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สารเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ก�ำหนดนโยบำยให้โรงเรียนมำตรฐำนสำกล (World-Class
Standard School) เป็นนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำที่ใช้เป็นยุทธศำสตร์ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำยกระดับ
กำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำนเทียบเท่ำระดับสำกล ผู้เรียนมีศักยภำพและควำมสำมำรถทัดเทียมกับผู้เรียน
นำนำประเทศ
โครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล เริ่มด�ำเนินกำรตั้งแต่ปี 2553 ขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์
ส�ำคัญ 3 ประกำร คือ พัฒนำผู้เรียนให้มีศักยภำพเป็นพลโลก จัดกำรเรียนกำรสอนเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล
โดยใช้รำยวิชำเพิ่มเติม “กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง Independent Study : IS” และกำรบริหำรจัดกำรด้วย
ระบบคุ ณ ภำพตำมแนวทำงเกณฑ์ ร ำงวั ล คุ ณ ภำพแห่ ง ส� ำ นั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน (Office
of Basic Education Commission : OBECQA) เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภำพ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเพื่อให้กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในโรงเรียนมำตรฐำนสำกลบังเกิดผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น มีแนวทำง
กำรจัดกำรเรียนรู้ มีมำตรฐำนตัวชี้วัดให้เกิดควำมสอดคล้องกับแนวทำงกำรปรับหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจึงได้น�ำแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
ที่จัดท�ำขึ้นในปี 2555 มำทบทวนและจัดท�ำเอกสำรแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2565) ขึ้น ทั้งนี้รำยละเอียดของเอกสำรจะมีส่วนช่วยให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอน “กำรศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเอง Independent Study : IS” เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถน�ำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
ไปใช้อย่ำงต่อเนื่อง ตำมแนวทำง “บันได 5 ขั้น ของกำรพัฒนำผู้เรียนสู่มำตรฐำนสำกล” (Five Steps for Student
Development) ได้อย่ำงมีประสิทธิผล
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน ก�ำหนดใช้เอกสำรแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน
มำตรฐำนสำกล ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2565) ฉบับนี้ เป็นแนวทำงกำรจัดเรียนกำรสอนส�ำหรับโรงเรียน ในโครงกำร
โรงเรียนมำตรฐำนสำกล และมีควำมคำดหวังว่ำเอกสำรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส�ำหรับโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ครูผู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ขอขอบคุณคณะท�ำงำนและทุกท่ำน
ที่มีส่วนร่วมในกำรจัดท�ำเอกสำรให้ส�ำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยได้เป็นอย่ำงดี

(นำยอัมพร พินะสำ)
(เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน)

ค�าน�า
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมอบหมำยให้ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย
ขั บ เคลื่ อ นกำรด� ำ เนิ น โครงกำรโรงเรี ย นมำตรฐำนสำกลเพื่ อ ยกระดั บ กำรบริ ห ำรและกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอน
สู่ระดับมำตรฐำนสำกล เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ผู้เรียนมีศักยภำพเป็นพลโลก มีสมรรถนะเป็นผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
แนวทำงกำรด�ำเนินกำรเพื่อให้เกิดกำรปรับกำรเรียนเปลี่ยนกำรสอนให้ก้ำวทันกับยุคสถำนกำรณ์ของโลก
ในปั จ จุ บั น และกำรเปลี่ ย นแปลงในอนำคต ส� ำ นั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ได้ พั ฒ นำกำรจั ด
กำรเรียนกำรสอนเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล โดยใช้รำยวิชำเพิ่มเติม “กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง Independent
Study : IS” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และเพื่อให้มีแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ และมีมำตรฐำนตัวชี้วัดสอดคล้องกับ
แนวทำงกำรปรั บ หลั ก สู ต รกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ส� ำ นั ก บริ ห ำรงำนกำรมั ธ ยมศึ ก ษำตอนปลำยและคณะท� ำ งำน
จึงมีกำรทบทวนและจัดท�ำเอกสำรแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ฉบับปรับปรุง
(พ.ศ. 2565) ขึ้น ทั้งนี้ เอกสำรฉบับนี้ จะใช้เป็นแนวทำงกำรจัดเรียนกำรสอนส�ำหรับโรงเรียนในโครงกำรโรงเรียน
มำตรฐำนสำกลและโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในวงกว้ำงในระยะต่อไป เพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ปลำยทำงสู่ที่ตัวผู้เรียน
ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย ขอขอบคุณคณะท�ำงำนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยที่ได้
มีสว่ นร่วมในกำรจัดท�ำเอกสำรแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2565)
และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อ โรงเรียน ครู นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วน

(นำยไพฑูรย์ จำรุสำร)
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย
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ควำมส�ำเร็จของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
เป้ำหมำยควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนินงำนด้ำนผู้เรียน
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ตอนที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
คุณลักษณะและศักยภำพผู้เรียนที่เป็นสำกล
กำรจัดท�ำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่สำกล
กระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนสู่คุณภำพที่คำดหวัง
กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (Independent Study: IS) เครื่องมือส�ำคัญในกำรพัฒนำ
เป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียนในสำระกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง
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ตอนที่ 3 การจัดหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล
ระดับประถมศึกษา
- ระดับประถมศึกษำปีที่ 1 - 3
- ระดับประถมศึกษำปีที่ 4 - 6
- ตัวอย่ำงโครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ระดับชั้นประถมศึกษำ
- ตัวอย่ำงค�ำอธิบำยรำยวิชำชั้นประถมศึกษำรำยวิชำกำรศึกษำเพื่อเรียนรู้ (Knowledge Inquiry)
ระดับมัธยมศึกษา
- ตัวอย่ำงโครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ระดับชั้นมัธยมศึกษำ
- ตัวอย่ำงค�ำอธิบำยรำยวิชำ IS1 มัธยมศึกษำตอนต้น
- ตัวอย่ำงค�ำอธิบำยรำยวิชำ IS2 มัธยมศึกษำตอนต้น
- ตัวอย่ำงค�ำอธิบำยรำยวิชำ IS1 มัธยมศึกษำตอนปลำย
- ตัวอย่ำงค�ำอธิบำยรำยวิชำ IS2 มัธยมศึกษำตอนปลำย
- ตัวอย่ำงแนวทำงกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
(กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์)
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เทคนิคกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง
แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ผู้เรียนศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง
บทบำทของผู้สอน
บทบำทผู้เรียน
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กำรจัดกำรเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษำ
บันได 5 ขั้นของกำรพัฒนำผู้เรียนสู่มำตรฐำนสำกลกับกระบวนกำรเรียนรู้ตำมธรรมชำติวิชำ
กำรจัดกิจกรรมเพื่อน�ำควำมรู้หรือประสบกำรณ์ไปใช้บริกำรสังคม
ตัวอย่ำงแนวทำงกำรจัดกิจกรรมเพื่อน�ำควำมรู้ หรือประสบกำรณ์ไปใช้บริกำรสังคม
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ตอนที่ 5 การวัดและประเมินผล
แนวทำงกำรวัดและประเมินผล
ตัวอย่ำงกำรวัดและประเมินผล ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 3
ตัวอย่ำงกำรออกแบบกำรวัดและประเมินผล ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 3
ตัวอย่ำงระดับคุณภำพกำรประเมินผล ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 3
ตัวอย่ำงกำรวัดและประเมินผล ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 - 6
ตัวอย่ำงกำรออกแบบกำรวัดและประเมินผล ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 - 6
ตัวอย่ำงระดับคุณภำพกำรประเมินผล ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 - 6
ตัวอย่ำงกำรวัดและประเมินผล ระดับมัธยมศึกษำ
ตัวอย่ำงโครงสร้ำงรำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ (IS1) มัธยมศึกษำ
ตัวอย่ำงโครงสร้ำงรำยวิชำกำรสื่อสำรและกำรน�ำเสนอ IS2 มัธยมศึกษำ
ตัวอย่ำงกำรออกแบบกำรวัดและประเมินผล ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3
ตัวอย่ำงระดับคุณภำพกำรประเมินผล ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3
ตัวอย่ำงกำรออกแบบกำรวัดและประเมินผล ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6
ตัวอย่ำงระดับคุณภำพกำรประเมินผล ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6
แนวทำงกำรรำยงำนผลกำรเรียนรู้สำระกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง
(Independent Study: IS)
กำรรำยงำนภำพรวมระดับห้องเรียน
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กระแสโลกำภิวัตน์ และควำมเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ทั้งด้ำนวิทยำกำร และ
ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ ท�ำให้แต่ละประเทศไม่สำมำรถปิดตัวอยู่โดยล�ำพัง ต้องร่วมมือและ
พึ่งพำอำศัยซึ่งกันและกัน กำรด�ำรงชีวิตของคนในแต่ละประเทศ มีกำรติดต่อสื่อสำรซึ่งกันและกันมำกขึ้น
มีควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติภำรกิจและแก้ปัญหำต่ำง ๆ ร่วมกันมำกขึ้น ในขณะเดียวกัน สังคมโลกในยุคปัจจุบัน
เต็มไปด้วยข้อมูลข่ำวสำร ท�ำให้คนต้องคิด วิเครำะห์ แยกแยะ และมีกำรตัดสินใจที่รวดเร็ว เพื่อให้ทันกับ
เหตุกำรณ์ในสังคม ที่มีควำมสลับซับซ้อนมำกขึ้น สิ่งเหล่ำนี้น�ำไปสู่สภำวกำรณ์ของกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ
กำรค้ำ และอุตสำหกรรมระหว่ำงประเทศ อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็นแรงผลักดันส�ำคัญที่ท�ำให้หลำยประเทศ
ต้องปฏิรูปกำรศึกษำ คุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำจึงเป็นตัวบ่งชี้ส�ำคัญประกำรหนึ่ง ส�ำหรับควำมพร้อม
ในกำรเข้ำสู่ศตวรรษที่ 21 และศักยภำพในกำรแข่งขันในเวทีโลกของแต่ละประเทศ ประเทศที่จะอยู่รอดได้
หรือคงควำมได้เปรียบก็คือประเทศที่มีอ�ำนำจทำงควำมรู้และเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ซึ่งในยุคโลกไร้พรมแดน
คนต่ำงชำติจะเข้ำมำท�ำงำน และประกอบอำชีพในประเทศไทยมำกขึ้น ขณะเดียวกันคนไทยก็มีโอกำสไปท�ำงำน
และประกอบอำชีพในต่ำงประเทศมำกขึ้นด้วยเช่นกัน
นอกจำกนั้ น ปั จ จุ บั น ปรำกฏสภำพปั ญ หำที่ ค นทั่ ว โลกต้ อ งเผชิ ญ กั บ วิ ก ฤตกำรณ์ ร ่ ว มกั น ในเรื่ อ ง
ควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โรคอุบัติใหม่ และอุบัติภัยต่ำง ๆ ที่เกิดบ่อย ๆ และ
รุนแรงมำกยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อมวลมนุษย์โดยทั่วไป สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มว่ำคนยุคใหม่
จะต้องเผชิญกับควำมเปลี่ยนแปลงที่หลำกหลำย เป็นสัญญำณเตือนว่ำโลกในยุคหน้ำ จะมีปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ
เกิ ด ขึ้ น เกิ น กว่ ำ จะคำดคิ ด ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง จ� ำ เป็ น อย่ ำ งยิ่ ง ที่ แ ต่ ล ะประเทศต้ อ งเตรี ย มพั ฒ นำคนรุ ่ น ใหม่
ที่ มี ส มรรถนะ ทั ก ษะและควำมสำมำรถในกำรปรั บ ตั ว มี คุ ณ ลั ก ษณะส� ำ คั ญ ในกำรด� ำ รงชี วิ ต ในโลกยุ ค ใหม่
ได้อย่ำงรู้เท่ำทัน สงบ สันติ มีควำมสุข มีคุณภำพชีวิตที่ดี เหมำะสมและเพียงพอ
กำรจัดหลักสูตรและกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนจ�ำเป็นต้องมีควำมเป็นพลวัต ก้ำวทันกับควำมเปลีย่ นแปลง
ต่ำง ๆ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ผลักดันให้มีกำรปรับเปลี่ยนหลักสูตรและกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอน เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำไทยให้พร้อมส�ำหรับกำรแข่งขันในเวทีโลกในยุคศตวรรษ
ที่ 21 สรุปได้ ดังนี้
1) โรงเรียนต้องเป็นหน่วยบริการทางการศึกษาในมิติที่กว้างขึ้น เพรำะในปัจจุบันสังคมโลก
เป็นสังคมที่ไร้พรมแดน ที่มีกำรติดต่อประสำนสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศต่ำง ๆ มำกขึ้น และกำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียนในปี พ.ศ. 2558 มีผลต่อกำรเปิดเสรีทำงกำรศึกษำ ส่งผลท�ำให้เกิดกำรแข่งขันในกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำบันกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ ดังนั้น โรงเรียนแต่ละแห่งจึงต้องมีกำรแข่งขันด้ำนคุณภำพมำกขึ้น
โรงเรียนในประเทศไทยเองจ�ำเป็นต้องพัฒนำให้เป็นหน่วยบริกำรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพเพื่อรองรับกำรแข่งขัน
ที่เกิดขึ้นจำกกำรเปิดเสรีทำงกำรศึกษำ
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1. หลักการและเหตุผลของการจัดโรงเรียนมาตรฐานสากล
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ส่วนน�ำ

1

ตอนที่ 11

2) หลักสูตรและการเรียนการสอนต้องมีความเป็นสากลมากขึน้ เนือ่ งจำกยุคโลกำภิวตั น์ มีกำรเชือ่ มโยง
ด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุน ท�ำให้ตลำดแรงงำนในอนำคตต้องกำรคนทีม่ ศี กั ยภำพในหลำยด้ำน รวมทัง้ ควำมสำมำรถ
ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ กำรคิดวิเครำะห์ กำรสื่อสำร คุณลักษณะในกำรเป็นพลโลก กำรจัดหลักสูตรและกำรเรียน
กำรสอนจึงต้องปรับให้มีควำมเป็นสำกลมำกขึ้น นอกจำกนี้ กำรเปิดเสรีทำงกำรศึกษำ ท�ำให้สถำบันกำรศึกษำ
จำกต่ำงประเทศเข้ำมำลงทุนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำในประเทศไทย โรงเรียนควรหำภำคีเครือข่ำยในกำรจัดหลักสูตร
นำนำชำติ หลักสูตรสมทบ หรือหลักสูตรร่วมกับสถำบันต่ำงประเทศ เพื่อควำมเป็นสำกลของกำรศึกษำ
3) ต้องมีการพัฒนาทักษะการคิดมากขึ้น สภำพสังคมโลกที่มีกำรแข่งขันสูง ท�ำให้กำรจัดกำร
ศึกษำจ�ำเป็นต้องเน้นกำรพัฒนำทักษะเป็นส�ำคัญ ปัจจุบันโรงเรียนยังไม่สำมำรถพัฒนำทักษะกำรคิดของผู้เรียน
ได้ดีเท่ำที่ควร เนื่องจำกกำรเรียนกำรสอนยังเน้นให้ผู้เรียนคิดตำมสิ่งที่ผู้สอนป้อนควำมรู้มำกกว่ำกำรคิดสิ่งใหม่ ๆ
ดังนั้น จึงควรมีกำรปรับรูปแบบกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อส่งเสริมทักษะกำรคิดให้มำกยิ่งขึ้น
4) ต้องมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น แนวคิดของทุนนิยมที่มุ่งกำรแข่งขัน มีอิทธิพล
ท�ำให้กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนส่วนใหญ่เน้นและให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำควำมรู้และควำมสำมำรถ
เพื่อควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำนและกำรมีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จนอำจละเลยกำรส่งเสริมด้ำนคุณธรรม
จริยธรรม ซึ่งจะส่งผลต่อปัญหำทำงสังคมตำมมำ ดังนั้นปรัชญำกำรจัดกำรศึกษำ จึงต้องให้ควำมส�ำคัญกับ
กำรพัฒนำบุคคลในองค์รวม ทั้งมิติของควำมรู้และคุณธรรมคู่กัน เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน อันจะส่งผลให้
ประชำคมโลกอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข
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จำกแนวคิดดังกล่ำว กระทรวงศึกษำธิกำรจึงได้ประกำศใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 เพื่อเป็นกรอบทิศทำงในกำรพัฒนำเยำวชนของชำติเข้ำสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีคุณธรรมบนพื้นฐำนของควำมเป็นไทยควบคู่กับควำมเป็นสำกล รักควำมเป็นไทย มีสมรรถนะส�ำคัญ
ของผู้เรียน 5 ประกำร ได้แก่ ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร กำรคิด กำรแก้ปัญหำ กำรใช้ทักษะชีวิต กำรใช้
เทคโนโลยี สำมำรถท�ำงำนร่วมกับผู้อื่นและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่ำงสันติ ในระดับที่ไม่ต�่ำกว่ำนักเรียน
ของนำนำอำรยประเทศ ส่งผลต่อกำรพัฒนำประเทศแบบยั่งยืน เป็นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถให้คนไทยก้ำวทัน
ต่อควำมเปลี่ยนแปลงและควำมก้ำวหน้ำของโลก มีศักยภำพในกำรแข่งขันในเวทีโลก
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5) การสอนภาษาต่ า งประเทศต้ อ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ในยุ ค โลกไร้ พ รมแดน ผู ้ มี ค วำมรู ้
ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำษำที่ใช้สื่อสำรกันอย่ำงกว้ำงขวำง เช่น ภำษำอังกฤษ หรือภำษำจีน
ย่อมมีควำมได้เปรียบในกำรติดต่อสื่อสำร กำรเจรจำต่อรองในเรื่องต่ำง ๆ ตลอดจนกำรประกอบอำชีพ กำรจัด
กำรเรียนกำรสอนจึงควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกำสพัฒนำทักษะภำษำต่ำงประเทศอย่ำงเต็มศักยภำพ

สิ่งเหล่ำนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ครูต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเป้ำหมำยของหลักสูตรและกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้อย่ำงถ่องแท้ สำมำรถน�ำไปถ่ำยทอดแก่ผู้เรียน และประยุกต์ใช้สื่ออุปกรณ์ต่ำง ๆ ตลอดจนนวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

จำกกำรก�ำกับติดตำมกำรด�ำเนินงำนของโรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ในปีกำรศึกษำ
2553 - 2554 พบปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติบำงประกำร ได้แก่ กำรใช้ค�ำบำงค�ำอำจท�ำให้เกิดกำรเข้ำใจผิด
ว่ำมีควำมซ�้ำซ้อนกับหลักสูตรบำงหลักสูตร และกำรจัดสำระเพิ่มเติมในหลักสูตรของสถำนศึกษำหลำยแห่ง
ยังไม่สอดคล้องกับโครงสร้ำงเวลำเรียนที่ก�ำหนดในหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
นอกจำกนั้น เสียงสะท้อนของสังคมทั่วไปบ่งชี้ให้เห็นว่ำ ทักษะและควำมสำมำรถที่จ�ำเป็นที่จะช่วย ท�ำให้
เด็กและเยำวชนไทยสำมำรถพัฒนำตนเองไปสู่ควำมเป็นสำกล ได้แก่ ทักษะและควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์
กำรคิดสร้ำงสรรค์ กำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รวมถึงทักษะและควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี และทักษะ
และควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนร่วมกับผู้อื่น ยังไม่อยู่ในระดับที่น่ำพอใจ
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O - NET) ผลกำรทดสอบควำมถนัดทั่วไป (GAT)
และผลกำรทดสอบควำมถนั ด ทำงวิ ช ำกำรและวิ ช ำชี พ (PAT) ของนั ก เรี ย นในภำพรวมอยู ่ ใ นระดั บ ต�่ ำ
และมีกำรกระจำยสูง ยังไม่เป็นที่พึงพอใจ
ผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรประเมินผลนักเรียนนำนำชำติ (Programme for International Student
Assessment: PISA) จั ด โดย Organization for Economic Co-operation and Development :
OECD มีประเทศเข้ำร่วมโครงกำรประมำณ 70 ประเทศ คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนไทยต�่ำกว่ำคะแนนเฉลี่ย
ของนำนำชำติมำก
ส่วนผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรกำรศึกษำแนวโน้มกำรจัดกำรศึกษำด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์
ระดับนำนำชำติ (Trended in International Mathematics and Science Study : TIMSS) จัดโดย
The International Association for the Evaluation of Educational Achievement : IEA มีประเทศ
เข้ำร่วมโครงกำรประมำณ 60 ประเทศ คะแนนของนักเรียนไทยโดยเฉลี่ยต�่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของนักเรียนนำนำชำติ
มำกเช่นกัน
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โรงเรี ย นมำตรฐำนสำกลจึ ง เป็ น นวั ต กรรมกำรจั ด กำรศึ ก ษำที่ ส� ำ นั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำ
ขั้นพื้นฐำนน�ำมำใช้เป็นมำตรกำรเร่งด่วนในกำรยกระดับกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำนเทียบเท่ำสำกล
โดยเริ่มด�ำเนินกำรน�ำร่องในปีกำรศึกษำ 2553 กับโรงเรียน จ�ำนวน 500 โรงเรียน ทั้งระดับประถมศึกษำและ
มัธยมศึกษำ ด้วยกำรให้โรงเรียนในโครงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและจัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน
บรรลุ คุ ณ ภำพตำมมำตรฐำนกำรเรี ย นรู ้ แ ละตั ว ชี้ วั ด ที่ ก� ำ หนดของหลั ก สู ต รแกนกลำงกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน
พุทธศักรำช 2551 และเพิ่มเติมสำระกำรเรียนรู้ควำมเป็นสำกล

3

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้เล็งเห็นควำมจ�ำเป็นอย่ำงรีบด่วนที่จะต้องเร่งหำวิธีกำร
ที่มีประสิทธิภำพในกำรพัฒนำทักษะและควำมสำมำรถต่ำง ๆ ดังกล่ำวให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เพื่อให้เป็นพื้นฐำน
ที่จะเติบโตเป็นคนไทยที่มีควำมคิดเป็นสำกล มีควำมสำมำรถในกำรร่วมมือท�ำงำนและแข่งขันกับนำนำชำติ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพรำะสิ่งเหล่ำนี้จะท�ำให้ประเทศไทยด�ำรงอยู่ในเวทีระดับนำนำชำติได้อย่ำงรู้เท่ำทัน
สมศักดิ์ศรี เคียงบ่ำเคียงไหล่ ไม่ถูกเอำรัดเอำเปรียบ ได้รับประโยชน์ในสิ่งที่ควรจะได้รับ และมีคุณภำพชีวิตที่ดี
สำมำรถด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่ำงสงบ สันติ ถ้อยทีถ้อยอำศัยและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

จำกข้อมูลดังกล่ำวท�ำให้สังคมทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศสรุปและเชื่อว่ำคุณภำพกำรศึกษำ
ของประเทศไทยเมื่อเทียบกับคุณภำพกำรศึกษำของนำนำชำติยังอยู่ในระดับต�่ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภำพลักษณ์
และควำมเชื่อมั่นที่ต่ำงชำติมีต่อประเทศไทย ตลอดจนกำรลงทุนของต่ำงชำติในประเทศไทยมำก จึงจ�ำเป็น
ต้องพัฒนำและปรับปรุงกำรศึกษำไทยให้มีคุณภำพทัดเทียมกับกำรศึกษำของนำนำชำติ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจึงได้พิจำรณำทบทวนจุดที่เป็นปัญหำในกำรด�ำเนินงำน
ของโรงเรียนมำตรฐำนสำกลและพัฒนำปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน
และกำรบริหำรจัดกำรส�ำหรับโรงเรียนในโครงกำร โดยเริ่มต้นใช้ในปีกำรศึกษำ 2555 เพื่อให้กำรพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนในโรงเรียนมำตรฐำนสำกลเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ กำรพัฒนำปรับปรุงหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนที่ปรับปรุงใหม่ ก�ำหนดให้ใช้กระบวนกำร
เรียนรู้ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น เป็นเครื่องมือส�ำคัญในกำรพัฒนำผู้เรียนผ่ำนกำรเรียนรู้สำระกำรศึกษำค้นคว้ำ
ด้วยตนเอง (Independent Study: IS) ซึ่งมีกระบวนกำรส�ำคัญในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เรียกว่ำ “บันได 5 ขั้น
ของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนมำตรฐำนสำกล” ได้แก่
1. การตั้งประเด็นค�าถาม/ สมมติฐาน (Hypothesis Formulation) กำรฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด
สังเกต ตั้งค�ำถำมอย่ำงมีเหตุผล และสร้ำงสรรค์
2. การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) กำรฝึก
ให้ผู้เรียนแสวงหำควำมรู้ ข้อมูล และสำรสนเทศ จำกแหล่งเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย
3. การสรุปองค์ความรู้ (Knowledge Formation) กำรฝึกให้ผู้เรียนน�ำควำมรู้และสำรสนเทศ
หรือข้อมูลที่ได้จำกกำรแสวงหำควำมรู้ มำถกแถลง อภิปรำย เพื่อสรุปและสร้ำงองค์ควำมรู้
4. การสื่อสารและการน�าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) กำรฝึกให้
ผู้เรียนน�ำควำมรู้ที่ได้มำสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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5. การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) กำรฝึกให้ผู้เรียนน�ำควำมรู้สู่กำรปฏิบัติ
เพื่อน�ำองค์ควำมรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคมและชุมชนรอบตัวตำมวุฒิภำวะของผู้เรียน
ผลจำกกำรด�ำเนินกำรจัดท�ำหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน โดยกำรน�ำ “บันได 5 ขั้น ของกำรจัด
กำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนมำตรฐำนสำกล” ไปสู่กำรปฏิบัติของโรงเรียนมำตรฐำนสำกลและผลกำรเข้ำร่วม
โครงกำรประเมินผลนำนำชำตินักเรียน (PISA) ของโรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่ได้รับกำรสุ่มเข้ำสอบ ในปี 2012
2015 และ 2018 เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนของโรงเรียนมำตรฐำนสำกลกับค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ พบว่ำ
โรงเรียนมำตรฐำนสำกลมีผลกำรทดสอบสูงกว่ำผลกำรทดสอบระดับประเทศ ทุกรำยวิชำและทุกปีที่มีกำรจัดสอบ
และเมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนของโรงเรียนมำตรฐำนสำกลกับค่ำเฉลี่ยของ OECD พบว่ำ ในปี 2012 นักเรียน
ของโรงเรียนมำตรฐำนสำกลมีคะแนนสูงกว่ำ OECD ทุกรำยวิชำ ส่วนในปี 2015 และ 2018 แม้ว่ำจะมีคะแนน
เฉลี่ยต�่ำกว่ำทุกรำยวิชำ แต่ผลกำรประเมินด้ำนคณิตศำสตร์และด้ำนวิทยำศำสตร์มีแนวโน้มค่ำพัฒนำกำร
สูงขึ้น ทั้งนี้ ควำมคำดหวังของควำมส�ำเร็จของโรงเรียนมำตรฐำนสำกลคือ โรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่ได้รับกำรสุ่ม
เข้ำสอบโครงกำร PISA หรือ TIMSS มีคะแนนเฉลี่ยผลกำรสอบไม่ต�่ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนนำนำชำติ
ที่เข้ำร่วมโครงกำร

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย วิสัยทัศน์ และเป้ำหมำยของกำรพัฒนำดังกล่ำวข้ำงต้น ส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนจึ ง ได้ ข ยำยผลกำรด� ำ เนิ น งำนของโครงกำรโรงเรี ย นมำตรฐำนสำกล
เพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกล รวมทั้งเป็นกำร
ลดควำมเหลื่อมล�้ำทำงกำรศึกษำ ผู้เรียนได้รับพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพเป็นคนไทย 4.0

2. ลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนมำตรฐำนสำกล หมำยถึง โรงเรียนที่มีกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
และกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีศักยภำพเป็นพลโลก มีทักษะ ควำมรู้
ควำมสำมำรถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับเดียวกับมำตรฐำนสำกล หรือมำตรฐำนของประเทศ
ชั้ น น� ำ ที่ มี คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำสู ง สอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต รแกนกลำงกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพเยำวชนส�ำหรับยุคศตวรรษที่ 21 ตำมปฏิญญำว่ำด้วยกำรจัดกำร
ศึกษำของ UNESCO ทั้ง 4 ด้ำน คือ Learning to Know, Learning to Do, Learning to Live Together,
และ Learning to Be

3. การด�าเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล
กำรด�ำเนินงำนของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล จะประสบควำมส�ำเร็จได้จะต้องมีกำรพัฒนำหลำยมิติ
ไปพร้อมกัน โดยจะต้องด�ำเนินกำรทั้งระบบ คือ ด้ำนหลักสูตร ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร มิใช่เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพียงบำงส่วนของโรงเรียน หรือเพียงจัดเป็นแผนกำรเรียนมำตรฐำนสำกล
กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนมำตรฐำนสำกลจะต้องมีจุดมุ่งหมำยและทิศทำงที่ชัดเจน ดังนี้
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นอกจำกนี้ ปัจจุบันรัฐบำลไทยได้มีกำรก�ำหนดยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ที่เน้น
กำรใช้ควำมรู้สร้ำงนวัตกรรม กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้ก�ำหนด
วิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 “ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำ
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” คนไทย 4.0 เป็นผู้มีควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถสูง เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ในศตวรรษที่ 21 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้มุ่งเน้นกำรเสริมสร้ำง
และพัฒนำศักยภำพคน ให้ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพสูงตำมมำตรฐำนสำกล และสำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
อย่ำงต่อเนื่อง แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้มุ่งเน้นกำรพัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2564 - 2565)
ได้ ก� ำ หนดเป้ ำ หมำยเพื่ อ ให้ ผู ้ เ รี ย นทุ ก กลุ ่ ม วั ย ได้ รั บ กำรศึ ก ษำที่ มี คุ ณ ภำพตำมมำตรฐำน มี ทั ก ษะที่ จ� ำ เป็ น
ของโลกอนำคต สำมำรถแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท�ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้ำที่มีควำมรับผิดชอบ มีจิตสำธำรณะ มีควำมรัก
และควำมภำคภูมใิ จในควำมเป็นไทย มุง่ เน้นกิจกรรมกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสูก่ ำรเรียนรูฐ้ ำนสมรรถนะ
เพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีหลักสูตรกำรศึกษำที่ยืดหยุ่น ตอบสนองต่อควำมถนัดและ
ควำมสนใจของผู้เรียนรำยบุคคล จัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำสมรรถนะแบบผู้เรียนสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้น
กระบวนกำรเรียนรู้แบบถักทอควำมรู้ ทักษะ คุณลักษณะผู้เรียนเข้ำด้วยกันด้วยกำรลงมือปฏิบัติจริง (Active
Learning) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจและเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุขและพัฒนำควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

3.1 เพื่อยกระดับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เทียบเคียงมำตรฐำนสำกล หรือมำตรฐำนของประเทศ
ชั้นน�ำที่มีคุณภำพกำรศึกษำสูง ได้แก่ประเทศที่ประสบควำมส�ำเร็จสูงในกำรเข้ำร่วมโครงกำร PISA หรือ TIMSS
โดยค�ำนึงถึงควำมแตกต่ำงของผู้เรียนทำงด้ำนสติปัญญำ ควำมสำมำรถ และควำมถนัด มีกำรจัดกำรเรียนรู้
ที่เหมำะสมในกำรเพิ่มพูนศักยภำพของผู้เรียน ส่งเสริมพหุปัญญำของผู้เรียน บนพื้นฐำนของควำมเข้ำใจและรู้ใจ
มีกำรใช้กระบวนกำรคัดกรองในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรำยบุคคล เพื่อให้สำมำรถพัฒนำไปสู่จุดสูงสุด
แห่งศักยภำพ
3.2 เพื่ อ ยกระดั บ กำรบริ ห ำรจั ด กำรของโรงเรี ย นให้ มี ก ำรบริ ห ำรด้ ว ยระบบคุ ณ ภำพตำมเกณฑ์
รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (Thailand Quality Award: TQA) ทั้งนี้เพื่อให้กำรพัฒนำศักยภำพของโรงเรียน
ด�ำเนินไปตำมมำตรฐำนสำกล หรือมำตรฐำนของประเทศชั้นน�ำที่มีคุณภำพกำรศึกษำสูงทั้งหลำย แต่ในสภำพ
ควำมเป็นจริงกำรด�ำเนินงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกลของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พบว่ำ
โรงเรียนมำตรฐำนสำกลมีควำมแตกต่ำงกันทั้งบริบท ศักยภำพ ขนำดโรงเรียน รวมทั้งสภำพแวดล้อมอื่น ๆ
ดังนั้นเพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพของโรงเรียนเกิดกำรพัฒนำ จึงก�ำหนดให้มีกำรบริหำร
จัดกำรด้วยระบบคุณภำพ เป็น 3 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ ระดับโรงเรียน (School Quality Award : ScQA)
ระดับที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ ระดับส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(Office of the Basic Education Commission Quality Award : OBECQA)
ระดับที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ ระดับชำติ (Thailand Quality Award : TQA)
ทั้งนี้ หวังว่ำรูปแบบและแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพในแต่ละระดับจะท�ำให้โรงเรียน
เกิดกำรพัฒนำอย่ำงมีขั้นตอน สอดคล้องกับสภำพปัจจุบันและบริบทของโรงเรียน

ปัจจุบัน ปี 2565 มีโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่ได้รับรำงวัลคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรด้วยระบบคุณภำพแห่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน ประกอบด้วย โรงเรียนมำตรฐำนสำกล
ที่อยู่ในระดับเกณฑ์ รำงวัล ScQA จ�ำนวน 706 โรงเรียน และระดับเกณฑ์รำงวัล OBECQA จ�ำนวน 403 โรงเรียน

ฉบับแก้ไข 2565

4. ความส�าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

3.3 เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีศักยภำพเป็นพลโลก โดยเน้นควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร สื่อสำรสองภำษำ
ล�้ำหน้ำทำงควำมคิด ผลิตงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

ควำมส�ำเร็จขั้นสุดท้ำยของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล คือ คุณภาพของผู้เรียน โรงเรียนที่ได้รับกำรประเมิน
ว่ำมีหลักสูตร กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และกำรบริหำรจัดกำรที่ดีเยี่ยม แต่กำรประเมินคุณภำพของผู้เรียน
ยังไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่โรงเรียนได้ก�ำหนดไว้ ก็ไม่ถือว่ำโรงเรียนนั้นประสบควำมส�ำเร็จในกำรเป็นโรงเรียน
มำตรฐำนสำกล

ฉบับแก้ไข 2565

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

ควำมส� ำ เร็ จ ด้ ำ นกำรพั ฒ นำหลั ก สู ต ร กำรจั ด กิ จ กรรมกำรเรี ย นกำรสอน และกำรบริ ห ำรจั ด กำร
โรงเรียนด้วยระบบบริหำรคุณภำพ ถือเป็นควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนินงำนของโรงเรียนมำตรฐำนสำกลบนพื้นฐำน
ควำมเชื่ อ ว่ ำ ถ้ ำ โรงเรี ย นมี ห ลั ก สู ต รกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนและมี ร ะบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรโรงเรี ย นที่ ดี
ก็จะช่วยท�ำให้ผู้เรียนมีคุณภำพที่ดีขึ้นเป็นล�ำดับ
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ควำมส�ำเร็จของโรงเรียนในกำรด�ำเนินงำนตำมโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกลจะพิจำรณำจำกคุณภำพ
ของผู้เรียนที่เพิ่มขึ้นตำมเป้ำหมำยที่แต่ละโรงเรียนก�ำหนดและท�ำควำมตกลงไว้กับโครงกำรเป็นส�ำคัญ

ความส�าเร็จของการด�าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล สรุปได้ดังนี้
เป็นเลิศวิชาการ
สื่อสารสองภาษา

ล�้าหน้าทางความคิด

ผู้เรียนมีศักยภาพ
เป็นพลโลก

ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์

ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม

ผู้เรียน
หลักสูตร
และกิจกรรม
การเรียนการสอน

ครู

การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์ระดับคุณภาพแห่งชาติ
(Thailand Quality Award: TQA)
ระดับคุณภาพ สพฐ.

ระดับคุณภาพโรงเรียน

ฉบับแก้ไข 2565

(School Quality Award: ScQA)
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(Office of the Basic Education Commission Quality Award: OBECQA)

ในอนำคตโครงกำรจะได้จัดให้มีกำรประเมินคุณภำพด้ำนต่ำง ๆ ของนักเรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
เทียบกับคุณภำพนักเรียนของประเทศที่มีคุณภำพกำรศึกษำสูงดังกล่ำวด้วย
ควำมส�ำเร็จของโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกลอีกมุมมองหนึ่งสำมำรถพิจำรณำได้จำกผลกำรเข้ำร่วม
โครงกำรประเมินผลนำนำชำติ ซึ่งในประเทศไทยเข้ำร่วมอยู่ 2 โครงกำร คือ
1. โครงกำรประเมินผลนักเรียนนำนำชำติ PISA จัดโดย OECD
2. โครงกำรกำรศึกษำแนวโน้มกำรจัดกำรศึกษำด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ระดับนำนำชำติ
(TIMSS) จัดโดย IEA
ทั้งโครงกำร PISA และโครงกำร TIMSS จะด�ำเนินกำรครั้งต่อไป ดังนั้น ตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จของโครงกำร
โรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่ส�ำคัญมำกอีกข้อหนึ่งคือ
นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่ได้รับกำรสุ่มเข้ำสอบโครงกำร PISA หรือ TIMSS มีคะแนนผลกำรสอบ
โดยเฉลี่ยไม่ต�่ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนนำนำชำติที่เข้ำร่วมโครงกำร PISA หรือ TIMSS ในปีเดียวกัน
กำรประเมินตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จหลำยข้อ ได้ก�ำหนดให้มีกำรสร้ำงเครื่องมือกลำงในกำรทดสอบขึ้น
เป็นกำรเฉพำะด้วย เนื่องจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) เป็นกำรวัดขั้นพื้นฐำน
ตำมหลักสูตร แต่เป้ำหมำยของโรงเรียนมำตรฐำนสำกลก�ำหนดไว้สูงกว่ำนั้น แบบทดสอบกลำงที่สร้ำงขึ้น
จะมีกำรถำมให้นักเรียนได้แสดงเหตุและผล วิธีคิด และวิธีท�ำ นอกจำกนั้น จะจัดให้มีกำรทดสอบภำคปฏิบัติ
กำรสัมภำษณ์ กำรพูดคุยกับนักเรียน และหรือวิธีกำรอื่น ๆ ที่เหมำะสม
ดังนี้

เป้ำหมำยและตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จด้ำนผู้เรียน ในกำรด�ำเนินงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล มี 5 เป้ำหมำย
1. ความเป็นเลิศทางวิชาการ

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนด้ำนต่ำง ๆ อยู่ในระดับสูง เทียบได้ไม่ต�่ำกว่ำนักเรียนของประเทศ
ที่มีคุณภำพกำรศึกษำสูง
2. สื่อสารสองภาษา
นักเรียนมีทักษะและควำมสำมำรถด้ำนภำษำอยู่ในระดับสูง เทียบได้ไม่ต�่ำกว่ำนักเรียนของประเทศ
ที่มีคุณภำพกำรศึกษำสูง

ฉบับแก้ไข 2565

เป้ำหมำยด้ำนผู้เรียนแต่ละข้อได้ระบุด้วยว่ำ โครงกำรมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนำคุณภำพของนักเรียน
ของโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกลให้อยู่ในระดับเดียวกับนักเรียนของประเทศที่มีคุณภำพกำรศึกษำสูง
ซึ่งได้แก่ ประเทศที่มีผลกำรประเมิน PISA อยู่ในกลุ่มสูง

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

เป้ ำ หมำยและตั ว ชี้ วั ด ควำมส� ำ เร็ จ ในกำรด� ำ เนิ น งำนด้ ำ นผู ้ เ รี ย นของโรงเรี ย นมำตรฐำนสำกล
มี 5 เป้ำหมำย แต่ละเป้ำหมำยจะมีตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จที่แตกต่ำงกันไป ในแต่ละปีกำรศึกษำโรงเรียน หรือ
ผู้ด�ำเนินกำรอำจพิจำรณำปรับ ลด เพิ่ม ตัวชี้วัดให้มีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ต่ำง ๆ ของปีนั้น ๆ
ให้มำกยิ่งขึ้นต่อไป
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5. เป้าหมายความส�าเร็จในการด�าเนินงานด้านผู้เรียน

3. ล�้าหน้าทางความคิด
นักเรียนมีทักษะและควำมสำมำรถในกำรคิดและทักษะและควำมช�ำนำญในกำรใช้ ICT ในระดับสูง
เทียบได้ไม่ต�่ำกว่ำนักเรียนของประเทศที่มีคุณภำพกำรศึกษำสูง
4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
นักเรียนมีทักษะและควำมสำมำรถเกี่ยวกับกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (Independent Study)
และมีศักยภำพ ทักษะ และควำมสำมำรถในกำรผลิตผลงำนต่ำง ๆ อย่ำงมีคุณภำพ เทียบได้ไม่ต�่ำกว่ำนักเรียน
ของประเทศที่มีคุณภำพกำรศึกษำสูง
5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
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นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และลักษณะเฉพำะของชำติต่ำง ๆ ในระดับสูง
มีควำมมุ่งมั่นจริงจังในกำรท�ำงำน ไม่ย่อท้อต่อปัญหำอุปสรรค มีจิตสำธำรณะ มีส�ำนึกในกำรบริกำรสังคม
และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในระดับสูง เทียบได้ไม่ต�่ำกว่ำนักเรียนของประเทศที่มีคุณภำพกำรศึกษำสูง

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนมำตรฐำนสำกล มุ่งเน้นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมสำมำรถ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 และเป็นไปตำมปฏิญญำว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำของ UNESCO ได้แก่
Learning to Know :
หมำยถึง กำรเรียนเพื่อให้มีควำมรู้ในสิ่งต่ำง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อไป ได้แก่ กำรรู้จักแสวงหำ
ควำมรู้ กำรต่อยอดควำมรู้ที่มีอยู่ และรวมทั้งกำรสร้ำงควำมรู้ขึ้นมำใหม่
Learning to do :
หมำยถึ ง กำรเรี ย นเพื่ อ กำรปฏิ บั ติ ห รื อ ลงมื อ ท� ำ ซึ่ ง น� ำ ไปสู ่ ก ำรประกอบอำชี พ จำกควำมรู ้
ที่ได้ศึกษำมำ รวมทั้งกำรปฏิบัติเพื่อสร้ำงประโยชน์ให้สังคม
Learning to live together :
หมำยถึง กำรเรียนรู้เพื่อกำรด�ำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่ำงมีควำมสุข ทั้งกำรด�ำเนินชีวิต
ในกำรเรียน ครอบครัว สังคม และกำรท�ำงำน
Learning to be :
หมำยถึง กำรเรียนรู้เพื่อให้รู้จักตัวเองอย่ำงถ่องแท้ รู้ถึงศักยภำพ ควำมถนัด ควำมสนใจของตนเอง
สำมำรถใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถของตนเองให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม เลือกแนวทำงกำรพัฒนำตนเองตำมศักยภำพ
วำงแผนกำรเรียนต่อ กำรประกอบอำชีพที่สอดคล้องกับศักยภำพของตนเองได้
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ พั ฒ นำผู ้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ภำพ ทั้ ง ในฐำนะพลเมื อ งไทย และพลเมื อ งโลกเที ย บเคี ย งกั บ
นำนำอำรยประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีศักยภำพที่ส�ำคัญดังนี้
1. ความรู้พื้นฐานในยุคดิจิทัล
มีควำมรู้พื้นฐำนที่จ�ำเป็นทำงวิทยำศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ เทคโนโลยี รู้ภำษำ ข้อมูล และทัศนภำพ
รู้พหุวัฒนธรรมและมีควำมตระหนักส�ำนึกระดับโลก
2. ความสามารถคิดประดิษฐ์อย่างมีความสามารถในการปรับตัว
สำมำรถจัดกำรกับสภำวกำรณ์ที่มีควำมซับซ้อน เป็นบุคคลที่ใฝ่รู้ สำมำรถก�ำหนด/ตั้งประเด็นค�ำถำม
เพื่อน�ำไปสู่กำรศึกษำค้นคว้ำ แสวงหำควำมรู้ มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์ ข้อมูล สำรสนเทศ
และสรุปองค์ควำมรู้ ใช้ข้อมูลเพื่อกำรตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่ำงเหมำะสม
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3. ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
ควำมสำมำรถในกำรรั บ และส่ ง สำร กำรเลื อ กรั บ หรื อ ไม่ รั บ ข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรด้ ว ยหลั ก เหตุ ผ ล
และควำมถูกต้อง มีวัฒนธรรมในกำรใช้ภำษำถ่ำยทอดควำมคิด ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมรู้สึก และทัศนะ
ของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรและประสบกำรณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำตนเองและสังคม
รวมทั้งมีทักษะในกำรเจรจำต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหำควำมขัดแย้งต่ำง ๆ ตลอดจนสำมำรถเลือกใช้วิธีกำร
สื่อสำรที่มีประสิทธิภำพโดยค�ำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ควำมสำมำรถในกำรน�ำกระบวนกำรต่ำง ๆ ไปใช้ในกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง เข้ำใจควำมสัมพันธ์และกำรเปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม น�ำไปสู่
กำรปฏิบตั แิ ละน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม บริกำรสำธำรณะ ซึง่ หมำยถึงกำรเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
กำรสืบค้นควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ และวิธีกำรที่หลำกหลำย เลือกและใช้เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ และ
มีทักษะกระบวนกำรทำงเทคโนโลยี เพื่อกำรพัฒนำตนเองและสังคมในด้ำนกำรเรียนรู้ กำรสื่อสำร กำรท�ำงำน
กำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ ถูกต้อง เหมำะสม และมีคุณธรรม
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กำรที่ผู้เรียนจะได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพดังกล่ำว ย่อมต้องอำศัยหลักสูตรสถำนศึกษำ ที่เหมำะสม
คือ ต้องได้รับกำรออกแบบเป็นอย่ำงดี มีเป้ำหมำยและกระบวนกำรด�ำเนินงำนที่เป็นระบบ ด้วยควำมร่วมมือ
ของบุ ค ลำกรทุ ก ฝ่ ำ ยในโรงเรี ย น หลั ก สู ต รสถำนศึ ก ษำของโรงเรี ย นมำตรฐำนสำกลเป็ น หลั ก สู ต รที่ ใ ช้
เป็นเป้ำหมำยและทิศทำงในกำรยกระดับกำรจัดกำรศึกษำทั้งโรงเรียน มิใช่กำรจัดในลักษณะของแผนกำรเรียน
ส�ำหรับผู้เรียนเพียงบำงส่วน กำรออกแบบหลักสูตรจะต้องสอดคล้องกับหลักกำรและแนวคิดของหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ซึ่งผู้เรียนจะได้รับกำรพัฒนำคุณภำพบรรลุตำมมำตรฐำน
กำรเรียนรู้ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 8 กลุ่มสำระ และกิจกรรมกำรพัฒนำผู้เรียนที่ก�ำหนด มีกำรพัฒนำต่อยอด
คุณลักษณะที่เทียบเคียงกับสำกลทั้งในระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้น และมัธยมศึกษำตอนปลำย
โดยโรงเรียนพิจำรณำให้สอดคล้อง เหมำะสมกับสภำพควำมพร้อมและจุดเน้นของโรงเรียน
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การจัดท�าหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสู่สากล

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)
เครื่องมือส�าคัญในการพัฒนา
กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ตำมบันได 5 ขั้น สำมำรถด�ำเนินกำรได้หลำกหลำยวิธีและกำรให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้สำระกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (Independent Study : IS) นับเป็นวิธีกำรที่มีประสิทธิภำพ วิธีหนึ่ง
ที่ใช้อย่ำงกว้ำงขวำงในกำรพัฒนำผู้เรียน เพรำะเป็นกำรเปิดโลกกว้ำงให้ผู้เรียนได้ศึกษำค้นคว้ำอย่ำงอิสระ
ในเรื่องหรือประเด็นที่ตนสนใจ เริ่มตั้งแต่กำรก�ำหนดประเด็นปัญหำ ซึ่งอำจเป็น Public Issue และ Global
Issue และด� ำ เนิ น กำรค้ น คว้ ำ แสวงหำควำมรู ้ จ ำกแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ห ลำกหลำย มี ก ำรวิ เ ครำะห์ สั ง เครำะห์
กำรอภิ ป รำยแลกเปลี่ ย นควำมคิ ด เห็ น เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ำรสรุ ป องค์ ค วำมรู ้ จำกนั้ น ก็ ห ำวิ ธี ก ำรที่ เ หมำะสม
ในกำรสื่อสำรน�ำเสนอให้ผู้อื่นได้รับทรำบ และสำมำรถน�ำควำมรู้หรือประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำ
ไปท�ำประโยชน์แก่สำธำรณะ ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้เป็นกระบวนกำร ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันตลอดแนว ภำยใต้สำระ
“การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)” ซึ่งแบ่งเป็น 3 สำระ ประกอบด้วย
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและศักยภำพควำมเป็นสำกล คือ เป็นบุคคล
ที่ มี คุ ณ ภำพ มี ทั ก ษะในกำรค้ น คว้ ำ แสวงหำควำมรู ้ แ ละมี ค วำมรู ้ พื้ น ฐำนที่ จ� ำ เป็ น สำมำรถคิ ด วิ เ ครำะห์
คิดสังเครำะห์คิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิผล มีทักษะชีวิต สำมำรถร่วมมือท�ำงำนกับผู้อื่น
ได้เป็นอย่ำงดี จะต้องมีกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง มีล�ำดับขั้นตอนที่เหมำะสม และสอดคล้อง
กับพัฒนำกำรของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น โดยมีกระบวนกำรส�ำคัญในกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่เรียกว่ำ “บันได 5 ขั้น
ของกำรพัฒนำผู้เรียนสู่มำตรฐำนสำกล (Five steps for student development)” ได้แก่
1. การตั้งค�าถาม/สมมติฐาน (Hypothesis formulation)
เป็นกำรฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด สังเกต ตั้งค�ำถำมอย่ำงมีเหตุผลและสร้ำงสรรค์ ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดกำรเรียนรู้ในกำรตั้งค�ำถำม (Learning to Question)
2. การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information)
เป็นกำรฝึกแสวงหำควำมรู้ ข้อมูล และสำรสนเทศจำกแหล่งเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย เช่น ห้องสมุด
อินเทอร์เน็ตหรือจำกกำรฝึกปฏิบตั ิ ทดลอง เป็นต้น ซึง่ จะส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรูใ้ นกำรแสวงหำควำมรู้ (Learning
to Search)
3. การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Formation)
เป็นกำรฝึกให้ผู้เรียนน�ำควำมรู้และสำรสนเทศที่ได้จำกกำรแสวงหำควำมรู้ มำถกแถลง อภิปรำย
เพื่อน�ำไปสู่กำรสรุปและสร้ำงองค์ควำมรู้ (Learning to Construct)
4. การสื่อสารและน�าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)
เป็นกำรฝึกให้ผู้เรียนน�ำควำมรู้ที่ได้มำสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้เรียน เกิดกำรเรียนรู้
และมีทักษะในกำรสื่อสำร (Learning to Communicate)
5. การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service)
เป็นกำรน�ำควำมรู้สู่กำรปฏิบัติ ซึ่งผู้เรียนจะต้องเชื่อมโยงควำมรู้ไปสู่กำรท�ำประโยชน์ให้กับสังคมและ
ชุมชนรอบตัวตำมวุฒภิ ำวะของผูเ้ รียนและจะส่งผลให้ผเู้ รียนมีจติ สำธำรณะและบริกำรสังคม (Learning to Serve)
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กระบวนการพัฒนาผู้เรียนสู่คุณภาพที่คาดหวัง

IS1 - การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
(Research and Knowledge Formation)
เป็นสำระที่มุ่งให้ผู้เรียนก�ำหนดประเด็นปัญหำ ตั้งสมมติฐำน ค้นคว้ำแสวงหำควำมรู้และฝึกทักษะ
กำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์และสร้ำงองค์ควำมรู้
IS2 - การสื่อสารและการน�าเสนอ
(Communication and Presentation)
เป็นสำระที่มุ่งให้ผู้เรียนน�ำควำมรู้ที่ได้รับ มำพัฒนำวิธีกำรถ่ำยทอด/สื่อสำรควำมหมำย/แนวคิด ข้อมูล
และองค์ควำมรู้ ด้วยวิธีกำรน�ำเสนอที่เหมำะสมหลำกหลำยรูปแบบและมีประสิทธิภำพ
IS3 - การน�าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม
(Social Service Activity)
เป็นสำระที่มุ่งให้ผู้เรียนน�ำองค์ควำมรู้ / ประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ไปสู่กำรปฏิบัติ หรือน�ำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม เกิดบริกำรสำธำรณะ (Public Service)
โรงเรียนต้องน�ำสำระ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ไปสู่กำรเรียน
กำรสอนด้วยกำรจัดท�ำรำยวิชำ ออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ตำมแนวทำงที่ก�ำหนด
โดยพิจำรณำให้สอดคล้องกับบริบท วัย และพัฒนำกำรของผู้เรียน ซึ่งอำจแตกต่ำงกันในระดับประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำตอนต้นและมัธยมศึกษำตอนปลำย ตัวอย่ำงรำยละเอียดน�ำเสนอตำมเป้ำหมำยคุณภำพผูเ้ รียนทีก่ ำ� หนด

ฉบับแก้ไข 2565

กำรพัฒนำผู้เรียนผ่ำนสำระกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ครูผู้สอน
จะต้องพิจำรณำให้เหมำะสมกับวัยและพัฒนำกำรของผู้เรียน กิจกรรมกำรเรียนรู้ ควำมยำก - ง่ำยของชิ้นงำน
พร้อมภำระงำนที่ปฏิบัติจะต้องเหมำะสม เป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียนแต่ละระดับที่ก�ำหนดนี้ เป็นเป้ำหมำยและ
กรอบทิศทำงที่ครูจะใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดและประเมินผล
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนในสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ป.1-3

ป.4-6

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

* ตั้งค�ำถำม
* ตัง้ ประเด็น/ค�ำถำม * ตั้งประเด็นค�ำถำม
* ตั้งประเด็น/ค�ำถำม
ข้อสงสัยเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับเรื่องรำว
ในเรื่องที่ตนสนใจโดย
เกี่ยวกับสถำนกำรณ์
สิ่งใกล้ตัว
ง่ำย ๆ สิ่งแวดล้อม เริ่มจำกตัวเองเชื่อมโยง ปัจจุบันและสังคมโลก
หรือบุคคลใกล้ตัว กับชุมชนท้องถิ่น
* ตั้งสมมติฐำนและให้
* ตั้งสมมติฐำนตำม ประเทศ
เหตุผลที่สนับสนุน
จินตนำกำรของ * ตั้งสมมติฐำนและให้
หรือโต้แย้งประเด็น
ตนเอง และ/หรือ เหตุผลโดยใช้ควำมรู้
ควำมรู้โดยใช้ควำมรู้
ตำมควำมรู้ และ
จำกสำขำวิชำต่ำง ๆ
จำกสำขำวิชำต่ำง ๆ
ประสบกำรณ์
และมีทฤษฎีรองรับ
ของตน

* ศึกษำ ค้นคว้ำ
2. กำรสืบค้นควำมรู้ * ศึกษำ ค้นคว้ำ
แสวงหำข้อมูล
จำกแหล่งเรียนรูแ้ ละ แสวงหำข้อมูล
สำรสนเทศหรือ
ค�ำตอบจำกบุคคล ค�ำตอบจำก
สมมติฐำน
จำกกำรปฏิบัติ
ใกล้ตัว/แหล่ง
ที่ตั้งไว้จำกแหล่ง
ทดลอง
ข้อมูลพื้นฐำน
ค้นคว้ำใกล้ตัว
(Searching for
ง่ำย ๆ
(เช่น บุคคล
Information)
* จัดล�ำดับขั้นตอน
หนังสือ
ในกำรรวบรวม
หนังสือพิมพ์
ข้อมูล
กำรปฏิบัติทดลอง
* ท�ำงำนบรรลุ
หรืออื่น ๆ)
ผลส�ำเร็จภำยใต้
กำรดูแลก�ำกับ * ออกแบบ วำงแผน
อย่ำงง่ำยในกำร
และช่วยเหลือ
รวบรวมและล�ำดับ
ของครูอย่ำง
ขั้นตอนกำรเก็บ
ใกล้ชิด
ข้อมูล
* ท�ำงำนบรรลุ
ผลส�ำเร็จภำยใต้
กำรดูแล ก�ำกับ
และช่วยเหลือ
ของครูอย่ำง
ใกล้ชิด

* ศึกษำ ค้นคว้ำ แสวงหำ
ควำมรู้เกี่ยวกับ
สมมติฐำนที่ตั้งไว้จำก
แหล่งเรียนรูห้ ลำกหลำย
(เช่น ห้องสมุดออนไลน์
วำรสำร กำรปฏิบัติ
ทดลองหรืออื่น ๆ)
* ออกแบบ วำงแผน
รวบรวมข้อมูล โดยใช้
กระบวนกำรรวบรวม
ข้อมูลอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
* ใช้กระบวนกำรกลุ่ม
ในกำรแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นโดยใช้
ควำมรู้จำกสำขำวิชำ
ต่ำง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่ครบถ้วนสมบูรณ์
* ท�ำงำนบรรลุตำม
เป้ำหมำยภำยใต้กรอบ
กำรด�ำเนินงำน
ที่ก�ำหนดโดยกำรดูแล
ก�ำกับและช่วยเหลือ
ของครูอย่ำงต่อเนื่อง

* ศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้
ข้อมูลและสำรสนเทศ
โดยระบุแหล่งเรียนรู้
ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ
* ออกแบบ วำงแผน
รวบรวมข้อมูลโดยใช้
กระบวนกำรรวบรวม
ข้อมูลที่มีประสิทธิภำพ
* ใช้กระบวนกำรกลุ่ม
แลกเปลีย่ นควำมคิดเห็น
โดยใช้ควำมรู้จำก
สำขำวิชำต่ำง ๆ และ
พิจำรณำควำมน่ำเชือ่ ถือ
ของแหล่งเรียนรู้อย่ำงมี
วิจำรณญำณเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ครบถ้วน
สมบูรณ์
* ท�ำงำนบรรลุตำม
เป้ำหมำยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพโดย
ค�ำแนะน�ำของครูที่ให้
ค�ำปรึกษำอย่ำงต่อเนื่อง

ฉบับแก้ไข 2565

1. กำรตั้งประเด็น
ค�ำถำม/สมมติฐำน
อย่ำงมีเหตุผล
(Hypothesis
Formulation)

ระดับประถมศึกษา

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

คุณภาพผู้เรียน
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เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนในสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนในสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ต่อ)
คุณภาพผู้เรียน

