  (Mind Map)  วิธีการศึกษา  ค้นคว้า  แสวงหาความรู้ที่มี
คุณภาพจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  และร่วมกันอภิปรายสรุปวิธีการศึกษา  ค้นคว้า  แสวงหาความรู้เกี่ยวกับ
ประเด็นที่สนใจให้มีประสิทธิภาพ 

3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา  ค้นคว้า  แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่สนใจจากแหล่งการเรียนรู้ปฐมภูมิ
และทุติยภูมิตามโครงร่างการศึกษาค้นคว้าที่วางไว้ 

4.  ครูถามค าถาม  “จะมีวิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูลได้อย่างไร”  นักเรียนตอบ
ค าถามและฝึกทักษะการตรวจสอบความถูกต้อง  ครบถ้วน  และความน่าเชื่อถือของตัวอย่างข้อมูลและแหล่งที่มา
ของข้อมูลที่ก าหนดให้ 

5.  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปวิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล 
6.  นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา  ค้นคว้า  แสวงหาความรู้  ข้อมูล / สารสนเทศในประเด็นเดียวกันจาก

แหล่งข้อมูลที่หลากหลายและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล / สารสนเทศด้วยตนเอง 
7.  นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดหมวดหมู่ของข้อมูล / สารสนเทศ  และเรียงล าดับตามที่วางแผนอย่างเป็นระบบ  

และตรวจทานและวิพากษ์ความถูกต้อง  ครบถ้วนของข้อมูล 
8.  นักเรียนแต่ละคนวางแผนจัดเก็บข้อมูลในประเด็นที่ศึกษา  และด าเนินการเก็บข้อมูลในประเด็นที่สนใจ 
9.  นักเรียนตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล  และรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ  เตรียมข้อมูลส าหรับการ

วิเคราะห์ 
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10.  ครูถามค าถาม  “จะเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างไร”  นักเรียนตอบค าถาม  
และแบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาสถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล  เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล  และตัวอย่าง       
การเลือกสถิติพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับข้อมูลที่วิเคราะห์ 

11.  ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปวิธีการเลือกใช้สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล 
12.  นักเรียนแต่ละคนเลือกสถิติพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับข้อมูลที่วิเคราะห์  แลละวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
13.  ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบผลการวิเคราะห์ข้อมูลและวิพากษ์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ

ตรวจสอบ 
14.  นักเรียนน าผลการวิเคราะห์และวิพากษ์ข้อมูลมาปรับปรุงข้อมูลของตนเอง 
15.  นักเรียนรวบรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยจัดท าเป็นแฟ้มสะสมผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าจาก

แหล่งเรียนรู้  เพื่อน าไปสังเคราะห์สรุปเป็นองค์ความรู้ 
สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 

1.  ตัวอย่างข้อมูลและแหล่งที่มาของข้อมูล 
2.  ตัวอย่างการเลือกสถิติพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับข้อมูลที่วิเคราะห์ 
3.  แหล่งค้นคว้าอ้างอิง  เช่น  ห้องสมุด  อินเทอร์เน็ต  หนังสือ  บุคคล  ฯลฯ 
4.  คอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่  3 
รอบคอบมีปัญญำ 

เวลำ 10  ชั่วโมง  คะแนนเต็ม  30  คะแนน 
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วิชำเพิ่มเติมโรงเรียนมำตรฐำนสำกล   รำยวิชำ I30201  กำรศึกษำค้นคว้ำและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ : IS1 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5   ภำคเรียนที่ 1     เวลำ  40   ชั่วโมง 

ผลกำรเรียนรู้   
7.  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
8.  เสนอแนวคิด  การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบแผนการท างานของนักเรียน 

สำระส ำคัญ /ควำมคิดรวบยอด  
การสังเคราะห์  สรุปองค์ความรู้จากประเด็นปัญหาที่สนใจจะช่วยให้ได้ข้อสรุปของประเด็นปัญหาที่สนใจ  

และช่วยในการเสนอแนวคิด  การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  จากองค์ความรู้ที่ค้นพบและแผนการท างานของ
ตนเอง 
ค ำถำมส ำคัญ 

-  จะสรุปองค์ความรู้จากประเด็นปัญหาที่ค้นพบได้อย่างไร 
-  การน าเสนอแนวคิด  การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบมีวิธีการอย่างไร 

-  แผนการท างานในการศึกษาค้นคว้ามีความส าคัญและมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไร 
สำระกำรเรียนรู้  

-  ทฤษฎีของกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระ 
-  การเปรียบเทียบ / เชื่อมโยงองค์ความรู้ 
-  การสังเคราะห์  สรุปองค์ความรู้ 
-  การเสนอแนวคิด  การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบจากองค์ความรู้ที่ค้นพบ 
-  แผนการท างานในการศึกษา  ค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

ทักษะ / กระบวนกำร  
-  การเปรียบเทียบ / เชื่อมโยงองค์ความรู้การสังเคราะห์  สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการค้นพบ 
-  การเสนอแนวคิด  การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบจากองค์ความรู้ที่ค้นพบ 

-  จัดท าแผนการท างานในการศึกษา  ค้นคว้าด้วยตนเอง 
 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.  มีวินัย 
2.  ใฝ่เรียนรู ้
3.  มุ่งมั่นในการท างาน 

ภำระงำนรวบยอด / ชิ้นงำน 
-  แผนผังความคิด  (Mind Map)  สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า 
-  ป้ายนิเทศน าเสนอแผนการท างานและแนวคิด  การแก้ปัญหาจากการศึกษาค้นคว้า 

เกณฑ์กำรประเมินภำระงำน / ชิ้นงำน   
-  ความถูกต้อง  ครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล / สารสนเทศ 
-  กระบวนการรวบรวมมีระบบชัดเจน   

ร่องรอยกำรเรียนรู้อ่ืน ๆ 
-  การตอบค าถามและการอภิปราย 
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-  แบบบันทึกการตรวจสอบคุณภาพงานเขียน 
-  แบบบันทึกเก่ียวกับกระบวนการท างาน 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
1.  ครูถามค าถาม  “จะสรุปองค์ความรู้จากประเด็นปัญหาที่ค้นพบได้อย่างไร”  และ  “การน าเสนอแนวคิด  

การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบมีวิธีการอย่างไร”  นักเรียนตอบค าถาม  ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มศึกษาวิธีการสรุป
องค์ความรู้  และวิธีการเสนอแนวคิด  การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  

2.  นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการสรุป
องค์ความรู้  และวิธีการเสนอแนวคิด  การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาสังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้  และจัดท าเป็นแผนผัง
ความคิด  (Mind Map)  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่สรุป 

4.  ครูถามค าถาม  “แผนการท างานในการศึกษาค้นคว้ามีความส าคัญและมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไร”  
นักเรียนตอบค าถาม  และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความส าคัญและประโยชน์ของแผนการท างานในการศึกษา
ค้นคว้าที่มีต่อตนเอง 

5.  ครูและนักเรียนอภิปรายสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า 
6.  แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มจัดท าป้ายนิเทศน าเสนอแผนการท างานและแนวคิด  การแก้ปัญหาจากการศึกษา

ค้นคว้า  และน าเสนอผลงาน  ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจผลงาน 
สื่อ / แหลง่เรียนรู้ 

1.  แหล่งค้นคว้าอ้างอิง  เช่น  ห้องสมุด  อินเทอร์เน็ต  หนังสือ  บุคคล  ฯลฯ 
2.  เครื่องคอมพิวเตอร์ 
3.  ป้ายนิเทศ 
4.  อุปกรณ์ส าหรับจัดป้ายนิเทศ 

ใบงำนที่  1.1 
กำรตั้งค ำถำมจำกประเด็นที่สนใจจะศึกษำค้นคว้ำ :  เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

                        รำยวิชำ กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ : IS1 
 

สมาชิก/กลุ่ม............................................................. 
1.  ชื่อ-สกุล...........................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ..../.....  เลขท่ี  .... 
2.  ชื่อ-สกุล...........................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ..../.....  เลขท่ี  ....  
3.  ชื่อ-สกุล...........................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ..../.....  เลขท่ี  .... 
 

ค ำชี้แจง 
 นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วช่วยกันตั้งค าถามประเด็นปัญหาที่นักเรียน
สนใจและอยากเรียนรู้   

ขยะ 
 ควำมหมำยของขยะ 

ขยะ  คือ   ของเหลือทิ้งจากการใช้สอยของมนุษย์หรือจากขบวนการผลิตจากกิจกรรม
ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม   
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 ปัจจุบันขยะมูลฝอย   เป็นปัญหาวิกฤตที่ก าลังทวีความรุนแรงมากขึ้น  จะมีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมโดยรวมและยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน  ในปี พ.ศ.2545  มี
ปริมาณขยะมูลฝอยจากชุมชนทั่วประเทศประมาณ  14.2  ล้านตัน  และมีการน าขยะและวัสดุเหลือ
ใช้มาใช้ประโยชน์ใหม่  2.7  ล้านตัน  คิดเป็นร้อยละ  19  ของขยะมูลฝอยชุมชน 

แหล่งก ำเนิดขยะมูลฝอย 
       ขยะมูลฝอยมีแหล่งก าเนิดต่าง ๆ กัน       ซึ่งจะมีชนิดของมูลฝอยดังได้สรุปรวมไว้ในตาราง
แสดง  
ตำรำง   แหล่งก าเนิดของขยะมูลฝอย 

ชนิดของขยะมูลฝอย  แหล่งก าเนิด 

ขยะเปียก 
อาคารบ้านเรือน    ภัตตาคาร   ร้านค้า      สถานที่ท างาน    ตลาด
สด 

ขยะแห้งที่ติดไฟได้  อาคารบ้านเรือน    ภัตตาคารร้านค้า    สถานที่ท างาน    ตลาดสด 
ขยะแห้งที่ไม่ติดไฟ อาคารบ้านเรือน   ภัตตาคารร้านค้า  สถานที่ท างาน    ตลาดสด 
ขี้เถ้า  อาคารบ้านเรือน    ภัตตาคารสถาน    ที่ท างาน   ตลาดสด 
ขยะที่เก็บกวาดจากถนน  ถนน     ข้างถนน    บริเวณท่ีดินรกร้างว่างเปล่า 
ซากสัตว์ ถนน    ข้างถนน    บริเวณท่ีดินรกร้างว่างเปล่า 
เศษชิ้นส่วนของ
ยานพาหนะ 

อู่ซ่อมรถยนต์     สถานที่ราชการ 

 เศษสิ่งก่อสร้าง  บริเวณท่ีมีการก่อสร้าง 
ขยะจากกิจการ
อุตสาหกรรม 

โรงงานอุตสาหกรรม     โรงไฟฟ้า 

ขยะพิเศษ ที่พักอาศัย    โรงพยาบาลสถาบันต่าง ๆ 
ขยะจากการเกษตร    เรือกสวน   ได้แก่    ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
ขยะจากการบ าบัดน้ า
เสีย  

  โรงงานบ าบัดน้ าเสีย 

วิธีกำรก ำจัดขยะ 
           การก าจัดขยะไม่ให้มี    คงก าจัดไม่ได้   เพราะในชีวิตประจ าวันเราต้องใช้สิ่งของที่เป็นเครื่อง
อุปโภค  บริโภค    จึงจ าเป็นต้องมีของเหลือทิ้ง    วิธีที่จะท าให้ขยะไม่เป็นปัญหากับมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม     ก็คือการลดปริมาณขยะการท าให้ปริมาณขยะท่ีจะทิ้งลดลง      อาจโดยการน าสิ่งที่
เป็นขยะนั้นกลับมาใช้ประโยชน์อีกหรือการลดปริมาณการใช้และให้เหลือสิ่งที่จะทิ้งเป็นขยะจริงเพียง
เท่าท่ีไม่สามารถใช้ประโยชน์อื่นใดได้อีก  ดังนี้ 

1.  กำรลดกำรใช้  หรือการลดขยะจากแหล่งที่เกิด  โดยพยายามหลีกเลี่ยงหรือลดการเกิดขย 
หรือมลพิษท่ีเกิดขึ้น  เช่น  การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก   

2.  กำรน ำผลิตภัณฑ์มำใช้ซ้ ำ  เป็นการน าวัสดุของใช้กลับมาใช้ในรูปแบบเดิมหรือน ามา 
ซ่อมแซมใช้  หรือน ามาใช้ท าประโยชน์อื่น ๆ โดยแบ่งได้เป็น  2  ขั้นตอนคือ 
                - ขั้นตอนการผลิตสินค้า  พยายามท าให้เกิดเศษวัสดุหรือของเสียน้อยที่สุด 
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                - ขั้นตอนการน าของใช้มาใช้ซ้ า  เป็นการยืดอายุการใช้งานก่อนจะน าไปทิ้ง  เช่น  การ
น าขวดพลาสติกมาบรรจุน้ า  การใช้กระดาษ  2 หน้า 
      3.    กำรน ำกลับมำผลิตใหม่  เป็นการแยกวัสดุที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ซ้ าได้ออกจากขยะและ
รวบรวมใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าข้ึนใหม่หรือเรียกว่า  รีไซเคิล 
      4.    กำรหลีกเลี่ยงกำรใช้วัสดุก ำจัดยำก  เช่น  กล่องโฟม  การใช้จานหรือแก้วกระดาษ  ยาฆ่า
แมลง  ควรใช้สมุนไพรเป็นสารก าจัด 
      5.    กำรซ่อมแซมน ำกลับมำใช้ใหม่     เป็นการซ่อมแซมวัสดุที่ใช้แล้ว   ที่สามารถซ่อมแซมน า
กลับมาใช้ใหม่ได้  เช่น  การซ่อมแซมเสื้อผ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าช ารุด  เป็นต้น  
ผลกระทบของขยะมูลฝอยต่อสภำวะแวดล้อม 
             ขยะมูลฝอยนั้น    นับวันจะเพ่ิมมากขึ้นตามจ านวนของประชากร       ถ้าหากไม่มีการ
ก าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว ปัญหาความสกปรกต่าง ๆ ที่เกิดจากขยะมูลฝอย
จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน      ถ้ามองกันอย่างผิวเผินแล้ว    ขยะมูลฝอยนั้นไม่ได้มีผลกระทบต่อ
มนุษย์มาก   ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผลกระทบที่เกิดข้ึนโดยตรงต่อมนุษย์ ยังอยู่ในขั้นที่ไม่รุนแรงมาก
นัก ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงไม่ชัดเจนเท่าไร แต่ในความเป็นจริงแล้ว  ขยะมูลฝอยจะก่อให้เกิดปัญหาต่อ
สภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก และจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ด้วย  ทั้งโดยทางตรง
และทางอ้อม  ทั้งนี้เนื่องจาก  

1. ขยะมูลฝอยเป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงน าโรค เช่น  แมลงวัน  แมลงสาบ    
 ยุง ฯลฯ และเป็นที่ซุกซ่อนของหนูและสัตว์อ่ืน ๆ 

2. ขยะมูลฝอย   ท าให้เกิดกลิ่นเหม็นและก่อให้เกิดความร าคาญ  
3. ขยะมูลฝอยที่ทิ้งเกลื่อนกลาด ถูกลมพัดกระจัดกระจายไปตกอยู่ตามพ้ืน  ท าให้พ้ืนที่บริเวณ 

นั้นสกปรก ขาดความสวยงาม เป็นที่รังเกียจแก่ผู้พบเห็น และผู้ที่อาศัยบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้
ขยะมูลฝอยที่ตกอยู่หรือถูกทิ้งลงในคูคลอง หรือทางระบายน้ า จะไปสกัดกั้นการไหลของน้ า  ท าให้
แหล่งน้ าสกปรกและเกิดการเน่าเสีย 

4. น้ าเสียที่เกิดจากกองขยะมูลฝอยที่กองทิ้งไว้  เป็นน้ าเสียที่มีความสกปรกสูงมาก  ซึ่งมีทั้ง 
สารอินทรีย์  สารอนินทรีย์   เชื้อโรค และสารพิษต่าง ๆ เจือปนอยู่   เมื่อน้ าเสียจากกองขยะมูลฝอย
ไหลไปตามพ้ืนดินบริเวณใด  ก็จะท าให้บริเวณนั้นเกิดความสกปรก  และความเสื่อมโทรมของพ้ืนดิน
และอาจเปลี่ยนสภาพ  ท าให้ดินมีคุณสมบัติเป็นดินด่างหรือดินกรดได้ ในกรณีท่ีน้ าเสียจากกองขยะมูล
ฝอยไหลลงสู่แหล่งน้ าก็จะท าให้คุณภาพน้ าเสียไป  ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ าผิวดินหรือแหล่งน้ าใต้ดินก็
ตาม   ล้วนเป็นอันตรายต่อผู้ใช้น้ าและสิ่งที่มีชีวิตที่อาศัยในแหล่งน้ า  ขยะมูลฝอย  ท าให้เกิดมลพิษแก่
อากาศ   ขยะมูลฝอยที่กองทิ้งไว้ในเขตชุมชน หรือที่กองทิ้งไว้ในแหล่งก าจัดซึ่งไม่มีการฝังกลบ หรือ
ขณะที่ท าการเก็บขนโดยพาหนะท่ีไม่มีการปกปิดอย่างมิดชิด  ขยะมูลฝอยเหล่านั้นส่งกลิ่นเหม็นน่า
รังเกียจออกมา  เศษชิ้นส่วนของขยะมูลฝอยจะสามารถปลิวไปในอากาศ  ท าให้เกิดความสกปรกแก่
บรรยากาศ ซึ่งมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์และความสกปรกให้กับบริเวณข้างเคียงได้นอกจากนี้ขยะมูล
ฝอยที่กองทิ้งไว้นาน ๆ  จะมีก๊าซที่เกิดจากการหมักขึ้น  ได้แก่  ก๊าซชีวภาพ  ซ่ึงติดไฟหรือเกิดระเบิดข้ึน
ได ้และก๊าซไข่เน่า (ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์) ซึ่งมีกลิ่นเหม็น 
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แหล่งอ้ำงอิง 

ชยะ.  (ม.ป.ป.).   สืบค้นเมื่อ 1  เมษายน  2558       
         http://www.promma.ac.th/main/local_education /unit8/p3_4.html 
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กำรตั้งค ำถำมจำกประเด็นที่สนใจจะศึกษำค้นคว้ำ : เกี่ยวกับอำเซียน 

                        รำยวิชำ กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ : IS1 
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ค ำชี้แจง 
 นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเกี่ยวกับอาเซียนแล้วช่วยกันตั้งค าถามประเด็นปัญหา(หัวข้อของ
ปัญหา)ที่นักเรียนสนใจและอยากเรียนรู้   

อำเซียน (ASEAN) 
  อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ  10  ประเทศ ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ผู้น าอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วย  ความร่วมมืออาเซียนเห็นชอบ ให้จัดตั้ง ประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) คือ เป็นองค์กรระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้   มีจุดเริ่มต้นโดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ได้ร่วมกันจัดตั้ง สมาคมอาสา 
(Association of South East Asia) เมื่อเดือน ก.ค.2504 เพ่ือการร่วมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม  แต่  ด าเนินการ ไปได้เพียง 2 ปี ก็ต้องหยุดชะงักลง  เนื่องจากความผกผันทางการ
เมืองระหว่างประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย จนเมื่อมีการฟ้ืนฟูสัมพันธ์ทางการฑูต ระหว่าง
สองประเทศ  จึงได้มีการแสวงหาหนทางความร่วมมือกันอีกครั้ง และส าเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 
2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ในปีนั้นเองจะมีการ
เปิดกว้างให้ประชาชนในแต่ละประเทศสามารถเข้าไปท างานในประเทศ  อื่น ๆ ในประชาคมอาเซียน
ได้อย่างเสรี   เสมือนดังเป็นประเทศเดียวกัน  ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการมีงาน
ท าของคนไทย ควรท าความเข้าใจในเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับทุกคน 
ควำมเป็นมำของอำเซียน 
              สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Association  of  Southeast Asian  
Nations หรือ ASEAN)  ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ  (Bangkok  Declaration)  หรือ  ปฏิญญา
อาเซียน (ASEAN  Declaration)  เมื่อวันที่  8  สิงหาคม  2510 โดยมีประเทศสมาชิก 5 ประเทศ  
ประกอบด้วย  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  และไทย  เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ
ทางด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อมามี



22 

 

ประเทศสมาชิกเพ่ิมเติม  ได้แก่  บรูไนดารุส-ซาลาม เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชา  
ตามล าดับ จึงท าให้ปัจจุบันอาเซียน มีสมาชิก 10 ประเทศ  
“อำเซียน” สู่กำรเป็นประชำคมอำเซียน ในปี 2558  
               ปัจจุบัน  บริบททางการเมือง  เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ท าให้อาเซียนต้องเผชิญ สิ่งท้าทายใหม่ๆ อาทิ โรคระบาด การก่อการร้าย   
ยาเสพติด การค้ามนุษย์  สิ่งแวดล้อม  ภัยพิบัติ  อีกทั้งยังมีความจ าเป็นต้องรวมตัวกันเพ่ือเพ่ิมอ านาจ
ต่อรองและขีดความสามารถทางการแข่งขันกับประเทศในภูมิภาคใกล้เคียง  และในเวทีระหว่าง
ประเทศ  ผู้น าอาเซียนจึงเห็นพ้องกันว่า  อาเซียนควรจะร่วมมือกันให้เหนียวแน่น  เข้มแข็ง  และ
มั่นคงยิ่งขึ้น  จึงได้ประกาศ “ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน  ฉบับที่ 2” (Declaration  of  
ASEAN Concord  II)  ซึ่งก าหนดให้มีการสร้างประชาคมอาเซียนที่ประกอบไปด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่   
               -  ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security 
Community - APSC) มุ่งให้ประเทศกลุ่มสมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข แก้ไขปัญหาระหว่างกันโดย
สันติวิธี มีเสถียรภาพและความม่ันคงรอบด้าน เพ่ือความมั่นคงปลอดภัยของเหล่าประชาชน 
              -  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) มุ่งเน้นให้เกิด
การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน เพ่ือให้ประเทศสมาชิก
สามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆได้โดย  
              -   ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural Community - 
ASCC) มุ่งหวังให้ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงทางสังคม มีการพัฒนาใน
ทุกๆ ด้าน และมีสังคมแบบเอ้ืออาร โดยจะมีแผนงานสร้างความร่วมมือ 6 ด้าน คือ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม ความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อม การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน การลดช่องว่างทางการพัฒนา 
              ซ่ึงต่อมาผู้น าอาเซียนได้ตกลงให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นมาเป็น
ภายในปี 2558 
ควำมหมำยของประชำคมอำเซียน 
              ประชาคมอาเซียน  (ASEAN  Community)  คือ  การรวมตัวของกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนให้เป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่ง สามารถสร้างโอกาสและรับมือสิ่งท้าท้าย  ทั้งด้านการเมือง
ความมั่นคง  เศรษฐกิจ  และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยสมาชิกในชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี  
สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น  และสมาชิก ในชุมชนมีความรู้สึก
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
จุดประสงค์หลักของอำเซียน 
              ปฏิญญากรุงเทพฯ ได้ระบุวัตถุประสงค์ส าคัญ 7 ประการของการจัดตั้งอาเซียน ได้แก่  
              1.  ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหาร  
              2.  ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค  
              3.  เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค  
              4.  ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี  
              5. ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย และส่งเสริม
การศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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              6. เพ่ิมประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจนการ
ปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม 
              7. เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การ ความร่วมมือแห่งภูมิภาค
อ่ืนๆ  และองค์การระหว่างประเทศ  
ภำษำอำเซียน  
              ภาษาทางการที่ใช้ในการติดต่อประสานงานระหว่างประเทศสมาชิก  คือ  ภาษาอังกฤษ  
ค ำขวัญของอำเซียน 
              "หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม” (One Vision, One Identity, One 
Community) 
อัตลักษณ์อำเซียน 
              อาเซียนจะต้องส่งเสริมอัตลักษณ์ร่วมกันของตนและความรู้สึกเป็นเจ้าของในหมู่ประชาชน
ของตน  เพ่ือให้บรรลุชะตา  เป้าหมาย  และคุณค่าร่วมกันของอาเซียน  
สัญลักษณ์อำเซียน  
              คือ   ดวงตราอาเซียนเป็นรูปมัดรวงข้าว สีเหลืองบนพื้นวงกลม สีแดงล้อมรอบด้วยวงกลม
สีขาว  และสีน้ าเงิน  
              รวงข้าวสีเหลือง 10 ต้น หมายถึง ความใฝ่ฝันของบรรดาสมาชิกในเอเซียตะวันออกเฉียง
ใต้ทั้ง 10 ประเทศ  ให้มีอาเซียนที่ผูกพันกันอย่างมีมิตรภาพและเป็นหนึ่งเดียว 
              วงกลม  เป็นสัญลกัษณ์แสดงถึงเอกภาพของอาเซียน 
              ตัวอักษรค าว่า  asean  สีน้ าเงิน  อยู่ใต้ภาพรวงข้าว  แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะท างาน
ร่วมกันเพื่อความมั่นคง  สันติภพ  เอกภาพ  และความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียน 
              สีเหลือง    :   หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง  
              สีแดง       :    หมายถึง ความกล้าหาญและการมีพลวัติ  
              สีขาว       :    หมายถึง ความบริสุทธิ์  
              สีน้ าเงิน    :    หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง   
ธงอำเซียน  
              ธงอาเซียนเป็นธงพ้ืนสีน้ าเงิน  มีดวงตราอาเซียนอยู่ตรงกลาง  แสดงถึงเสถียรภาพ  
สันติภาพ  ความสามัคคี  และพลวัตของอาเซียน  
 สีของธงประกอบด้วย  สีน้ าเงิน  สีแดง  สีขาว  และสีเหลือง  ซึ่งเป็นสีหลักในธงชาติของบรรดา
ประเทศสมาชิกของอาเซียนทั้งหมด 
 
วันอำเซียน  
              ให้วันที่  8  สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันอาเซียน  
เพลงประจ ำอำเซียน (ASEAN  Anthem)  
              คือ  เพลง  ASEAN  WAY 
กฎบัตรอำเซียน  
              กฎบัตรอาเซียน  ก าหนดให้อาเซียนและประเทศสมาชิกปฏิบัติตามหลักการดังต่อไปนี้  
              1.  เคารพเอกราช  อธิปไตย  ความเสมอภาค  บูรณภาพแห่งดินแดน  และอัตลักษณ์
แห่งชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนทั้งปวง 
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              2.  ผูกพันและรับผิดชอบร่วมกันในการเพิ่มพูนสันติภาพ  ความมั่นคง  และความมั่งค่ัง
ของภูมิภาค 
              3.  ไม่รุกรานหรือข่มขู่ว่าจะใช้ก าลังหรือการกระท าอ่ืนใดในลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย
ระหว่างประเทศ 
              4.  ระงับข้อพิพาทโดยสันติ 
              5.  ไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน 
              6.  เคารพสิทธิของรัฐสมาชิกทุกรัฐในการธ ารงประชาชาติของตนโดยปราศจากการ
แทรกแซง  การบ่อนท าลาย  และการบังคับจากภายนอก 
              7.  ปรึกษาหารือที่เพ่ิมพูนขึ้นในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อผลประโยชน์ร่วมกัน
ของอาเซียน 
              8.  ยึดมั่นต่อหลักนิติธรรม  ธรรมาภิบาล  หลักการประชาธิปไตยและรัฐบาลตาม
รัฐธรรมนูญ 
              9.  เคารพเสรีภาพพ้ืนฐาน  การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  และการส่งเสริม
ความยุติธรรมทางสังคม 
              10.  ยึดถือกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศ    รวมถึงกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ  ที่  รัฐสมาชิกอาเซียนยอมรับ 
              11.  ละเว้นจากการมีส่วนร่วมในการคุกคามอธิปไตย  บูรณภาพแห่งดินแดนหรือ
เสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของรัฐสมาชิกอาเซียน 
              12. เคารพในวัฒนธรรม  ภาษา  และศาสนาที่แตกต่างของประชาชนอาเซียน 
              13.  มีส่วนรว่มกับอาเซียนในการสร้างความสัมพันธ์กับภายนอกท้ังในด้านการเมือง  
เศรษฐกิจ  และสังคม  โดยไม่ปิดกั้นและไม่เลือกปฏิบัติ 
              14. ยึดมั่นในกฎการค้าพหุภาคีและระบอบของอาเซียน 
ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจำก AEC (ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน) 
           ประชาคมอาเซียนที่จะถือก าเนิดในปี 2558 นั้น คนไทยจะได้ประโยชน์อะไร แน่นอนเราคง
อยากทราบ แต่ในชั้นนี้ขอจ ากัดเฉพาะทางเศรษฐกิจก่อน 
              ประการแรก ไทยจะ “มีหน้ามีตาและฐานะ” เด่นขึ้นประชาคมอาเซียนจะท าให้เศรษฐกิจ 
“ของเรา” มีมูลค่ารวมกัน 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีขนาดใหญ่อันดับ 9 ของโลก ยัง
ประโยชน์แก่คนไทยทุกคนที่จะได้ยืนอย่างสง่างาม “ยิ้มสยาม” จะคมชัดขึ้น 
              ประการที่สอง การค้าระหว่างไทยกับประเทศอาเซียนจะคล่องและขยายตัวมากข้ึน 
ก าแพงภาษีจะลดลงจนเกือบจะหมดไป เพราะ 10 ตลาดกลายเป็นตลาดเดียว ผู้ผลิตจะส่งสินค้าไป
ขายในตลาดนี้และขยับขยายธุรกิจของตนง่ายขึ้น ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็จะมีทางเลือกมากข้ึนราคา
สินค้าจะถูกลง 
              ประการที่สาม ตลาดของเราจะใหญ่ขึ้น แทนที่จะเป็นตลาดของคน 67 ล้านคน ก็จะ
กลายเป็นตลาดของคน 590 ล้านคน ซึ่งจะท าให้ไทยกลายเป็นแหล่งลงทุนที่น่าสนใจ เพราะสินค้าท่ี
ผลิตในประเทศไทยสามารถส่งออกไปยังอีกเก้าประเทศได้ราวกับส่งไปขายต่างจังหวัด ซึ่งก็จะช่วยให้
เราสามารถแข่งขันกับจีนและอินเดียในการดึงดูดการลงทุนได้มากข้ึน 
              ประการที่สี่ความเป็นประชาคมจะท าให้มีการพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารคมนาคมระหว่าง
กันเพ่ือประโยชน์ด้านการค้าและการลงทุน แต่ก็ยังผลพลอยได้ในแง่การไปมาหาสู่กัน ซึ่งก็จะช่วยให้
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คนในอาเซียนมีปฏิสัมพันธ์กัน รู้จักกัน และสนิทแน่นแฟ้นกันมากขึ้น เป็นผลดีต่อสันติสุข ความเข้าใจ
อันดีและความร่วมมือกันโดยรวม นับเป็นผลทางสร้างสรรค์ในหลายมิติด้วยกัน 
              ประการที่ห้า โดยที่ ไทยตั้งอยู่ในจุดกึ่งกลางบนภาคพ้ืนแผ่นดินใหญ่อาเซียน ประเทศไทย
ย่อมได้รับประโยชน์จากปริมาณการคมนาคมขนส่งที่จะเพ่ิมขึ้นในอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับจีน 
(และอินเดีย) มากยิ่งกว่าประเทศอ่ืนๆ  บริษัทด้านขนส่ง คลังสินค้า ปั๊มน้ ามัน ฯลฯ จะได้รับประโยชน์
อย่างชัดเจน จริงอยู่ ประชาคมอาเซียนจะยังผลทั้งด้านบวกและลบต่อประเทศไทย ขึ้นอยู่กับพวกเรา
คนไทยจะเตรียมตัวอย่างไร แต่ผลทางบวกนั้นจะชัดเจน เป็นรูปธรรมและจับต้องได้ 

 
แหล่งอ้ำงอิง 

อำเซียน.  (ม.ป.ป.).   สืบค้นเมื่อ 1  เมษายน  2558  http://www.thai-
aec.com/227#ixzz2ZSBZ80B2  
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงำนที่  1.3 
กำรตั้งค ำถำมจำกประเด็นที่สนใจจะศึกษำค้นคว้ำ :  เกี่ยวกับภูมิปญัญำท้องถิ่น 

                        รำยวิชำ กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ : IS1 
 

สมาชิก/กลุ่ม............................................................. 
1.  ชื่อ-สกุล...........................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ..../.....  เลขท่ี  ....  
2.  ชื่อ-สกุล...........................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ..../.....  เลขท่ี  ....  
3.  ชื่อ-สกุล...........................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ..../.....  เลขท่ี  .... 
 

ค ำชี้แจง 
 นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วช่วยกันตั้งค าถามประเด็นปัญหา
(หัวข้อของปัญหา) ที่นักเรียนสนใจและอยากเรียนรู้   

                             ภูมิปญัญำ 

ควำมหมำยของภูมิปัญญำ  มีผู้รู้ให้ความหมายของภูมิปัญญาไว้มากมาย  เช่น  
          ภูมิปัญญา (Wisdom) หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ ความสามารถทาง
พฤติกรรมและความสามารถในการแก้ไขปัญหาของมนุษย์              
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          ภูมิปัญญา  เป็นเรื่องที่สั่งสมกันมาตั้งแต่อดีตและเป็นเรื่องของการจัดการความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับคน  คนกับธรรมชาติ  คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ  โดยผ่านกระบวนการทางจารีต
ประเพณี วิถีชีวิต การท ามาหากินและพิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความสัมพันธ์
เหล่านี้  
          ภูมิปัญญา  หมายถึง ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ ในการศึกษาเล่าเรียน การที่ชาวนา
รู้จักวิธีท านา  การไถนา การเอาควายมาใช้ในการไถ่นา  การรู้จักนวดข้าวโดยใช้ควาย  รู้จักสาน
กระบุง  ตระกร้า เอาไม้ไผ่มาท าเครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจ าวัน  เรียกว่าภูมิปัญญาทั้งสิ้น  
          ภมูิปัญญา  เป็นผลึกขององค์ความรู้ท่ีมีกระบวนการสัง่สม สืบทอด กลัน่กรอง กบัมา
ยาวนาน มีท่ีมาหลากหลายแตไ่ด้ประสบประสานกนัจนเป็นเหล่ียมกรณีท่ีจรัสแสงคงทนและท้า
ทายตลอดกาลเวลา ความรู้อาจจะไมไ่ด้เป็นเอกภาพ แตภ่มูิปัญญาจดัวา่เป็นเอกลกัษณ์  
          ดงันัน้  อาจสรุปได้วา่  ภมูิปัญญา หมายถึง  องค์ความรู้ ความเช่ือ ความสามารถของคนใน
ท้องถ่ิน ท่ีได้จากการสัง่สมประสบการณ์และการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลายาวนาน มีลกัษณะเป็น
องค์รวม และมีคณุคา่ทางวฒันธรรม  
ประเภทของภูมิปัญญำ  

1. ภูมิปัญญำพื้นบ้ำน เป็นองค์ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่สั่งสมและสืบทอด
กันมา เป็นความสามารถและศักยภาพในเชิงการแก้ปัญหา การปรับตัวเรียนรู้และสืบทอดไปสู่คนรุ่น
ต่อไป เพ่ือการด ารงอยู่ของเผ่าพันธุ์ จึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมชาติ ของเผ่าพันธุ์หรือเป็นวิถีชีวิตของ
ชาวบ้าน 

2. ภูมิปัญญำชำวบ้ำน  เป็นวิธีการปฏิบัติของชาวบ้าน ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ แนวทาง
แก้ปัญหาแต่ละเรื่อง แต่ละประสบการณ์  แต่ละสภาพแวดล้อม ซึ่งจะมีเงื่อนไขปัจจัยเฉพาะแตกต่าง
กันไป น ามาใช้แก้ไขปัญหาโดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่โดยชาวบ้านคิดเอง เป็นความรู้ที่สร้างสรรค์และ
มีส่วนเสริมสร้างการผลิต หรือเป็นความรู้ของชาวบ้านที่ผ่านการปฏิบัติมาแล้วอย่างโชกโชน  เป็น
ส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรม เป็นความรู้ที่ปฏิบัติได้มีพลังและส าคัญยิ่ง ช่วยให้ชาวบ้านมีชีวิต
อยู่รอดสร้างสรรค์การผลิตและช่วยในด้านการท างาน  เป็นโครงสร้างความรู้ที่มีหลักการ มีเหตุ มีผล
ในตัวเอง 
  3. ภูมิปัญญำท้องถิ่น  เป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคน  ผ่าน 

กระบวนการศึกษา สังเกต คิดว่าวิเคราะห์จนเกิดปัญญาและตกผลึกเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบกัน
ขึ้นมาจากความรู้เฉพาะหลาย ๆ เรื่อง จัดว่าเป็นพื้นฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่จะช่วยในการเรียนรู้ 
การแก้ปัญหาจัดการและการปรับตัวในการด าเนินชีวิตของคนเรา ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่มีอยู่
ทั่วไปในสังคม ชุมชนและในตัวผู้รู้เอง จึงควรมีการสืบค้นรวบรวม ศึกษา ถ่ายทอด พัฒนาและน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง 
   4.  ภูมิปัญญำไทย  หมายถึง  องค์ความรู้ ความสามารถ ทักษะของคนไทยที่เกิดจากการ
ส่งเสริมประสบการณ์ท่ีผ่านกระบวนการการเลือกสรร เรียนรู้ปรุงแต่งและถ่ายทอดสืบต่อกันมา  เพ่ือ
ใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย 

ลักษณะของภูมิปัญญำท้องถิ่น  ลักษณะส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น พอสรุปได้ดังนี้ 
1. เป็นเรื่องของการใช้ความรู้  ทักษะ  ความเชื่อและพฤติกรรม 
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2. แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง  คนกับคน  คนกับธรรมชาติ  คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ 
3. เป็นองค์รวมหรือกิจกรรมทุกอย่างในวิถีชีวิต 
4. เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหา  การจัดการ  การปรับตัว  การเรียนรู้เพื่อความอยู่รอดของ

บุคคล ชุมชนและสังคม 
5. เป็นแกนหลักหรือกระบวนทัศน์ในการมองชีวิตเป็นพื้นความรู้ในเรื่องต่าง ๆ  
6. มีลักษณะเฉพาะหรือมีเอกลักษณ์ในตัวเอง 
7. มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการปรับสมดุลในพัฒนาการทางสังคมตลอดเวลา 
8. มีวัฒนธรรมเป็นฐาน  ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ 
9. มีบูรณาการสูง 
10. มีความเชื่อมโยงไปสู่นามธรรมที่ลึกซึ้งสูงส่ง 
11. เน้นความส าคัญของจริยธรรมมากกว่าวัตถุธรรม 

 ควำมส ำคัญของภูมิปัญญำท้องถิ่น 
1. ภูมิปัญญาท าให้ชาติและชุมชนผ่านพ้นวิกฤติและด ารงความเป็นชาติ หรือชุมชนได้ 
2. ภูมิปัญญาเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าและความดีงามที่จรรโลงชีวิตและวิถีชุมนให้อยู่ร่วมกับ

ธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและสมดุล 
3. ภูมิปัญญาเป็นพ้ืนฐานการประกอบอาชีพและเป็นรากฐานการพัฒนาที่เริ่มจากการพัฒนา

เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง การพัฒนาเพื่อการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน และการพัฒนาที่เกิดจากการ
ผสมผสานองค์ความรู้สากลบนฐานภูมิปัญญาเดิม เพ่ือเกิดเป็นภูมิปัญญาใหม่ที่เหมาะสมกับยุคสมัย 
   ดังนั้น ภูมิปัญญาจึงมีคุณค่าไม่เพียงแต่ต่อท้องถิ่นและผู้คนเท่านั้น แต่ยังเอ้ือประโยชน์อย่าง
ใหญ่หลวงต่อการวางแผนพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป 
แนวทำงกำรด ำเนินงำนภูมิปัญญำท้องถิ่น 
          กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดให้มีกลุ่มงานภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้ส านักพัฒนาเกษตรกร 
ตามนโยบายปฏิรูประบบราชการ เพ่ือรับผิดชอบในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ โดยมี
หน้าที่ดังนี้ 

1. ศึกษา รวบรวม และจัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษา ทดสอบ และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของเกษตรกร 

3. บริหารและจัดการให้เกิดการท างานเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา เอกชน และองค์กรเกษตรกร/ชุมชนอย่างเป็นระบบ ในการพัฒนา บ่มเพาะ และ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. ส่งเสริมการสนับสนุนการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีสากลให้เกิด 
นวัตกรรมด้านการเกษตร 
       5. สนับสนุน และประสานให้เกิดการปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินทาง
ปัญญาทีเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แหล่งอ้ำงอิง 
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ภูมิปัญญำ.  (ม.ป.ป.).   สืบค้นเมื่อ 1  เมษายน  2558  
http://tkagri.doae.go.th/temp.php?gpg=title06 
 

 
 

 
 

ใบงำนที่  1.4 
กำรตั้งค ำถำมจำกประเด็นที่สนใจจะศึกษำค้นคว้ำ :   

เกี่ยวกับกิจกรรมสำธำรณะประโยชน์ 
                        รำยวิชำ กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ : IS1 

 

สมาชิก/กลุ่ม............................................................. 
1.  ชื่อ-สกุล...........................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ..../.....  เลขท่ี  ....  
2.  ชื่อ-สกุล...........................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ..../.....  เลขท่ี   .... 
3.  ชื่อ-สกุล...........................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ..../.....  เลขท่ี  ....  
 

ค ำชี้แจง 
 นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษากิจกรรมเกี่ยวกับจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ  แล้วช่วยกันตั้งค าถาม
ประเด็นปัญหา  (หัวข้อของปัญหา)  ที่นักเรียนสนใจและอยากเรียนรู้  

ความหมายของจิตสาธารณะ 

ค าว่า จิตสาธารณะ (Public Mind) หรือจิตส านึกสาธารณะ (Public Consciousness)เป็น 
ค าใหม่ที่มีใช้เมื่อไม่นานมานี้ และเป็นเรื่องใหม่ส าหรับคนไทย ซึ่งมีผู้ให้ความหมายของจิตส านึก
สาธารณะหรือจิตสาธารณะ ไว้หลากหลายและมีการเรียกจิตส านึกสาธารณะไว้แตกต่างกัน ได้แก่ การ
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม จิตส านึกต่อสังคม จิตส านึกต่อส่วนรวม จิตส านึกต่อสาธารณะสมบัติ เป็น
ต้นซึ่งค าเหล่านี้ มีผู้ให้ความหมายไว้ใกล้เคียงกันเมื่อแยกศึกษาความหมายของจิตส านึกและจิต
สาธารณะมีผู้ให้ค าจ ากัดความไว้หลากหลาย ดังนี้ 
ราชบัณฑิตสถาน (2538: 231) ให้ความหมายของจิตส านึกว่า หมายถึง ภาวะที่จิตตื่นและรู้สึกตัว 
สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ รูป รส กลิ่น เสียง และสิ่งสัมผัสได้ 

พรศกัดิ์ ผ่องแผ้ว (2541: 60) ได้ให้ความหมายว่า จิตส านึกเป็นผลที่ได้มาจากการประเมินค่า การเห็น
ความส าคัญ ซึ่งมีฐานอยู่ที่ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม ความเห็น และความสนใจของบุคคล 

จรรจา สุวรรณทัต (2535: 11) ได้ให้ความหมายว่า ความส านึกหมายถึง การรับรู้หรือการที่บุคคลมี
ความรู้ในสิ่งต่างๆ การรับรู้ หรือความส านึกของบุคคลนี้ จัดเป็นขั้นต้นของกระบวนการทางจิตหลาย
ประเภท เป็นต้นว่า กระบวนการของการรับนวัตกรรม และกระบวนการเกิดทัศนคติ 
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ราจ Raj (1996: 605) กล่าว่า จิตส านึกเป็นค าที่ไม่สามารถให้ค าจ ากัดความได้ชัดเจนแต่สามารถ
อธิบายที่ใกล้เคียงได้ 2 แนวทาง ซึ่งแนวทางแรกเป็นความคิดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง และ
แนวทางท่ีสอง หมายถึง จิตส านึกของบุคคล เป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีอยู่ตลอดเวลาแม้ช่วงว่างของ
เวลา เช่น การนอนหลับ  จากความหมายของจิตส านึกท่ีกล่าวมา จึงสรุปได้ว่า จิตส านึกเป็นพฤติกรรม
ภายใน อย่างหนึ่งของมนุษย์ ที่แสดงออกถึงภาวะทางจิตใจที่เก่ียวกับความรู้สึก ความคิด ความ
ปรารถนาต่างๆ เป็นภาวะทางจิต ตื่นตัว และรู้ตัวสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าจากประสาทสัมผัสทั้งห้า 
เป็นสิ่งที่เกิดจากประสบการณ์ต่างๆ ของมนุษย์ที่รวมตัวกันขึ้น และมีความสัมพันธ์ระหว่าง
ประสบการณ์ต่างๆ เหล่านั้น และประเมินค่าสิ่งเหล่านั้นออกมาเป็นจิตส านึก 

ค าว่าสาธารณะ (Public) เป็นค าท่ีมีความหมายกว้าง สามารถใช้ได้กับสิ่งของ บุคคล สถานที่และการ
กระท า ซึ่งมีการให้ความหมายไว้หลากหลาย ดังนี้ 

ราชบัณฑิตยสถาน (2538: 826) ให้ความหมายค าว่า สาธารณะ หมายถึง ทั่วไปเกี่ยวกับประชาชน 
และสาธารณะสมบัติว่า ทรัพย์สินส่วนรวมของประชาชน 

สอ เสถบุตร (2530: 592) ได้แปลความหมายค าว่า Public เป็นภาษาไทยว่าสาธารณะซึ่งหมายถึง ที่
สาธารณะ ชุมชน เปิดเผย การเผยแพร่ สิ่งที่เป็นของทั่วไป เช่น ถนนหลวง สิ่งที่เป็นของรัฐบาล และ
สิ่งที่เป็นของประชาชน 

ซิลล์ส (Sills. 1972: 567) กล่าวว่า สาธารณะเป็นความรู้สึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

สรุปความหมายของค าว่า สาธารณะ ได้ว่า สิ่งของ บุคคล สถานที่ และการกระท า ที่เป็นของส่วนรวม 
ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้ประโยชน์เป็นเจ้าของ หวงแหนในสิ่งเหล่านั้นร่วมกัน 

เมื่อรวมค าว่า จิตส านึกและสาธารณะ จึงได้ค าว่า จิตส านึกสาธารณะ (Public Consciousness) หรือ
จิตสาธารณะ (Public Mind) ซึ่งมีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลายและมีการเรียกที่แตกต่างกัน ได้แก่
การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม จิตส านึกต่อสังคม จิตส านึกต่อส่วนรวม จิตส านึกต่อสาธารณะสมบัติ
เป็นต้น ซึ่งค าเหล่านี้มีผู้ให้ความหมายไว้ใกล้เคียงกัน ดังนี้ 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2543: 17) ได้ให้ความหมายของค าว่าจิตสาธารณะว่าหมายถึง ความคิดที่
ไม่เห็นแก่ตัว มีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือ ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้อื่นหรือสังคมพยายามฉวยโอกาสที่
จะช่วยเหลืออย่างจริงจัง และมองโลกในแง่ดีบนพ้ืนฐานของความเป็นจริง 

จิตสาธารณะเส้นทางสู่ประชาคม (2542: 9) กล่าว่า ค าว่า จิตส านึกสาธารณะ เป็นค าเดียวกับค าว่าจิต
สาธารณะ ซึ่งหมายถึง ความเป็นพลเมืองผู้ตื่นรู้ ตระหนักในสิทธิและความรับผิดชอบที่จะสร้างสรรค์
สังคมส่วนรวมของคนสามัญ พลเมืองที่รุก เรียกร้องการมีส่วนร่วมและต้องการที่จะจัดการดูแล
ก าหนดชะตากรรมของตนและชุมชน 
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กนิษฐา นิทัศน์พัฒนา และคณะ (2541: 8) ได้ให้ความหมายของค าว่า จิตส านึกสาธารณะ ว่าเป็นค า
เดียวกับค าว่าจิตส านึกทางสังคม หมายถึง การตระหนักรู้และค านึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หรือค านึงถึง
ผู้อื่นที่ร่วมความสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกับตน 

ศักดิ์ชัย นิรัญทวี (2541: 57) กล่าวว่า การมีจิตส านึกสาธารณะคือ มีจิตใจที่ค านึงถึงประโยชน์ของ
ส่วนรวม ค านึงถึงความส าคัญของสิ่งอันเป็นของที่ต้องใช้ หรือมีผลกระทบร่วมกันในชุมชนเช่น ป่าไม้ 
ความสงบของชุมชน 

พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว (2541) ใช้ค าว่า “จิตส านึก” จิตส านึก (Consciousness) เป็นสภาวะจิตใจที่
เกี่ยวกับความรู้สึก ความคิด ความปรารถนาต่างๆ สภาวะจิตใจดังกล่าว เกิดการรับรู้ซึ่งมีความหมาย
เหมือนกับการรู้ตัว (Awareness) อันเป็นผลจากการประเมินค่า การเห็นความส าคัญซึ่งเป็นสิ่งที่ได้มา
จากทัศนคต ิ(Attitude) ความเชื่อ (Beliefs) ค่านิยม (Values) ความเห็น (Opinion)ความสนใจ 
(Interest) ของบุคคล ค าว่า “จิตส านึก” มีความหมายใกล้เคียงท่ีสุดกับค าว่า “ความเชื่อ(Beliefs) ซ่ึง
เป็นสิ่งที่เกิดจากการรวบรวมและสัมพันธ์กันของประสบการณ์ของคน ท าหน้าที่ประเมินค่า 

ของจิตใจว่าสิ่งใดเป็นสิ่งส าคัญ หากปราศจากความเชื่อประสบการณ์ต่างๆ ที่คนมีอยู่นั้น ก็จะอยู่เพียง
ในความทรงจ า ไม่มีส่วนใดมีความส าคัญเด่นชัดขึ้นมา แต่หากว่าประเมินค่าแล้วตระหนักถึง
ความส าคัญที่มีต่อสิ่งนั้นแสดงว่า จิตส านึกถึงสิ่งนั้นๆ ของบุคคลได้เกิดข้ึนแล้ว จิตส านึกของบุคคลเป็น
สภาวะที่จิตใจก่อนการแสดงออกเชิงพฤติกรรมทางกายภาพของบุคคล การมีจิตส านึกท่ีดีต่อสิ่งหนึ่งไม่
ท าให้คนต้องแสดงออกตามจิตส านึกเสมอไป พฤติกรรมแสดงออกใดๆ ของมนุษย์นั้นเป็นผลมาจาก 1) 
ทัศนคต ิ2) บรรทัดฐานของสังคม 3) นิสัย และ 4) ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังจากการท าพฤติกรรมนั้นๆ 
แล้ว 