ระดับประถมศึกษา
ป.1-3

ป.4-6

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

ฉบับแก้ไข 2565
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

3. กำรสรุปองค์ควำมรู้ * บอกสำระส�ำคัญ * จัดกระท�ำข้อมูล * วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้
(Knowledge
ของสิ่งที่สนทนำ
อย่ำงง่ำยจำก
วิธีกำรที่เหมำะสม
Formation)
หรือได้รับฟัง
กำรสืบค้น
* สังเครำะห์และสรุป
* สรุปประเด็น
องค์ควำมรู้ อภิปรำย
ควำมรู้จำกข้อคิด ผลและเปรียบเทียบ
ส�ำคัญ
เชื่อมโยงควำมรู้
* เสนอแนวคิดวิธีกำร
แก้ปัญหำอย่ำงเป็น
ระบบ

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

* อธิบำยควำมเป็นมำ
ของศำสตร์ หลักกำร
และวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษำ
ค้นคว้ำ
* วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้
วิธีกำรที่เหมำะสม
* สังเครำะห์และสรุป
องค์ควำมรู้ อภิปรำยผล
เปรียบเทียบเชื่อมโยง
ควำมรู้
* เสนอแนวคิดวิธีกำร
แก้ปัญหำอย่ำงเป็น
ระบบ
4. กำรสื่อสำรและ
* เขียนหรือวำดภำพ * เขียนและน�ำเสนอ * เรียบเรียงและถ่ำยทอด * เรียบเรียงและถ่ำยทอด
ควำมคิดอย่ำง
เป็นล�ำดับขั้นตอน ควำมคิดอย่ำงชัดเจน
กำรน�ำเสนออย่ำงมี
และพูดน�ำเสนอ
สร้ำงสรรค์เป็นระบบ
เป็นระบบ
เข้ำใจง่ำยใน
ประสิทธิภำพ
เพื่อสื่อสำร
รูปแบบเดี่ยวโดย * น�ำเสนอในรูปแบบเดี่ยว * น�ำเสนอในรูปแบบเดี่ยว
(Effective
เรื่องรำวง่ำย ๆ
หรือกลุ่มเป็นภำษำไทย
หรือกลุ่มโดยใช้สื่อ
ใช้สื่อที่เหมำะสม
Communication)
ได้อย่ำงชัดเจน
หรือภำษำอังกฤษ
ประกอบหลำกหลำย
กับวัย
ไม่สับสน โดยใช้
* เขียนรำยงำนกำรศึกษำ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
สื่อที่เหมำะสม * อ้ำงอิงแหล่ง
ที่หลำกหลำย
ควำมรู้ที่เชื่อถือได้ ค้นคว้ำเชิงวิชำกำร
ควำมยำว 2,500 ค�ำ * เขียนรำยงำนกำรศึกษำ
ค้นคว้ำเชิงวิชำกำร
* อ้ำงอิงแหล่งควำมรู้
เป็นภำษำไทยควำมยำว
ที่เชื่อถือได้อย่ำง
4,000 ค�ำ หรือภำษำ
หลำกหลำย
อังกฤษ ควำมยำว
* เผยแพร่ผลงำน
2,000 ค�ำ
สู่สำธำรณะ
* อ้ำงอิงแหล่งควำมรู้
ที่เชื่อถือได้ ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ
* ใช้กำรสนทนำ/วิพำกษ์
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เช่น e-conference
Social media online

ป.1-3

ป.4-6

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

* น�ำควำมรู้และ
* สำมำรถเชื่อมโยง * น�ำควำมรู้ไปประยุกต์ * น�ำควำมรู้ไปประยุกต์
ข้อคิดที่ได้ไปใช้
ควำมรูส้ กู่ ำรปฏิบตั ิ สร้ำงสรรค์ประโยชน์
สร้ำงสรรค์ประโยชน์
กับเพื่อน ๆ และ
ในสถำนกำรณ์
ต่อโรงเรียนและชุมชน
ต่อสังคมและโลก
คนในครอบครัว
ง่ำย ๆ เพื่อ
* เผยแพร่ควำมรู้และ
* เผยแพร่ควำมรู้และ
ประโยชน์ต่อคน
ประสบกำรณ์ท่ไี ด้จำก
ประสบกำรณ์ที่ได้
ใกล้ชิด และ
กำรลงมือปฏิบัตเิ พื่อ
จำกกำรลงมือปฏิบัติ
โรงเรียน
ประโยชน์ต่อโรงเรียน
เพื่อประโยชน์ต่อสังคม
และชุมชน
และโลก

ฉบับแก้ไข 2565

5. กำรน�ำควำมรู้ไปใช้
บริกำรสังคม

ระดับประถมศึกษา

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล
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เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนในสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ต่อ)

ตอนที่ 33

กำรจัดหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนมำตรฐำนสำกล

กำรน� ำ เสนอสำระกำรศึ ก ษำค้ น คว้ ำ ด้ ว ยตนเอง (Independent Study : IS) ไปจั ด ท� ำ หลั ก สู ต ร
สถำนศึกษำของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ด�ำเนินกำรดังนี้

ระดับประถมศึกษา
หลักสูตรระดับประถมศึกษำซึง่ เป็นระดับชัน้ ทีผ่ เู้ รียนยังเล็กและเหมำะกับกำรจัดกำรเรียนรูท้ มี่ กี ำรเชือ่ มโยง
บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ในลักษณะของหัวเรื่องที่ (Theme) ที่ผู้เรียนสนใจ กำรพัฒนำผู้เรียน
ตำมบันได 5 ขั้น ของกำรพัฒนำผู้เรียนมำตรฐำนสำกลสำมำรถจัดในลักษณะของหน่วยกำรเรียนรู้เฉพำะ หรือ
รำยวิชำเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนตำมควำมเหมำะสมของแต่ละช่วงวัย ดังนี้
ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 : จัดเป็นหน่วยการเรียนรู้เฉพาะและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์)
- หน่วยกำรเรียนรู้เฉพำะ ให้จัดในรำยวิชำพื้นฐำนอย่ำงน้อย 1 รำยวิชำในแต่ละปีกำรศึกษำโดยหน่วย
กำรเรียนรู้ต้องออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ครอบคลุมทั้ง IS1 - กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้
(Research and Knowledge Formation) และ IS2 - กำรสื่อสำรและกำรน�ำเสนอ (Communication and
Presentation) โดยครูอำจก�ำหนดประเด็นที่สนใจเกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัวเพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักตั้งค�ำถำมข้อสงสัย
ตั้งสมมุตติฐำนตำมจินตนำกำรแล้วก�ำหนดให้มีกำรค้นคว้ำแสวงหำค�ำตอบจำกแหล่งข้อมูลพื้นฐำนง่ำย ๆ และ
ให้ผู้เรียนได้สรุปควำมรู้ที่ได้ จำกนั้นให้ผู้เรียนได้ฝึกน�ำข้อมูลควำมรู้หรือค�ำตอบ ที่ได้มำสรุปเรียบเรียงถ่ำยทอด/
สื่อสำรน�ำเสนอด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมหลำกหลำยรูปแบบ

- กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ให้จดั IS3 - การน�าองค์ความรูไ้ ปใช้บริการสังคม (Social Service Activity)
จัดไว้ในกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์เป็นกำรน�ำประสบกำรณ์ สิ่งที่ได้เรียนรู้จำกหน่วยกำรเรียนรู้
เฉพำะที่จัดขึ้นข้ำงต้นไปประยุกต์ใช้ในกำรท�ำประโยชน์ต่อสังคม) ซึ่งในระดับชั้นเด็กเล็กอำจใช้กับบุคคลใกล้ตัว
หรือในโรงเรียนตำมควำมเหมำะสม
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ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 - 6 : จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม 1 รายวิชา (40 ชม./ ปี) ในชั้นปีใด ปีหนึ่ง
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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(ผลผลิต/ร่องรอยหลักฐำนจำกกำรเรียนรู้ ได้แก่ ชิน้ งำน/ภำระงำนทีส่ ะท้อนสิง่ ทีเ่ รียนรูแ้ ละมีกำรน�ำเสนอ
สื่อสำรที่เหมำะสมกับวัย เช่น กำรพูดภำพวำดงำนเขียนง่ำย ๆ งำนที่ลงมือปฏิบัติหรือประดิษฐ์ง่ำย ๆ เป็นต้น)

- รายวิชาเพิ่มเติม ใช้ชื่อรายวิชาการศึกษาเพื่อเรียนรู้ (Knowledge Inquiry) โดยจัดให้เรียน
ในชั้นปีใดปีหนึ่งกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ในรำยวิชำนี้จะต้องครอบคลุมทั้ง IS1 - การศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ ค วามรู ้ (Research and Knowledge Formation) และ IS2 - การสื่ อ สารและการน� า เสนอ
(Communication and Presentation) ในลักษณะที่ยำกและลึกซึ้งขึ้นให้เหมำะสมกับศักยภำพและวุฒิภำวะ
ของผู้เรียนตำมเป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียนที่ก�ำหนด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายวิชาพื้นฐาน)
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษำฯ
ประวัติศำสตร์
สุขศึกษำและพลศึกษำ
ศิลปะ
กำรงำนอำชีพ
ภำษำต่ำงประเทศ
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
รายวิชาเพิ่มเติม
กำรศึกษำเพื่อเรียนรู้

(Knowledge Inquiry) (ครอบคลุม IS1 - IS2)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมผู้เรียน (ลูกเสือ ยุวกำชำด)
- ชมรม ชุมนุม
- กิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ป.6
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ตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชั้นประถมศึกษา
เวลาเรียน (ชั่วโมง)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
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- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้จัด IS3 - การน�าความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity)
โดยให้น�ำควำมรู้หรือประสบกำรณ์ที่เรียนรู้จำกรำยวิชำเพิ่มเติมการศึกษาเพื่อเรียนรู้ (Knowledge Inquiry)
มำปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

(ผลผลิต/ร่องรอยหลักฐำนจำกกำรเรียนรู้ ได้แก่ ชิ้นงำน/ภำระงำนงำนเขียนที่สะท้อนสิ่งที่เรียนรู้ศึกษำ
ค้นคว้ำและมีกำรน�ำเสนอสื่อสำรในลักษณะต่ำง ๆ เช่น งำนเขียนรำยงำน ชิ้นงำน อำจมีกำรใช้อุปกรณ์เครื่องมือ
ที่เหมำะสมกับวัยในกำรสื่อสำรถ่ำยทอดสิ่งที่เรียนรู้แก่ผู้อื่น)

บูรณาการสาระ IS1 - IS2
ในลักษณะหน่วยการเรียนรู้
เฉพาะ

840
40

840
40

840
40

840
40

840
40

840
40

จัดชั้นปีใดปีหนึ่ง
(40 ชั่วโมง/ปี)

จัดกิจกรรมตามสาระ IS3 ในชั้นที่เรียน IS1 - IS2
ไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง/ปี

หมายเหตุ 1) ระดับชัน้ ป.1 - 3 : บูรณำกำรสำระ IS1 - IS2 ในรำยวิชำพืน้ ฐำนทีโ่ รงเรียนพิจำรณำเห็นว่ำเหมำะสม
โดยแยกเป็นหน่วยกำรเรียนรู้เฉพำะที่ชัดเจน
2) ในระดับชั้น ป.4 - 6 : จัดเป็นรำยวิชำเพิ่มเติม 1 รำยวิชำชื่อ กำรศึกษำเพื่อเรียนรู้ (Knowledge
inquiry) (ครอบคลุมสำระกำรเรียนรู้ IS1 - IS2) โดยจัดในชั้นปีใดปีหนึ่ง

3) กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์) ให้น�ำควำมรู้ หรือประสบกำรณ์
ที่เรียนรู้ ศึกษำค้นคว้ำจำก IS1 - IS2 ในหน่วยกำรเรียนรู้เฉพำะ หรือรำยวิชำเพิ่มเติมไปจัดกิจกรรมบริกำรสังคม
(Social Service Activity : IS3)

ตัวอย่างค�าอธิบายรายวิชาชั้นประถมศึกษา
รายวิชาการศึกษาเพื่อเรียนรู้ (Knowledge Inquiry)
รหัสวิชำ I1 _201

ชั้นประถมศึกษำปีที่ _

เวลำ 40 ชั่วโมงต่อปี

ฝึกทักษะกำรสังเกตกำรรับรู้สภำพแวดล้อมและปัญหำเกี่ยวกับเรื่องรำวง่ำย ๆ สิ่งแวดล้อมและบุคคล
ใกล้ตวั ทีก่ ำ� หนดให้ (Knowledge Issue) กำรคิดวิเครำะห์ กำรค้นคว้ำและแสวงหำควำมรู้ ตัง้ ประเด็นควำมรู/้ ค�ำถำม
ก�ำหนดขอบเขต ตั้งสมมติฐำน แสวงหำข้อมูลค�ำตอบตำมจินตนำกำรตำมควำมรู้และประสบกำรณ์ของตนหรือ
แหล่งศึกษำค้นคว้ำใกล้ตัว ออกแบบวำงแผน รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรสืบค้น จัดกระท�ำข้อมูลอย่ำงง่ำย
และสรุปประเด็นควำมรู้จำกข้อคิดส�ำคัญ โดยใช้กระบวนกำรคิด กำรตั้งค�ำถำม/สอบถำมสืบค้นข้อมูลค�ำตอบ
กระบวนกำรปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะในกำรค้นคว้ำแสวงหำควำมรู้ มีทักษะในกำรคิด เขียนและสื่อสำรข้อมูล
ที่เรียนรู้ในรูปแบบกลุ่มหรือรำยบุคคล มีล�ำดับขั้นตอนในกำรน�ำเสนอ เข้ำใจง่ำย โดยใช้สื่อที่เหมำะสมกับวัย
อ้ำงอิงควำมรู้ที่ศึกษำค้นคว้ำและแหล่งควำมรู้ที่เชื่อถือได้ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรคิดวิเครำะห์ สำมำรถ
เชื่อมโยงควำมรู้สู่กำรปฏิบัติในสถำนกำรณ์ง่ำย ๆ ใกล้ตัวที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมหรือบุคคลใกล้ตัว
เห็นคุณค่ำและประโยชน์ของกำรศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะกำรสื่อควำมและกำรน�ำเสนอเห็นคุณค่ำ
และประโยชน์ของกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผลการเรียนรู้

ฉบับแก้ไข 2565

2. วำงแผน ก�ำหนดขอบเขตในกำรรวบรวมและล�ำดับขั้นตอนกำรเก็บข้อมูล ค้นคว้ำ แสวงหำข้อมูล
ค�ำตอบจำกแหล่งค้นคว้ำใกล้ตัว
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1. ตั้งประเด็นควำมรู้ ค�ำถำม ข้อสงสัย (Knowledge Issue) ในสิ่งที่สนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
หรือบุคคลใกล้ตัว

3.

แสวงหำข้อมูลและอ้ำงอิงแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อถือได้

4.

อภิปรำยและวิเครำะห์ข้อมูลกำรสืบค้น

5.

พูดเขียนเพื่อสรุปประเด็นควำมรู้จำกข้อคิดส�ำคัญที่ได้ศึกษำค้นคว้ำ

6.

สื่อสำรและน�ำเสนอเป็นล�ำดับขั้นตอนเข้ำใจง่ำยในรูปแบบกลุ่มหรือรำยบุคคล

7.

ใช้สื่อในกำรน�ำเสนอที่เหมำะสมกับวัย

(หมำยเหตุ : ก�ำหนดผลกำรเรียนรู้สอดคล้องกับเป้ำหมำย คุณภำพผู้เรียนสำระกำรเรียนรู้ด้วยตนเองระดับ
ประถมศึกษำ และรหัสรำยวิชำให้เติมตำมที่โรงเรียนน�ำไปจัดในชั้นปีที่จัดรำยวิชำนี้)

เป้าหมายการด�าเนินกิจกรรม
1. วิเครำะห์องค์ควำมรู้หรือประสบกำรณ์จำกกำรเรียนใน IS1 - IS2 เพื่อก�ำหนดแนวทำงไปสู่
กำรปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม : IS3 (Public Service)
2.

เขียนเป้ำหมำย/วัตถุประสงค์เค้ำโครงกิจกรรม/โครงงำนและแผนปฏิบัติโครงงำน/โครงกำร

3.

ปฏิบัติตำมแผนและตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำทำงกำรปฏิบัติโครงงำน/โครงกำร

4.

ร่วมแสดงควำมคิดเห็น วิเครำะห์ วิพำกษ์กำรปฏิบัติโครงงำน/โครงกำร

5. สรุ ป ผลกำรปฏิ บั ติ กิ จ กรรม/โครงงำน/โครงกำรและแสดงควำมรู ้ สึ ก ควำมคิ ด เห็ น ต่ อ ผลกำร
ปฏิบัติงำนหรือกิจกรรมซึ่งแสดงถึงกำรตระหนักรู้มีส�ำนึกควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

หมำยเหตุ กำรด� ำ เนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมและสำธำรณประโยชน์ ส ำมำรถปรั บ ให้ เ หมำะสมกั บ ควำมสนใจ
ระดับชั้นของผู้เรียนและบริบทควำมพร้อมของสถำนศึกษำแต่ละแห่ง
ระดับมัธยมศึกษา
ให้จัดเป็นรำยวิชำเพิ่มเติม 2 รำยวิชำที่ต่อเนื่องกัน และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนรำยวิชำเพิ่มเติมนั้น
ให้จดั ภำคเรียนละ 1 รำยวิชำในชัน้ ปีใดปีหนึง่ ของระดับชัน้ มัธยมศึกษำตอนต้นและระดับชัน้ มัธยมศึกษำตอนปลำย
ดังนี้

- รายวิชาเพิ่มเติมที่ 1 ใช้ชื่อรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and
Knowledge Formation) (1 - 1.5 หน่วยกิต) ในรำยวิชำนี้ผู้เรียนจะได้รับกำรพัฒนำให้เกิดควำมรู้และทักษะ
ตำมสำระ IS1 - กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ โดยผู้เรียนเลือกประเด็นที่สนใจในกำรเรียนรู้เพื่อก�ำหนด
ประเด็นปัญหำ ตั้งสมมติฐำน ค้นคว้ำแสวงหำควำมรู้จำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ และฝึกทักษะกำรคิด วิเครำะห์
สังเครำะห์และสร้ำงองค์ควำมรู้

ฉบับแก้ไข 2565

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

เป็นกิจกรรมที่น�ำควำมรู้หรือประยุกต์ใช้ควำมรู้หรือประสบกำรณ์จำกสิ่งที่ศึกษำค้นคว้ำและเรียนรู้
จำกรำยวิชำเพิ่มเติมกำรศึกษำเพื่อเรียนรู้ (Knowledge Inquiry : IS1 - IS2) ไปสู่กำรปฏิบัติในกำรสร้ำงสรรค์
โครงงำน/โครงกำรต่ำง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสำธำรณะหรือบริกำรสังคมชุมชนประเทศหรือสังคมโลก
มีกำรก�ำหนดเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ วำงแผนกำรท�ำงำน และตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำ วิเครำะห์วิจำรณ์ผล
ทีไ่ ด้จำกกำรปฏิบตั กิ จิ กรรมหรือโครงงำน/โครงกำร โดยใช้กระบวนกำรกลุม่ เพือ่ ให้ผเู้ รียน มีทกั ษะกำรคิดสร้ำงสรรค์
เป็นกิจกรรมจิตอำสำที่ไม่มีค่ำจ้ำงตอบแทน เป็นกิจกรรมที่ให้มีควำมตระหนักรู้ มีส�ำนึกควำมรับผิดชอบต่อตนเอง
และต่อสังคม
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ตัวอย่างแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์)

- รายวิชาเพิ่มเติมที่ 2 ใช้ชื่อรายวิชาการสื่อสารและการน�าเสนอ (Communication and
Presentation) (1 - 1.5 หน่วยกิต) เป็นกำรเรียนรู้ที่ต่อเนื่องจำกรำยวิชำแรกโดยน�ำสำระ IS2 - กำรสื่อสำร
และกำรน�ำเสนอมำจัดกำรเรียนรู้ ให้ผู้เรียนน�ำสิ่งที่ได้ศึกษำค้นคว้ำจำกรำยวิชำเพิ่มเติมที่ 1 (IS1) กำรศึกษำ
ค้ น คว้ ำ และสร้ ำ งองค์ ค วำมรู ้ มำเขี ย นรำยงำน หรื อ เอกสำรเชิ ง วิ ช ำกำรและน� ำ เสนอเพื่ อ สื่ อ สำรถ่ ำ ยทอด
ข้อมูลควำมรู้ให้ผู้อื่นเข้ำใจ
(ร่องรอยหลักฐำนในกำรเรียนรู้ ได้แก่ ผลงำนกำรเขียนรำยงำนเชิงวิชำกำร 1 ชิ้น และกำรสื่อสำร
น�ำเสนอสิ่งที่ได้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น เป็นภำษำไทย 2,500 ค�ำ ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย เป็นภำษำไทย 4,000 ค�ำ หรือภำษำอังกฤษ 2,000 ค�ำ)

ฉบับแก้ไข 2565

22

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้จัดในกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ โดยให้ผู้เรียนน�ำสิ่ง
ที่เรียนรู้จำกรำยวิชำเพิ่มเติมทั้ง 2 รำยวิชำข้ำงต้นไปประยุกต์ใช้ในกำรท�ำประโยชน์ต่อสังคม

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง/ปี

ฉบับแก้ไข 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายวิชาพื้นฐาน)
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ประวัติศำสตร์
สุขศึกษำและพลศึกษำ
ศิลปะ
กำรงำนอำชีพ
ภำษำต่ำงประเทศ
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
880 (21 นก.) 880 (21 นก.) 880 (21 นก.)
รายวิชาเพิ่มเติม
5 นก.
5 นก.
5 นก.
กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้
จัดสอนในชั้นปีใดปีหนึ่ง
(Research and Knowledge Formation)
(1-1.5 นก.)
กำรสื่อสำรและกำรน�ำเสนอ
จัดสอนในชั้นปีใดปีหนึ่ง
(Communication and Presentation)
(1-1.5 นก.)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
120 ชั่วโมง 120 ชัว่ โมง 120 ชั่วโมง
- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมผู้เรียน (ลูกเสือ ยุวกำชำด)
- ชมรม ชุมนุม
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
จัดกิจกรรมสำระ IS3
ในชั้นปีที่เรียนรำยวิชำเพิ่มเติม
“กำรสื่อสำรและกำรน�ำเสนอ”
(สำระ IS2)
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กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม

เวลาเรียน ชั่วโมง (หน่วยกิต)
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น
ตอนปลาย
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4-6

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษา

1,640 (41 นก.)
40 นก.
จัดสอนในชั้นปีใดปีหนึ่ง
(1-1.5 นก.)
จัดสอนในชั้นปีใดปีหนึ่ง
(1-1.5 นก.)
รวม 3 ปี 360 ชั่วโมง

จัดกิจกรรมสำระ IS3
ในชั้นปีที่เรียนรำยวิชำ
เพิ่มเติม “กำรสื่อสำรและ
กำรน�ำเสนอ”
(สำระ IS2)
รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า
3,600 ชั่วโมง

หมายเหตุ : กำรจัดกำรเรียนกำรสอน IS1 และ IS2 ควรจัดสอนต่อเนื่องในชั้นปีใดปีหนึ่ง
หรือจัดสอนในภำคปลำยของระดับชั้นหนึ่งต่อเนื่องกับภำคต้นในระดับชั้นต่อไปก็ได้

ตัวอย่างค�าอธิบายรายวิชา
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(Research and Knowledge Formation)
รำยวิชำเพิ่มเติม I2_201

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3

จ�ำนวน 1- 1.5 หน่วยกิต

ศึ ก ษำวิ เ ครำะห์ ฝ ึ ก ทั ก ษะตั้ ง ประเด็ น ปั ญ หำ/ตั้ ง ค� ำ ถำมในเรื่ อ งที่ ส นใจโดยเริ่ ม จำกตนเองเชื่ อ มโยง
กับชุมชนท้องถิ่นและประเทศตั้งสมมติฐำนและให้เหตุผล โดยใช้ควำมรู้จำกศำสตร์สำขำต่ำง ๆ ค้นคว้ำแสวงหำ
ควำมรู้เกี่ยวกับสมมติฐำนที่ตั้งไว้จำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย วำงแผนออกแบบรวบรวมข้อมูลวิเครำะห์
ตรวจสอบข้อมูลโดยใช้วิธีกำรที่เหมำะสมท�ำงำนบรรลุผลตำมเป้ำหมำย ภำยในกรอบกำรด�ำเนินงำนที่ก�ำหนด
โดยกำรก� ำ กั บ ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ของครู อ ย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง สั ง เครำะห์ สรุ ป องค์ ค วำมรู ้ แ ละร่ ว มกั น เสนอแนวคิ ด
วิธกี ำรแก้ปญั หำอย่ำงเป็นระบบด้วยกระบวนกำรคิด กระบวนกำรสืบค้นข้อมูล กระบวนกำรแก้ปญั หำ กระบวนกำร
ปฏิบัติ และกระบวนกำรกลุ่มในกำรวิพำกษ์ เพื่อให้เห็นประโยชน์และคุณค่ำของกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง
1.

ตั้งประเด็นปัญหำ โดยเลือกประเด็นที่สนใจ เริ่มจำกตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ

2.

ตั้งสมมติฐำนประเด็นปัญหำที่ตนเองสนใจ

3.

ออกแบบวำงแผนใช้กระบวนกำรรวบรวมข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพ

4.

ศึกษำค้นคว้ำ แสวงหำควำมรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือกจำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย

5.

ตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของแหล่งที่มำของข้อมูลได้

6.

วิเครำะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมำะสม

7.

สังเครำะห์ สรุปองค์ควำมรู้ด้วยกระบวนกำรกลุ่ม

8.

เสนอแนวคิด กำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบด้วยองค์ควำมรู้จำกกำรค้นพบ

9.

เห็นประโยชน์และคุณค่ำของกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง

ฉบับแก้ไข 2565

หมายเหตุ : ก�ำหนดผลกำรเรียนรู้สอดคล้องกับเป้ำหมำย คุณภำพผู้เรียนสำระกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

ผลการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้
1.

วำงโครงร่ำงกำรเขียนตำมหลักเกณฑ์องค์ประกอบและวิธีกำรเขียนโครงร่ำง

2.

เขียนรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำเชิงวิชำกำร เป็นภำษำไทย ควำมยำว 2,500 ค�ำ

3. น�ำเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจำกประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว (Oral Individual Presentation)
หรือกลุ่ม (Oral Panel Presentation) โดยใช้สื่ออุปกรณ์ในกำรน�ำเสนอได้อย่ำงเหมำะสม
4.

เผยแพร่ผลงำนสู่สำธำรณะ

5.

เห็นประโยชน์และคุณค่ำในกำรสร้ำงสรรค์งำนและถ่ำยทอดสิ่งที่เรียนรู้แก่สำธำรณะ

หมายเหตุ : ก�ำหนดผลกำรเรียนรู้สอดคล้องกับเป้ำหมำย คุณภำพผู้เรียนสำระกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น

ฉบับแก้ไข 2565

ศึกษำเรียบเรียงและถ่ำยทอดควำมคิดอย่ำงชัดเจนเป็นระบบจำกข้อมูลองค์ควำมรู้จำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำในรำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ (Research and Knowledge Formation) โดยเขียน
โครงร่ำง บทน�ำ เนื้อเรื่องสรุปในรูปของรำยงำนเชิงวิชำกำรโดยใช้ค�ำจ�ำนวน 2,500 ค�ำ มีกำรอ้ำงอิงแหล่งควำมรู้
ที่เชื่อถือได้อย่ำงหลำกหลำย เรียบเรียงและถ่ำยทอดควำมคิดอย่ำงชัดเจนเป็นระบบ มีกำรน�ำเสนอในรูปแบบเดี่ยว
(Oral Individual Presentation) หรือกลุ่ม (Oral Panel Presentation) โดยใช้สื่อประกอบที่หลำกหลำยและ
เผยแพร่ผลงำนสูส่ ำธำรณะ เพือ่ ให้เกิดทักษะในกำรเขียนรำยงำนเชิงวิชำกำรและทักษะกำรสือ่ สำรทีม่ ปี ระสิทธิภำพ
เห็นประโยชน์และคุณค่ำในกำรสร้ำงสรรค์งำนและถ่ำยทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สำธำรณะ

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

รำยวิชำเพิ่มเติม I2_202
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3
จ�ำนวน 1 - 1.5 หน่วยกิต
เงื่อนไขการเรียน : ผู้เรียนต้องผ่านการเรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้มาก่อน
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ตัวอย่างค�าอธิบายรายวิชา
รายวิชาการสื่อสารและการน�าเสนอ : IS2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(Communication and Presentation)

ตัวอย่างค�าอธิบายรายวิชา
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(Research and Knowledge Formation)
รำยวิชำเพิ่มเติม I3_201

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6

จ�ำนวน 1 - 1.5 หน่วยกิต

ศึกษำวิเครำะห์ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหำ/ตั้งค�ำถำมเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันและสังคมโลก
ตั้งสมมติฐำนและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นควำมรู้ โดยใช้ควำมรู้จำกศำสตร์สำขำต่ำง ๆ และ
มี ท ฤษฎี ร องรั บ ออกแบบวำงแผน รวบรวมข้ อ มู ล ค้ น คว้ ำ แสวงหำควำมรู ้ เ กี่ ย วกั บ สมมติ ฐ ำนที่ ตั้ ง ไว้ จ ำก
แหล่งเรียนรู้ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิและสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพและพิจำรณำควำมน่ำเชื่อถือของ
แหล่งเรียนรู้อย่ำงมีวิจำรณญำณเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีกำรที่เหมำะสม
สังเครำะห์ สรุปองค์ควำมรู้และร่วมกัน มีกระบวนกำรกลุ่มในกำรกำรวิพำกษ์แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นโดยใช้
ควำมรู้จำกสำขำวิชำต่ำง ๆ เสนอแนวคิดวิธีกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบด้วยกระบวนกำรคิดกระบวนกำร
แก้ปญั หำกระบวนกำรปฏิบตั เิ พือ่ ให้เกิดทักษะในกำรค้นคว้ำแสวงหำควำมรู้ สังเครำะห์ สรุปอภิปรำยผลเปรียบเทียบ
เชื่อมโยงควำมรู้ควำมเป็นมำของศำสตร์เข้ำใจหลักกำรและวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษำเห็นประโยชน์และคุณค่ำของกำร
ศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง
ผลการเรียนรู้
1.

ตั้งประเด็นปัญหำจำกสถำนกำรณ์ปัจจุบันและสังคมโลก

3.

ออกแบบวำงแผนใช้กระบวนกำรรวบรวมข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพ

4.

ศึกษำค้นคว้ำแสวงหำควำมรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือกจำกแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ

5.

ตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของแหล่งที่มำของข้อมูล

6.

วิเครำะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมำะสม

7.

สังเครำะห์สรุปองค์ควำมรู้ด้วยกระบวนกำรกลุ่ม

8.

เสนอแนวคิดกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบด้วยองค์ควำมรู้จำกกำรค้นพบ
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2. ตั้งสมมติฐำนและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นควำมรู้โดยใช้ควำมรู้จำกสำขำวิชำ
ต่ำง ๆ และมีทฤษฎีรองรับ

ผลการเรียนรู้
1.

วำงโครงร่ำงกำรเขียนตำมหลักเกณฑ์องค์ประกอบและวิธีกำรเขียนโครงร่ำง

2. เขียนรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำเชิงวิชำกำร เป็นภำษำไทยควำมยำว 4,000 ค�ำ หรือภำษำอังกฤษ
ควำมยำว 2,000 ค�ำ
3. น�ำเสนอข้อค้นพบข้อสรุปจำกประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว (Oral Individual Presentation)
หรือกลุ่ม (Oral Panel Presentation) โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลำกหลำย
4. เผยแพร่ผลงำนสู่สำธำรณะโดยใช้กำรสนทนำ/วิพำกษ์ผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ เช่น e-conference,
social media online
5.

เห็นประโยชน์และคุณค่ำกำรสร้ำงสรรค์งำนและถ่ำยทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์

หมายเหตุ : ก�ำหนดผลกำรเรียนสอดคล้องกับเป้ำหมำย คุณภำพผู้เรียนสำระกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
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ศึกษำเรียบเรียงและถ่ำยทอดควำมคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์จำกรำยวิชำเพิ่มเติม กำรศึกษำค้นคว้ำและ
สร้ำงองค์ควำมรู้ (Research and Knowledge Formation) เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันและสังคมโลก
โดยเขียนโครงร่ำง บทน�ำ เนื้อเรื่องสรุปในรูปของรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำเชิงวิชำกำร เป็นภำษำไทย ควำมยำว
จ�ำนวน 4,000 ค�ำ หรือเป็นภำษำอังกฤษ ควำมยำว 2,000 ค�ำ มีกำรอ้ำงอิงแหล่งควำมรู้ที่เชื่อถือได้อย่ำง
หลำกหลำยทั้ ง ในประเทศและต่ ำ งประเทศ เรี ย บเรี ย งและถ่ ำ ยทอดสื่ อ สำรน� ำ เสนอควำมคิ ด อย่ ำ งชั ด เจน
เป็นระบบมีกำรน�ำเสนอในรูปแบบเดีย่ ว (Oral Individual Presentation) หรือกลุม่ (Oral Panel Presentation)
โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลำกหลำย และมีกำรเผยแพร่ผลงำนสู่สำธำรณะเพื่อให้เกิดทักษะในกำรเขียนรำยงำน
เชิงวิชำกำรและทักษะกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพเห็นประโยชน์และคุณค่ำในกำรสร้ำงสรรค์งำนและถ่ำยทอด
สิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สำธำรณะ
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รำยวิชำเพิ่มเติม I3_202
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6
จ�ำนวน 1 - 1.5 หน่วยกิต
เงื่อนไขการเรียน : ผู้เรียนต้องผ่านการเรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้มาก่อน

27

ตัวอย่างค�าอธิบายรายวิชา
รายวิชาการสื่อสารและการน�าเสนอ : IS2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(Communication and Presentation)

ตัวอย่างแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์)
เป็นกิจกรรมที่น�ำควำมรู้หรือประยุกต์ใช้ควำมรู้หรือประสบกำรณ์จำกสิ่งที่ศึกษำค้นคว้ำและเรียนรู้
จำกรำยวิชำเพิ่มเติมกำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ (Research and Knowledge Formation - IS1)
และกำรสื่อสำรและกำรน�ำเสนอ (Communication and Presentation - IS2) ไปสู่กำรปฏิบัติในกำรสร้ำงสรรค์
โครงงำน /โครงกำรต่ำง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสำธำรณะหรือบริกำรสังคมชุมชนประเทศหรือสังคมโลก
มีกำรก�ำหนดเป้ำหมำยวัตถุประสงค์วำงแผนกำรท�ำงำนและตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำวิเครำะห์วิจำรณ์ผลที่ได้
จำกกำรปฏิบัติกิจกรรมหรือโครงงำน/โครงกำรโดยใช้กระบวนกำรกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์
เป็นกิจกรรมจิตอำสำที่ไม่มีค่ำจ้ำงตอบแทนเป็นกิจกรรมที่ให้มีควำมตระหนักรู้ มีส�ำนึกควำมรับผิดชอบต่อตนเอง
และต่อสังคม
เป้าหมายการด�าเนินกิจกรรม
1. วิเครำะห์องค์ควำมรู้หรือประสบกำรณ์จำกกำรเรียนใน IS1 และ IS2 เพื่อก�ำหนดแนวทำงไปสู่
กำรปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม : IS3 (Public Service)
2.

เขียนเป้ำหมำย/วัตถุประสงค์เค้ำโครงกิจกรรม/โครงงำนและแผนปฏิบัติโครงงำน/โครงกำร

3.

ปฏิบัติตำมแผนและตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำทำงกำรปฏิบัติโครงงำน/โครงกำร

4.

ร่วมแสดงควำมคิดเห็นวิเครำะห์วิพำกษ์กำรปฏิบัติโครงงำน/โครงกำร

5. สรุปผลกำรปฏิบตั กิ จิ กรรม/โครงงำน/โครงกำรและแสดงควำมรูส้ กึ ควำมคิดเห็นต่อผลกำรปฏิบตั งิ ำน
หรือกิจกรรมซึ่งแสดงถึงกำรตระหนักรู้มีส�ำนึกควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
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กำรด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์สำมำรถปรับให้เหมำะสมกับควำมสนใจระดับชั้น
ของผู้เรียนและบริบทควำมพร้อมของสถำนศึกษำแต่ละแห่ง

กำรทีผ่ เู้ รียนจะมีควำมรูค้ วำมสำมำรถด้ำนกำรสือ่ สำร กำรคิด กำรแก้ปญั หำ กำรใช้ทกั ษะชีวติ และสำมำรถ
ใช้เทคโนโลยี รวมทั้งยืนยันค่ำนิยมร่วมเกี่ยวกับเสริมสร้ำงเสรีภำพ ควำมเท่ำเทียมของมนุษยชำติ ควำมยั่งยืน
ของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมด้วยกำรน�ำควำมรู้ไปลงมือปฏิบัติ บริกำรสังคม จนเกิดผลต่อตนเอง
ชุมชนและสังคมนั้น เงื่อนไขส�ำคัญที่ผู้เรียนจะบรรลุคุณภำพดังกล่ำวต้องมีกำรบริหำรจัดกำรที่เน้นประสิทธิผล
ของกำรสอนที่ส่งผลต่อผู้เรียนอย่ำงชัดเจน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนจึงควรเชื่อมโยงผู้เรียนกับบริบทที่เป็นปัญหำ
ของตนเอง ชุมชน หรือสังคม ควรกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นควำมส�ำคัญของกำรสืบเสำะแสวงหำควำมรู้จนตัวเอง
เกิดควำมเข้ำใจอย่ำงแท้จริง น�ำไปใช้บริกำรสังคมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ทั้งในฐำนะ
พลเมืองไทยและพลเมืองของโลก นอกจำกนี้ผู้เรียนควรเพิ่มพูนทักษะกำรเขียนและกำรน�ำเสนอควำมรู้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพแก่ผู้อื่นด้วยวิธีต่ำง ๆ เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำยให้ผู้อื่นตระหนัก
ในปัญหำของส่วนรวมและร่วมมืออย่ำงสร้ำงสรรค์ในสังคมโลก

ธรรมชาติของผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ผูเ้ รียนแต่ละคนจะมีคณ
ุ ลักษณะส�ำคัญและธรรมชำติกำรพัฒนำกำรในแต่ละช่วงวัย กำรเข้ำใจคุณลักษณะ
ส�ำคัญและธรรมชำติของผู้เรียนจะช่วยให้กำรจัดกำรเรียนรู้ประสบผลส�ำเร็จ ซึ่งผู้เรียนระดับประถมศึกษำ
และมัธยมศึกษำมีคุณลักษณะส�ำคัญและธรรมชำติ ดังนี้
ผูเ้ รียนระดับประถมศึกษาเป็นวัยของการเจริญเติบโต อยำกรูอ้ ยำกเห็นชอบทดลอง ท�ำอะไรด้วยตนเอง
ชอบเคลื่อนไหว ไม่อยู่นิ่ง มีทักษะพื้นฐำนทำงภำษำ ฟัง ดู พูด อ่ำนและเขียน มีทักษะกำรคิดค�ำนวณ มีทักษะ
กำรคิดขั้นพื้นฐำน มีทักษะชีวิต รู้จักควำมสำมำรถของตนเอง รักและเห็นคุณค่ำในตนเอง รู้จักอำชีพในโลกกว้ำง
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นวัยของกำรเจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็ว เป็นวัยของกำรเปลี่ยนแปลง
ของร่ำงกำย อำรมณ์และสังคม สนใจให้ควำมส�ำคัญกับเพื่อน อยำกลอง ชอบควำมท้ำทำย ชอบอิสระ เชื่อมั่น
ในตนเอง ชอบแสวงหำควำมรู ้ รู ้ จั ก ใช้ เ ทคโนโลยี ใ หม่ ๆ มี ทั ก ษะทำงภำษำ วิ เ ครำะห์ แ ละเลื อ กใช้ ข ้ อ มู ล
อย่ำงเหมำะสม มีทักษะกำรคิดขั้นสูง มีทักษะชีวิต รู้จักควำมสำมำรถของตนเอง รักและเห็นคุณค่ำในตนเอง
รู้จักและเลือกอำชีพต่ำง ๆ
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กำรจัดกำรเรียนรู้ในโรงเรียนมำตรฐำนสำกลระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ ทั้งในรำยวิชำพื้นฐำน
และรำยวิชำเพิ่มเติม ทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน เป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้น
กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมสำมำรถและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ต่อยอดจำกสมรรถนะส�ำคัญ
ของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 และ
เป็นไปตำมปฏิญญำว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำของ UNESCO ดังได้กล่ำวมำแล้ว
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ตอนที่ 44

ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นวัยของการเจริญเติบโตสู่การเป็นผู้ใหญ่ มีควำมเป็นตัว
ของตัวเองและเชื่อมั่นในตัวเองสูง ชอบอิสระและควำมท้ำทำย สนใจและให้ควำมส�ำคัญกับเพื่อน ต้องกำร
กำรยอมรับจำกเพื่อน มีควำมคิดเป็นเหตุเป็นผล ชอบแสวงหำควำมรู้ รู้จักใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ มีทักษะในกำร
สื่อสำรภำษำไทยและภำษำอังกฤษ มีทักษะกำรคิดขั้นสูง มีทักษะชีวิต มีทักษะในงำนอำชีพ
กำรจัดกำรเรียนรู้ในโรงเรียนมำตรฐำนสำกลเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีศักยภำพเป็นพลโลก นอกจำกจะต้อง
ค�ำนึงถึงคุณลักษณะส�ำคัญและธรรมชำติของผู้เรียนแต่ละคนในแต่ละช่วงวัยแล้ว ควรค�ำนึงถึงหลักกำรท�ำงำน
ของสมองธรรมชำติ กำรจัดสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ ควำมต้องกำรควำมสนใจของผู้เรียน
และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สภำพควำมพร้อม จุดเน้น บริบทของโรงเรียน ฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้จัดกิจกรรม
ได้อย่ำงเหมำะสม ส่งผลถึงคุณภำพผู้เรียนตำมมำตรฐำนและตำมเป้ำหมำยของกำรจัดกำรเรียนรู้ในโรงเรียน
มำตรฐำนสำกล

การจัดการเรียนรู้ต้องเน้นการท�างานของสมอง
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ในด้ำนกำรสื่อสำรควำมคิดของผู้เรียน ซึ่งเป็นนำมธรรมต้องถ่ำยทอดออกมำเป็นรูปธรรมด้วยกำรพูด
และกำรเขียน โดยทั่วไปแล้วกำรพูดอธิบำยควำมคิดง่ำยกว่ำกำรเขียน เนื่องจำกกำรเขียนเป็นกำรถอดรหัส
ควำมคิดซึ่งเป็นนำมธรรมให้ออกมำในรูปลักษณะของภำษำหนึ่ง ๆ กำรเขียนจึงเป็นกำรแสดงควำมคิดที่มี
ควำมซับซ้อนที่สุด เพรำะต้องมีทั้งควำมเข้ำใจสิ่งที่เรียนรู้ ต้องเรียบเรียงควำมคิดและต้องใช้ภำษำสัญลักษณ์
แทนควำมคิดให้ผู้อื่นรับรู้และตีควำมสิ่งที่สื่อสำรได้ตรงกัน
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแก่ผู้เรียนเพื่อให้เกิดควำมรู้ที่แท้จริง ต้องเข้ำใจระบบกำรท�ำงำนของสมอง
วูฟส์ว (Wolfe, 2001. หน้ำ 103-108) พบว่ำ กำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหำหรือสภำพกำรด�ำเนินชีวิต
จะมีควำมหมำยต่อผู้เรียน เนื่องจำกผู้เรียนมีโอกำสรู้ผ่ำนระบบประสำทสัมผัสที่รับข้อมูลผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ
(ways of knowing) ทั้งกำรเห็น สัมผัส ได้ยิน ได้กลิ่นและรับรส ท�ำให้สมองจัดระบบข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ
โดยกำรจัดข้อมูลเปรียบเทียบ จัดกลุ่มควำมสัมพันธ์เชื่อมโยง หำแบบรูป (pattern) ของสิ่งต่ำง ๆ สรุปเป็น
หลั ก กำรด้ ว ยตนเอง เมื่ อ น� ำ หลั ก กำรควำมคิ ด รวบยอดจำกศำสตร์ แ ขนงต่ ำ ง ๆ ไปใช้ อ ธิ บ ำยหรื อ ลงมื อ
แก้ปัญหำกรณีตัวอย่ำงมำกขึ้น ควำมรู้ก็ยิ่งถักทอเป็นระบบคิดที่กว้ำงขึ้น ซับซ้อนขึ้น ผู้เรียนจึงสำมำรถใช้ควำมรู้
จำกมุมมองที่แตกต่ำงเหล่ำนี้ ในกำรอธิบำยตัดสินใจหรือแก้ปัญหำ อำจกล่ำวได้ว่ำผู้เรียนได้พัฒนำทั้งระบบ
วิธีคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและสร้ำงองค์ควำมรู้ไปพร้อม ๆ กัน จึงเข้ำใจลุ่มลึกและจ�ำได้คงทนกว่ำกำรเรียนรู้
ที่ไม่เชื่อมโยงผู้เรียนกับบริบทรอบตัว

ดั ง นั้ น กำรออกแบบกำรสอนหรื อ ออกแบบกำรเรี ย นรู ้ จึ ง เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ในกำรท� ำ ให้ ก ำรเรี ย นรู ้
มี ค วำมหมำยและน� ำ ไปใช้ ไ ด้ จึ ง ต้ อ งเข้ ำ ใจระบบกำรท� ำ งำนของสมอง ควำมคิ ด รวบยอดหรื อ แบบแผน
ของควำมคิดที่อยู่ในหัวเรื่องที่สอนต้องเลือกวิธีสอน เพื่อให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ที่มีควำมหมำยและน�ำไปใช้ได้
ซึ่งเป็นคุณภำพที่คำดหวังของหลักสูตรและมำตรฐำนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ประเด็นส�ำคัญที่ท�ำให้ทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้ต่ำงจำกทฤษฎีทำงปัญญำอื่น ๆ คือ ควำมเชื่อเกี่ยวกับ
ควำมรู้ว่ำเป็นกำรปรับควำมรู้ที่เกิดจำกกำรเรียนรู้ในโลกของควำมเป็นจริง ผู้เรียนแต่ละคนต้องสร้ำงโครงสร้ำง
ควำมคิ ด รวบยอดเอง ดั ง นั้ น แม้ ผู ้ เ รี ย นจะเข้ ำ ใจควำมหมำยของสิ่ ง เดี ย วกั น และแลกเปลี่ ย นควำมคิ ด และ
ประสบกำรณ์กัน ผู้เรียนแต่ละคนไม่สำมำรถน�ำควำมรู้ของคนอื่นมำเป็นของตน แต่ต้องพยำยำมคิดเพื่อให้เกิด
ควำมเข้ำใจและสร้ำงควำมคิดรวบยอดขึ้นเอง จึงท�ำให้โครงสร้ำงควำมคิดของแต่ละคนแม้จะเป็นเรื่องเดียวกัน
แต่ก็ไม่เหมือนกันทีเดียว Glasersfeld (1996) ทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้น�ำไปสู่หลักกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ว่ำ
ผู้เรียนต้องลงมือเรียนและคิดด้วยตนเอง โดยกำรปะทะสัมพันธ์กับประสบกำรณ์ต่ำง ๆ และมีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จึงจะท�ำให้ผู้เรียนมีข้อมูลมุมมองหลำกหลำยขึ้น น�ำไปสู้กำรปรับโครงสร้ำงควำมรู้ ควำมคิดรวบยอด
หรือหลักกำรส�ำคัญที่ตนสร้ำงขึ้นมำก่อน ดังนั้นกำรจัดกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (Independent Study)
จึงเป็นแนวทำงที่สนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลทั้งในแง่ของควำมสนใจ ประสบกำรณ์เดิม วิธีเรียนรู้ และ
กำรให้คุณค่ำควำมรู้ที่ผู้เรียนแต่ละคนสร้ำงขึ้นอย่ำงมีควำมหมำย เพื่อน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน
และสังคมโลก
แม้ว่ำ Piaget (1970. อ้ำงอิงใน Fosnot หน้ำ 18 - 21) ให้ควำมส�ำคัญว่ำกำรเรียนรู้เกิดในบริบท
ของสั งคม ซึ่ งมี ป ฏิ สั ม พั นธ์ ท ำงสัง คม ภำษำ และวั ฒ นธรรมเป็ น ปัจ จั ย ส�ำ คั ญ แนวคิ ด นี้สั ม พั นธ์ กับ แนวคิ ด
ของ Vygotsky (1986) ที่ว่ำผู้เรียนมีกำรสร้ำงควำมคิดรวบยอดในเรื่องต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่องมำก่อน ซึ่งเกิดจำก
กำรปะทะสัมพันธ์ตำมธรรมชำติ (Spontaneous concept) เมื่อเข้ำเรียนในระบบโรงเรียน กำรสอนจะช่วยให้
ผูเ้ รียนสร้ำงควำมคิดรวบยอดทีเ่ ป็นทำงกำรมำกกว่ำ และเป็นทีเ่ ข้ำใจกันในกลุม่ สังคมของผูเ้ รียน ดังนัน้ กระบวนกำร
สอนช่วยยกระดับควำมคิดรวบยอดที่เกิดขึ้นในกำรเรียนกำรสอนเกิดขึ้นจำกปฏิสัมพันธ์ในกำรเรียน ครูค่อย ๆ
พำนักเรียนสร้ำงโครงสร้ำงควำมคิดรวบยอดของตนที่ละน้อย ๆ ประดุจนั่งร้ำนของช่ำงก่อสร้ำง กำรจัดหำ
โอกำสให้กับเด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเรียนรู้ที่จะน�ำไปสู่กำรที่สร้ำงสรรค์ต่อสังคม จึงเป็นเสมือนวัตถุดิบ
ที่น�ำไปสู่กระบวนกำรสร้ำงควำมรู้ที่มีคุณค่ำ ดังนั้น Papert (1980 อ้ำงใน http://online.sfsu.edu/~foreman/
itec800/finalprojects/annmariethurmond/home.html) ที่ขยำยแนวคิดนี้ไปสู่ทฤษฎีกำรจัดกำรเรียนรู้
Constructivism โดยให้ผู้เรียนทั้งเรียนรู้จำกกำรปะทะสัมพันธ์กับปัญหำและบริบทของสังคมแล้ว ยังจัดโอกำส
ให้ใช้เทคโนโลยีในกำรสืบค้น สร้ำงควำมรู้ สร้ำงสรรค์ผลงำนรวมถึงผลผลิตอื่น ๆ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ำยทอด
ควำมรู้นั้นออกมำอย่ำงเป็นรูปธรรม Papert เชื่อว่ำผู้เรียนจะพัฒนำกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ เมื่อต้องท�ำงำน
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ทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้ (Constructivism) มีพื้นฐำนมำจำกทฤษฎีพัฒนำกำรทำงสติปัญญำของ
เพียเจต์ (Piaget) ทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้นี้เป็นที่แพร่หลำยในสหรัฐอเมริกำรำว ๆ 60 ปีก่อน แต่งำนเขียน
ของเพียเจต์ในช่วง 15 ปีก่อนที่เขำจะเสียชีวิตเป็นงำนเขียนที่วำงพื้นฐำน แนวคิด Constructivism ซึ่งเน้นกลไก
กำรเรียนรู้ ที่น�ำไปสู่กำรสร้ำงควำมรู้ (Fosnot, 1996. หน้ำ 11) เพียเจต์ได้อธิบำยเกี่ยวกับสมดุลทำงปัญญำ
ซึ่งเป็นกระบวนกำรที่เป็นพลวัต ว่ำเมื่อบุคคลปะทะสัมพันธ์กับประสบกำรณ์หนึ่ง ๆ ถ้ำข้อมูลหรือประสบกำรณ์นั้น
สัมพันธ์กับควำมรู้หรือโครงสร้ำงทำงปัญญำที่มีอยู่แล้วจะเกิดกระบวนกำรซึมเข้ำกับโครงสร้ำงทำงปัญญำ
ที่มีอยู่เดิม แต่ถ้ำข้อมูลหรือประสบกำรณ์ไม่สัมพันธ์กับควำมรู้หรือโครงสร้ำงทำงปัญญำที่มีอยู่แล้ว จะเกิดภำวะ
ไม่สมดุลท�ำให้บุคคลพยำยำมเรียนรู้เพื่อปรับสมดุลทำงปัญญำ โดยกำรสร้ำงโครงสร้ำงทำงปัญญำขึ้นใหม่ เกิดเป็น
ควำมรู้ใหม่ของบุคคลนั้น
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การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้

ใช้ค�ำสั่งคอมพิวเตอร์ Papert เน้นว่ำ “กำรเรียนรู้ที่ดีไม่ได้มำจำกกำรหำวิธีกำรที่ดีกว่ำส�ำหรับครูน�ำไปใช้สอน
แต่มำจำกกำรที่ครูให้โอกำสที่ดีกว่ำแก่ผู้เรียนในกำรสร้ำงควำมรู้ กำรเรียนรู้ที่มีควำมหมำยส�ำหรับผู้เรียน
ไม่ เ พี ย งแต่ ก ำรสร้ ำ งสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง แต่ ร วมถึ ง กำรแลกเปลี่ ย นเผยแพร่ ทั้ ง กระบวนกำรและผลผลิ ต กั บ ผู ้ อื่ น
เพื่อให้เกิดผลเต็มที่” ดังนั้นกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ “บันได 5 ขั้นของกำรพัฒนำผู้เรียนสู่มำตรฐำนสำกล”
จึงเป็นกำรให้โอกำสและอิสระแก่ผู้เรียนในกำรพัฒนำทักษะกระบวนกำร กำรสืบค้น สื่อสำรควำมรู้และใช้ควำมรู้
ในทำงสร้ำงสรรค์ต่อตนเองและสังคม

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)
กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง หมำยถึง “Educational activity carried on by an individual seeking
self - improvement, usually but not always self initiated.” (Carter V.Good. 1973 : 565)
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อำจกล่ำวได้ว่ำ กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองเป็นรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ใช้กันอย่ำงกว้ำงขวำง
ในโรงเรียนและสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ ที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนกับครูผู้สอนตกลงเกี่ยวกับหัวเรื่องและขอบข่ำย
ที่ต้องกำรศึกษำ แล้วนักเรียนแสวงหำควำมรู้ตำมควำมต้องกำรควำมสนใจ ส�ำหรับในระดับประถมศึกษำ
และมัธยมศึกษำตอนต้น อำจมีกำรก�ำหนดหัวข้อต่ำง ๆ ให้เลือกค�ำตอบ แล้วจึงผลิตผลงำนและน�ำเสนอ
กำรศึกษำด้วยตนเองเป็นเครื่องมือส�ำคัญของแนวคิดในกำรศึกษำตลอดชีวิต ควำมสนใจกระตือรือร้นแสวงหำ
ข้อเท็จจริง กำรยอมรับข้อเท็จจริงตลอดจนกำรคิดวิเครำะห์ที่เป็นเหตุเป็นผล อีกทั้งพัฒนำควำมสำมำรถ
ในกำรควบคุมตนเอง ผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบกำรเรียนรู้และเป็นผู้สร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง ผลที่เกิดกับกำรเรียนรู้
ที่นักเรียนศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองจึงขึ้นอยู่กับสภำพแวดล้อมของกำรเรียนรู้ ควำมรู้ และประสบกำรณ์เดิม
ของผู้เรียน
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หลักกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ผู้เรียนศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองมีควำมสอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช 2545) เป็นไปตำมหลักกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ผู้เรียน
สร้ำงสรรค์ควำมรู้ด้วยตนเอง และหลักกำรท�ำงำนของสมอง กำรจัดกำรเรียนรู้จึงควรมุ่งให้ผู้เรียนตระหนักว่ำ
กำรเรียนรู้เกิดขึ้นได้หลำยวิธี ควำมรู้มิใช่มำจำกหนังสือต�ำรำหรือค�ำบอกของครูเท่ำนั้น แต่ควำมรู้เกิดจำก
ควำมสงสัยและกำรตั้งค�ำถำมที่จะเป็นหัวข้อในกำรสืบค้น คิด และลงมือแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง จนเกิด
ควำมเข้ำใจ ในเรื่องนั้น ๆ นอกจำกนี้ยังปูพื้นฐำนกำรน�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งจะช่วยให้
ผู้เรียนเห็นคุณค่ำของควำมรู้ที่ตนสืบเสำะ และเกิดควำมภำคภูมิใจในตนเอง กำรเรียนรู้ลักษณะนี้เปิดโอกำส
ให้ผู้เรียนตั้งประเด็นง่ำย ๆ เพื่อกำรสืบค้นและสื่อสำรแลกเปลี่ยน ผู้สอนและนักเรียนจึงต้องมีควำมเชื่อร่วมกัน
เกี่ยวกับควำมรู้ว่ำมิได้เป็นสิ่งที่เป็นค�ำตอบตำยตัว ควำมรู้เกี่ยวกับประเด็นหรือปัญหำมีหลำยมิติ มีควำม
ไม่ แ น่ น อน เนื่ อ งจำกเกิ ด ขึ้ น สั ม พั น ธ์ กั บ กระบวนกำรที่ ไ ด้ ม ำ และทั้ ง ตั ว ผู ้ ส ร้ ำ งควำมรู ้ ที่ ไ ด้ ตี ค วำมหมำย
ข้อมูลของตน ดังนั้นควำมรู้ในเรื่องหนึ่ง ๆ จึงยังเปิดโอกำสให้สืบค้นและสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ต่อไปอีก

กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองมีควำมมุ่งหมำยเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียน
ได้ศึกษำหำควำมรู้ด้วยตนเอง เกี่ยวกับประเด็นที่อยู่ในควำมต้องกำรและควำมสนใจอย่ำงเป็นระบบ เพิ่มพูน
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ อีกทั้งได้พัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด เป็นแนวทำงและวิธีกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง
อย่ำงเป็นระบบ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกระบวนกำรและวิธีกำรของกำรศึกษำด้วยตนเอง และสำมำรถน�ำไป
ประยุกต์ใช้ในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตได้

การเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (Change Mindset)
กำรเปลี่ ย นกระบวนกำรทำงควำมคิ ด (Change Mindset) ของครู
ให้มีกรอบควำมคิดแบบก้ำวหน้ำ (Growth Mindset) โดยมีควำมเชื่อว่ำมนุษย์
ทุกคนไม่มีข้อจ�ำกัดในกำรเรียนรู้ และสำมำรถพัฒนำตนเองให้ดีขึ้นได้ในทุกด้ำน
เพื่อปลุกพลังกำรเรียนรู้ในตัวนักเรียน
นอกจำกนั้ น แล้ ว ครู ยั ง ต้ อ งศึ ก ษำและท� ำ ควำมเข้ ำ ใจเป้ ำ หมำยและ
ตัวชี้วัดผลส�ำเร็จด้ำนนักเรียนในกำรด�ำเนินงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล และ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (Independent
Study : IS) ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ครู มีควำมเข้ำใจในกระบวนกำรส�ำคัญของกำรจัดกำรเรียนรู้
“บันได 5 ขั้น ของกำรพัฒนำนักเรียน สู่มำตรฐำนสำกล (Five Steps for Student
Development)”