มัลลิกา มัติโก (2541: 5) ให้ความหมายของจิตส านึกทางสังคมว่า เป็นการตระหนักรู้และค านึงถึง
ส่วนรวมร่วมกัน หรือค านึงถึงผู้อื่นที่ร่วมความสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกับตน 

สยามรัฐ เรืองนาม (2542: 25) ใช้ค าว่า ความส านึกเชิงสังคม หมายถึง การตื่นตัวความรู้สึกนึกคิดและ
ความปรารถนาต่างๆ ของบุคคลในสังคมที่ต้องการเข้าไปแก้วิกฤตการณ์หรือปัญหาสังคมและ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมการรวมตัวเป็นกลุ่มหรือองค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือภาคสังคม ในลักษณะที่
เป็นหุ้นส่วนกัน ก่อให้เกิดจิตส านึกร่วมกัน 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2542: 14) ได้ให้ความหมายจิตสาธารณะว่าเป็นการรู้จักเอาใจ
ใส่เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อชาติ 

บุญสม หรรษาศิริพจน์ (2542: 71 – 73) ใช้ค าว่า จิตส านึกที่ดีในสังคม สังคมในที่นี้หมายถึง สังคมใน
ชุมชนของตน การปฏิบัติตนให้มีจิตส านึกท่ีดีต่อชุมชนของตน คือ การปฏิบัติตน และการมีส่วนร่วมที่
ดีในกิจกรรมของชุมชน การช่วยกันดูแลชุมชนของตน การให้ความร่วมมือ การเสียสละก าลังกาย 
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ก าลังทรัพย์ เพ่ือการรักษาความปลอดภัยในชุมชน เพื่อสาธารณูปโภคในชุมชน การให้ความเป็นมิตร
และมีน้ าใจต่อกัน 

ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ (2542: 21 – 27) กล่าวถึง จิตสาธารณะในความหมายของฝรั่งค าว่า สาธารณะ คือ 
สิ่งที่ร่วมกันสร้างร่วมกันยื้อแย่ง มาจากเจ้าจากรัฐ มันเป็นกระบวนการต่อสู้ จนรู้สึกเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ
ร่วมกัน 

สุชาดา จักรพิสุทธิ์ (2544: 22) กล่าวว่า จิตส านึกสาธารณะเป็นคุณธรรม หรือข้อเรียกร้องส าหรับ
ส่วนรวมในสภาพการณ์ที่เกิดความไม่ปกติสุข ความร่วมมือของพลเมืองในการกระท าเพ่ือบ้านเมือง 

หฤทัย อาจเปรุ (2544: 37) ให้ความหมาย จิตส านึกสาธารณะ คือ ความตระหนักของบุคคลถึงปัญหา
ที่เกิดขึ้นในสังคม ท าให้เกิดความรู้สึกปรารถนาที่จะช่วยเหลือสังคม ต้องการเข้าไปแก้วิกฤตการณ์ 
โดยรับรู้ถึงสิทธิควบคู่ไปกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ส านึกถึงพลังของตนว่าสามารถร่วมแก้ไข
ปัญหาได้ และลงมือกระท า เพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ โดยการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหา
ร่วมกันกับคนในสังคม 

ชาย โพธิสิตา และคณะ (2540: 14 – 15) ใช้ค าว่า จิตส านึกต่อสาธารณะสมบัติและให้ความหมายใน
เชิงพฤติกรรมไว้ว่า คือ การใช้สาธารณสมบัติอย่างรับผิดชอบ หรือการรับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติ 
ซึ่งมีนัยสองประการ ได้แก่ 1) การรับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติ ด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้และการ
กระท าที่จะก่อให้เกิดความช ารุดเสียหายต่อสาธารณสมบัตินั้นๆ รวมไปถึง การถือเป็นหน้าที่ท่ีจะมี
ส่วนร่วมในการดูแลสาธารณะสมบัติในวิสัยที่ตนสามารถท าได้ 2) การเคารพสิทธิการใช้สาธารณ
สมบัติของผู้อื่น โดยการค านึงว่า คนอื่นก็มีสิทธิ์ในการใช้เช่นเดียวกันจะต้องไม่ยึดสาธารณะ 

สมบัตินั้นไว้เป็นของส่วนตัว และไม่ปิดกั้นโอกาสการใช้ประโยชน์สาธารณะสมบัติของผู้อื่นวิรัตน์ ค า
ศรีจันทร์ (2544: 6) ให้ความหมายว่า จิตส านึกสาธารณะ หมายถึงกระบวนการคิดและลักษณะของ
บุคคล ที่มีการปฏิบัติโดยมีกระบวนการในระดับบุคคลไปสู่สาธารณะมีความรักและรู้สึกเป็นเจ้าของ
สาธารณะ ต้องการที่จะท าประโยชน์มากกว่าที่จะรับจากสาธารณะ 

ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร และคณะ (2547: 2 – 3) ให้ความหมายของจิตสาธารณะหมายถึง การรู้จักเอา
ใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม โดยพิจารณาจากความรู้
ความเข้าใจหรือพฤติกรรมที่แสดงออกถึงลักษณะ ดังนี้ 

1. การหลีกเลี่ยงการใช้หรือการกระท าที่จะท าให้เกิดการช ารุดเสียหายต่อของส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์
ร่วมกันของกลุ่ม และการถือเป็นหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวมในวิสัยที่ตน
สามารถท าได้ 
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2. การเคารพสิทธิ ในการใช้ของส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม โดยไม่ยึดครองของส่วนรวม
นั้นเป็นของตนเอง ตลอดจนไม่ปิดก้ันโอกาสของบุคคลอ่ืนที่จะใช้ของส่วนรวมนั้น ซึ่งแบ่งนิยาม
ออกเป็น 3 องค์ประกอบ และ 6 ตัวชี้วัด ดังตารางต่อไปนี้ 

ตาราง 1 แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบและตัวชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบของจิตสาธารณะ 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 

1. การหลีกเลี่ยงการใช้หรือการกระท าที่จะท าให้ 
เกิดความช ารุดเสียหายต่อส่วนรวม 

 

1.1 การดูแลรักษา 

1.2 ลักษณะของการใช้ 
 

2. การถือเป็นหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในการดูแล 2.1 การท าตามหน้าที่ที่ถูกก าหนด 

2.2 การรับอาสาที่จะท าบางสิ่งบางอย่างเพ่ือ
ส่วนรวม 

3. การเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวม 3.1 ไม่น าของส่วนรวมมาเป็นของตนเอง 

3.2 แบ่งปันหรือเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ใช้ของ
ส่วนรวม 

 

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2552: 17) กล่าวไว้ว่า จิตสาธารณะเป็นการกระท าด้วยจิตวิญญาณที่มีความรัก
ความห่วงใย ความเอ้ืออาทรต่อคนอ่ืนและสังคมโดยรวม การมีคุณธรรมจริยธรรม และการไม่กระท าที่
เสื่อมเสียหรือเป็นปัญหาต่อสังคม ประเทศชาติ การมีจิตที่คิดสร้างสรรค์ เป็นกุศล และมุ่งท ากรรมดีที่
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม คิดในทางท่ีดี ไม่ท าลายเบียดเบียนบุคคล สังคม วัฒนธรรมประเทศชาติ
และสิ่งแวดล้อม การกระท าและค าพูดที่มาจากความคิดที่ดี การลดความขัดแย้งและการให้ขวัญและ
ก าลังใจต่อกันเพ่ือให้สังคมโดยส่วนรวมมีความสุข 

 
แหล่งอ้ำงอิง 

จิตสำธำรณะ.  (ม.ป.ป.).   สบืค้นเมื่อ 1  เมษายน  2558  http://ktbwsk.blogspot.com/2013/08/blog-

post_2586.html 
                                           
 
 
 
 
 

http://ktbwsk.blogspot.com/2013/08/blog-post_2586.html
http://ktbwsk.blogspot.com/2013/08/blog-post_2586.html
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ใบงำนที่  1.5 
กำรตั้งค ำถำมจำกประเด็นที่สนใจจะศึกษำค้นคว้ำ : 

กิจกรรมเกี่ยวกับสำระกำรเรียนรู้ 
รำยวิชำ กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ : IS1 

 

สมาชิก/กลุ่ม............................................................. 
1.  ชื่อ-สกุล...........................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ..../.....  เลขท่ี  ....  
2.  ชื่อ-สกุล...........................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ..../.....  เลขท่ี  .... 
3.  ชื่อ-สกุล...........................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ..../.....  เลขท่ี  ....  
 

ค ำชี้แจง 
 นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาสาระการเรียนรู้ ได้แก่  ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา   ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
และภาษาต่างประเทศ ช่วยกันตั้งค าถามประเด็นปัญหา(หัวข้อของปัญหา)ที่นักเรียนสนใจและอยาก
เรียนรู้   

1. ภาษาไทย  
……………………………………………………………………………………………………….………………… 

2. คณิตศาสตร์ 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. วิทยาศาสตร์   
………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ศิลปะ 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 8. ภาษาต่างประเทศ 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

ใบควำมรูท้ี่ 1 
ตัวอย่ำงหัวข้อศึกษำ รำยวิชำ IS :  Indepentdent  Study 

จำกกำรประชุมและน ำเสนอผลงำนเวทีศักยภำพผู้เรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล  
ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีกำรศึกษำ 2556 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

อำเซียน   1.   การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  2.  กิจกรรมอาเซยีนศึกษา 
3. ผลิตภณัฑ์ชุมชนบ้านศรีฐานสู่อาเซียน  4.  สนุกกับอาเซียน 
5. ภาษาอาเซียน     6.  อาหารอาเซียน 
7. พหุวัฒนธรรมอาเซยีน    8.  ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 
8. สมุนไพรใกล้ตัวสู่ครัวอาเซียน 

กลุ่มสำระฯ  1.   ท่องค าศัพท์ง่ายได้ด้วยค าพ้อง   2.   สมุนไพรใบรางจดื 
3.   การประดิษฐ์เครื่องเขย่าถุงเลอืด   4.  หุ่นยนต์ของเล่นเชิงกลไกไฟฟ้า 
5.   ดรัมเบลขวดทราย    6.   มะม่วงพืชยอดนิยมของคนไทย 
11. กระบวนการเกิดภเูขาไฟกระโดง   12.  อินดิเคเตอร์จากพืชในท้องถิ่น 
13.  ความเชื่อความศรัทธาต่อศาลเจ้าพ่อหลักเมืองมหาสารคาม 14.  พรรณไม้ในวรรณคดีในโรงเรยีน

 15.  กล่องเก็บความเย็น    16.  สรรพคุณสมุนไพรบรรเทาอาการไข ้
17. มหัศจรรย์สมุนไพรใบย่านาง   18.  การท าน้ ายาปรับผ้านุม่ 
19.  มะรุม มหัศจรรยส์มุนไพรไทย   20.  เรื่องกล้วย กล้วย ก็รวยได ้
21. รักนวลสงวนตัว     22.  หนังสั้นคุณธรรม 
23.  เส้นตรงมหัศจรรย ์    24.  ลวดลายผสมกับการสร้างสรรค์ผลงาน 
25.  มหัศจรรย์กล้วยน้ าว้าไทย   26.  การท าไพล  
26.  อินดิเคเตอรจ์ากพืชในท้องถิ่น 

สำธำรณะประโยชน์  1. ปัญหาเน่าเสยีบริเวณรมิคลองสมถวิล  2.  ลูกประคบสมุนไพรเพื่อชุมชน 
3.  ปันกัน ช่วยด้วยการสร้างบุญ   4.  พี่สอนภาษาให้น้อง 
5.  คุณธรรมน าชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง   6.  ผักสวนครัวรั้วกินได ้
7.  หมอภาษาการอ่านสู่ชุมชน   8.  วิถีเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน 
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9.  ปุ๋ยหมักจากมูลวัว    10. พลังงานทางเลือกเพื่อสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 

ภูมิปัญญำ 1.  ประเพณีบญุบั้งไฟชุมชนภูดิน อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 2.  ข้าวหอมมะลิ  จังหวัดสรุินทร ์
3.   ลูกประคบสมุนไพรเพื่อชุมชน   4.  วิจิตรแพรวาแห่งงไหมภูมิปญัญาผูไ้ทยบ้านโพน

 5.   โปงลาง-กันตรึงจังหวัดสุรินทร์   6.  กุ้งจ่อมประโคนชัย   
 7.   การท าหม่ า     8.  การทอผ้าขาวม้า 9.  การสานหวด 

สิ่งแวดล้อม 1.  ภัยพิบัติของโลก     2.  เซลสรุิยะกู ้
3.   การน าเศษวัสดุเหลือใช้มาสรา้งสรรคผ์ลงานเพื่อลดปญัหาขยะล้นถัง  
4. กระถางรักษ์โลก  
5.  CB รักษ์สิ่งแวดล้อม    6.  สีโปสเตอร์จากธรรมชาต ิ  
7    โคมไฟประดิษฐ ์    8.  ลดโลกร้อนด้วยมือเรา  
9.   อ่างล้างจานรักษ์โลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

 

ใบงำนที่ 2 
จัดล ำดับประเด็นปัญหำทีส่นใจจะศึกษำค้นคว้ำ 

รำยวิชำ กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ : IS1 
 

สมาชิก/กลุ่ม............................................................. 
1.  ชื่อ-สกุล...........................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ..../.....  เลขท่ี  ....  
2.  ชื่อ-สกุล...........................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ..../.....  เลขท่ี   .... 
3.  ชื่อ-สกุล...........................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ..../.....  เลขท่ี  ....  
 

ค ำชี้แจง 
 จากใบงานที่ 1.1-1.5  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดล าดับความส าคัญของปัญหาที่นักเรียน 
มีความสนใจจะศึกษาค้นคว้ามากที่สุด  มากลุ่มละ  5  ข้อ  แล้วเลือกประเด็นปัญหาที่สนใจมากที่สุด
มา  1  ปัญหา   
ล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำ 
 1..........................................................................................................................  
 2..........................................................................................................................  
 3..........................................................................................................................  
 4..........................................................................................................................  
 5..........................................................................................................................  
  
 

ประเด็นปัญหำ(หัวข้อปัญหำ)ที่สนใจจะศึกษำค้นคว้ำ  สรุปเป็นองค์ควำมรู้  เขียนรำยงำนเชิง
วิชำกำร และน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้และเผยแพร่ควำมรู้มำกที่สุดคือ 
................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
 
 

 
 
 
 
 

ใบงำนที่ 3 
วิเครำะห์ประเด็นใหญ่และประเด็นย่อย 

รำยวิชำ กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ : IS1 
 

สมาชิก/กลุ่ม............................................................. 
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1.  ชื่อ-สกุล...........................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ..../.....  เลขท่ี  ....  
2.  ชื่อ-สกุล...........................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ..../.....  เลขท่ี   .... 
3.  ชื่อ-สกุล...........................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ..../.....  เลขท่ี  ....  
 

ค ำชี้แจง 
 ให้นักเรียนเลือกประเด็นที่สนใจมากที่สุดมากลุ่มละ  1  เรื่อง  แล้วช่วยกันระดมความคิด
วิเคราะห์  หาประเด็นใหญ่และประเด็นย่อย 
 

ขั้นที่  1  หัวปลำ ให้นักเรียนเขียนประเด็นที่นักเรียนสนใจมากที่สุดมา  1  ประเด็น 
ขั้นที่  2  ก้ำงปลำ ให้นักเรียนวิเคราะห์และเขียนประเด็นใหญ่เติมลงบนกระดูกสันหลัง 

ของปลา  ทั้งส่วนบนและส่วนล่าง 
ขั้นที่  3   ให้นักเรียนวิเคราะห์และเขียนประเด็นย่อยๆ  ของประเด็นใหญ่  เติมลงบน

ก้างปลาแต่ละก้างดังภาพตัวอย่าง 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงำนที่ 4 
กำรก ำหนดเร่ืองประเด็นศึกษำค้นคว้ำ 

รำยวิชำ กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ : IS1   
 

สมาชิก/กลุ่ม............................................................. 
1.  ชื่อ-สกุล...........................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ..../.....  เลขท่ี  ....  
2.  ชื่อ-สกุล...........................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ..../.....  เลขท่ี   .... 
3.  ชื่อ-สกุล...........................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ..../.....  เลขท่ี  ....  
 
1.  ประเด็นที่สนใจศึกษาของนักเรียน 

ประเด็นที่เลือก 

ประเด็นใหญ่ ประเด็นใหญ่ 

ประเด็นใหญ่ ประเด็นใหญ ่

ประเด็นย่อย 

ประเด็นย่อย 

ประเด็นย่อย 

ประเด็นย่อย 

ประเด็นย่อย 

ประเด็นย่อย 

ประเด็นย่อย 

ประเด็นย่อย 

ประเด็นย่อย 

ประเด็นย่อย 
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............................................................................................................................. ................................... 
1.1. หัวเรื่อง/ชื่อเรื่อง (ควรตั้งให้ครอบคลุมข้อมูล/ตัวแปร) 
................................................................................................................................................................
.......................................................................... ...................................................................................... 

1.2  การตั้งค าถาม  และสมมุติฐาน 

ค าถาม 
สมมติฐาน  

(คาคคะเนค าตอบโดยใช้หลักความรู้  
และสมเหตุสมผล) 

 
 
 

 

      
 
 
 
 
 

ใบงำนที่ 5 
กำรวำงแผนกำรศึกษำค้นคว้ำ 

รำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ : IS1   
สมาชิก/กลุ่ม............................................................. 
1.  ชื่อ-สกุล...........................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ..../.....  เลขท่ี  ....  
2.  ชื่อ-สกุล...........................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ..../.....  เลขท่ี   .... 
3.  ชื่อ-สกุล...........................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ..../.....  เลขท่ี  ....  
ชื่อเรื่อง  (ควรตั้งให้ครอบคลุมข้อมูล/ตัวแปร) 
............................................................................................................................. ....................................  
ที่มำและควำมส ำคัญ  
............................................................................................................................. ....................................  
............................................................................................. ....................................................................
............................................................................................................................. ....................................
........................................................................................................................................................ ......... 
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพ่ือศึกษา...................................................................................................  
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วิธีด ำเนินกำรศึกษำและเก็บรวบรวมข้อมูล 
วัน เดือน ปี รำยกำรปฏิบัติงำน สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

พฤษภาคม-
มิถุนายน 
25...... 

เลือกเรื่องที่จะศึกษา     

กรกฎาคม
25....... 

ก าหนดประเด็นและวิเคราะห์หัวข้อ
ย่อยท่ีจะศึกษา 

   

 

 

 

 

 

 

วัน เดือน ปี รำยกำรปฏิบัติงำน สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

สิงหาคม-
กันยายน 
25........ 

ด าเนินการศึกษาโดยวิธีการ........... 
(สืบค้นข้อมูล ใช้สอบถาม  สัมภาษณ์ 
ท าโครงงาน ปฏิบัติ ฯลฯ) 
วัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี) 
.............................................................
.............................................................
ขั้นตอนการปฏิบัติ
............................................................. 
…………………………………………………….. 
. สรุปรวบรวมเรียบเรียงข้อมูล  และ
แหล่งอ้างอิง เสนอต่อครูผู้สอน 

   

พฤศจิกายน
-ธันวาคม 
25....... 

จัดท ารายงานการศึกษา  ครูผู้สอนและ
ครูที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง 

    

มกราคม 
25....... 

น าเสนอการศึกษา น าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างผลงาน และ
เผยแพร่ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน 
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ประโยชน์ที่ได้คำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำค้นคว้ำ 
1. ท าให้ทราบ ……………………………………………………………………………………………………………. 
2. สามารถน าข้อมูลไปใช้ ………………………………………………………………………….…………..……. 

 

 

 

 

 

ใบควำมรู้ที่  2 

ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำค้นคว้ำ 

แนวทำงกำรศึกษำค้นคว้ำและรวบรวมควำมรู้  
       การศึกษาค้นคว้าและรวบรวมความรู้  มีแนวทางดังนี้   

1. ควรแสวงหาความรู้  หรือศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย    
จากเอกสารหลาย ๆ เล่ม  และเกี่ยวข้องจริง ๆ กับประเด็นความรู้ของตนเอง   

2. ต้องน าความรู้จากหลายแหล่งนั้นมาเขียนเป็นส านวนของตนเอง  ส านวนการเขียนต้อง 
ราบรื่นสละสลวย มีการใช้ค าเชื่อมที่เหมาะสม  อ่านแล้วเข้าใจ 

3. บอกแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น ๆ  ให้ถูกต้องและเหมาะสม 

กำรอ้ำงอิงจำกกำรศึกษำคันคว้ำ (กำรอ้ำงอิงท้ำยเล่ม) 
1. ให้พิมพ์ค าว่า  เอกสารอ้างอิง หรือแหล่งอ้างอิง  ไว้กลางหน้ากระดาษ  ด้วยตัวอักษร 

ขนาด 22 พอยต์  
2. จัดเรียงตามล าดับอักษรชื่อผู้แต่งตามแบบพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน แก้ไข 

ครั้งล่าสุด(เรียงตามล าดับตัวอักษร ก-ฮ) 
3. ชื่อหนังสือหรือชื่อเรื่องต้องพิมพ์ด้วยอักษรตัวหนา 
4. ถ้ารายการอ้างอิงไม่จบในบรรทัดเดียวกัน บรรทัดต่อไปให้เว้นเข้ามา 7 ระยะ 

ตัวอักษร แล้วเริ่มพิมพ์อักษรตัวที่ 8 
- รูปแบบกำรเขียนกำรอ้ำงอิงจำกหนังสือ ( / หมายถึง   1 วรรค) 

ชื่อ/นามสกุล.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//ครั้งที่พิมพ์).//สถานที่พิมพ์/:/ส านักพิมพ์. 
น้ าทิพย์  วิภาวิน.  (2548).  กำรใช้ห้องสมุดยุคใหม่.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์    
           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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ค ำชี้แจง  ถ้าพิมพ์ครั้งที่ 1 ไม่ต้องพิมพ์ลงไป บรรทัดที่ 2 ย่อหน้า 7 ระยะตัวอักษร เสมอ พิมพ์
ตัวหนาและบางและเครื่องหมายตามรูปแบบตามรูปแบบ ยกเว้น /  หมายถึง  วรรค  

 
 
 
- รูปแบบกำรเขียนกำรอ้ำงอิงจำกกำรสัมภำษณ์ 

ก/เป็นผู้ให้สัมภาษณ์,/ข/เป็นผู้สัมภาษณ์,/ที่...(ระบุสถานที่ที่สัมภาษณ์)./เมื่อ/วันที่/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์. 

พนัส ดีล้อม เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, สงวน สหวงษ์ เป็นผู้สัมภาษณ์, ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
            จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2529. 

- รูปแบบกำรเขียนกำรอ้ำงอิงจำกเว็บไซต์ที่ระบุชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน 
  ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).// ชื่อเรื่อง.//สืบค้นเมื่อ//วันที่ เดือน ปีที่ค้น,/ ชื่อเว็บไซต์. 

มีขัย  ฤชุพันธ์.  (2545).  ควำมคิดเสรีของมีชัย.  สืบค้นเมื่อ 23 กรกฎาคม  2545,    
            http://www.mechaithailand.com/mechai/showshtml.   

- รูปแบบกำรเขียนกำรอ้ำงอิงจำกเว็บไซต์ที่ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน 
  ชื่อเรื่อง.//(ปีที่พิมพ์).//สืบค้นเมื่อ//วันที่ เดือน ปีที่ค้น,/ ชื่อเว็บไซต์. 

โครงกำรพัฒนำกำรเกษตรแบบผสมผสำนในพื้นที่ยุทธศำสตร์ชำยแดน.  (2541).   สืบค้นเมื่อ  
4  สิงหาคม  2556,  http://www.rdpd. Go.th/ Project/pj117.html.   

- รูปแบบกำรเขียนกำรอ้ำงอิงจำกวำรสำร 

ชื่อ/นามสกุลผู้เขียนบทความ.//(ปี,/วัน/เดือน).//“ชื่อบทความ,”/ชื่อวำรสำร.//ปีที่(ฉบับที่)/:/หน้าที่อ้างอิง. 

ชลลดา คิดประเสริฐ.  (2541, 10 สิงหาคม).  “ชื่อบทความ,” แม่และเด็ก.  21(318) : 59-61. 

หลักเกณฑ์กำรอ้ำงอิง 
1. ให้ลงชื่อและนามสกุลไม่ต้องใส่ค าน าหน้าชื่อ เช่น   เสน่ห์ จามริก 

2. ถ้ามียศหรือฐานันดรศักดิ์ให้น าไปวางไว้หลังชื่อโดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่น เช่น 

 คึกฤทธิ์ ปราโมทย์, ม.ร.ว. 

2. ถ้าผู้แต่งสองคน เชื่อม  ชื่อ นามสกุลผู้แต่งด้วยค าว่า  “และ” 
3. ถ้าผู้แต่งสามคน เชื่อม  ชื่อ นามสกุลผู้แต่งด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และระหว่างชื่อ  

นามสกุลสุดท้ายด้วยค าว่า  “และ” 

http://www.mechaithailand.com/mechai/showshtml.
http://www.rdpd/
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4. ผู้แต่งมากกว่า 3  คน ให้ลงชื่อ นามสกุลผู้แต่งคนที่1 และตามด้วยค าว่า “และคนอ่ืน ๆ”   
เช่น  นันทา สุขสว่าง และคนอ่ืน ๆ 

5. ถ้าผู้แต่งเป็นองค์กร  หรือหน่วยงาน  ให้ลงชื่อหน่วยงานลงไป หรือถ้ามีชื่อหน่วยงานย่อย 
ด้วย เช่น  

กระทรวงศึกษาธิการ. 
กระทรวงศึกษาธิการ.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 
 

6. ถ้าไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งให้ใช้ชื่อเรื่องแทน 
7. ถ้าไม่ปรากฏปีพิมพ์  ให้ใช้อักษรย่อ   ม.ป.ป. 
8. ถ้าไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์  ให้ใช้อักษรย่อ   ม.ป.ท. 
9. ถ้าไม่ปรากฏเลขหน้าให้ใช้ค าว่า  ไม่มีเลขหน้า 
10. ส านักพิมพ์ให้ระบุเฉพาะชื่อส านักพิมพ์ ค าประกอบไม่ต้องระบุ เช่น ส านักพิมพ์ 

โอเดียนสโตร์  ให้ลงค าว่า  โอเดียนสโตร์ 

11. ถ้าส านักพิมพ์เป็นของสถาบันการศึกษาให้ลงค าว่าส านักพิมพ์ด้วย  เช่น  
ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

12.  ถ้าผลิตโดยหน่วยงาน หรือนักวิชาการในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อนุโลมให้ใช้ชื่อ 
หน่วยงานแทนส่วนส านักพิมพ์ได้  เช่น   
สงวน ทรงวิวัฒน์.  (2538).  หลักกำรแนะแนว.  บุรีรัมย์ : ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะ 
           ครุศาสตร์  สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์. 

13.  ถ้าไม่ปรากฏส านักพิมพ์หรือสถาบันที่ผู้แต่งสังกัดอยู่ให้ลงชื่อโรงพิมพ์  โดยระบุค าว่า 
“โรงพิมพ์”น าหน้าชื่อ 

15.  ถ้าไม่ปรากฏส านักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์ หรือโรงพิมพ์ ให้ลงค าว่า“ม.ป.พ.” 
16.  ส านักพิมพ์ที่มีค าว่า บริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัท....จ ากัด ให้ตัดค าดังกล่าวออกคง 

ชื่อไว้ เช่น  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารการพิมพ์  ใช้ว่า  บรรณสารการพิมพ์   

ตัวอย่ำงกำรเขียนอ้ำงอิงท้ำยบท 

เอกสำรอ้ำงอิง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. บัณฑิตวิทยาลัย.  (2548).  คู่มือวิทยำนิพนธ์.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพ ฯ :   
            มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย์ 

 

หลักเกณฑ์และรูปแบบกำรพิมพ์ 
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ตัวอักษรและขนำดที่ใช้พิมพ์ 

1. ใช้ตัวพิมพ์คอมพิวเตอร์ด้วยตัวอักษรชนิดเดียวกันทั้งบทความ  
2. ขนาดตัวอักษรมีดังนี้ 

2.1 ขนาด 22  พอยต์ หนา ใช้กับข้อความก าหนดตอนต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่กลาง 
หน้ากระดาษ   เช่น บทที่  ค าน า สารบัญ อ้างอิง  ภาคผนวก 

2.2 ขนาด 18  พอยต์ หนา ใช้กับหัวข้อที่ชิดซ้ายหรือหัวข้อใหญ่  
2.3 ขนาด 16  พอยต์ หนา ใช้กับหัวข้อรองหรือหัวข้อย่อยหรือข้อความที่ 

ต้องการเน้น 
2.4 ขนาด 16  พอยต์ บาง ใช้กับการพิมพ์เนื้อหา 

  กระดำษและกำรตั้งค่ำหน้ำกระดำษ 
1. ใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียว 
2. ขอบด้านบนและด้านซ้ายมือให้เว้นห่างจากริมกระดาษ  1.5  นิ้ว หรือ  3.8   

เซนติเมตร 
3. ขอบกระดาษด้านล่างและด้านขวามือให้เว้นกระดาษห่างจากริมกระดาษ 1 นิ้ว หรือ  

2.5  ซม. 
4. ไม่ต้องก้ันข้อความด้านขวา 
5. การพิมพ์หัวข้อย่อยให้ย่อหน้า โดยเว้นระยะ 7 ช่วงตัวอักษรและพิมพ์ช่วงตัวอักษรที่ 8   

หรือตั้งแท็บที่ 0.6 นิ้ว หรือ 1.75 เซนติเมตร  หากมีย่อหน้าย่อยลงไปอีกให้ย่อหน้าระยะ 3 ช่วงตัวอักษรไป
เรื่อย ๆ หรือใช้การตั้งแท็บครั้งละ 0.25 นิ้ว  ถ้าไม่มีการแบ่งหัวข้อย่อยลงไปอีกให้พิมพ์เนื้อหาไว้ในบรรทัด
เดียวกับหัวข้อย่อย 

6. การแบ่งหัวข้อมากกว่า 3 ระดับ ให้ใช้ตัวเลขก ากับหัวข้อโดยเพ่ิมตัวเลขและจุดทศนิยม 
ตามล าดับ  เมื่อขึ้นย่อหน้าใหม่ของหัวข้อย่อยนั้นต้องพิมพ์ให้ตรงกับข้อความล าดับภายใต้หัวข้อนั้น ๆ 

7. การพิมพ์เลขหน้าให้ใช้ตัวอักษรขนาด 14 พอยต์ ไม่ใส่เลขหน้าในหน้าแรกและหน้า 
บอกบท 

 กำรพิมพ์ 1. การเว้นระยะการพิมพ์หลังเครื่องหมายวรรคตอน 
1.1  หน้าและหลัง  (-)   ฯ   ฯลฯ   ๆ   และ   “-”   :    ให้เวน้  1  ช่วงตัวอักษร 
1.2  หน้าและหลัง   .  ให้เว้นระยะ 2 ช่วงตัวอักษร       
1.3  หลังเครื่องหมายวรรคตอนอ่ืน ๆ ให้เว้นระยะ 2 ช่วงตัวอักษร 
1.4  ในกรณีที่เป็นอักษรย่อให้พิมพ์ติดกัน  เช่น   พ.ศ. 

2. การพิมพ์ชื่อภาษาต่างประเทศด้วยภาษาไทย ให้พิมพ์ทับศัพท์เป็นภาษาไทย  โดยใส่ 
วงเล็บภาษาต่างประเทศเฉพาะครั้งแรกเท่านั้น อักษรตัวแรกให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทุกค า ยกเว้นค าน าหน้านาม 
ค าเชื่อม   ค าบุพบท  และกริยาช่วย  เช่น  (Problems  in  Secondary  School) 

3. การพิมพ์ตัวเลขที่ระบุเป็นช่วงให้พิมพ์เป็นตัวเลขเต็มเสมอ  เช่น พ.ศ. 2545-2548 
4. ข้อความชื่อบท  ถ้ายาวเกินกว่า 52  ตัวอักษรให้จัดเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วหัวกลับ 

และแบ่งข้อความแต่ละบรรทัดให้ได้ใจความ 
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5.  ค าเดียวกันควรพิมพ์ให้อยู่บรรทัดเดียวกัน  ไม่แยกค า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงำนที่  6.1   กำรสรุปองค์ควำมรูจ้ำกหนังสือ 
ชื่อผู้เรียน ด.ญ./ด.ช./นาย/นางสาว...................................................................ชั้น ม....../.........เลขที่ ...

วันที่.............เดือน.............................พ.ศ.................... 
เรื่อง....................................................................................................................................................... 
แหล่งเรียนรู้    หนังสือ    เว็ปไซต์    อ่ืน ๆ ระบุ............................................ 
1. สาระส าคัญที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
...................................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................ ........................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
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.......................................................................................................................................................... ...... 

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................... ...... 
2. การเรียนรู้ครั้งนี้ผู้เรียนมีความคิดเห็นอย่างไร 
......................................................................... .......................................................................................  
3. การเรียนรู้ครั้งนี้ผู้เรียนมีปัญหาและข้อเสนอแนะอย่างไร 
.............................................................................................................. .................................................. 
4 ระบุแหล่งอ้างอิงที่เขียนถูกต้องตามหลักการเขียนบรรณานุกรม 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 

- รูปแบบกำรเขียนกำรอ้ำงอิงจำกหนังสือ 
ช่ือ/นามสกลุ.//(ปีท่ีพิมพ์).//ชื่อเร่ือง.//ครั้งท่ีพิมพ์).//สถานท่ีพมิพ์/:/ส านักพิมพ์. 
น้ าทิพย์  วิภาวิน.  (2548).  กำรใช้ห้องสมุดยุคใหม่.  พิมพ์ครั้งท่ี 3.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ ์   
           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ใบงำนที่  6.2   กำรสรุปองค์ควำมรูจ้ำกเว็ปไซต ์
ชื่อผู้เรียน ด.ญ./ด.ช./นาย/นางสาว...................................................................ชั้น ม....../.........เลขที่

วันที่.............เดือน.............................พ.ศ.................... 
เรื่อง.......................................................... ............................................................................................. 
แหล่งเรียนรู้    หนังสือ    เว็ปไซต์    อ่ืน ๆ ระบุ............................................ 
1. สาระส าคัญที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
......................................................................................................................................................... ....... 
........................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................... .......................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
...................................................................................... .......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................. ............... 
................................................................................................................... ............................................. 
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............................................................................................................................. ................................... 
2. การเรียนรู้ครั้งนี้ผู้เรียนมีความคิดเห็นอย่างไร 
............................................................................................................................. ................................... 
3 ระบุแหล่งอ้างอิงที่เขียนถูกต้องตามหลักการเขียนบรรณานุกรม 
............................................................................................................................................................... . 
............................................................................................................................. ................................... 

- รูปแบบกำรเขียนกำรอ้ำงอิงจำกเว็บไซต์ที่ระบุชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน 
  ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).// ชื่อเรื่อง.//สืบค้นเมื่อ//วันที่ เดือน ปีที่ค้น,/ ชื่อเว็บไซต์. 

มีขัย  ฤชุพันธ์.  (2545).  ควำมคิดเสรีของมีชัย.  สืบค้นเมื่อ 23 กรกฎาคม  2545,    
            http://www.mechaithailand.com/mechai/showshtml.   

- รูปแบบกำรเขียนกำรอ้ำงอิงจำกเว็บไซตท์ี่ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน 
  ชื่อเรื่อง.//(ปีที่พิมพ์).//สบืค้นเมื่อ//วันที่ เดือน ปทีี่ค้น,/ ชื่อเวบ็ไซต์. 

โครงกำรพัฒนำกำรเกษตรแบบผสมผสำนในพื้นที่ยุทธศำสตร์ชำยแดน.  (2541).   สืบค้นเมื่อ  
4  สิงหาคม  2556,  http://www.rdpd. Go.th/ Project/pj117.html.   

ใบงำนที่  6.3   กำรสรุปองค์ควำมรูจ้ำกกำรสัมภำษณ์ 
ชื่อผู้เรียน ด.ญ./ด.ช./นาย/นางสาว...................................................................ชั้น ม....../.........เลขที่

วันที่.............เดือน.............................พ.ศ.................... 
เรื่อง..................................................................................................... .................................................. 
แหล่งเรียนรู้    หนังสือ    เว็ปไซต์    อ่ืน ๆ ระบุ............................................ 
1. สาระส าคัญที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................... .....................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................................ ........................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................... ............. 
..................................................................................................................... ........................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
2. การเรียนรู้ครั้งนี้ผู้เรียนมีความคิดเห็นอย่างไร 
............................................................................................................................. ................................... 
3. การเรียนรู้ครั้งนี้ผู้เรียนมีปัญหาและข้อเสนอแนะอย่างไร 
............................................................................................................................................ .................... 

http://www.mechaithailand.com/mechai/showshtml.
http://www.rdpd/
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4 ระบุแหล่งอ้างอิงที่เขียนถูกต้องตามหลักการเขียนบรรณานุกรม 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 

- รูปแบบกำรเขียนกำรอ้ำงอิงจำกกำรสัมภำษณ์ 
ก/เป็นผู้ใหส้ัมภาษณ์,/ข/เป็นผูส้ัมภาษณ์,/ที่...(ระบสุถานท่ีที่สมัภาษณ์)./เมื่อ/วันที่/เดือน/ปีท่ีสัมภาษณ์. 
พนัส ดีล้อม เป็นผู้ใหส้ัมภาษณ์, สงวน สหวงษ์ เป็นผู้สัมภาษณ์, ท่ีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
            จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2529. 

 

 

 

 

 
แนวทำงกำรวัดผลประเมินผล 

IS1 
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แนวทำงกำรวัดและประเมินผลสำระกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (Independent  Study : IS)

ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4-6 (ต่อ) 

เป้ำหมำยคุณภำพ
ผู้เรียน 

ตัวอย่ำงชิ้นงำน/ผล
กำรเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดคุณภำพผู้เรียน 
แนวทำงกำรวัดและประเมินผล 
วิธีกำร เครื่องมือ 

การสรุปองค์ความรู้ 
(Knowledge 
Formation) 

1.แบบบันทึก 
การวิเคราะห ์
การสังเคราะห์และ
อภิปรายผล 
2.แบบบันทึกการสรุป
องค์ความรู ้

9.สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ อภิปราย
ผล เปรียบเทียบเชื่อมโยงความรู้จากแหล่ง
ค้นคว้าต่าง ๆ 
10.เสนอความคิดหรือวิธีการแกไ้ขปัญหา
อย่างเป็นระบบ 

ตรวจผลงานการ
วิเคราะห์
สังเคราะห์ สรุป
องค์ความรู้และ
อภิปรายผลของ
นักเรียน 

บันทึกการตรวจผลงาน 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สรุปองค์ความรู้และ
อภิปรายผลของนักเรยีน 

การสื่อสารและ  
การน าเสนออย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(Effective 
Communication) 

1.ผลงานการเขียนเชิง
วิชาการ 
2.การน าเสนอ 
องค์ความรู ้

10.เรียบเรยีงและถ่ายทอดความคดิอย่าง
สร้างสรรคเ์ป็นระบบ 
11.เขียนรายงานการค้นคว้าเชิงวิชาการเป็น
ภาษาไทยความยาว 4,000 ค า หรือ
ภาษาอังกฤษความยาว 2,000 ค า โดยมีการ
อ้างอิงแหล่งความรู้ที่เช่ือถือได้ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
12.น าเสนอในรูปแบบเดี่ยว (Oral 
Individual presentation) หรือกลุ่ม (Oral 
panel presentation) เป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่อเทคโนโลยทีี่
หลากหลาย 
13.มีการวิพากษ์/สนทนาเกี่ยวกับผลงาน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น  
e-conference , social media online 

1.ตรวจผลงาน
การเขียน
รายงานเชิง
วิชาการของ
นักเรียน 
2.สังเกตการพดู
น าเสนองานของ
นักเรียน 
3.ตรวจสอบการ
วิพากษ์/สนทนา
เกี่ยวกับผลงาน
ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

1.แบบบันทึกการตรวจ
ผลงานการเขียนรายงาน
เชิงวิชาการของนักเรียน 
2.แบบบันทึกการสังเกต
การพูดน าเสนองานของ
นักเรียน 
3.แบบบันทึกการ
ตรวจสอบการวิพากษ์/
การสนทนาเกีย่วกับ
ผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 

การน าความรูไ้ปใช้
บริการสังคม 
(Public Service) 

1.การปฏิบัติกิจกรรม
เพื่อบริการชุมชน 
สังคม 
2.การเผยแพร่ผล
การปฏิบัติกิจกรรม
เพื่อบริการชุมชน 
สังคม 

14.น าความรู้ไปประยุกต์สรา้งสรรค์
ประโยชน์ต่อสังคมและโลก 
15.เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ที่ได้
จากการลงมือปฏิบตัิเพื่อประโยชน์ต่อ
สังคมและโลก 

ประเมินการน า
ความรู้ไปใช้ใน
การท ากิจกรรม
บริการโรงเรียน 
ชุมชนและ 
การเผยแพร่
ความรู้ และ
ประสบการณ์
การบริการ
สังคมและโลก 

แบบประเมนิการท า
กิจกรรมบริการ
โรงเรียนและชุมชน 
เกณฑ์การประเมิน 
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ตัวอย่ำงระดับคุณภำพกำรประเมินผลสำระกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง                  
(Independent  Study : IS) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6  

ประเด็น       
กำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ 
ดีเยี่ยม (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1.1  การตั้ง
ประเด็นค าถาม 

ตั้งประเด็นค าถามได้
ด้วยตนเองขอบข่าย
ประเด็นค าถาม
ชัดเจน ครอบคลุม
ข้อมูล/ปัจจัยหรือตัว
แปรที่เก่ียวข้องกับ
สถานการณป์ัจจุบนั
และสังคมโลก 
ค าถามมีความแปลก
ใหม่และสร้างสรรค ์
มีความเป็นไปได้ใน
การแสวงหาค าตอบ 

ตั้งประเด็นค าถาม
ได้โดยมีครูคอย
ชี้แนะ ขอบข่าย
ประเด็นค าถาม
ชัดเจน ครอบคลุม
ข้อมูล/ปัจจัยหรือ
ตัวแปรที่เก่ียวข้อง
กับสถานการณ์
ปัจจุบนัและสังคม
โลก มีความเปน็ไป
ได้ในการแสวงหา
ค าตอบ 

ตั้งประเด็นค าถาม
ได้โดยมีครูคอย
ชี้แนะ ขอบข่าย
ประเด็นค าถาม
ชัดเจน แต่ยังไม่
ครอบคลุมข้อมูล/
ปัจจัยหรือตัวแปร 
ที่เก่ียวข้องกับ
สถานการณ์
ปัจจุบนัและสังคม
โลก มีความเปน็ไป
ได้ในการแสวงหา
ค าตอบ 

ใช้ค าถามที่ครู
ชี้แนะมาก าหนด
ประเด็นค าถาม 

1.2  การ
ตั้งสมมติฐาน 

 

 

พูดหรือเขียน
คาดคะเนค าตอบ
ล่วงหน้า โดยอาศัย
ความรู้จากสาขาวิชา
ต่าง ๆ ค าตอบที่
คาดคะเนหรือ
สมมติฐานแสดงการ
เชื่องโยง
ความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล/ตัวแปรที่
เก่ียวข้องได้อย่าง
ชัดเจน ครอบคลุม 
สอดคล้องกับ
ประเด็นค าถาม 
สมเหตุสมผล  
มีความเป็นไปได้ใน
การตรวจสอบ 

พูดหรือเขียน
คาดคะเนค าตอบ
ล่วงหน้า โดยอาศัย
ความรู้จาก
สาขาวชิาตา่ง ๆ 
ค าตอบที่คาดคะเน
หรือสมมติฐาน
แสดงการเชื่องโยง
ความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล/ตัวแปรที่
เก่ียวข้องได้อย่าง
ชัดเจน สอดคล้อง
กับประเด็นค าถาม 
สมเหตุสมผล มี
ความเป็นไปได้ใน
การตรวจสอบ 

พูดหรือเขียน
คาดคะเนค าตอบ
ล่วงหน้า โดย
อาศัยความรู้จาก
สาขาวชิาตา่ง ๆ 
ค าตอบที่คาดคะเน
หรือสมมติฐานมี
ความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล/ตัวแปรที่
เก่ียวข้องบ้าง 
สอดคล้องกับ
ประเด็นค าถาม  
แต่มีความเป็นไป
ได้น้อยในการ
ตรวจสอบ 

พูดหรือเขียน
คาดคะเนค าตอบ
ล่วงหน้าได้  
ใช้ความรู้จากวิชา
ต่างๆ ค าตอบที่
คาดคะเนหรือ
สมมติฐานไม่มี
ความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล/แปรตัว 
ที่เก่ียวข้อง  
ไม่สอดคล้องกับ
ประเด็นค าถาม  
มีความเป็นไปได้
น้อยในการ
ตรวจสอบ 

ตัวอย่ำงระดับคุณภำพกำรประเมินผลสำระกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง                  
(Independent  Study : IS) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 (ต่อ) 

ประเด็น    
กำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ 
ดีเยี่ยม (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
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2. การสืบค้น
ความรู ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. วางแผนเก็บรวบรวม/
สืบค้นข้อมูลชดัเจนและ
ปฏิบัติได้วิธีการรวบรวม/
สืบค้นข้อมูลเหมาะสม 
2. ศึกษาค้นคว้า 
หาความรู ้ข้อมูลและ
สารสนเทศโดยระบุแหลง่
เรียนรู้หลากหลายทั้ง
แหล่งเรียนรู้ปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิครอบคลุม     
ทุกประเด็นค าตอบที่
คาดคะเน/สมมติฐาน
ที่ตั้งไว ้
3. มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นภายในกลุ่ม 
โดยใช้ความรู้จาก
สาขาวชิาตา่งๆ และ
ร่วมกันพิจารณา     
ความน่าเชื่อถือของแหล่ง
เรียนรู้อย่างมี
วิจารณญาณเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ ์
 

1. วางแผนเก็บรวบรวม/
สืบค้นข้อมูลชดัเจนและ
ปฏิบัติได้วิธีการรวบรวม/
สืบค้นข้อมูลเหมาะสม 
2. ศึกษาค้นคว้า  
หาความรู้ ข้อมูลและ
สารสนเทศโดยระบุแหลง่
เรียนรู้หลากหลายทั้ง
แหล่งเรียนรู้ปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิครอบคลุม     
ทุกประเด็นค าตอบที่
คาดคะเน/สมมติฐาน
ที่ตั้งไว ้
3. มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นภายในกลุ่ม 
โดยใช้ความรู้จาก
สาขาวชิาตา่งๆ และ
ร่วมกันพิจารณา     
ความน่าเชื่อถือของแหล่ง
เรียนรู ้
 

1. วางแผนเก็บรวบรวม/
สืบค้นข้อมูลชดัเจนและ
ปฏิบัติได้วิธีการรวบรวม/
สืบค้นข้อมูลเหมาะสมไว ้
2. ศึกษาค้นคว้า หา
ความรู้ข้อมูลและ
สารสนเทศโดยระบุแหลง่
เรียนรู้หลากหลาย แต่ 
ไม่ครอบคลุมทุกประเด็น
ค าตอบที่คาดคะเน/
สมมติฐานที่ตั้งไว ้
3. มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นภายในกลุ่ม 
โดยใช้ความรู้จาก
สาขาวชิาตา่งๆ 

 

1.ไม่มีการวางแผนหรือมี
การวางแผนแต่ไม่สามารถ
น าไปปฏบิัติจริงได ้
2. ศึกษาค้นคว้า หาความรู้
ข้อมูลและสารสนเทศโดย
ระบุแหล่งเรียนรู้          
ไม่หลากหลาย และ       
ไม่ครอบคลุมทุกประเด็น
ค าตอบที่คาดคะเน/
สมมติฐานที่ตั้งไว ้
 
3. ไม่มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นภายในกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่ำงระดับคุณภำพกำรประเมินผลสำระกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง                  
(Independent  Study : IS) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 (ต่อ) 

ประเด็น    
กำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ 
ดีเยี่ยม (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

 4.มีการบันทึกข้อมูล
เหมาะสมและได้ข้อมูล
ครบทุกประเด็นตาม
เป้าหมาย โดยมีการ

4.มีการบันทึกข้อมูล
เหมาะสมและได้ข้อมูล
ครบทุกประเด็นส าคัญ

4.มีการบันทึกข้อมูล 
ได้ข้อมูลในประเด็นส าคัญ 
มีการปรึกษาครูบ้าง 

4.บันทึกข้อมูล ไม่ตรง
ประเด็นส าคัญ 
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ปรึกษาครูอย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง 

โดยการปรึกษาครูเปน็
คร้ังคราว 

3.การสรุปองค์
ความรู ้

1.อธิบายความเป็นมา
ของศาสตร์ หลักการและ
วิธีคิดในสิ่งที่ศึกษา
ค้นคว้าได้อยา่งถูกต้อง
ชัดเจน 
2.วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
วิธีการที่เหมาะสม 
3.สังเคราะห์และสรุปองค์
ความรู้ได้อย่างชัดเจน  
มีการอภิปรายผล 
เปรียบเทียบเชื่อมโยง
ความรู้อย่างสมเหตุสมผล 
4.มีการบันทึกข้อมูล
เหมาะสมและได้ข้อมูล
ครบทุกประเด็น  
ตามเป้าหมาย โดยม ี
การปรึกษาครูอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 

1.อธิบายความเป็นมา
ของศาสตร์ หลักการและ
วิธีคิดในสิ่งที่ศึกษา
ค้นคว้าได้อยา่งถูกต้อง
ชัดเจน 
2.วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
วิธีการที่เหมาะสม 
3.สังเคราะห์และสรุปองค์
ความรู้ได้อย่างชัดเจน 
มีการอภิปรายผล 
เปรียบเทียบเชื่อมโยง
ความรู ้
4.มีการบันทึกข้อมูล
เหมาะสมและได้ข้อมูลใน
ประเด็นส าคัญ โดยการ
ปรึกษาครูเป็นคร้ังคราว 
 

1.อธิบายความเป็นมา
ของศาสตร์ หลักการและ
วิธีคิดในสิ่งที่ศึกษา
ค้นคว้าได้อยา่งถูกต้อง 
2.วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
วิธีการที่เหมาะสม 
3.สังเคราะห์และสรุปองค์
ความรู้ได้อย่างชัดเจน  
มีการอภิปรายผล 
เปรียบเทียบแต่ไมช่ัดเจน 
 
4.มีการบันทึกข้อมูล 
ได้ข้อมูลในประเด็นส าคัญ
มีการปรึกษาครูบ้าง 
 

1.ไม่ได้อธิบายความ
เป็นมาของศาสตร์ 
หลักการและวิธีคิดในสิ่งที่
ศึกษาค้นคว้า 
2.ไม่มีวิเคราะห์ข้อมูล
หรือวิเคราะห์ข้อมูลไม่
ถูกต้อง 
3.สังเคราะห์และสรุปองค์
ความรู้ได้ไมช่ัดเจน 
 