2

การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครู (Exchange Opinions)
กำรสนทนำแลกเปลี่ ย นควำมคิ ด เห็ น ระหว่ ำ งครู
(Exchange Opinions) เป็ น กระบวนกำรส� ำ คั ญ ที่ ช ่ ว ยเปิ ด
มุ ม มองควำมคิ ด เห็ น ที่ มี ต ่ อ กำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนรำยวิ ช ำ
กำรศึ ก ษำค้ น คว้ ำ ด้ ว ยตนเอง ได้ แ นวทำงในกำรพั ฒ นำกำร
กระบวนกำรสอน ได้แลกเปลี่ยนวิธีกำรพัฒนำนักเรียนในแต่ละ
ขั้นของกระบวนกำรบันได 5 ขั้น อันก่อให้เกิดกำรพัฒนำตนเอง
ด้ำนวิชำชีพของครูด้วย
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง ตำมกระบวนกำรบันได 5 ขั้น
ให้บรรลุเป้ำหมำยและตัวชี้วัดผลส�ำเร็จด้ำนนักเรียนในกำรด�ำเนินงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกลนั้น กลไกส�ำคัญ
ในกำรขั บ เคลื่ อ นประกำรหนึ่ ง คื อ ครู ที่ ต ้ อ งปรั บ เปลี่ ย นบทบำท กระบวนกำรคิ ด และกระบวนกำรสอน
ของตนเองให้สอดรับกับกำรพัฒนำศักยภำพนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ให้มีคุณภำพในฐำนะพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลกเทียบเคียงกับนำนำอำรยประเทศ โดยมีแนวทำงกำรด�ำเนินกำร ดังนี้
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เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

3

เปลี่ยนวิธีการสอน (Change Teaching Methods)

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำด้วย
ตนเอง มุ่งเน้นให้ครูจัดกำรเรียนรู้ที่ให้อิสระแก่นักเรียนได้ศึกษำ
ในเรื่องหรือประเด็นที่ตนเองสนใจ โดยสิ่งที่นักเรียนสนใจอำจ
เป็นปัญหำที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมหรือบุคคลใกล้ตัวนักเรียน
ชุมชน ท้องถิ่น หรือประเทศ ซึ่งครูจะต้องมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบ
วิธีกำรสอนจำกเดิมที่ครูเป็นผู้บรรยำย (Passive Learning) ท�ำให้
นักเรียนอำจขำดกำรมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้ มำเป็นวิธีกำรสอนที่ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้
(Active Learning) โดยเริม่ ต้นจำกควำมสนใจของนักเรียน ซึง่ ครูและนักเรียนร่วมกันคิดกิจกรรมกำรเรียนรูเ้ กีย่ วกับ
ประเด็นปัญหำที่สนใจ ด�ำเนินกำรแสวงหำควำมรู้จำกแหล่งข้อมูลที่หลำกหลำย มีกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์
กำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น เพื่อน�ำไปสู่กำรสรุปองค์ควำมรู้ มีกำรสื่อสำรและน�ำเสนอให้ผู้อื่นรับทรำบ
ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย และน�ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำไปท�ำประโยชน์แก่สำธำรณะ โดยมีครูก�ำกับดูแล
และช่วยเหลือนักเรียนในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ตำมบันไดในแต่ละขั้น ดังนี้

บันไดขั้นที่ 1
Where

การตั้งค�าถาม/สมมติฐาน (Hypothesis Formulation)
ในขั้นตอนนี้ ครูต้องกระตุ้นให้นักเรียนสำมำรถก�ำหนด
ประเด็นปัญหำที่ตนเองหรือกลุ่มสนใจ โดยอำจเริ่มจำก

1. ฝึกทักษะกำรตั้งค�ำถำมของนักเรียนให้เหมำะสม
กับวัยและบริบท โดยครูอำจก�ำหนดสิ่งเร้ำ เช่น สถำนกำรณ์จ�ำลอง
How
สภำพปัญหำ สื่อมัลติมีเดีย ข่ำว ภำพเหตุกำรณ์ สิ่งของ ประเด็น
สนทนำที่ สั ง คมสนใจ ชุ ด ข้ อ มู ล ของเหตุ ก ำรณ์ ต ่ ำ ง ๆ เป็ น ต้ น
What
When
โดยอำจใช้ เ ทคนิ ค กำรตั้ ง ค� ำ ถำม 5W1H (What, Where,
When, Why, Who, How) หรือเทคนิควิธีกำรอื่น ๆ เช่น วิธีกำรสืบเสำะหำควำมรู้ (Inquiry Methods),
วิธกี ำรทำงประวัตศิ ำสตร์ เป็นต้น เพือ่ กระตุน้ ให้นกั เรียนได้พฒั นำทักษะกำรตัง้ ค�ำถำมทีน่ ำ� ไปสูก่ ำรค้นคว้ำหำค�ำตอบ
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ซึ่งในขั้นตอนนี้ ครูจะต้องให้ค�ำแนะน�ำว่ำประเด็นค�ำถำมลักษณะใดที่สำมำรถน�ำไปสู่กำรค้นคว้ำได้
และค�ำตอบที่ได้จำกกำรศึกษำควรมีคุณค่ำต่อกำรน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
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Who

2. ก�าหนดประเด็นปัญหาที่ตนหรือกลุ่มสนใจ โดยนักเรียนค้นหำประเด็นปัญหำที่ตนหรือกลุ่มสนใจ
โดยสิ่งที่นักเรียนสนใจอำจเป็นปัญหำที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมหรือบุคคลใกล้ตัวนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น
หรือประเทศ โดยอำจด�ำเนินกำร ดังนี้ ครูน�ำนักเรียนส�ำรวจศึกษำสภำพจริงเพื่อให้นักเรียนมีหัวข้อที่ชัดเจน
และเห็นภำพปลำยทำงว่ำสิ่งที่ตนศึกษำสำมำรถน�ำมำใช้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นได้อย่ำงไร อันเป็น
กำรเชื่อมโยงนักเรียนกับชุมชน และสังคม ในฐำนะพลเมืองของโลก โดยครูใช้กิจกรรมต่ำง ๆ เช่น กำรเล่ำเรื่อง
ต่ำง ๆ กำรชวนสนทนำ กำรอ่ำน/ฟังข่ำวจำกหนังสือพิมพ์ ให้นักเรียนซักถำมหรือตั้งประเด็นค�ำถำม กำรใช้สื่อ

การสืบค้นความรูแ้ ละสารสนเทศ (Searching for Information)

ในขั้ น ตอนนี้ ครู ต ้ อ งกระตุ ้ น ให้ นั ก เรี ย นศึ ก ษำค้ น คว้ ำ
ตำมวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก� ำ หนดไว้ โดยครู แ ละนั ก เรี ย นวำงแผน
และออกแบบวิ ธี ก ำรสื บ ค้ น ควำมรู ้ แ ละสำรสนเทศร่ ว มกั น
ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย เช่น กำรส�ำรวจ กำรสังเกต กำรสัมภำษณ์
กำรศึกษำจำกเอกสำร กำรทดลอง กำรเรียนรู้จำกชุมชน ท้องถิ่น
และปรำชญ์ ช ำวบ้ ำ น กำรศึ ก ษำเอกสำรจำกแหล่ ง ข้ อ มู ล และ
สำรสนเทศต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน เพื่อให้ได้
ข้อมูลสอดคล้อง/ครบถ้วนตำมวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้
ซึ่งในขั้นตอนนี้ นักเรียนได้เรียนรู้ เรื่อง กำรวำงแผนกำรสืบค้นและกำรรวบรวมข้อมูล กำรสร้ำงเครื่องมือ
ที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรบันทึกข้อมูล กำรเขียนอ้ำงอิงแหล่งที่มำของข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำ
ควบคู่กันไปด้วย

บันไดขั้นที่ 3

การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Formation)

ในขั้นตอนนี้ ครูต้องกระตุ้นให้นักเรียนน�ำควำมรู้ที่ได้
จำกกำรศึกษำค้นคว้ำมำวิเครำะห์ สังเครำะห์ อภิปรำยแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น เพื่อน�ำไปสู่กำรสรุปสำระส�ำคัญ จัดกระท�ำข้อมูล
อย่ำงง่ำย สรุปประเด็นควำมรู้และข้อคิดที่ส�ำคัญ วิเครำะห์ข้อมูล
โดยใช้วิธีกำรที่เหมำะสม สังเครำะและสรุปองค์ควำมรู้ อภิปรำยผล
และเปรียบเทียบเชื่อมโยงควำมรู้ เสนอแนวคิดกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ โดยอำจจัดท�ำเป็นเรียงควำม กรำฟ
แผนภูมิ ตำรำง ภำพวำด แผนผังควำมคิด รำยงำน สิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น
ทัง้ นี้ นักเรียนต้องตรวจสอบควำมสอดคล้องระหว่ำงวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำกับองค์ควำมรูท้ ไี่ ด้มำจำก
กำรค้นคว้ำ และควำมน่ำเชื่อถือขององค์ควำมรู้
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

ส�ำหรับระดับมัธยมศึกษำนั้นควรให้นักเรียนเข้ำใจและเห็นภำพกระบวนกำรศึกษำค้นคว้ำ ทั้ง 5 ขั้น
โดยให้นักเรียนน�ำเสนอประเด็นปัญหำ วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ กำรออกแบบวิธีกำรศึกษำ วิธีกำรสรุป
องค์ควำมรู้ รูปแบบกำรน�ำเสนอ และกำรน�ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำไปท�ำประโยชน์แก่สำธำรณะ เพื่อให้
นักเรียนเข้ำใจภำระงำนที่เกิดจำกศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง

35

ต่ำง ๆ เช่น คลิปวิดีทัศน์ ภำพนิ่ง ให้นักเรียนชมและติดตำม กำรกระตุ้นควำมสนใจด้วยเกม เพลง ภำพ
กำรยกตัวอย่ำงค�ำพังเพย บทกวี ฯลฯ เพื่อให้นักเรียนตั้งประเด็นที่อยำกรู้ หรือครูและนักเรียนร่วมกันก�ำหนด
หรื อ กำรตั้ ง ประเด็ น ควำมรู ้ (Knowledge Issues) หรื อ หั ว ข้ อ (Topics) เกี่ ย วกั บ ปั ญ หำของส่ ว นรวม
(Public Issues) หรือประเด็นปัญหำของโลก (Global Issues)

บันไดขั้นที่ 4

การสื่อสารและน�าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
(Effective Communlcation)
ในขั้นตอนนี้ ครูต้องกระตุ้นให้นักเรียน น�าองค์ความรู้
ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากบันไดขั้นที่ 3 มำเรียบเรียง และ
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่ผู้อื่นด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมกับวัย ดังนี้

ระดับมัธยมศึกษา
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 น�ำเสนอองค์ควำมรู้โดยเรียบเรียงและถ่ำยทอดควำมคิด
อย่ำงชัดเจนอย่ำงเป็นระบบ 1) ในรูปของรำยงำนเชิงวิชำกำร เป็นภำษำไทย จ�ำนวน 2,500 ค�ำ อ้ำงอิงแหล่ง
ควำมรู้ที่ศึกษำค้นคว้ำและแหล่งควำมรู้ที่เชื่อถือได้อย่ำงหลำกหลำย และ 2) น�ำเสนอด้วยวำจำในรูปแบบเดี่ยว
หรือกลุ่ม โดยใช้สื่อประกอบที่หลำกหลำย และมีกำรเผยแพร่ผลงำนสู่สำธำรณะ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6 น�ำเสนอองค์ควำมรู้โดยเรียบเรียงและถ่ำยทอดควำมคิด
อย่ำงชัดเจนอย่ำงเป็นระบบ 1) ในรูปของรำยงำนเชิงวิชำกำรในรูปแบบเดี่ยวหรือกลุ่ม เป็นภำษำไทย ควำมยำว
จ�ำนวน 4,000 ค�ำ หรือเป็นภำษำอังกฤษ ควำมยำวจ�ำนวน 2,000 ค�ำ มีกำรอ้ำงอิงควำมรู้ที่ศึกษำค้นคว้ำและ
แหล่งควำมรู้ที่เชื่อถือได้ทั้งในและต่ำงประเทศ 2) น�ำเสนอด้วยวำจำในรูปแบบเดี่ยวหรือกลุ่ม โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
ที่หลำกหลำย และ 3) สนทนำวิพำกษ์ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-conference social media online
ทั้งนี้ ในกำรเขียนรำยงำนเชิงวิชำกำร ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ควำมน�ำ วัตถุประสงค์ สมมติฐำน (ถ้ำมี)
ขอบเขตของกำรศึกษำ เนื้อหำ วิธีกำรศึกษำ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล สรุปผลกำรศึกษำ และกำรอ้ำงอิง
ซึ่งในขั้นตอนนี้ นักเรียนต้องตรวจสอบควำมสอดคล้องระหว่ำงวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำกับองค์ควำมรู้
ที่ได้มำจำกกำรค้นคว้ำ และควำมน่ำเชื่อถือขององค์ควำมรู้
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

ระดับประถมศึกษา
นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 1 - 3 น�ำเสนอองค์ควำมรู้
โดยผ่ ำ นกำรเขี ย น หรื อ วำดภำพ และพู ด น� ำ เสนอเพื่ อ สื่ อ สำร
เรื่องรำวง่ำย ๆ ได้เหมำะสมกับวัย
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 - 6 น�ำเสนอองค์ควำมรู้โดยผ่ำนกำรเขียนและกำรสื่อสำรข้อมูล
ที่มีล�ำดับขั้นตอนในกำรน�ำเสนอที่เข้ำใจง่ำย โดยใช้สื่อที่เหมำะสมกับวัย อ้ำงอิงควำมรู้ที่ศึกษำค้นคว้ำและ
แหล่งควำมรู้ที่เชื่อถือได้

การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service)

ซึ่งในขั้นตอนนี้ นักเรียนต้องตรวจสอบควำมสอดคล้องระหว่ำงวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำกับองค์ควำมรู้
ที่ได้มำจำกกำรค้นคว้ำ และควำมน่ำเชื่อถือขององค์ควำมรู้
ในขัน้ ตอนนี้ นักเรียนน�ำองค์ควำมรูท้ ไี่ ด้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำในบันไดขัน้ ที่ 3 หรือ 4 มำสร้ำงสรรค์กจิ กรรม
หรือโครงกำรต่ำง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสำธำรณะหรือบริกำรสังคม เช่น กำรเผยแพร่ให้ควำมรู้ กิจกรรม
จิตอำสำ กำรรณรงค์ เป็นต้น

การก�าหนดหัวข้อในการศึกษา
กำรกระตุ้นผู้เรียนให้สนใจประเด็นปัญหำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับชุมชนและสังคมไปจนถึงชุมชนโลกนั้น
ผู้สอนสำมำรถ “จุดประกำย” หรือเปิดประตูควำมสนใจของนักเรียนสู่โลกกว้ำงด้วยกำรน�ำเรื่องรำวในสังคม
มำน�ำเสนอแก่นักเรียนในรูปแบบที่น่ำสนใจ หรือน�ำนักเรียนส�ำรวจ ศึกษำสภำพจริงเพื่อให้นักเรียนมีหัวข้อ
ที่ชัดเจนในกำรศึกษำและเห็นภำพปลำยทำงว่ำสิ่งที่ตนศึกษำจะสำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์แก่ผู้อื่นในสังคม
ได้อย่ำงไร อันเป็นกำรเชื่อมโยงผู้เรียนกับชุมชนและสังคม ในฐำนะพลเมืองของโลก โดยครูใช้กิจกรรมต่ำง ๆ
เช่น กำรเล่ำเรื่องต่ำง ๆ กำรชวนสนทนำ กำรอ่ำน/ฟังข่ำวจำกหนังสือพิมพ์ให้ผู้เรียนซักถำมหรือตั้งประเด็นค�ำถำม
กำรใช้สื่อต่ำง ๆ เช่น คลิปวีดีทัศน์ ภำพนิ่ง ให้ผู้เรียนชมและติดตำม กำรกระตุ้นควำมสนใจด้วยเกม เพลง ภำพ
กำรยกตัวอย่ำงค�ำพังเพย บทกวี ฯลฯ เพื่อให้ผู้เรียนตั้งประเด็นที่อยำกรู้ หรือผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันก�ำหนด
หรือกำรตัง้ ประเด็นควำมรู้ (Knowledge issues) หรือหัวข้อ (Topics) เกีย่ วกับปัญหำของส่วนรวม (Public issues)
หรือประเด็นปัญหำของโลก (Global issues)
การสร้างทัศนคติและเพิ่มพูนทักษะในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ผู้สอนควรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนตระหนักเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย และวิธีกำร
ทีผ่ เู้ รียนรับข้อมูลผ่ำนอวัยวะรับสัมผัสต่ำง ๆ โดยกำรอ่ำน/ดู ดม ฟัง ชิม สัมผัส และกำรตีควำมสิง่ ทีร่ บั รูแ้ ตกต่ำงกัน
ตำมประสบกำรณ์และควำมรู้เดิมหรือพื้นฐำนควำมคิด ควำมเชื่อที่มีมำก่อน กิจกรรมเหล่ำนี้จะช่วยให้ผู้เรียน
ตระหนักเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรรับรู้และวิธีกำรเรียนรู้ของตน รวมถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลในกำร
รับรู้ เช่น กำรวัดระดับกำรรับรู้ของรสชำติอำหำร กำรแปลควำมหมำยท่ำทำง สัญลักษณ์ เป็นต้น
ผูส้ อนควรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูท้ เี่ น้นทักษะกระบวนกำรตำมศำสตร์ตำ่ ง ๆ ในวิชำปกติ เช่น กระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์ กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ กระบวนกำรทำงพลศึกษำ กระบวนกำรทำงศิลปะ ฯลฯ และ
กำรบูรณำกำรศำสตร์ต่ำง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหำ ซึ่งจะช่วยให้ศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
จำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยกำรเรียนรู้กระบวนกำรของศำสตร์ต่ำง ๆ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะเพียงพอ
ที่จะศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเองในหน่วยกำรเรียนรู้รำยวิชำพื้นฐำนที่เน้นกระบวนกำร IS หรือหน่วยกำรเรียนรู้
ในรำยวิชำเพิ่มเติม IS ครูควรจัดกิจกรรมที่มีกำรฝึกทักษะย่อยของกระบวนกำรเหล่ำนั้น เพื่อให้ผู้เรียนเข้ำใจ
สำมำรถท�ำได้ เช่น ทักษะกำรสืบค้นจำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ กำรสัมภำษณ์ผู้รู้ ปฏิบัติกำรค้นหำ (ทดลอง สืบเสำะ

ฉบับแก้ไข 2565

กำรจัดกำรเรียนรู้ในสำระกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง ผู้เรียนจะเปลี่ยนบทบำทกำรเป็นผู้รับควำมรู้
ไปเป็นผู้ตระหนักในควำมส�ำคัญของกระบวนกำรศึกษำค้นคว้ำของตน เห็นคุณค่ำกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
น�ำควำมรู้ไปใช้ผลจำกกำรน�ำควำมรู้ไปใช้จะชี้น�ำประเด็นใหม่ ๆ ในกำรศึกษำค้นคว้ำของตนอย่ำงต่อเนื่อง
จึงอำจกล่ำวได้ว่ำผู้เรียนมิได้เห็นว่ำครูผู้สอนเป็นผู้บอกควำมรู้ แต่เห็นว่ำแหล่งเรียนรู้มีควำมหลำกหลำยและ
ผู้สอนเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเรียนรู้ ดังนั้นครูผู้สอนจึงเป็นผู้ที่ตนแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ขอควำมช่วยเหลือ
เมื่อศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง
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แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
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ทั้งนี้ ครูและนักเรียนควรมีกำรวำงแผนกำรปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และประสำนงำนกับผู้เกี่ยวข้อง
โดยค�ำนึงถึงควำมเหมำะสมกับควำมสนใจ ระดับชั้นของนักเรียน และบริบทของควำมพร้อมของสถำนศึกษำ
แต่ละแห่ง

สังเกต ส�ำรวจ) แสดงควำมคิดเห็น กำรให้เหตุผลโต้แย้ง กำรเขียนอ้ำงอิง ฯลฯ ผู้สอนควรใช้เทคนิคกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย ได้แก่ กำรระดมสมอง กำรอภิปรำยกลุ่ม สถำนกำรณ์จ�ำลอง และกำรใช้ผังกรำฟฟิกส์
เครื่องมือในกำรเปรียบเทียบ เรียงล�ำดับ วิเครำะห์ ฯลฯ
ในกำรสื่อสำรควำมรู้ใหม่ที่ผู้เรียนสร้ำงขึ้นผ่ำนงำนเขียน ผู้สอนควรใช้เทคนิคกำรพัฒนำกำรสื่อสำร
และกำรน�ำเสนอ โดยให้ผู้เรียนถ่ำยทอดควำมคิดออกมำเป็นรูปธรรมด้วยกำรใช้แผนผังควำมคิด แผนผัง
โครงร่ำง กำรเขียน นอกจำกนี้ควรให้ผู้เรียนน�ำควำมคิดส�ำคัญจำกงำนเขียนน�ำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อเสนอ
ผ่ำนรูปแบบอื่น ๆ เช่น คลิป ภำพยนตร์สั้น ละครสั้น น�ำเสนอโครงงำน/โครงกำรที่ผู้เรียนคิดค้น/ประดิษฐ์ขึ้น
กำรบรรยำย กำรจัดนิทรรศกำร กำรสำธิต กำรโต้เวที ฯลฯ
กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองมีจดุ เน้นอีกประกำรหนึง่ คือ พัฒนำกำรควบคุมและประเมินตนเองของผูเ้ รียน
เมื่อได้รับอิสระในกำรเรียนรู้ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรตนเองให้งำนเป็นไปตำมแผน/
ขั้นตอนที่ก�ำหนดไว้ นอกจำกนี้ยังส่งเสริมกำรประเมินตนเอง ทั้งด้ำนกระบวนกำรเรียนรู้และประเมินควำมรู้
ควำมคิ ด ใหม่ ที่ ผู ้ เ รี ย นสร้ ำ งขึ้ น ด้ ว ยกำรใช้ ป ระเด็ น ประเมิ น ตนเองและด้ ว ยกำรน� ำ องค์ ค วำมรู ้ กำรปฏิ บั ติ
ที่พัฒนำขึ้น ผลผลิตที่สร้ำงขึ้นนั้นไปสื่อสำร/น�ำเสนอ/หรือน�ำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น ชุมชน
หรือสังคม จึงช่วยให้ผู้เรียนประเมินได้ว่ำองค์ควำมรู้หรือกำรเรียนรู้นั้นมีควำมหมำยควำมส�ำคัญและมีประโยชน์
เพียงใดต่อตนเองและผู้อื่น
Dewey (1938) กล่ำวว่ำ ประสบกำรณ์ต่ำง ๆ อำจไม่เป็นประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่น�ำไปสู่ควำมเข้ำใจ
ศำสตร์ต่ำง ๆ จึงควรเลือกประสบกำรณ์ที่ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนำกำรคิดวิเครำะห์ ไตร่ตรอง และเกิดเป็นหลักกำร
ที่ถ่ำยโยงไปใช้ปรับเปลี่ยนกำรกระท�ำในอนำคต David Kolb (1984) ได้น�ำแนวคิดของ Dewey มำก�ำหนดกรอบ
ในกำรสะท้อนควำมคิดเกี่ยวกับกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์กำรบริกำรสังคมไว้ 4 มิติ (Kolb’s experiential
learning cycle) ได้แก่ 1) กำรสะท้อนควำมคิดเกี่ยวกับประสบกำรณ์ที่เป็นรูปธรรม 2) กำรสะท้อนข้อสังเกต
3) ควำมคิดรวบยอด 4) กำรน�ำควำมคิดไปทดสอบอย่ำงกระตือรือร้น
ผู้สอนเป็นผู้ที่มีบทบำทส�ำคัญในกำรเป็นผู้พัฒนำทักษะที่จ�ำเป็นในกำรศึกษำด้วยตนเองให้แก่ผู้เรียน
รวมทั้งเอื้ออ�ำนวยกำรเรียนรู้ เช่น
- เปิดโอกำสให้ผู้เรียนปะทะสัมพันธ์กับประเด็น ปัญหำ ของสังคมด้วยวิธีต่ำง ๆ เพื่อให้สำมำรถเห็น
บริบทของปัญหำและควำมรูท้ จ่ี ำ� เป็นในกำรแก้ปญั หำ รวมถึงช่องทำงกำรน�ำควำมรูไ้ ปใช้ในกำรแก้ปญั หำ
อย่ำงชัดเจน
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- มีปฏิสมั พันธ์กบั ผูเ้ รียน แนะน�ำ ถำมให้คดิ เพือ่ ให้ผเู้ รียนค้นพบหรือสร้ำงควำมรูค้ วำมเข้ำใจได้ดว้ ยตนเอง
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บทบาทของผู้สอน

- สร้ำงแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนคิดค้นต่อไป ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะกำรท�ำงำนเป็นกลุ่ม
- เป็นผู้ชี้แนะ กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดมำกกว่ำกำรบอกควำมรู้
- ร่วมประเมินผู้เรียน ใช้ค�ำถำมกระตุ้นกำรสะท้อนควำมคิด จัดบรรยำกำศที่ผู้เรียนรู้สึกมั่นคงปลอดภัย
ที่จะเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ

- ฝึกฝนวิธีกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
- กระตือรือร้นในกำรเรียนรู้ กล้ำแสดงออก กล้ำน�ำเสนอควำมคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์
- สร้ ำ งปฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ ำงผู ้ เ รี ย นด้ ว ยกั น เรี ย นกั บ ผู ้ ส อน ร่ ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ยอมรั บ ฟั ง
ควำมคิดเห็นของผู้อื่น ฝึกควำมเป็นผู้น�ำผู้ตำมที่ดี
- มีทักษะทำงสังคม เคำรพกติกำทำงสังคม รับผิดชอบต่อส่วนรวม
- พัฒนำควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงควำมรู้เดิมเข้ำกับควำมรู้ใหม่
- พัฒนำทักษะกำรท�ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม
- สร้ำงเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้ รักกำรอ่ำน กล้ำซักถำม
- บันทึกควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ สำมำรถน�ำควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได้จริง
กำรจัดกำรเรียนรู้กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำผู้เรียนตำมหลักกำรท�ำงำน
ของสมองและกำรสร้ ำ งควำมรู ้ ข องผู ้ เ รี ย น จะเป็ น เชิ ง ปฏิ สั ม พั น ธ์ ท่ี ไ ม่ เ น้ น เฉพำะควำมรู ้ ที่ ผู ้ เ รี ย นสร้ ำ งขึ้ น
แต่ยังรวมถึงกระบวนกำรสร้ำงควำมรู้ กำรสะท้อนควำมคิด กำรไตร่ตรองเกี่ยวกับกระบวนกำรเรียนรู้และคุณค่ำ
ของควำมรู้ที่น�ำไปใช้ประโยชน์เพื่อตนเอง ชุมชน หรือสังคม ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้สอนและผู้เรียนจึงไม่ตำยตัว
ผู้เรียนจึงจ�ำเป็นต้องได้รับกำรเพิ่มพูนทักษะกำรคิดวิเครำะห์ กำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรสื่อสำรและกำรใช้
เทคโนโลยี ครูจะมีบทบำทเป็นผู้พัฒนำชี้แนะ เมื่อนักเรียนสำมำรถสืบค้นสรุปและปฏิบัติจริงได้ด้วยตนเอง
ครูจะมีบทบำทเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริม ดังนั้นปฏิสัมพันธ์ท่ีสมดุลระหว่ำงครู นักเรียน และบริบทแวดล้อม
ในขั้นตอนต่ำง ๆ ของกระบวนกำรในกำรเรียนรู้ศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองจึงส�ำคัญยิ่ง

การจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา
ธรรมชำติของผูเ้ รียนในวัยนี้ เป็นวัยทีส่ นใจใฝ่รเู้ รือ่ งต่ำง ๆ แต่ในขณะเดียวกันด้ำนพัฒนำกำรทำงสังคมนัน้
ผู้เรียนจะพยำยำมปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของสังคม โดยมีครูเป็นผู้ดูแล ก�ำกับและช่วยเหลือตำมควำมสำมำรถอย่ำง
ใกล้ชิดในกำรเรียนรู้ IS (Independent Study) เป็นกำรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนกำรพื้นฐำนในกำร
ตั้งค�ำถำม ข้อสงสัยเกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัว เสำะแสวงหำควำมรู้ตำมประเด็นที่สนใจ วำงแผนล�ำดับขั้นตอนในกำร
หำข้อมูล ซึ่งมักได้จำกแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัว หรือจำกกำรสืบค้นด้วยเครื่องมืออย่ำงง่ำยจำกอินเทอร์เน็ต และ
น�ำมำถ่ำยทอดเหมำะสมกับวัยโดยกลวิธีต่ำง ๆ ได้อย่ำงชัดเจน และน�ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง
บุคคลรอบตัว ซึ่งเป็นกำรสะท้อนถึงกำรมีบทบำท กระตุ้นกำรมีบทบำท ที่เกี่ยวข้องในฐำนะสมำชิกของสังคม
และเกิดควำมเข้ำใจควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่ำงตนเองและผู้อื่น ในสังคมที่มีควำมแตกต่ำงกัน ในขณะเดียวกัน
ต้องพึ่งพำอำศัยกัน
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- ก�ำหนดจุดหมำยและวำงแผนตลอดแนวในกำรค้นคว้ำแสวงหำควำมรู้
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นักเรียนมีบทบำทส�ำคัญมำกในกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง เนื่องจำกนักเรียนมีควำมเป็นเจ้ำของ
กำรเรียนรูแ้ ละลงมือคิด ลงมือท�ำ จนสำมำรถน�ำเสนอและน�ำผลกำรศึกษำไปใช้ประโยชน์ นักเรียนจึงมีบทบำท เช่น
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บทบาทของผู้เรียน

กำรจัดกำรเรียนรู้ดังกล่ำวควรจัดให้เหมำะสมกับพัฒนำกำรตำมวัย ได้ก�ำหนดให้จัดได้ใน 2 ลักษณะ คือ
- ในระดับประถมศึกษำปีที่ 1 - 3 จัดท�ำหน่วยกำรเรียนรู้เฉพำะ โดยจัดในรำยวิชำพื้นฐำนอย่ำงน้อย
1 รำยวิชำ อำจท�ำเป็นหน่วยกำรเรียนรู้ในกลุ่มสำระต่ำง ๆ หรือหน่วยกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร
สำระกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ เข้ำด้วยกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่โรงเรียนทั่วไปปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ต้องเพิ่มควำมเข้มข้น
ในกำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ (IS1) กำรสื่อสำรและกำรน�ำเสนอ (IS2) และน�ำองค์ควำมรู้
ไปใช้บริกำรสังคม (IS3) ในกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ตำมควำมเหมำะสมกับวัยของ
ผู้เรียน
- ในระดับชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 4 - 6 จัดเป็นรำยวิชำเพิม่ เติม กำรศึกษำเพือ่ เรียนรู้ (Knowledge Inquiry)
เวลำเรียน 40 ชัว่ โมง/ปี ครอบคลุมสำระกำรเรียนรู้ IS1 และ IS2 และน�ำองค์ควำมรูไ้ ปใช้บริกำรสังคม (IS3)
ในกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์

การจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา

- ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จัดเป็นรำยวิชำเพิ่มเติมทั้งใน จ�ำนวน 2 รำยวิชำ คือ รำยวิชำ IS1 (กำรศึกษำ
และสร้ำงองค์ควำมรู้) และ IS2 (กำรสื่อสำรและกำรน�ำเสนอ) รำยวิชำละ 1 - 1.5 หน่วยกิต และควร
จัดสอนต่อเนื่องกันในชั้นปีใดปีหนึ่ง
- จัด IS3 เป็นกิจกรรมพัฒนำผูเ้ รียน (กิจกรรมเพือ่ สังคมและสำธำรณประโยชน์ในภำคเรียนทีจ่ ดั กำรเรียน
กำรสอนวิชำเพิ่มเติม IS2)
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- ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จัดเป็นรำยวิชำเพิ่มเติมทั้งใน จ�ำนวน 2 รำยวิชำ คือ รำยวิชำ IS1
(กำรศึกษำและสร้ำงองค์ควำมรู้) และ IS2 (กำรสื่อสำรและกำรน�ำเสนอ) รำยวิชำละ 1 - 1.5 หน่วยกิต
และควรจัดสอนต่อเนื่องกันในชั้นปีใดปีหนึ่ง
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ธรรมชำติ ข องผู ้ เ รี ย นในวั ย นี้ เป็ น วั ย ที่ มี ก ำรเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ทำงร่ ำ งกำย อำรมณ์ และสั ง คม
ให้ควำมส�ำคัญกับเพื่อน อยำกลอง ชอบควำมท้ำทำย ชอบอิสระ มีควำมเป็นตัวของตัวเองและมีควำมเชื่อมั่น
ในตัวเอง ชอบแสวงหำควำมรู้ รู้จักใช้เทคโนโลยี มีทักษะในกำรสื่อสำร มีทักษะในกำรคิดขั้นสูง สำมำรถวิเครำะห์
และเลือกใช้ข้อมูลที่เหมำะสมได้ กำรจัดกำรเรียนรู้สำระ IS ควรมุ่งเน้นกำรสร้ำงบรรยำกำศที่เอื้อให้นักเรียน
มีอิสระในกำรเรียนรู้จำกประเด็นหรือสิ่งที่นักเรียนสนใจ สนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีในกำรสืบเสำะหำ
ควำมรู้ กระตุ้นให้นักเรียนสืบเสำะหำควำมรู้จำกแหล่งข้อมูลที่หลำกหลำย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กำรวิเครำะห์
และกำรสังเครำะห์ข้อมูล สร้ำงองค์ควำมรู้ สนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีในกำรสื่อสำรน�ำเสนอควำมรู้
กระตุ้นให้นักเรียนได้ตระหนักในควำมเป็นสมำชิกของชุมชนและสังคม สำมำรถน�ำองค์ควำมรู้ท่ีได้รับไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนร่วมมือกันในกำรเรียนรู้และกำรบริกำรสังคม
ซึ่งกำรจัดกำรเรียนรู้สำระ IS ให้เหมำะสมกับช่วงวัยของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษำนั้นจัดได้ ดังนี้

- จัด IS3 เป็นกิจกรรมพัฒนำผูเ้ รียน (กิจกรรมเพือ่ สังคมและสำธำรณประโยชน์ในภำคเรียนทีจ่ ดั กำรเรียน
กำรสอนวิชำเพิ่มเติม IS2)

สืบค้นความรู้

สรุปองค์ความรู้

สื่อสาร
และน�าเสนอ

บริการสังคม

(Self-regulating)

กระบวนการ
GPAS

(Processing)
(Gathering)
สืบค้นควำมรู้
ตั้งประเด็นค�ำถำม/
รวบรวมข้อมูล
สมมติฐำน
จัดกระท�ำข้อมูล

(Applying)
สรุปองค์ควำมรู้
สร้ำงทำงเลือก
กำรน�ำไปใช้

(Applying,
Self-regulating)
(Applying)
น�ำควำมรู้ไปใช้
สื่อสำร
และน�ำเสนอ ประโยชน์ต่อตนเอง
กำรน�ำควำมรู้ไปใช้ บริกำรโรงเรียน
และสังคม

Engage
ตั้งประเด็นค�ำถำม/
สมมติฐำน

Explore
สืบค้น ส�ำรวจ
ท�ำกำรทดลอง

Elaborate &
Elaborate &
Evaluate
Evaluate
ขยำยควำมรู้
Explain
น�ำควำมรู้ไปใช้
เขียนเผยแพร่
น�ำข้อสรุป
ประโยชน์ต่อตนเอง
ประเมินผล
มำอธิบำยปัญหำ
กระบวนกำรสืบค้น บริกำรโรงเรียน
เรื่องรำว
และสังคม
ประเมิน
กำรสืบเสำะ

กระบวนการ
ทางสังคมศาสตร์/ ตั้งประเด็นค�ำถำม/
สมมติฐำน
วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์

สืบค้น/ส�ำรวจ/
ภำคสนำม/
ท�ำกำรทดลอง

สรุปองค์ควำมรู้

เขียนเผยแพร่
และน�ำเสนอ
ด้วยวิธีต่ำง ๆ

น�ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์ต่อตนเอง
บริกำรโรงเรียน
และสังคม

ปัญหำในชีวิต
ประจ�ำวัน/โจทย์
ก�ำหนดเป้ำหมำย
ในกำรแก้ปัญหำ

แปลงข้อมูล
เป็นภำษำ
คณิตศำสตร์
วำงแผนแก้ปัญหำ

ทบทวนประเมิน
ข้อสรุปจำก
กำรแก้ปัญหำ
สรุปองค์ควำมรู้

สื่อสำรน�ำเสนอ
ให้เหตุผล
ด้วยวิธีต่ำง ๆ

น�ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์ต่อตนเอง
บริกำรโรงเรียน
และสังคม

ตั้งประเด็นค�ำถำม

สืบค้นควำมรู้
ออกแบบและ
วำงแผนน�ำไป
ปฏิบัติ

สรุปองค์ควำมรู้
จำกกำรน�ำทฤษฎี
ไปปฏิบัติประเมิน
กระบวนกำร
ท�ำงำนและผลผลิต

เขียนเผยแพร่
น�ำเสนอ
ด้วยวิธีต่ำง ๆ

น�ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์ต่อตนเอง
บริกำรโรงเรียน
และสังคม

น�ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์ต่อตนเอง
บริกำรโรงเรียน
และสังคม
น�ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์ต่อตนเอง
บริกำรโรงเรียน
และสังคม

วิทยาศาสตร์

กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
กระบวนการ
ท�างานการงาน
อาชีพ
และเทคโนโลยี

ตั้งประเด็นค�ำถำม/
สมมติฐำน

สืบค้นควำมรู้
และฝึกปฏิบัติ

สรุปองค์ควำมรู้
จำกกำรปฏิบัติ

เขียนเผยแพร่
น�ำเสนอ
ด้วยวิธีต่ำง ๆ

กระบวนการ
ตั้งประเด็นค�ำถำม/
ทางศิลปะ ดนตรี
สมมติฐำน
นาฏศิลป์

สืบค้นควำมรู้
และฝึกปฏิบัติ

สรุปองค์ควำมรู้
จำกกำรปฏิบัติ

เขียนเผยแพร่
น�ำเสนอ
ด้วยวิธีต่ำง ๆ

กระบวนการ
ทางพลศึกษา
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ตั้งประเด็น
ค�าถาม/สมมติฐาน
(ที่เกี่ยวกับ
สังคมโลก)
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IS1
IS2
IS3
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บันได 5 ขั้นของการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลนี้มีความสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้
ตามธรรมชาติวิชาของศาสตร์แขนงต่าง ๆ ดังแผนภาพต่อไปนี้

การจัดกิจกรรมเพื่อน�าความรู้หรือประสบการณ์ไปใช้บริการสังคม
กำรจัดกิจกรรมเพื่อน�ำองค์ควำมรู้ไปใช้บริกำรสังคม (Social Service Activity : IS3) เป็นกำรน�ำ
องค์ควำมรู้จำกรำยวิชำเพิ่มเติมกำรศึกษำค้นคว้ำและสรุปองค์ควำมรู้ และกำรสื่อสำร และน�ำเสนอไปใช้บริกำร
สังคม โดยจัดกิจกรรมกำรน�ำควำมรู้ไปใช้บริกำรสังคมในลักษณะของกิจกรรม/โครงงำน/โครงกำร ให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ผ่ำนประสบกำรณ์ในกำรน�ำควำมรู้ไปประยุกต์สร้ำงสรรค์ประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน สังคมและโลก
และกำรเผยแพร่ควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำรลงมือปฏิบัติเพื่อประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน สังคม
และโลกในแต่ละระดับให้เหมำะสมเป็นไปตำมช่วงวัยของระดับประถมศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น และ
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ดังแสดงในแผนผัง
1.การศึกษาค้นคว้า
และสร้างองค์ความรู้

3. กิจกรรมการน�าองค์ความรู้
ไปใช้บริการสังคม

2. การสื่อสาร
และการน�าเสนอ

วิเคราะห์องค์ความรู้

วางแผนการท�ากิจกรรม

ปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทินที่ก�าหนด
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เผยแพร่ผลงาน
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สรุปผลการด�าเนินกิจกรรม

1

2

3

4

5

กิจกรรม
วิเครำะห์องค์ควำมรู้เพื่อก�ำหนดแนวทำงกำรน�ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน
และชุมชน เช่น
- สิ่งแวดล้อม
- ปัญหำและผลกระทบต่อวิถีชีวิต กำรเมือง กำรปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม
- กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- แนวทำงกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (เลือกเฉพำะเรื่องที่สนใจจะอนุรักษ์), ฯลฯ
วำงแผนกำรท�ำกิจกรรมเพื่อน�ำควำมรู้ไปสร้ำงประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน โดยจัดท�ำ
รำยละเอียดและตำรำงเวลำในกำรปฏิบัติกิจกรรมตำมโครงกำร/โครงงำน/กิจกรรม
ที่จะด�ำเนินกำร เช่น
- โครงกำรเผยแพร่ควำมรู้ เรื่อง กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- โครงกำรรณรงค์สร้ำงจิตส�ำนึก เรื่อง กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- โครงกำรผลิตสื่อกำรเรียนรู้เพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ฯลฯ
ปฏิบัติกิจกรรมตำมปฏิทินที่ก�ำหนด เช่น
- ปฏิบัติกิจกรรมตำมปฏิทินกำรด�ำเนินงำนโครงกำรเผยแพร่ควำมรู้
เรื่อง กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- ปฏิบัติกิจกรรมตำมปฏิทินกำรด�ำเนินงำนโครงกำรรณรงค์สร้ำงจิตส�ำนึก
เรื่อง กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- ปฏิบัติกิจกรรมตำมปฏิทินกำรด�ำเนินงำนโครงกำรผลิตสื่อกำรเรียนรู้เพื่อกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม, ฯลฯ
สรุปผลกำรด�ำเนินกิจกรรม เช่น
- บันทึกผลกำรด�ำเนินกิจกรรม
- สะท้อนควำมคิดเห็นของตน/ชุมชนในกำรท�ำกิจกรรม
- อภิปรำยและสรุปผลกำรด�ำเนินกิจกรรม
ฯลฯ
เผยแพร่ผลงำนในรูปแบบที่หลำกหลำย เช่น
- จัดท�ำแผ่นพับเผยแพร่ผลงำน
- จัดท�ำเว็บไซต์ หรือเผยแพร่ผลงำนในเว็บไซต์
- จัดท�ำ Facebook หรือเผยแพร่ผลงำนใน Facebook
- จัดท�ำป้ำยนิเทศ หรือไวนิลเผยแพร่ผลงำน
- จัดท�ำ CD DVD เผยแพร่ผลงำน
- จัดนิทรรศกำรเผยแพร่ผลงำน
ฯลฯ
รวม

ชั่วโมง หมายเหตุ
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ล�าดับ
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1. ตัวอย่างแนวการจัดกิจกรรมการน�าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม
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ตัวอย่างแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อน�าความรู้ หรือประสบการณ์ไปใช้บริการทางสังคม

2. ตัวอย่างปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมการน�าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม
ชื่อกิจกรรม................................................ ภำคเรียนที่................... ปีกำรศึกษำ............................
สัปดาห์ที่

วัน เดือน ปี

กิจกรรม
- รับสมัครสมำชิก
- ชี้แจงวัตถุประสงค์และร่วมวำงแผนกำรด�ำเนินกิจกรรม
- เขียนโครงกำร
- ก�ำหนดขอบข่ำยและวำงแผนพัฒนำชุมชน ท้องถิ่น
และประเทศ
- น�ำเสนอแผนพัฒนำต่อครูที่ปรึกษำ
- ประชุมปรับปรุงแผนและเตรียมแบ่งงำนในควำมรับผิดชอบ
- กิจกรรมที่ 1…………….…..
- กิจกรรมที่ 2…………………
- สรุปผลกำรด�ำเนินงำนระยะที่ 1
- จัดป้ำยนิเทศแสดงผลงำน
- กิจกรรมที่ 3………………..
- กิจกรรมที่ 4………………..
- สรุปผลกำรด�ำเนินงำนระยะที่ 2
- จัดป้ำยนิเทศแสดงผลงำน
- ประชุมสรุปผลกำรด�ำเนินงำน
- เสนอ (ร่ำง) รำยงำนต่อครูที่ปรึกษำโครงกำร
- ครูที่ปรึกษำตรวจแก้ไขผลงำน
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- น�ำเสนอบทสรุปต่อโรงเรียนและประเมินผลโครงกำร
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- จัดท�ำรูปเล่มรำยงำนฉบับสมบูรณ์

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

1. เพื่อให้นักเรียนน�ำองค์ควำมรู้ที่ศึกษำค้นคว้ำมำใช้ในกำรหำแนวทำงและวิธีกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ที่เหมำะสมกับตนเอง ชุมชน สังคมและโลก
2. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. เพื่อปลูกฝังเรื่อง ควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ผลงาน (เปิดโอกำสให้นักเรียนเลือกตำมควำมสนใจ ควำมถนัด และควำมสำมำรถ)
-

จัดท�ำแผ่นพับเผยแพร่ผลงำน
จัดท�ำเว็บไซต์ หรือเผยแพร่ผลงำนในเว็บไซต์
จัดท�ำ Facebook หรือเผยแพร่ผลงำนใน Facebook
จัดท�ำป้ำยนิเทศ หรือไวนิลเผยแพร่ผลงำน
จัดท�ำ CD DVD เผยแพร่ผลงำน
จัดนิทรรศกำรเผยแพร่ผลงำน
ฯลฯ

วิธีด�าเนินการ
1. ครูชี้แจงและแจ้งวัตถุประสงค์ในกำรเรียนรู้กิจกรรมกำรน�ำองค์ควำมรู้ไปใช้บริกำรสังคม
2. นักเรียนวิเครำะห์องค์ควำมรู้เพื่อก�ำหนดแนวทำงกำรน�ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน
และชุมชน
3. นักเรียนวำงแผนกำรท�ำกิจกรรมเพื่อน�ำควำมรู้ไปสร้ำงประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน โดยจัดท�ำ
รำยละเอียดและตำรำงเวลำในกำรปฏิบัติกิจกรรมตำมโครงกำร/โครงงำน/กิจกรรมที่จะด�ำเนินกำร
4. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตำมปฏิทินที่ก�ำหนด
5. นักเรียนสรุปผลกำรด�ำเนินกิจกรรม
6. นักเรียนเผยแพร่ผลงำนในรูปแบบที่หลำกหลำย
7. ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผลงำน และสรุปบทเรียน
สื่อและอุปกรณ์ (เลือกให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่จัด)
วัสดุ อุปกรณ์ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของจริง ของจ�ำลอง
การวัดและประเมินผล
1. กำรสังเกตและตรวจผลงำน/กำรปฏิบัติจริง
2. แบบประเมินและเกณฑ์กำรประเมินผลงำน/กำรปฏิบัติจริง

หมายเหตุ : ผลงำน/วิธีด�ำเนินกำร ปรับเหมำะสมตำมช่วงวัย
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วัตถุประสงค์
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ตัวอย่างกิจกรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม
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3. ตัวอย่างกิจกรรมการน�าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม เรื่อง สิ่งแวดล้อม

ตอนที่ 55

กำรวัดและประเมินผล

กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้สำระกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (Independent Study : IS)
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนมำตรฐำนสำกล อำศัยหลักกำรด�ำเนินกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 โดยพิจำรณำจำกคุณภำพของชิ้นงำน หรือ
กำรปฏิบัติที่เป็นผลผลิต/ร่องรอย หลักฐำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียนว่ำเป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือไม่ มีกำรใช้วิธีกำร
และเครื่องมือที่หลำกหลำยและเกณฑ์กำรประเมินที่ชัดเจน

แนวทางการวัดและประเมินผล
ครูผู้สอนสำมำรถวัดและประเมินผลผู้เรียนตำมสำระกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (Independent
Study : IS) ได้ตำมแนวทำงดังต่อไปนี้
1. กรณีทจี่ ดั บูรณำกำรสำระกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง ในรำยวิชำพืน้ ฐำนให้แยกเป็นหน่วยกำรเรียนรู้
เฉพำะ และประเมินผลกำรเรียนรู้ของหน่วยกำรเรียนรู้ตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด
2. กรณีที่จัดเป็นรำยวิชำเพิ่มเติม เช่น รำยวิชำกำรศึกษำเพื่อกำรเรียนรู้ (Knowledge Inquiry
IS1 - IS2) ในระดับประถมศึกษำ รำยวิชำกำรศึกษำและสร้ำงองค์ควำมรู้ (Knowledge and Research Formation
- IS1) และรำยวิชำกำรสือ่ สำรและกำรน�ำเสนอ (Communication and Presentation - IS2) ในระดับมัธยมศึกษำ
ต้องประเมินผลและตัดสินผลกำรเรียนโดยให้ระดับผลกำรเรียนนั้น ๆ ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก�ำหนด
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3. กำรน�ำองค์ควำมรู้ไปใช้บริกำรสังคม (Social Service Activity : IS3) ซึ่งจัดไว้ในกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน (กิจกรรมเพื่อสำธำรณประโยชน์) เป็นกำรน�ำควำมรู้หรือประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำรเรียน IS1 และ IS2
มำใช้ในกำรจัดกิจกรรมให้วดั และประเมินผลกำรวำงแผนกำรปฏิบตั กิ จิ กรรม กำรปฏิบตั กิ จิ กรรมตำมแผนทีก่ ำ� หนด
และกำรสรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติกิจกรรม โดยให้ผลกำรประเมิน ผ่ำน/ไม่ผ่ำน ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก�ำหนด

ตัวอย่างการวัดและประเมินผลสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study :IS)
หน่วยการเรียนรู้เฉพาะในรายวิชาพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

หน่วยที่ 1

หน่วยที่ 2

หน่วยที่ 3
รักสิ่งแวดล้อม
หน่วยบูรณาการ
IS (IS1+IS2)

หน่วยที่ 4

หน่วยที่ 5

คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

การน�าองค์ความรู้
ไปใช้บริการสังคม
(IS3)

กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์

ตัดสินผลกิจกรรม
ผ่าน/ไม่ผ่าน

47

รายวิชาสังคมศึกษา
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1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 จัดเป็นหน่วยกำรเรียนรู้เฉพำะในรำยวิชำสังคมศึกษำ ซึ่งเป็นรำยวิชำ
พื้ น ฐำนกลุ ่ ม สำระกำรเรี ย นรู ้ สั ง คมศึ ก ษำ ศำสนำ และวั ฒ นธรรม ก� ำ หนดโครงสร้ ำ งกำรวั ด ประเมิ น ผล
หน่วยกำรเรียนรู้สำระกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (IS) ดังนี้
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ตัวอย่างการวัดแลประเมินผลสาระการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)

คะแนน
ตัดสินผล
รายวิชา

รำยวิชำพื้นฐำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ก�ำหนดโครงสร้ำงรำยวิชำ ดังนี้
จ�านวนชั่วโมง น�้าหนักคะแนน

หน่วยที่
หน่วยที่ 1...................................................

16

20

หน่วยที่ 2...................................................

16

20

หน่วยที่ 3 รักษ์สิ่งแวดล้อม

16

20

หน่วยที่ 4...................................................

16

20

หน่วยที่ 5...................................................