 
4.บันทึกข้อมูลไม่ตรง
ประเด็นส าคัญ 
 

 
 
 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนมำตรฐำนสำกลระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
ของโรงเรียนขำมทะเลสอวิทยำ 

 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 

                 ภาคเรียนที่ 1                     ภาคเรียนที่ 2 
            วิชา   หน่วยกิต               วิชา  หน่วยกิต 
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้ : IS1 

1.0 I30202 การสื่อสารและ 
การน าเสนอ :  IS2 

    1.0 

  การน าองค์ความรู้ไปใช้ 
บริการสังคม : IS3 (บูรณาการ 
กับกิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
สาธารณประโยชน์) 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รำยวิชำ I30202 กำรสื่อสำรและกำรน ำเสนอ : IS2 
(Communication  and  Presentation: IS2) 

รำยวิชำเพิ่มเติม     ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  5       ภำคเรียนที่ 2        จ ำนวน  1 หน่วยกิต 
เงื่อนไขการเรียน:  ผู้เรียนต้องผ่านการเรียนรายวิชา  การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ มาก่อน 

ศึกษา  เรียบเรียง  และถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค์จากรายวิชา  การศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้  (Research  and  Knowledge  Formation)  เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและ
สังคมโลก   
  เขียนโครงร่าง  บทน า  เนื้อเรื่อง  สรุป  ในรูปของรายงานการศึกษาค้นคว้า 
เชิงวิชาการเป็นภาษาไทยจ านวน   4,000  ค า  หรือเป็นภาษาอังกฤษ  จ านวน  2,000  ค า   
มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้อย่างหลากหลาย  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เรียบเรียงและ
ถ่ายทอดสื่อสาร  น าเสนอความคิดอย่างชัดเจนเป็นระบบ  มีการน าเสนอในรูปแบบเดี่ยว  (Oral  
Individual Presentation)  หรือกลุ่ม  (Oral  Panel  Presentation)  โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่
หลากหลาย  และมีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ   
  เพ่ือให้เกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  และทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 
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ผลกำรเรียนรู้ 
1. วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์  องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง 
2. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ  ภาษาไทยความยาว 4,000 ค า  หรือ   

ภาษาอังกฤษความยาว  2,500  ค า 
3. น าเสนอข้อค้นพบ  ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว  (Oral   

Individual  Presentation)  หรือกลุ่ม  (Oral  Panel  Presentation) 
4. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ  โดยใช้การสนทนา/วิพากษ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เช่น   

e-conference, social  media  online 
5. บอกประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์ 

รวมทั้งหมด  5 ผลกำรเรียนรู้ 
 

(หมายเหตุ : ก าหนดผลการเรยีนรูส้อดคล้องกับเปา้หมายคุณภาพผู้เรียนสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   
              ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

โครงสร้ำงรำยวิชำเพิ่มเติม  I30202  กำรสื่อสำรและกำรน ำเสนอ : IS2 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  5  ภำคเรียนที่ 2 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
กำรเรียนรู ้

ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ ชั่วโมง 
น้ ำหนัก
คะแนน 

1 Design Outline 1. วางโครงร่างการเขียน
ตามหลักเกณฑ์  
องค์ประกอบและ
วิธีการเขียนโครงร่าง 

- การเขียนโครงร่าง
รายงานการศึกษา
ค้นคว้าเชิงวิชาการ 

- หลักเกณฑ์  
องค์ประกอบและ  
วิธีการเขียนโครงร่าง 

10 30 

2 Writing Report 2. เขียนรายงาน
การศึกษาค้นคว้าเชิง
วิชาการภาษาไทย
ความยาว  4,000  
ค า  หรือ  
ภาษาอังกฤษความ
ยาว  2,500  ค า 

- การเขียนรายงาน
การศึกษา  ค้นคว้า
เชิงวิชาการภาษาไทย  
หรือภาษาอังกฤษ 

18 40 
(ครูผู้สอน 
25 
ครูที่
ปรึกษา
ภาษา 
15) 

 

3 Show and 
Share 

3. น าเสนอข้อค้นพบ  
ข้อสรุปจากประเด็นที่
เลือกในรูปแบบเดี่ยว 
(Oral indiviual 
presentation)  หรือ
รูปแบบกลุ่ม (Oral 

- การน าเสนอและการ
เผยแพร่ผลงานการ
เขียนรายงาน
การศึกษาค้นคว้า 

12 30 
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panel resentation)  
โดยใช้สื่อเทคโนโลยี  
ที่หลากหลาย 

4. เผยแพร่ผลงานสู่
สาธารณะ  โดยใช้
การสนทนา / วิพากษ์
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
เช่น  e-conference 
, social media 
online 

- การเลือกรูปแบบและ
สื่อประกอบการ
น าเสนอผลงาน 

-  คุณค่าของการ
สร้างสรรค์งานและ
ถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
กำรเรียนรู ้

ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ ชั่วโมง 
น้ ำหนัก
คะแนน 

  

5. เห็นประโยชน์และ
คุณค่าในการ
สร้างสรรค์งานและ
ถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้
แก่สาธารณะ 

  

 

รวม 40 100 
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หน่วยกำรเรียนรู้ที่  1 
Design Outline 
เวลำ 10  ชั่วโมง 

 

วิชำเพิ่มเติมโรงเรียนมำตรฐำนสำกล  รำยวิชำ  I30202   กำรสื่อสำรและกำรน ำเสนอ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5   ภำคเรียนที่ 2   เวลำ  40  ชั่วโมง 

เป้ำหมำยกำรเรียนรู้   
1. วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์  องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง 

 สำระส ำคัญ /ควำมคิดรวบยอด  
การเขียนโครงร่างรายงานเชิงวิชาการ  เป็นการเชื่อมโยงและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ค้นพบ   

โดยวางแผนการเขียนอย่างเป็นระบบ  มีองค์ประกอบ  คือ    ชื่อเรื่อง  ความน า  วัตถุประสงค์  สมมติฐาน  
ขอบเขตการศึกษา  เนื้อหา  วิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล  และการตรวจสอบการเขียน   
ซึ่งจะช่วยให้การเขียนรายงานเชิงวิชาการมีความถูกต้องและสมบูรณ์ 
ค ำถำมส ำคัญ 

-  จะเชื่อมโยงและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ค้นพบสู่งานเขียนได้อย่างไร 
-  โครงร่างรายงานเชิงวิชาการคืออะไร  และมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
-  การเขียนองค์ประกอบโครงร่างรายงานเชิงวิชาการมีวิธีการเขียนอย่างไร 

    -  โครงร่างรายงานเชิงวิชาการที่สมบูรณ์มีลักษณะอย่างไร 
 สำระกำรเรียนรู้  

-  การเชื่อมโยงและการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
-  การเขียนโครงร่าง  การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 
-  องค์ประกอบของโครงร่างได้แก่ 

* ชื่อเรื่อง 
* ความน า 
* วัตถุประสงค์ 
*  สมมติฐาน 
*  ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า 
*  เนื้อเรื่อง 
*  วิธีการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล 

-  การตรวจสอบการเขียนโครงร่าง 
 
 
 

ทักษะ / ทักษะกระบวนกำร  
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-  สรุปความหมายและองค์ประกอบของโครงร่างรายงานเชิงวิชาการ 
-  ออกแบบและวางโครงร่างรายงานเชิงวิชาการ 
-  ตรวจสอบงานเขียนโครงร่างเชิงวิชาการ 
-  วิพากษ์งานเขียนโครงร่างของผู้อื่น 
-  น าข้อวิพากษ์มาปรับปรุงงานเขียนโครงร่างของตน 
-  การเชี่ยมโยงและการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
-  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนตามกระบวนการกลุ่ม 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
1.  ใฝ่เรียนรู ้
2.  มุ่งม่ันในการท างาน 

ภำระงำนรวบรวม / ชิ้นงำน 
โครงร่างรายงานเชิงวิชาการ 

เกณฑ์กำรประเมินภำระงำน / ชิ้นงำน   
-  การเชี่ยมโยงและการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
-  ความครบถ้วนขององค์ประกอบโครงร่างรายงานเชิงวิชาการ 
-  ความถูกต้องสมบูรณ์ของโครงร่างรายงานเชิงวิชาการ 

ร่องรอยกำรเรียนรู้อ่ืน ๆ  
-  การตอบค าถามและการอภิปราย 
-  แบบประเมินการเขียนโครงร่างรายงานเชิงวิชาการ 
-  แบบบันทึกต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงานเขียน 
-  แบบบันทึกเก่ียวกับกระบวนการท างาน 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
1.  ครูสนทนากับนักเรียนและให้นักเรียนทบทวนเกี่ยวกับการเรียนรู้  เรื่อง  การศึกษาค้นคว้าและ 

การสร้างองค์ความรู้ 
2.  ครูถามค าถาม  “จะเชื่อมโยงและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ค้นพบสู่งานเขียนได้อย่างไร”   

นักเรียนตอบค าถาม  ครูให้นักเรียนสังเกตตัวอย่างการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  และช่วยกันระดมความคิด 
ว่าจะเขียนรายงานเชิงวิชาการได้อย่างไร 

3.  ครูถามค าถาม “โครงร่างรายงานเชิงวิชาการคืออะไร  และมีองค์ประกอบอะไรบ้าง”  นักเรียนตอบ
ค าถาม  และแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มศึกษาเกี่ยวกับโครงร่างรายงานเชิงวิชาการและองค์ประกอบของโครงร่าง
รายงานเชิงวิชาการ  นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการศึกษา  ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความหมายและ
องค์ประกอบของโครงร่างรายงานเชิงวิชาการ 

4.  แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มฝึกเขียนองค์ประกอบของโครงร่างรายงานเชิงวิชาการ โดยน าประเด็นที่สนใจ 
จากการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้มาเขียน และน าเสนอผลงาน 
    5.  นักเรียนแต่ละกลุ่มพิจารณาและอภิปรายเกี่ยวกับการเขียนองค์ประกอบของโครงร่างรายงาน 
เชิงวิชาการ  และสรุปผลการอภิปรายเกี่ยวกับการเขียนองค์ประกอบของโครงร่างรายงานเชิงวิชาการของกลุ่ม 

6.  นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดท าโครงร่างรายงานเชิงวิชาการที่สมบูรณ์  แล้วน าเสนอผลงานและร่วมกัน
ตรวจสอบและวิพากษ์ความสมบูรณ์ของโครงร่างรายงานเชิงวิชาการ 



57 

 

7.  ครูถามค าถาม  “โครงร่างรายงานเชิงวิชาการท่ีสมบูรณ์มีลักษณะอย่างไร”  นักเรียนตอบค าถาม  และ
ให้นักเรียนศึกษาตัวอย่างการเขียนโครงร่างรายงานเชิงวิชาการที่สมบูรณ์  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย
สรุปลักษณะโครงร่างรายงานเชิงวิชาการท่ีสมบูรณ์  นักเรียนแต่ละกลุ่มปรับปรุงโครงร่างรายงานเชิงวิชาการ
ให้สมบูรณ์ 

8.  นักเรียนแต่ละคนวางแผนและจัดท าโครงร่างรายงานเชิงวิชาการ  โดยน าประเด็นที่สนใจจากการศึกษา
ค้นคว้าและสรุปองค์ความรู้ของตนเองมาเขียน 

9.  ครูและนักเรียนช่วยกันพิจารณาและวิพากษ์ความสมบูรณ์ของโครงร่างรายงานเชิงวิชาการ  นักเรียน
แต่ละคนปรับปรุงงานเขียนของตนเองให้สมบูรณ์   
สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 

1.  ตัวอย่างการเขียนโครงร่างรายงานเชิงวิชาการ 
2.  แหล่งค้นคว้าอ้างอิง  เช่น  อินเทอร์เน็ต  หนังสือ  บุคคล  ฯลฯ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่  2 
Writing Report 
เวลำ 18  ชั่วโมง 

วิชาเพ่ิมเติมโรงเรียนมาตรฐานสากล  รายวิชา I30202  การสื่อสารและการน าเสนอ : IS2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ภาคเรียนที่ 2   เวลา  40  ชั่วโมง 

ผลกำรเรียนรู้  
2.  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการภาษาไทย ความยาว 4,000 ค า หรือภาษาอังกฤษ 2,500 ค า 
สำระส ำคัญ / ควำมคิดรวบยอด  

การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  เป็นงานเขียนรูปแบบหนึ่ง 
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ที่ใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการศึกษา  ค้นคว้า  และข้อค้นพบการเขียนรายงานเชิงวิชาการท่ีมี
องค์ประกอบครบถ้วนและถูกต้องตามหลักวิชาการจะช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ 
ค ำถำมส ำคัญ 

-  การเขียนรายงานเชิงวิชาการมีวิธีการเขียนอย่างไร 
-  องค์ประกอบของรายงานเชิงวิชาการมีอะไรบ้าง  และแต่ละองค์ประกอบมีวิธีการเขียนอย่างไร 
-  การตรวจสอบงานเขียนมีวิธีการตรวจสอบและใช้สัญลักษณ์ในการตรวจสอบอย่างไร 

-  มารยาทในการเขียนมีอะไรบ้าง 
 สำระกำรเรียนรู้  

-  การถ่ายทอดองค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้า 
-  การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 
-  องค์ประกอบของรายงานเชิงวิชาการ  ได้แก่ 

1)  องค์ประกอบส่วนหน้า 
-  ปกนอก  ปกใน 
-  บทคัดย่อ  กิตติกรรมประกาศ 
-  สารบัญ  สารบัญตาราง  สารบัญภาพ 

2)  องค์ประกอบส่วนเนื้อเรื่อง 
-  ความน า วัตถุประสงค์ สมมติฐาน ขอบเขต 
-  เนื้อเรื่อง 
-  วิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
-  ผลการศึกษา 

           -  บทสรุปและอภิปรายผล 
        3)  องค์ประกอบส่วนท้าย 

-  บรรณานุกรม  ภาคผนวก 
-  ประวัติผู้จัดท า 

       -  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลขององค์ประกอบของงานเขียน 
        -  การตรวจงานเขียนและการใช้สัญลักษณ์ในการตรวจสอบ 

-  มารยาทในการเขียน 
 ทักษะ/ทักษะกระบวนกำร  

-  ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้าเป็นรายงานเชิงวิชาการท่ีมีความสมบูรณ์ 
-  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลขององค์ประกอบของงานเขียน 
-  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนตามกระบวนการกลุ่ม 
-  ตรวจสอบงานเขียนเชิงวิชาการและใช้สัญลักษณ์ในการตรวจสอบ 

    -  มีมารยาทในการเขียน 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1.  มีวินัย 
2.  ใฝ่เรียนรู ้
3.  มุ่งม่ันในการท างาน 

ภำระงำนรวบรวม / ชิ้นงำน 
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-  แผนผังความคิด  (Mind Map)  การเขียนรายงานเชิงวิชาการและมารยาทในการเขียน 
-  รายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการภาษาไทย  ความยาว 4,000 ค า หรือภาษาอังกฤษ 2,500 ค า 

เกณฑ์กำรประเมินภำระงำน / ชิ้นงำน   
-  ความครบถ้วนขององค์ประกอบรายงาน 
-  ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลขององค์ประกอบ 
-  ความถูกต้องตามหลักวิชาการและความสมบูรณ์ของรายงาน 

ร่องรอยกำรเรียนรู้อ่ืน ๆ 
-  การตอบค าถามและการอภิปราย 
-  แบบประเมินองค์ประกอบและความสมบูรณ์รายงานเชิงวิชาการ 
-  แบบบันทึกเก่ียวกับกระบวนการท างาน 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
1.  ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการน าโครงร่างรายงานเชิงวิชาการไปสู่การเขียน  และถามค าถาม  

“การเขียนรายงานเชิงวิชาการมีวิธีการเขียนอย่างไร”  และ  “องค์ประกอบของรายงานเชิงวิชาการมี
อะไรบ้าง  และแต่ละองค์ประกอบมีวิธีการเขียนอย่างไร”  นักเรียนตอบค าถาม 

2.  นักเรียนศกึษาตัวอย่างรายงานเชิงวิชาการท่ีมีความสมบูรณ์  แล้วช่วยกันระดมความคิดวิเคราะห์
องค์ประกอบของรายงาน  และอภิปรายองค์ประกอบของรายงานที่ความสมบูรณ์ว่าควรจะมีองค์ประกอบ
อะไรบ้าง 

3.  นักเรียนฝึกวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลขององค์ประกอบของตัวอย่างรายงานเชิงวิชาการ 
4.  แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มประเมินตัวอย่างรายงานเชิงวิชาการ  แล้วน าเสนอจุดเด่นและจุดบกพร่องของ

ตัวอย่างรายงานเชิงวิชาการท่ีประเมิน 
5.  นักเรียนศึกษาวิธีการเขียนรายงานเชิงวิชาการแต่ละองค์ประกอบ  และฝึกเขียนองค์ประกอบของ

รายงานเชิงวิชาการแต่ละองค์ประกอบ 
6.  ครูถามค าถาม  “การตรวจสอบงานเขียนมีวิธีการตรวจสอบและใช้สัญลักษณ์ในการตรวจสอบอย่างไร”  

นักเรียนตอบค าถาม  และศึกษาวิธีการตรวจสอบงานเขียนและสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการตรวจสอบจากแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ  นักเรียนช่วยกันตรวจงานเขียนและปรับปรุงแก้ไข 

7.  นักเรียนน าองค์ประกอบแต่ละส่วนมาเรียงล าดับเป็นรายงานฉบับร่างและทบทวนการแก้ไขรายงาน
ฉบับร่าง 

8.  ครูถามค าถาม  “มารยาทในการเขียนมีอะไรบ้าง”  นักเรียนตอบค าถาม  และช่วยกันระดมความคิด
เกี่ยวกับมารยาทในการเขียน 

9.  นักเรียนจัดท าแผนผังความคิด  (Mind Map)  การเขียนรายงานเชิงวิชาการและมารยาทในการเขียน 
10.  นักเรียนแต่ละคนน าโครงร่างการเขียนรายงานเชิงวิชาการภาษาไทย  ความยาว 4,000 ค า หรือ

ภาษาอังกฤษ 2,500 ค า  ฉบับสมบูรณ์ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน 
11.  ครูและนักเรียนช่วยกันตรวจผลงานและปรับปรุงแก้ไขผลงานให้สมบูรณ์  และจัดท าเป็นรูปเล่ม

รายงานที่สมบูรณ์ 
สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 

1.  ตัวอย่างรายงานเชิงวิชากา 
2.  สัญลักษณ์ในการตรวจสอบงานเขียน 
3.  แหล่งค้นคว้าอ้างอิง  เช่น  อินเทอร์เน็ต  หนังสือ  บุคคล  ฯลฯ 
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หน่วยกำรเรียนรู้ที่  3 
Show and Share 
เวลำ 12  ชั่วโมง 

 

วิชำเพิ่มเติมโรงเรียนมำตรฐำนสำกล รำยวิชำ  I30202  กำรสื่อสำรและกำรน ำเสนอ : IS2 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  5   ภำคเรียนที่ 2    เวลำ  40  ชั่วโมง 

ผลกำรเรียนรู้  
3.  น าเสนอข้อค้นพบ  ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว  (Oral indiviual presentation)  

หรือแบบกลุ่ม (Oral panel presentation)  โดยใช้สื่ออุปกรณ์ในการน าเสนอได้เหมาะสม 
4.  เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะโดยใช้การสนทนา / วิพากษ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เช่น  e-conference , 

social media online 
5.  เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้แก่สาธารณะ 

 สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด  
การเลือกรูปแบบในการน าเสนอและใช้สื่ออุปกรณ์ประกอบการน าเสนออย่างเหมาะสม  และการเห็น

ประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้แก่สาธารณะ  จะช่วยให้การน าเสนอข้อ
ค้นพบ  ข้อสรุปของประเด็นที่สนใจ   จากการศึกษา  ค้นคว้า  ประสบผลส าเร็จ 
ค ำถำมส ำคัญ 

-  จะเลือกวิธีการน าเสนอและใช้สื่อในการน าเสนอข้อค้นพบ  ข้อสรุปแก่สาธารณะให้ประสบผลส าเร็จได้
อย่างไร 

-  การน าเสนอผลงานวิชาการแบบปากเปล่า   ในรูปแบบเดี่ยว  (Oral indiviual presentation)  หรือ
แบบกลุ่ม (Oral panel presentation)  คืออะไร  และวิธีการ  หรือข้ันตอนอย่างไร 

-  การเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ  โดยใช้      การสนทนา / วิพากษ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีวิธีการอย่างไร 
-  การสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้แก่สาธารณะมีประโยชน์และคุณค่าอย่างไร 
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 สำระกำรเรียนรู้  
-  การน าเสนอและรูปแบบการน าเสนอ 
-  ขั้นตอนในการน าเสนอ 
-  ประเภทของการน าเสนอแบบปากเปล่า 

* รูปแบบเดี่ยว  (Oral indiviual presentation) 
* รูปแบบกลุ่ม (Oral panel presentation) 

-  ขั้นตอนและเทคนิคการน าเสนอแบบปากเปล่า 
-  การใช้สื่อประกอบการน าเสนอ 
 

ทักษะ / ทักษะกระบวนกำร  
-  อธิบายวิธีการน าเสนอและรูปแบบการน าเสนอ  และข้ันตอนในการน าเสนอ 
-  น าเสนอผลงานวิชาการแบบปากเปล่าในรูปแบบเดี่ยว (Oral indiviual presentation)  หรือรูปแบบ

กลุ่ม (Oral panel presentation)  
-  การใช้สื่อประกอบการน าเสนอ 
 

 สำระกำรเรียนรู้  
-  การวิพากษ์  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การน าเสนอ 
-  การเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ  โดยใช้การสนทนา / วิพากษ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
-  ประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้แก่สาธารณะ  

ทักษะ/ทักษะกระบวนกำร 
-  วิพากษ์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าเสนอ 
-  เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะโดยใช้การสนทนา / วิพากษ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เช่น  e-conference , 

social media online 
-  เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้แก่สาธารณะ 
-  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนตามกระบวนการกลุ่ม 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
1.  มีวินัย 
2.  ใฝ่เรียนรู ้
3.  มุ่งม่ันในการท างาน 
4.  ซื่อสัตย์สุจริต 

ภำระงำนรวบรวม / ชิ้นงำน 
-  การน าเสนอผลงานวิชาการที่ศึกษา  ค้นคว้า  ด้วยรูปแบบปากเปล่า  ในรูปแบบเดี่ยว (Oral indiviual 

presentation)  หรือรูปแบบกลุ่ม (Oral panel presentation) 
-  การสนทนา / วิพากษ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

เกณฑ์กำรประเมินภำระงำน / ชิ้นงำน   
-  ขั้นตอนของการน าเสนอแบบปากเปล่า 
-  ความชัดเจนของการน าเสนอ 
-  เทคนิควิธีการน าเสนอ 
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-  การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟัง 
-  การเผยแพร่ผลงานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

ร่องรอยกำรเรียนรู้อื่น ๆ 
-  การตอบค าถามและการอภิปราย 
-  แผนการน าเสนอและร่างการน าเสนอผลงาน 
-  แบบบันทึกเก่ียวกับกระบวนการท างาน 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
1.  ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการน าเสนอผลงานวชิาการในรูปแบบต่าง ๆ  และถามค าถาม  “จะเลือก

วิธีการน าเสนอและใชส้ื่ออย่างไรในการน าเสนอข้อค้นพบ  ข้อสรุปแก่สาธารณะให้ประสบผลส าเร็จ”  นักเรียนตอบ
ค าถาม 

2.  แบ่งนักเรียนเป็นนักศึกษาวธิีการน าเสนอและรูปแบบการน าเสนอ  และขั้นตอนในการน าเสนอจากแหล่งการ
เรียนต่าง ๆ  และน าเสนอผลงาน 

3.  ครูถามค าถาม  “จะเลือกเป็นวิธีการน าเสนอและใช้สื่อในการน าเสนอข้อค้นพบ  ข้อสรุปแก่สาธารณะให้
ประสบผลส าเร็จได้อย่างไร”  นกัเรียนตอบค าถาม  ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปวิธีการเลือกวิธกีารน าเสนอและใช้สื่อ
ในการน าเสนอข้อค้นพบ  ข้อสรุปแก่สาธารณะให้ประสบผลส าเร็จ 

4.  นักเรียนชมวีดีทัศน์ตัวอยา่งการน าเสนองานวชิาการแบบปากเปล่า  ในรปูแบบเดี่ยว (Oral indiviual 
presentation)  หรือรูปแบบกลุ่ม (Oral panel presentation)  และช่วยกันวิเคราะห์รูปแบบและวิธีการในการ
น าเสนอ 

5.  แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มศึกษารูปแบบ  ขั้นตอน  วิธีการน าเสนอผลงานแบบปากเปลา่  และการวิพากษ์  แสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับการน าเสนอจากแหล่งการเรียนต่าง ๆ  และช่วยกันอภิปรายสรุปผลการศกึษา 

6.  นักเรียนฝึกปฏิบัติตามขัน้ตอนการน าเสนอผลงาน  และสะท้อนผลการฝึกปฏิบัติการน าเสนอผลงาน 
7.  นักเรียนน าเสนอรายงานเชิงวิชาการและใช้สื่อประกอบการน าเสนอ  และช่วยกนัวิพากษ์แสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับการน าเสนอ 
8.  ครูถามค าถาม  “การเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะโดยใช้การสนทนา / วิพากษ์ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีวิธีการ

อย่างไร”  นักเรียนตอบค าถาม  และให้นักเรียนชมวีดีทัศน์ตัวอย่างการสนทนา / วิพากษ์ผา่นสือ่อิเล็กทรอนิกส์ 
9.  แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มฝึกการสนทนา / วิพากษ์ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
10.  ครูถามค าถาม  “การสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิง่ที่เรียนรู้แก่สาธารณะมีประโยชน์และคุณค่าอย่างไร”  

นักเรียนตอบค าถาม  ครูและนกัเรียนช่วยกันสรุปประโยชน์และคุณค่าในการสรา้งสรรค์งานและถ่ายทอดสิง่ที่เรียนรู้
แก่สาธารณะ 

11.  นักเรียนน าผลงานไปเผยแพร่ในโรงเรียนและเผยแพร่ในสือ่อิเล็กทรอนิกส์ 
สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 

1.  วีดิทัศน์ตัวอย่างการน าเสนอผลงานวชิาการแบบปากเปลา่ 
2.  วีดิทัศน์ตัวอย่างการสนทนา / วิพากษ์ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3.  รูปแบบและขั้นตอนวิธีการน าเสนอผลงาน 
4.  ตัวอย่างค าพูดที่จะน าเสนอในแต่ละขั้นตอน 
5.  แหล่งค้นคว้าอ้างอิง  เช่น  อินเทอร์เน็ต  หนังสือ  บุคคล  ฯลฯ 
6.  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  เช่น  e-conference , social media ฯลฯ 

                                          (ตัวอย่าง) 
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ใบงำนที่  1 
กำรก ำหนดแนวทำงน ำเสนอผลกำรศึกษำ 
รำยวิชำกำรสื่อสำรและกำรน ำเสนอ : IS2 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หัวเรื่อง/ชื่อเรื่อง  ที่ศึกษาค้นคว้ามาแล้วใน IS1 
........................................................................................................ ........................................................
............................................................................................................................. ................................... 
2.  การวางแผนวิธีการน าเสนอองค์ความรู้ 
รปูแบบวิธีการ ที่ปรึกษา/แหล่งเรียนรู้ 
1) การเขียนสรุปแบบเรียงความภาษาไทย ครูภาษาไทย 
2) การเขียนสรุปแบบต่อความภาไทย ครูภาษาไทย 
3) การน าเสนอ power point ภาพ รูปการงานอาชีพ / คอมพิวเตอร์ 
4) การจัดท าแผ่นพับ เอกสาร ครูศิลปะ 
5) การจัดนิทรรศการ เอกสาร ครูศิลปะ 
6) การพูดน าเสนอ ครูภาษาไทย 
7) การเขียนสรุปรายงานภาษาอังกฤษ ครูภาษาต่างประเทศ 
8)  การเขียนสรุปเชิงวิชาการ 
     บทที่ 1  ………. 
     บทที่ 2  .......... 
     บทที่ 3  .......... 
     บทที่ 4  .......... 
     บทที่ 5  .......... 
 