16

20

หมายเหตุ

หน่วย IS

100

ส� ำ หรั บ กำรวั ด และประเมิ น ผลกำรเรี ย นรู ้ ห น่ ว ยที่ 3 ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยที่ จั ด ท� ำ ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นำผู ้ เ รี ย น
ตำมกระบวนกำรของกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (IS) ครูผู้สอนสำมำรถก�ำหนดคะแนนเป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียน
ของสำระกำรเรียนรู้ย่อยทั้ง 3 สำระ โดยพิจำรณำจำกน�้ำหนัก ควำมส�ำคัญ หรือภำระงำนที่ผู้เรียนได้รับมอบหมำย
ให้ปฏิบัติ เช่น
สาระการเรียนรู้
IS1 : กำรศึกษำค้นคว้ำ
และสร้ำงองค์ควำมรู้

IS2 : กำรสื่อสำรและกำรน�ำเสนอ

เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน

คะแนน/ผลการประเมิน

1. กำรตั้งประเด็นค�ำถำม/สมมติฐำน

10

2. กำรสืบค้นควำมรูจ้ ำกแหล่งเรียนรูแ้ ละสำรสนเทศ

20

3. กำรสรุปองค์ควำมรู้

20

4. กำรสื่อสำรและกำรน�ำเสนออย่ำงมีประสิทธิภำพ

30

รวม

80

คะแนนจริง

20
ผ่ำน/ไม่ผ่ำน
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เนื่องจำกสำระกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (Independent Study : IS) มีลักษณะเป็นกระบวนกำร
ปฏิบัติที่มีคุณภำพ ผู้เรียนเป็นเป้ำหมำยส�ำคัญ ครูผู้สอนจึงควรประเมินตำมสภำพจริงตำมแนวทำงกำรประเมิน
ทีก่ ำ� หนดระดับคุณภำพของผูเ้ รียน 4 ระดับ คือ ดีมำก (4) ดี (3) พอใช้ (2) และปรับปรุง (1) และแปลงระดับคุณภำพ
เป็นคะแนนตำมโครงสร้ำงกำรวัดและประเมินผล เพื่อน�ำคะแนนไปรวมกับหน่วยอื่น ๆ เพื่อตัดสินผลกำรเรียน
เมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ ซึ่งในกำรแปลงระดับคุณภำพไปเป็นคะแนน อำจมีแนวทำงในกำรก�ำหนดค่ำน�้ำหนักคะแนน
ของระดับคุณภำพ ดังนี้
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IS3 : กำรน�ำองค์ควำมรู้ไปใช้บริกำรสังคม 5. กำรน�ำควำมรู้ไปใช้บริกำรสังคม :
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

คะแนนเต็ม 10

คะแนนที่ได้
คะแนนเต็ม 20

คะแนนเต็ม 30

ดีมำก (4)

9 - 10

17 - 20

25 - 30

ดี (3)

7-8

14 - 16

20 - 24

พอใช้ (2)

5-6

11 - 13

15 - 19

ต�่ำกว่ำ 5

ต�่ำกว่ำ 10

ต�่ำกว่ำ 15

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง (1)

IS2 : กำรสื่อสำร
และกำรน�ำเสนอ

คะแนนเต็ม ระดับคุณภาพ ผล/คะแนนที่ได้

1. กำรตั้งประเด็นค�ำถำม/สมมติฐำน

10

3

8

2. กำรสืบค้นควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้และ
สำรสนเทศ

20

4

18

3. กำรสรุปองค์ควำมรู้

20

3

15

4. กำรสื่อสำรและกำรน�ำเสนออย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

30

3

23

รวม

80

3

64

คะแนนจริง

20

-

16*

* คะแนนที่น�ำไปรวมกับหน่วยอื่นเพื่อตัดสินผลกำรเรียนรำยวิชำเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ
การประเมินผลการน�าความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3)
สาระการเรียนรู้

เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน

IS3 : กำรน�ำ
องค์ควำมรู้ไปใช้
บริกำรสังคม

5. กำรน�ำควำมรู้ไปใช้บริกำรสังคม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์
(อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน)

คะแนนเต็ม ระดับคุณภาพ ผล/คะแนนที่ได้
-

3

ผ่ำน
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IS1 : กำรศึกษำ
ค้นคว้ำและสร้ำง
องค์ควำมรู้

เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

สาระการเรียนรู้
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ตัวอย่าง ผลกำรประเมินหน่วยกำรเรียนรู้ที่มีคะแนน 20 คะแนน

ตัวอย่างการออกแบบการวัดและประเมินผล
สาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

ฉบับแก้ไข 2565

ตัวอย่างชิ้นงาน/
ผลการเรียนรู้

ตัวชี้วัดคุณภาพ
ผู้เรียน

การวัดและประเมินผล
วิธีการ

เครื่องมือ

ตรวจสอบกำรตั้งค�ำถำม
ของนักเรียน

- แบบประเมินกำรตั้ง
ค�ำถำม
- เกณฑ์กำรให้คะแนน
กำรตั้งค�ำถำม

กำรตั้งประเด็นค�ำถำม/
1. แบบบันทึกกำรตั้ง
สมมติฐำนอย่ำงมีเหตุผล
ค�ำถำม
(Hypothesis Formulation) 2. แบบบันทึกประเด็น
ค�ำถำม

1. กำรตั้งค�ำถำม
ข้อสงสัยเกี่ยวกับ
สิ่งใกล้ตัว

1. แบบบันทึกกำรสืบค้น
กำรสืบค้นควำมรู้จำก
แหล่งเรียนรูแ้ ละสำรสนเทศ ข้อมูล
หรือจำกกำรปฏิบัติทดลอง
(Searching for information)

ประเมินทักษะกำรสืบค้น - แบบประเมินกำร
2. กำรศึกษำ ค้นคว้ำ
สืบค้น/รวบรวมข้อมูล
แสวงหำข้อมูล ค�ำตอบ ข้อมูลของนักเรียน
- เกณฑ์กำรให้คะแนน
จำกบุคคลใกล้ตัว/
กำรสืบค้น/รวบรวม
แหล่งข้อมูลพื้นฐำน
ข้อมูล
ง่ำย ๆ
3. กำรล�ำดับขั้นตอน/
กำรวำงแผนอย่ำงง่ำย
ในกำรรวบรวมข้อมูล
4. ท�ำงำนบรรลุผลส�ำเร็จ
ภำยใต้กำรก�ำกับดูแล
และช่วยเหลือของครู
อย่ำงใกล้ชิด

กำรสรุปองค์ควำมรู้
1. แบบบันทึกกำรสรุป
(Knowledge Formation) องค์ควำมรู้

5. บอกสำระส�ำคัญของ ประเมินกำรสรุปเรือ่ งรำว แบบประเมินกำรสรุป
เรื่องรำวที่สบื ค้น/
สิง่ ทีส่ บื ค้น/รวบรวมได้ ที่รวบรวมได้
รวบรวมได้

กำรสือ่ สำรและกำรน�ำเสนอ 1. งำนเขียนภำพวำด
สะท้อนองค์ควำมรู้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(Effective Communication) ที่ค้นพบ
2. กำรพูดน�ำเสนอ

6. พูด/เขียน/วำดภำพ
น�ำเสนอเพื่อสื่อสำร
เรื่องรำว/ข้อสรุปที่
รวบรวมได้อย่ำง
ชัดเจน ไม่สบั สนโดยใช้
สื่อที่เหมำะสม

ประเมินกำรพูด/เขียน/
วำดภำพ ฯลฯ ที่แสดงถึง
กำรสื่อสำรและกำร
น�ำเสนอของนักเรียน

แบบประเมินกำรสื่อสำร
และกำรน�ำเสนอ

7. กำรน�ำควำมรู้และ
ข้อคิดที่ได้ไปใช้กับ
เพื่อน ๆ และบุคคล
ในครอบครัว

ประเมินกำรน�ำควำมรู้
ไปใช้ในกำรท�ำกิจกรรม
เกี่ยวกับกำรบริกำรสังคม
(ในโรงเรียนและ
ครอบครัว)

แบบประเมินกำรน�ำ
ควำมรู้/ข้อคิดที่ได้ไป
เผยแพร่/ท�ำประโยชน์
ให้กบั เพือ่ นๆ ในโรงเรียน/
บุคคลในครอบครัว

กำรน�ำควำมรู้ไปใช้บริกำร
สังคม (Public Service)
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เป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียน

1. กำรปฏิบัติเพื่อน�ำ
ควำมรู้ไปบริกำร/
เผยแพร่กับบุคคล
ใกล้ตัว

ดี (3)

1. กำรตั้งประเด็นค�ำถำม - ตั้งค�ำถำมข้อสงสัย
- ตั้งค�ำถำมข้อสงสัย
เกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัวได้
เกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัว
ด้วยตนเองอย่ำง
อย่ำงหลำกหลำย
กว้ำงขวำงหลำยแง่มุม
โดยครูชี้แนะ

พอใช้ (2)
- ตั้งค�ำถำมข้อสงสัย
เกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัว
ตำมค�ำแนะน�ำของครู

ปรับปรุง (1)
- ตั้งค�ำถำมเลียนแบบ
ค�ำถำมครู

2. กำรสืบค้นควำมรู้

- ศึกษำค้นคว้ำแสวงหำ - ศึกษำค้นคว้ำแสวงหำ - ศึกษำค้นคว้ำแสวงหำ - ศึกษำค้นคว้ำแสวงหำ
ข้อมูล ค�ำตอบจำก
ข้อมูล ค�ำตอบจำก
ข้อมูล ค�ำตอบจำก
ข้อมูล ค�ำตอบจำก
บุคคลใกล้ตัวเท่ำนั้น
บุคคลใกล้ตัว/แหล่ง
บุคคลใกล้ตัว/แหล่ง
บุคคลใกล้ตัว/แหล่ง
ข้อมูลพื้นฐำนง่ำย ๆ - จัดล�ำดับขัน้ ตอนในกำร
ข้อมูลพื้นฐำนง่ำย ๆ
ข้อมูลพื้นฐำนง่ำย ๆ
หลำยแหล่งทีส่ อดคล้อง หลำยแหล่งทีส่ อดคล้อง หลำยแหล่งทีส่ อดคล้อง รวบรวมข้อมูลไม่
เหมำะสม
กับเรื่องที่สนใจเป็น
กับเรื่องที่สนใจ
กับเรื่องที่สนใจ
- ท�ำกำรศึกษำค้นคว้ำ
- จัดล�ำดับขั้นตอน
- จัดล�ำดับขัน้ ตอนในกำร ส่วนใหญ่
- จัดล�ำดับขัน้ ตอนในกำร แต่ไม่ได้ค�ำตอบที่
ในกำรรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูลได้
ต้องกำรหรือได้ค�ำตอบ
รวบรวมข้อมูลได้
ได้ถูกต้องและอธิบำย
ถูกต้องและอธิบำย
แต่ไม่ถูกต้อง
ถูกต้องแต่ไม่สำมำรถ
ได้อย่ำงมีเหตุผล
ได้อย่ำงมีเหตุผล
อธิบำยเหตุผลประกอบ
- ท�ำกำรศึกษำค้นคว้ำ
ไม่ชัดเจน
ได้
จนส�ำเร็จได้ค�ำตอบ
- ท�ำกำรศึกษำค้นคว้ำ
- ท�ำกำรศึกษำค้นคว้ำ
ที่ต้องกำรและถูกต้อง
จนส�ำเร็จได้ค�ำตอบ
จนส�ำเร็จได้ค�ำตอบที่
โดยกำรดูแลของครู
ที่ต้องกำรและถูกต้อง
ต้องกำรโดยกำรก�ำกับ
โดยกำรดูแลของครู
ดูแลและช่วยเหลือของ
ครู อย่ำงใกล้ชิด

3. กำรสรุปองค์ควำมรู้

บอกสำระส�ำคัญของสิ่งที่
สนทนำหรือได้รับฟัง
ในกำรแก้ปัญหำค้นคว้ำ
ได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน
ชัดเจน

บอกสำระส�ำคัญของสิ่งที่
สนทนำหรือได้รับฟัง
ในกำรศึกษำค้นคว้ำ
ได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน

บอกสำระส�ำคัญของสิ่งที่
สนทนำหรือได้รับฟัง
ในกำรศึกษำค้นคว้ำ
ได้อย่ำงถูกต้อง แต่
ไม่ครบถ้วน

4. กำรสื่อสำรและ
กำรน�ำเสนอ

เขียนหรือวำดภำพและพูด
น�ำเสนอเพื่อกำรสื่อสำร
เรื่องรำวง่ำย ๆ ได้อย่ำง
ชัดเจน ไม่สับสนโดยใช้สื่อ
ที่เหมำะสม

เขียนหรือวำดภำพและ
พูดน�ำเสนอเพือ่ กำรสือ่ สำร
เรื่องรำวง่ำย ๆ ได้อย่ำง
ชัดเจน ไม่สับสน

เขียนหรือวำดภำพและพูด เขียนหรือวำดภำพและพูด
น�ำเสนอเพื่อกำรสื่อสำร น�ำเสนอไม่ได้หรือน�ำเสนอ
เรื่องรำวง่ำย ๆ ได้อย่ำง ได้ แต่สับสน
ถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วน

5. กำรน�ำควำมรู้ไปใช้
บริกำรสังคม

น�ำควำมรู้และข้อคิดที่ได้
ไปใช้กับเพื่อน ๆ และคน
ในครอบครัวด้วยตนเอง
อยู่เสมอ ๆ

น�ำควำมรู้และข้อคิดที่ได้
ไปใช้กับเพื่อน ๆ และคน
ในครอบครัวด้วยตนเอง
และมีครูคอยชี้แนะ
เป็นบำงครั้ง

น�ำควำมรู้และข้อคิดที่ได้
ไปใช้กับเพื่อน ๆ และคน
ในครอบครัวด้วยตนเอง
โดยครูชี้แนะ

ไม่สำมำรถบอกสำระ
ส�ำคัญของสิ่งที่สนทนำ
หรือได้รับฟังได้หรือบอก
สำระส�ำคัญไม่ถูกต้อง

น�ำควำมรู้และข้อคิดที่ได้
ไปใช้กับเพื่อน ๆ และคน
ในครอบครัวน้อยมำก
หรือไม่มีเลย
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ดีมาก (4)
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ประเด็นการประเมิน

ระดับคุณภาพ
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ตัวอย่างระดับคุณภาพการประเมินผล
สาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จัดเป็นรำยวิชำเพิ่มเติม ต้องตัดสินผลกำรเรียนเป็นระดับผลกำรเรียน
ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก�ำหนดเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ ก�ำหนดโครงสร้ำงกำรวัดประเมินผลได้ ดังนี้
โครงสร้างการวัดและประเมินผล
รายวิชาการศึกษาเพื่อเรียนรู้ (Knowledge Inquiry) รหัสวิชา I1_201 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
รายวิชาการศึกษาเพื่อเรียนรู้ (Knowledge Inquiry)
(IS1 + IS2)
IS1 : 1. การตั้งประเด็นค�าถาม/สมมติฐาน
2. การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้
และสารสนเทศหรือการปฏิบัติทดลอง
3. การสรุปองค์ความรู้
IS2 : 4. การสื่อสารและการน�าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

การน�าองค์ความรู้
ไปใช้บริการสังคม
(IS3)
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์

หน่วยที่ 1
ค�าถาม/สมมติฐาน

หน่วยที่ 2
สืบคืน/ทดลอง

หน่วยที่ 3
สรุปองค์ความรู้

หน่วยที่ 4
สื่อสาร/น�าเสนอ

คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนนรวม
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ตัดสินผล
รายวิชา
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ตัดสินผลกิจกรรม
ผ่าน/ไม่ผ่าน

จ�านวนชั่วโมง น�้าหนักคะแนน

1. สงสัยใคร่รู้

8

20

2. สรรสร้ำงองค์ควำมรู้

12

30

3. เรียนรู้โลกกว้ำง

5

20

4. สื่อสำรสู่สังคม

15

30

40

100

รวม

หมายเหตุ
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หน่วยที่

ครูผู้สอนวัดและประเมินผลตำมสภำพจริงตำมแนวทำงกำรประเมินที่ก�ำหนดระดับคุณภำพของผู้เรียน
4 ระดับ คือ ดีมำก (4) ดี (3) พอใช้ (2) และปรับปรุง (1) ในแต่ละหน่วยกำรเรียนรู้ ทั้งนี้ในแต่ละหน่วยครูผู้สอน
อำจก�ำหนดประเด็นกำรประเมินย่อยได้ แล้วก�ำหนดสัดส่วนคะแนนจำกระดับคุณภำพ 4 ระดับ แล้วสรุป
เป็นคะแนนเต็มแต่ละหน่วยตำมโครงกำรรำยวิชำทีก่ ำ� หนดรวมคะแนนทีไ่ ด้ทงั้ หมดเพือ่ ตัดสินผลกำรเรียน ตำมเกณฑ์
ทีส่ ถำนศึกษำก�ำหนดดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ (ก�ำหนดคะแนนของแต่ละระดับคุณภำพเหมือนระดับประถมศึกษำปีที่ 1 - 3)
หน่วยที่

เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน

คะแนนเต็ม

ระดับคุณภาพ

คะแนนที่ได้

1. กำรตั้งประเด็นค�ำถำม/สมมติฐำน

20

2

13

2. สรรสร้ำงองค์ควำมรู้ 2. กำรสืบค้นควำมรูจ้ ำกแหล่งเรียนรู้
และสำรสนเทศ

30

3

22

1. สงสัยใคร่รู้

3. เรียนรู้โลกกว้ำง

3. กำรสรุปองค์ควำมรู้

20

3

15

4. สื่อสำรสู่สังคม

4. กำรสื่อสำรและกำรน�ำเสนอ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

30

3

21

100

3

71*

รวม
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ตัวอย่าง โครงสร้ำงรำยวิชำเพิ่มเติมกำรศึกษำเพื่อเรียนรู้ (Knowledge Inquiry) รหัสวิชำ I15201
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
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ตัวอย่างการวัดและประเมินผลสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

*คะแนนที่น�ำมำตัดสินผลกำรเรียน ตำมเกณฑ์นักเรียนที่ได้รับผลกำรเรียนเท่ำกับ 3
ส�าหรับการน�าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3) ที่จัดในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนในส่วนของกิจกรรม
เพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ เน้นกำรน�ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองของนักเรียนไปปฏิบัติ
กิจกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น ต่อชุมชนใกล้ตัวของนักเรียน เช่น นักเรียนสำมำรถวำงแผนปฏิบัติกิจกรรมได้
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตำมแผน นักเรียนสรุปผลกำรปฏิบัติกิจกรรม และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลกำรปฏิบัติ
กิจกรรมระหว่ำงเพือ่ นในโรงเรียนหรือต่ำงโรงเรียน ครูทปี่ รึกษำมีกำรก�ำกับ ติดตำมและประเมินผลแต่ละจุดประสงค์
เป็นระยะ และเมื่อสิ้นสุดกำรท�ำกิจกรรมหรือสิ้นปีกำรศึกษำ ครูที่ปรึกษำด�ำเนินกำรประเมินตำมกรอบเป้ำหมำย
คุณภำพผู้เรียนของสำระกำรเรียนรู้ IS3 เพื่อตัดสินผลกำรประเมินกิจกรรม ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้

ระดับคุณภาพ

สรุปผลการประเมิน

ดีมำก (4)

ผ่ำน

ดี (3)

ผ่ำน

พอใช้ (2)

ผ่ำน

ปรับปรุง (1)

ไม่ผ่ำน
ตัวอย่าง

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

ฉบับแก้ไข 2565

54
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การน�าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3)

จุดประสงค์ส�าคัญ 1
แผนการปฏิบัติกิจกรรม

จุดประสงค์ส�าคัญ 2
การปฏิบัติกิจกรรม
ตามแผน

จุดประสงค์ส�าคัญ 3
สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม
และการเผยแพร่

ร่องรอย/ชิ้นงาน
วิธีการ/เครื่องมือ/เกณฑ์

ร่องรอย/ชิ้นงาน
วิธีการ/เครื่องมือ/เกณฑ์

ร่องรอย/ชิ้นงาน
วิธีการ/เครื่องมือ/เกณฑ์

ผ่าน/ไม่ผ่าน

ผ่าน/ไม่ผ่าน

ผ่าน/ไม่ผ่าน

ผ่าน/ไม่ผ่าน

ตัวชี้วัดคุณภาพ
ผู้เรียน

การวัดและประเมินผล
วิธีการ

เครื่องมือ

1. แบบบันทึกประเด็น
กำรตั้งประเด็นค�ำถำม
(Hypothesis Formulation) ค�ำถำม
2. แบบบันทึกกำร
คำดคะเนค�ำตอบ/
สมมติฐำน

1. กำรตั้งประเด็นปัญหำ/ ประเมินกำรตั้งค�ำถำม
กำรตั้งสมมติฐำน
ค�ำถำม เกี่ยวกับ
ของนักเรียน
เรื่องรำวง่ำย ๆ
สิ่งแวดล้อมหรือบุคคล
ใกล้ตัว
2. ตั้งสมมติฐำน/คำดคะเน
ค�ำตอบตำมจินตนำกำร
ของตนเองและ/หรือ
ตำมควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ของตน

1. แผนกำรสืบค้นข้อมูล
กำรสืบค้นควำมรู้จำก
แหล่งเรียนรูแ้ ละสำรสนเทศ 2. แบบบันทึกกำรสืบค้น
หรือจำกกำรปฏิบัติทดลอง ข้อมูล
(Searching for Information)

3. ออกแบบ วำงแผนอย่ำง ประเมินทักษะกำรสืบค้น - แบบประเมินกำรสืบค้น/
รวบรวมข้อมูล
ง่ำยในกำรรวบรวมและ ข้อมูลของนักเรียน
- เกณฑ์กำรให้คะแนน
ล�ำดับขั้นตอนกำร
กำรสืบค้น/รวบรวม
สืบค้น/เก็บรวบรวม
ข้อมูล
ข้อมูล
4. ศึกษำ ค้นคว้ำ แสวงหำ
ข้อมูลค�ำตอบจำก
สมมติฐำนที่ตั้งไว้จำก
แหล่งเรียนรู้ใกล้ตัว
(บุคคล หนังสือ
หนังสือพิมพ์หรืออื่น ๆ)
5. ท�ำงำนบรรลุผลส�ำเร็จ
ภำยใต้กำรดูแลก�ำกับ
และช่วยเหลือของครู
อย่ำงใกล้ชิด

1. แบบบันทึกกำรสรุป
กำรสรุปองค์ควำมรู้
(Knowledge Formation) องค์ควำมรู้

6. จัดกระท�ำข้อมูลอย่ำง
ง่ำยจำกกำรสืบค้น
7. สรุปประเด็นควำมรู้
หรือข้อคิดส�ำคัญจำก
กำรสืบค้น

- แบบประเมินกำรตั้ง
ค�ำถำม กำรตัง้ สมมติฐำน
ของนักเรียน
- เกณฑ์กำรให้คะแนน
กำรตั้งค�ำถำม กำรตั้ง
สมมติฐำนของนักเรียน

ตรวจผลงำนจำกวิเครำะห์/ แบบประเมินกำรวิเครำะห์
ข้อมูลและกำรสรุปประเด็น
จัดกระท�ำข้อมูลและ
กำรสรุปประเด็นควำมรู้ ควำมรู้ของนักเรียน
ของนักเรียน

ฉบับแก้ไข 2565

ตัวอย่างชิ้นงาน/
ผลการเรียนรู้

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

เป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียน
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ตัวอย่างการออกแบบการวัดและประเมินผล
สาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

ตัวอย่างการออกแบบการวัดและประเมินผล
สาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 (ต่อ)
เป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียน

ตัวอย่างชิ้นงาน/
ผลการเรียนรู้

ตัวชี้วัดคุณภาพ
ผู้เรียน

ฉบับแก้ไข 2565
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1. งำนเขียนที่สะท้อน
กำรสื่อสำรและ
8. เขียนและพูดน�ำเสนอ
องค์ควำมรู้ที่ค้นพบ
กำรน�ำเสนออย่ำงมี
ข้อสรุปจำกกำรสืบค้น
ประสิทธิภำพ (Effective 2. กำรพูดหรือกำรน�ำเสนอ ข้อมูลเป็นล�ำดับ
Communication)
ขั้นตอนที่เข้ำใจง่ำย
ในรูปแบบเดี่ยว (Oral
individual presentation
หรือ Oral panel
presentation) โดยใช้
สื่อที่เหมำะสมกับวัย
พร้อมอ้ำงอิงแหล่งข้อมูล
ที่เชื่อถือได้
กำรน�ำควำมรู้ไปใช้บริกำร 1. กำรปฏิบัติกิจกรรม
9. สำมำรถเชื่อมโยงควำมรู้
สังคม (Public Service)
กำรน�ำควำมรู้ไปใช้
สู่กำรปฏิบัติใน
เพื่อบริกำรชุมชน
สถำนกำรณ์ง่ำย ๆ เพื่อ
ประโยชน์ต่อคนใกล้ชิด
และโรงเรียน

การวัดและประเมินผล
วิธีการ

เครื่องมือ

1. ตรวจผลงำนกำรเขียน 1. แบบประเมินงำนเขียน
ของนักเรียน
ของนักเรียน
2. สังเกตกำรพูดน�ำเสนอ 2. แบบประเมินกำรสือ่ สำร
ของนักเรียน
และกำรน�ำเสนอของ
นักเรียน

ประเมินกำรน�ำควำมรู้
แบบประเมินกำรท�ำ
ไปใช้ในกำรท�ำกิจกรรม กิจกรรมเพื่อประโยชน์
เพื่อประโยชน์ต่อคนใกล้ชิด ต่อคนใกล้ชิดและโรงเรียน
และโรงเรียน

1. กำรตั้งประเด็นค�ำถำม - ตั้งประเด็นค�ำถำม
เกี่ยวกับเรื่องง่ำย ๆ
สิ่งแวดล้อมหรือบุคคล
ใกล้ตัวที่ตนเองสนใจ
ได้ด้วยตนเอง ประเด็น
ค�ำถำมชัดเจน
ครอบคลุมหลำยด้ำน
ค�ำถำม มีควำมแปลก
ใหม่และสร้ำงสรรค์
มีควำมเป็นไปได้ในกำร
แสวงหำค�ำตอบ
พูดหรือเขียนคำดคะเน
- กำรตั้งสมมติฐำน
ค�ำตอบล่วงหน้ำโดยใช้
อย่ำงมีเหตุผล
จินตนำกำรควำมรู้
ประสบกำรณ์ของตนเอง
ค�ำตอบที่คำดคะเน
ครอบคลุมสอดคล้องกับ
ประเด็นค�ำถำม มีควำม
เป็นไปได้ในกำรตรวจสอบ

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

- ตั้งประเด็นค�ำถำม
- ตั้งประเด็นค�ำถำม
ใช้ค�ำถำมที่ครูชี้แนะ
เกี่ยวกับเรื่องง่ำย ๆ
เกี่ยวกับเรื่องง่ำย ๆ
มำก�ำหนดประเด็นค�ำถำม
สิ่งแวดล้อมหรือบุคคล
สิ่งแวดล้อมหรือบุคคล
ใกล้ตัวที่ตนเองสนใจ
ใกล้ตัวทีต่ นเองสนใจ
ได้โดยมีครูคอยชี้แนะ
ได้โดยมีครูคอยชี้แนะ
ประเด็นค�ำถำมชัดเจน
ประเด็นค�ำถำมชัดเจน
ครอบคลุมหลำยด้ำน
ครอบคลุมด้ำนใด
มีควำมเป็นไปได้ในกำร ด้ำนหนึ่ง มีควำม
แสวงหำค�ำตอบ
เป็นไปได้ในกำร
แสวงหำค�ำตอบ
พูดหรือเขียนคำดคะเน
ค�ำตอบล่วงหน้ำโดยใช้
ควำมรู้ ประสบกำรณ์
ของตนเอง ค�ำตอบ
ที่คำดคะเนสอดคล้องกับ
ประเด็นค�ำถำม มีควำม
เป็นไปได้ในกำรตรวจสอบ

พูดหรือเขียนคำดคะเน
ค�ำตอบล่วงหน้ำโดยใช้
ควำมรู้ ประสบกำรณ์ของ
ตนเอง ค�ำตอบที่คำดคะเน
สอดคล้องกับประเด็น
ค�ำถำม แต่มีควำมเป็นไป
ได้น้อยในกำรตรวจสอบ

พูดหรือเขียนคำดคะเน
ค�ำตอบล่วงหน้ำโดยใช้
ควำมรู้ ประสบกำรณ์ของ
ตนเอง ค�ำตอบที่คำดคะเน
ไม่สอดคล้องกับประเด็น
ค�ำถำม มีควำมเป็นไปได้
น้อยในกำรตรวจสอบ

ฉบับแก้ไข 2565

ดีมาก (4)

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

ประเด็นการประเมิน

ระดับคุณภาพ
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ตัวอย่างระดับคุณภาพการประเมินผลสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

ตัวอย่างระดับคุณภาพการประเมินผลสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
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ประเด็นการประเมิน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

2. กำรสืบค้นควำมรู้

1. ออกแบบ วำงแผน ล�ำดับ 1. ออกแบบ วำงแผน ล�ำดับ 1. ออกแบบ วำงแผน ล�ำดับ 1. ออกแบบ วำงแผน ล�ำดับ
ขั้นตอนในกำรรวบรวม
ขั้นตอนในกำรรวบรวม
ขั้นตอนในกำรรวบรวม
ขั้นตอนในกำรรวบรวม
ข้อมูล ถูกต้อง เหมำะสม ข้อมูล ถูกต้อง ชัดเจน
ข้อมูล ถูกต้อง ปฏิบัติได้ ข้อมูล ไม่ถูกต้อง
กระชับ ชัดเจน ปฏิบัติ
ปฏิบัติได้ง่ำย
2. ศึกษำ ค้นคว้ำ หำข้อมูล 2. ศึกษำ ค้นคว้ำ หำข้อมูล
ได้ง่ำย
2. ศึกษำ ค้นคว้ำ หำข้อมูล จำกแหล่งค้นคว้ำใกล้ตัว จำกแหล่งค้นคว้ำใกล้ตัว
2. ศึกษำ ค้นคว้ำ หำข้อมูล จำกแหล่งค้นคว้ำใกล้ตัว อย่ำงหลำกหลำย
ไม่หลำกหลำยและให้
จำกแหล่งค้นคว้ำใกล้ตัว ไม่หลำกหลำย
แต่สำมำรถให้ข้อมูลได้
ข้อมูลไม่สอดคล้องกับ
อย่ำงหลำกหลำย
แต่สำมำรถให้ข้อมูล
ไม่ครอบคลุมทุกประเด็น ประเด็นค�ำตอบ
ที่สำมำรถให้ได้ข้อมูล
ครอบคลุมทุกประเด็น
ค�ำตอบที่คำดคะเน/
ที่คำดคะเน/สมมติฐำน
ครอบคลุมทุกประเด็น
ค�ำตอบที่คำดคะเน/
สมมติฐำนที่ตั้งไว้
ที่ตั้งไว้
ค�ำตอบที่คำดคะเน/
สมมติฐำนที่ตั้งไว้
3. ท�ำงำนส�ำเร็จ ได้ข้อมูล 3. ท�ำงำนไม่ส�ำเร็จ
สมมติฐำนที่ตั้งไว้
3. ท�ำงำนส�ำเร็จ ได้ข้อมูล
ในประเด็นส�ำคัญ
ได้ข้อมูลไม่ตรงประเด็น
3. ท�ำงำนส�ำเร็จ ได้ข้อมูล
ในประเด็นส�ำคัญ
มีกำรปรึกษำครูบ้ำง
ส�ำคัญ
ครบทุกประเด็นตำม
โดยกำรปรึกษำครู
เป้ำหมำย โดยมีกำร
เป็นครั้งครำว
ปรึกษำครูอย่ำง
สม�่ำเสมอและต่อเนื่อง

3. กำรสรุปองค์ควำมรู้

1. ไม่สำมำรถจัดกระท�ำ
1. จัดกระท�ำข้อมูลที่
1. จัดกระท�ำข้อมูล
1. จัดกระท�ำข้อมูลที่
ข้อมูลที่รวบรวมมำได้
รวบรวมมำได้โดยใช้
ที่รวบรวมมำได้โดยใช้
รวบรวมมำได้โดยใช้
หรือจัดกระท�ำโดยใช้
วิธีกำรง่ำย ๆ และ
วิธีกำรง่ำย ๆ ที่ถูกต้อง
วิธีกำรง่ำย ๆ ที่ถูกต้อง
วิธีกำรทีไ่ ม่เหมำะสม
เหมำะสม
และเหมำะสม
และเหมำะสม
2. สรุปประเด็นควำมรู้หรือ 2. สรุปประเด็นควำมรู้หรือ 2. สรุปประเด็นควำมรูห้ รือ 2. สรุปประเด็นควำมรู้
หรือข้อคิดส�ำคัญจำก
ข้อคิดส�ำคัญจำกข้อมูล
ข้อคิดส�ำคัญจำกข้อมูล
ข้อคิดส�ำคัญจำกข้อมูล
ข้อมูลที่รวบรวมมำได้
ที่รวบรวมมำได้อย่ำง
ที่รวบรวมมำได้อย่ำง
ที่รวบรวมมำได้อย่ำง
ถูกต้อง แต่ตอบประเด็น ไม่ถูกต้อง
ถูกต้องชัดเจน เข้ำใจง่ำย ถูกต้องตอบประเด็น
ค�ำถำมได้ไม่ครบถ้วน
ตอบประเด็นค�ำถำม
ค�ำถำมได้ครบถ้วน
ได้ครบถ้วน

ดีมาก (4)

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

4. กำรสื่อสำรและ
กำรน�ำเสนอ

1. เรียบเรียงควำมรู้หรือ 1. เรียบเรียงควำมรู้หรือ 1. เรียบเรียงควำมรู้หรือ 1. เรียบเรียงควำมรู้หรือ
ข้อคิดส�ำคัญจำกข้อมูล
ข้อคิดส�ำคัญจำกข้อมูล
ข้อคิดส�ำคัญจำกข้อมูล
ข้อคิดส�ำคัญจำกข้อมูล
ที่รวบรวมมำได้อย่ำง
ทีร่ วบรวมมำได้อย่ำง
ทีร่ วบรวมมำได้อย่ำง
ทีร่ วบรวมมำได้ แต่
ถูกต้องสมบูรณ์ เข้ำใจ
ถูกต้องสมบูรณ์ โดย
ถูกต้องโดยมีอ้ำงอิง
บำงส่วนไม่ถูกต้องหรือ
ง่ำย โดยอ้ำงอิงแหล่ง
อ้ำงอิงแหล่งควำมรู้
แหล่งควำมรู้ใกล้ตัว
ไม่มีกำรอ้ำงอิงแหล่ง
ควำมรู้ใกล้ตัวที่เชื่อถือ
ใกล้ตัวที่เชื่อถือได้
2. น�ำเสนอควำมรู้หรือ
ควำมรู้
ได้อย่ำงหลำกหลำย
อย่ำงหลำกหลำย
ข้อคิดส�ำคัญจำกข้อมูล 2. น�ำเสนอควำมรู้หรือ
2. น�ำเสนอควำมรู้หรือ
2. น�ำเสนอควำมรู้หรือ
ที่รวบรวมมำได้ โดยใช้
ข้อคิดส�ำคัญจำกข้อมูล
ข้อคิดส�ำคัญจำกข้อมูล
ข้อคิดส�ำคัญจำกข้อมูล
สื่อที่เหมำะสมกับวัย
ที่รวบรวมมำได้
ที่รวบรวมมำได้เป็น
ที่รวบรวมมำได้เป็น
ในรูปแบบเดีย่ วหรือกลุม่
แต่สับสนเข้ำใจยำก
ล�ำดับขั้นตอน เข้ำใจง่ำย ล�ำดับขั้นตอนโดยใช้สื่อ
โดยใช้สื่อที่เหมำะสม
ที่เหมำะสมกับวัย
กับวัยทัง้ ในรูปแบบเดีย่ ว ในรูปแบบเดีย่ วหรือกลุม่
และกลุ่ม

5. กำรน�ำควำมรู้ไปใช้
บริกำรสังคม

สำมำรถเชื่อมโยงควำมรู้
สู่กำรปฏิบัติในสถำนกำรณ์
ง่ำย ๆ เพื่อประโยชน์
ต่อคนใกล้ชิดและโรงเรียน
อย่ำงหลำกหลำยสม�่ำเสมอ
เป็นตัวอย่ำงและแนะน�ำ
ผู้อื่นได้

สำมำรถเชื่อมโยงควำมรู้
สู่กำรปฏิบัติในสถำนกำรณ์
ง่ำยๆ เพื่อประโยชน์
ต่อคนใกล้ชิดและโรงเรียน
อย่ำงหลำกหลำย
เป็นตัวอย่ำงได้

สำมำรถเชื่อมโยงควำมรู้ ไม่สำมำรถเชื่อมโยงควำมรู้
สู่กำรปฏิบัติในสถำนกำรณ์ สู่กำรปฏิบัติได้
ง่ำย ๆ เพื่อประโยชน์
ต่อคนใกล้ชิดและโรงเรียน
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ระดับคุณภาพ

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

ประเด็นการประเมิน
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ตัวอย่างระดับคุณภาพการประเมินผลสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 (ต่อ)

3. ชัน้ มัธยมศึกษำ จัดเป็นรำยวิชำเพิม่ เติม 2 รำยวิชำ และกิจกรรมพัฒนำพัฒนำผูเ้ รียนกำรประเมินรำยวิชำ
เพิ่มเติมสำระ IS โดยตัดสินผลกำรเรียนให้ระดับผลกำรเรียนเมื่อสิ้นภำคเรียน ส�ำหรับกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนตัดสินผลกำรเรียน ผ่ำน/ไม่ผ่ำน ตำมที่สถำนศึกษำก�ำหนด โดยครูผู้สอนสำมำรถก�ำหนดโครงสร้ำงกำรวัด
ประเมินผลได้ ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้
ตัวอย่างการวัดและประเมินผล
สาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
(Research and Knowledge Formation)

หน่วยที่ 1
ค�าถาม/สมมติฐาน

หน่วยที่ 2
สืบค้น/ทดลอง

หน่วยที่ 3
สรุปองค์ความรู้

คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนนรวม
ตัดสินผลรายวิชา
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

รายวิชาการสื่อสารและการน�าเสนอ
(Communlcation and Presentation)

หน่วยที่ 1
หลักการเขียนงาน
เชิงวิชาการ

หน่วยที่ 2
ICT กับการน�าเสนอ

หน่วยที่ 3
การเขียนและ
การน�าเสนอ

คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนนรวม
ตัดสินผลรายวิชา

หน่วยที่ 1 ค�ำถำม/สมมติฐำน

10

30

หน่วยที่ 2 สืบค้น/ทดลอง

20

40

หน่วยที่ 3 สรุปองค์ควำมรู้

10

30

40

100

รวม

หมายเหตุ

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดและประเมินผลเน้นกำรประเมินตำมสภำพจริง ตำมแนวทำง
กำรประเมินที่ก�ำหนดระดับคุณภำพของผู้เรียน 4 ระดับ คือ ดีมำก (4) ดี (3) พอใช้ (2) และปรับปรุง (1)
ในแต่ละหน่วยกำรเรียนรู้ ทั้งนี้ในแต่ละหน่วยกำรเรียนรู้ผู้สอนอำจก�ำหนดประเด็นกำรประเมินย่อยระหว่ำง
กำรท�ำกิจกรรมของนักเรียนเป็นระยะ ๆ แล้วก�ำหนดสัดส่วนคะแนนจำกระดับคุณภำพ 4 ระดับ สรุปเป็น
คะแนนเต็มแต่ละหน่วยตำมโครงสร้ำงรำยวิชำที่ก�ำหนดเมื่อสิ้นภำคเรียนจึงรวมคะแนน ที่ได้ทั้งหมดจำกทุกหน่วย
เพื่อตัดสินผลกำรเรียนตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก�ำหนดดังตัวอย่ำงต่อไปนี้
ตัวอย่าง กำรคิดคะแนนจำกระดับคุณภำพเต็ม 20, 30 และ 40 คะแนน
คะแนนเต็ม 20

คะแนนที่ได้
คะแนนเต็ม 30

คะแนนเต็ม 40

ดีมำก (4)

17 - 20

25 - 30

34 - 40

ดี (3)

14 - 16

20 - 24

26 - 33

พอใช้ (2)

11 - 13

15 - 19

20 - 25

ปรับปรุง (1)

ต�่ำกว่ำ 10

ต�่ำกว่ำ 15

ต�่ำกว่ำ 20

ระดับคุณภาพ

ตัวอย่างการคิดคะแนนเพื่อตัดสินผลการเรียนของนักเรียน
รายวิชา กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้
รหัสวิชำ I20201 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ... เวลำ 40 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต)
หน่วยที่

เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน

คะแนนเต็ม ระดับคุณภาพ ผล/คะแนนที่ได้

1.ค�ำถำม/สมมติฐำน 1. กำรตั้งประเด็นค�ำถำม/สมมติฐำน

30

4

26

2.สืบค้น/ทดลอง

2. กำรสืบค้นควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้
และสำรสนเทศ

40

3

30

3.สรุปองค์ควำมรู้

3. กำรสรุปองค์ควำมรู้

30

3

23

100

3

79*

รวม

*คะแนนที่น�ำไปตัดสินผลกำรเรียน ตำมเกณฑ์นักเรียนได้ระดับผลกำรเรียนเท่ำกับ 3.5
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จ�านวนชั่วโมง น�้าหนักคะแนน
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หน่วยการเรียนรู้
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ตัวอย่าง โครงสร้ำงรำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ (IS1)
รหัสวิชำ I2_201 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ......... เวลำ 40 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต)

ตัวอย่าง โครงสร้ำงรำยวิชำกำรสื่อสำรและกำรน�ำเสนอ IS2 (Communication and Presentation)
รหัสวิชำ I2_202 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่.... เวลำ 40 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต)
หน่วยการเรียนรู้

จ�านวนชั่วโมง

น�้าหนักคะแนน

หน่วยที่ 1 หลักกำรเขียนเชิงวิชำกำร

5

20

หน่วยที่ 2 ICT กับกำรน�ำเสนอ

10

30

หน่วยที่ 3 เขียนรำยงำนเชิงวิชำกำรและน�ำเสนอ

25

50

40

100

รวม

หมายเหตุ

ตัวอย่าง กำรคิดคะแนนจำกระดับคุณภำพเต็ม 20, 30 และ 40 คะแนน
คะแนนเต็ม 20

คะแนนที่ได้
คะแนนเต็ม 30

คะแนนเต็ม 40

ดีมำก (4)

17 - 20

25 - 30

34 - 40

ดี (3)

14 - 16

20 - 24

26 - 33

พอใช้ (2)

11 - 13

15 - 19

20 - 25

ปรับปรุง (1)

ต�่ำกว่ำ 10

ต�่ำกว่ำ 15

ต�่ำกว่ำ 20

ระดับคุณภาพ

ตัวอย่าง กำรคิดคะแนนเพื่อตัดสินผลกำรเรียนของนักเรียนในรำยวิชำ กำรสื่อสำรและกำรน�ำเสนอ
รหัสวิชำ I2_202 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ... เวลำ 40 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต)
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
1. ควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักกำรเขียนรำยงำน
เชิงวิชำกำร

20*

-

14

2. ICT กับกำรน�ำเสนอ

2. ควำมรู้ควำมเข้ำใจและกำรน�ำเสนอ
ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร
3. กำรสื่อสำรและกำรน�ำเสนอ

30
10*
40

3
3

21
7
30

100

3

72**

รวม
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คะแนนเต็ม ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได้

1. หลักกำรเขียนรำยงำน
เชิงวิชำกำร

3. กำรเขียนรำยงำนเชิง
วิชำกำรและกำรน�ำเสนอ
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หน่วยที่

*ประเมินควำมรู้ด้วยแบบทดสอบ
*คะแนนที่น�ำไปตัดสินผลกำรเรียน ตำมเกณฑ์นักเรียนได้ระดับผลกำรเรียนเท่ำกับ 3

ครูที่ปรึกษำติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติกิจกรรมตำมจุดประสงค์ส�ำคัญเป็นระยะ ๆ และประเมิน
ระดับคุณภำพผู้เรียนตำมกรอบสำระกำรเรียนรู้ IS3 เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมครบตำมจุดประสงค์ส�ำคัญหรือ
สิ้นภำคเรียน เพื่อสรุปผลกำรประเมินเป็น ผ่ำน/ไม่ผ่ำน ดังนี้
ระดับคุณภาพ
ดีมำก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

สรุปผลการประเมิน
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ไม่ผ่ำน
ตัวอย่าง

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
การน�าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3)

จุดประสงค์ส�าคัญ 1
แผนการปฏิบัติกิจกรรม

จุดประสงค์ส�าคัญ 2
การปฏิบัติกิจกรรม
ตามแผน

จุดประสงค์ส�าคัญ 3
สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม
และการเผยแพร่

ร่องรอย/ชิ้นงาน
วิธีการ/เครื่องมือ/เกณฑ์

ร่องรอย/ชิ้นงาน
วิธีการ/เครื่องมือ/เกณฑ์

ร่องรอย/ชิ้นงาน
วิธีการ/เครื่องมือ/เกณฑ์

ผ่าน/ไม่ผ่าน

ผ่าน/ไม่ผ่าน

ผ่าน/ไม่ผ่าน

ผ่าน/ไม่ผ่าน
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นักเรียนสำมำรถวำงแผนกำรปฏิบัติกิจกรรมได้
นักเรียนสำมำรถจัดท�ำปฏิทินกำรปฏิบัติกิจกรรม
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตำมปฏิทินที่ก�ำหนด
นักเรียนสรุปผลกำรปฏิบัติกิจกรรม
มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลกำรปฏิบัติกิจกรรม
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1.
2.
3.
4.
5.
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ส�ำหรับกำรน�ำองค์ควำมรูไ้ ปใช้บริกำรสังคม (IS3) ทีเ่ ป็นกิจกรรมพัฒนำผูเ้ รียนในส่วนของกิจกรรมเพือ่ สังคม
และสำธำรณประโยชน์ มุง่ เน้นให้นกั เรียนน�ำควำมรูท้ ไี่ ด้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง ไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดประโยชน์
ต่อชุมชน สังคมโลก ซึ่งครูที่ปรึกษำอำจก�ำหนดจุดประสงค์ส�ำคัญของกิจกรรมได้ ดังนี้

ตัวอย่างการออกแบบการวัดและประเมินผล
สาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

เป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียน

ตัวอย่างชิ้นงาน/
ผลการเรียนรู้

ตัวชี้วัดคุณภาพ
ผู้เรียน

การวัดและประเมินผล
วิธีการ

เครื่องมือ

กำรตั้งประเด็นค�ำถำม/ 1. แบบบันทึกประเด็น
1. ตั้งประเด็นค�ำถำม
ตรวจสอบกำรตั้งค�ำถำม
ค�ำถำม
สมมติฐำนอย่ำงมีเหตุผล
ในเรื่องที่คนสนใจโดย และกำรตั้งสมมติฐำน
เริ่มจำกตัวเองเชื่อมโยง ของนักเรียน
(Hypothesis Formulation) 2. แบบบันทึกสมมติฐำน/
ค�ำตอบที่คำดคะเน
กับชุมชนท้องถิ่น
ประเทศ
2 ตั้งสมมติฐำนและให้
เหตุผลโดยใช้ควำมรู้
จำกสำขำวิชำต่ำง ๆ

แบบบันทึกกำรตรวจสอบ
กำรตั้งค�ำถำมและ
กำรตั้งสมมติฐำน
ของนักเรียน
เกณฑ์กำรประเมิน

1. แผนกำรเก็บรวบรวม/ 1. ออกแบบ วำงแผน
ประเมินกำรสืบค้นข้อมูล
กำรสืบค้นควำมรู้จำก
แหล่งเรียนรูแ้ ละสำรสนเทศ กำรสืบค้นข้อมูล
รวบรวมข้อมูลโดยใช้ จำกแหล่งเรียนรู้ของ
หรือจำกกำรปฏิบัติทดลอง 2. แบบบันทึกกำรสืบข้อมูล กระบวนกำรรวบรวม นักเรียน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(Searching for information)
2. ศึกษำแสวงหำข้อมูล
ประเด็นควำมรู้
เกี่ยวข้องกับสมมติฐำน
ที่ตั้งไว้จำกแหล่งเรียนรู้
ที่หลำกหลำย เช่น
ห้องสมุด หนังสือ
วำรสำร แหล่งเรียนรู้
ออนไลน์ วำรสำร ฯลฯ
3. ใช้กระบวนกำรกลุ่ม
ในกำรแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นโดยใช้
ควำมรู้จำกสำขำวิชำ
และแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ
เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่ครบถ้วนสมบูรณ์
4. ท�ำงำนบรรลุเป้ำหมำย
ภำยใต้กรอบกำร
ด�ำเนินงำนที่ก�ำหนด
โดยกำรก�ำกับดูแลของ
ครูอย่ำงต่อเนื่อง

แบบประเมินกำรสืบค้น
ข้อมูลเกณฑ์กำรประเมิน

ตัวชี้วัดคุณภาพ
ผู้เรียน

การวัดและประเมินผล
วิธีการ

เครื่องมือ

1. ผลงำนกำรเขียน
กำรสื่อสำรและ
1. เรียบเรียงและถ่ำยทอด 1. ตรวจผลงำนกำรเขียน 1. แบบบันทึกกำรตรวจ
เชิงวิชำกำร
กำรน�ำเสนออย่ำงมี
ควำมคิดอย่ำงชัดเจน
รำยงำนเชิงวิชำกำรของ ผลงำนกำรเรียนรำยงำน
ประสิทธิภำพ (Effective 2. กำรน�ำเสนอองค์ควำมรู้ เป็นระบบ
นักเรียน
เชิงวิชำกำรของนักเรียน
Communication)
2. น�ำเสนอในรูปแบบเดี่ยว 2. สังเกตกำรพูดน�ำเสนอ 2. แบบบันทึกกำรสังเกต
(Oral individual
งำนของนักเรียน
กำรน�ำเสนองำนของ
presentation หรือ
นักเรียนเกณฑ์กำร
ประเมิน
Oral panel
presentation)
โดยใช้สื่อประกอบ
หลำกหลำย
3. เขียนรำยงำนกำร
ศึกษำค้นคว้ำเชิงวิชำกำร
ควำมยำว 2,000 ค�ำ
โดยมีกำรอ้ำงอิงแหล่ง
ควำมรู้ที่เชื่อถือได้
อย่ำงหลำกหลำย
กำรน�ำควำมรู้ไปใช้บริกำร 1. กำรปฏิบัติกิจกรรม
1. น�ำควำมรู้ไปประยุกต์
เพื่อบริกำรชุมชน
สังคม (Public Service)
สร้ำงสรรค์ประโยชน์
2. กำรเผยแพร่ผลกำร
ต่ อ โรงเรี ย นและชุ ม ชน
ปฏิบัติกิจกรรมบริกำร 2. เผยแพร่ควำมรู้และ
ชุมชน
ประสบกำรณ์ท่ไี ด้
จำกกำรลงมือปฏิบัติ
เพื่อประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและชุมชน

แบบประเมินกำรท�ำ
ประเมินกำรน�ำควำมรู้
ไปใช้ในกำรท�ำกิจกรรม กิจกรรมบริกำรโรงเรียน
บริกำรโรงเรียน ชุมชนและ และชุมชน
กำรเผยแพร่ควำมรู้และ
ประสบกำรณ์กำรบริกำร
โรงเรียนและชุมชน

ฉบับแก้ไข 2565

ตัวอย่างชิ้นงาน/
ผลการเรียนรู้
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เป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียน
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ตัวอย่างการออกแบบการวัดและประเมินผล
สาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (ต่อ)

ตัวอย่างระดับคุณภาพการประเมินผลสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)

ฉบับแก้ไข 2565

1. กำรตั้งประเด็นค�ำถำม 1. ตั้งประเด็นค�ำถำม
ในเรื่องที่ตนเองสนใจ
ได้ด้วยตนเอง
2. ขอบข่ำยประเด็นค�ำถำม
ชัดเจนครอบคลุมข้อมูล/
ปัจจัยหรือตัวแปร
ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
เชื่อมโยงกับชุมชน
ท้องถิ่น ประเทศ
3. ค�ำถำมมีควำมแปลกใหม่
และสร้ำงสรรค์มีควำม
เป็นไปได้ในกำรแสวงหำ
ค�ำตอบ
1. พูดหรือเขียนคำดคะเน
- กำรตั้งสมมติฐำน
ค�ำตอบล่วงหน้ำ
โดยอำศัยควำมรู้สำขำ
วิชำต่ำง ๆ
2. ค�ำตอบที่คำดคะเนหรือ
สมมติฐำนแสดงกำร
เชื่อมโยงควำมสัมพันธ์
ของข้อมูล/ตัวแปร
ที่เกี่ยวข้องได้อย่ำง
ชัดเจน ครอบคลุม
สอดคล้องกับประเด็น
ค�ำถำมสมเหตุสมผล
มีควำมเป็นไปได้ในกำร
ตรวจสอบ
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

ประเด็นการประเมิน

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

1. ตั้งประเด็นค�ำถำม
1. ตั้งประเด็นค�ำถำม
ใช้ค�ำถำมที่ครูชี้แนะ
ในเรื่องที่ตนเองสนใจ
ในเรื่องที่ตนเองสนใจ มำก�ำหนดประเด็นค�ำถำม
ได้โดยมีครูคอยชี้แนะ
ได้โดยมีครูคอยชี้แนะ
2. ขอบข่ำยประเด็นค�ำถำม 2. ขอบข่ำยประเด็นค�ำถำม
ชัดเจนครอบคลุมข้อมูล/ ชัดเจนแต่ยังไม่
ปัจจัยหรือตัวแปร
ครอบคลุมข้อมูล/ปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
หรือตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงกับชุมชน
กับตนเองเชื่อมโยงกับ
ท้องถิ่น ประเทศ
ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ
3. ค�ำถำมมีควำมเป็นไปได้ 3. ค�ำถำมมีควำมเป็นไปได้
ในกำรแสวงหำค�ำตอบ
ในกำรแสวงหำค�ำตอบ
1. พูดหรือเขียนคำดคะเน 1. พูดหรือเขียนคำดคะเน 1. พูดหรือเขียนคำดคะเน
ค�ำตอบล่วงหน้ำได้
ค�ำตอบล่วงหน้ำ
ค�ำตอบล่วงหน้ำ โดย
โดยอำศัยควำมรู้จำก
โดยอำศัยควำมรู้จำก
อำศัยควำมรู้จำกสำขำ
สำขำวิชำต่ำง ๆ
สำขำวิชำต่ำง ๆ
วิชำต่ำง ๆ
2.
ค�
ำตอบหรือสมมติฐำน
2.
ค�
ำ
ตอบที
ค
่
ำดคะเน
2. ค�ำตอบที่คำดคะเนหรือ
ไม่มคี วำมสัมพันธ์ของ
หรือสมมติฐำนมีควำม
สมมติฐำนแสดงกำร
ข้อมูล/ตัวแปร
สัมพันธ์ของข้อมูล/
เชื่อมโยงควำมสัมพันธ์
ที่เกี่ยวข้องไม่สอดคล้อง
ตัวแปรทีเ่ กี่ยวข้องบ้ำง
ของข้อมูล/ตัวแปร
กับประเด็นค�ำถำม
สอดคล้
อ
งกั
บ
ประเด็
น
ที่เกี่ยวข้องได้ชัดเจน
มีควำมเป็นไปได้น้อย
ค�ำถำมแต่มีควำม
สอดคล้องกับประเด็น
ในกำรตรวจสอบ
เป็นไปได้น้อยในกำร
ค�ำถำมสมเหตุสมผล
มีควำมเป็นไปได้ในกำร ตรวจสอบ
ตรวจสอบ

ดีมาก (4)

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

1. วำงแผนเก็บรวบรวม/
สืบค้นข้อมูลชัดเจน
และปฏิบัติได้ วิธีกำร
รวบรวม/สืบค้นข้อมูล
เหมำะสม
2. ศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้
จำกแหล่งเรียนรู้
หลำกหลำยครอบคลุม
ทุกประเด็น ค�ำตอบ
ที่คำดคะเน/สมมติฐำน
ที่ตั้งไว้
3. มีกำรแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นภำยในกลุม่
โดยใช้ควำมรู้จำก
สำขำวิชำต่ำง ๆ เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
สมบูรณ์
4. มีกำรบันทึกข้อมูล
เหมำะสมและได้ข้อมูล
ครบทุกประเด็นตำม
เป้ำหมำย โดยมีกำร
ปรึกษำครูอย่ำง
สม�่ำเสมอและต่อเนื่อง

1. วำงแผนเก็บรวบรวม/
สืบค้นข้อมูลชัดเจน
และปฏิบัติได้ วิธีกำร
รวบรวม/สืบค้นข้อมูล
เหมำะสม
2. ศึกษำค้นคว้ำหำ
ควำมรู้จำกแหล่ง
เรียนรู้หลำกหลำย
ครอบคลุมทุกประเด็น
ค�ำตอบที่คำดคะเน/
สมมติฐำนที่ตั้งไว้
3. มีกำรแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นภำยในกลุม่
โดยใช้ควำมรู้จำก
สำขำวิชำต่ำง ๆ
4. มีกำรบันทึกข้อมูล
เหมำะสมเฉพำะประเด็น
ส�ำคัญโดยกำรปรึกษำครู
เป็นครั้งครำว

1. วำงแผนเก็บรวบรวม
สืบค้นข้อมูลชัดเจนและ
ปฏิบตั ไิ ด้ มีกำรรวบรวม/
สืบค้นข้อมูลเหมำะสมไว้
2. ศึกษำค้นคว้ำหำ
ควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้
ไม่หลำกหลำยแต่
ครอบคลุมทุกประเด็น
ค�ำตอบที่คำดคะเน/
สมมติฐำนที่ตั้งไว้
3. มีกำรแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นภำยในกลุม่
โดยใช้ควำมรู้จำก
สำขำวิชำต่ำง ๆ
4. มีกำรบันทึกข้อมูล
ได้ข้อมูลในประเด็น
ส�ำคัญ มีกำรปรึกษำครู
บ้ำง

1. ไม่มีกำรวำงแผนหรือ
มีกำรวำงแผนแต่
ไม่สำมำรถน�ำไปปฏิบัติ
จริงได้
2. ศึกษำค้นคว้ำหำ
ควำมรู้จำกแหล่ง
เรียนรู้ไม่หลำกหลำย
และไม่ครอบคลุม
ประเด็นค�ำตอบ
ที่คำดคะเน/สมมติฐำน
ที่ตั้งไว้
3. ไม่มีกำรแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นภำยในกลุม่
4. บันทึกข้อมูลไม่ตรง
ประเด็นส�ำคัญ

ฉบับแก้ไข 2565

2. กำรสืบค้นควำมรู้

ระดับคุณภาพ
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ตัวอย่างระดับคุณภาพการประเมินผลสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (ต่อ)

ตัวอย่างระดับคุณภาพการประเมินผลสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (ต่อ)
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

ประเด็นการประเมิน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

3. กำรสรุปองค์ควำมรู้

1. วิเครำะห์ข้อมูล
1. วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ 1. วิเครำะห์ข้อมูล
1. ไม่มีกำรวิเครำะห์ข้อมูล
โดยใช้วธิ กี ำรทีเ่ หมำะสม วิธีกำรที่เหมำะสม
โดยใช้วธิ กี ำรทีเ่ หมำะสม หรือวิเครำะห์ข้อมูล
2. สังเครำะห์และสรุป
2. สังเครำะห์และสรุป
2. สังเครำะห์และสรุป
ไม่ถกู ต้อง
องค์ควำมรู้ได้อย่ำง
องค์ควำมรู้ได้อย่ำง
องค์ควำมรู้ได้อย่ำง
2. สังเครำะห์และสรุป
ชัดเจน มีกำรอภิปรำย
ชัดเจน มีกำรอภิปรำย
ชัดเจน มีกำรอภิปรำย
องค์ควำมรู้ได้ไม่ชัดเจน
ผลเปรียบเทียบ
ผลเปรียบเทียบเชือ่ มโยง ผลเปรียบเทียบแต่ยัง 3. ไม่มีกำรน�ำองค์ควำมรู้
เชื่อมโยงควำมรู้อย่ำง
ควำมรู้
ไม่ชัดเจน
ไปเสนอแนวคิดวิธีกำร
สมเหตุสมผล
3. น�ำองค์ควำมรูท้ ี่ได้
3. น�ำองค์ควำมรูท้ ี่ได้
แก้ปัญหำ
3. น�ำองค์ควำมรู้ที่ได้
ไปเสนอแนวคิดวิธีกำร
ไปเสนอวิธกี ำรแก้ปญั หำ
ไปเสนอแนวคิดวิธีกำร
แก้ปัญหำได้ แต่ยัง
ได้ แต่ยังไม่เป็นระบบ
แก้ปัญหำอย่ำงเป็น
ไม่เป็นระบบ
ระบบ

4. กำรสื่อสำรและ
กำรน�ำเสนอ

1. เรียบเรียงถ่ำยทอด
ควำมคิดจำกกำรสืบ
ค้นคว้ำได้อย่ำงชัดเจน
และเป็นระบบ
2. เขียนรำยงำนกำร
ศึกษำค้นคว้ำเชิง
วิชำกำรเป็นภำษำไทย
ควำมยำวประมำณ
2,500 ค�ำ เนื้อหำสำระ
ถูกต้อง สมบูรณ์เข้ำใจ
ง่ำย โดยอ้ำงอิงแหล่ง
ควำมรู้ที่เชื่อถืออย่ำง
หลำกหลำย
3. น�ำเสนอผลกำรศึกษำ
ค้นคว้ำในรูปแบบเดี่ยว
และกลุ่มโดยใช้สื่อ
ที่หลำกหลำย
4. เผยแพร่ผลงำนสู่
สำธำรณะผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์มำกกว่ำ
2 ช่องทำง

1. เรียบเรียงถ่ำยทอด
ควำมคิดจำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำได้อย่ำงชัดเจน
และเป็นระบบ
2. เขียนรำยงำน
กำรศึกษำค้นคว้ำ
เชิงวิชำกำรเป็น
ภำษำไทยควำมยำว
ประมำณ 2,500 ค�ำ
เนื้อหำสำระถูกต้อง
สมบูรณ์ โดยอ้ำงอิง
แหล่งควำมรู้ที่เชื่อถือได้
อย่ำงหลำกหลำย
3. น�ำเสนอผลกำรศึกษำ
ค้นคว้ำในรูปแบบเดี่ยว
หรือกลุ่มโดยใช้สื่อ
ที่หลำกหลำย
4. เผยแพร่ผลงำนสู่
สำธำรณะผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
2 ช่องทำง

1. เรียบเรียงและถ่ำยทอด
ควำมคิดจำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำได้อย่ำงชัดเจน
2. เขียนรำยงำนกำรศึกษำ
ค้นคว้ำเชิงวิชำกำร
เป็นภำษำไทย
ควำมยำวประมำณ
2,500 ค�ำ เนื้อหำสำระ
ถูกต้อง โดยอ้ำงอิง
แหล่งควำมรู้ที่เชื่อถือได้
3. น�ำเสนอผลกำรศึกษำ
ค้นคว้ำในรูปแบบเดี่ยว
หรือกลุ่มโดยใช้สื่อ
ประกอบ
4. เผยแพร่ผลงำนสู่
สำธำรณะผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
1 ช่องทำง

1. เรียบเรียงและถ่ำยทอด
ควำมคิดจำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำได้
2. เขียนรำยงำนกำรศึกษำ
ค้นคว้ำได้โดยอ้ำงอิง
แหล่งควำมรู้
3. น�ำเสนอผลกำรศึกษำ
ค้นคว้ำในรูปแบบกลุ่ม
4. ไม่มีกำรเผยแพร่ผลงำน
สู่สำธำรณะ

ดีมาก (4)

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

1. น�ำควำมรู้จำกกำรศึกษำ 1. น�ำควำมรู้จำกกำรศึกษำ 1. น�ำควำมรู้จำกกำรศึกษำ 1. ไม่ได้น�ำควำมรู้จำกกำร
ค้นคว้ำไปประยุกต์ใช้
ค้นคว้ำไปประยุกต์ใช้
ค้นคว้ำไปประยุกต์ใช้
ศึกษำค้นคว้ำไป
ในกิจกรรมที่สร้ำงสรรค์ ในกิจกรรมที่สร้ำงสรรค์ ในกิจกรรมที่สร้ำงสรรค์ ประยุกต์ใช้ในกิจกรรม
เป็นประโยชน์ต่อ
เป็นประโยชน์ต่อ
เป็นประโยชน์ต่อ
ทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและชุมชน
โรงเรียนและชุมชน
โรงเรียน
โรงเรียนหรือชุมชน
2. เผยแพร่ควำมรู้และ
2. เผยแพร่ควำมรูแ้ ละ
2. เผยแพร่ควำมรู้และ
2. ไม่มีกำรเผยแพร่ควำมรู้
ประสบกำรณ์ที่ได้
ประสบกำรณ์ท่ไี ด้
ประสบกำรณ์ท่ไี ด้
และประสบกำรณ์ที่ได้
จำกกำรลงมือปฏิบัติ
จำกกำรลงมือปฏิบัติ
จำกกำรลงมือปฏิบัติ
จำกกำรลงมือปฏิบัติ
เพื่อประโยชน์ต่อ
เพื่อประโยชน์ต่อ
เพื่อประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและชุมชน
โรงเรียนและชุมชน
โรงเรียนผ่ำนสื่อ
ผ่ำนสื่อหลำกหลำย
ผ่ำนสื่อรูปแบบใด
รูปแบบใดรูปแบบหนึง่
รูปแบบ
รูปแบบหนึ่ง

ฉบับแก้ไข 2565

5. กำรน�ำควำมรู้ไปใช้
บริกำรสังคม

ระดับคุณภาพ
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ตัวอย่างระดับคุณภาพการประเมินผลสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (ต่อ)