ครูภาษาไทย  ครูภาษาต่างประเทศ 

 
3.  การน าเสนอ 
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................... ...........................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 

                                                (ตัวอย่าง) 

ใบงำนที่  2 
โครงร่ำงกำรเขียนและน ำเสนอ 

รำยวิชำกำรสื่อสำรและกำรน ำเสนอ : IS2 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ชื่อเรื่อง ประเด็นศึกษำ 
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................... ............................................ 
 1.  ความน า 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................ .................................... 
 2.  วัตถุประสงค์ 
............................................................................................................ ....................................................
............................................................................................................................ ....................................  
 3.  สมมติฐาน 
......................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ .................................... 
............................................................................................................................. ...................................
 4.  เนื้อหาความรู้ 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................ .................................... 
............................................................................................................................. ...................................
...................................................................... .......................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................ ....................................
  
       5.  วธิีการศึกษา  รวบรวมข้อมูล 
............................................................. ...................................................................................................
............................................................................................................................ .................................... 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................ .................................................................... 
 
  6.  รายละเอียด  เชิงวิชาการ  3  ส่วน  
............................................................................................................................ .................................... 
............................................................................................................................ .................................... 
................................................................................ ................................................................................ 
............................................................................................................................ .................................... 
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............................................................................................... ................................................................. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำค้นคว้ำ 

แนวทำงกำรศึกษำค้นคว้ำและรวบรวมควำมรู้ 

การศึกษาค้นคว้าและรวบรวมความรู้  มีแนวทางดังนี้   
4. ควรแสวงหาความรู้  หรือศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย    

จากเอกสารหลาย ๆ เล่ม  และเกี่ยวข้องจริง ๆ กับประเด็นความรู้ของตนเอง   
5. ต้องน าความรู้จากหลายแหล่งนั้นมาเขียนเป็นส านวนของตนเอง  ส านวนการเขียนต้อง 

ราบรื่นสละสลวย มีการใช้ค าเชื่อมที่เหมาะสม  อ่านแล้วเข้าใจ 
6. บอกแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น ๆ  ให้ถูกต้องและเหมาะสม 

กำรอ้ำงอิงจำกกำรศึกษำคันคว้ำ (กำรอ้ำงอิงท้ำยเล่ม) 
1. ให้พิมพ์ค าว่า  เอกสารอ้างอิง หรือแหล่งอ้างอิง  ไว้กลางหน้ากระดาษ   

ด้วยตัวอักษรขนาด 22 พอยต์  
2. จัดเรียงตามล าดับอักษรชื่อผู้แต่งตามแบบพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน แก้ไข 
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ครั้งล่าสุด(เรียงตามล าดับตัวอักษร ก-ฮ) 
3. ชื่อหนังสือหรือชื่อเรื่องต้องพิมพ์ด้วยอักษรตัวหนา 
4. ถ้ารายการอ้างอิงไม่จบในบรรทัดเดียวกัน บรรทัดต่อไปให้เว้นเข้ามา 7 ระยะ 

ตัวอักษร แล้วเริ่มพิมพ์อักษรตัวที่ 8 
- รูปแบบกำรเขียนกำรอ้ำงอิงจำกหนังสือ 

ชื่อ/นามสกุล.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//ครั้งที่พิมพ์).//สถานที่พิมพ์/:/ส านักพิมพ์. 
น้ าทิพย์  วิภาวิน.  (2548).  กำรใช้ห้องสมุดยุคใหม่.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์    
           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

 (ถ้าพิมพ์ครั้งที่ 1 ไม่ต้องพิมพ์ลงไป) 

- รูปแบบกำรเขียนกำรอ้ำงอิงจำกกำรสัมภำษณ์ 
ก/เป็นผู้ให้สัมภาษณ์,/ข/เป็นผู้สัมภาษณ์,/ที่...(ระบุสถานที่ที่สัมภาษณ์)./เมื่อ/วันที่/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์. 
พนัส ดีล้อม เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, สงวน สหวงษ์ เป็นผู้สัมภาษณ์, ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
            จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2529. 

- รูปแบบกำรเขียนกำรอ้ำงอิงจำกเว็บไซต์ที่ระบุชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน 
  ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).// ชื่อเรื่อง.//สืบค้นเมื่อ//วันที่ เดือน ปีที่ค้น,/ ชื่อเว็บไซต์. 

มีขัย  ฤชุพันธ์.  (2545).  ควำมคิดเสรีของมีชัย.  สืบค้นเมื่อ 23 กรกฎาคม  2545,    
            http://www.mechaithailand.com/mechai/showshtml.   

- รูปแบบกำรเขียนกำรอ้ำงอิงจำกเว็บไซต์ที่ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน 
  ชื่อเรื่อง.//(ปีที่พิมพ์).//สืบค้นเมื่อ//วันที่ เดือน ปีที่ค้น,/ ชื่อเว็บไซต์. 

โครงกำรพัฒนำกำรเกษตรแบบผสมผสำนในพื้นที่ยุทธศำสตร์ชำยแดน.  (2541).   สืบค้นเมื่อ  
4  สิงหาาคม  2556,  http://www.rdpd. Go.th/ Project/pj117.html.   

- รูปแบบกำรเขียนกำรอ้ำงอิงจำกวำรสำร 
ชื่อ/นามสกุลผู้เขียนบทความ.//(ปี,/วัน/เดือน).//“ชื่อบทความ,”/ชื่อวำรสำร.//ปีที่(ฉบับที่)/:/หน้าที่อ้างอิง. 

ชลลดา คิดประเสริฐ.  (2541, 10 สิงหาคม).  “ชื่อบทความ,” แม่และเด็ก.  21(318) : 59-61. 

หลักเกณฑ์กำรอ้ำงอิง 
1. ให้ลงชื่อและนามสกุลไม่ต้องใส่ค าน าหน้าชื่อ เช่น   เสน่ห์ จามริก 

2. ถ้ามียศหรือฐานันดรศักดิ์ให้น าไปวางไว้หลังชื่อโดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่น เช่น 

 คึกฤทธิ์ ปราโมทย์, ม.ร.ว. 

14. ถ้าผู้แต่งสองคน เชื่อม  ชื่อ นามสกุลผู้แต่งด้วยค าว่า  “และ” 

http://www.mechaithailand.com/mechai/showshtml.
http://www.rdpd/
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15. ถ้าผู้แต่งสามคน เชื่อม  ชื่อ นามสกุลผู้แต่งด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และระหว่างชื่อ  
นามสกุลสุดท้ายด้วยค าว่า  “และ” 

16. ผู้แต่งมากกว่า 3  คน ให้ลงชื่อ นามสกุลผู้แต่งคนที่1 และตามด้วยค าว่า “และคนอ่ืน ๆ”   
เช่น  นันทา สุขสว่าง และคนอ่ืน ๆ 

17. ถ้าผู้แต่งเป็นองค์กร  หรือหน่วยงาน  ให้ลงชื่อหน่วยงานลงไป หรือถ้ามีชื่อหน่วยงานย่อย 
ด้วย เช่น  

กระทรวงศึกษาธิการ. 
กระทรวงศึกษาธิการ.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 
 

18. ถ้าไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งให้ใช้ชื่อเรื่องแทน 
19. ถ้าไม่ปรากฏปีพิมพ์  ให้ใช้อักษรย่อ   ม.ป.ป. 
20. ถ้าไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์  ให้ใช้อักษรย่อ   ม.ป.ท. 
21. ถ้าไม่ปรากฏเลขหน้าให้ใช้ค าว่า  ไม่มีเลขหน้า 
22. ส านักพิมพ์ให้ระบุเฉพาะชื่อส านักพิมพ์ ค าประกอบไม่ต้องระบุ เช่น ส านักพิมพ์ 

โอเดียนสโตร์  ให้ลงค าว่า  โอเดียนสโตร์ 

23. ถ้าส านักพิมพ์เป็นของสถาบันการศึกษาให้ลงค าว่าส านักพิมพ์ด้วย  เช่น  
ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

24.  ถ้าผลิตโดยหน่วยงาน หรือนักวิชาการในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อนุโลมให้ใช้ชื่อ 
หน่วยงานแทนส่วนส านักพิมพ์ได้  เช่น   
สงวน ทรงวิวัฒน์.  (2538).  หลักกำรแนะแนว.  บุรีรัมย์ : ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะ 
           ครุศาสตร์  สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์. 

25.  ถ้าไม่ปรากฏส านักพิมพ์หรือสถาบันที่ผู้แต่งสังกัดอยู่ให้ลงชื่อโรงพิมพ์  โดยระบุค าว่า 
“โรงพิมพ์”น าหน้าชื่อ 

15.  ถ้าไม่ปรากฏส านักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์ หรือโรงพิมพ์ ให้ลงค าว่า“ม.ป.พ.” 
16.  ส านักพิมพ์ที่มีค าว่า บริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัท....จ ากัด ให้ตัดค าดังกล่าวออกคง 

ชื่อไว้ เช่น  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารการพิมพ์  ใช้ว่า  บรรณสารการพิมพ์   

ตัวอย่ำงกำรเขียนอ้ำงอิงท้ำยบท 

เอกสำรอ้ำงอิง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. บัณฑิตวิทยาลัย.  (2548).  คู่มือวิทยำนิพนธ์.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพ ฯ :   
            มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย์ 

หลักเกณฑ์และรูปแบบกำรพิมพ์ 
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ตัวอักษรและขนำดที่ใช้พิมพ์ 

3. ใช้ตัวพิมพ์คอมพิวเตอร์ด้วยตัวอักษรชนิดเดียวกันทั้งบทความ  
4. ขนาดตัวอักษรมีดังนี้ 

4.1 ขนาด 22  พอยต์ หนา ใช้กับข้อความก าหนดตอนต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่กลาง 
หน้ากระดาษ   เช่น บทที่  ค าน า สารบัญ อ้างอิง  ภาคผนวก 

4.2 ขนาด 18  พอยต์ หนา ใช้กับหัวข้อที่ชิดซ้ายหรือหัวข้อใหญ่  
4.3 ขนาด 16  พอยต์ หนา ใช้กับหัวข้อรองหรือหัวข้อย่อยหรือข้อความที่ 

ต้องการเน้น 

4.4 ขนาด 16  พอยต์ บาง ใช้กับการพิมพ์เนื้อหา 
  กระดำษและกำรตั้งค่ำหน้ำกระดำษ 

8. ใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียว 
9. ขอบด้านบนและด้านซ้ายมือให้เว้นห่างจากริมกระดาษ  1.5  นิ้ว หรือ  3.8   

เซนติเมตร 
10. ขอบกระดาษด้านล่างและด้านขวามือให้เว้นกระดาษห่างจากริมกระดาษ 1 นิ้ว หรือ  

2.5  ซม. 
11. ไม่ต้องก้ันข้อความด้านขวา 
12. การพิมพ์หัวข้อย่อยให้ย่อหน้า โดยเว้นระยะ 7 ช่วงตัวอักษรและพิมพ์ช่วงตัวอักษรที่ 8   

หรือตั้งแท็บที่ 0.6 นิ้ว หรือ 1.75 เซนติเมตร  หากมีย่อหน้าย่อยลงไปอีกให้ย่อหน้าระยะ 3 ช่วงตัวอักษรไป
เรื่อย ๆ หรือใช้การตั้งแท็บครั้งละ 0.25 นิ้ว  ถ้าไม่มีการแบ่งหัวข้อย่อยลงไปอีกให้พิมพ์เนื้อหาไว้ในบรรทัด
เดียวกับหัวข้อย่อย 

13. การแบ่งหัวข้อมากกว่า 3 ระดับ ให้ใช้ตัวเลขก ากับหัวข้อโดยเพ่ิมตัวเลขและจุดทศนิยม 
ตามล าดับ  เมื่อขึ้นย่อหน้าใหม่ของหัวข้อย่อยนั้นต้องพิมพ์ให้ตรงกับข้อความล าดับภายใต้หัวข้อนั้น ๆ 

14. การพิมพ์เลขหน้าให้ใช้ตัวอักษรขนาด 14 พอยต์ ไม่ใส่เลขหน้าในหน้าแรกและหน้า 
บอกบท 

 กำรพิมพ์ 1. การเว้นระยะการพิมพ์หลังเครื่องหมายวรรคตอน 
5.1  หน้าและหลัง  (-)   ฯ   ฯลฯ   ๆ   และ   “-”   :    ให้เวน้  1  ช่วงตัวอักษร 
5.2  หน้าและหลัง   .  ให้เว้นระยะ 2 ช่วงตัวอักษร       
5.3  หลังเครื่องหมายวรรคตอนอ่ืน ๆ ให้เว้นระยะ 2 ช่วงตัวอักษร 
5.4  ในกรณีที่เป็นอักษรย่อให้พิมพ์ติดกัน  เช่น   พ.ศ. 

6. การพิมพ์ชื่อภาษาต่างประเทศด้วยภาษาไทย ให้พิมพ์ทับศัพท์เป็นภาษาไทย  โดยใส่ 
วงเล็บภาษาต่างประเทศเฉพาะครั้งแรกเท่านั้น อักษรตัวแรกให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทุกค า ยกเว้นค าน าหน้านาม 
ค าเชื่อม   ค าบุพบท  และกริยาช่วย  เช่น  (Problems  in  Secondary  School) 

7. การพิมพ์ตัวเลขที่ระบุเป็นช่วงให้พิมพ์เป็นตัวเลขเต็มเสมอ  เช่น พ.ศ. 2545-2548 
8. ข้อความชื่อบท  ถ้ายาวเกินกว่า 52  ตัวอักษรให้จัดเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วหัวกลับ 

และแบ่งข้อความแต่ละบรรทัดให้ได้ใจความ 
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9.  ค าเดียวกันควรพิมพ์ให้อยู่บรรทัดเดียวกัน  ไม่แยกค า 

 
 
ตัวอย่ำงโครงสร้ำงรำยวิชำ I20202 กำรสื่อสำรและกำรน ำเสนอ : IS2 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2    ภำคเรียนที่ 2   เวลำ  40  ชั่วโมง    (1 หน่วยกิต) 
หน่วยกำรเรียนรู้ จ ำนวนชั่วโมง น้ ำหนักคะแนน หมำยเหตุ 
หน่วยที่ 1  หลักการเขียนเชิงวิชาการ 5 20  
หน่วยที่ 2  ICT  กับการน าเสนอ 10 30  
หน่วยที่ 3  เขียนรายงานเชิงวิชาการและน าเสนอ   25 50  
รวม 40 100  

 ตัวอย่ำงกำรคิดคะแนนจำกระดับคุณภำพของคะแนนเต็ม 20  ,  30  และ  50  คะแนน 
ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได ้
 คะแนนเต็ม 20 คะแนนเต็ม 30  คะแนนเต็ม 50 
ดีมาก (4) 17-20 25 – 30 36 – 40 
ดี  (3) 14 – 16 20 – 24 31 – 35 
พอใช้ (2) 11 – 13 15 – 19 26 – 30 
ปรับปรุง (1) ต่ ากว่า 10 ต่ ากว่า 15 ต่ ากว่า 25 

 
ตัวอย่างการคิดคะแนนเพ่ือตัดสินผลการเรียนของนักเรียนในรายวิชา I 20202 การสื่อสารและ 
การน าเสนอ : IS2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 2    เวลา  40  ชั่วโมง    (1 หน่วยกิต) 

หน่วยที่ 
เป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียน/                   
ผลกำรเรียนรู้ 

คะแนนเต็ม 
ระดับ
คุณภำพ 

คะแนน
ที่ได้ 

1.หลักการเขียนรางาน
เชิงวิชากร 

1.ความรู้ความเข้าใจหลักการเขียนรายงาน
เชิงวิชาการ 

20 - 16 

2.ICT กับการน าเสนอ 2.ความรู้ความเข้าใจและการน าเสนอด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

20 - 15 
 10* - 8 
3.เขียนรายงานเชิง
วิชาการและน าเสนอ 

3.การสื่อสารและการน าเสนออย่างมี
ประสิทธิภาพ 

50 3 34 

รวม 100 3 73* 
*ประเมินความรู้ด้วยแบบทดสอบ 
**คะแนนที่น ามาตัดสินผลการเรียนเกณฑ์นักเรียนได้รับผลการเรียนเท่ากับ 3 
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แนวทำงกำรวัดผลประเมินผล 

IS2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทำงกำรวัดและประเมินผลสำระกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (Indepenent  Syudy : IS)
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4-6 

เป้ำหมำยคุณภำพ
ผู้เรียน 

ตัวอย่ำงชิ้นงำน/ผล
กำรเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดคุณภำพผู้เรียน 
แนวทำงกำรวัดและประเมินผล 
วิธีกำร เครื่องมือ 
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การสื่อสารและ  
การน าเสนออย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(Effective 
Communication) 

1.ผลงานการเขียน
เชิงวิชาการ 
2.การน าเสนอ 
องค์ความรู ้

10.เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่าง
สร้างสรรค์เป็นระบบ 
11.เขียนรายงานการค้นควา้เชิงวิชาการ
เป็นภาษาไทยความยาว 4,000 ค า หรือ
ภาษาอังกฤษความยาว 2,000 ค า โดยมี
การอ้างอิงแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้ทั้งใน
และต่างประเทศ 
12.น าเสนอในรูปแบบเดี่ยว (Oral 
Individual presentation) หรือกลุ่ม 
(Oral panel presentation) เป็น
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยทีี่หลากหลาย 
13.มีการวิพากษ์/สนทนาเก่ียวกบัผลงาน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น  
e-conference , social media online 

1.ตรวจผลงาน
การเขียน
รายงานเชิง
วิชาการของ
นักเรียน 
2.สังเกตการ
พูดน าเสนองาน
ของนักเรียน 
3.ตรวจสอบ
การวิพากษ์/
สนทนา
เก่ียวกับผลงาน
ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

1.แบบบันทึกการตรวจ
ผลงานการเขียน
รายงานเชิงวชิาการ
ของนักเรียน 
2.แบบบันทึกการ
สังเกตการพูดน าเสนอ
งานของนักเรียน 
3.แบบบันทึกการ
ตรวจสอบการวิพากษ/์
การสนทนาเก่ียวกับ
ผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่ำงระดับคุณภำพกำรประเมินผลสำระกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง                  
(Indepenent  Syudy : IS)ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 – 6 (ต่อ) 

ประเด็นกำร
ประเมิน 

ระดับคุณภำพ 
ดีเยี่ยม (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

4.การสื่อสารและ
การน าเสนอ 

1.เรียบเรียงและถ่ายทอด
ความคิดจากการศึกษา
ค้นคว้าได้อยา่งสรา้งสรรค์
และเป็นระบบ 
2.เขียนรายงานการศึกษา 
ค้นคว้าเชิงวชิาการเป็น 

1.เรียบเรียงและ
ถ่ายทอดความคิดจาก
การศึกษาค้นคว้าได้
อย่างสร้างสรรค์และ
เป็นระบบ 

1.เรียบเรียงและ
ถ่ายทอดความคิดจาก
การศึกษาค้นคว้าได้
อย่างชัดเจน 
2.เขียนรายงาน
การศึกษาค้นคว้าเชงิ

1.เรียบเรียงและ
ถ่ายทอดความคิดจาก
การศึกษาค้นคว้าได ้
 
2.เขียนรายงาน
การศึกษาค้นคว้าเชงิ
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ภาษาไทยความยาว 
4,000 ค า และ
ภาษาอังกฤษความยาว 
2,500 ค า โดยอ้างอิง
แหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้    
ทั้งในและตา่งประเทศ 
3.น าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าในรูปแบบเดี่ยว
และกลุ่มเป็นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษโดยใช้
สื่อที่หลากหลาย  
4.ใช้การสนทนาและ
วิพากษ์ผา่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 2 
ช่องทาง 
 

2.เขียนรายงาน
การศึกษาค้นคว้าเชงิ
วิชาการเปน็ภาษาไทย
ความยาว 4,000 ค า 
หรือภาษาอังกฤษความ
ยาว 2,500 ค า โดย
อ้างอิงแหล่งความรู้ที่
เชื่อถือได้ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
3.น าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าในรูปแบบเดี่ยว
และกลุ่มเป็นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษโดยใช้
สื่อที่หลากหลาย  
4.ใช้การสนทนาและ
วิพากษ์ผา่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
2 ช่องทาง 
 

วิชาการเปน็ภาษาไทย
ความยาว 4,000 ค า 
โดยอ้างอิงและเชื่อถือได้
ในประเทศ 
3.น าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าในรูปแบบเดี่ยว
และกลุ่มเป็นภาษาไทย
โดยใช้สื่อที่หลากหลาย 
4.ใช้การสนทนาและ
วิพากษ์ผา่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
1 ช่องทาง 
 

วิชาการเปน็ภาษาไทย 
โดยอ้างอิงและเชื่อถือได้
ในประเทศ 
3.น าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าในรูปแบบกลุ่ม
เป็นภาษาไทย 
4.ไม่สามารถใช้การ
สนทนาหรือวิพากษ์ผา่น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 

 
 

 รำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 
 

เรื่อง 

 “………………………………………..” 

ของ 

……………………………………..   ชั้น ม. ...../.......  เลขที.่......... 
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เสนอตอ่ 

.............................................          ครูผูส้อน/ครูประจ ำชั้น 

.............................................          ครูที่ปรกึษำ/ครูผู้สอนภำษำ.................... 

 

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกำรเรียนรำยวิชำ I____กำรสื่อสำรและกำรน ำเสนอ: 
IS2 (Communication  and  Presentation)   

 

โรงเรียนขำมทะเลสอวทิยำ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31 

                                                           

 คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (Independent  Study : 
IS) ของ....................................เรียบร้อยแล้ว  เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของกำรเรียนรำยวิชำ  
I30202 กำรสื่อสำรและกำรน ำเสนอ: IS2 (Communication  and  Presentation)  ตำม
หลักสูตรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

           ครูผู้สอน/ครูประจ ำชั้น 

            (......................................................) 

          ครูที่ปรึกษำ/ครูผู้สอนภำษำ....................... 

            (......................................................) 

        รองผู้อ ำนวยกำรงำนวิชำกำร 

           (......................................................) 

ก 
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 โรงเรียนขำมทะเลสอวิทยำอนุมัติให้รับกำรศึกษำค้นคว้ำฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเอง (Independent  Study : IS) ตำมหลักสูตรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 

                         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนขำมทะเลสอวิทยำ 

                    (......................................................) 

     …………/…………../………… 

                  

              (พิมพ์ด้วยตัวหนา) 

ชิ่อเรื่อง  …………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้ศึกษำ  …………………………………………………………………………………………………………………… 
ครูผู้สอน         …………………………………………………………………………………………………………………… 
ครูที่ปรึกษำ       …………………………………………………………………………………………………………………. 
รำยวิชำ         I ____การสื่อสารและการน าเสนอ : IS2 
สถำนศึกษำ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา  ปีที่พิมพ์  .............................. 
 