ตัวอย่างการออกแบบการวัดและประเมินผล
สาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
เป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียน

ตัวอย่างชิ้นงาน/
ผลการเรียนรู้
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

กำรตั้งประเด็นค�ำถำม/ 1. แบบบันทึกประเด็น
ค�ำถำม
สมมติฐำนอย่ำงมีเหตุผล
(Hypothesis Formulation) 2. แบบบันทึกสมมติฐำน

ตัวชี้วัดคุณภาพ
ผู้เรียน

การวัดและประเมินผล
วิธีการ

เครื่องมือ

1. ตั้งประเด็นค�ำถำม
ตรวจสอบกำรตั้งค�ำถำม
เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ กำรตั้งสมมติฐำน
ปัจจุบันและสังคมโลก ของนักเรียน
2. ตั้งสมมติฐำนและให้
เหตุผลที่สนับสนุนหรือ
โต้แย้งประเด็นควำมรู้
โดยใช้ควำมรู้จำกสำขำ
วิชำต่ำง ๆ และมีทฤษฎี
รองรับ

แบบบันทึกกำรตรวจสอบ
กำรตั้งค�ำถำมและกำรตั้ง
สมมติฐำนของนักเรียน
เกณฑ์กำรประเมิน

ประเมินกำรสืบค้นข้อมูล
กำรสืบค้นควำมรูจ้ ำกแหล่ง 1. แผนกำรสื บ ค้ น ควำมรู ้ 3. ออกแบบ วำงแผน
เรียนรู้และสำรสนเทศหรือ 2. แบบบันทึกผลกำรสืบค้น รวบรวมข้อมูลโดยใช้ จำกแหล่งเรียนรู้ของ
ควำมรู้
จำกกำรปฏิบัติทดลอง
กระบวนกำรรวบรวม นักเรียน
ข้อมูลอย่ำงมี
(Searching for information)
ประสิทธิภำพ
4. ศึกษำ ค้นคว้ำ แสวงหำ
ควำมรู้ ข้อมูลและ
สำรสนเทศโดยระบุ
แหล่งเรียนรู้ทั้งปฐมภูมิ
และทุติยภูมิ
5. ใช้กระบวนกำรกลุ่ม
ในกำรแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นโดยใช้
ควำมรู้จำกสำขำวิชำ
และแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ
และพิจำรณำควำม
น่ำเชื่อถือของแหล่ง
เรียนรู้อย่ำงมี
วิจำรณญำณเพื่อให้ได้
ข้อมูลทีค่ รบถ้วนสมบูรณ์
6. ท�ำงำนบรรลุเป้ำหมำย
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
โดยค�ำแนะน�ำของครู
ที่ให้ค�ำปรึกษำอย่ำง
ต่อเนื่อง
7. อธิบำยควำมเป็นมำของ
ศำสตร์ หลักกำร และ
วิธีคิดในสิ่งที่ศึกษำ
ค้นคว้ำ
8. วิเครำะห์ข้อมูล โดยใช้
วิธีกำรเหมำะสม

แบบประเมินกำรสืบค้น
ข้อมูลเกณฑ์กำรประเมิน

ตัวชี้วัดคุณภาพ
ผู้เรียน

1. แบบบันทึกกำรวิเครำะห์ 9. สังเครำะห์และสรุป
กำรสรุปองค์ควำมรู้
(Knowledge Formation) สังเครำะห์ และอภิปรำย องค์ควำมรู้ อภิปรำยผล
ผล
และเปรียบเทียบ
2. แบบบันทึกกำรสรุป
เชื่อมโยงควำมรู้จำก
องค์ควำมรู้
แหล่งค้นคว้ำต่ำง ๆ
10.เสนอแนวคิดหรือวิธกี ำร
แก้ปัญหำอย่ำงเป็น
ระบบ

การวัดและประเมินผล
วิธีการ

เครื่องมือ

ตรวจผลงำนกำรวิเครำะห์
สังเครำะห์สรุปองค์ควำมรู้
และอภิปรำยผลของ
นักเรียน

แบบบันทึก กำรตรวจ
ผลงำน กำรวิเครำะห์
สังเครำะห์ สรุปองค์ควำมรู้
และอภิปรำยผลของ
นักเรียน

กำรสือ่ สำรและกำรน�ำเสนอ 1. ผลงำนกำรเขียน
11.เรียบเรียงและถ่ำยทอด 1. ตรวจผลงำนกำรเขียน 1. แบบบันทึกกำรตรวจ
ผลงำนกำรเรียนรำยงำน
เชิงวิชำกำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ควำมคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ รำยงำนเชิงวิชำกำร
เชิงวิชำกำรของนักเรียน
2. กำรน�ำเสนอองค์ควำมรู้ เป็นระบบ
ของนักเรียน
(Effective
Communication)
12.เขียนรำยงำนกำรศึกษำ 2. สังเกตกำรพูดน�ำเสนอ 2. แบบบันทึกกำรสังเกต
กำรน�ำเสนองำนของ
งำนของนักเรียน
ค้นคว้ำเชิงวิชำกำรเป็น
นักเรียน
3. ตรวจสอบกำรวิพำกษ์/
ภำษำไทยควำมยำว
สนทนำเกี่ยวกับผลงำน 3. แบบบันทึกกำรตรวจ
4,000 ค�ำ หรือภำษำ
สอบกำรวิพำกษ์/
ผ่ำนสื่อิเล็กทรอนิกส์
อังกฤษ ควำมยำว
สนทนำเกี่ยวกับผลงำน
2,000 ค�ำ โดยมีกำร
เกณฑ์กำรประเมิน
อ้ำงอิงแหล่ง ควำมรู้
ที่เชื่อถือได้ทั้งใน
ประเทศและ
ต่ำงประเทศ
13.น�ำเสนอในรูปแบบเดีย่ ว
(Oral individual
presentation หรือ Oral
panel presentation)
เป็นภำษำไทยหรือภำษำ
อังกฤษ โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่หลำกหลำย
14.มีกำรวิพำกษ์/สนทนำ
เกี่ยวกับผลงำน ผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น
e-conference, social
media online
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ตัวอย่างชิ้นงาน/
ผลการเรียนรู้
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เป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียน
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ตัวอย่างการออกแบบการวัดและประเมินผล
สาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 (ต่อ)

ตัวอย่างการออกแบบการวัดและประเมินผล
สาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 (ต่อ)
เป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียน

ตัวอย่างชิ้นงาน/
ผลการเรียนรู้

ตัวชี้วัดคุณภาพ
ผู้เรียน
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กำรน�ำควำมรู้ไปใช้บริกำร 1. กำรปฏิบัติกิจกรรม
15.น�ำควำมรู้ไปประยุกต์
เพื่อบริกำรชุมชน สังคม สร้ำงสรรค์ประโยชน์
สังคม (Public Service)
2. กำรเผยแพร่ผล
ต่อสังคมและโลก
กำรปฏิบัติกิจกรรม
16.เผยแพร่ควำมรู้และ
บริกำรชุมชน สังคม
ประสบกำรณ์ที่ได้
จำกกำรลงมือปฏิบัติ
เพื่อประโยชน์ต่อสังคม
และโลก

การวัดและประเมินผล
วิธีการ
ประเมินกำรน�ำควำมรูไ้ ปใช้
ในกำรท�ำกิจกรรมบริกำร
โรงเรียน ชุมชนและ
กำรเผยแพร่ควำมรู้
และประสบกำรณ์กำร
บริกำรสังคมและโลก

เครื่องมือ
แบบประเมินกำรท�ำ
กิจกรรมบริกำรโรงเรียน
และชุมชน
เกณฑ์กำรประเมิน

1. กำรตั้งประเด็นค�ำถำม ตั้งประเด็นค�ำถำมได้
ด้วยตนเอง ขอบข่ำย
ประเด็นค�ำถำมชัดเจน
ครอบคลุมข้อมูล/ปัจจัย
หรือตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบันและ
สังคมโลก ค�ำถำมมีควำม
แปลกใหม่และสร้ำงสรรค์
มีควำมเป็นไปได้ในกำร
แสวงหำค�ำตอบ
- กำรตั้งสมมติฐำน

พูดหรือเขียนคำดคะเน
ค�ำตอบล่วงหน้ำ โดยอำศัย
ควำมรู้สำขำวิชำต่ำง ๆ
ค�ำตอบที่คำดคะเนหรือ
สมมติฐำนแสดงกำร
เชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ของ
ข้อมูล/ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่ำงชัดเจน ครอบคลุม
สอดคล้องกับประเด็น
ค�ำถำม สมเหตุสมผล
มีควำมเป็นไปได้ในกำร
ตรวจสอบ

ตัวชี้วัดคุณภาพ
ผู้เรียน

การวัดและประเมินผล
วิธีการ

เครื่องมือ

ตั้งประเด็นค�ำถำมได้
โดยมีครูคอยชี้แนะ
ขอบข่ำยประเด็นค�ำถำม
ชัดเจน ครอบคลุมข้อมูล/
ปัจจัยหรือตัวแปรที่
เกี่ยวข้องกับสถำนกำรณ์
ปัจจุบันและสังคมโลก
มีควำมเป็นไปได้ในกำร
แสวงหำค�ำตอบ

ตั้งประเด็นค�ำถำมได้
ใช้ค�ำถำมที่ครูชี้แนะมำ
โดยมีครูคอยชี้แนะ
ก�ำหนดประเด็นค�ำถำม
ขอบข่ำยประเด็นค�ำถำม
ชัดเจน แต่ยังไม่ครอบคลุม
ข้อมูล/ปัจจัยหรือตัวแปร
ที่เกี่ยวข้องกับสถำนกำรณ์
ปัจจุบันและสังคมโลก
มีควำมเป็นไปได้ในกำร
แสวงหำค�ำตอบ

พูดหรือเขียนคำดคะเน
ค�ำตอบล่วงหน้ำ โดยอำศัย
ควำมรู้จำกสำขำวิชำต่ำง ๆ
ค�ำตอบที่คำดคะเนหรือ
สมมติฐำนแสดงกำร
เชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ของ
ข้อมูล/ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
ได้ชัดเจน สอดคล้องกับ
ประเด็นค�ำถำมสมเหตุ
สมผลมีควำมเป็นไปได้
ในกำรตรวจสอบ

พูดหรือเขียนคำดคะเน
ค�ำตอบล่วงหน้ำโดยอำศัย
ควำมรู้จำกสำขำวิชำต่ำง ๆ
ค�ำตอบที่คำดคะเนหรือ
สมมติฐำนมีควำมสัมพันธ์
ของข้อมูล/ตัวแปรที่
เกี่ยวข้องบ้ำงสอดคล้องกับ
ประเด็นค�ำถำม แต่มีควำม
เป็นไปได้น้อยในกำร
ตรวจสอบ

พูดหรือเขียนคำดคะเน
ค�ำตอบล่วงหน้ำได้ใช้ควำมรู้
จำกสำขำวิชำต่ำง ๆ ค�ำตอบ
ที่คำดคะเนหรือสมมติฐำน
ไม่มีควำมสัมพันธ์ของ
ข้อมูล/ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
ไม่สอดคล้องกับประเด็น
ค�ำถำมมีควำมเป็นไปได้
น้อยในกำรตรวจสอบ

ฉบับแก้ไข 2565

ตัวอย่างชิ้นงาน/
ผลการเรียนรู้
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เป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียน
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ตัวอย่างระดับคุณภาพการประเมินผลสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

ตัวอย่างระดับคุณภาพการประเมินผลสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 (ต่อ)
ประเด็นการประเมิน

ฉบับแก้ไข 2565

74

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

2. กำรสืบค้นควำมรู้

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

1. วำงแผนเก็บรวบรวม/
สืบค้นข้อมูลชัดเจน
และปฏิบัติได้ วิธีกำร
รวบรวม/สืบค้นข้อมูล
เหมำะสม
2. ศึกษำ ค้นคว้ำ หำควำมรู้
ข้อมูลและสำรสนเทศ
โดยระบุ แหล่งเรียนรู้
หลำกหลำย ทั้งแหล่ง
เรียนรู้ปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ ครอบคลุม
ทุกประเด็นค�ำตอบ
ที่คำดคะเน/สมมติฐำน
ที่ตั้งไว้
3. มีกำรแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นภำยในกลุม่
โดยใช้ควำมรู้จำกสำขำ
วิชำต่ำง ๆ และร่วมกัน
พิจำรณำควำมน่ำเชือ่ ถือ
ของแหล่งเรียนรู้อย่ำง
มีวิจำรณญำณเพื่อให้ได้
ข้อมูลทีค่ รบถ้วนสมบูรณ์
4. มีกำรบันทึกข้อมูล
เหมำะสมและได้ข้อมูล
ครบถ้วนทุกประเด็น
ตำมเป้ำหมำย โดยมี
กำรปรึกษำครูอย่ำง
สม�่ำเสมอและต่อเนื่อง

1. วำงแผนเก็บรวบรวม/
สืบค้นข้อมูลชัดเจน
และปฏิบัติได้ วิธีกำร
รวบรวม/สืบค้นข้อมูล
เหมำะสม
2. ศึกษำ ค้นคว้ำ หำควำมรู้
ข้อมูลและสำรสนเทศ
โดยระบุแหล่งเรียนรู้
หลำกหลำย ทั้งแหล่ง
เรียนรู้ปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ ครอบคลุม
ทุกประเด็นค�ำตอบ
ที่คำดคะเน/สมมติฐำน
ที่ตั้งไว้
3. มีกำรแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นภำยในกลุม่
โดยใช้ควำมรู้จำกสำขำ
วิชำต่ำง ๆ และร่วมกัน
พิจำรณำควำมน่ำเชือ่ ถือ
ของแหล่งเรียนรู้
4. มีกำรบันทึกข้อมูล
เหมำะสมและได้ข้อมูล
ในประเด็นส�ำคัญ
โดยกำรปรึกษำครู
เป็นครั้งครำว

1. วำงแผนเก็บรวบรวม/
สืบค้นข้อมูลชัดเจน
และปฏิบัติได้ วิธีกำร
รวบรวม/สืบค้นข้อมูล
เหมำะสมไว้
2. ศึกษำ ค้นคว้ำ หำควำมรู้
ข้อมูลและสำรสนเทศ
โดยระบุแหล่งเรียนรู้
ไม่หลำกหลำย แต่
ครอบคลุมทุกประเด็น
ค�ำตอบที่คำดคะเน/
สมมติฐำนที่ตั้งไว้
3. มีกำรแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นภำยในกลุม่
โดยใช้ควำมรู้จำกสำขำ
วิชำต่ำง ๆ
4. มีกำรบันทึกข้อมูล
ได้ข้อมูลในประเด็น
ส�ำคัญ มีกำรปรึกษำครู
บ้ำง

1. ไม่มีกำรวำงแผนหรือ
มีกำรวำงแผน แต่
ไม่สำมำรถน�ำไปปฏิบัติ
จริงได้
2. ศึกษำ ค้นคว้ำ หำควำมรู้
ข้อมูลและสำรสนเทศ
โดยระบุแหล่งเรียนรู้
ไม่หลำกหลำยและ
ไม่ครอบคลุมประเด็น
ค�ำตอบที่คำดคะเน/
สมมติฐำนที่ตั้งไว้
3. ไม่มีกำรแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นภำยในกลุม่
4. บันทึกข้อมูลไม่ตรง
ประเด็นส�ำคัญ

ดีมาก (4)

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

1. อธิบำยควำมเป็นมำ
ของศำสตร์หลักกำร
และวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษำ
ค้นคว้ำได้อย่ำงถูกต้อง
2. วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้
วิธีกำรที่เหมำะสม
3. สังเครำะห์และสรุป
องค์ควำมรู้ได้อย่ำง
ชัดเจน มีกำรอภิปรำย
ผลเปรียบเทียบ
เชื่อมโยงควำมรู้อย่ำง
สมเหตุสมผล
4. มีกำรบันทึกข้อมูล
เหมำะสมและได้ข้อมูล
ครบถ้วนทุกประเด็น
ตำมเป้ำหมำยโดยมี
กำรปรึกษำครูอย่ำง
สม�่ำเสมอและต่อเนื่อง
5. น�ำองค์ควำมรู้ที่ได้
ไปเสนอแนวคิดวิธีกำร
แก้ปัญหำอย่ำงเป็น
ระบบ

1. อธิบำยควำมเป็นมำ
ของศำสตร์หลักกำร
และวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษำ
ค้นคว้ำได้อย่ำงถูกต้อง
ชัดเจน
2. วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้
วิธีกำรที่เหมำะสม
3. สังเครำะห์และสรุป
องค์ควำมรู้ได้อย่ำง
ชัดเจนมีกำรอภิปรำย
ผลเปรียบเทียบเชือ่ มโยง
ควำมรู้
4. มีกำรบันทึกข้อมูล
เหมำะสมและได้ข้อมูล
ในประเด็นส�ำคัญในกำร
ปรึกษำครูเป็นครั้งครำว
5. น�ำองค์ควำมรู้ที่ได้
ไปเสนอแนวคิดวิธีกำร
แก้ปัญหำได้ แต่ยัง
ไม่เป็นระบบ

1. อธิบำยควำมเป็นมำ
ของศำสตร์หลักกำร
และวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษำ
ค้นคว้ำได้อย่ำงถูกต้อง
2. วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้
วิธีกำรที่เหมำะสม
3. สังเครำะห์และสรุป
องค์ควำมรู้ได้อย่ำง
ชัดเจนมีกำรอภิปรำย
ผลเปรียบเทียบ แต่ยัง
ไม่ชัดเจน
4. มีกำรบันทึกข้อมูล
ได้ข้อมูลในประเด็น
ส�ำคัญมีกำรปรึกษำครู
บ้ำง
5. น�ำองค์ควำมรู้ที่ได้
ไปเสนอวิธีกำร
แก้ปัญหำได้ แต่ยัง
ไม่เป็นระบบ

1. ไม่ได้อธิบำยควำมเป็นมำ
ของศำสตร์หลักกำร
และวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษำ
ค้นคว้ำ
2. ไม่มีกำรวิเครำะห์ข้อมูล
หรือสังเครำะห์ข้อมูล
ไม่ถูกต้อง
3. สังเครำะห์และสรุป
องค์ควำมรู้ได้ไม่ชัดเจน
4. บันทึกข้อมูลไม่ตรง
ประเด็นส�ำคัญ
5. ไม่มีกำรน�ำองค์ควำมรู้
ไปเสนอแนวคิดวิธีกำร
แก้ปัญหำ
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3. กำรสรุปองค์ควำมรู้

ระดับคุณภาพ
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เป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียน

การวัดและประเมินผล

ตัวอย่างชิ้นงาน/
ผลการเรียนรู้

ตัวชี้วัดคุณภาพ
ผู้เรียน

4. กำรสื่อสำรและ
กำรน�ำเสนอ

1. เรียบเรียงและถ่ำยทอด
ควำมคิดจำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำได้อย่ำง
สร้ำงสรรค์และเป็น
ระบบ
2. เขียนรำยงำนกำรศึกษำ
ค้นคว้ำเชิงวิชำกำร
เป็นภำษำไทยควำมยำว
4,000 ค�ำ และภำษำ
อังกฤษควำมยำว
2,000 ค�ำ โดยอ้ำงอิง
แหล่งควำมรู้ที่เชื่อถือได้
ทั้ ง ในและต่ ำ งประเทศ
3. น�ำเสนอผลกำรศึกษำ
ค้นคว้ำในรูปแบบเดี่ยว
และกลุ่มเป็นภำษำไทย
และภำษำอังกฤษ โดยใช้
สื่อที่หลำกหลำย
4. ใช้กำรสนทนำและ
วิพำกษ์ผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์มำกกว่ำ
2 ช่องทำง

1. เรียบเรียงและถ่ำยทอด
ควำมคิดจำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำ ได้อย่ำง
สร้ำงสรรค์ และเป็น
ระบบ
2. เขียนรำยงำนกำรศึกษำ
ค้นคว้ำ เชิงวิชำกำร
เป็นภำษำไทยควำมยำว
4,000 ค�ำ หรือภำษำ
อังกฤษ ควำมยำว
2,000 ค�ำ โดยอ้ำงอิง
แหล่งควำมรู้ที่เชื่อถือได้
ทั้งในและต่ำงประเทศ
3. น�ำเสนอผลกำรศึกษำ
ค้นคว้ำในรูปแบบเดี่ยว
และกลุ่มเป็นภำษำไทย
หรือภำษำอังกฤษ โดยใช้
สื่อที่หลำกหลำย
4. ใช้กำรสนทนำและ
วิพำกษ์ผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
2 ช่องทำง

5. กำรน�ำควำมรู้ไปใช้
บริกำรสังคม

1. น�ำควำมรู้จำกกำรศึกษำ 1. น�ำควำมรู้จำกกำรศึกษำ 1. น�ำควำมรู้จำกกำรศึกษำ 1. ไม่ได้น�ำควำมรู้จำก
กำรศึกษำค้นคว้ำไป
ค้นคว้ำไปประยุกต์ใช้
ค้นคว้ำไปประยุกต์ใช้
ค้นคว้ำไปประยุกต์ใช้
ในกิจกรรมที่สร้ำงสรรค์ ในกิจกรรมที่สร้ำงสรรค์ ในกิจกรรมที่สร้ำงสรรค์ ประยุกต์ใช้ในกิจกรรม
เป็นประโยชน์ต่อ
เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคม
หรือโลก
2. เผยแพร่ควำมรู้และ
สังคมโลก
2. เผยแพร่ควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ที่ได้จำก 2. ไม่มีกำรเผยแพร่
2. เผยแพร่ควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ที่ได้จำก
ควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์
กำรลงมือปฏิบัติ เพื่อ
ประสบกำรณ์ที่ได้จำก
กำรลงมือปฏิบัตเิ พื่อ
ทีไ่ ด้จำกกำรลงมือปฏิบตั ิ
ประโยชน์ต่อสังคม
กำรลงมือปฏิบัติเพื่อ
ประโยชน์ต่อสังคม
ผ่ำนสื่อรูปแบบใด
ประโยชน์ต่อสังคม
และโลกผ่ำนสื่อ
รูปแบบหนึ่ง
และโลกผ่ำนสื่อ
หลำกหลำยรูปแบบ
หลำกหลำยรูปแบบ

วิธีการ

เครื่องมือ

1. เรียบเรียงและถ่ำยทอด
ควำมคิดจำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำได้อย่ำงชัดเจน
2. เขียนรำยงำนกำรศึกษำ
ค้นคว้ำเชิงวิชำกำร
เป็นภำษำไทยควำมยำว
4,000 ค�ำ โดยอ้ำงอิง
แหล่งควำมรู้ที่เชื่อถือได้
ในประเทศไทย
3. น�ำเสนอผลกำรศึกษำ
ค้นคว้ำในรูปแบบเดี่ยว
และกลุ่มเป็นภำษำไทย
โดยใช้สื่อที่หลำกหลำย
4. ใช้กำรสนทนำและ
วิพำกษ์ผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
1 ช่องทำง

1. เรียบเรียงและถ่ำยทอด
ควำมคิดจำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำได้
2. เขียนรำยงำนกำรศึกษำ
ค้นคว้ำ ได้โดยอ้ำงอิง
แหล่งควำมรู้ในประเทศ
3. น�ำเสนอผลกำรศึกษำ
ค้นคว้ำในรูปแบบกลุ่ม
เป็นภำษำไทย
4. ไม่สำมำรถใช้กำร
สนทนำหรือวิพำกษ์ผ่ำน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

สาระการเรียนรู้
IS1 : การศึกษาค้นคว้า
และสร้างองค์ความรู้
IS2 : การสื่อสารและ
การนำเสนอ
IS3 : การนำองค์ความรู้
ไปใช้บริการสังคม

เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
1.การตั้งประเด็นคำถาม/สมมติฐาน
2.การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และ
สารสนเทศ
3.การสรุปองค์ความรู้
4.การสื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับคุณภาพ

5.การนำความรูไ้ ปใช้บริการสังคม
สรุปภาพรวม

หมายเหตุ

กิจกรรม.......
....................

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของครูผู้สอน
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................................... ครูผู้สอน ลงชื่อ ...................................................ฝ่ายวิชาการ
(.........................................................)
(.......................................................)
ลงชื่อ .........................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน
(........................................................)
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แนวทางการรายงานผลการเรียนรู้สาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(Independent
Study :กIS)
แนวทางการรายงานผลการเรี
ยนรู้สาระการศึ
ษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(Independent Study : IS)
* ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
กรณีกษาปี
จัดเป็ทนี่ 1หน่- ว3ยการเรียนรู้เฉพาะ ในรายวิชาพื้นฐาน สถานศึกษาสามารถจัดทำใบรายงานผล
* ชั้นประถมศึ
การพัฒนาผู้เรียนสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อแสดงระดับคุณภาพของนักเรียนประกอบเอกสาร
กรณีจัดเป็นหน่วยกำรเรียนรู้เฉพำะ ในรำยวิชำพื้นฐำน สถำนศึกษำสำมำรถจัดท�ำใบรำยงำนผล
แบบรายงานประจำตัวนักเรียน ดังนี้
กำรพัฒนำผู้เรียนสำระกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง เพื่อแสดงระดับคุณภำพของนักเรียนประกอบเอกสำร
แบบรายงานผลการพั
แบบรำยงำนประจ�
ำตัวนักเรียฒนนาผู
ดังนี้เรี้ ยนสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)
หน่วยการเรียนรู้ .................................................. รายวิชา ....................................... รหัสวิชา
แบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)
.......................
หน่วยกำรเรียนรู้..................................................
รำยวิชปีำ.......................................
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ................
การศึกษา ........................รหัสวิชำ.......................
โรงเรียน ................................................................
้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษำปีที่................ ปีกสำนั
ำรศึกกงานเขตพื
ษำ........................
.........................
โรงเรี
ย
น................................................................
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึ
กษำ.........................
ชื่อ เด็กชาย/เด็กหญิง .......................................................................................ชั
้นประถมศึ
กษาปีที่
ชื..................
่อ เด็กชำย/เด็กหญิง....................................................................................... ชั้นประถมศึกษำปีที่..................
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* ชั* ้นชัประถมศึ
กษาปี
ที่ ท4 ี่ -46- 6
้นประถมศึ
กษาปี

จัดจัเป็
ชำเพิ
่มเติ่มเติ
ม มชื่อชืรำยวิ
ชำชกำรศึ
กษำเพื
่อเรี่อยเรีนรูยนรู
้ (Knowledge
ดเป็นรำยวิ
นรายวิ
ชาเพิ
่อรายวิ
า การศึ
กษาเพื
้ (KnowledgeInquiry)
Inquiry)ต้ต้องตั
องตัดสิดนสิผลกำร
นผล
เรียการเรี
นเป็นยรำยวิ
ระดับผลกำรเรี
ยนตำมทีย่สนตามที
ถำนศึก่ษำก�
ำหนด
ซึ่งสถำนศึซึก่งษำสำมำรถจั
ดท�ำใบรำยงำนผล
นเป็นชำและให้
รายวิชาและให้
ระดับผลการเรี
สถานศึ
กษากำหนด
สถานศึกษาสามารถจั
ดทำ
กำรพั
ฒนำผู้เรียนเฉพำะสำระกำรศึ
กษำค้นคว้ำด้วยตนเอง
(Independent
Study(Independent
: IS) เพื่อแสดงระดั
บคุณ: IS)
ภำพ
ใบรายงานผลการพั
ฒ นาผู้ เรี ย นเฉพาะสาระการศึ
ก ษาค้
น คว้าด้ ว ยตนเอง
Study
ของนั
เรียนประกอบเอกสำรแบบรำยงำนประจ�
ำตัวนักเรียน ดังนี้
เพื่อกแสดงระดั
บคุณภาพของนักเรียนประกอบเอกสารแบบรายงานประจำตั
วนักเรียน ดังนี้
แบบรายงานผลการพัฒฒนาผู
นาผู้เ้เรีรียยนสาระการศึ
นสาระการศึกกษาค้
แบบรายงานผลการพั
ษาค้นนคว้
คว้าาด้ด้ววยตนเอง
ยตนเอง (Independent
(Independent Study
Study :: IS)
IS)
รำยวิชชาำ การศึ
กำรศึกกษาเพื
ษำเพื่อ่อเรีเรียยนรู
นรู้ ้ (Knowledge
(Knowledge Inquiry)...................................................
Inquiry)................................................... รำยวิ
รายวิ
รายวิชชำา I...............
I...............
ประถมศึกกษาปี
ษำปีทที่ ................
ี่................ ปีกำรศึ
ชัชั้น้นประถมศึ
ารศึกษำ........................
ษา ........................
โรงเรี
......................................................... สำนั
ษาประถมศึกกษำ.........................
ษา .........................
โรงเรียยนน.........................................................
ส�ำนักกงานเขตพื
งำนเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ำรศึกกษำประถมศึ
ชื่อ เด็กชาย/เด็กหญิง ..................................................................................ชั้นประถมศึกษาปีที่ ..................
ชื่อ เด็กชำย/เด็กหญิง.................................................................................. ชั้นประถมศึกษำปีที่..................
รายวิชา/กิจกรรม
การศึกษาเพื่อเรียนรู้
(Knowledge Inquiry)

เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน

IS1: การศึกษาค้นคว้า 1.การตั้งประเด็นคำถาม/สมมติฐานอย่างมี
และสร้างองค์ความรู้ เหตุผล
2.การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และ
สารสนเทศหรือจากการปฏิบัติทดลอง
3.การสรุปองค์ความรู้
IS2: การสื่อสารและ 4.การสื่อสารและการนำเสนออย่างมี
การนำเสนอ
ประสิทธิภาพ
IS3: การนำองค์
5.การนำความรูไ้ ปใช้บริการสังคม
ความรู้ไปใช้บริการ
กิจกรรม.......................................................
สังคม
....................................................................
สรุปภาพรวม

ระดับ
คุณภาพ

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของครูผู้สอน
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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ลงชื่อ ....................................................... ครูผู้สอน
วิชาการ
(.........................................................)

ลงชื่อ ...................................................ฝ่าย
(.......................................................)

ลงชื่อ .........................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน
(........................................................)
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กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์

สาระการเรียนรู้

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2565)

รายวิชา/กิจกรรม

สาระการเรียนรู้

เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน

1.รายวิชาการศึกษาค้นคว้า IS1: การศึกษาค้นคว้า 1.การตั้งประเด็นคำถาม/สมมติฐานอย่างมี
และสร้างองค์ความรู้
และสร้างองค์ความรู้ เหตุผล
(Knowledge Formation)
2.การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และ
สารสนเทศหรือจากการปฏิบัติทดลอง
3.การสรุปองค์ความรู้
2.รายวิชาการสื่อสารและ IS2: การสื่อสารและ 4.การสื่อสารและการนำเสนออย่างมี
การนำเสนอ
การนำเสนอ
ประสิทธิภาพ
(Communication and
Presentation)
3.กิจกรรมเพื่อสังคมและ
IS3: การนำองค์
5.การนำความรูไ้ ปใช้บริการสังคม
สาธารณประโยชน์
ความรู้ไปใช้บริการ
กิจกรรม.......................................................
สังคม
....................................................................
สรุปภาพรวม

ระดับ
คุณภาพ

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของครูผู้สอน
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .......................................................... ครูผู้สอน ลงชื่อ .......................................................ฝ่าย
วิชาการ
(.......................................................)
(.....................................................)
ลงชื่อ .........................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน
(........................................................)
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* ระดับจัมัดธเป็ยมศึ
กษาชำเพิม่ เติม 2 รำยวิชำ คือ กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ (Knowledge Formation)
นรำยวิ
และกำรสื่ อจัสำรและกำรน�
ำ เสนอ
และกิ
จ กรรมพั
ฒ นำผู ้ เ รี ย น
ด เป็ น รายวิช าเพิ
่ ม เติ ม (Communication
2 รายวิ ช า คือ การศึand
ก ษาค้Presentation)
น คว้าและสร้ างองค์
ค วามรู
้ (Knowledge
Formation)
และการสื
่ อ สารและการนำเสนอ
จ กรรม
สถำนศึ
กษำสำมำรถจั
ดท�ำใบรำยงำนผลกำรพั
ฒนำผูเ้ รี(Communication
ยนเฉพำะสำระกำรศึand
กษำค้Presentation)
นคว้ำด้วยตนเองและกิ
(Independent
พัฒนาผู
ยน่อแสดงระดั
สถานศึกษาสามารถจั
ดทำใบรายงานผลการพั
ฒนาผู
้เรียประกอบเอกสำรแบบรำยงำนประจ�
นเฉพาะสาระการศึกษาค้นคว้าด้วำยตัว
Study
: IS)้เรีเพื
บคุณภำพของนั
กเรียนในระดับชั้นมัธยมศึ
กษำ
Study : IS) เพื่อแสดงระดับคุณภาพของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ประกอบ
นักตนเอง
เรียนได้(Independent
ดังนี้
เอกสารแบบรายงานประจำตัวนักเรียนได้ ดังนี้
แบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)
แบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่................ ปีกำรศึกษำ........................
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ................ ปีการศึกษา ........................
โรงเรียยนน........................................................
ส�ำนักกงานเขตพื
งำนเขตพื้น้นทีที่ก่กำรศึ
โรงเรี
........................................................ สำนั
ารศึกกษำมั
ษามัธธยมศึ
ยมศึกกษำ
ษา เขต..................
เขต ..................
ชื่อชืเด็
กหญิ
ง ..................................................................................ชั
่อ กเด็ชาย/เด็
กชำย/เด็
กหญิ
ง..................................................................................ชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษำปีทที่ ี่...................
.................
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79

* ระดับมัธยมศึกษา

80
การรายงานภาพรวมระดับห้องเรียน
การรายงานภาพรวมระดับห้องเรียน
โรงเรียน.......................................................................................สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรี
ยน.......................................................................................ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ...............................
......................
รายวิ
ชา........................................................................................ชั
้น ................... ปีปีกกำรศึ
ารศึกกษำ
ษา...........................
......................
รำยวิ
ชำ........................................................................................ชั
้น .......................
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สรุปภาพรวม

การบริการสังคม/จิตสาธารณะ

การสื่อสารและการนำเสนอ

การสรุปองค์ความรู้

ชื่อ - สกุล
การตั้งคำถาม

เลขที่ เลขประจำตัว

การสืบค้นความรู้

ระดับคุณภาพเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รียน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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กก ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้
ระดับประถมศึกษำ
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รหัสวิชา ว11101 วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ของเล่นแสนรัก
เวลา 4 ชั่วโมง
สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐานการเรียนรู้
ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้าง
และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร
การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ตัวชี้วัดชัน้ ปี
ว 2.1 ป.1/1 อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุ ซึ่งทำจากวัสดุชนิดเดียว หรือหลายชนิด
ประกอบกันโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ว 2.1 ป.1/2 ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติที่สังเกตได้
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- วัสดุที่ใช้ทำวัตถุที่เป็นของเล่น ของใช้ มีหลายชนิด เช่น ผ้า แก้ว ยาง ไม้ อิฐ หิน กระดาษ โลหะ วัสดุ
แต่ละชนิดมีสมบัติที่สังเกตได้ต่างกัน
- สมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุแต่ละชนิด อาจเหมือนกัน ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการจัดกลุ่มวัสดุได้
- วัสดุบางอย่างสามารถนำมาประกอบกัน เพื่อทำเป็นวัสดุต่าง ๆ เช่น ผ้าและกระดุม ใช้ทำเสื้อ
ไม้และโลหะ ใช้ทำกระทะ
สาระสำคัญ/ ความคิดรวบยอด
คำถามสำคัญ
- วัสดุที่ใช้ทำวัตถุที่เป็นของเล่น ของใช้ มีหลายชนิด - ของเล่นและของใช้ทำจากวัสดุที่มีสมบัติ
มีสมบัติเหมือน หรือแตกต่างกัน และสามารถนำมา
เหมือนกัน หรือแตกต่างกันอย่างไร
ประกอบกันเพื่อเป็นของเล่น ของใช้ ได้หลากหลายชนิด
ผู้เรียนเรียนรู้อะไร
ผู้เรียนทำอะไรได้ (ทักษะกระบวนการ)
1. ชนิดของวัสดุที่ใช้ทำของเล่น ของใช้
- ทักษะการสังเกตจำแนก เปรียบเทียบ
2. สมบัติของวัสดุที่ใช้ทำของเล่น ของใช้
- ทักษะสืบค้นข้อมูล
3. การสังเกต และการจัดกลุ่มวัสดุที่ใช้ทำของเล่น
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
ของใช้
- ทักษะการทำงาน
4. การนำวัสดุมาจัดทำของเล่นหรือของใช้
- ทักษะการคิดสร้างสรรค์
5. การนำเสนอผลงาน
- ทักษะการนำเสนอ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย 2. ใฝ่เรียนรู้ 3. มุ่งมั่นในการทำงาน
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การออกแบบการวัดผลและประเมินผล

ชิ้นงาน/ ภาระงาน
1. แบบบันทึกการตั้งประเด็นคำถามและข้อสงสัยจากการสังเกตวัสดุที่ใช้ทำของเล่น ของใช้
2. ของเล่น หรือของใช้ที่ประดิษฐ์ขึ้น
เกณฑ์การประเมินภาระงานและชิ้นงาน
ระดับคุณภาพ
ประเด็นการประเมิน
4
3
2
ตั้งประเด็นคำถาม/
ข้อสงสัยจาก
การสังเกตของเล่น
หรือของใช้
ได้ 3 ประเด็นคำถาม

ตั้งประเด็นคำถาม/
ข้อสงสัยจาก
การสังเกตของเล่น
หรือของใช้
ได้ 2 ประเด็นคำถาม

ตั้งประเด็นคำถาม/
ข้อสงสัยจากการ
สังเกตของเล่นหรือ
ของใช้ได้ 1 ประเด็น
คำถามโดยมีครูช่วย
ชี้แนะ
2. ศึกษาค้นคว้า แสวงหา ค้นคว้า แสวงหา
ค้นคว้า แสวงหา ค้นคว้า แสวงหา
ค้นคว้า แสวงหา
ข้อมูลจากบุคคลใกล้ตัว/ และรวบรวมข้อมูล และรวบรวมข้อมูล และรวบรวมข้อมูล และรวบรวมข้อมูล
แหล่งข้อมูลพื้นฐานง่าย ๆ ตามลำดับขั้นตอน ตามลำดับขั้นตอน ตามลำดับขั้นตอน ตามลำดับขั้นตอน
3. ลำดับขั้นตอน
เกี่ยวกับการจัดทำ เกี่ยวกับการจัดทำ เกี่ยวกับการจัดทำ เกี่ยวกับการจัดทำ
ในการรวบรวมข้อมูล
ของเล่น หรือของใช้ ของเล่น หรือของใช้ ของเล่น หรือของใช้ ของเล่น หรือของใช้
4. ทำงานบรรลุผลสำเร็จ ได้หลากหลายจาก ได้หลากหลาย
ได้หลากหลาย
ได้จากคำถาม
ภายใต้การกำกับดูแล
คำถามและการ
จากคำถามและการ จากคำถาม
และการวางแผน
และช่วยเหลือของครู
วางแผนที่กำหนดได้ วางแผน
และการวางแผน ที่กำหนดได้ โดยมี
อย่างใกล้ชิด
สำเร็จด้วยตนเอง ที่กำหนดได้สำเร็จ ที่กำหนดได้สำเร็จ ครูเป็นผู้ชี้แนะ
และถูกต้องทุก
ด้วยตนเองและ
ด้วยตนเองและ
ประเด็น
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ ถูกต้องเป็นบางส่วน
5. บอกสาระสำคัญ
บอกสาระสำคัญ
บอกสาระสำคัญ
บอกสาระสำคัญ
บอกสาระสำคัญ
ของสิ่งที่สนทนา หรือ
ของของเล่น หรือ ของของเล่น หรือ ของของเล่น หรือ ของของเล่น หรือ
ได้รับฟัง
ของใช้ที่ชอบ
ของใช้ที่ชอบ
ของใช้ที่ชอบ
ของใช้ที่ชอบ
ได้ด้วยตนเอง
ได้ด้วยตนเอง
ได้ด้วยตนเอง
ได้ด้วยตนเอง
และบอกเหตุผล
และบอกเหตุผล
และบอกเหตุผล
และบอกเหตุผล
ในการตัดสินใจ
ในการตัดสินใจ
ในการตัดสินใจ
ในการตัดสินใจ
เลือกทำของเล่น
เลือกทำของเล่น
เลือกทำของเล่น
เลือกทำของเล่น
หรือของใช้
หรือของใช้
หรือของใช้
หรือของใช้
ได้ถูกต้องและ
ได้ถูกต้อง
ได้ถูกต้อง
ได้ โดยมีครู
ครบถ้วน
เป็นส่วนใหญ่
เป็นบางส่วน
เป็นผู้ชี้แนะ
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ตั้งประเด็นคำถาม/
ข้อสงสัยจากการ
สังเกตของเล่นหรือ
ของใช้ได้ 4 ประเด็น
คำถามขึน้ ไป
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1. ตั้งคำถามและข้อสงสัย
เกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัว
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4
3
2
1
6. เขียน หรือวาดภาพ เขียน หรือวาดภาพ เขียน หรือวาดภาพ เขียน หรือวาดภาพ เขียน หรือวาดภาพ
และพูดนำเสนอ เพื่อ
และพูดนำเสนอ และพูดนำเสนอ
และพูดนำเสนอ
และพูดนำเสนอ
สื่อสารเรื่องราวง่าย ๆ
เกี่ยวกับของเล่น เกี่ยวกับของเล่น เกี่ยวกับของเล่น
เกี่ยวกับของเล่น
ได้อย่างชัดเจน ไม่สับสน หรือของใช้ที่จัดทำ หรือของใช้ที่จัดทำ หรือของใช้ที่จัดทำ หรือของใช้ที่จัดทำ
โดยใช้สื่อที่เหมาะสม
โดยบอกขั้นตอน โดยบอกขั้นตอน โดยบอกขั้นตอน
โดยบอกขั้นตอน
การทำของเล่น
การทำของเล่น
การทำของเล่น
การทำของเล่น
หรือของใช้ และ หรือของใช้ และ หรือของใช้ และ
หรือของใช้ และ
การเลือกใช้วัสดุ การเลือกใช้วัสดุ การเลือกใช้วัสดุ
การเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ได้ถูกต้อง อุปกรณ์ได้ถูกต้อง อุปกรณ์ได้ถูกต้อง อุปกรณ์ได้ โดยมี
และครบถ้วน
เป็นส่วนใหญ่
เป็นบางส่วน
ครูเป็นผู้ชี้แนะ
เกณฑ์ตัดสิน
ระดับคะแนน
21 - 24
17 - 20
13 - 16
ต่ำกว่า 13
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ร่องรอยการเรียนรู้อื่น ๆ
- การพูด/เขียน/วาดภาพ ข้อมูลที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าและการปฏิบัติกิจกรรม
การวางแผนการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรียนสังเกตตัวอย่างของเล่น ของใช้ชนิดต่าง ๆ ที่นักเรียนและครูร่วมกันนำมา และครูนำสนทนา
ถึงประสบการณ์ของนักเรียนเกี่ยวกับของเล่น ของใช้ในชีวิตประจำวัน
2. นักเรียนสังเกตสมบัติของวัสดุจากของเล่น ของใช้ เช่น ทำจากวัสดุชนิดเดียว หรือหลายชนิด
มีสถานะ รูปทรง สี อย่างไร โดยครูเป็นผู้นำนักเรียนสนทนา
3. นักเรียนร่วมกันอธิบายและระบุสมบัติของวัสดุจากส่วนประกอบต่าง ๆ ของของเล่น ของใช้ และ
สมบัติของวัตถุนั้นว่า เหมือนกัน หรือแตกต่างกันอย่างไร
4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 2 - 3 คน ร่วมกันตัดสินใจเลือกของเล่น ของใช้ ที่กลุ่มสนใจจะจัดทำด้วย
ตนเอง 1 ชนิด
5. นักเรียนร่วมกันตั้งประเด็นคำถาม/ข้อสงสัย เกี่ยวกับของเล่นของใช้ ที่กลุ่มต้องการจัดทำเช่น ของ
เล่น ของใช้ ชนิดนี้มีขั้นตอนการทำอย่างไร จะต้องใช้วัสดุอะไรบ้างในการจัดทำ จะไปค้นหาวิธีการทำ
ของเล่น ของใช้ ได้จากใครและจากแหล่งข้อมูลใดบ้าง
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวางแผนการสืบค้นข้อมูล เพื่อค้นหาและรวบรวมวิธีการจัดทำของเล่น
ของใช้ จากบุคคลและแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัว โดยครูช่วยเพิ่มเติมให้สมบูรณ์มากขึ้น
7. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้นข้อมูลและค้นหาคำตอบในการจัดทำของเล่นของใช้
ตามความคิดเห็นของกลุ่มที่วางแผนไว้
8. นักเรียนร่วมกันนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ จากนั้นร่วมกัน
ออกแบบและจัดทำของเล่น ของใช้ ด้วยตนเองจนผลงานเสร็จเรียบร้อยโดยครูเป็นผู้ช่วยให้คำชี้แนะ
9. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานและวิธีการในการประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ หน้าชั้นเรียน
10. นักเรียนและครูแสดงความคิดเห็นและร่วมกันสรุปประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมที่เรียนรู้

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2565)
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สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ของเล่น
2. ของใช้
3. แหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์กำรเรียน ร้ำนขำยของเล่น ของใช้
4. บุคลำกรในโรงเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ปรำชญ์ชำวบ้ำน

ตัวอย่างค�าอธิบายรายวิชา
รายวิชา การศึกษาเพื่อเรียนรู้ (Knowledge Inquiry) I1_201
รำยวิชำเพิ่มเติม

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 - 6

เวลำ 40 ชั่วโมงต่อปี

ฝึกทักษะกำรสังเกตกำรรับรูส้ ภำพแวดล้อมและปัญหำเกีย่ วกับเรือ่ งรำวง่ำย ๆ สิง่ แวดล้อมและบุคคลใกล้ตวั
ทีก่ ำ� หนดให้ (Knowledge Issue) กำรคิดวิเครำะห์กำรค้นคว้ำและแสวงหำควำมรูต้ งั้ ประเด็นควำมรู/้ ค�ำถำมก�ำหนด
ขอบเขตตั้งสมมติฐำน แสวงหำข้อมูลค�ำตอบตำมจินตนำกำรตำมควำมรู้และประสบกำรณ์ของตนหรือแหล่งศึกษำ
ค้นคว้ำใกล้ตวั ออกแบบวำงแผน รวบรวมวิเครำะห์ขอ้ มูลจำกกำรสืบค้น จัดกระท�ำข้อมูลอย่ำงง่ำยและสรุปประเด็น
ควำมรู้จำกข้อคิดส�ำคัญ โดยใช้กระบวนกำรคิดกำรตั้งค�ำถำม/สอบถำมสืบค้นข้อมูลค�ำตอบกระบวนกำรปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดทักษะในกำรค้นคว้ำแสวงหำควำมรู้ มีทักษะในกำรคิดเขียนและสื่อสำรข้อมูลที่เรียนรู้ในรูปแบบกลุ่ม
หรือรำยบุคคล มีล�ำดับขั้นตอนในกำรน�ำเสนอเข้ำใจง่ำยโดยใช้สื่อที่เหมำะสมกับวัย อ้ำงอิงควำมรู้ที่ศึกษำค้นคว้ำ
และแหล่งควำมรู้ที่เชื่อถือได้ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรคิดวิเครำะห์สำมำรถเชื่อมโยงควำมรู้สู่กำรปฏิบัติ
ในสถำนกำรณ์ง่ำย ๆ ใกล้ตัวที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมหรือบุคคลใกล้ตัว เห็นคุณค่ำและประโยชน์ของ
กำรศึกษำเรียนรูด้ ว้ ยตนเองทักษะกำรสือ่ ควำมและกำรน�ำเสนอเห็นคุณค่ำและประโยชน์ของกำรเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง

ใกล้ตัว

1. ตั้งประเด็นควำมรู้ค�ำถำมข้อสงสัย (Knowledge Issue) ในสิ่งที่สนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือบุคคล

2. วำงแผนก�ำหนดขอบเขตในกำรรวบรวมและล�ำดับขัน้ ตอนกำรเก็บข้อมูลค้นคว้ำแสวงหำข้อมูลค�ำตอบ
จำกแหล่งค้นคว้ำใกล้ตัว
3. แสวงหำข้อมูลและอ้ำงอิงแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อถือได้
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ผลการเรียนรู้

5. พูดเขียนเพื่อสรุปประเด็นควำมรู้จำกข้อคิดส�ำคัญที่ได้ศึกษำค้นคว้ำ
6. สื่อสำรและน�ำเสนอเป็นล�ำดับขั้นตอนเข้ำใจง่ำยในรูปแบบกลุ่มหรือรำยบุคคล
7. ใช้สื่อในกำรน�ำเสนอที่เหมำะสมกับวัย

ผลการเรียนรู้

สาระส�าคัญ

1 สงสัยใคร่รู้

1. ตั้งประเด็นควำมรู้ค�ำถำม
ข้อสงสัย (Knowledge Issue)
ในสิ่งที่สนใจเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม หรือบุคคลใกล้ตัว
2. วำงแผนก�ำหนดขอบเขตในกำร
รวบรวมและล�ำดับขั้นตอน
กำรเก็บข้อมูลค้นคว้ำแสวงหำ
ข้อมูลค�ำตอบจำกแหล่งค้นคว้ำ
ใกล้ตัว
3. แสวงหำข้อมูลและอ้ำงอิง
แหล่งเรียนรู้ที่เชื่อถือได้

ควำมรู้เป็นสิ่งที่สำมำรถสร้ำงได้
โดยกำรตั้งปัญหำหรือข้อสงสัย
คำดคะเนค�ำตอบ แล้วสืบเสำะจำก
แหล่งเรียนรูต้ ำ่ ง ๆ เพือ่ สังเครำะห์
เป็นควำมรู้ของตน
- ควำมรูท้ ผี่ เู้ รียนสำมำรถน�ำไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวมจึงนับว่ำมีคุณค่ำ

2 สรรสร้ำงองค์ควำมรู้

4. อภิปรำยและวิเครำะห์ข้อมูล ก�ำหนดขอบเขตกำรรวบรวม
กำรสืบค้น
ข้อมูล และวำงแผนเก็บข้อมูล
อย่ำงเป็นขั้นตอน ช่วยให้เก็บ
ข้อมูลได้ตรงวัตถุประสงค์ และ
ตำมก�ำหนดเวลำ
- กำรเลือกใช้เครื่องมือรวบรวม
ข้อมูลที่เหมำะสมกับ
วัตถุประสงค์ของกำรสืบค้น
และเหมำะสมกับแหล่งข้อมูล
จะช่วยให้ได้ข้อมูลตรงตำม
ควำมต้องกำร

เวลา น�าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
8

20

12

30
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ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
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ที่
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โครงสร้างรายวิชา
รายวิชาเพิ่มเติม I1_201 การศึกษาเพื่อเรียนรู้ (Knowledge Inquiry IS1 - IS2)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จ�านวน 40 ชั่วโมง/ปี คะแนนเต็ม 100 คะแนน

โครงสร้างรายวิชา
รายวิชาเพิ่มเติม I1_201 การศึกษาเพื่อเรียนรู้ (Knowledge Inquiry IS1 - IS2)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จ�านวน 40 ชั่วโมง/ปี คะแนนเต็ม 100 คะแนน
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ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

สาระส�าคัญ

เวลา น�าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

3 เรียนรู้โลกกว้ำง

3. แสวงหำข้อมูลและอ้ำงอิง
แหล่งเรียนรู้ที่เชื่อถือได้
4. อภิปรำยและวิเครำะห์ข้อมูล
กำรสืบค้น
5. พูดเขียนเพื่อสรุปประเด็น
ควำมรู้จำกข้อคิดส�ำคัญที่ได้
ศึกษำค้นคว้ำ

- กำรรวบรวมข้อมูลจำกแหล่ง
ต่ำงๆ ต้องใช้เครื่องมือที่
เหมำะสม ใช้เทคนิคต่ำง ๆ และ
มีมำรยำทในกำรสืบค้นข้อมูล
- กำรตรวจสอบข้อมูลช่วยให้ปรับ
วิธีกำรเลือกใช้เครื่องมือ และ
แก้ปัญหำเพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่แท้จริง
- กำรหำค่ำต่ำง ๆ ของข้อมูลด้วย
วิธีกำรทำงคณิตศำสตร์จะช่วย
เปรียบเทียบ จัดกลุ่ม แปล
ควำมหมำยจำกข้อมูล ท�ำให้
เข้ำใจและสรุปข้อมูลได้
- กำรสรุปเป็นควำมรู้หรือ
ข้อค้นพบจำกกำรสืบค้นต้องใช้
เหตุผลสนับสนุน
- กำรเขียนบรรณำนุกรม ข้อมูล
ที่ศึกษำค้นคว้ำต้องมำจำก
แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

5

20

4 สื่อสำรสู่สังคม

- กำรเขียนสรุปประเด็นควำมรู้
5. พูดเขียนเพื่อสรุปประเด็น
จำกปัญหำที่ศึกษำค้นคว้ำ
ควำมรู้จำกข้อคิดส�ำคัญที่ได้
ตำมโครงเรื่องที่ได้วำงไว้ โดยมี
ศึกษำค้นคว้ำ
6. สื่อสำรและน�ำเสนอเป็นล�ำดับ บรรณำนุกรมอ้ำงอิงแหล่ง
ข้อมูล
ขั้นตอนเข้ำใจง่ำยในรูปแบบ
- กำรพูดน�ำเสนอต้องก�ำหนด
กลุ่มหรือรำยบุคคล
7. ใช้สอื่ ในกำรน�ำเสนอทีเ่ หมำะสม วัตถุประสงค์ ล�ำดับควำมคิด
รวมทั้งเลือกใช้ขอ้ มูลและสื่อ
กับวัย
ต่ำง ๆ สนับสนุนให้เหมำะกับ
วัตถุประสงค์และกลุ่มผู้ฟัง
เข้ำใจสิ่งที่น�ำเสนอชัดเจน
- กำรน�ำควำมรู้ไปใช้พัฒนำหรือ
แก้ปัญหำของชุมชนและสังคม
เป็นบทบำทส�ำคัญของพลเมือง
ของชำติ และเป็นพลเมือง
ของโลก
รวม

15

30

40

100

ความเข้าใจทีค่ งทน (สาระส�าคัญ/ความคิดรวบยอด)
- ควำมรู้เป็นสิ่งที่สำมำรถสร้ำงได้โดยกำรตั้งปัญหำ
หรือข้อสงสัย คำดคะเนค�ำตอบ แล้วสืบเสำะ
จำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ เพื่อสังเครำะห์เป็นควำมรู้
ของตน
- ควำมรู้ที่ผู้เรียนสำมำรถน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและส่วนรวมจึงนับว่ำมีคุณค่ำ

ค�าถามส�าคัญ
- ปัญหำสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีผลกระทบ
ต่อตัวเรำหรือไม่อย่ำงไร
- นักเรียนจะสำมำรถช่วยแก้ปัญหำสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้หรือไม่อย่ำงไร
- นักเรียนจะสร้ำงองค์ควำมรู้เกี่ยวกับปัญหำ
ที่นักเรียนสนใจได้อย่ำงไร

ผู้เรียนรู้อะไร (สาระการเรียนรู้)
- กำรรับรู้โดยใช้ประสำทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์
- สิ่งแวดล้อมรอบตัว
- ปัญหำสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
- เลือกปัญหำและแสวงหำค�ำตอบ
- วิธีกำรสร้ำงควำมรู้
1) กำรสร้ำงควำมรู้จำกควำมรู้สึก
2) กำรสร้ำงควำมรู้จำกภำษำ
3) กำรสร้ำงควำมรู้จำกเหตุผล
4) กำรสร้ำงควำมรู้จำกอำรมณ์
- หลักกำรตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐำน
- วิธีกำรน�ำเสนอ

ผู้เรียนท�าอะไรได้ (ทักษะ/กระบวนการ)
- ฝึกทักษะกำรรับรู้โดยใช้ประสำทสัมผัสทั้ง 5
- ศึกษำสิ่งแวดล้อมรอบตัวแล้วจัดท�ำแผนผัง
สรุปกำรเรียนรู้
- ศึกษำ วิเครำะห์ปัญหำสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
- ฝึกตั้งค�ำถำมจำกประเด็นปัญหำสิ่งแวดล้อม
ที่นักเรียนสนใจ
- จัดล�ำดับประเด็นปัญหำ และเลือกปัญหำที่สนใจ
เพื่อก�ำหนดแนวทำงในกำรแสวงหำควำมรู้
- ท�ำงำนร่วมกับผู้อื่นตำมกระบวนกำรกลุ่ม
- น�ำประเด็นควำมรูจ้ ำกเรือ่ งทีศ่ กึ ษำมำตัง้ สมมติฐำน
- ตั้งสมมติฐำน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย 2. ใฝ่เรียนรู้ 3. มุ่งมั่นในกำรท�ำงำน
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เป้าหมายการเรียนรู้ (ผลการเรียนรู้)
1. ตัง้ ประเด็นควำมรู้ ค�ำถำม ข้อสงสัย (Knowledge Issue) ในสิง่ ทีส่ นใจเกีย่ วกับบุคคลใกล้ตวั หรือสิง่ แวดล้อม
2. ตั้งสมมติฐำน/คำดคะเนค�ำตอบตำมจินตนำกำร/หรือตำมควำมรู้ ประสบกำรณ์ของตนเอง
3. ออกแบบ วำงแผน ใช้กระบวนกำรรวบรวมข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพ

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สงสัยใคร่รู้ รายวิชาเพิ่มเติม กำรศึกษำเพื่อเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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การศึกษาด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ระดับประถมศึกษา
วิชา กำรศึกษำเพื่อเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
หน่วยที่ 1 สงสัยใคร่รู้ เวลา 8 ชั่วโมง

การออกแบบการวัดผลประเมินผล
ภาระงานรวบยอด/ชิ้นงาน
1. ชิ้นงำน “สงสัยใคร่รู้” 2. ผลงำนปรำกฏจริง
เกณฑ์การประเมินภาระงาน/ชิ้นงาน (ระบุประเด็นประเมิน)
1 ควำมครบถ้วนขององค์ประกอบของค�ำถำม และสำมำรถน�ำไปศึกษำค้นคว้ำ
2. สำมำรถศึกษำค้นคว้ำข้อมูล วำงแผนกำรจัดเก็บข้อมูล 3. สำมำรถน�ำไปใช้ได้จริง
การใช้คะแนนแบบการประเมินตามสภาพจริง
1

2

3

4

1. กำรก�ำหนดประเด็น
ปัญหำ

- ก�ำหนดประเด็นปัญหำ - ก�ำหนดประเด็นปัญหำ - ก�ำหนดประเด็นปัญหำ - ก�ำหนดประเด็นปัญหำ
ด้วยตนเอง
ด้วยตนเอง
โดยครูเป็นผู้ชี้แนะ
โดยครูเป็นผู้ชี้แนะ
- ปัญหำชัดเจนครอบคลุม - ปัญหำชัดเจนครอบคลุม - ปัญหำชัดเจนครอบคลุม - ปัญหำไม่ชัดเจน
ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
ในสิง่ ที่เกี่ยวข้องกับ
ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
ไม่ครอบคลุมในสิ่งที่
บุคคลใกล้ตัวหรือ
บุคคลใกล้ตัวหรือ
บุคคลใกล้ตัวหรือ
เกี่ยวข้องกับบุคคล
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
ใกล้ตัวหรือสิ่งแวดล้อม
- เป็นปัญหำมีควำมแปลก - เป็นปัญหำเดิมและมี - เป็นปัญหำเดิมและมี - เป็นปัญหำเดิมและ
ใหม่และสร้ำงสรรค์
ควำมเป็นไปได้ในกำร
ควำมเป็นไปได้
มีควำมเป็นไปได้ในกำร
มีควำมเป็นไปได้ในกำร แสวงหำค�ำตอบ
ในกำรแสวงหำค�ำตอบ
แสวงหำค�ำตอบ
แสวงหำค�ำตอบ

2. กำรเขียนสำเหตุใหญ่
ของปัญหำ

- เขียนสำเหตุใหญ่ของ
ปัญหำได้ถูกต้องและ
ชัดเจน
- มีควำมหลำกหลำย
- มีควำมสอดคล้องกับ
ปัญหำที่สนใจ

3. กำรเขียนสำเหตุย่อย
ของปัญหำ

- เขียนสำเหตุย่อย
- เขียนสำเหตุใหญ่ของ - เขียนสำเหตุใหญ่
- เขียนสำเหตุใหญ่
ของปัญหำได้ถกู ต้องและ ปัญหำได้ถูกต้องและ
ของปัญหำได้ถูกต้อง
ของปัญหำได้ถูกต้อง
ชัดเจน
ชัดเจน
แต่ไม่ชดั เจน
แต่ไม่ชดั เจน
- มีควำมหลำกหลำย
- มีควำมหลำกหลำย
- ไม่มีควำมหลำกหลำย - ไม่มีควำมหลำกหลำย
- มีควำมสอดคล้องกับ - ไม่มีควำมสอดคล้องกับ - ไม่มีควำมสอดคล้องกับ - ไม่มีควำมสอดคล้องกับ
สำเหตุใหญ่ของปัญหำ
สำเหตุใหญ่ของปัญหำ
สำเหตุใหญ่ของปัญหำ
ปัญหำทีส่ นใจ

- เขียนสำเหตุใหญ่ของ - เขียนสำเหตุใหญ่
- เขียนสำเหตุใหญ่ของ
ปัญหำได้ถูกต้องและ
ของปัญหำได้ถูกต้อง
ปัญหำได้ถูกต้อง
ชัดเจน
แต่ไม่ชดั เจน
แต่ไม่ชัดเจน
- มีควำมหลำกหลำย
- มีควำมหลำกหลำย
- มีควำมหลำกหลำย
- ไม่มีควำมสอดคล้องกับ - ไม่มีควำมสอดคล้องกับ - ไม่มคี วำมสอดคล้องกับ
ปัญหำที่สนใจ
สำเหตุใหญ่ของปัญหำ
ปัญหำที่สนใจ
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เกณฑ์การตัดสิน
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ประเด็นการประเมิน

ระดับคะแนน

ระดับคะแนน

11– 12 คะแนน

9– 10 คะแนน

7 –8 คะแนน

ต�่ากว่า 7 คะแนน

ระดับคุณภาพ

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

ร่องรอยการเรียนรู้อื่น ๆ
1. บันทึกข้อมูลจำกกำรใช้ประสำททั้ง 5 ในกำรรับรู้ 2. ใบกิจกรรมที่ 1 “สิ่งแวดล้อมรอบตัว”
3. ใบกิจกรรมที่ 2 “ประเด็นปัญหำที่อยำกรู้” 4. ใบกิจกรรมที่ 3 “ควำมส�ำคัญของปัญหำ”

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ชุดอุปกรณ์/ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้ประสำทสัมผัสทั้ง 5
2. แบบบันทึกข้อมูล กำรเรียนรู้โดยใช้ประสำทสัมผัสทั้ง 5
3. ตัวอย่ำงแผนภำพ ข่ำว บทควำม หรือวีดิทัศน์ปัญหำสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน/ท้องถิ่น/ประเทศ/โลก
4. ใบกิจกรรมที่ 1, 2 และ 3
5. ตัวอย่ำงแหล่งข้อมูลในกำรศึกษำค้นคว้ำ เช่น บุคคล ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
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กิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรียนฝึกทักษะกำรรับรู้โดยใช้ประสำทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ กำรรับรู้ โดยกำรดู กำรฟังเสียง กำรดมกลิ่น
กำรชิมรส และกำรใช้ผิวหนังสัมผัส บันทึกข้อมูลจำกกำรใช้ประสำทสัมผัสทั้ง 5 ในกำรรับรู้
2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน จำกนั้นให้นักเรียนศึกษำสิ่งแวดล้อมรอบตัวจำกใบควำมรู้/สิ่งแวดล้อม
รอบตัวในชุมชน/ในท้องถิ่น แล้วจัดท�ำใบกิจกรรมที่ 1 “สิ่งแวดล้อมรอบตัว”
3. ครูยกตัวอย่ำงสถำนกำรณ์ปัญหำสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจำกแผนภำพ ข่ำว วีดิทัศน์ ให้นักเรียน
ได้ศึกษำเรียนรู้เพื่อฝึกตั้งค�ำถำมหรือประเด็นปัญหำที่น่ำสนใจ และต้องกำรค้นหำค�ำตอบลงในใบกิจกรรม
ที่ 3 “ประเด็นปัญหำที่อยำกรู้” จำกสถำนกำรณ์ที่ก�ำหนดให้
4. นักเรียนศึกษำส�ำรวจปัญหำสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ ต่อชุมชน/ท้องถิน่ /ประเทศ/โลก แล้วให้นกั เรียนแต่ละกลุม่
ร่วมกันระดมควำมคิด ช่วยกันจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของปัญหำที่นักเรียนมีควำมสนใจมำกที่สุด มำกลุ่มละ
5-10 ข้อ แล้วเลือกประเด็นปัญหำที่สนใจมำกที่สุดมำ 1 ข้อ แล้วบันทึกลงในใบกิจกรรมที่ 3 “ควำมส�ำคัญ
ของปัญหำ”
5. ครูอธิบำยกำรเขียนแผนผังก้ำงปลำ “Fish bone map”
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มท�ำชิ้นงำน “สงสัยใคร่รู้” ให้นักเรียนเลือกประเด็นปัญหำที่สนใจมำกที่สุด มำกลุ่มละ
1 เรื่อง แล้วช่วยกันระดมควำมควำมคิด วิเครำะห์หำสำเหตุหลักและสำเหตุย่อยของปัญหำที่เกิดขึ้น
ในรูปแบบผังก้ำงปลำ “Fish bone” โดยเขียนแผนผังก้ำงปลำ ดังนี้ ขัน้ ที่ 1 หัวปลำ ให้นกั เรียนเขียนประเด็น
ปัญหำที่นักเรียนสนใจมำกที่สุดมำ 1 ปัญหำ ขั้นที่ 2 ก้ำงปลำ ให้นักเรียนวิเครำะห์และเขียนสำเหตุหลัก
ของปัญหำ เติมลงบนกระดูกสันหลังของปลำทั้งส่วนบนและส่วนล่ำง ขั้นที่ 3 ให้นักเรียนวิเครำะห์และเขียน
สำเหตุย่อย ๆ ของปัญหำหลักเติมลงบนก้ำงปลำแต่ละก้ำง
7. จัดท�ำแผนภำพออกแบบกำรศึกษำค้นคว้ำในประเด็นที่ศึกษำเป็นรำยบุคคล
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การวางแผนการเรียนรู้

ใบกิจกรรมที่ 1
รายวิชา การศึกษาเพือ่ เรียนรู้ (Knowledge Inquiry)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 “สงสัยใคร่รู้”

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว

สมำชิก / กลุ่ม ..........................................................................................................................................................
ชือ่ – สกุล ................................................................................................... ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 6/........... เลขที่ ......
ชือ่ – สกุล ................................................................................................... ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 6/........... เลขที่ ......
ชือ่ – สกุล ................................................................................................... ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 6/........... เลขที่ ......
ค�าชี้แจง
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นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษำข้อมูลจำกใบควำมรู้ เรื่อง ฉันรู้อะไรบ้ำงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวแล้วให้
ช่วยกันวิเครำะห์สรุปสิ่งที่ได้จำกกำรเรียนรู้เชื่อมโยงเป็น Mind map แบบเส้น

สมำชิก / กลุ่ม ..........................................................................................................................................................
ชือ่ – สกุล ................................................................................................... ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 6/........... เลขที่ ......
ชือ่ – สกุล ................................................................................................... ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 6/........... เลขที่ ......
ชือ่ – สกุล ................................................................................................... ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 6/........... เลขที่ ......
ค�าชี้แจง

นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษำสถำนกำรณ์ปัญหำสิ่งแวดล้อมที่ก�ำหนดให้มำ 2 สถำนกำรณ์จำกแผนภำพ
ข่ำว บทควำมหรือวีดิทัศน์แล้วช่วยกันตั้งค�ำถำม ประเด็นปัญหำที่นักเรียนสนใจ และอยำกเรียนรู้
สถานการณ์ที่ 1
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
สถานการณ์ที่ 2
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว
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รายวิชา การศึกษาเพือ่ เรียนรู้ (Knowledge Inquiry)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 “สงสัยใคร่รู้”
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ใบกิจกรรมที่ 2

ใบกิจกรรมที่ 3
รายวิชา การศึกษาเพือ่ เรียนรู้ (Knowledge Inquiry)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 “สงสัยใคร่รู้”

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว

สมำชิก / กลุ่ม ..........................................................................................................................................................
ชือ่ – สกุล ................................................................................................... ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 6/........... เลขที่ ......
ชือ่ – สกุล ................................................................................................... ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 6/........... เลขที่ ......
ชือ่ – สกุล ................................................................................................... ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 6/........... เลขที่ ......
ค�าชี้แจง

จำกกิจกรรมที่ 2 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของปัญหำที่นักเรียนมีควำมสนใจมำกที่สุด
มำกลุ่มละ 5 - 10 ข้อ แล้วเลือกประเด็นปัญหำที่สนใจมำกที่สุดมำ 1 ปัญหำ
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ประเด็นปัญหาที่สนใจมากที่สุดคือ
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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ล�าดับความส�าคัญของปัญหา
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 “สงสัยใคร่รู้”

สมำชิก / กลุ่ม ..........................................................................................................................................................

สมาชิก / กลุ่ม ............................................................................................................................. .................
สกุล ...................................................................................................
น้ ประถมศึ
กษำปี
ที่ 6/...........เลขที
เลขที่ ......
่ ......
ชื่อ – ชืสกุอ่ ล– ...................................................................................................
ชั้ นชัประถมศึ
กษาปี
ที่ 6/...........
ชื่อ – ชืสกุอ่ ล– ...................................................................................................
ชั้นประถมศึ
กษาปี
ที่ 6/...........
สกุล ...................................................................................................
ชัน้ ประถมศึ
กษำปี
ที่ 6/...........เลขที
เลขที่ ......
่ ......
ชื่อ – ชืสกุอ่ ล– ...................................................................................................
ชั้นชัประถมศึ
กษาปี
ที่ 6/...........
สกุล ...................................................................................................
น้ ประถมศึ
กษำปี
ที่ 6/...........เลขที
เลขที่ ......
่ ......
คำชี้แจง
ค�าชีให้้แนจงักเรียนเลือกประเด็นปัญหาที่สนใจมากที่สุดมากลุ่มละ 1 เรื่อง แล้วช่วยกันระดมความคิดวิเคราะห์หา
ให้นักเรียย่อนเลื
อกประเด็
่สนใจมำกที
มำกลุ(Fish
่มละ 1bone
เรื่อง map)
แล้วช่วยกันระดมควำมคิดวิเครำะห์
สาเหตุหลักและสาเหตุ
ยของปั
ญหาทีน่เปักิญดขึหำที
้นในรู
ปแผนผังก้่สาุดงปลา

หำสำเหตุหลักและสำเหตุย่อยของปัญหำที่เกิดขึ้นในรูปแผนผังก้ำงปลำ (Fish bone map)
ขั้นที่ 1ขั้นทีหั่ ว1ปลา
ให้นให้
ักเรีนยักนเขี
นประเด็
นปัญนหาที
่นักเรี่นยักนสนใจมากที
่สุดมา
หัวปลำ
เรียยนเขี
ยนประเด็
ปัญหำที
เรียนสนใจมำกที
่สุด1มำปั1ญปัหาญหำ
ขั้นที่ 2ขั้นทีก้า่ 2งปลา
ให้นักให้เรีนยักนวิ
และเขี
ยนสาเหตุ
หลักหของปั
ญหาเติ
มลงบนกระดู
กสันกหลั
ของปลา
ก้ำงปลำ
เรียเคราะห์
นวิเครำะห์
และเขี
ยนสำเหตุ
ลักของปั
ญหำเติ
มลงบนกระดู
สันงหลั
ง
ทั้งส่วของปลำทั
นบนและส่้งวส่นล่
าง
วนบนและส่
วนล่ำง
ขั้นที่ 3ขั้นทีให้่ 3นักให้
เรียนนวิ
และเขีและเขี
ยนสาเหตุ
ย่อย ยๆ่อของปั
ญหาหลั
ก เติกมเติ
ลงบนก้
างปลาแต่
ละก้ลาะก้
ง ำง
ักเรีเยคราะห์
นวิเครำะห์
ยนสำเหตุ
ย ๆ ของปั
ญหำหลั
มลงบนก้
ำงปลำแต่
ดังภาพตั
วอย่าวงอย่ำง
ดังภำพตั
สาเหตุใหญ่
สาเหตุย่อย ๆ

สาเหตุใหญ่

สาเหตุย่อย ๆ
สาเหตุย่อย ๆ

สาเหตุย่อย ๆ

สาเหตุย่อยๆ

สาเหตุย่อย ๆ

สาเหตุย่อยๆ
สาเหตุย่อยๆ

สาเหตุย่อย ๆ

สาเหตุใหญ่

สาเหตุย่อย ๆ

สาเหตุใหญ่

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2565)
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รายวิชา การศึกษาเพือ่ เรียนรู้ (Knowledge Inquiry)
ยการเรี
ยนรู่อ้ทเรีี่ 1ยนรู
“สงสั
ยใคร่รู้” Inquiry)
รายวิชหน่
า วการศึ
กษาเพื
้ (Knowledge
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ชิ้นงาน “สงสัยใคร่รู้”
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ชิ้นงาน “สงสัยใคร่รู้”

การจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ระดับประถมศึกษา
วิชา การศึกษาเพื่อเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
หน่วยที่ 2 สรรสร้างองค์ความรู้ เวลา 12 ชั่วโมง
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สรรสร้างองค์ความรู้ รายวิชาเพิ่มเติม กำรศึกษำเพื่อเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จ�านวน 12 ชั่วโมง
เป้าหมายการเรียนรู้ (ผลการเรียนรู้)
1. วำงแผน ก�ำหนดขอบเขตในกำรรวบรวมและล�ำดับขั้นตอนกำรเก็บข้อมูล ค้นหำ แสวงหำข้อมูล ค�ำตอบ
จำกแหล่งค้นคว้ำใกล้ตัว

ผู้เรียนรู้อะไร (สาระการเรียนรู้)
- วิธกี ำรศึกษำค้นคว้ำจำกแหล่งเรียนรูท้ หี่ ลำกหลำย
- กำรวำงแผนกำรค้นคว้ำ และวิธีกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล
- เก็บข้อมูลด้วยเครือ่ งมือทีเ่ หมำะสม เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูล
ตรงตำมควำมต้องกำร

ฉบับแก้ไข 2565

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย 2. ใฝ่เรียนรู้ 3. มุ่งมั่นในกำรท�ำงำน
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ความเข้าใจทีค่ งทน (สาระส�าคัญ/ความคิดรวบยอด) ค�าถามส�าคัญ
- ก�ำหนดขอบเขตกำรรวบรวมข้อมูล และวำงแผน - จะค้นคว้ำ แสวงหำควำมรู้ประเด็นที่ศึกษำได้
อย่ำงไร
เก็บข้อมูลอย่ำงเป็นขั้นตอน ช่วยให้เก็บข้อมูล
- จะใช้เครื่องมืออะไรในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้ตรงวัตถุประสงค์ และตำมก�ำหนดเวลำ
ที่เหมำะสม และตรงกับควำมต้องกำร
- กำรเลือกใช้เครือ่ งมือรวบรวมข้อมูลทีเ่ หมำะสมกับ
วัตถุประสงค์ของกำรสืบค้น และเหมำะสมกับ
แหล่งข้อมูลจะช่วยให้ได้ข้อมูลตรงตำม
ควำมต้องกำร
ผู้เรียนท�าอะไรได้ (ทักษะ/กระบวนการ)
- ค้นคว้ำควำมรู้ในประเด็นที่ศึกษำจำกแหล่งเรียนรู้
ที่หลำกหลำย
- วำงแผนกำรค้นคว้ำ และวิธีกำรเก็บข้อมูล
- ตรวจสอบควำมน่ำเชือ่ ถือของข้อมูลทีศ่ กึ ษำค้นคว้ำ
- ท�ำงำนร่วมกับผู้อื่นตำมกระบวนกำรกลุ่ม
- วิพำกษ์ควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล
- น�ำข้อวิพำกษ์มำปรับปรุงงำนของตนได้
- น�ำประเด็นควำมรูจ้ ำกเรือ่ งทีศ่ กึ ษำมำตัง้ สมมติฐำน

ภาระงานรวบยอด/ชิ้นงาน
- แฟ้มผลงำนที่เกิดจำกกำรศึกษำค้นคว้ำ
- สมมติฐำน
เกณฑ์การประเมินภาระงาน/ชิ้นงาน (ระบุประเด็นประเมิน)
- ควำมหลำกหลำยของแหล่งข้อมูล
- กระบวนกำรรวบรวมมีระบบชัดเจน สะดวกต่อกำรใช้ตรวจสอบได้
การใช้คะแนนแบบการประเมินตามสภาพจริง

1. ควำมหลำกหลำยของ
แหล่งข้อมูล

1

2

97

ประเด็นการประเมิน

ระดับคะแนน
3

4

- มีแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง - มีแหล่งข้อมูล 3 แหล่ง - มีแหล่งข้อมูล 4 แหล่ง - มีแหล่งข้อมูล 5 แหล่ง
ขึ้นไป
ขึ้นไป และแตกต่ำงกัน
ขึ้นไป และแตกต่ำงกัน
ขึ้นไป และแตกต่ำงกัน
อย่ำงน้อย 2 แหล่ง
อย่ำงน้อย 2 แหล่ง
อย่ำงน้อย 3 แหล่ง

2. กระบวนกำรรวบรวม - ไม่มกี ำรวำงแผนกำรเก็บ - มีกำรวำงแผนกำรเก็บ - มีกำรวำงแผนกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลทีส่ มบูรณ์
รวบรวมข้อมูล
มีระบบชัดเจน สะดวก
รวบรวมข้อมูล
- มีกำรน�ำแผนไปใช้
ต่อกำรใช้ ตรวจสอบได้ - มีผลกำรเก็บรวบรวม
แต่ไม่สมบูรณ์
แต่ไม่สำมำรถด�ำเนินกำร
ข้อมูล แต่ไม่สอดคล้อง - มีกำรน�ำแผนไปใช้
ไม่เพียงพอต่อกำรตอบ
แต่ไม่สำมำรถด�ำเนินกำร ได้ตำมแผน
- มีผลกำรเก็บรวบรวม
ประเด็นปัญหำ
ได้ตำมแผน
ข้อมูลที่สอดคล้อง
- มีผลกำรเก็บรวบรวม
เพียงพอต่อกำรตอบ
ข้อมูลที่สอดคล้อง
ประเด็นปัญหำ
เพียงพอต่อกำรตอบ
ประเด็นปัญหำ

- มีกำรวำงแผนกำรเก็บ
รวมรวมข้อมูลทีส่ มบูรณ์
- มีกำรน�ำแผนไปใช้
- ด�ำเนินกำรได้ตำมแผน
- มีผลกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่สอดคล้อง
เพียงพอต่อกำรตอบ
ประเด็นปัญหำ

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคะแนน

7-8 คะแนน

5-6 คะแนน

3-4 คะแนน

ต�่ากว่า 3 คะแนน

ระดับคุณภาพ

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

ร่องรอยการเรียนรู้อื่น ๆ
- แบบบันทึกต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรรวบรวมข้อมูล
- แบบบันทึกกำรตรวจสอบคุณภำพของข้อมูล
- แบบบันทึกเกี่ยวกับกระบวนกำรท�ำงำน
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การออกแบบการวัดผลประเมินผล

การวางแผนการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน�ำเสนอประเด็นปัญหำที่ค้นพบจำกแผนผังก้ำงปลำ “Fish bone map” เพื่อนและ
ครูช่วยกันวิพำกษ์ เพื่อให้มองเห็นประเด็นปัญหำที่ชัดเจน พร้อมตั้งสมมติฐำน
2. ครูยกตัวอย่ำงสถำนกำรณ์ ปัญหำสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นรอบตัวเรำ พร้อมตั้งสมมติฐำน และยกตัวอย่ำง
กำรวำงแผนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลอย่ำงเป็นขั้นตอนด้วยเครื่องมือที่หลำกหลำย
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบวำงแผนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกประเด็นปัญหำของกลุ่มตนเอง
อย่ำงเป็นขั้นตอน และบันทึกลงในใบกิจกรรมที่ 1 “กำรเก็บข้อมูลของฉัน”
4. นักเรียนเลือกใช้เครื่องมือที่เหมำะสม และตรงตำมวัตถุประสงค์ของกำรสืบค้น
5. ตรวจทำน/วิพำกษ์น�ำผลไปปรับปรุงข้อมูล/สำรสนเทศรำยกลุ่ม
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สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ตัวอย่ำงสถำนกำรณ์ ปัญหำสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นรอบตัวเรำ
2. ตัวอย่ำงกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นระบบ
3. ตัวอย่ำงกำรตั้งสมมติฐำน
4. แผนผังก้ำงปลำ “Fish bone map”

ความเข้าใจทีค่ งทน (สาระส�าคัญ/ความคิดรวบยอด)
- กำรรวบรวมข้อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ ต้องใช้
เครื่องมือที่เหมำะสม ใช้เทคนิคต่ำง ๆ
และมีมำรยำทในกำรสืบค้นข้อมูล
- กำรตรวจสอบข้อมูลช่วยให้ปรับวิธีกำรเลือกใช้
เครื่องมือ และแก้ปัญหำเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง
- กำรหำค่ำต่ำง ๆ ของข้อมูลด้วยวิธีกำรทำง
คณิตศำสตร์จะช่วยเปรียบเทียบ จัดกลุ่ม
แปลควำมหมำยจำกข้อมูล ท�ำให้เข้ำใจและ
สรุปข้อมูลได้
- กำรสรุปเป็นควำมรู้หรือข้อค้นพบจำกกำรสืบค้น
ต้องใช้เหตุผลสนับสนุน
- กำรเขียนบรรณำนุกรม ข้อมูลที่ศึกษำค้นคว้ำ
ต้องมำจำกแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

ค�าถามส�าคัญ
- มีวิธีกำรตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล
ได้อย่ำงไร
- จะน�ำสถิติพื้นฐำนมำใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
อย่ำงไร
- จะสังเครำะห์สรุปองค์ควำมรู้ด้วยกระบวนกำร
กลุ่มได้อย่ำงไร
- จะเสนอแนวคิดกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ
ด้วยองค์ควำมรู้จำกกำรค้นพบได้อย่ำงไร

ผู้เรียนรู้อะไร (สาระการเรียนรู้)
- กำรตรวจควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล
- สถิติพื้นฐำน

ผู้เรียนท�าอะไรได้ (ทักษะ/กระบวนการ)
- ตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล
- น�ำสถิติพื้นฐำนมำวิเครำะห์ข้อมูล
- สังเครำะห์ สรุปองค์ควำมรู้ได้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย 2. ซื่อสัตย์ 3. ใฝ่เรียนรู้ 4. มุ่งมั่นในกำรท�ำงำน 5. จิตสำธำรณะ
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เป้าหมายการเรียนรู้ (ผลการเรียนรู้)
1. แสวงหำข้อมูลและอ้ำงอิงแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อถือได้
2. อภิปรำยและวิเครำะห์ข้อมูลกำรสืบค้น
3. พูดเขียนเพื่อสรุปประเด็นควำมรู้จำกข้อคิดส�ำคัญที่ได้ศึกษำค้นคว้ำ

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรียนรู้โลกกว้าง รายวิชาเพิ่มเติม กำรศึกษำเพื่อเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จ�านวน 5 ชั่วโมง
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การจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ระดับประถมศึกษา
วิชา การศึกษาเพื่อเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
หน่วยที่ 3 เรียนรู้โลกกว้าง เวลา 5 ชั่วโมง

การออกแบบการวัดผลประเมินผล
ภาระงานรวบยอด/ชิ้นงาน
- ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลรำยกลุ่ม
- ผลกำรสรุปองค์ควำมรู้ด้วยกระบวนกำรกลุ่ม
เกณฑ์การประเมินภาระงาน/ชิ้นงาน (ระบุประเด็นประเมิน)
- ควำมน่ำเชื่อถือของแหล่งข้อมูลที่สืบค้น
- ควำมถูกต้อง/ครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
- กระบวนกำรรวบรวมมีระบบชัดเจน สะดวกต่อกำรใช้ ตรวจสอบได้
การใช้คะแนนแบบการประเมินตามสภาพจริง
ประเด็นการประเมิน
1. ควำมน่ำเชื่อถือของ
แหล่งข้อมูลที่สืบค้น

ระดับคะแนน
1

4

- ข้อมูลครอบคลุมตำม - ข้อมูลถูกต้อง
ประเด็นปัญหำทีก่ ำ� หนด แต่ไม่ครอบคลุมหรือ
ครบถ้วนตำมประเด็น
แต่มีกำรแก้ไขข้อมูล
ปัญหำทีก่ �ำหนด
บำงส่วน

- มีขั้นตอนกำรเก็บ
- มีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล - มีขั้นตอนกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลชัดเจน
แต่กระจัดกระจำย
รวบรวมข้อมูลให้เห็น
สะดวกในกำรใช้
ไม่เป็นระบบ ไม่สะดวก แต่ไม่เป็นระบบ
ในกำรใช้
ไม่ค่อยสะดวกในกำรใช้ แต่ไม่ค่อยเป็นระบบ
ในกำรตรวจสอบ
และตรวจสอบ

- ข้อมูลครอบคลุม
ครบถ้วน ถูกต้อง
ตำมประเด็นปัญหำ
ที่ก�ำหนด
- มีขั้นตอนกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลชัดเจน
สะดวกต่อกำรใช้
และตรวจสอบได้
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เกณฑ์การตัดสิน
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

3

- มีข้อมูลแต่ไม่มีกำร
- แหล่งของข้อมูลที่ใช้ - แหล่งของข้อมูลที่ใช้ - แหล่งของข้อมูลที่ใช้
อ้ำงอิงแหล่งของข้อมูล
ในกำรสืบค้นมี
ในกำรสืบค้นมี 3 แหล่ง ในกำรสืบค้นมีควำม
ที่ใช้ในกำรสืบค้น
1-2 แหล่ง มีกำรอ้ำงอิง มีกำรอ้ำงอิงที่มำ
หลำกหลำย มีกำรอ้ำงอิง
ที่มำของข้อมูล
ของข้อมูลทีน่ ่ำเชื่อถือ
ที่มำของข้อมูล
ที่น่ำเชื่อถือ
ที่น่ำเชื่อถือ

2. ควำมถูกต้อง/ครบถ้วน - ข้อมูลไม่ครอบคลุม
และไม่ถูกต้องตำม
สมบูรณ์ของข้อมูล
ประเด็นปัญหำ
3. กระบวนกำรรวบรวม
ข้อมูลมีระบบชัดเจน

2

ระดับคะแนน

11-12 คะแนน

9-10 คะแนน

7-8 คะแนน

ต�่ากว่า 7 คะแนน

ระดับคุณภาพ

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

ร่องรอยการเรียนรู้อื่น ๆ
- แบบบันทึกต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรรวบรวมข้อมูล
- แบบบันทึกกำรตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล
- แบบบันทึกเกี่ยวกับกระบวนกำรท�ำงำน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. แหล่งค้นคว้ำอ้ำงอิง เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือ บุคคล ฯลฯ
2. เครื่องคอมพิวเตอร์
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

กิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มน�ำเสนอข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ ครูช่วยตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลจำกเอกสำร
ผลงำนที่นักเรียนเก็บรวบรวมได้
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูล รวมทั้งเลือกใช้สถิติที่เหมำะสมกับข้อมูล
ที่เก็บรวบรวมได้
3. นักเรียนน�ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล ครูและเพื่อน ๆ ช่วยกันวิพำกษ์ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
4. แต่ละกลุ่มน�ำเสนอผลกำรวิพำกษ์มำปรับปรุง/พัฒนำ เพื่อน�ำไปสังเครำะห์
5. สรุปเป็นองค์ควำมรู้
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การวางแผนการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ระดับประถมศึกษา
วิชา การศึกษาเพื่อเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
หน่วยที่ 4 สื่อสารสู่สังคม เวลา 15 ชั่วโมง
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สื่อสารสู่สังคม รายวิชาเพิ่มเติม กำรศึกษำเพื่อเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จ�านวน 15 ชั่วโมง
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เป้าหมายการเรียนรู้ (ผลการเรียนรู้)
1. พูด เขียน เพื่อสรุปประเด็นควำมรู้ จำกข้อคิดส�ำคัญที่ได้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำ
2. สื่อสำรและน�ำเสนอเป็นล�ำดับขั้นตอนเข้ำใจง่ำยในรูปแบบกลุ่มหรือรำยบุคคล
3. ใช้สื่อในกำรน�ำเสนอที่เหมำะสมกับวัย
ความเข้าใจทีค่ งทน (สาระส�าคัญ/ความคิดรวบยอด)
- กำรเขียนสรุปประเด็นควำมรู้จำกปัญหำที่ศึกษำ
ค้นคว้ำ ตำมโครงเรื่องที่ได้วำงไว้ โดยมี
บรรณำนุกรมอ้ำงอิงแหล่งข้อมูล
- กำรพูดน�ำเสนอต้องก�ำหนดวัตถุประสงค์ ล�ำดับ
ควำมคิด รวมทั้งเลือกใช้ข้อมูลและสื่อต่ำง ๆ
สนับสนุนให้เหมำะกับวัตถุประสงค์และกลุ่มผู้ฟัง
เข้ำใจสิ่งที่น�ำเสนอชัดเจน
- กำรน�ำควำมรูไ้ ปใช้พฒ
ั นำหรือแก้ปญั หำของชุมชน
และสังคมเป็นบทบำทส�ำคัญของพลเมืองของชำติ
และเป็นพลเมืองของโลก

ค�าถามส�าคัญ
- จะสังเครำะห์สรุปองค์ควำมรูด้ ว้ ยกระบวนกำรกลุม่
ได้อย่ำงไร
- จะเสนอแนวคิดกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ
ด้วยองค์ควำมรู้จำกกำรค้นพบได้อย่ำงไร
- มีวิธีกำรเขียนสรุปควำมอย่ำงไร
- มีวิธีกำรเขียนอ้ำงอิงอย่ำงไร
- มีวิธีกำรน�ำเสนอผลกำรศึกษำค้นคว้ำได้อย่ำงไร

ผู้เรียนรู้อะไร (สาระการเรียนรู้)
- กำรแสดงควำมคิด และกำรแก้ปัญหำ
- กำรเชือ่ มโยงข้อมูลและองค์ควำมรูจ้ ำกข้อมูลทีเ่ ก็บ
รวมรวมได้มำสู่กำรเขียนสรุปควำม กำรเขียน
อ้ำงอิง
- กำรน�ำเสนอผลงำนด้วยสื่อที่เหมำะสม
- กำรเผยแพร่ผลงำน

ผู้เรียนท�าอะไรได้ (ทักษะ/กระบวนการ)
- เรียบเรียงและถ่ำยทอดควำมคิดจำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำได้อย่ำงสร้ำงสรรค์และเป็นระบบ
- เขียนและน�ำเสนอผลกำรศึกษำค้นคว้ำในรูปแบบ
กลุ่ม โดยใช้สื่อที่หลำกหลำยอย่ำงเหมำะสม
ได้ครบถ้วนและมีประสิทธิภำพ
- นักเรียนสำมำรถน�ำเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจำก
องค์ควำมรู้ได้ครบถ้วนและมีประสิทธิภำพ
- นักเรียนสำมำรถเผยแพร่ผลงำนตำมขั้นตอน
ที่ได้วำงไว้ เกิดประโยชน์และคุณค่ำต่อผู้อื่น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย 2. ใฝ่เรียนรู้ 3. มุ่งมั่นในกำรท�ำงำน 4. รักควำมเป็นไทย 5. จิตสำธำรณะ

เกณฑ์การประเมินภาระงาน/ชิ้นงาน (ระบุประเด็นประเมิน)
- ควำมถูกต้อง/ครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล/สำรสนเทศ
- ควำมถูกต้องและควำมน่ำเชื่อถือของข้อค้นพบที่น�ำเสนอ
- กระบวนกำรรวบรวมมีระบบชัดเจน
การใช้คะแนนแบบการประเมินตามสภาพจริง
ประเด็นการประเมิน

ระดับคะแนน
1

2

3

4

1. ควำมถูกต้องและ
- พูด/เขียน สรุปประเด็น - พูด/เขียน สรุปประเด็น - พูด/เขียน สรุปประเด็น - พูด/เขียน สรุปประเด็น
น่ำเชื่อถือของข้อค้นพบ ควำมรู้ไม่ได้
ควำมรู้แต่ไม่ครอบคลุม ควำมรู้ได้ตรงตำมข้อมูล ควำมรู้ได้ตรงตำมข้อมูล
- พูด/เขียนโดยอ้ำงอิง
ข้อมูลทีม่ ี
ที่มี
ที่มี
แหล่งข้อมูลไม่ถูกต้อง/ - พูด/เขียนโดยอ้ำงอิง - พูด/เขียนโดยอ้ำงอิง - พูด/เขียนโดยอ้ำงอิง
ไม่อ้ำงอิง
แหล่งข้อมูลไม่ถกู ต้อง
แหล่งข้อมูลไม่ถกู ต้อง
แหล่งข้อมูลได้ถกู ต้อง
2. ทักษะกำรเลือกสื่อ
ทักษะกำรสื่อสำร
และกำรน�ำเสนอ
มีควำมเหมำะสม

- สื่อไม่เหมำะสมกับ
- สื่อมีควำมเหมำะสมกับ - สื่อมีควำมเหมำะสมกับ - สื่อมีควำมเหมำะสมกับ
ประเด็นปัญหำ
ประเด็นปัญหำ
ปัญหำที่น�ำเสนอ
ประเด็นปัญหำ
ที่น�ำเสนอ
ที่น�ำเสนอ
- สื่อสำรและน�ำเสนอได้
ที่น�ำเสนอ
- สื่อสำรและน�ำเสนอ
แต่ไม่รำบรื่น/ไม่เป็น - สื่อสำรและน�ำเสนอได้ - สื่อสำรและน�ำเสนอ
ได้รำบรืน่ เป็นล�ำดับ
ได้รำบรืน่ แต่ไม่เป็น
ล�ำดับทั้งด้ำนเนื้อหำ
แต่ไม่รำบรื่น/ ไม่เป็น
ล�ำดับทัง้ ด้ำนเนือ้ หำและ ทั้งด้ำนเนือ้ หำและ
และกำรใช้สื่อ
ล�ำดับทั้งด้ำนเนื้อหำ
กำรใช้สื่อ
กำรใช้สื่อ
และกำรใช้สื่อ

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคะแนน

7-8 คะแนน

5-6 คะแนน

3-4 คะแนน

ต�่ากว่า 3 คะแนน

ระดับคุณภาพ

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

ร่องรอยการเรียนรู้อื่น ๆ
- แบบบันทึกต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรสังเครำะห์ สรุปองค์ควำมรู้
- แบบบันทึกกำรตรวจสอบคุณภำพงำนเขียน
- แบบประเมินกำรน�ำเสนอผลงำน
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ภาระงานรวบยอด/ชิ้นงาน
- เขียนรำยงำนประเด็นที่สนใจน�ำเสนอแนวคิดกำรแก้ปัญหำจำกกำรศึกษำค้นคว้ำ
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การออกแบบการวัดผลประเมินผล

การวางแผนการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มรวบรวมข้อมูลและทบทวนข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ สังเครำะห์
และสรุปองค์ควำมรู้
2. ดูวีดิทัศน์ตัวอย่ำงกำรน�ำเสนอผลงำนแบบปำกเปล่ำทั้งแบบ Oral individual presentation
และ Oral panel presentation
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบวิธีกำรสื่อและน�ำเสนองำนที่ได้สรุปองค์ควำมรู้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำ
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มน�ำเสนอหน้ำชั้นเรียน เพื่อน ๆ ร่วมกันวิพำกษ์ครูตรวจสอบและวิพำกษ์ แต่ละกลุ่ม
น�ำผลกำรวิพำกษ์ไปปรับปรุงข้อมูลและพัฒนำให้ได้รำยงำนฉบับสมบูรณ์
5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มดูตัวอย่ำงรูปแบบกำรเผยแพร่ผลงำน เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ เว็บไซต์ จำกนั้น
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันศึกษำรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีกำรน�ำเสนอผลงำน และอภิปรำยแสดง
ควำมคิดเห็น ออกแบบ หำแนวทำง วิธีกำรเผยแพร่ผลงำน
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกกำรน�ำเสนอและใช้สื่อประกอบกำรน�ำเสนอ จำกนั้นให้แต่ละกลุ่มน�ำเสนอผลงำน
และใช้สื่อประกอบกำรน�ำเสนอ ครูและนักเรียนช่วยกำรสะท้อนผลกำรน�ำเสนอผลงำนเพื่อน�ำไปแก้ไข
ปรับปรุงให้ดีขึ้น
7. นักเรียนเผยแพร่ผลงำนสู่สำธำรณะ
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สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. แผ่นพับ โปสเตอร์ เว็บไซต์
2. เครื่องคอมพิวเตอร์
3. วีดิทัศน์ตัวอย่ำงกำรน�ำเสนอผลงำน

ขข ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
105
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ตัวอย่างค�าอธิบายรายวิชา
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1
(Research and Knowledge Formation)
รำยวิชำเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3

จ�ำนวน 1 - 1.5 หน่วยกิต

ศึกษำวิเครำะห์ฝกึ ทักษะตัง้ ประเด็นปัญหำ/ตัง้ ค�ำถำมในเรือ่ งทีส่ นใจโดยเริม่ จำกตนเองเชือ่ มโยงกับชุมชน
ท้องถิ่นและประเทศ ตั้งสมมติฐำนและให้เหตุผลโดยใช้ควำมรู้จำกศำสตร์สำขำต่ำง ๆ ค้นคว้ำแสวงหำควำมรู้
เกี่ยวกับสมมติฐำนที่ตั้งไว้จำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย วำงแผนออกแบบรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ตรวจสอบ
ข้อมูลโดยใช้วิธีกำรที่เหมำะสม ท�ำงำนบรรลุผลตำมเป้ำหมำยภำยในกรอบกำรด�ำเนินงำนที่ก�ำหนด โดยกำร
ก�ำกับดูแลช่วยเหลือของครูอย่ำงต่อเนื่อง สังเครำะห์ สรุปองค์ควำมรู้และร่วมกันเสนอแนวคิด วิธีกำรแก้ปัญหำ
อย่ำงเป็นระบบด้วยกระบวนกำรคิด กระบวนกำรสืบค้นข้อมูล กระบวนกำรแก้ปัญหำ กระบวนกำรปฏิบัติ และ
กระบวนกำรกลุ่มในกำรวิพำกษ์ เพื่อให้เห็นประโยชน์และคุณค่ำของกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง
ผลการเรียนรู้
1. ตั้งประเด็นปัญหำ โดยเลือกประเด็นที่สนใจ เริ่มจำกตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ
2. ตั้งสมมติฐำนประเด็นปัญหำที่ตนเองสนใจ
3. ออกแบบวำงแผนใช้กระบวนกำรรวบรวมข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. ศึกษำ ค้นคว้ำ แสวงหำควำมรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือกจำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย
5. ตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของแหล่งที่มำของข้อมูลได้
6. วิเครำะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมำะสม
7. สังเครำะห์ สรุปองค์ควำมรู้ด้วยกระบวนกำรกลุ่ม
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9. เห็นประโยชน์และคุณค่ำของกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง
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8. เสนอแนวคิด กำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบด้วยองค์ควำมรู้จำกกำรค้นพบ

ผลการเรียนรู้

สาระส�าคัญ

- กำรใช้ปัญหำเป็นฐำนโดยกำร
1. ตั้งค�ำถำมจำกสถำนกำรณ์
ที่ก�ำหนดให้ และระบุประเด็น ตั้งค�ำถำม ตั้งสมมติฐำนใช้
กระบวนกำรออกแบบและ
ปัญหำที่สนใจได้
วำงแผนอย่ำงเป็นระบบ
2. ตั้งสมมติฐำนจำกประเด็น
ปัญหำที่สนใจ
3. ออกแบบ วำงแผน ก�ำหนด
ขอบเขต ล�ำดับขั้นตอนในกำร
เก็บรวบรวมข้อมูลอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
2 ค้นคว้ำแสวงหำค�ำตอบ 4. แสวงหำควำมรูจ้ ำกแหล่งข้อมูล กระบวนกำรสืบเสำะรวบรวม
ควำมรู้จำกแหล่งข้อมูล
ที่หลำกหลำยและระบุ
แหล่งที่มำของข้อมูลได้ถูกต้อง ที่หลำกหลำย เพื่อน�ำควำมรู้
5. เสนอแนวคิด เทคนิควิธี วิธีกำร ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและส่วนรวม
แก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ
ด้วยกระบวนกำรคิดเป็น
รำยบุคคลหรือกลุ่มได้
6. ศึกษำ รวบรวมข้อมูลและ
บันทึกผลกำรส�ำรวจ
ผลกำรตรวจสอบอย่ำง
เป็นระบบ ถูกต้องครอบคลุม
ทั้งในเชิงปริมำณและ
เชิงคุณภำพ

1 จุดประกำยควำมคิด

เวลา น�าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
12

30

16

40
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ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
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โครงสร้างรายวิชา
รายวิชาเพิ่มเติม I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
(Research and Knowledge Formation/Project)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2 คาบ/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
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3 รอบรู้และเห็นคุณค่ำ

ผลการเรียนรู้

เวลา น�าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

สาระส�าคัญ

7. จัดกระท�ำข้อมูล โดยค�ำนึงถึง กำรสังเครำะห์ข้อมูลและสรุป
องค์ควำมรู้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำ
กำรรำยงำนผลเชิงตัวเลข
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ที่มีระดับควำมถูกต้อง
และน�ำเสนอข้อมูลด้วยเทคนิค
วิธีที่เหมำะสม
8. แปลควำมหมำยและวิเครำะห์
ข้อมูล ประเมินควำมสอดคล้อง
ของข้อมูล สรุปสำระส�ำคัญ
เพือ่ ตรวจสอบสมมติฐำนทีต่ งั้ ไว้
โดยใช้หลักสถิติที่เหมำะสม
9. สรุปองค์ควำมรู้ โดยใช้
กระบวนกำรกลุ่มในกำร
อภิปรำย วิพำกษ์แลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นองค์ควำมรู้
ที่ได้จำกกำรค้นพบด้วยตนเอง
หรือกลุ่ม
10.อธิบำยประโยชน์และคุณค่ำ
ของกำรศึกษำค้นคว้ำได้

12

30

รวม

40

100

ความเข้าใจที่คงทน (สาระส�าคัญ/ความคิดรวบยอด)
กำรใช้ปัญหำเป็นฐำน โดยกำรตั้งค�ำถำม ตั้งสมมติฐำน ใช้กระบวนกำรออกแบบ และวำงแผนอย่ำงเป็นระบบ
ค�าถามส�าคัญ
- จะตั้งประเด็นปัญหำได้จำกแหล่งเรียนรู้ใดบ้ำง
- กำรตัง้ สมมติฐำน คำดกำรณ์สงิ่ ทีพ่ บ สร้ำงแบบจ�ำลอง หรือรูปแบบเพือ่ ไปสูก่ ำรตรวจสอบ จะมีวธิ กี ำรอย่ำงไร
และวิธีที่เลือกนั้นจะสำมำรถตรวจสอบได้หรือไม่
- จะออกแบบวำงแผนกำรทดสอบเบื้องต้นโดยวิธีกำรใดและแบบใดบ้ำง อย่ำงไร
ผู้เรียนรู้อะไร (สาระการเรียนรู้)
- กำรก�ำหนดประเด็นปัญหำ
- กำรตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐำน
- กำรออกแบบ วำงแผน กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและก�ำหนดเครื่องมือในกำรจัดเก็บข้อมูล
ผู้เรียนท�าอะไรได้ (ทักษะ/กระบวนการ)
- ตั้งประเด็นปัญหำจำกเรื่องที่สนใจ
- ตั้งสมมติฐำนที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหำ
- ออกแบบ วำงแผนกระบวนกำรรวบรวมข้อมูล เลือกใช้เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมำะสม
- กระบวนกำรปฏิบัติ
- กำรคิดวิเครำะห์ คิดเชื่อมโยง
- กระบวนกำรกลุ่ม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย 2. ใฝ่เรียนรู้ 3. มุ่งมั่นในกำรท�ำงำน
การออกแบบการวัดผลประเมินผล
ภาระงานรวบยอด/ชิ้นงาน
1. แบบบันทึกกำรตั้งประเด็นปัญหำ/สมมติฐำนเรื่องที่ศึกษำ 2. แผนกำรท�ำงำน
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เป้าหมายการเรียนรู้ (ผลการเรียนรู้)
1. ตั้งค�ำถำมจำกสถำนกำรณ์ที่สนใจเริ่มจำกตนเองชุมชนท้องถิ่นประเทศ และระบุประเด็นปัญหำที่สนใจได้
2. ตั้งสมมติฐำนประเด็นปัญหำที่ตนเองสนใจ
3. ออกแบบวำงแผนก�ำหนดขอบเขต ล�ำดับขั้นตอนในกำรรวบรวมข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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ชื่อหน่วยการเรียนรู้จุดประกายความคิด รายวิชาเพิ่มเติม กำรศึกษำค้นคว้ำและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
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วิชาการศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ (IS1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
หน่วยที่ 1 จุดประกายความคิด เวลา 12 ชั่วโมง

การประเมินภาระงาน/ชิ้นงาน (ระบุประเด็นประเมิน)
1. ตรวจสอบกำรตั้งค�ำถำม / สมมติฐำน 2. แผนกำรท�ำงำน
ระดับคะแนน
ดีเยี่ยม (4)

ฉบับแก้ไข 2565

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

กำรตั้งค�ำถำม

- ตัง้ ค�ำถำมประเด็นปัญหำ - ตัง้ ค�ำถำมประเด็นปัญหำ - ตัง้ ค�ำถำมประเด็นปัญหำ - ใช้ค�ำถำมที่ครูชี้แนะ
ในเรื่องที่ตนเองสนใจ
ในเรื่องที่ตนเองสนใจ
ในเรื่องที่ตนเองสนใจ
มำก�ำหนดค�ำถำม
ได้ด้วยตนเอง
โดยมีครูคอยชี้แนะ
โดยมีครูคอยชี้แนะ
- ขอบข่ำยค�ำถำม ประเด็น - ขอบข่ำยค�ำถำม ประเด็น - ขอบข่ำยค�ำถำมประเด็น
ปัญหำชัดเจน ครอบคลุม ปัญหำชัดเจน ครอบคลุม ปัญหำชัดเจน แต่ยัง
ข้อมูล/ปัจจัยหรือตัวแปร ข้อมูล/ปัจจัย หรือ
ไม่ครอบคลุมข้อมูล/
ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยหรือตัวแปร
เชือ่ มโยงกับชุชนท้องถิน่
ตนเองเชือ่ มโยงกับชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
และประเทศ
ท้องถิ่นและประเทศ
เชื่อมโยงกับชุมชน
- ค�ำถำม ประเด็นปัญหำ - ค�ำถำม ประเด็นปัญหำ
ท้องถิ่นและประเทศ
มีควำมแปลกใหม่และ
มีควำมเป็นไปได้ในกำร - ค�ำถำม ประเด็นปัญหำ
สร้ำงสรรค์มีควำม
แสวงหำค�ำตอบ
มีควำมเป็นไปได้บ้ำง
เป็นไปได้ในกำรแสวงหำ
ในกำรแสวงหำค�ำตอบ
ค�ำตอบ

กำรตั้งสมมติฐำน

สมมติฐำนสอดคล้อง
กับปัญหำและแสดง
ควำมสัมพันธ์หรือควำมเป็น
เหตุผลอย่ำงชัดเจนและ
ถูกต้องมีควำมเป็นไปได้
ในกำรตรวจสอบ

สมมติฐำนสอดคล้อง
กับปัญหำและแสดง
ควำมสัมพันธ์หรือควำมเป็น
เหตุผล แต่ไม่ชัดเจนหรือ
มีบำงส่วนไม่ถูกต้อง
มีควำมเป็นไปได้ในกำร
ตรวจสอบ

สมมติฐำนสอดคล้อง
กับปัญหำ แต่ไม่แสดง
ควำมสัมพันธ์หรือควำม
เป็นเหตุผล มีควำม
เป็นไปได้น้อย
ในกำรตรวจสอบ

สมมติฐำนไม่สอดคล้อง
กับปัญหำ มีควำม
เป็นไปได้น้อย
ในกำรตรวจสอบ

กำรวำงแผนกำรท�ำงำน

วำงแผนกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงมีล�ำดับขั้นตอน
เป็นระบบมีกระบวนกำร
ที่จะน�ำไปสู่เป้ำหมำย
ชัดเจน

วำงแผนกำรปฏิบัติงำน
ครบทุกขั้นตอน
มีกระบวนกำรท�ำงำนไปสู่
เป้ำหมำยได้

วำงแผนกำรปฏิบัติงำน
ได้มีกระบวนกำรที่จะน�ำ
ไปสู่เป้ำหมำย แต่ไม่ค่อย
ชัดเจน

วำงแผนกำรปฏิบัติงำนได้
แต่กระบวนกำรทีจ่ ะน�ำไปสู่
เป้ำหมำยวกวน

ร่องรอยการเรียนรู้อื่น ๆ
- กำรตอบค�ำถำมและกำรอภิปรำย
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ประเด็นการประเมิน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ตัวอย่ำงข่ำว บทควำม สถำนกำรณ์ที่น่ำสนใจ
2. ใบควำมรู้ กำรสืบค้นข้อมูลผ่ำนเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3. สื่อสิ่งพิมพ์
4. ตัวอย่ำงกำรวำงแผนกำรท�ำงำน
5. ตัวอย่ำงประเด็นปัญหำ

ฉบับแก้ไข 2565
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กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูยกตัวอย่ำงข่ำว บทควำม สถำนกำรณ์ที่น่ำสนใจในปัจจุบัน ด้ำนต่ำง ๆ ที่หลำกหลำยพร้อมทั้งให้นักเรียน
ได้ฝึกตั้งค�ำถำมและระบุประเด็นปัญหำที่จำกได้ข่ำว บทควำม สถำนกำรณ์ที่ก�ำหนด
2. จำกประเด็นปัญหำที่นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ นักเรียนร่วมกันตั้งสมมติฐำนที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหำ
3. แบ่งกลุม่ นักเรียนให้แต่ละกลุม่ ร่วมกันอภิปรำยว่ำ ประเด็นปัญหำแต่ละประเด็นสำมำรถศึกษำค้นคว้ำข้อมูล
ได้จำกแหล่งใดบ้ำง (เช่น ห้องสมุด Internet แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นต้น) และด้วยวิธีกำรใด เช่น
(กำรส�ำรวจ กำรทดลอง กำรศึกษำค้นคว้ำ เป็นต้น)
4. นักเรียนแต่แต่ละกลุ่มคนเป็นกลุ่มเล็ก ประมำณ 3-4 คน (หรือแต่ละคน) ตั้งประเด็นปัญหำ/สมมติฐำน
ที่ตนเองสนใจที่ศึกษำค้นคว้ำ
5. นักเรียนแต่ละกลุ่ม (แต่ละคน) ออกแบบ วำงแผน ก�ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ ประเด็นปัญหำของตนเอง
โดยล�ำดับขั้นตอนในกำรวำงแผนกำรท�ำงำนที่มีประสิทธิภำพควรครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้
- ตั้งชื่อประเด็นของปัญหำที่จะศึกษำ
- วิธีที่จะได้มำซึ่งข้อมูล และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นของปัญหำ
- คำดคะเนควำมเป็นไปได้ของกำรเกิดขึ้นในประเด็นปัญหำ (กำรตั้งสมมติฐำน)
- ก�ำหนดแนวทำง วิธีกำร ขอบเขต ในกำรตรวจสอบสมมติฐำน
- วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และเครื่องมือในกำรเก็บข้อมูล
6. นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอ แผนกำรท�ำงำนเกีย่ วกับประเด็นปัญหำ สมมติฐำน และวิธกี ำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่อครูที่ปรึกษำเพื่อขอค�ำแนะน�ำ
7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยเกี่ยวกับแผนกำรท�ำงำน และปรับปรุงแก้ไขแผนกำรท�ำงำนให้สมบูรณ์
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การวางแผนการเรียนรู้

วิชาการศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ (IS1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
หน่วยที่ 2 ค้นคว้าแสวงหาค�าตอบ เวลา 16 ชั่วโมง
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ค้นคว้าแสวงหาค�าตอบรายวิชาเพิ่มเติม กำรศึกษำค้นคว้ำและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เป้าหมายการเรียนรู้ (ผลการเรียนรู้)
4. แสวงหำควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย และระบุแหล่งที่มำของข้อมูลได้ถูกต้อง
5. ตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของแหล่งที่มำของข้อมูลได้
6. เสนอแนวคิด เทคนิควิธี วิธีกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบด้วยกระบวนกำรคิดเป็นรำยบุคคลหรือกลุ่มได้
7. ศึกษำ รวบรวมข้อมูล และบันทึกผลกำรส�ำรวจ ผลกำรตรวจสอบอย่ำงเป็นระบบ ถูกต้อง ครอบคลุม
ทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ
ความเข้าใจที่คงทน (สาระส�าคัญ/ความคิดรวบยอด)
กำรสืบเสำะหำข้อมูลควำมรู้จำกแหล่งข้อมูลที่หลำกหลำย ด้วยกระบวนกำรที่เป็นระบบ น่ำเชื่อถือ
เพื่อน�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
ค�าถามส�าคัญ
- จะหำควำมรู้จำกแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้จำกที่ใด
- จะมีวิธีกำรตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของแหล่งที่มำของข้อมูลได้อย่ำงไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย 2. ใฝ่เรียนรู้ 3. มุ่งมั่นในกำรท�ำงำน
การออกแบบการวัดผลประเมินผล
ภาระงานรวบยอด/ชิ้นงาน
- แฟ้มสะสมงำน

ฉบับแก้ไข 2565

การประเมินภาระงาน/ชิ้นงาน (ระบุประเด็นประเมิน)
- ตรวจแฟ้มสะสมงำน
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ผู้เรียนรู้อะไร (สาระการเรียนรู้)
- กำรสืบค้นข้อมูล
- กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้เรียนท�าอะไรได้ (ทักษะ/กระบวนการ)
- กระบวนกำรคิดวิเครำะห์
- กระบวนกำรสืบค้นข้อมูล
- กระบวนกำรแก้ปัญหำ

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

1. อธิบายเหตุผล
ในการเลือกชิ้นงาน

กำรแสดงออกถึงกำร
พัฒนำกำรและควำม
ก้ำวหน้ำในกำรเรียนรู้
อย่ำงมำกและสะท้อน
เจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้

กำรแสดงออกถึงกำร
พัฒนำกำรและควำม
ก้ำวหน้ำในกำรเรียนรู้
พอสมควรและสะท้อน
เจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้

กำรแสดงออกถึงกำร
พัฒนำกำรและควำม
ก้ำวหน้ำในกำรเรียนรู้
พอสมควร แต่ไม่สะท้อน
เรื่องเจตคติ

2. ความครอบคลุม
ของเนื้อหา

ชิ้นงำนครอบคลุมเนื้อหำ
ของรำยวิชำ และ
มีควำมหลำกหลำย

ชิ้นงำนครอบคลุมเนื้อหำ
ของรำยวิชำ แต่ไม่มี
ควำมหลำกหลำย

ชิ้นงำนไม่ครอบคลุมเนื้อหำ ชิ้นงำนไม่ครอบคลุมเนื้อหำ
ของรำยวิชำ และไม่มี
ของรำยวิชำ แต่มี
ควำมหลำกหลำย
ควำมหลำกหลำย

3. การจัดระบบและ
ความมีระเบียบ
เรียบร้อย

กำรจัดเรียงส่วนประกอบ
ของแฟ้มไว้อย่ำงเป็นระบบ
ครบถ้วนและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

กำรจัดเรียงส่วนประกอบ
ของแฟ้มไว้อย่ำงค่อนข้ำง
มีระบบ และเป็นระเบียบ
เรียบร้อยพอสมควร

กำรจัดเรียงส่วนประกอบ
ของแฟ้มยังไม่เป็นระบบ
แต่งำนมีควำมเรียบร้อย
พอสมควร

กำรจัดเรียงส่วนประกอบ
ของแฟ้มยังไม่เป็นระบบ
และงำนขำดควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

4. ความเพียรพยายาม
ในการค้นข้อมูล

แสดงออกถึงควำมเพียร
พยำยำมและควำมตั้งใจ
ในกำรท�ำงำนอย่ำงมำก
ที่สุด

แสดงออกถึงควำมเพียร
พยำยำมและควำมตั้งใจ
ในกำรท�ำงำนอย่ำงมำก
ที่สุด

แสดงออกถึงควำมเพียร
พยำยำมและควำมตั้งใจ
ในกำรท�ำงำนอย่ำงมำก
ที่สุด

แสดงออกถึงควำมเพียร
พยำยำมและควำมตั้งใจ
ในกำรท�ำงำนอย่ำงมำก
ที่สุด

5. ความคิดสร้างสรรค์

ชิ้นงำนและรูปเล่มธรรมดำ ชิ้นงำนและรูปเล่ม
ชิ้นงำนและรูปเล่ม
ชิ้นงำนและรูปเล่ม
ไม่น่ำสนใจและไม่แปลก
แสดงออกถึงควำมแปลก แสดงออกถึงควำมแปลก ไม่แปลกใหม่
ใหม่
ใหม่ สวยงำมและน่ำสนใจ ใหม่ สวยงำมและน่ำสนใจ
อย่ำงมำก