 

บทคัดย่อ 

 

     การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและ........(น าวัตถุประสงค์มา
เขียน)............................................................................................................................... .......................
.......................................................................................................................... ......................................
............................................................................................................................. .............และเผยแพร่
ผลงาน  ได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าจาก…….(.เลือกเอาเฉพาะที่ตนเองศึกษาจากแหล่งค้นคว้านั้นจริง  

เช่น เอกสาร ข่าวสาร เหตุการณ์  สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  วีดิทัศน์  สารคดี  รายการทีวี  เว็บไซต์  กิจวัตร
ประจ าวัน ) และเรื่องนั้นเรื่องที่ศึกษาสามารถน าไปเผยแพร่และน าไปใช้ให้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมได้  
ผลการศึกษาได้ข้อมูลเกี่ยวกับ.................................................................ดังนี้……………………………… 
.............................................................ส่วนการเผยแพร่ผลงาน  ได้จัดแสดงผลงานโดยการ........( เช่น
สาธิต    นิทรรศการ จ าหน่ายผลผลิต  ท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ปกครอง ครูและนักเรียน
ในการจัดแสดงผลงานวิชาการสื่อสารและการน าเสนอ และเผยแพร่สู่สังคมออนไลน์) 

( เขียนวิธีการศึกษาแบบย่อสั้นๆที่สุด แต่ได้ใจความแล้วน าเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ) 

ข 
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ประกำศคุณูปกำร 

           การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายฝ่าย  ผู้ศึกษา
ขอขอบพระคุณ.................................................ครูผู้สอน/ครูประจ าชั้น........................................... . 

ครูที่ปรึกษาภาษาซึ่งเป็นครูผู้สอนภาษา.........................กรรมการตรวจสอบรายงานการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง  ที่กรุณาให้ค าแนะน าช่วยเหลือ ตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่อง  ตั้งแต่ต้นจนส าเร็จ
เรียบร้อย   

ประโยชน์และคุณค่าที่เกิดขึ้นจากรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้  ผู้ศึกษาขอ
มอบบูชาแด่บิดามารดา  ผู้ให้ก าเนิดชีวิต  คณะครูที่ได้อบรมสั่งสอนให้เป็นผู้ที่มีศีล  สมาธิ  ปัญญา 
ตลอดทั้งเพ่ือน ๆ ที่ได้ช่วยเหลือและให้ก าลังใจแก่ผู้ศึกษา 

                                                                                                                                                                                                     

…………………………………                

         ผู้ศึกษา 

                                                         (พิมพ์ชื่อ นามสกุล     ไม่ต้องมีค าน าหน้าชื่อ)      
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ประวัติผู้ศึกษำ............................................................................................................................   20 

 

บทที่ 1 

บทน ำ 

   ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

...................กล่าวถึง ความส าคัญของเรื่องที่ศึกษา  สาเหตุที่ท าการศึกษา เริ่มย่อหน้าแรกจาก
ข้อมูลในภาพกว้าง  .............................................. 

...................ย่อหน้าต่อไป เขียนให้แคบลง        โดยเจาะจงลงในประเด็นหลักท่ีเกี่ยวข้องกับ
หัวข้อที่ศึกษา (เช่น ท าไมจึงศึกษาเรื่องปลาทู โดยไม่ศึกษาปลาชนิดอื่น เป็นต้น)  ความยาวของ          
ความเป็นมาและความส าคัญไม่ควรเกิน 1 หนา้ 

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
เพ่ือศึกษา...................................................................................................  

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรศึกษำ 
1. ท าให้ทราบ ……………………………………………………………………………………………………………. 
2. สามารถน าข้อมูลไปใช้ ……………………………………………………………………………….……..……. 

** โดยท่ัวไป มีจ ำนวนเท่ำกับจ ำนวนข้อของวตัถปุระสงค์และเพ่ิมอีก 1 ข้อ   

   ** เขียนข้อแรก ๆ ให้ตรงตำมวตัถปุระสงค์ โดยเปล่ียนข้อควำม “เพ่ือศึกษำ…” 

เป็น “ท ำให้ทรำบ …” 

  ** ข้อสุดท้ำย “สำมำรถน ำข้อมลูไปใช้ …” เป็นกำรบอกว่ำ เม่ือทรำบเร่ืองต่ำง ๆ 

แล้ว ผู้ ท่ีอ่ำนรำยงำนกำรค้นคว้ำท่ีจัดท ำเสร็จแล้ว จะใช้ประโยชน์จำกรำยงำนเล่มดังกล่ำวได้อย่ำงไร

บ้ำง 
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บทที่ 2  

เอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง................................................... 

ผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ ( เขียนหัวข้อย่อยที่ศึกษาค้นคว้า โดยไม่
ต้องเขียนค าว่า “หัวข้อย่อยท่ี1 หรือ 2 “ลงไป) 

1. หัวข้อย่อยที่ 1................................................................................... 
2. หัวข้อย่อยที่ 2................................................................................... 

( หัวข้อย่อยมีจ านวนไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับเรื่องที่ศึกษา) 
1. หัวข้อย่อยที่ 1 
 ..................................................................................................................................................
.............................................................................................................. ........................................... 
.........................................................................................................................................................
........................................................... ....................................................................................... ....... 
 มีเนื้อหาสรุปได้ว่า  ..................................................................................................................  

     ................................................................................................................................................ ......... 
2. หัวข้อย่อยที่ 2 
 ..................................................................................................... ............................................. 
.........................................................................................................................................................
......................................................... ......................................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ............................ 
 มีเนือ้หาสรุปได้ว่า  ..................................................................................................................  

     ............................................................................................................................. .......................... 
          สรุป 
 ............................................................................................................................. ..............
..................................................................................................................... ...........................................
............................................................................................................................. .................................. 

 

 

บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรศึกษำและเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

2 
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วัน เดือน ปี รำยกำรปฏิบัติงำน สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

พฤษภาคม-
มิถุนายน
2561 

เลือกเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้าจาก
.............................................................
.............................................................
........................................................... 

โรงเรียน 
ขามทะเลสอ

วิทยา 

   

กรกฎาคม
2561 

ก าหนดประเด็นและวิเคราะห์หัวข้อ
ย่อยท่ีจะศึกษาค้นคว้า 

โรงเรียน 
ขามทะเลสอ

วิทยา 

  

สิงหาคม-
กันยายน 
2561 

ศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อจากแหล่ง 
ข้อมูลที่หลากหลายเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล  สรุปรวบรวม
เรียบเรียงข้อมูล  และบันทึก
เอกสารอ้างอิง เสนอต่อครูผู้สอน 

โรงเรียน 
ขามทะเลสอ

วิทยา 

  

พฤศจิกายน 
2561 

จัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้า  
ครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

โรงเรียน 
ขามทะเลสอ

วิทยา 

   

ธันวาคม 
2561 

ปรับปรุงรายงานการศึกษาค้นคว้า   
 

โรงเรียน 
ขามทะเลสอ

วิทยา 

  

มกราคม 
2562 

เขียนบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ โรงเรียน 
ขามทะเลสอ

วิทยา 

  

กุมภาพันธ์ 
2562 

แสดงผลงาน จัดป้ายนิทรรศการ  แผ่น
พับในงานจัดนิทรรศการของโรงเรียน  

โรงเรียน 
ขามทะเลสอ

วิทยา 

  

 

บทที่ 4    

ผลกำรศึกษำ 
 

ผลการศึกษา เรื่อง .............................................ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษา ได้ผลดังนี้
................................................................................................................................................................ 
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................................................................ ................................................................ ................................

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 5 

สรุปผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลกำรศึกษำ 

(สรุปตามวัตถุประสงค์โดยน าผลจากบทท่ี 4 มาสรุป) 
……………………………………………………………………………………..………………………………………….…………… 

2. ปัญหำและอุปสรรค 
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..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

3. ข้อเสนอแนะ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณำนุกรม 

 

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

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

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

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

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

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

 

เขียนให้ถูกต้องตามหลักการเขียนบรรณานุกรม สามารถศึกษาได้จากใบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษาค้นคว้าของโรงเรียนขามทะเลสอวิทยาแนบในคูมือการสอน IS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติผู้ศึกษำ 

 

ชื่อ-สกุล   ..........................................................................................................  
วัน เดือน ปีเกิด  ..........................................................................................................  
ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขท่ี............. บ้าน...................ต าบล...........อ าเภอขามทะเลสอ 

จังหวัดนครราชสีมา 30280  โทรศัพท์.............................. 
นักเรียนชั้น/โรงเรียน ........................................................................................ .................. 
ประวัติกำรศึกษำ พ.ศ. 25 ....ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียน................................................

อ าเภอ............................................จังหวัด.................................................... 
พ.ศ. 25 .....ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียน................................................. 
อ าเภอ............................................จังหวัด....................................................
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เอกสำรแนวทำงกำรน ำเสนอผลงำน 
เวทีศักยภำพผู้เรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 

โรงเรียนขำมทะเลสอวทิยำ 
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ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

 
 
ค ำน ำ 

โรงเรียนขามทะเลเสอวิทยาเป็นโรงเรียนที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีน
บายให้เริ่มด าเนินการในปีศึกษา 2561  โดยมีเป้าหมายส าคัญ ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คือ เป็น
เลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคมโลก โดยมีเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคือ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent 
Study : IS) 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน ในโรงเรียนขาม
ทะเลสอวิทยาจึงได้จัดท าเอกสารแนวทางการน าเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนขามทะเลสอ
วิทยาขึ้นเพ่ือเผยแพร่แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารแนวทางการน าเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้ เรียน โรงเรียน
มาตรฐานสากลของโรงเรียนขามทะเลสอวิทยาฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 

 
      งานโรงเรียนมาตรฐานสากล  

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 
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กำรน ำเสนอผลงำน 
เวทีศักยภำพผู้เรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 

ตอนที่ 1 

หลักกำรและเหตุผล 

โรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษา ที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานน ามาใช้เป็นมาตรการเร่งด่วน ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา เพ่ือให้
ผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานของสากลหรือมาตรฐานของประเทศท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูง ซึ่ง
หมายถึงประเทศที่ประสบความส าเร็จสูงในการเข้าร่วมโครงการ PISA หรือTIMSS มีความสามารถใน
การร่วมมือในการท างาน และแข่งขันกับนานาชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสิ่งเหล่านี้จะท าให้
ประเทศไทยด ารงอยู่ในเวทีระดับนานาชาติได้อย่างรู้เท่าทัน สมศักดิ์ศรี ได้รับประโยชน์ในสิ่งที่ควรจะ
ได้รับและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบ สันติ ถ้อยทีถ้อยอาศัย และ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยาเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  ซึ่ง
โรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษา ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในปีการศึกษา 2561  ด้วยการให้โรงเรียนในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนา
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO 
ทั้ง 4 ด้านคือ Learning to  know, Learning to do, Learning to live together และLearning 
to be รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และเพ่ิมเติมสาระ
การเรียนรู้ความเป็นสากล เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกที่ มีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับเดียวกับมาตรฐานของสากล หรือมาตรฐานของ
ประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง 
 ความส าเร็จในการด าเนินงานของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จะพิจารณา
จากคุณภาพของผู้เรียนที่เพ่ิมขึ้นตามเป้าหมายที่แต่ละโรงเรียนก าหนดและท าความตกลงไว้กับ
โครงการเป็นส าคัญซึ่งเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน ในโรงเรียนมาตรฐานสากลได้ก าหนดไว้ 5 
เป้าหมายได้แก่เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
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 เพ่ือสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายดังกล่าว โรงเรียนขามทะเลสอวิทยาจึงก าหนดจัด
กิจกรรมการน าเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียน ประจ าปี 2561  
ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นเวทีสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมาย 5 ประการ  คือ เป็นเลิศทางวิชาการสื่อสาร 
สองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

การน าเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับโรงเรียน  
1. ลักษณะผลงำนที่น ำเสนอ มี 3ประเภท ดังนี้  

1.1 ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1.1.1 สิ่งแวดล้อม 
1.1.2 อาเซียน (ASEAN) 
1.1.3 กิจกรรมเกี่ยวกับสาธารณะประโยชน์ 
1.1.4 สาระการเรียนรู้ ได้แก่  ภาษาไทย คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์  

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา   ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
และภาษาต่างประเทศ  

1.2 รูปแบบกำรน ำเสนอผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 
1.2.1 การน าเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral presentation)  
1.2.2 การน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) 
1.2.3 รายงานผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study 

Report)  
อนึ่งกิจกรรมข้อ 1.2  มีรายละเอียดตามเอกสารตอนที่ 2 เครื่องมือและเกณฑ์

การน าเสนอผลงานในระดับโรงเรียน 
2. ระดับกำรศึกษำที่น ำเสนอ 

2.1 มัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2) 
2.2 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5) 

                     3. คณะกรรมกำรประเมินผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง  
 3.1 ครทูี่มีความเชี่ยวชาญในหัวข้อต่างๆ 
 3.2 ครูผู้สอนและมัธยมศึกษา 
 

ตอนที่ 2 
เครื่องมือและเกณฑ์กำรน ำเสนอผลงำน 

เวทีศักยภำพผู้เรียน โรงเรียนมำตรฐำนสำกลโรงเรียนขำมทะเลสอวิทยำ 
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ประกอบด้วย เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมินซึ่งมีแนวทางการประเมินผลการศึกษา
ค้นคว้าด้วย ตนเอง ดังนี้  

1. ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ดังตาราง 1 - 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำรำงที ่1 คะแนนรวมกำรประเมินผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 
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กลุ่มที.่............ 
                  
 1. ..................................................................... ชั้น ม. ......../.......เลขที่ ............ 
                2. ..................................................................... ชั้น ม. ......../........ เลขท่ี ............ 
 3. ..................................................................... ชั้น ม. ......../........ เลขท่ี ............ 

รายการประเมิน ผู้ประเมิน 
ร้อยละของ

คะแนน 
คะแนนที่ได้ 

1. การประเมินการน าเสนอโครงร่าง
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

ครผูู้สอน 15  

2. การประเมินในขณะด าเนินการ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

ครูผู้สอน 20  

3. การเขียนรายงาน ครูผู้สอน/ครูที่
ปรึกษาภาษา 

15  

4. การน าเสนอผลงานการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

คณะครูผู้ประเมิน 
40 

 
- ภาพรวมของผลงาน  (30) 
- การน าเสนอด้วยวาจา  (10) 

5.การจัดแสดงผลงาน (โปสเตอร์/
สิ่งประดิษฐ์/การแสดง ฯลฯ) 

คณะครูผู้ประเมิน 10  

รวม  100  
 

ลงชื่อ                                         ประธานคณะกรรมการคณะครูผู้ประเมิน  

ลงชื่อ                                         กรรมการคณะครูผู้ประเมิน                         

ลงชื่อ                                         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการคณะครูผู้ประเมิน                         
                        

ตำรำงท่ี 2 กำรประเมินกำรน ำเสนอโครงร่ำงกำรศึกษำคน้คว้ำด้วยตนเอง  (ร้อยละ 15) 
ผู้ประเมิน ครูผู้สอน 

กลุ่มที.่............ 
1. ..................................................................... ชั้น ม. ......../........ เลขท่ี ............ 
2. ..................................................................... ชั้น ม. ......../........ เลขท่ี ............ 
3. ..................................................................... ชั้น ม. ......../........ เลขท่ี ............ 

รำยกำรประเมิน คะแนน 
หมำยเหตุ 

 4 3 2 1 0 
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1. หัวข้อหรือประเด็นที่ศึกษาผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาอย่างชัดเจน       
2. หัวข้อหรือประเด็นที่ศึกษา มีความน่าสนใจสอดคล้องกับประเด็นปญัหาของชุมชน และ

สังคมโลก 
      

3. การสร้างแนวค าตอบของปัญหาสามารถตรวจสอบได้และสอดคล้องกับประเด็นที่ศึกษา       

4. มีการก าหนดวัตถุประสงค์และปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษาสอดคล้องกบัแนวค าตอบและ
น าไปสู่การศึกษาหาค าตอบ 

      

5. แผนงานมีความชัดเจน มีการจัดระบบระเบียบ/เป็นล าดับขั้นตอนและสามารถน าไปใช้ได้จริง 
สอดคล้องกับวตัถุประสงค์และแนวทางหาค าตอบของการศึกษาค้นคว้า 

      

6. มีข้อมูลพื้นฐานของการด าเนินงาน/แหล่งอ้างอิงของวิธีการมาตรฐาน/วิธีดั้งเดิมที่
หลากหลาย ครอบคลุมและเช่ือถือได ้

      

7. ค านึงถึงความปลอดภยั สะดวก ประหยดั เหมาะสมต่อการด าเนินงาน       
8. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการศึกษาค้นคว้า       
9. สร้าง/เลือกใช้/ดดัแปลงเครื่องมือเพื่อใช้ในการศึกษา/วิเคราะห์  ได้ถกูต้องเหมาะสมกับ

งาน และมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมืออย่างถ่องแท้ 
      

10.  การน าเสนอโครงร่างการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเองตามระยะเวลาทีก่ าหนด       
11.  การน าเสนอโครงร่างการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเองมีการจัดล าดบัความคิดในการ

น าเสนออย่างเป็นระบบ การอธิบายต่าง ๆ ใช้ข้อความที่ชัดเจนและถูกต้องหลักภาษา
และหลักวิชา 

      

12.  ความถูกต้องของรูปแบบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง       
13.  ความคิดรเิริ่มสร้างสรรค ์       

รวม       
คะแนนเฉลีย่                                          (หารด้วย 13)       
คะแนนท่ีได้            (15  หารด้วย 4 คูณด้วย  คะแนนเฉลี่ย)       

 
 

ลงช่ือ                                         ครูผู้สอน             
 

ตำรำงท่ี 3  กำรประเมินในขณะด ำเนินกำรกำรศึกษำคน้คว้ำด้วยตนเอง (ร้อยละ 20) 
ผู้ประเมิน  ครูผู้สอน 

กลุ่มที.่......... 
1. ..................................................................... ชั้น ม. ......../........ เลขท่ี ............ 
2. ..................................................................... ชั้น ม. ......../........ เลขท่ี ............ 
3. ..................................................................... ชั้น ม. ......../........ เลขท่ี ............ 

รำยกำรประเมิน 
คะแนน 

หมายเหต ุ
4 3 2 1 0 
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1. ความสม่ าเสมอในการรายงานผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองกับครทูี่
ปรึกษา (ดูจากแบบฟอร์มการบันทึกเข้าพบท่ีปรึกษา ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ
ดุลยพินิจของครูที่ปรึกษา)* 

      

2. การแบ่งภาระหน้าที่ให้ทุกคนในกลุ่มมสี่วนร่วมในการปฏิบตัิทุกข้ันตอน       

3. ในกรณีที่มีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นในขณะท าการศึกษาค้นคว้า มีการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเหมาะสม 

      

4. มีวินัยในการท างาน/มคีวามสม่ าเสมอในการท างาน/มีความมุ่งมั่น ไม่
ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ในการสร้างผลงานให้ดี/มีการปรับปรุง แก้ไข 
ผลงานอย่างชัดเจน 

      

5. จัดเก็บ ตรวจสอบเครื่องมือและวสัดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

      

6. ใช้เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์อยา่งประหยัด ค านึงถึงความปลอดภยั       

รวม       
  

           คะแนนเฉลี่ย                                       (หารด้วย 6)   

           คะแนนท่ีได้        (20  หารด้วย 4 คูณด้วย  คะแนนเฉลี่ย)   

 
 

ลงช่ือ                                         ครูผู้สอน             
 
                                ตำรำงที่ 4 กำรเขียนรำยงำน  (ร้อยละ 15) 

ผู้ประเมิน  ครูผู้สอน/ครูที่ปรึกษำภำษำ......... 
กลุ่มที.่......... 

1. ..................................................................... ชั้น ม. ......../........ เลขท่ี ............ 
2. ..................................................................... ชั้น ม. ......../........ เลขท่ี ............ 
3. ..................................................................... ชั้น ม. ......../........ เลขท่ี ............ 

รำยกำรประเมิน 
คะแนน หมำยเหตุ 

4 3 2 1 0 
1.  ความถูกต้องของรูปแบบรายงาน       
2.  มีการจัดระบบการน าเสนอผลการศึกษาในรายงานอย่างเป็นล าดับ       
3.  เลือกใช้ค าถูกต้องตามหลักภาษา และหลักวิชา กระชับ รัดกุม พิมพ์
ถูกต้อง 

      

4.  ความถูกต้องของเนื้อหาข้อมูล       
5.  การจัดกระท าข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอข้อมูล 
มีความชัดเจน เหมาะสม และถูกต้อง 
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6. การประเมินและสรุปผลการศึกษามีความเป็นเหตุเป็นผลสอดคลอ้ง
กับวัตถุประสงค์ของของการศึกษาค้นคว้า 

      

7. มีการอ้างอิงหลักการทฤษฎีจากแหล่งข้อมูลหลากหลาย และเช่ือถือ
ได้  

      

8.  เขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมถูกต้องตามหลักสากล       

รวม       
  

          คะแนนเฉลี่ย                                        (หารด้วย 8)   

        คะแนนท่ีได้         (15  หารด้วย 4 คูณด้วย  คะแนนเฉลี่ย)   

 

ลงช่ือ                                         ครูผู้สอน/ครูที่ปรึกษาภาษา.................             
 

 

มำยเหตุ    4 = ดีมาก ; 3 = ด ี; 2 = พอใช้ ; 1 = ต้องปรับปรุง ; 0 = ต้องแก้ไขเป็นพิเศษ 

ตำรำงท่ี 5 กำรน ำเสนอผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (ร้อยละ 40) 

ผู้ประเมิน  คณะครูผู้ประเมิน 
กลุ่มที.่......... 

1. ..................................................................... ชั้น ม. ......../........ เลขท่ี ............ 
2. ..................................................................... ชั้น ม. ......../........ เลขท่ี ............ 
3. ..................................................................... ชั้น ม. ......../........ เลขท่ี ............ 

 ส่วนที่ 1 ภำพรวมของผลงำน (ร้อยละ 30) 

รำยกำรประเมิน 
คะแนน 

หมำยเหตุ 
4 3 2 1 0 

1. มีความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างลึกซึ้ง และเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ ได้       

2. ผลงานมีความถูกต้อง เป็นไปตามหลักการทางวิชาการ       

3. ค าตอบ/ผลการศึกษา สอดคล้องกบัประเด็นที่ต้องการศึกษา       

4. มีแนวคิดในการวางแผนที่จะต่อยอดผลงาน/ความรู้ที่ไดร้ับที่ชัดเจน และ
เป็นไปได้ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่การสร้างนวัตกรรม 

      

5. ผลงานมีความโดดเด่น น่าสนใจ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
กว้างขวางและต่อยอดได้อย่างชัดเจน 

      

6. แสดงถึงความใส่ใจต่อผู้อื่น (Be  care) และสิ่งแวดล้อม(green heart)       
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รำยกำรประเมิน 
คะแนน 

หมำยเหตุ 
4 3 2 1 0 

7. ผลงานแสดงถึงความมีอิสระทางความคิด และความเช่ือมั่นในตนเองของ
เจ้าของช้ินงาน ไม่คัดลอกผลงานผูอ้ื่น 

      

8. ผลงานมีความแปลกใหม่/มคีวามแตกต่าง/มีการเพิ่มคุณค่า ให้กับสิ่งที่
เคยมีอยู ่

      

9. ผลการศึกษาค้นคว้า ท าให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม/่นวัตกรรมใหม่/ความรู้
ใหม/่ วิธีการใหม ่

      

10. ออกแบบผลงานโดยการค านึงถึงความประหยัด ความปลอดภัยต่อ
ตนเองและสิ่งแวดล้อม 

      

รวม       
  

             คะแนนเฉลี่ย                                        (หารด้วย 10)   
             คะแนนท่ีได้            (40  หารด้วย 4 คูณด้วย  คะแนนเฉลี่ย)   

                                 ลงช่ือ                                         ประธานคณะกรรมการคณะครผููป้ระเมิน                         

หมำยเหตุ    4 = ดีมาก ; 3 = ดี ; 2 = พอใช้ ; 1 = ต้องปรับปรุง ; 0 = ต้องแก้ไขเป็นพิเศษ 

ส่วนที่ 2 กำรน ำเสนอด้วยวำจำ (ร้อยละ 10) 

รำยกำรประเมิน 
คะแนน 

หมำยเหตุ 
4 3 2 1 0 

1.  การน าเสนอสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ถูกต้อง ครบตรง
ตามประเด็น เลือกใช้ค าไดเ้หมาะสม เข้าใจง่าย เหมาะกับ
ระดับชั้นและกาลเทศะ ออกเสยีงอักขระได้ถูกต้อง 

      

2.  ใช้น้ าเสียงชัดเจน เว้นจังหวะการพูดได้ถูกต้อง ใช้น้ าเสียงหนัก
เบาสอดคล้องกับเรื่องท่ีน าเสนอ 

      

3.  มีความเช่ือมั่น เป็นธรรมชาติ กิรยิาท่าทางขณะพูดเหมาะสม
สอดคล้องกับเรื่องที่พูดหรือเนื้อหา ขณะพูดมองดผูู้ฟังได้อยา่ง
เป็นธรรมชาต ิ

      

4.  ล าดับขั้นตอนการน าเสนอต่อเนื่อง เช่ือมโยง และครบถ้วน       
5.  สื่อ (รูป กราฟ วัสด/ุอุปกรณ์) ส่งเสริมผู้ฟังเข้าใจเนื้อหาที่

น าเสนอด้วยวาจาได้ดีมากขึ้น 
      

6.  การจัดองค์ประกอบสื่อและเนื้อหามีความชัดเจนและเหมาะสม       
7.  สื่อมีเทคนิคท่ีหลากหลาย (เช่น ภาพเคลื่อนไหว หรือ คลิปวดิีโอ 

อื่นๆ) อย่างสร้างสรรค์ ชวนติดตาม 
      

8.  ใช้เวลาในการน าเสนอในแตล่ะองค์ประกอบเหมาะสม และตาม
เวลาที่ก าหนด 

      

9. ตอบค าถามครบถ้วนและตรงประเด็นพร้อม ให้เหตผุลหรือ
ยกตัวอย่างประกอบ 
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รำยกำรประเมิน 
คะแนน 

หมำยเหตุ 
4 3 2 1 0 

10.ใช้ความรู้ ประสบการณ์ และปฏิภาณไหวพริบในการตอบค าถาม       

รวม       
  

             คะแนนเฉลี่ย                                  (หารด้วย 10)   

             คะแนนท่ีได้    (10  หารด้วย 4 คูณด้วย  คะแนนเฉลี่ย)   

 
 

 ลงช่ือ                                         ประธานคณะกรรมการคณะครูผู้ประเมิน                         

 

หมำยเหตุ    4 = ดีมาก ; 3 = ดี ; 2 = พอใช้ ; 1 = ต้องปรับปรุง ; 0 = ต้องแก้ไขเป็นพิเศษ 

  

                                         ตำรำงท่ี 6 กำรจัดแสดงผลงำน (ร้อยละ 10) 

ผู้ประเมิน  คณะครูผู้ประเมิน 
กลุ่มที.่......... 