6. ความชัดเจนและ
ความสมบูรณ์
ของเนื้อหา

มีควำมครบถ้วนถูกต้องของ
ข้อมูลหรือกำรเขียนสรุป
ควำมเข้ำใจง่ำย ชัดเจน
สมบูรณ์มำกทั้งรูปแบบ
และสำระ

มีควำมครบถ้วนถูกต้อง
ของข้อมูล หรือกำรเขียน
สรุปควำมเข้ำใจง่ำย
พอสมควรทั้งรูปแบบ
และสำระ

ร่องรอยการเรียนรู้อื่น ๆ
- กำรตอบค�ำถำมและกำรอภิปรำย - กระบวนกำรท�ำงำน

กำรแสดงออกถึงกำร
พัฒนำกำรและควำม
ก้ำวหน้ำในกำรเรียนรู้น้อย
และไม่สะท้อนเรื่องเจตคติ

มีควำมครบถ้วนของข้อมูล มีขอ้ มูลพอสมควรกำรเขียน
พอสมควร กำรเขียนสรุป สรุปควำมยังไม่เข้ำใจ
ควำมเข้ำใจยำก สมบูรณ์
บำงประเด็น
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ดีเยี่ยม (4)
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ระดับคะแนน
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ประเด็นการประเมิน

การวางแผนการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูทบทวนวิธีกำรตั้งประเด็นปัญหำ กำรตั้งสมมติฐำน วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีกำรเขียน
โครงร่ำงกำรศึกษำค้นคว้ำ
2. นักเรียนด�ำเนินกำรศึกษำรวบรวมข้อมูลตำมประเด็นปัญหำที่ต้องกำรศึกษำค้นคว้ำจำกแหล่งต่ำง ๆ
ตำมที่ได้ระบุไว้ในแผนกำรท�ำงำน (จำกหน่วยที่ 1 โดยบอกแหล่งที่มำของข้อมูล และน�ำเสนอวิธีกำร
เก็บข้อมูลที่เป็นระบบบันทึกประเภทของแหล่งข้อมูล และวิธีกำรสืบค้นข้อมูล)
3. นักเรียนน�ำเสนอผลกำรสืบค้นในข้อ 2 และร่วมกันอภิปรำยเพือ่ ให้ได้ขอ้ สรุปเกีย่ วกับประเภทของแหล่งข้อมูล
และวิธีกำรสืบค้นข้อมูล (เอกสำร สิ่งตีพิมพ์ ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ ควำมน่ำเชื่อถือของแหล่งข้อมูล)
4. นักเรียน “จะมีวิธีตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของแหล่งที่มำของข้อมูลได้อย่ำงไร” นักเรียนตอบค�ำถำม
และฝึกทักษะกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน และควำมน่ำเชื่อถือของตัวอย่ำงข้อมูลและแหล่งที่มำ
ของข้อมูลที่ก�ำหนดให้
5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยและสรุปวิธีกำรตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของแหล่งที่มำของข้อมูล
6. นักเรียนแต่ละคน/กลุ่มน�ำผลกำรอภิปรำย ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลมำปรับปรุงข้อมูลของตนเอง/กลุ่ม
ให้ดีขึ้น
7. นักเรียนจัดท�ำแฟ้มสะสมงำนโดยรวบรวมจำกผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่เกิดจำกกำรศึกษำค้นคว้ำจำก
แหล่งเรียนรู้ เพื่อเป็นข้อมูลน�ำไปสรุปเป็นองค์ควำมรู้ของตนเอง/กลุ่ม
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สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ตัวอย่ำงกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นระบบ
2. ตัวอย่ำงกำรเขียนอ้ำงอิง
3. ตัวอย่ำงแหล่งข้อมูลสำรสนเทศ
4. ศูนย์วิทยบริกำร

ความเข้าใจที่คงทน (สาระส�าคัญ/ความคิดรวบยอด)
สังเครำะห์ข้อมูล และสรุปองค์ควำมรู้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ค�าถามส�าคัญ
- จะสรุปองค์ควำมรู้จำกประเด็นปัญหำที่ค้นพบได้อย่ำงไร
- จะมีวิธีกำรน�ำเสนอประโยชน์และคุณค่ำของกำรศึกษำค้นคว้ำได้อย่ำงไร
ผู้เรียนรู้อะไร (สาระการเรียนรู้)
- กำรสรุปองค์ควำมรู้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำ
ผู้เรียนท�าอะไรได้ (ทักษะ/กระบวนการ)
- ทักษะกำรคิดเชื่อมโยง สังเครำะห์และสรุปองค์ควำมรู้
- กำรใช้สถิติและน�ำเสนอองค์ควำมรู้
- กำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบจำกองค์ควำมรู้ที่ค้นพบ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย 2. ใฝ่เรียนรู้ 3. มุ่งมั่นในกำรท�ำงำน
การออกแบบการวัดผลประเมินผล
ภาระงานรวบยอด/ชิ้นงาน
- น�ำเสนองำนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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เป้าหมายการเรียนรู้ (ผลการเรียนรู้)
8. จัดกระท�ำข้อมูล โดยค�ำนึงถึงกำรรำยงำนผลเชิงตัวเลขทีม่ รี ะดับควำมถูกต้อง และน�ำเสนอข้อมูลด้วยเทคนิค
วิธีที่เหมำะสม
9. แปลควำมหมำยและวิเครำะห์ข้อมูล ประเมินควำมสอดคล้องของข้อมูล สรุปสำระส�ำคัญ เพื่อตรวจสอบ
สมมติฐำนที่ตั้งไว้ โดยใช้หลักสถิติที่เหมำะสม
10. สรุปองค์ควำมรู้ โดยใช้กระบวนกำรกลุ่มในกำรอภิปรำย วิพำกษ์ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นองค์ควำมรู้
ที่เกิดจำกกำรค้นพบด้วยตนเองหรือกลุ่ม
11. อธิบำยประโยชน์และคุณค่ำของกำรศึกษำค้นคว้ำได้

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

ชื่อหน่วยการเรียนรู้รู้รอบและเห็นคุณค่า รายวิชาเพิ่มเติม กำรศึกษำค้นคว้ำและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
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วิชาการศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ (IS1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
หน่วยที่ 3 รู้รอบและเห็นคุณค่า เวลา 12 ชั่วโมง

เกณฑ์การประเมินภาระงาน/ชิ้นงาน (ระบุประเด็นประเมิน)
ประเด็นการประเมิน
กำรจัดแสดงผลงำน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระดับคะแนน
ดีเยี่ยม (4)

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

มีกำรวำงแผนกำรท�ำงำน
ที่ดี ทีมงำนมีควำม
รับผิดชอบ มีเนื้อหำสำระดี
จัดอย่ำงประหยัด
กำรน�ำเสนอน่ำสนใจ
มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์

มีกำรวำงแผนกำรท�ำงำน
ที่ดี ทีมงำนมีควำม
รับผิดชอบ มีเนื้อหำสำระดี
จัดอย่ำงประหยัด
กำรน�ำเสนอน่ำสนใจ
แต่ขำดควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์

มีกำรวำงแผนกำรท�ำงำน
ที่ดี ทีมงำนมีควำม
รับผิดชอบ มีเนื้อหำสำระ
พอสมควร จัดอย่ำง
ประหยัด กำรน�ำเสนอ
ไม่ค่อยน่ำสนใจ ขำด
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์

มีกำรวำงแผนกำรท�ำงำน
ที่ดี ทีมงำนมีควำม
รับผิดชอบ มีเนื้อหำสำระ
พอสมควร ไม่ค่อยประหยัด
ในกำรจัด กำรน�ำเสนอ
ไม่น่ำสนใจ ขำดควำมคิด
ริเริ่มสร้ำงสรรค์

ร่องรอยการเรียนรู้อื่น ๆ
- กระบวนกำรปฏิบัติงำน
กิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรำยวิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล สังเครำะห์ปัญหำ กำรแก้ปัญหำ และวิธีกำรสรุป
องค์ควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ ที่ศึกษำค้นคว้ำ
2. นักเรียนน�ำเสนอผลดี ประโยชน์ และคุณค่ำของกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง
3. ให้นักเรียนออกแบบกำรน�ำเสนอผลงำน
4. ให้นักเรียนชมวีดิทัศน์กำรน�ำเสนอผลงำนในรูปแบบต่ำง ๆ แล้วกระตุ้นด้วยค�ำถำมให้นักเรียนคิด ดังนี้
- ถ้ำเรำต้องน�ำเสนอผลงำนต้องเตรียมอะไรบ้ำง
- จะมีวิธีกำรอย่ำงไรที่จะสื่อสำรให้ผู้อื่นเข้ำใจในเรื่องที่ศึกษำ
- จะใช้รูปแบบในกำรน�ำเสนออย่ำงไร
5. ครูให้นักเรียนศึกษำตัวอย่ำงเกณฑ์กำรประเมิน
6. ครูและนักเรียนร่วมกันสร้ำงเกณฑ์กำรประเมิน ก�ำหนดระดับคุณภำพ และวิจำรณ์ข้อดี ข้อบกพร่อง
เพื่อปรับปรุงแก้ไข
7. ให้แต่ละกลุ่มวำงแผนจัดแสดงผลงำน น�ำเสนอรูปแบบกำรด�ำเนินงำนกับครูที่ปรึกษำ
8. จัดแสดงผลงำน
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สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. วีดิทัศน์กำรน�ำเสนอผลงำนรูปแบบต่ำง ๆ 2. ตัวอย่ำงเกณฑ์กำรประเมินระดับคุณภำพ
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การวางแผนการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้
1. วำงโครงร่ำงกำรเขียนตำมหลักเกณฑ์องค์ประกอบและวิธีกำรเขียนโครงร่ำง
2. เขียนรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำเชิงวิชำกำรภำษำไทย ควำมยำว 2,500 ค�ำ
3. น�ำเสนอข้อค้นพบข้อสรุปจำกประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว (Oral Individual Presentation)
หรือกลุ่ม (Oral Panel Presentation) โดยใช้สื่ออุปกรณ์ในกำรน�ำเสนอได้อย่ำงเหมำะสม
4. เผยแพร่ผลงำนสู่สำธำรณะ
5. เห็นประโยชน์และคุณค่ำในกำรสร้ำงสรรค์งำนและถ่ำยทอดสิ่งที่เรียนรู้แก่สำธำรณะ
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ศึกษำเรียบเรียงและถ่ำยทอดควำมคิดอย่ำงชัดเจน เป็นระบบ จำกข้อมูลองค์ควำมรู้จำกกำรศึกษำ
ค้ น คว้ ำ ในรำยวิ ช ำกำรศึ ก ษำค้ น คว้ ำ และสร้ ำ งองค์ ค วำมรู ้ (Research and Knowledge Formation)
โดยเขียนโครงร่ำงบทน�ำเนื้อเรื่องสรุปในรูปของรำยงำนเชิงวิชำกำร โดยใช้ค�ำจ�ำนวน 2,500 ค�ำมีกำรอ้ำงอิง
แหล่งควำมรู้ที่เชื่อถือได้อย่ำงหลำกหลำย เรียบเรียงและถ่ำยทอดควำมคิดอย่ำงชัดเจนเป็นระบบ มีกำรน�ำเสนอ
ในรูปแบบเดี่ยว (Oral Individual Presentation) หรือกลุ่ม (Oral Panel Presentation) โดยใช้สื่อประกอบ
ทีห่ ลำกหลำยและเผยแพร่ผลงำนสูส่ ำธำรณะเพือ่ ให้เกิดทักษะในกำรเขียนรำยงำนเชิงวิชำกำรและทักษะกำรสือ่ สำร
ที่มีประสิทธิภำพเห็นประโยชน์และคุณค่ำในกำรสร้ำงสรรค์งำนและถ่ำยทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์
แก่สำธำรณะ

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

เงื่อนไขการเรียน : ผู้เรียนต้องผ่านการเรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้มาก่อน
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ตัวอย่างค�าอธิบายรายวิชา
รายวิชาการสื่อสารและการน�าเสนอ : IS2 (Communication and Presentation)
รายวิชาเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ�านวน 1-1.5 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

รายวิชาเพิ่มเติม I20202 การสื่อสารและการน�าเสนอ (Communication and Presentation)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2 คาบ / สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
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สาระส�าคัญ
กำรฝึกซ้อมกำรเขียนโครงร่ำง
รำยงำนเชิงวิชำกำรเป็นกำร
วำงแผนกำรเขียนรำยงำน
เชิงวิชำกำรอย่ำงเป็นระบบ
และช่วยให้กำรเขียนรำยงำน
เชิงวิชำกำรเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

1 เขียนโครงร่ำง

1. วำงโครงร่ำงกำรเขียนตำม
หลักเกณฑ์องค์ประกอบและ
วิธีกำรเขียนโครงร่ำง

2 เรียงร้อยถ้อยค�ำ

1. เขียนรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำ รำยงำนเชิงวิชำกำร หมำยถึง
งำนเขียนทำงวิชำกำรที่เกิดจำก
องค์ควำมรู้เชิงวิชำกำร
ภำษำไทยควำมยำว 2,500 ค�ำ กำรศึกษำค้นคว้ำ รวบรวมข้อมูล
จำกแหล่งต่ำง ๆ โดยศึกษำค้นคว้ำ
จำกเอกสำรจำกกำรส�ำรวจ
กำรสังเกต กำรทดลอง ฯลฯ
แล้วน�ำมำรวบรวมวิเครำะห์
เรียบเรียงขึ้นใหม่ ตำมโครงเรื่อง
ที่ ไ ด้ ว ำงไว้ โดยมี ห ลั ก ฐำนและ
เอกสำรอ้ำงอิงประกอบ
2. น�ำเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจำก วิธีกำรน�ำเสนอข้อค้นพบด้วยสื่อ
องค์ควำมรู้ที่ศึกษำในรูปแบบ เป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภำพนั้น ๆ
กลุ่มหรือรำยบุคคลโดยใช้สื่อ วิธีหนึ่งเพรำะสื่อจะเป็นตัวกำร
ส�ำคัญที่จะถ่ำยทอดควำมรู้
อุปกรณ์ในกำรน�ำเสนอได้
ควำมเข้ำใจและประสบกำรณ์ของ
อย่ำงเหมำะสม
ผู้เรียน ซึ่งควรมีทำงเลือกหลำย
3. มีทักษะกำรเขียนรำยงำน
เชิงวิชำกำรและกำรสื่อสำร ช่องทำงในกำรน�ำเสนอข้อมูล
โดยใช้สอื่ ประสมในกำรน�ำเสนอ ที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ
ได้อย่ำงเหมำะสมมี
ประสิทธิภำพ

3 เล่ำสู่กันฟัง
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ผลการเรียนรู้

เวลา น�าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
6

40

18

40

10

30

สาระส�าคัญ

4. เผยแพร่ผลงำนกำรศึกษำ
ค้นคว้ำในรูปแบบบทควำม
วิชำกำร บทควำมวิจัย แสดง
นิทรรศกำรผลงำนดีพิมพ์
ในเอกสำรวำรสำรทำงวิชำกำร
หรือเทคโนโลยีสำรสนเทศ
5. บอกประโยชน์และคุณค่ำ
ในกำรสร้ำงสรรค์งำนและ
ถ่ำยทอดสิ่งที่
เรียนรู้แก่สำธำรณะ

กำรถ่ำยโอนองค์ควำมรู้จำก
กำรศึกษำ ค้นคว้ำและข้อค้นพบ
โดยกำรเผยแพร่ผลงำน เช่น
กำรจัดนิทรรศกำรเป็นกำร
จัดแสดงข้อมูลเนือ้ หำผลงำนต่ำง ๆ
ด้วยวัสดุ สิ่งของอุปกรณ์และ
กิจกรรมที่หลำกหลำยแต่มีควำม
สัมพันธ์กันในแต่ละเรื่องโดยมี
จุดมุ่งหมำยที่ชัดเจน มีกำร
วำงแผนและออกแบบที่เร้ำ
ควำมสนใจให้ผู้ชมมีส่วนร่วม
ในกำรดู กำรฟัง กำรสังเกต
กำรจับต้องและกำรทดลองด้วยสือ่
ที่หลำกหลำย

6

40

รวม

40

100
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4 คุณค่ำของงำน

เวลา น�าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

ผลการเรียนรู้
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ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
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ที่

วิชา การสื่อสารและการน�าเสนอ (IS2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
หน่วยที่ 1 เขียนโครงร่าง เวลา 6 ชั่วโมง
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เขียนโครงร่ำง
รายวิชาเพิ่มเติม กำรสื่อสำรและกำรน�ำเสนอ (Communication and Presentation)
เป้าหมายการเรียนรู้ (ผลการเรียนรู้)
1. วำงโครงร่ำงกำรเขียนตำมหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีกำรเขียนโครงร่ำง
ความเข้าใจทีค่ งทน (สาระส�าคัญ/ความคิดรวบยอด) ค�าถามส�าคัญ
- องค์ประกอบของรำยงำนเชิงวิชำกำรมีอะไรบ้ำง
กำรฝึกซ้อมกำรเขียนโครงร่ำงรำยงำนเชิงวิชำกำร
- แต่ละองค์ประกอบของรำยงำนเชิงวิชำกำร
เป็นกำรวำงแผนกำรเขียนรำยงำนเชิงวิชำกำร
มีลักษณะอย่ำงไร
อย่ำงเป็นระบบ และช่วยให้กำรเขียนรำยงำน
เชิงวิชำกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. มีวินัย 2. ใฝ่เรียนรู้ 3. มุ่งมั่นในกำรท�ำงำน
การออกแบบการวัดผลประเมินผล

ฉบับแก้ไข 2565

ภาระงานรวบยอด/ชิ้นงาน
1. โครงร่ำงรำยงำนเชิงวิชำกำร
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ผู้เรียนรู้อะไร (สาระการเรียนรู้)
- องค์ประกอบของโครงร่ำงรำยงำนเชิงวิชำกำร
- ชื่อเรื่อง
- ควำมน�ำ
- วัตถุประสงค์
- สมมติฐำน
- เนื้อเรื่อง
- บทสรุป
- เอกสำรอ้ำงอิง
- ภำคผนวก

ผู้เรียนท�าอะไรได้ (ทักษะ/ทักษะกระบวนการ)
- ทักษะกำรเขียนโครงร่ำงรำยงำนเชิงวิชำกำร
- ทักษะกำรวิพำกษ์โครงร่ำงรำยงำนเชิงวิชำกำร

ดี (3)

เขียนโครงร่ำงข้อมูล
องค์ควำมรู้จำก
กำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำง
เป็นระบบได้ครบ
ทุกองค์ประกอบและ
ถูกต้อง

เขียนโครงร่ำงข้อมูล
องค์ควำมรู้จำก
กำรศึกษำค้นคว้ำได้ครบ
ทุกองค์ประกอบ

พอใช้ (2)
เขียนโครงร่ำงข้อมูล
องค์ควำมรู้จำกกำร
ศึกษำค้นคว้ำอย่ำง
ไม่เป็นระบบ แต่ครบ
ทุกองค์ประกอบ

ปรับปรุง (1)
เขียนโครงร่ำงข้อมูล
องค์ควำมรู้จำก
กำรศึกษำค้นคว้ำ
อย่ำงไม่เป็นระบบและ
ไม่ครบองค์ประกอบ

ร่องรอยการเรียนรู้อื่น ๆ
- แบบบันทึกกำรประเมินกำรเขียนโครงร่ำงรำยงำนเชิงวิชำกำร
การวางแผนการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
1. ศึกษำองค์ประกอบของโครงร่ำงรำยงำนเชิงวิชำกำรจำกตัวอย่ำงฉบับสมบูรณ์
2. ศึกษำลักษณะกำรเขียนโครงร่ำงรำยงำนเชิงวิชำกำรในแต่ละองค์ประกอบจำกตัวอย่ำงฉบับสมบูรณ์
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกเขียนโครงร่ำงรำยงำนเชิงวิชำกำรตำมประเด็นศึกษำค้นคว้ำของกลุ่มตนเอง
ทีละองค์ประกอบ
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรำยโครงร่ำงรำยงำนเชิงวิชำกำรที่เขียนขึ้นทีละองค์ประกอบ
5. สรุปผลกำรอภิปรำยกำรเขียนโครงร่ำงรำยงำนเชิงวิชำกำรและเตรียมน�ำเสนอโครงร่ำงรำยงำนเชิงวิชำกำร
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มน�ำเสนอโครงร่ำงรำยงำนเชิงวิชำกำรของกลุ่มตนเอง
7. ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบและวิพำกษ์ควำมสมบูรณ์ของโครงร่ำงรำยงำนเชิงวิชำกำร
8. นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำผลกำรตรวจสอบและวิพำกษ์ของครูและเพือ่ นร่วมชัน้ เรียน ไปปรับปรุงโครงร่ำงรำยงำน
เชิงวิชำกำรของกลุ่มตนเอง
9. นักเรียนแต่ละคนน�ำแนวทำงกำรจัดท�ำโครงร่ำงรำยงำนเชิงวิชำกำรที่ถูกต้อง ไปจัดท�ำโครงร่ำงรำยงำน
เชิงวิชำกำรของตนเอง
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ตัวอย่ำงกำรเขียนโครงร่ำงรำยงำนเชิงวิชำกำร
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เขียนโครงร่ำงข้อมูล
องค์ควำมรู้

ดีเยี่ยม (4)
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ประเด็นการประเมิน

ระดับคะแนน
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เกณฑ์การประเมินภาระงาน/ชิ้นงาน (ระบุประเด็นประเมิน)

วิชา การสื่อสารและการน�าเสนอ (IS2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
หน่วยที่ 2 เรียงร้อยถ้อยค�า เวลา 18 ชั่วโมง
ชื่อหน่วยการเรียนรู้เรียงร้อยถ้อยค�ำ
รายวิชาเพิ่มเติม กำรสื่อสำรและกำรน�ำเสนอ (Communication and Presentation)
เป้าหมายการเรียนรู้ (ผลการเรียนรู้)
2. เขียนรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำเชิงวิชำกำรภำษำไทย ควำมยำว 2,500 ค�ำ
ความเข้าใจที่คงทน (สาระส�าคัญ/ความคิดรวบยอด)
กำรเขียนรำยงำนเชิงวิชำกำรจำกกำรศึกษำค้นคว้ำรวบรวมข้อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ แล้วน�ำมำรวบรวมวิเครำะห์
อย่ำงเป็นระบบ เรียบเรียงขึน้ ใหม่ ตำมโครงร่ำงทีว่ ำงไว้ และสร้ำงองค์ควำมรูด้ ว้ ยกำรเขียนเป็นรำยงำนเชิงวิชำกำร
โดยมีหลักฐำนและเอกสำรอ้ำงอิงประกอบ

ผู้เรียนท�าอะไรได้ (ทักษะ/ทักษะกระบวนการ)
ผู้เรียนรู้อะไร (สาระการเรียนรู้)
กำรเขียนรำยงำนเชิงวิชำกำร โดยมีองค์ประกอบ - ทักษะกำรเขียนรำยงำนเชิงวิชำกำร
- ทักษะกำรวิพำกษ์งำนเขียน
3 ส่วน
1) องค์ประกอบส่วนหน้ำ
- ปกนอก, ปกใน
- บทคัดย่อ, กิตติกรรมประกำศ
- สำรบัญ, สำรบัญตำรำง, สำรบัญภำพ
2) องค์ประกอบส่วนเนื้อเรื่อง
- ควำมน�ำ, วัตถุประสงค์, สมมติฐำน
- เนื้อเรื่อง
- บทสรุป หรือสรุป
3) องค์ประกอบส่วนท้ำย
- บรรณำนุกรม/เอกสำรอ้ำงอิง
- ภำคผนวก
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. มีวินัย 2. ใฝ่เรียนรู้ 3. มุ่งมั่นในกำรท�ำงำน
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ค�าถามส�าคัญ
- จะเขียนรำยงำนเชิงวิชำกำรให้ถูกต้องได้อย่ำงไร

การออกแบบการวัดผลประเมินผล
ภาระงานรวบยอด/ชิ้นงาน
- รำยงำนเชิงวิชำกำรฉบับสมบูรณ์

ดี (3)

เขียนรำยงำนกำรศึกษำ
ค้นคว้ำทำงวิชำกำรเป็น
ภำษำไทยมีควำมยำว
ประมำณ 2,500 ค�ำ
เนื้อหำสำระถูกต้อง
สมบูรณ์ เข้ำใจง่ำย
โดยอ้ำงอิงแหล่งควำมรู้
ที่น่ำเชื่อถือได้อย่ำง
หลำกหลำย

เขียนรำยงำนกำรศึกษำ
ค้นคว้ำทำงวิชำกำรเป็น
ภำษำไทย มีควำมยำว
ประมำณ 2,500 ค�ำ
เนื้อหำสำระถูกต้อง
สมบูรณ์ โดยอ้ำงอิง
แหล่งควำมรู้ที่เชื่อถือได้

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

เขียนรำยงำนกำรศึกษำ เขียนรำยงำนกำรศึกษำ
ค้นคว้ำทำงวิชำกำรเป็น ค้นคว้ำได้โดยอ้ำงอิง
ภำษำไทยมีควำมยำว แหล่งเรียนรู้
ประมำณ 2,500 ค�ำ
เนื้อหำสำระถูกต้อง
โดยอ้ำงอิงแหล่งควำมรู้
ที่เชื่อถือได้

ร่องรอยการเรียนรู้อื่น ๆ
- แบบประเมินองค์ประกอบ และควำมสมบูรณ์รำยงำนเชิงวิชำกำร
การวางแผนการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนรำยงำนเชิงวิชำกำร ตำมประเด็นกำรศึกษำค้นคว้ำของกลุ่มตนเอง
ทีละองค์ประกอบ
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์เชิงเหตุผลขององค์ประกอบรำยงำนเชิงวิชำกำร
ที่กลุ่มตนเองเขียนขึ้น
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิพำกษ์รำยงำนเชิงวิชำกำรของกลุ่มตนเองว่ำมีควำมถูกต้องสมบูรณ์
และมีควำมสัมพันธ์เชิงเหตุผลของแต่ละองค์ประกอบหรือไม่
4. ปรับปรุงแก้ไขรำยงำนเชิงวิชำกำรตำมค�ำวิพำกษ์
5. เขียนรำยงำนเชิงวิชำกำรฉบับสมบูรณ์
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ตัวอย่ำงรำยงำนเชิงวิชำกำรฉบับสมบูรณ์
2. โครงร่ำงรำยงำนเชิงวิชำกำร
3. โครงร่ำงกำรศึกษำค้นคว้ำ

ฉบับแก้ไข 2565

เขียนรำยงำนกำรศึกษำ
ค้นคว้ำเชิงวิชำกำร
ภำษำไทยควำมยำว
2,500 ค�ำ

ดีเยี่ยม (4)

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

ประเด็นการประเมิน

ระดับคะแนน

123

เกณฑ์การประเมินภาระงาน/ชิ้นงาน (ระบุประเด็นประเมิน)

วิชา การสื่อสารและการน�าเสนอ (IS2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
หน่วยที่ 3 เล่าสู่กันฟัง เวลา 10 ชั่วโมง
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เล่ำสู่กันฟัง
รายวิชาเพิ่มเติม กำรสื่อสำรและกำรน�ำเสนอ (Communication and Presentation)
เป้าหมายการเรียนรู้ (ผลการเรียนรู้)
3. น�ำเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจำกประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว (Oral Individual Presentation)
หรือกลุ่ม (Oral Panel Presentation) โดยใช้สื่อ อุปกรณ์ในกำรน�ำเสนอได้อย่ำงเหมำะสม
ความเข้าใจทีค่ งทน (สาระส�าคัญ/ความคิดรวบยอด) ค�าถามส�าคัญ
- กำรน�ำเสนอที่เหมำะสมกับงำนศึกษำค้นคว้ำ
กำรน�ำเสนอผลกำรศึกษำค้นคว้ำ ข้อค้นพบ
ของกลุม่ ตนเองเป็นแบบใด
โดยกำรเลือกรูปแบบ สื่อ และอุปกรณ์ที่เหมำะสม
ช่วยให้กำรน�ำเสนอประสบควำมส�ำเร็จเกิดควำมเข้ำใจ - สื่อและอุปกรณ์กำรน�ำเสนอชนิดใดที่จะท�ำให้ผู้ฟัง
เข้ำใจผลกำรศึกษำของกลุ่มตนเองได้ดีที่สุด
เห็นคุณค่ำ และน�ำไปใช้ประโยชน์ได้
- จะสื่อสำรให้ผู้ฟังเห็นประโยชน์และคุณค่ำ
ของงำนศึกษำค้นคว้ำของกลุ่มตนเองได้อย่ำงไร
ผู้เรียนรู้อะไร (สาระการเรียนรู้)
- วิธีวิเครำะห์ผู้ฟัง/ผู้อ่ำน
- ประเภทของกำรน�ำเสนอแบบปำกเปล่ำ
- วิธีกำรจัดท�ำสื่อประกอบกำรน�ำเสนอ
- ขั้นตอนและเทคนิคกำรน�ำเสนอแบบปำกเปล่ำ

ผู้เรียนท�าอะไรได้ (ทักษะ/ทักษะกระบวนการ)
- วิเครำะห์ผู้ฟัง/ผู้อ่ำน
- ท�ำงำนร่วมกับผู้อื่นตำมกระบวนกำรกลุ่ม
- จัดท�ำสื่อ/สื่อเทคโนโลยีประกอบกำรน�ำเสนอ
- น�ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรแบบปำกเปล่ำ

การออกแบบการวัดผลประเมินผล
ภาระงานรวบยอด/ชิ้นงาน
1. กำรน�ำเสนอผลงำนศึกษำค้นคว้ำ

ฉบับแก้ไข 2565

เกณฑ์การประเมินภาระงาน/ชิ้นงาน (ระบุประเด็นประเมิน)
- สื่อและอุปกรณ์ในกำรน�ำเสนอ - กำรใช้น�้ำเสียง ภำษำ เทคนิควิธีกำรน�ำเสนอ
- ควำมสมบูรณ์ของเนื้อหำในกำรน�ำเสนอ - กำรสอดแทรกประโยชน์และคุณค่ำของงำนกำรศึกษำค้นคว้ำ
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. มีวินัย 2. ใฝ่เรียนรู้ 3. มุ่งมั่นในกำรท�ำงำน 4. ซื่อสัตย์สุจริต

น�ำเสนอผลกำรศึกษำ
ค้นคว้ำในรูปเดี่ยว
หรือกลุ่มโดยใช้
สื่อประสมได้น่ำสนใจ
ชวนติดตำมอย่ำง
เหมำะสม
มีกำรน�ำเสนอเป็น
ขั้นตอน มีกำรจัดท�ำ
ข้อมูลและแปล
ควำมหมำยถูกต้อง
สมบูรณ์ มีควำมละเอียด
ชัดเจน เป็นตัวอย่ำง
แก่ผู้อื่นได้

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

น�ำเสนอผลกำรศึกษำ
ค้นคว้ำในรูปเดี่ยว
หรือกลุ่มโดยใช้สื่อ
ได้อย่ำงเหมำะสม

น�ำเสนอผลกำรศึกษำ
ค้นคว้ำในรูปเดี่ยว
หรือกลุ่มโดยใช้สื่อได้

น�ำเสนอผลกำรศึกษำ
ค้นคว้ำในรูปเดี่ยว
หรือกลุ่ม แต่ไม่มีกำร
ใช้สื่อ

มีกำรน�ำเสนอเป็น
ขั้นตอน มีกำรจัดท�ำ
ข้อมูลและแปล
ควำมหมำยถูกต้อง
สมบูรณ์ มีควำม
ละเอียดชัดเจน

มีกำรน�ำเสนอเป็น
ขั้นตอน มีกำรจัดท�ำ
ข้อมูลและแปล
ควำมหมำยถูกต้อง

มีกำรน�ำเสนอเป็น
ขั้นตอน มีกำรจัดท�ำ
ข้อมูลและแปล
ควำมหมำยถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่

ร่องรอยการเรียนรู้อื่น ๆ
- แผนกำรน�ำเสนอและร่ำงกำรน�ำเสนอผลงำน
การวางแผนการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูน�ำเสนอวีดิทัศน์ตัวอย่ำงกำรน�ำเสนอผลงำนแบบปำกเปล่ำทั้งแบบ Oral individual presentation
และ Oral panel presentation
2. นักเรียนศึกษำรูปแบบ ขั้นตอน วิธีกำรน�ำเสนอผลงำนแบบต่ำง ๆ
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวำงแผนกำรน�ำเสนองำนกำรศึกษำของกลุ่มตนเอง
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันจัดท�ำสื่อและอุปกรณ์ประกอบกำรน�ำเสนอ
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มน�ำเสนองำนกำรศึกษำของกลุ่มตนเอง
6. นักเรียนทุกคนร่วมกันสรุปประโยชน์และคุณค่ำของงำนกำรศึกษำค้นคว้ำแต่ละหัวข้อ
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. วีดิทัศน์ตัวอย่ำงกำรน�ำเสนอผลงำนแบบปำกเปล่ำ
2. ตัวอย่ำงสื่อและอุปกรณ์ประกอบกำรน�ำเสนอ

ฉบับแก้ไข 2565

ดีเยี่ยม (4)

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

น�ำเสนอข้อค้นพบ
ข้อสรุปจำกประเด็น
ที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว
(Oral individual
presentation) โดยใช้
สื่อที่เหมำะสม
มีทักษะในกำรสื่อสำร

ระดับคะแนน

125

ประเด็นการประเมิน

วิชา การสื่อสารและการน�าเสนอ (IS2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
หน่วยที่ 4 คุณค่าของงาน เวลา 6 ชั่วโมง
ชื่อหน่วยการเรียนรู้คุณค่ำของงำน
รายวิชาเพิ่มเติม กำรสื่อสำรและกำรน�ำเสนอ (Communication and Presentation)
เป้าหมายการเรียนรู้ (ผลการเรียนรู้)
4. เผยแพร่ผลงำนสู่สำธำรณะ
5. เห็นประโยชน์และคุณค่ำในกำรสร้ำงสรรค์งำนและถ่ำยทอดสิ่งที่เรียนรู้แก่สำธำรณะ
ความเข้าใจที่คงทน (สาระส�าคัญ/ความคิดรวบยอด)
กำรถ่ำยโอนควำมรู้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำ และข้อค้นพบ โดยกำรเผยแพร่ผลงำน ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย
และแตกต่ำงกันไป แต่มคี วำมสัมพันธ์กนั ในแต่ละเรือ่ งโดยมีจดุ มุง่ หมำยทีช่ ดั เจน ด้วยกำรวำงแผนและออกแบบ
ที่เร้ำควำมสนใจให้ผู้ชมมีส่วนร่วมให้มำกที่สุดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งผู้ให้และผู้รับ
ค�าถามส�าคัญ
- จะมีวิธีกำรน�ำเสนอผลงำนเพื่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่ำต่อคนอื่นอย่ำงไร
ผู้เรียนรู้อะไร (สาระการเรียนรู้)
- กำรเผยแพร่ผลงำน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้ 2. มุ่งมั่นในกำรท�ำงำน

ฉบับแก้ไข 2565

ภาระงานรวบยอด/ชิ้นงาน
- เผยแพร่ผลงำน

126

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

การออกแบบการวัดผลประเมินผล

ผู้เรียนท�าอะไรได้ (ทักษะ/ทักษะกระบวนการ)
- กำรคิดสร้ำงสรรค์
- กำรแก้ปัญหำ

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

เผยแพร่ผลงำน
หลำกหลำยวิธีกำร

เผยแพร่ผลงำนสู่
สำธำรณะผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
มำกกว่ำ 2 ช่องทอง

เผยแพร่ผลงำนสู่
สำธำรณะผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
2 ช่องทอง

เผยแพร่ผลงำนสู่
สำธำรณะผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
1 ช่องทำง

ไม่มีกำรเผยแพร่
ผลงำนสู่สำธำรณะ

เห็นประโยชน์และ
คุณค่ำในกำรสร้ำงสรรค์
งำนและถ่ำยทอดสิ่งที่
เรียนรู้

ระบุ/อธิบำยประโยชน์
และคุณค่ำในกำร
สร้ำงสรรค์งำนและ
ถ่ำยทอดสิ่งที่เรียนรู้
ได้อย่ำงชัดเจนเป็น
ตัวอย่ำงแก่ผู้อื่นได้

ระบุ/อธิบำยประโยชน์
และคุณค่ำในกำร
สร้ำงสรรค์งำนและ
ถ่ำยทอดสิ่งที่เรียนรู้
ได้ชัดเจน

ระบุ/อธิบำยประโยชน์
และคุณค่ำในกำร
สร้ำงสรรค์งำนและ
ถ่ำยทอดสิ่งที่เรียนรู้
ได้โดยอำศัยค�ำชี้แนะ
ของครู

ระบุ/อธิบำยประโยชน์
และคุณค่ำในกำร
สร้ำงสรรค์งำนและ
ถ่ำยทอดสิ่งที่เรียนรู้
ตำมค�ำชี้แนะของครู
หรือผู้อื่น

ร่องรอยการเรียนรู้อื่น ๆ
- รูปแบบกำรน�ำเสนอผลงำน
การวางแผนการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูสอบถำมนักเรียนแต่ละคน/กลุ่มมีวิธีกำรเผยแพร่ผลงำนอย่ำงไร
2. ครูให้นักเรียนแต่ละคน/กลุ่มดูตัวอย่ำงรูปแบบกำรเผยแพร่ผลงำน เช่น แผ่นพับ จัดบอร์ด เว็บไซต์ ฯลฯ
3. นักเรียนแต่ละคน/กลุม่ ช่วยกำรศึกษำรูปแบบ ขัน้ ตอน และวิธกี ำรน�ำเสนอผลงำนแบบปำกเปล่ำ และอภิปรำย
แสดงควำมคิดเห็น ออกแบบ หำแนวทำง วิธีกำรเผยแพร่ผลงำน
4. ครูให้นักเรียนแต่ละคน/กลุ่ม ร่วมแสดงควำมคิดเห็นถึงประโยชน์และคุณค่ำของกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน
และถ่ำยทอดสิ่งที่เรียนรู้ออกสู่สำธำรณะชน
5. นักเรียนแต่ละคน/กลุ่มเผยแพร่ผลงำนของตนภำยในโรงเรียน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. Power Point เรื่องกำรน�ำเสนอผลงำนสำขำต่ำง ๆ
2. ตัวอย่ำงรูปแบบกำรจัดนิทรรศกำร
3. เว็บไซต์ต่ำง ๆ

ฉบับแก้ไข 2565

ดีเยี่ยม (4)

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

ประเด็นการประเมิน

ระดับคะแนน

127

การประเมินภาระงาน/ชิ้นงาน (ระบุประเด็นประเมิน)

128

ฉบับแก้ไข 2565

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

คค ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย

จ�ำนวน 1.0 หน่วยกิต

เวลำ 40 ชั่วโมง/ภำคเรียน

ศึกษำ วิเครำะห์ ฝึกทักษะกำรตั้งประเด็นค�ำถำม/ตั้งค�ำถำมเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันและสังคมโลก
ตั้งสมมติฐำนและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นควำมรู้ โดยใช้ควำมรู้จำกศำสตร์ สำขำต่ำง ๆ และ
มีทฤษฎีรองรับ ออกแบบ วำงแผน รวบรวมข้อมูล ค้นคว้ำแสวงหำควำมรู้เกี่ยวกับสมมติฐำนที่ตั้งไว้ทั้งปฐมภูมิ
และทุ ติ ย ภู มิ แ ละสำรสนเทศ อย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและพิ จ ำรณำควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ ของแหล่ ง เรี ย นรู ้ อ ย่ ำ งมี
วิจำรณญำณ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีกำรที่เหมำะสม สังเครำะห์สรุป
องค์ควำมรู้และร่วมกันน�ำ มีกระบวนกำรกลุ่มในกำรวิพำกษ์แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น โดยใช้ควำมรู้จำกสำขำวิชำ
ต่ำง ๆ เสนอแนวคิด วิธีกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบด้วยกระบวนกำรคิด กระบวนกำรแก้ปัญหำ กระบวนกำร
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะในกำรค้นคว้ำ แสวงหำควำมรู้ สังเครำะห์สรุป อภิปรำยผลเปรียบเทียบเชื่อมโยงควำมรู้
ควำมเป็นมำของศำสตร์เข้ำใจหลักกำรและวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษำ เห็นประโยชน์และคุณค่ำของกำรศึกษำค้นคว้ำ
ด้วยตนเอง
ผลการเรียนรู้
1. ตั้งประเด็นปัญหำจำกสถำนกำรณ์ปัจจุบันและสังคมโลก
2. ตั้งสมมติฐำนและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือประเด็นโต้แย้งประเด็นควำมรู้ โดยใช้ควำมรู้จำกศำสตร์
สำขำวิชำต่ำง ๆ และมีทฤษฎีรองรับ
3. ออกแบบ วำงแผน ใช้กระบวนกำรรวบรวมข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. ศึกษำ ค้นคว้ำ แสวงหำควำมรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือกจำกแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ
5. ตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของแหล่งที่มำของข้อมูลได้
6. วิเครำะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติและวิธีกำรที่เหมำะสม
7. สังเครำะห์ สรุปองค์ควำมรู้ โดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม
8. เสนอแนวคิด กำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบด้วยองค์ควำมรู้จำกกำรค้นพบ
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รหัสวิชำ I30201

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6
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วิชำกำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ (IS1)

129

การจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
สาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ค�าอธิบายรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา
วิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
รหัสวิชา I30201 จ�านวน 1.0 หน่วยกิต เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
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ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

เวลา น�าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

สาระส�าคัญ

1 กำรตั้งประเด็นค�ำถำม 1. ตั้งประเด็นปัญหำจำก
สถำนกำรณ์ปัจจุบันและ
สังคมโลก
2. ตั้งสมมติฐำนและให้เหตุผล
ทีส่ นับสนุนหรือประเด็นโต้แย้ง
ประเด็นควำมรู้ โดยใช้ควำมรู้
จำกศำสตร์ สำขำวิชำต่ำง ๆ
และมีทฤษฎีรองรับ
3. ออกแบบ วำงแผน ใช้
กระบวนกำรรวบรวมข้อมูล
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

กำรใช้ประเด็นจำกสถำนกำรณ์
ปัจจุบันและสังคมโลก ตั้งค�ำถำม
ตั้งสมมติฐำนและออกแบบ
วำงแผนอย่ำงเป็นระบบ

12

30

2 กำรสืบค้นและแสวงหำ 4. ศึกษำ ค้นคว้ำ แสวงหำควำมรู้
เกี่ยวกับประเด็นที่เลือกจำก
ควำมรู้
แหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ
5. ตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของ
แหล่งที่มำของข้อมูลได้
6. วิเครำะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติ
และวิธีกำรที่เหมำะสม
3 กำรสรุปองค์ควำมรู้ 7. สังเครำะห์สรุปองค์ควำมรู้
โดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม
และเห็นคุณค่ำ
8. เสนอแนวคิด กำรแก้ปัญหำ
อย่ำงเป็นระบบด้วย
องค์ควำมรู้จำกกำรค้นพบ

กระบวนกำรสืบค้น รวบรวมข้อมูล
หลำกหลำยวิธแี ละแสวงหำควำมรู้
จำกแหล่งกำรเรียนรูท้ หี่ ลำกหลำย

16

40

กำรสังเครำะห์ข้อมูลและสรุป
องค์ควำมรู้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำ
และน�ำเสนอแนวคิดในกำร
แก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ

12

30

รวม

40

100

ความเข้าใจทีค่ งทน (สาระส�าคัญ/ความคิดรวบยอด)
1. ประเด็นค�ำถำมเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
และสังคมโลก
2. สมมติฐำนและให้เหตุผลโดยใช้ควำมรู้จำกศำสตร์
สำขำวิชำต่ำง ๆ
3. กำรออกแบบ วำงแผนและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ค�าถามส�าคัญ
1. จะตั้งประเด็นค�ำถำมเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
และสังคมโลกได้อย่ำงไร
2. จะตั้งสมมติฐำนและให้เหตุผลโดยใช้ควำมรู้
จำกศำสตร์สำขำวิชำต่ำง ๆ ได้อย่ำงไร
3. จะออกแบบวำงแผนและด�ำเนินกำรกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้อย่ำงไร

ผู้เรียนรู้อะไร (สาระการเรียนรู้)
1. กำรตั้งประเด็นค�ำถำมเกี่ยวกับสถำนกำรณ์
และสังคมโลก
2. กำรตั้งสมมติฐำน
3. กำรออกแบบ วำงแผนและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้เรียนท�าอะไรได้ (ทักษะ/กระบวนการ)
1. ตั้งประเด็นค�ำถำมที่เกี่ยวกับสถำนกำรณ์และ
สังคมโลกและตั้งสมมติฐำน
2. ท�ำงำนร่วมกับผู้อื่นตำมกระบวนกำรกลุ่ม
3. ตรวจสอบกำรตั้งประเด็นค�ำถำมและ
กำรตั้งสมมติฐำน
4. วิพำกษ์กำรตั้งประเด็นค�ำถำม กำรตั้งสมมติฐำน
กำรออกแบบ วำงแผน และกระบวนกำรรวบรวม
ข้อมูลของผู้อื่น
6. ด�ำเนินกำรออกแบบ วำงแผนและเก็บรวบรวม
ข้อมูล
7. ตรวจสอบประเด็นและข้อมูล น�ำมำปรับปรุง
ประเด็นค�ำถำมและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้ 2. มุ่งมั่นในกำรท�ำงำน
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เป้าหมายการเรียนรู้ (ผลการเรียนรู้)
1. ตั้งประเด็นปัญหำจำกสถำนกำรณ์ปัจจุบันและสังคมโลก
2. ตั้งสมมติฐำนและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นควำมรู้โดยใช้ควำมรู้จำกสำขำวิชำต่ำง ๆ
และมีทฤษฎีรองรับ
3. ออกแบบ วำงแผน ใช้กระบวนกำรรวบรวมข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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ชื่อหน่วยการเรียนรู้การตั้งประเด็นค�าถาม

131

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชื่อหน่วยการเรียนรู้การตั้งประเด็นค�าถาม เวลา 12 ชั่วโมง
วิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
รหัสวิชา I30201 จ�านวน 1.0 หน่วยกิต เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน

การออกแบบการวัดผลประเมินผล
ภาระงานรวบยอด/ชิ้นงาน
1. กำรตั้งประเด็นค�ำถำมและตั้งสมมติฐำน
2. กำรออกแบบ วำงแผนและกำรเก็บรวบรวมข้อมูลรำยบุคคลหรือกลุ่ม
3. กำรจัดท�ำแผนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง
เกณฑ์การประเมินภาระงาน/ชิ้นงาน (ระบุประเด็นประเมิน)
ประเด็นการประเมิน

ฉบับแก้ไข 2565
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กำรตั้งประเด็น/ค�ำถำม

ระดับคะแนน
ดีเยี่ยม (4)

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

- ตั้งประเด็น/ค�ำถำม - ตั้งประเด็น/ค�ำถำม - ตั้งประเด็น/ค�ำถำม - ใช้ประเด็นที่ครูคอย
ในเรื่องที่ตนเองสนใจ
ในเรื่องที่ตนเองสนใจ
ในเรื่องที่ตนเองสนใจ
ชีแ้ นะมำก�ำหนดค�ำถำม
ด้วยตนเอง
โดยมีครูคอยชี้แนะ
โดยมีครูคอยชี้แนะ
และวิธีกำรแสวงหำ
- ขอบข่ำย ค�ำถำม
- ขอบข่ำย ค�ำถำม
- ขอบข่ำย ค�ำถำม
ค�ำตอบ
ประเด็นปัญหำมีควำม
ประเด็นปัญหำมีควำม
ประเด็นปัญหำค่อนข้ำง
ชัดเจน หรือมีตัวแปร
ชัดเจน หรือมีตัวแปร
ชัดเจน หรือมีตัวแปร
ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
เชื่อมโยงกับ
เชื่อมโยงกับ
เชื่อมโยงกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน
และสังคมโลก
และสังคมโลก
และสังคมโลก
- ค�ำถำม ประเด็นปัญหำ - ค�ำถำม ประเด็นปัญหำ - ค�ำถำม ประเด็นปัญหำ
มีควำมแปลกใหม่และ
มีควำมแปลกใหม่และ
คล้ำยกับเพื่อน ๆ
สร้ำงสรรค์ มีควำม
สร้ำงสรรค์ มีควำม
แต่มีควำมเป็นไปได้
เป็นไปได้ในกำร
เป็นไปได้ในกำร
ในกำรแสวงหำค�ำตอบ
แสวงหำค�ำตอบ
แสวงหำค�ำตอบ

ดี (3)

กำรตั้งสมมติฐำน

สมมติฐำนมีควำมสอดคล้อง
กับประเด็นหรือปัญหำ
แสดงควำมสัมพันธ์หรือ
ควำมเป็นเหตุผลอย่ำง
ชัดเจน ถูกต้องมีควำมเป็น
ไปได้ในกำรตรวจสอบ

สมมติฐำนมีควำมสอดคล้อง
กับประเด็นหรือปัญหำ
แสดงควำมสัมพันธ์หรือ
ควำมเป็นเหตุผลแต่ยัง
ไม่ชัดเจน มีบำงส่วนที่
ไม่ถูกต้อง แต่มีควำมเป็น
ไปได้ในกำรตรวจสอบ

สมมติฐำนสอดคล้อง
กับปัญหำแต่ไม่แสดง
ควำมสัมพันธ์หรือควำม
เป็นเหตุเป็นผล มีควำม
เป็นไปได้น้อยในกำร
ตรวจสอบ

สมมติฐำนไม่สอดคล้อง
กับปัญหำ มีควำมเป็นไป
ได้น้อยในกำรตรวจสอบ

แผนกำรศึกษำค้นคว้ำ

วำงแผนกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงมีล�ำดับขั้นตอน
เป็นระบบและสอดคล้องกับ
แผนปฏิบตั งิ ำนของโรงเรียน
มีกระบวนกำรที่น�ำไปสู่
เป้ำหมำยได้ชัดเจน

วำงแผนกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงมีล�ำดับขั้นตอน
เป็นระบบและมี
กระบวนกำรที่น�ำไปสู่
เป้ำหมำยได้แต่ตั้งปรับให้
บูรณำกำรกับแผนงำน
ของโรงเรียนด้วย

มีแผนปฏิบัติงำนที่มีล�ำดับ
ขั้นตอนเป็นระบบ แต่ไม่มี
กระบวนกำรที่น�ำไปสู่
เป้ำหมำยที่ชัดเจน

แผนปฏิบัติงำนไม่เป็นไป
ตำมล�ำดับขั้นตอนและ
ไม่สำมำรถน�ำไปปฏิบัติได้
อย่ำงเหมำะสม

ร่องรอยการเรียนรู้อื่น ๆ
1. แบบบันทึกกำรตั้งประเด็นค�ำถำม/กำรตั้งสมมติฐำน
2. แผนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง
3. แบบบันทึกกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
4. แบบบันทึกพฤติกรรมกำรท�ำงำนกลุ่ม

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)
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ดีเยี่ยม (4)
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ระดับคะแนน
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ประเด็นการประเมิน
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การวางแผนการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูน�ำเสนอตัวอย่ำงกำรศึกษำค้นคว้ำจำกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์ สถำนกำรณ์ปัจจุบันและ
สังคมโลกโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ รำยกำรสำรคดี สิ่งพิมพ์ รำยกำรโทรทัศน์ กรณีศึกษำ ตัวอย่ำงผลงำนกำรศึกษำ
ค้นว้ำด้วยตนเองของรุ่นพี่ในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำหรือเรื่องที่นักเรียนสนใจ เป็นต้น
2. นักเรียนศึกษำจำกสื่อที่ครูใช้ในกำรเรียนกำรสอน โดยร่วมกันวิเครำะห์ประเด็นค�ำถำม ควำมเชื่อมโยง
กับชีวิตและควำมสนใจของนักเรียน ประเด็นควำมรู้ที่มีควำมเชื่อมโยงในศำสตร์สำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง
กับสถำนกำรณ์ปัจจุบันและสังคมโลกที่มีควำมท้ำทำย
3. นักเรียนเขียนหรือบันทึกควำมเชื่อมโยงของข้อมูล ประเด็นและควำมรู้ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ร่วมกัน
รวมทั้งตั้งสมมติฐำนและข้อสันนิษฐำนของประเด็นที่นักเรียนได้ศึกษำจำกสื่อ
4. ครูตั้งค�ำถำมและกระตุ้นให้นักเรียน แสดงควำมคิดที่หลำกหลำย โดยเชื่อมโยงกับควำมรู้ของศำสตร์
สำขำวิชำต่ำง ๆ ใช้วิธีกำรสนับสนุนหรือโต้แย้งคัดค้ำนและให้เหตุผลตำมควำมรู้ของศำสตร์ที่มี
5. ครูมอบหมำยภำระงำนให้นักเรียนรำยบุคคลหรือนักเรียนจัดกลุ่มๆ ละ 2 คน กลุ่มละ 3 - 4 คน
ตำมควำมสนใจและควำมเหมำะสม ก�ำหนดประเด็นที่จะศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง ตั้งค�ำถำมและสมมติฐำน
ให้สอดคล้องกันเพื่อน�ำเสนอต่อครูผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน
6. นักเรียนรำยบุคคลหรือกลุ่ม น�ำเสนอประเด็นหรือเรื่องที่สนใจศึกษำในชั้นเรียน เพื่อให้ครูผู้สอนและ
เพื่อนนักเรียนร่วมอภิปรำย วิพำกษ์ เสนอแนะและเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหรือเรื่องที่น�ำเสนอ
ให้นักเรียนมีข้อมูลส�ำหรับน�ำไปปรับปรุงประเด็นหรือเรื่องที่จะศึกษำให้เหมำะสมยิ่งขึ้น
7. นักเรียนรำยบุคคลหรือรำยกลุม่ เมือ่ ได้ประเด็นหรือเรือ่ งทีจ่ ะศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองแล้ว ร่วมกันออกแบบ
และวำงแผนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมและแบบบันทึกข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง
8. นักเรียนรำยบุคคลหรือรำยกลุ่มน�ำเสนอวิธีกำรเก็บรวมรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล
ในชั้นเรียน โดยครูและนักเรียนร่วมอภิปรำย วิพำกษ์และเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีกำรและเครื่องมือ
ที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
9. นักเรียนรำยบุคคลหรือรำยกลุ่มน�ำข้อวิพำกษ์และข้อเสนอแนะมำปรับปรุงวิธีกำรและเครื่องมือที่ใช้ในกำร
เก็บรวบรวมข้อมูลให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถน�ำไปใช้ในกำรลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
10. นักเรียนรำยบุคคลหรือรำยกลุม่ วำงแผนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจัดท�ำแผนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง
โดยใช้แบบเสนอแผนกำรศึกษำค้นคว้ำที่ก�ำหนดให้
11. นักเรียนรำยบุคคลหรือรำยกลุ่มน�ำเสนอแผนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง โดยครูและนักเรียนร่วมอภิปรำย
วิพำกษ์และเสนอแนะเกี่ยวกับแผนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง
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สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. สือ่ วีดทิ ศั น์ รำยกำรสำรคดี สิง่ พิมพ์ รำยกำรโทรทัศน์ กรณีศกึ ษำ ตัวอย่ำงผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง
ของรุ่นพี่ในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ เป็นต้น
2. แหล่งค้นคว้ำอ้ำงอิง เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือหรือสิ่งพิมพ์ แหล่งเรียนรู้ในชุมชุน บุคคล เป็นต้น
3. ตัวอย่ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
4. ตัวอย่ำงกำรเขียนแผนผังแสดงควำมเชื่อมโยงของประเด็น ค�ำถำมและปัญหำของเรื่องที่น�ำเสนอในสื่อ
จำกกำรศึกษำจำกตัวอย่ำง
5. ตัวอย่ำงหนังสือรำชกำรที่ใช้ในกำรประสำนงำนลงพื้นที่และเก็บรวบรวมข้อมูล
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กิจกรรมการเรียนรู้ (ต่อ)
12. นักเรียนรำยบุคคลหรือรำยกลุม่ น�ำข้อวิพำกษ์และข้อเสนอแนะมำปรับปรุงแผนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง
ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้
13. ครูรวบรวมแผนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองของนักเรียน เพื่อจัดท�ำตำรำงหรือปฏิทินกำรลงพื้นที่
เก็บรวบรวมข้อมูลของนักเรียนในภำพรวมระดับชัน้ เรียนและให้ควำมช่วยเหลือนักเรียนในกำรประสำนงำน
ก�ำกับ ติดตำมและเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักเรียนก่อนกำรลงพื้นที่และกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
14. ครูอ�ำนวยควำมสะดวกให้กับนักเรียนรำยบุคคลและรำยกลุ่ม ช่วยจัดท�ำหนังสือจำกโรงเรียน
เพื่อประสำนงำนกับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำรแจ้งและชี้แจงกับผู้ปกครองนักเรียน เป็นต้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ชื่อหน่วยการเรียนรู้การสืบค้นและแสวงหาความรู้ เวลา 16 ชั่วโมง
วิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
รหัสวิชา I30201 จ�านวน 1.0 หน่วยกิต เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ชื่อหน่วยการเรียนรู้การสืบค้นและแสวงหาความรู้
เป้าหมายการเรียนรู้ (ผลการเรียนรู้)
4. ศึกษำ ค้นคว้ำ แสวงหำควำมรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก จำกแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ
5. ตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของแหล่งที่มำของข้อมูล
6. วิเครำะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมำะสม

ผู้เรียนรู้อะไร (สาระการเรียนรู้)
1. วิธีกำรสืบค้น ค้นคว้ำและแสวงหำควำมรู้เกี่ยวกับ
สมมติฐำน
2. กำรหำควำมรู้และสำรสนเทศจำกแหล่งปฐมภูมิ
และทุติยภูมิ
3. วิธีกำรตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล
4. ลักษณะของข้อมูลและสำรสนเทศที่น่ำเชื่อถือ

ผู้เรียนท�าอะไรได้ (ทักษะ/กระบวนการ)
1. ค้นคว้ำและแสวงหำควำมรู้เกี่ยวกับสมมติฐำนได้
2. แสวงหำควำมรู้และสำรสนเทศจำกแหล่งปฐมภูมิ
และทุติยภูมิได้
3. ตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล
4. ท�ำงำนร่วมกับผู้อื่นตำมกระบวนกำรกลุ่ม
5. วิพำกษ์ควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล
6. ด�ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและสำรสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับสมมติฐำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ควำมซื่อสัตย์ สุจริต 2. ใฝ่เรียนรู้ 3. มุ่งมั่นในกำรท�ำงำน
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ความเข้าใจทีค่ งทน (สาระส�าคัญ/ความคิดรวบยอด) ค�าถามส�าคัญ
1. จะแสวงหำวิธีกำรสืบค้น ค้นคว้ำหำควำมรู้
1. กำรสืบค้น ค้นคว้ำแสวงหำควำมรู้เกี่ยวกับ
และสำรสนเทศจำกแหล่งปฐมภูมิได้อย่ำงไร
สมมติฐำนจำกแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิ
2. จะแสวงหำวิธีกำรสืบค้น ค้นคว้ำหำควำมรู้
และสำรสนเทศจำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย
และสำรสนเทศจำกแหล่งทุติภูมิได้อย่ำงไร
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. จะแสวงหำวิธีกำรสืบค้น ค้นคว้ำหำควำมรู้
และสำรสนเทศจำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย
และมีประสิทธิภำพได้อย่ำงไร