1. ..................................................................... ชั้น ม. ......../........ เลขท่ี ............ 
2. ..................................................................... ชั้น ม. ......../........ เลขท่ี ............ 
3. ..................................................................... ชั้น ม. ......../........ เลขท่ี ............ 

 

รำยกำรประเมิน 
คะแนน 

หมายเหต ุ
4 3 2 1 0 

1. เนื้อหาถูกต้อง และครบถ้วนตามหลักวิชาการ        
2. แสดงภาพ/กราฟ/ตารางถูกต้อง และอธิบายชัดเจน       
3. ใช้ภาษา ค าเชื่อมและศัพท์เทคนิคได้ถูกต้อง ตามหลักภาษา 

ในสาขาวิชานั้น 
      

4. สิ่งที่น าเสนอมีความสอดคล้อง และครบถ้วนกับจุดประสงค์
ของเรื่องที่ศึกษาท้ังหมด 

      

5. มีการเรียงล าดับขั้นตอนในการน าเสนอที่เป็นล าดับ ต่อเนื่อง 
เชื่อมโยง และง่ายต่อการท าความเข้าใจ 

      

6. การจัดองค์ประกอบภาพและเนื้อหามีความน่าสนใจทุกส่วน  
และมีความแปลกใหม่ในการออกแบบน าเสนอ 
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7. มีการเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่คงทน อย่างประหยัดและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

      

8. มีการจัดแสดงท่ีแสดงถึงความเป็นระเบียบ และสร้างสรรค ์       

รวม 
      
  

     คะแนนเฉลี่ย                                       (หารด้วย 8)   
     คะแนนท่ีได้       (10  หารด้วย 4 คูณด้วย  คะแนนเฉลี่ย)   

 

ลงช่ือ                                         ประธานคณะกรรมการครูผูป้ระเมิน            
หมำยเหตุ    4 = ดีมาก ; 3 = ดี ; 2 = พอใช้ ; 1 = ต้องปรับปรุง ; 0 = ต้องแก้ไขเป็นพิเศษ 

ใบสมัครกำรน ำเสนอผลงำน 
เวทีศักยภำพผู้เรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ระดับภูมิภำค 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  31 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1. โรงเรียน         
ต าบล   อ าเภอ  จังหวัด     
รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์   โทรสาร   
Email          

2. ชื่อผลงาน         
3. ลักษณะการน าเสนอเป็น  เดี่ยว   กลุ่ม จ านวน  คน 
4. ผู้น าเสนอผลงานและอาจารย์ที่ปรึกษา 

ที ่
ชื่อ-สกุล 

(ผู้น าเสนอผลงาน) ชั้น 

ภาษาท่ีใช้ในการน าเสนอ 
ชื่อ-สกุล 

(ครูผู้สอน) 

เบอร์
โทรศัพท์ 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
 กลุ่มท่ี..........      

       

       

5. น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS 1 – 3 ) ในหัวข้อ 
สิ่งแวดล้อม                       อาเซียน (ASEAN) 
กิจกรรมเกี่ยวกับสาธารณะประโยชน์ 
สาระการเรียนรู้(ระบุ)         
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    ลงชื่อ     ผู้ส่งข้อมูล 
       (     ) 

เบอร์โทรศัพท์ผู้ส่งข้อมูล   Email ผู้ส่งข้อมูล      

    ลงชื่อ     ผู้ครูผู้สอน 
       (     ) 

โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนมำตรฐำนสำกลระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
ของโรงเรียนขำมทะเลสอวิทยำ 

 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 

                 ภาคเรียนที่ 1                     ภาคเรียนที่ 2 
            วิชา   หน่วยกิต               วิชา  หน่วยกิต 
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้ : IS1 

1.0 I30202 การสื่อสารและ 
การน าเสนอ :  IS2 

    1.0 

  การน าองค์ความรู้ไปใช้ 
บริการสังคม : IS3 (บูรณาการ 
กับกิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
สาธารณประโยชน์) 
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แนวกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   
(กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ : กำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้บริกำรสังคม : IS3) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  5  ภำคเรียนที่  2 

 เป็นกิจกรรมที่น าความรู้  หรือประยุกต์ใช้ความรู้จากสิ่งที่ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้จากสิ่งที่
ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้จากรายวิชาเพ่ิมเติม การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research  and  
Knowledge  Formation : IS1) และการสื่อสารและการน าเสนอ (Communication  and  
Presentation : IS2) ไปสู่การปฏิบัติในการสร้างสรรค์โครงงาน/โครงการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสาธารณะหรือบริการสังคม  ชุมชน  ประเทศหรือสังคมโลก  มีการก าหนดเป้าหมาย  วัตถุประสงค์  
วางแผนการท างาน  และตรวจสอบความก้าวหน้า  วิเคราะห์  วิจารณ์ผลที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม
หรือโครงงาน/โครงการโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์  เป็นกิจกรรม
จิตอาสาที่ไมมีค่าจ้างตอบแทน  เป็นกิจกรรมที่ให้มีความรู้ตระหนักรู้  มีส านึกความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและต่อสังคม 

เป้ำหมำยกำรด ำเนินกิจกรรม 
1.  วิเคราะห์องค์ความรู้จากการเรียนในสาระ  IS1  และ  IS2   เพ่ือก าหนดแนวทางไปสู่ 

การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  (Public  Service) 
2. เขียนเป้าหมาย/วัตถุประสงค์  เค้าโครง  กิจกรรม/โครงงานและแผนปฏิบัติโครงงาน/ 

โครงการ 
3. ปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบความก้าวหน้าทางการปฏิบัติโครงงาน/โครงการ 
4. ร่วมแสดงความคิดเห็น  วิเคราะห์  วิพากษ์  การปฏิบัติโครงงาน/โครงการ 
5. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงงาน/โครงการ  และแสดงความรู้สึก  ความคิดเห็น   

ต่อผลการปฏิบัติงานหรือกิจกรรม  ซึ่งแสดงถึงการตระหนักรู้  มีส านึกความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 
 6.  แสดงผลงานต่อชุมชน 
 7.  เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ 
 
 การด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  สามารถปรับให้เหมาะสมกับ 
ความสนใจ  ระดับชั้นของผู้เรียน  และบริบทความพร้อมของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
  

กำรจัดกิจกรรมกำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้บริกำรสังคม                                      
(Social Service Activity : IS3) 

 
กำรจัดกิจกรรมกำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้บริกำรสังคม  (Social Service Activity : IS3) 
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 การจัดกิจกรรมการน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity : IS3) เปน็
การน าองค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้าและสรุปองค์ความรู้  และการสื่อสารและน าเสนอไปใช้บริการ
สังคม  โดยจัดกิจกรรมการน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม  ในลักษณะของกิจกรรม / โครงงาน / 
โครงการ  ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์  โดยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เป็นการน าความรู้
ไปประยุกต์สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน  และเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ที่ได้
จากการลงมือปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เป็นการ
น าความรู้ไปประยุกต์สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมและโลก  และเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ที่
ได้จากการลงมือปฏิบัติเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและโลก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนผังแสดงข้ันตอนกำรจัดกิจกรรมกำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้บริกำรสังคม 
1) การจัดกิจกรรมการน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 

 

ล ำดับ กิจกรรม ชั่วโมง หมำยเหตุ 
1 วิเคราะห์องค์ความรู้  เพ่ือก าหนดแนวทางการน าไปประยุกต์ใช้

ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและโลก  เช่น 
-  สิ่งแวดล้อม 
-  ปัญหาและผลกระทบต่อวิถีชีวิต  การเมือง  การปกครอง  

เศรษฐกิจ  และสังคม 

  

1.  การศึกษาคน้ควา้และ

สร้างองคค์วามรู้ 

 

2.  การส่ือสารและการ

น าเสนอ 

3.  กิจกรรมการน าองคค์วามรู้ไป

ใชบ้ริการสังคม 

 

วเิคราะห์องคค์วามรู้ 

วางแผนการท ากิจกรรม 

ปฏิบติักิจกรรมตามปฏิทินท่ีก าหนด 

สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

เผยแพร่ผลงาน 
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-  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
-  แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  (เลือกเฉพาะเรื่องที่สนใจ

จะอนุรักษ์)     
2 วางแผนการท ากิจกรรม  เพื่อน าความรู้ไปสร้างประโยชน์ต่อ

สังคมและโลก  โดยจัดท ารายละเอียดและตารางเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ / โครงงาน / กิจกรรมที่จะ
ด าเนินการ  เช่น 

-  โครงการเผยแพร่ความรู้  เรื่อง  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
-  โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึก  เรื่อง  การอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
-  โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

  

3 ปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทินที่ก าหนด  เช่น 
-  ปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทินการด าเนินงานโครงการเผยแพร่

ความรู้  เรื่อง  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
-  ปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทินการด าเนินงานโครงการรณรงค์

สร้างจิตส านึก  เรื่อง  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
-  ปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทินการด าเนินงานโครงการผลิตสื่อ

การเรียนรู้เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

  

4 สรุปผลการด าเนินกิจกรรม  เช่น 
-  บันทึกผลการด าเนินกิจกรรม 
-  สะท้อนความคิดเห็นของตน / ชุมชนในการท ากิจกรรม 
-  อภิปรายและสรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

  

 

 

ล ำดับ กิจกรรม ชั่วโมง หมำยเหตุ 
5 เผยแพร่ผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย  เช่น 

-  จัดท าแผ่นพับเผยแพร่ผลงาน 
-  จัดท าเว็บไซต์  หรือเผยแพร่ผลงานในเว็บไซต์ 
-  จัดท า  Facebook  หรือเผยแพร่ผลงานใน  Facebook 
-  จัดท าป้ายนิเทศ  หรือไวนิลเผยแพร่ผลงาน 
-  จัดท า  CD  DVD  เผยแพร่ผลงาน 
-  จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน 
ฯลฯ 

  

รวม   
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          ตัวอย่ำงกิจกรรมกำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้บริกำรสังคม  เรื่อง  สิ่งแวดล้อม   
 ตัวอย่ำงกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือให้นักเรียนน าองค์ความรู้ที่ศึกษาค้นคว้ามาใช้ในการหาแนวทางและวิธีการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับตนเอง  ชุมชน  สังคมและโลก 
  2.  เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการเก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  3.  เพ่ือปลูกฝังเรื่อง  ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
 กลุ่มเป้ำหมำย 
  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
 ผลงำน  (เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกตามความสนใจ  ความถนัด  และความสามารถ) 

-  จัดท าแผ่นพับเผยแพร่ผลงาน 
-  จัดท าเว็บไซต์  หรือเผยแพร่ผลงานในเว็บไซต์ 
-  จัดท า  Facebook  หรือเผยแพร่ผลงานใน  Facebook 
-  จัดท าป้ายนิเทศ  หรือไวนิลเผยแพร่ผลงาน 
-  จัดท า  CD  DVD  เผยแพร่ผลงาน 
-  จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน 
ฯลฯ 

 วิธีด ำเนินกำร 
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  1.  ครูชี้แจงและแจ้งวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้กิจกรรมการน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม 
  2.  นักเรียนวิเคราะห์องค์ความรู้  เพ่ือก าหนดแนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน 
  3.  นักเรียนวางแผนการท ากิจกรรม  เพ่ือน าความรู้ไปสร้างประโยชน์ต่อโรงเรียนและ
ชุมชน  โดยจัดท ารายละเอียดและตารางเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ / โครงงาน / กิจกรรมที่
จะด าเนินการ 
  4.  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทินที่ก าหนด 
  5.  นักเรียนสรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
  6.  นักเรียนเผยแพร่ผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย 
  7.  ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผลงาน  และสรุปบทเรียน 
 สื่อและอุปกรณ์  (เลือกให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่จัด) 
  วัสดุ  อุปกรณ์  สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ของจริง  ของจ าลอง 
 กำรวัดและประเมินผล 
  1.  การสังเกตและตรวจผลงาน / การปฏิบัติจริง 
  2.  แบบประเมินและเกณฑ์การประเมินผลงาน / การปฏิบัติจริง 

(ตัวอย่าง) 

สมุดบันทึกกิจกรรม 
กำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้บริกำรสังคม 

(Social Service Activity : IS3) 
 
 
 
 

ชื่อกิจกรรม/โครงงำน/โครงกำร 
.                                ............................................................................................................ 

 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/............. 
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โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 
อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
 
 

ค าน า 
 

การจัดกิจกรรมการน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity : IS3)  
เป็นการน าองค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้าและสรุปองค์ความรู้  และการสื่อสารและน าเสนอ 

ไปใช้บริการสังคม  โดยจัดกิจกรรมการน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม  ในลักษณะของกิจกรรม  
/ โครงงาน / โครงการ  ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์  โดยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
เป็นการน าความรู้ไปประยุกต์สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน  และเผยแพร่ความรู้ 

และประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติเพื่อประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน  และระดับมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย  เป็นการน าความรู้ไปประยุกต์สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมและโลก  

 และเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและโลก 
    

                  
                                                                                   โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 
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                                                    (หน้า 1) 
                               กิจกรรม/โครงงาน/โครงการ …………………………….. 
 
1. ลักษณะกิจกรรม : การบริการ สาธารณะและจิตอาสา 
2.ที่มาและความส าคัญ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือปฏิบัติกิจกรรมที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของตนเอง 
  3.2 เพ่ือรวมกลุ่มกันปฏิบัติกิจกรรมบริการสังคมและสาธารณะ 
  3.3 .................................................................................................  
4.  เป้าหมาย 
  4.1  เชิงคุณภาพ ……………………………………………………………………………………………... 
  4.2  เชิงปริมาณ …………………………………………………………………………………………….. 
5.  กลุ่มเป้ำหมำย............................................................................................................... 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันที่……..…เดือน…………..…………พ.ศ.………ถึงวันที่………เดือน………….………พ.ศ.……… 
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7.  ขั้นตอนการด าเนินการชื่อกิจกรรม ........................  ภาคเรียนที่...........  ปีการศึกษา.................... 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
8.  สื่อ วัสดุอุปกรณ์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
9.  งบประมำณ (ระบุรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

สัปดำห์ที่ วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
  -  รวมกลุ่มสมาชิก   
  -  ก าหนดขอบข่ายและวางแผนพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น 

และประเทศ 
  

  -  ร่วมวางแผนการด าเนนิกิจกรรม   
  -  เขียนโครงการ   
  -  น าเสนอโครงการต่อครูที่ปรึกษา   
  -  ประชุมและเตรียมแบ่งงานในความรับผิดชอบ   
  - ด าเนินโครงการ   
  -  จัดป้ายนิเทศแสดงผลงาน   
  -ประเมินผลโครงการ   
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   รวมเงิน …………………….  บาท 
10.  สถำนที่ด ำเนินกำร 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
11.   ผู้รับผิดชอบ          

11.1………………………………………………………………     ชั้น  ม.  ….…/…….…. เลขที…่….  
11.2………………………………………………………………     ชั้น  ม.  ….…/…….…. เลขที…่….  
11.3………………………………………………………………     ชั้น  ม.  ….…/…….…. เลขที…่….  
 
 
 
 

                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

(หน้ำ 3) 
12.  ครูที่ปรึกษำ 
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
13.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

13.1  มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
13.2  มีส านึกความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม 
13.3  ……………………………………………………………………. 

14.  ปัญหำและแนวทำงแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 

                             
 
 
 
 
 
 

 
 

(หน้ำ 4) 

หลักฐำนกำรด ำเนินงำน 

1.  กำรแบ่งหน้ำที่รับผิดชอบ 
       หน้ำที่ 

1.……………………………………………………………     ชั้น  ม.  ….…/…….….เลขที…่…. ............... 
2.……………………………………………………………     ชั้น  ม.  ….…/…….….เลขที…่…. ............... 
3.……………………………………………………………     ชั้น  ม.  ….…/…….….เลขที…่…. ............... 
4.……………………………………………………………     ชั้น  ม.  ….…/…….….เลขที…่…. ............... 
5.……………………………………………………………     ชั้น  ม.  ….…/…….….เลขที…่…. ............... 
6.……………………………………………………………     ชั้น  ม.  ….…/…….….เลขที…่…. ............... 

2.  บันทกึกำรปฏิบัตงิำน 
วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติงาน ลายมือชื่อผู้บันทึก 

ลงชื่อ…………………………………...ผู้เสนอ    ลงชื่อ…………………………………ครูที่ปรึกษา 
      ( ……………………………….. )                         ( ……………………………….. )  
                ประธาน                                                             ผู้เห็นชอบ  
 

ลงชื่อ……………………………….รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
   (……………………………………)  
              ผู้เห็นชอบ 

 ลงชื่อ…………………………………ผู้อ านวยการโรงเรียน 
      (…………………………………)  
                 ผู้อนุมัต ิ
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3.  ผลกำรปฏิบัติ 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………..…………………………..…………………… 
4.  ปัญหำอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………..…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
 
5.  แนวทำงกำรแก้ไขเพื่อกำรด ำเนินกำรครั้งต่อไป 
……………………………………………………………………………..……………………………………………..…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………..………………………..…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
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บันทึกกำรปฏิบตัิกิจกรรม  น ำองค์ควำมรู้ไปใช้บริกำรสังคม 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่........  

วันที่  .........เดือน................. พ.ศ. ................. 
 

ที ่ กิจกรรม เวลำที่ใช้ สถำนที ่ ลงช่ือผู้เข้ำชม 
1 

 
นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่อง.......................... 
………………………….............................................. 

07.00-17.00 น.   

2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
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21     
22     
23     
24     
25     
26     

 (หน้า 5) 

1. แบบประเมิน 

ชื่อกิจกรรม/โครงงาน/โครงการ ...................................................................................... ........ 

          ค ำชี้แจง : ให้ท าเครื่องหมาย ในช่องรายการประเมินเพียงตัวเลือกเดียว 

รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ดีม
าก

 

ดี ปา
นก

ลา
ง 

พอ
ใช

้ 

ปร
ับป

รุง
 

1. ผู้เรียนก าหนดกิจกรรมตามความสนใจของตนเองและ
เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

     

2. ผู้เรียนพบที่ปรึกษาเพื่อหารือเกีย่วกับการท ากิจกรรม        
3. ผู้เรียนมีการวางแผน  ด าเนินการตามแผน  และแบ่ง
หน้าท่ีกันรับผดิชอบ 

     

4. ผู้เรียนบันทึกการจัดท ากิจกรรมเป็นระยะๆ      
5. ผู้เรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกจิกรรม      
6. ผู้เรียนเขียนรายงานตามเค้าโครงการเขียนรายงานได้
อย่างครอบคลุม ครบถ้วน  สะท้อนให้เห็นแผนการ
ด าเนินงาน  ผลการท ากิจกรรมและผลสัมฤทธ์ิของกิจกรรม  
ตลอดกระบวนการ  มีการบันทึกการท ากิจกรรม รายการ
กิจกรรม สถานท่ี  วัน/เดือน/ปี  ประเภทกิจกรรม  จ านวน
ช่ัวโมง  ผลลัพธ์โดยรวม  ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและการ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคนั้นๆ 

     

7. ผู้เรียนแสดงหลักฐานยืนยันความส าเร็จสอดคล้องกับผล
การเรยีนรู ้

     

8. ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทนิท่ีทางโรงเรียนก าหนด      

รวม 
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(หน้า 6) 

ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการประเมิน   ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 

    ลงชื่อ.............................................................ครูที่ปรึกษา 
                           (............................................................) 
                                                                ผู้ประเมิน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หน้า 7) 
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1.  ข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………  
2.  เอกสารและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
3.  ภาพกิจกรรมประกอบค าบรรยายตามขั้นตอนการด าเนินการ 
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แนวทำงกำรวัดผลประเมินผล 

IS3 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรับ IS3 ที่จัดเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในส่วนของกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
มุ่งเน้นให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคมโลก ซึ่งครูที่ปรึกษาอาจก าหนดจุดประสงค์ส าคัญของกิจกรรมได้ดังนี้  

 1.  นักเรียนสามารถวางแผนการปฏิบัติกิจกรรมได้ 
 2.  นักเรียนสามารถจัดการท าปฏิทินการจัดกิจกรรม 
 3.  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทินที่ก าหนด 
 4.  นักเรียนสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม 
 5.  มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติกิจกรรม 
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 ครูที่ปรึกษาติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามจุดประสงค์ส าคัญเป็นระยะ ๆ และ
ประเมินระดับคุณภาพผู้เรียนตามกรอบสาระการเรียนรู้ IS3 เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมครบถ้วนตาม
จุดประสงค์ส าคัญหรือสิ้นภาคเรียน เพื่อสรุปผลการประเมินเป็น ผ่าน / ไม่ผ่าน ดังนี้ 

  ระดับคุณภาพ สรุปผลการประเมิน 
  ดีมาก ผ่าน 
  ดี ผ่าน 
  พอใช้ ผ่าน 
  ปรับปรุง ไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวทำงกำรวัดและประเมินผลสำระกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (Indepenent  Syudy : IS)

ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4-6  

เป้ำหมำยคุณภำพ
ผู้เรียน 

ตัวอย่ำงชิ้นงำน/ผล
กำรเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดคุณภำพผู้เรียน 
แนวทำงกำรวัดและประเมินผล 
วิธีกำร เครื่องมือ 

การน าความรูไ้ปใช้
บริการสังคม 
(Public Service) 

1.การปฏิบัติกิจกรรม
เพื่อบริการชุมชน 
สังคม 
2.การเผยแพร่ผล
การปฏิบัติกิจกรรม
เพื่อบริการชุมชน 
สังคม 

14.น าความรู้ไปประยุกต์สรา้งสรรค์
ประโยชน์ต่อสังคมและโลก 
15.เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ที่ได้
จากการลงมือปฏิบตัิเพื่อประโยชน์ต่อ
สังคมและโลก 

ประเมินการน า
ความรู้ไปใช้ใน
การท ากิจกรรม
บริการโรงเรียน 
ชุมชนและ 
การเผยแพร่
ความรู้ และ
ประสบการณ์
การบริการ
สังคมและโลก 

แบบประเมนิการท า
กิจกรรมบริการ
โรงเรียนและชุมชน 
เกณฑ์การประเมิน 
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ตัวอย่ำงระดับคุณภำพกำรประเมินผลสำระกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง                  
(Indepenent  Syudy : IS)  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6  

ประเด็น      
กำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ 
ดีเยี่ยม (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

5.การน าความรู้
ไปใช้ในการ
บริการ 

1.น าความรู้จาก
การศึกษาค้นคว้าไป
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมที่
สร้างสรรค์เป็นประโยชน์
ต่อสังคมโลก 
2.เผยแพร่ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้ 
จากการลงมือปฏิบตั ิ
เพื่อประโยชนต์่อสังคม
และโลก ผา่นสื่อหลาก 
หลายรูปแบบ 

1.น าความรู้จาก
การศึกษาค้นคว้าไป
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมที่
สร้างสรรค์เป็นประโยชน์
ต่อสังคมโลก 
2.เผยแพร่ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได ้
จากการลงมือปฏิบตั ิ
เพื่อประโยชนต์่อสังคม
และโลก ผา่นสื่อหลาก 
หลายรูปแบบ 

1.น าความรู้จาก
การศึกษาค้นคว้าไป
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมที่
สร้างสรรค์เป็นประโยชน์
ต่อสังคม 
2.เผยแพร่ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได ้
จากการลงมือปฏิบตั ิ
เพื่อประโยชนต์่อสังคม
ผ่านสื่อรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง 

1.ไม่ได้น าความรู้จาก
การศึกษาค้นคว้าไป
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมที่
สร้างสรรค์เป็นประโยชน์
ต่อสังคมหรือโลก 
2.ไม่มีการเผยแพร่
ความรู้และประสบการณ์
ที่ได้จาการลงมือปฏบิัต ิ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