ประเด็นการประเมิน
กำรอธิบำยเหตุผล
ในกำรเลือกข้อมูล

ควำมเพียรพยำยำม
ในกำรสืบค้นข้อมูล

ระดับคะแนน
ดีเยี่ยม (4)

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

มีร่องรอยและแสดง
เหตุผลอย่ำงสมเหตุ
สมผลในกำรเลือกข้อมูล
ที่มีควำมสอดคล้องกับ
ประเด็น/ค�ำถำม
ที่นักเรียนศึกษำค้นคว้ำ
หรือแสดงเหตุผล
ทีไ่ ม่เลือกข้อมูลทีไ่ ด้จำก
กำรสืบค้นข้อมูลด้วย
วิธีกำรต่ำง ๆ
นักเรียนสืบค้นข้อมูล
จำกแหล่งกำรเรียนรู้
ไม่นอ้ ยกว่ำ 5 แหล่งและ
ใช้วิธีกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลหลำกหลำยวิธี

แสดงเหตุผลอย่ำง
สมเหตุสมผลในกำร
เลือกข้อมูลที่มีควำม
สอดคล้องกับประเด็น/
ค�ำถำมที่นักเรียน
ศึกษำค้นคว้ำ

แสดงเหตุผลในกำร
เลือกข้อมูลที่มีควำม
สอดคล้องกับประเด็น/
ค�ำถำมที่นักเรียนศึกษำ
ค้นคว้ำ ยังไม่ชัดเจน
รวมทั้งยังไม่สำมำรถ
แสดงเหตุผลที่ไม่เลือก
ข้อมูลที่ได้จำกกำร
สืบค้นข้อมูลด้วยวิธีกำร
ต่ำง ๆ
นักเรียนสืบค้นข้อมูล
จำกแหล่งกำรเรียนรู้
จ�ำนวน 3 แหล่ง

ไม่มีร่องรอยและ
ไม่สำมำรถแสดงเหตุผล
ในกำรเลือกข้อมูล

นักเรียนสืบค้นข้อมูล
จำกแหล่งกำรเรียนรู้
ระหว่ำง 4 - 5 แหล่ง
กำรเรียนรู้ และใช้วธิ กี ำร
เก็บรวบรวมข้อมูล
หลำกหลำยวิธี

นักเรียนสืบค้นข้อมูล
จำกแหล่งกำรเรียนรู้
น้อยกว่ำ 3 แหล่ง

ฉบับแก้ไข 2565

เกณฑ์การประเมินภาระงาน/ชิ้นงาน (ระบุประเด็นประเมิน)
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ภาระงานรวบยอด/ชิ้นงาน
1. แฟ้มสะสมผลงำนกำรเก็บรวบรวม ข้อมูล ควำมรู้และสำรสนเทศเกี่ยวกับสมมติฐำนรำยบุคคลหรือรำยกลุ่ม
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การออกแบบการวัดผลประเมินผล

ประเด็นการประเมิน

ระดับคะแนน
ดีเยี่ยม (4)

กำรจัดระบบกับข้อมูล นักเรียนจัดกลุ่มและ
ที่ได้จำกกำรสืบค้น
เรียบเรียงข้อมูลที่
สอดคล้องกับค�ำถำม
อย่ำงเป็นระบบ
สำมำรถน�ำไปใช้
วิเครำะห์ข้อมูล
ได้สะดวก

ควำมชัดเจนและ
ควำมสมบูรณ์ของ
เนื้อหำ

มีข้อมูลครบถ้วน
สมบูรณ์ ถูกต้อง
ตำมเนื้อหำของ
ประเด็นที่นักเรียน
ศึกษำและสำมำรถ
น�ำมำเขียนสรุป
องค์ควำมรู้

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

นักเรียนจัดกลุ่มข้อมูล
ได้สอดคล้องกับค�ำถำม
อย่ำงเป็นระบบ
สำมำรถน�ำไปใช้
วิเครำะห์ข้อมูล
ได้สะดวก แต่กำร
เรียบเรียงข้อมูล
ยังไม่สอดคล้องกับ
แผนกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล

นักเรียนจัดกลุ่มข้อมูล
ได้สอดคล้องกับค�ำถำม
แต่ยังไม่เป็นระบบ
ที่สำมำรถน�ำไปใช้
วิเครำะห์ข้อมูล
ได้สะดวก แต่กำร
เรียบเรียงข้อมูล
ยังไม่สอดคล้องกับ
แผนกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล

นักเรียนไม่มีกำร
จัดกลุ่มข้อมูลและ
เรียบเรียงข้อมูลอย่ำง
เป็นระบบ ไม่สะดวก
ในกำรน�ำไปวิเครำะห์
หรือสรุปองค์ควำมรู้

มีข้อมูลบำงประเด็น
ทีย่ งั ไม่ถกู ต้อง นักเรียน
ต้องค้นคว้ำเพิ่มเติม
เพื่อน�ำมำเขียนสรุป
องค์ควำมรู้
ให้สมบูรณ์ถูกต้อง

มีข้อมูลหลำยประเด็น
ทีย่ งั ไม่สมบูรณ์นกั เรียน
ต้องค้นคว้ำเพิ่มเติม
เพื่อน�ำมำเขียนสรุป
องค์ควำมรู้ให้สมบูรณ์
ถูกต้อง

ข้อมูลที่ได้ไม่มีควำม
ชัดเจนและไม่สำมำรถ
น�ำไปสรุปเป็น
องค์ควำมรู้ได้สมบูรณ์
ถูกต้อง
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ร่องรอยการเรียนรู้อื่น ๆ
1. แบบบันทึกกำรรวบรวมข้อมูล
2. แบบบันทึกกำรตรวจสอบคุณภำพของข้อมูล
3. แบบบันทึกพฤติกรรมกำรเรียนและกระบวนกำรท�ำงำนร่วมกัน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ตัวอย่ำงแฟ้มสะสมผลงำน
2. ตัวอย่ำงข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ
3. แหล่งสืบค้นและอ้ำงอิง เช่น อินเทอร์เน็ต สื่อและรำยกำรโทรทัศน์ ต�ำรำและหนังสือ สิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ บุคคล
แหล่งเรียนรู้ เป็นต้น
4. แผนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและสำรสนเทศรำยบุคคลหรือรำยกลุ่ม
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กิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรียนสืบค้น ค้นคว้ำและแสวงหำควำมรู้เกี่ยวกับสมมติฐำนจำกแหล่งปฐมภูมิและทุติยภูมิตำมแผน
กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองที่ก�ำหนดไว้
2. นักเรียนรำยบุคคลหรือรำยกลุ่มน�ำเสนอข้อมูลและสำรสนเทศในชั้นเรียน เพื่อให้ครูและนักเรียนอภิปรำย
ตรวจสอบควำมครบถ้วนของข้อมูลและสำรสนเทศ
3. นักเรียนน�ำข้อเสนอแนะมำปรับปรุงวิธีกำรสืบค้น ค้นคว้ำและแสวงหำข้อมูลและสำรสนเทศในประเด็น
หรือเรื่องที่ตนเองศึกษำจำกแหล่งข้อมูลที่หลำกหลำย
4. นักเรียนรวบรวมข้อมูลและสำรสนเทศในแฟ้มสะสมผลงำน แล้วน�ำข้อมูลและสำรสนเทศที่ได้น�ำเสนอต่อ
ครูทปี่ รึกษำอย่ำงต่อเนือ่ ง สม�ำ่ เสมอ เพือ่ ก�ำกับและติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรลงพืน้ ทีเ่ ก็บรวบรวมข้อมูล
หรือกำรควำมก้ำวหน้ำของกำรสืบค้น
5. นักเรียนด�ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นค�ำถำมให้ครบทุกประเด็น หรือด�ำเนินกำร
ตำมข้อเสนอแนะของครูที่ปรึกษำ ซึ่งเสนอแนะให้นักเรียนเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่ได้ข้อมูล
ยังไม่เพียงพอหรือมีคณ
ุ ภำพทีจ่ ะน�ำไปใช้ในกำรสรุปองค์ควำมรู้ หรือเก็บรวบรวมข้อมูลเพิม่ เติมในแหล่งข้อมูล
ที่น่ำเชื่อถือ
6. นักเรียนรำยบุคคลหรือรำยกลุ่ม ฝึกกำรวิเครำะห์ข้อมูล โดยจัดหมวดหมู่ข้อมูลและสำรสนเทศ เช่น
ข้อมูลเชิงปริมำณ ข้อมูลเชิงคุณภำพ ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นระบบ อำจจะใช้รูปแบบกำรจัดหมวดหมู่ข้อมูล
แบบตำรำง กำรสร้ำง mind mapping เป็นต้น
7. หำกข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำ เป็นข้อมูลเชิงปริมำณที่สำมำรถน�ำมำวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ นักเรียน
ด�ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐำนและน�ำเสนอข้อมูลโดยใช้กรำฟรูปแบบต่ำงๆ
8. นักเรียนรำยบุคคลหรือรำยกลุ่มตรวจทำนข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล เก็บรวบรวมผลกำริเครำะห์ข้อมูล
ในแฟ้มสะสมผลงำน
9. นักเรียนรำยบุคคลหรือรำยกลุ่มน�ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลและข้อมูลที่ได้จำกเก็บรวบรวมข้อมูล
ที่ส�ำเร็จตำมแผนกำรศึกษำต่อครูที่ปรึกษำ เพื่ออภิปรำย วิพำกษ์เกี่ยวกับข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล
10. นักเรียนน�ำข้อเสนอแนะมำปรับปรุงและวิเครำะห์ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้ครบตำมประเด็นค�ำถำม
และมีควำมชัดเจน ซึ่งจะน�ำไปใช้ในกำรสรุปองค์ควำมรู้
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การวางแผนการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การสรุปองค์ความรู้และเห็นคุณค่า เวลา 12 ชั่วโมง
วิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
รหัสวิชา I30201 จ�านวน 1.0 หน่วยกิต เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การสรุปองค์ความรู้และเห็นคุณค่า
เป้าหมายการเรียนรู้ (ผลการเรียนรู้)
7. สังเครำะห์สรุปองค์ควำมรู้ โดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม
8. เสนอแนวคิด กำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบด้วยองค์ควำมรู้จำกกำรค้นพบ
ความเข้าใจทีค่ งทน (สาระส�าคัญ/ความคิดรวบยอด) ค�าถามส�าคัญ
1. กำรสังเครำะห์องค์ควำมรู้โดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม 1. จะด�ำเนินกำรสรุปองค์ควำมรู้ได้อย่ำงไร
2. จะน�ำองค์ควำมรู้ไปถ่ำยทอดสู่กำรแก้ปัญหำ
2. กำรเรียบเรียงและเขียนรำยงำนกำรศึกษำ
หรือน�ำเสนอต่อสำธำรณะอย่ำงไร
3. กำรน�ำเสนอข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐำน
ผู้เรียนรู้อะไร (สาระการเรียนรู้)
1. กำรอ่ำนจับใจควำมส�ำคัญ
2. กำรเขียนสรุปควำมรู้
3. กำรเขียนควำมเรียง
4. กำรน�ำเสนอโดยกำรเขียน

ผู้เรียนท�าอะไรได้ (ทักษะ/กระบวนการ)
1. อ่ำนและจับใจควำมส�ำคัญได้
2. เขียนสรุปควำมจำกเรื่องที่ค้นคว้ำได้
3. เขียนควำมเรียงจำกกำรเขียนสรุปควำมได้
4. น�ำเสนอผลงำนจำกกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยกำรเขียน
รำยงำนหรือน�ำเสนอในรูปแบบอืน่ ๆ ทีน่ ำ่ สนใจได้
5. ทักษะกำรน�ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติพื้นฐำน
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ควำมซื่อสัตย์ สุจริต 2. ใฝ่เรียนรู้ 3. มุ่งมั่นในกำรท�ำงำน 4. จิตสำธำรณะ

ระดับคุณภาพ

ค�าอธิบายระดับคุณภาพ

ดีมำก (4)

มีกำรวำงแผนกำรท�ำงำนอย่ำงเป็นระบบ สมำชิกในกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วม และมีบทบำท
ในกำรสรุปองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำรำยกลุ่มหรือรำยบุคคลนักเรียน มีกำรสรุป
องค์ควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ น�ำเสนอเนื้อหำสำระของประเด็นที่ศึกษำหรือน�ำเสนอ
องค์ควำมรู้รูปแบบต่ำง ๆ หลำกหลำย ซึ่งได้จำกกำรศึกษำ มีกำรน�ำเสนอในชั้นเรียน
เพื่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครอบคลุมทุกด้ำนมีควำมชัดเจนและถูกต้องตำมหลักกำร
น�ำเสนอองค์ควำมรู้ที่นักเรียนเลือกใช้
มีกำรวำงแผนกำรท�ำงำนอย่ำงเป็นระบบ สมำชิกในกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วม และมีบทบำท
ในกำรสรุปองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำรำยกลุ่มหรือรำยบุคคลนักเรียนมีกำรสรุป
องค์ควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ น�ำเสนอเนื้อหำสำระของประเด็นที่ศึกษำหรือน�ำเสนอ
องค์ควำมรู้รูปแบบต่ำง ๆ หลำกหลำย ซึ่งได้จำกกำรศึกษำ มีกำรน�ำเสนอในชั้นเรียน
เพื่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครอบคลุมทุกด้ำนมีถูกต้องตำมหลักกำรน�ำเสนอองค์ควำมรู้
ที่นักเรียนเลือกใช้ แต่ขำดควำมชัดเจนบำงส่วนซึ่งต้องแก้ไขให้ถูกต้อง
มีกำรวำงแผนกำรท�ำงำนอย่ำงเป็นระบบ สมำชิกในกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วม และมีบทบำท
ในกำรสรุปองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำรำยกลุ่มหรือรำยบุคคลนักเรียนมีกำรสรุป
องค์ควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ น�ำเสนอเนื้อหำสำระของประเด็นที่ศึกษำหรือน�ำเสนอ
องค์ควำมรู้รูปแบบต่ำง ๆ หลำกหลำย ซึ่งได้จำกกำรศึกษำ มีกำรน�ำเสนอในชั้นเรียน
เพื่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครอบคลุมบำงด้ำนมีถูกต้องตำมหลักกำรน�ำเสนอองค์ควำมรู้
ที่นักเรียนเลือกใช้บำงส่วนและขำดควำมชัดเจนบำงส่วน
นักเรียนมีกำรวำงแผนกำรสรุปองค์ควำมรู้ แต่เนื้อหำกำรน�ำเสนอยังไม่ชัดเจน น�ำเสนอ
เนื้ อ หำสำระของประเด็ น ที่ ศึ ก ษำหรื อ น� ำ เสนอองค์ ค วำมรู ้ ที่ ไ ด้ จ ำกกำรศึ ก ษำเพื่ อ
กำรแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ยั ง ไม่ ชั ด เจนหลำยประเด็ น มี ข ้ อ มู ล ยื น ยั น หรื อ น� ำ เสนอ
องค์ควำมรู้ไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือประเด็นค�ำถำมที่นักเรียน
วำงแผนไว้ ต้องน�ำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมและวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีกำรเหมำะสม
เพื่อควำมชัดเจนยิ่งขึ้น

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

ร่องรอยการเรียนรู้อื่น ๆ
1. แบบบันทึกที่เกี่ยวกับกำรสังเครำะห์สรุปองค์ควำมรู้
2. แบบบันทึกกำรตรวจสอบคุณภำพงำนเขียน
3. แบบบันทึกพฤติกรรมและกระบวนกำรท�ำงำน
4. แฟ้มสะสมผลงำน
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เกณฑ์การประเมินภาระงาน/ชิ้นงาน (ระบุประเด็นประเมิน)
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ภาระงานรวบยอด/ชิ้นงาน
1. กำรสรุปองค์ควำมรู้และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้

141

การออกแบบการวัดผลประเมินผล

การวางแผนการเรียนรู้
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สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ตัวอย่ำงรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำ
2. ตัวอย่ำงกำรเขียน mind mapping
3. ตัวอย่ำงกำรน�ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ตำรำงและกรำฟ
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กิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรียนรำยบุคคลหรือรำยกลุม่ ศึกษำจำกกรณีตวั อย่ำงกำรเขียนรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำ ตัวอย่ำงกำรเขียน
mind mapping และตัวอย่ำงกำรน�ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ตำรำงและกรำฟ
2. เมื่อนักเรียนศึกษำแล้วออกแบบและวำงแผนกำรสรุปองค์ควำมรู้ โดยให้เลือกรูปแบบที่นักเรียนถนัด
และสนใจ เช่น กำรเขียนรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำ กำรเขียน mind mapping กำรสรุปองค์ควำมรู้
โดยใช้ตำรำง กรำฟ เป็นต้น
3. นักเรียนรำยบุคคลหรือรำยกลุ่มเขียนสรุปองค์ควำมรู้ตำมรูปแบบที่ออกแบบและวำงแผนไว้ ซึ่งต้อง
เขียนให้ครบองค์ประกอบของกำรเขียนรำยงำนครบองค์ประกอบกำรเขียน mind mapping หรือน�ำเสนอ
โดยตำรำง กรำฟให้มีควำมเหมำะสม ชัดเจน
4. นักเรียนรำยบุคคลหรือรำยกลุม่ น�ำเสนอกำรสรุปองค์ควำมรูใ้ นชัน้ เรียน เพือ่ ให้ครูและเพือ่ นนักเรียนร่วมกัน
ตรวจสอบควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำวิพำกษ์ผลกำรศึกษำค้นคว้ำ ว่ำมีควำมสอดคล้อง ตรงประเด็น
และตอบประเด็นค�ำถำมได้ลุ่มลึกและมีข้อมูลยืนยันที่เพียงพอและน่ำเชื่อถือ
5. นักเรียนรำยบุคคลหรือรำยกลุ่มปรับปรุงผลงำนกำรสรุปองค์ควำมรู้ตำมข้อเสนอแนะให้มีควำมชัดเจน
ถูกต้อง ตรวจสอบควำมสอดคล้องของข้อมูลกับประเด็นค�ำถำมและทบทวนควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล
ที่น�ำมำใช้ในกำรสังเครำะห์ข้อมูล
6. หน่วยกำรเรียนรู้นี้ครูผู้สอนอำจจะมอบภำระงำนที่มีควำมสอดคล้องกับศักยภำพในกำรเรียนของนักเรียน
เป็นส�ำคัญ เช่น กำรมอบหมำยในสรุปองค์ควำมรู้ในรูปแบบกำรเขียนรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำ รูปแบบ
กำรเขียน mind mapping หรือกำรสรุปองค์ควำมรู้รูปแบบตำรำงหรือกรำฟ แล้วจัดเก็บผลงำนในแฟ้ม
สะสมผลงำนหรือส�ำหรับนักเรียนบำงกลุ่มอำจใช้รูปแบบกำรสอบถำมแบบปำกเปล่ำเพื่อให้นักเรียนพูด
น�ำเสนอองค์ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรลงพื้นที่ศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง
7. ครูสอบถำมนักเรียนหรือให้นักเรียนรำยบุคคลหรือรำยกลุ่มน�ำเสนอแนวคิด กำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็น
ระบบด้วยองค์ควำมรู้จำกกำรค้นพบในชั้นเรียนเพื่อเปิดประเด็นกำรอภิปรำยหำแนวทำงในกำรน�ำ
องค์ควำมรู้ไปใช้ในกำรบริกำรสังคมหรือแก้ปัญหำที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหรือเรื่องที่นักเรียนศึกษำ

จ�านวน 1.0 หน่วยกิต

เวลำ 40 ชั่วโมง/ภำคเรียน

ศึกษำ เรียบเรียงและเขียนถ่ำยทอดควำมคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์จำกรำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำง
องค์ควำมรู้ด้วยตนเอง (Research and Knowledge Formation) เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันและสังคมโลก
โดยเขียนโครงร่ำง บทน�ำ เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปแบบของรำยงำนเชิงวิชำกำรเป็นภำษำไทย ควำมยำวจ�ำนวน
4,000 ค�ำ หรือเป็นภำษำอังกฤษ ควำมยำว 2,000 ค�ำ มีกำรอ้ำงอิงแหล่งควำมรู้ ที่น่ำเชื่อถือได้อย่ำงหลำกหลำย
ทั้งในและต่ำงประเทศ เรียบเรียงและถ่ำยทอดสื่อสำร น�ำเสนอควำมคิดอย่ำงชัดเจนเป็นระบบ มีกำรน�ำเสนอ
ผลงำนในรูปแบบเดี่ยว (Oral individual) หรือกลุ่ม (Oral panel presentation) โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
ที่หลำกหลำยและมีกำรเผยแพร่ผลงำนสู่สำธำรณะ เพื่อให้เกิดทักษะกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ เห็นประโยชน์
และเห็นคุณค่ำในกำรสร้ำงสรรค์งำนและถ่ำยทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สำธำรณะ
ผลการเรียนรู้
1. วำงโครงร่ำงกำรเขียนตำมหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีกำรเขียนโครงร่ำงรำยงำนเชิงวิชำกำร
2. เขียนรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำองค์ควำมรู้เชิงวิชำกำรเป็นภำษำไทย ควำมยำวจ�ำนวน 4,000 ค�ำ
หรือภำษำอังกฤษ ควำมยำวจ�ำนวน 2,000 ค�ำ
3. น�ำเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจำกองค์ควำมรู้ที่ศึกษำในรูปแบบเดี่ยว (Oral Individual Presentation)
หรือกลุ่ม (Oral Panel Presentation) โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลำกหลำย
4. เผยแพร่ผลงำนสู่สำธำรณะโดยใช้กำรสนทนำ/วิพำกษ์ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Social media
online E-conference เป็นต้น
5. เห็นประโยชน์และคุณค่ำในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนและถ่ำยทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์

ฉบับแก้ไข 2565

รหัสวิชา I30202

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
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วิชาการสื่อสารและการน�าเสนอ (IS2)
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ค�าอธิบายรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา
วิชาการสื่อสารและน�าเสนอ (IS2)
รหัสวิชา I30202
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

1 หลักกำรเขียนงำน
เชิงวิชำกำร
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2 ICT กับกำรน�ำเสนอ
ผลงำน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
จ�านวน 1.0 หน่วยกิต
ผลการเรียนรู้

1. วำงโครงร่ำงกำรเขียนตำม
หลักเกณฑ์ องค์ประกอบและ
วิธีกำรเขียนโครงร่ำงรำยงำน
เชิงวิชำกำร
2. เขียนรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำ
องค์ควำมรู้เชิงวิชำกำรเป็น
ภำษำไทย ควำมยำวจ�ำนวน
4,000 ค�ำ หรือภำษำอังกฤษ
ควำมยำวจ�ำนวน 2,000 ค�ำ
3. น�ำเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจำก
องค์ควำมรู้ที่ศึกษำในรูปแบบ
เดี่ยว (Oral Individual
Presentation) หรือกลุ่ม
(Oral Panel Presentation)
โดยใช้สื่อและอุปกรณ์
ในกำรน�ำเสนอได้อย่ำง
เหมำะสม

เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
สาระส�าคัญ

เวลา น�าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

กำรเขียนรำยงำนเชิงวิชำกำร
หมำยถึง งำนเขียนทำงวิชำกำร
ที่เกิดจำกกำรศึกษำค้นคว้ำ
รวบรวมข้อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ

16

40

กำรน�ำเสนอข้อค้นพบหรือ
องค์ควำมรู้ด้วยสื่อประสม
ที่หลำกหลำย

16

40

สาระส�าคัญ

4. เผยแพร่ผลงำนสู่สำธำรณะ
โดยใช้กำรสนทนำ/วิพำกษ์
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น
Social media online
E-conference เป็นต้น
5. เห็นประโยชน์และคุณค่ำ
ในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนและ
ถ่ำยทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็น
ประโยชน์

กำรเผยแพร่ผลงำนเช่น กำรจัด
นิทรรศกำรผลงำน สื่อกำรเรียนรู้
ในรูปแบบต่ำง ๆ ที่หลำกหลำย
ซึ่งมีควำมสัมพันธ์กัน รวมทั้งมี
กำรวำงแผนกำรน�ำเสนอเผยแพร่
ผลงำนอย่ำงเป็นระบบ สำมำรถ
เร้ำควำมสนใจให้ผู้ชมมีส่วนร่วม
ในกำรน�ำเสนอผลงำน

8

20

รวม

40

100
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3 กำรเผยแพร่ผลงำน
และน�ำเสนอต่อ
สำธำรณะ

เวลา น�าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

ผลการเรียนรู้
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ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
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ที่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชื่อหน่วยการเรียนรู้หลักการเขียนงานเชิงวิชาการ
วิชาการสื่อสารและการน�าเสนอ (IS2)
รหัสวิชา I30202
จ�านวน 1.0 หน่วยกิต

เวลา 16 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน

ชื่อหน่วยการเรียนรู้หลักการเขียนงานเชิงวิชาการ

ความเข้าใจทีค่ งทน (สาระส�าคัญ/ความคิดรวบยอด)
กำรเขียนโครงร่ำงรำยงำนเชิงวิชำกำรซึ่งมี
องค์ประกอบด้วยชื่อเรื่อง ควำมน�ำ วัตถุประสงค์
สมมติฐำน ขอบเขตกำรศึกษำ เนื้อหำ วิธีกำรศึกษำ
และกำรเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นกำรวำงแผนกำรเขียน
รำยงำนเชิงวิชำกำรอย่ำงเป็นระบบ และกำรตรวจสอบ
ทั้งด้วยตนเอง และเพื่อนช่วยตรวจสอบ
โดยใช้สัญลักษณ์ในกำรตรวจสอบช่วยให้รำยงำน
เชิงวิชำกำรนั้นถูกต้องแม่นย�ำและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ค�าถามส�าคัญ
1. องค์ประกอบของกำรเขียนโครงร่ำงรำยงำน
เชิงวิชำกำรมีอะไรบ้ำง
2. กำรเขียนโครงร่ำงรำยงำนเชิงวิชำกำรที่สมบูรณ์
มีลักษณะอย่ำงไร
3. ตรวจสอบจ�ำนวนหน้ำและค�ำที่ใช้ในกำรเขียน
รำยงำนเชิงวิชำกำรอย่ำงไร

ผู้เรียนรู้อะไร (สาระการเรียนรู้)
องค์ประกอบของโครงร่ำงกำรเขียนรำยงำน
เชิงวิชำกำรประกอบด้วย ชือ่ เรือ่ งควำมน�ำวัตถุประสงค์
สมมติฐำน (ถ้ำมี) ขอบเขตกำรศึกษำค้นคว้ำวิธีกำร
ศึกษำและเก็บรวบรวมข้อมูล ผลกำรศึกษำค้นคว้ำ
สรุปผลและอภิปรำยผล บรรณำนุกรม

ผู้เรียนท�าอะไรได้ (ทักษะ/ทักษะกระบวนการ)
1. เขียนโครงร่ำงรำยงำนเชิงวิชำกำร
2. ท�ำงำนร่วมกับผู้อื่นตำมกระบวนกำรกลุ่ม
3. ตรวจสอบงำนเขียนโครงร่ำงเชิงวิชำกำร
4. วิพำกษ์งำนเขียนโครงร่ำงของผู้อื่น
5. น�ำข้อวิพำกษ์มำปรับปรุงงำนเขียนโครงร่ำงรำยงำน
ของตนได้
6. กำรเขียนบทควำมเชิงวิชำกำร
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. มีวินัย 2. ใฝ่เรียนรู้ 3. มุ่งมั่นในกำรท�ำงำน
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เป้าหมายการเรียนรู้ (ผลการเรียนรู้)
1. วำงโครงร่ำงกำรเขียนตำมหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีกำรเขียนโครงร่ำงกำรเขียนรำยงำนเชิงวิชำกำร
2. เขียนรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำองค์ควำมรู้เชิงวิชำกำรเป็นภำษำไทย ควำมยำวจ�ำนวน 4,000 ค�ำ
หรือภำษำอังกฤษ ควำมยำวจ�ำนวน 2,000 ค�ำ

การออกแบบการวัดผลประเมินผล
ภาระงานรวบยอด/ชิ้นงาน
1. โครงร่ำงรำยงำนเชิงวิชำกำร
2. บทควำมเชิงวิชำกำรเป็นภำษำไทย ควำมยำวจ�ำนวน 4,000 ค�ำ หรือภำษำอังกฤษ

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

เขียนโครงร่ำง
องค์ควำมรู้ที่ได้จำก
กำรศึกษำ

เขียนโครงร่ำงองค์
ควำมรู้จำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำอย่ำงเป็นระบบ
ได้ครบองค์ประกอบ
และถูกต้อง

เขียนโครงร่ำงองค์
ควำมรู้จำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำอย่ำงเป็นระบบ
ได้ครบองค์ประกอบ
แต่มีบำงประเด็นที่ต้อง
แก้ไขหรือเพิ่มเติมให้มี
ควำมสมบูรณ์ถูกต้อง

เขียนโครงร่ำงองค์
ควำมรู้จำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำอย่ำงเป็นระบบ
ได้ครบองค์ประกอบ
แต่มีหลำยประเด็น
ที่ต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ให้มีควำมสมบูรณ์
ถูกต้อง

เขียนโครงร่ำงองค์
ควำมรู้จำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำได้ยังไม่ครบ
องค์ประกอบ และมี
หลำยประเด็นที่ต้อง
แก้ไขหรือเพิ่มเติมให้มี
ควำมสมบูรณ์ถูกต้อง

เขียนรำยงำนกำรศึกษำ
ค้นคว้ำเชิงวิชำกำรเป็น
ภำษำไทย ควำมยำว
4,000 ค�ำ หรือเป็น
ภำษำอังกฤษ ควำมยำว
2,000 ค�ำ

เขียนรำยงำนกำรศึกษำ
ค้นคว้ำเชิงวิชำกำรเป็น
ภำษำไทย ควำมยำว
4,000 ค�ำหรือเป็น
ภำษำอังกฤษ ควำมยำว
2,000 ค�ำ เนื้อหำ สำระ
ถูกต้อง น่ำสนใจ สือ่ สำร
เข้ำใจได้ง่ำย มีกำร
อ้ำงอิงแหล่งข้อมูล
ที่น่ำเชื่อถือ

เขียนรำยงำนกำรศึกษำ
ค้นคว้ำเชิงวิชำกำรเป็น
ภำษำไทย ควำมยำว
4,000 ค�ำหรือเป็น
ภำษำอังกฤษ ควำมยำว
2,000 ค�ำ น่ำสนใจ
สื่อสำรเข้ำใจได้ง่ำย
มีกำรอ้ำงอิงแหล่งข้อมูล
ที่น่ำเชื่อถือ แต่ต้อง
เพิ่มเนื้อหำ สำระ
บำงประเด็น

เขียนรำยงำนกำรศึกษำ
ค้นคว้ำเชิงวิชำกำรเป็น
ภำษำไทย ควำมยำว
4,000 ค�ำหรือเป็น
ภำษำอังกฤษ ควำมยำว
2,000 ค�ำ น่ำสนใจ
สื่อสำรเข้ำใจได้ง่ำย
มีกำรอ้ำงอิงแหล่งข้อมูล
ที่น่ำเชื่อถือ แต่ต้อง
เพิ่มเนื้อหำ สำระ
หลำยประเด็นเพื่อให้
ถูกต้อง

เขียนรำยงำน กำรศึกษำ
ค้นคว้ำเป็นภำษำไทย
ควำมยำวน้อยกว่ำ
เกณฑ์ทกี่ ำ� หนดและต้อง
เพิ่มเนื้อหำ สำระหลำย
ประเด็นเพื่อให้ถูกต้อง
สมบูรณ์

ร่องรอยการเรียนรู้อื่น ๆ
1. แบบบันทึกกำรประเมินกำรเขียนโครงร่ำงรำยงำนเชิงวิชำกำร
2. แบบบันทึกกำรประเมินบทควำมเชิงวิชำกำร
3. วำรสำรวิชำกำรในรูปแบบสิ่งพิมพ์หรือออนไลน์
4. แบบบันทึกพฤติกรรมกำรเรียนรู้และท�ำงำนร่วมกัน

ฉบับแก้ไข 2565

ดีเยี่ยม (4)

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

ประเด็นการประเมิน

ระดับคะแนน
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เกณฑ์การประเมินภาระงาน/ชิ้นงาน (ระบุประเด็นประเมิน)

กิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรียนรำยบุคคลหรือรำยกลุ่มศึกษำน�ำเสนอผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำหรืองำนวิจัย จำกตัวอย่ำงกำรเขียน
โครงร่ำงรำยงำนเชิงวิชำกำรและบทควำมทำงวิชำกำร เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือรวมบทควำม เอกสำร
ประกอบกำรประชุม (Proceeding) บทควำมเผยแพร่ในวำรสำร นิตยสำร สิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ เป็นต้น
ศึกษำองค์ประกอบกำรเขียนบทควำมเชิงวิชำกำร โดยให้นกั เรียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุม่ ศึกษำจำกตัวอย่ำง
ที่แตกต่ำงกัน แล้วอภิปรำยถึงองค์ประกอบของบทควำมทำงวิชำกำร
2. ครูควรมีกำรประเมินทักษะกำรพิมพ์เอกสำรโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนรำยบุคคล
และจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติกำรกำรพิมพ์เอกสำรให้นักเรียน เช่น กำรตั้งค่ำกระดำษ กำรเลือกขนำดอักษร
กำรแทรกรูปภำพ ตำรำงหรือกรำฟ กำรตรวจสอบจ�ำนวนค�ำ เป็นต้น
3. เมื่อนักเรียนศึกษำตัวอย่ำงบทควำมทำงวิชำกำรและฝึกทักษะกำรพิมพ์เอกสำรแล้ว ให้นักเรียนร่วมกัน
ฝึกเขียนโครงร่ำงรำยงำนเชิงวิชำกำรให้ครบองค์ประกอบที่ก�ำหนด โดยนักเรียนจะเขียนด้วยลำยมือหรือ
เขียนโดยกำรพิมพ์เอกสำรด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ครูผู้สอนอำจมอบหมำยหรือก�ำหนดภำรงำน
ให้สอดคล้องกับแผนชั้นเรียน เช่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยที่เน้นกำรเรียนภำษำต่ำงประเทศ
อำจก�ำหนดภำรงำนเขียนบทควำมเชิงวิชำกำรเป็นภำษำต่ำงประเทศ อำทิ ภำษำอังกฤษ ภำษำฝรั่งเศส
ภำษำจีน ภำษำเกำหลี ภำษำญี่ปุ่น เป็นต้น
4. นักเรียนรำยบุคคลหรือรำยกลุ่มน�ำเสนอโครงร่ำงรำยงำนต่อครู โดยร่วมกันตรวจสอบและวิพำกษ์
ควำมสมบูรณ์ของโครงร่ำงรำยงำนเชิงวิชำกำรจำกนั้นน�ำข้อเสนอแนะมำปรับปรุงโครงร่ำงรำยงำน
เชิงวิชำกำร
5. นักเรียนแต่ละคนหรือรำยกลุ่ม น�ำโครงร่ำงรำยงำนที่ปรับปรุงแล้ว มำจัดท�ำเป็นบทควำมเชิงวิชำกำร
โดยพิมพ์เอกสำรโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตำมรูปแบบที่ก�ำหนดอย่ำงเป็นทำงกำร
6. นักเรียนส่งบทควำมทำงวิชำกำร โดยเสนอต่อครูและเพือ่ นักเรียนร่วมกันตรวจสอบและวิพำกษ์ควำมสมบูรณ์
ของบทควำมทำงวิชำกำร
7. นักเรียนน�ำข้อเสนอแนะมำปรับปรุงบทควำมเชิงวิชำกำรให้ถูกต้องตำมรูปแบบที่ก�ำหนด และจัดกำรไฟล์
เอกสำรเพื่อน�ำไปใช้ในกำรจัดท�ำวำรสำรวิชำกำร เป็นสิ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำของนักเรียน
หรือน�ำไปแปลงไฟล์น�ำเสนอในรูปแบบวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงเรียน เป็นต้น

ฉบับแก้ไข 2565

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ตัวอย่ำงกำรเขียนโครงร่ำงรำยงำนเชิงวิชำกำรและบทควำมเชิงวิชำกำร
2. แหล่งสืบค้นและกำรอ้ำงอิง เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือรวมบทควำม เอกสำรประกอบกำรประชุม
(Proceeding) บทควำมเผยแพร่ในวำรสำร นิตยสำร สิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ เป็นต้น
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

การวางแผนการเรียนรู้

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ICT กับการน�าเสนอผลงาน
เป้าหมายการเรียนรู้ (ผลการเรียนรู้)
3. น�ำเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจำกองค์ควำมรู้ที่ศึกษำในรูปแบบเดี่ยว (Oral Individual Presentation)
หรือกลุ่ม (Oral Panel Presentation) โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลำกหลำย
ความเข้าใจทีค่ งทน (สาระส�าคัญ/ความคิดรวบยอด)
กำรน�ำเสนอผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำหรือน�ำเสนอ
ข้อค้นพบโดยมีกำรเตรียมควำมพร้อมของผู้น�ำเสนอ
และเลือกรูปแบบประเภทสื่อประสมและน�ำเสนอ
โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นรูปแบบกำรน�ำเสนอ
ที่มีมำตรฐำนและเป็นที่นิยม ซึ่งผู้น�ำเสนอเลือกใช้
รูปแบบกำรน�ำเสนอแต่ละรูปแบบได้ตำมควำม
เหมำะสม

ค�าถามส�าคัญ
1. วิธีกำรน�ำเสนอองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำ
ในรูปแบบเดียวหรือรูปแบบกลุ่ม มีรูปแบบใดบ้ำง
และมีลักษณะเฉพำะแบบใด
2. กำรน�ำเสนอโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่เป็นที่นิยม
มีรูปแบบใดบ้ำง
3. กำรน�ำเสนอโดยใช้สื่อเทคโนโลยีแต่ละรูปแบบ
มีลักษณะเฉพำะแบบใด
4. กำรน�ำเสนอด้วยวำจำมีหลักกำร แนวปฏิบัติ
และกระบวนกำรน�ำเสนออย่ำงไร
5. กำรน�ำเสนอโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่นิยมมีอะไรบ้ำง
และมีแต่ละรูปแบบมีกระบวนกำรน�ำเสนออย่ำงไร

ผู้เรียนรู้อะไร (สาระการเรียนรู้)
1. กำรน�ำเสนอด้วยวำจำ (Oral Presentation)
2. กำรน�ำเสนอโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
3. กำรน�ำเสนอรูปแบบ Poster presentation
4. กำรน�ำเสนอโดยสิ่งพิมพ์รูปแบบต่ำง ๆ

ผู้เรียนท�าอะไรได้ (ทักษะ/ทักษะกระบวนการ)
1. ทักษะกำรพูดน�ำเสนอหน้ำเวที
2. ทักษะกำรใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
3. ทักษะเขียนน�ำเสนอ
4. กระบวนกำรน�ำเสนอด้วยวำจำ
5. กระบวนกำรน�ำเสนอโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
6. ทักษะกำรท�ำงำนร่วมกับผู้อื่น

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. มีวินัย 2. ใฝ่เรียนรู้ 3. มุ่งมั่นในกำรท�ำงำน

ฉบับแก้ไข 2565

เวลา 16 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ICT กับการน�าเสนอผลงาน
วิชาการสื่อสารและการน�าเสนอ (IS2)
รหัสวิชา I30202
จ�านวน 1.0 หน่วยกิต
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

การออกแบบการวัดผลประเมินผล
ภาระงานรวบยอด/ชิ้นงาน
1. กำรน�ำเสนอผลงำนด้วยวำจำ (Oral presentation)
2. กำรน�ำเสนอผลงำนรูปแบบ PPT หรือคลิปสำรคดีหรือหนังสั้นหรืออื่น ๆ
3. กำรน�ำเสนอผลงำนแบบแผ่นพับหรือสมุดเล่มเล็กหรือ Poster presentation
เกณฑ์การประเมินภาระงาน/ชิ้นงาน (ระบุประเด็นประเมิน)
ระดับคะแนน
ดีเยี่ยม (4)

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

น�ำเสนอข้อค้นพบ/
ข้อสรุปประเด็นที่เลือก
ในรูปแบบเดีย่ วหรือกลุม่
โดยใช้สื่อที่เหมำะสม

น�ำเสนอข้อค้นพบ/
ข้อสรุปประเด็นที่เลือก
ในรูปแบบเดี่ยวหรือ
กลุ่ม โดยใช้สื่อที่
เหมำะสม เนือ้ หำถูกต้อง
สอดคล้องกับประเด็น
ทีศ่ กึ ษำ มีควำมน่ำสนใจ

น�ำเสนอข้อค้นพบ/
ข้อสรุปประเด็นที่เลือก
ในรูปแบบเดี่ยวหรือ
กลุ่ม โดยใช้สื่อที่
เหมำะสม สอดคล้องกับ
ประเด็นทีศ่ กึ ษำ มีควำม
น่ำสนใจ แต่ต้อง
ปรับปรุงเนื้อหำ
กำรน�ำเสนอ

น�ำเสนอข้อค้นพบ/
ข้อสรุปประเด็นที่เลือก
ในรูปแบบเดี่ยวหรือ
กลุ่ม โดยใช้สื่อที่
เหมำะสม สอดคล้องกับ
ประเด็นทีศ่ กึ ษำ มีควำม
น่ำสนใจ แต่ต้อง
ปรับปรุงเนื้อหำ
กำรน�ำเสนอถูกต้อง
และเหมำะสมหลำย
ประเด็น

น�ำเสนอข้อค้นพบ/
ข้อสรุปประเด็นที่เลือก
ในรูปแบบเดี่ยวหรือ
กลุ่ม โดยใช้สื่อที่ยัง
ไม่เหมำะสม กับประเด็น
ที่ศึกษำ และต้อง
ปรับปรุงเนื้อหำ
กำรน�ำเสนอถูกต้องและ
เหมำะสมบำงประเด็น

มีทักษะในกำรสื่อสำร

น�ำเสนอผลงำนมีล�ำดับ
ขั้นตอน มีกำรจัดท�ำ
ข้อมูลน�ำเสนอเหมำะสม
ใช้ภำษำสื่อสำรที่ง่ำย
ต่อกำรท�ำควำมเข้ำใจ

น�ำเสนอผลงำนมีล�ำดับ
ขั้ น ตอน มี ก ำรจั ด ท� ำ
ข้อมูลน�ำเสนอเหมำะสม
แต่ใช้ภำษำสื่อสำรหรือ
อธิบำย ผลที่ได้จำกกำร
ศึกษำยังไม่ถูกต้อง

น�ำเสนอผลงำนมีล�ำดับ
ขั้นตอน มีกำรจัดท�ำ
ข้อมูลน�ำเสนอยังไม่
เหมำะสม ต้องแก้ไข
ในบำงประเด็น
ให้ถูกต้องและใช้ภำษำ
สื่อสำรที่ง่ำยต่อกำร
ท�ำควำมเข้ำใจ

ไม่สำมำรถพูดน�ำเสนอ
ผลงำนของตนเอง
ได้อย่ำงเป็นล�ำดับ
ขั้นตอนและ
ไม่ครอบคลุมเนื้อหำ
ของกำรศึกษำ

ฉบับแก้ไข 2565

ร่องรอยการเรียนรู้อื่น ๆ
1. แผนกำรน�ำเสนอผลงำนและโครงร่ำงกำรน�ำเสนอผลงำนในรูปแบบต่ำง ๆ
2. แบบบันทึกกำรประเมินและตรวจสอบกำรน�ำเสนอรูปแบบต่ำง ๆ
3. แบบบันทึกพฤติกรรมกำรเรียนรู้และกำรท�ำงำนร่วมกัน
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ประเด็นการประเมิน

ฉบับแก้ไข 2565
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กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูประเมินทักษะกำรน�ำเสนอของนักเรียนก่อนเรียน โดยประเมินทักษะกำรน�ำเสนอด้วยวำจำ ประเมิน
ทักษะกำรใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปในกำรน�ำเสนอผลงำนแบบพื้นฐำน ประเมินทักษะกำรใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในกำรน�ำเสนอ จำกนั้นวิเครำะห์ข้อมูลแล้วน�ำผลกำรวิเครำะห์มำใช้ในกำรออกแบบกิจกรรม
ส�ำหรับพัฒนำทักษะกำรน�ำเสนอให้นักเรียนในแต่ละรูปแบบ
2. นักเรียนศึกษำรูปแบบกำรน�ำเสนอผลงำนแต่ละรูปแบบ โดยศึกษำจำกตัวอย่ำงกำรน�ำเสนอด้วยวำจำ
กำรน�ำเสนอผลงำนโดยใช้โปรแกรม PPT กำรน�ำเสนอผลงำนโดยแผ่นพับและสมุดเล่มเล็กกำรน�ำเสนอ
ผลงำนโดย Poster รูปแบบที่เป็นมำตรฐำน กำรน�ำเสนอผลงำนรูปแบบสำรคดีหรือหนังสั้น เน้นให้นักเรียน
ศึกษำหลักกำรและแนวทำงกำรน�ำเสนอในแต่ละรูปแบบเพื่อให้เลือกใช้ได้อย่ำงเหมำะสมและน�ำไปใช้
ในกำรน�ำเสนอได้น่ำสนใจ
3. เมื่อนักเรียนศึกษำจำกตัวอย่ำงแล้วให้นักเรียนรำยบุคคลหรือรำยกลุ่มพิจำรณำเลือกรูปแบบกำรน�ำเสนอ
อย่ำงน้อยจ�ำนวน 3 ภำระงำน/ ชิน้ งำน ซึง่ ครูอำจก�ำหนดว่ำหน่วยกำรเรียนรูน้ จี้ ะมีภำระงำนกลำง ทีท่ กุ เรือ่ ง
จะต้องน�ำเสนอและภำรงำนที่นักเรียนเลือกอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ให้เป็นทำงเลือกตำมควำมถนัด
4. นักเรียนเลือกรูปแบบกำรน�ำเสนอผลงำน แล้วจัดท�ำแผนกำรน�ำเสนอและท�ำโครงร่ำงกำรน�ำเสนอให้ครบ
องค์ประกอบของกำรน�ำเสนอแต่ละรูปแบบ
5. นักเรียนน�ำเสนอรูปแบบกำรน�ำเสนอผลงำนและโครงร่ำงกำรน�ำเสนอต่อครูและเพื่อนนักเรียนในชั้นเรียน
เพื่อเปิดเวทีอภิปรำยและวิพำกษ์กำรน�ำเสนอผลงำนแต่ละรูปแบบ
6. ครูรวบรวมและจัดกลุ่มรูปแบบกำรน�ำเสนอ จะท�ำให้ทรำบข้อมูลรูปแบบกำรน�ำเสนอของนักเรียนและ
วำงแผนและออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรูส้ ำ� หรับฝึกทักษะกำรน�ำเสนอบำงรูปแบบทีเ่ ป็นมำตรฐำนให้นกั เรียน
น�ำทักษะและควำมรู้ที่ได้จำกกำรฝึกไปใช้ในกำรสร้ำงสรรค์กำรน�ำเสนอให้มีควำมเหมำะสมและเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
7. รูปแบบกำรน�ำเสนอแต่ละรูปแบบมีลักษณะเฉพำะจ�ำเป็นต้องฝึกให้นักเรียนเกิดทักษะและเข้ำใจ
ในรำยละเอียด เช่น กำรน�ำเสนอโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป PPT จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติกำรให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ทักษะกำรออกแบบและสร้ำงเฟรมกำรน�ำเสนอให้มีควำมเหมำะสมและน่ำสนใจ ฝึกเลือกกำรใช้
อักษรและขนำดตัวอักษรที่น่ำสนใจทั้งนี้อำจเชิญวิทยำกรผู้มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะมำฝึกปฏิบัติกำร
ให้กับนักเรียน
8. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติส�ำหรับกำรน�ำเสนอรูปแบบ Poster ซึ่งมีองค์ประกอบในกำรน�ำเสนอ
ขนำด Poster ขนำดอักษรและกำรจัดวำงที่เป็นลักษณะเฉพำะ ซึ่งรูปแบบกำรน�ำเสนอแบบ Poster
presentation เป็นรูปแบบกำรน�ำเสนอที่เป็นมำตรฐำนสำกลและเป็นที่นิยมในกำรน�ำเสนอผลงำน
ทำงวิชำกำร ทั้งนี้อำจเชิญวิทยำกรผู้มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะมำฝึกปฏิบัติกำรให้กับนักเรียน
9. ครูจดั กิจกรรมให้นกั เรียนฝึกปฏิบตั สิ ำ� หรับกำรน�ำเสนอรูปแบบสือ่ วีดทิ ศั น์หรือกำรท�ำสำรคดี ซึง่ เป็นรูปแบบ
กำรน�ำเสนอที่ทันสมัยเป็นรูปแบบกำรน�ำเสนอที่เป็นมำตรฐำนสำกลและเป็นที่นิยม ทั้งนี้อำจเชิญวิทยำกร
ผู้มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะมำฝึกปฏิบัติกำรให้กับนักเรียนที่มีควำมสนใจ
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การวางแผนการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้ (ต่อ)
10. นักเรียนออกแบบและสร้ำงกำรน�ำเสนอผลงำนโดยใช้รูปแบบที่ก�ำหนดตำมแผนและโครงร่ำงกำรน�ำเสนอ
ในระหว่ำงกำรจัดท�ำผลงำน ครูติดตำมควำมก้ำวหน้ำและให้ค�ำแนะน�ำหรือเชิญผู้เชี่ยวชำญให้ค�ำแนะน�ำ
และช่วยเหลือนักเรียนระหว่ำงกำรด�ำเนินกำร
11. ครูจดั เวทีศกั ยภำพนักเรียนระดับชัน้ เรียน ให้นกั เรียนน�ำเสนอผลงำนในชัน้ เรียน เพือ่ ให้ครูและเพือ่ นนักเรียน
วิพำกษ์และเสนอแนะเกี่ยวกับกำรน�ำเสนอ
12. นักเรียนน�ำข้อเสนอแนะมำปรับปรุงกำรน�ำเสนอให้มีควำมเหมำะสม ถูกต้องและมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
13. ครูรวบรวมผลงำนกำรน�ำเสนอของนักเรียนตำมข้อตกลงของแต่ละกลุ่ม ผลงำนอำจอยู่ในรูปไฟล์ เอกสำร
สิ่งพิมพ์ เป็นต้น ซึ่งอำจน�ำไปใช้จัดท�ำคลังควำมรู้และข้อมูลกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองในระดับโรงเรียน
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สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ตัวอย่ำงกำรน�ำเสนอผลงำนด้วยวำจำ
2. ตัวอย่ำงกำรน�ำเสนอผลงำนโดยใช้โปรแกรม PPT
3. ตัวอย่ำงกำรน�ำเสนอผลงำนโดยใช้ Poster
4. ตัวอย่ำงกำรน�ำเสนอผลงำนรูปแบบ Social media
5. ตัวอย่ำงกำรน�ำเสนอผลงำนรูปแบบแผ่นพับและสมุดเล่มเล็ก
6. ตัวอย่ำงกำรน�ำเสนอผลงำนรูปแบบวีดิทัศน์ สำรคดี หรือหนังสั้น

ชื่อหน่วยการเรียนรู้การเผยแพร่ผลงานและน�าเสนอต่อสาธารณะ
เป้าหมายการเรียนรู้ (ผลการเรียนรู้)
4. เผยแพร่ผลงำนสู่สำธำรณะโดยใช้กำรสนทนำ/วิพำกษ์ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Social media online
E-conference เป็นต้น
5. เห็นประโยชน์และคุณค่ำในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนและถ่ำยทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์
ความเข้าใจทีค่ งทน (สาระส�าคัญ/ความคิดรวบยอด)
กำรเผยแพร่ผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง
สู่สำรธำรณะมีหลำกหลำยรูปแบบ เช่น รูปแบบ
นิทรรศกำร รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ รูปแบบน�ำเสนอ
ด้วยวำจำ รูปแบบกำรน�ำเสนอโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
รวมทั้งกำรใช้ Social media ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยม
ในปัจจุบัน

ค�าถามส�าคัญ
1. วิธีกำรหรือช่องทำงในกำรเผยแพร่ผลงำน
และน�ำเสนอผลงำนต่อสำธำรณะมีรูปแบบใดบ้ำง
2. รูปแบบกำรจัดกำรนิทรรศกำรมีลักษณะ
อย่ำงอย่ำงไร
3. มีวิธีกำรเผยแพร่ผลงำนทำงสื่ออีเล็กทรอนิกส์
อย่ำงไร
4. ประโยชน์และคุณค่ำในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน
และกำรศึกษำมีอะไรบ้ำง

ผู้เรียนรู้อะไร (สาระการเรียนรู้)
1. กำรน�ำเสนอผลงำนด้วยวำจำ
2. กำรน�ำเสนอผลงำนโดยใช้โปรแกรม PPT
3. กำรน�ำเสนอผลงำนโดยใช้ Poster
4. กำรน�ำเสนอผลงำนรูปแบบ Social media
5. กำรน�ำเสนอผลงำนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
6. กำรน�ำเสนอผลงำนรูปแบบนิทรรศกำร

ผู้เรียนท�าอะไรได้ (ทักษะ/ทักษะกระบวนการ)
1. ทักษะกำรน�ำเสนอผลงำนด้วยวำจำ
2. น�ำเสนอผลงำนโดยใช้โปรแกรม PPT
3. น�ำเสนอผลงำนโดยใช้ Poster
4. น�ำเสนอผลงำนรูปแบบ Social media
5. น�ำเสนอผลงำนรูปแบบนิทรรศกำร

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. มีวินัย 2. ใฝ่เรียนรู้ 3. มุ่งมั่นในกำรท�ำงำน 4. ซื่อสัตย์สุจริต

ฉบับแก้ไข 2565

เวลา 8 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
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ชื่อหน่วยการเรียนรู้การเผยแพร่ผลงานและน�าเสนอต่อสาธารณะ
วิชาการสื่อสารและการน�าเสนอ (IS2)
รหัสวิชา I30202
จ�านวน 1.0 หน่วยกิต
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

การออกแบบการวัดผลประเมินผล
ภาระงานรวบยอด/ชิ้นงาน
1. กำรน�ำเสนอผลงำนรูปแบบนิทรรศกำร
2. กำรเผยแพร่รูปแบบออนไลน์
เกณฑ์การประเมินภาระงาน/ชิ้นงาน (ระบุประเด็นประเมิน)
1. กำรน�ำเสนอผลงำนรูปแบบนิทรรศกำร
ระดับคุณภาพ

ค�าอธิบายระดับคุณภาพ

ดีมำก (4)

ผลงำนทีน่ ำ� เสนอมีควำมสอดคล้องและครบถ้วนกับจุดประสงค์ของเรือ่ งทีศ่ กึ ษำทัง้ หมด
มี ก ำรเรี ย งล� ำ ดั บ ขั้ น ตอนในกำรน� ำ เสนอที่ เ ป็ น ล� ำ ดั บ ต่ อ เนื่ อ ง เชื่ อ มโยงและง่ ำ ย
ต่อกำรท�ำควำมเข้ำใจ นิทรรศกำรน�ำเสนอองค์ควำมรู้ได้ครบทุกประเด็น มีชิ้นงำน/
ภำรงำนประกอบกำรน�ำเสนออย่ำงเหมำะสม กำรจัดองค์ประกอบของผลงำน เช่น
กำรใช้ภำพ ตำรำง กรำฟและเนื้อหำที่มีควำมน่ำสนใจทุกส่วน นิทรรศกำรมีควำมแปลก
ใหม่ในกำรออกแบบน�ำเสนอ มีกำรเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่คงทน อย่ำงประหยัด
และเป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและมี ก ำรจั ด แสดงที่ แ สดงถึ ง ควำมเป็ น ระเบี ย บและ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
ผลงำนทีน่ ำ� เสนอมีควำมสอดคล้องและครบถ้วนกับจุดประสงค์ของเรือ่ งทีศ่ กึ ษำทัง้ หมด
มีกำรเรียงล�ำดับขั้นตอนในกำรน�ำเสนอที่เป็นล�ำดับและต่อเนื่อง นิทรรศกำรน�ำเสนอ
องค์ควำมรู้ได้ครบทุกประเด็น มีชิ้นงำน/ภำระงำนประกอบกำรน�ำเสนออย่ำงเหมำะสม
กำรจัดองค์ประกอบของผลงำน กำรใช้ภำพ ตำรำง กรำฟ และเนื้อหำที่มีควำมน่ำสนใจ
ทุกส่วน แต่กำรใช้วัสดุและอุปกรณ์ไม่คงทนและกำรจัดแสดงนิทรรศกำรผลงำนยังขำด
ควำมเป็นระเบียบ
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ดี (3)

พอใช้ (2)

ผลงำนทีน่ ำ� เสนอมีควำมสอดคล้องและครบถ้วนกับจุดประสงค์ของเรือ่ งทีศ่ กึ ษำทัง้ หมด
มีกำรเรียงล�ำดับขั้นตอนในกำรน�ำเสนอที่เป็นล�ำดับ ต่อเนื่อง เชื่อมโยงและง่ำยต่อกำร
ท�ำควำมเข้ำใจ นิทรรศกำรน�ำเสนอองค์ควำมรู้ได้บำงประเด็น ไม่มีชิ้นงำน/ภำระงำน/
ร่องรอยกำรศึกษำค้นคว้ำประกอบกำรน�ำเสนอนิทรรศกำรผลงำน

ปรับปรุง (1)

ผลงำนที่น�ำเสนอไม่มีควำมสอดคล้องกับจุดประสงค์ของเรื่องที่ศึกษำ มีกำรเรียงล�ำดับ
ขั้ น ตอนในกำรน� ำ เสนอที่ ไ ม่ เ ป็ น ล� ำ ดั บ ขำดควำมต่ อ เนื่ อ ง นิ ท รรศกำรน� ำ เสนอ
องค์ควำมรูไ้ ด้บำงประเด็น ไม่มชี นิ้ งำน/ภำระงำน/ร่องรอยกำรศึกษำค้นคว้ำประกอบกำร
น�ำเสนอ

เผยแพร่ผลงำนสู่
สำธำรณะผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
มำกกว่ำ 2 ช่องทำง

ระบุ/อธิบำยประโยชน์
เห็นประโยชน์และ
คุณค่ำในกำรสร้ำงสรรค์ และคุณค่ำในกำร
สร้ำงสรรค์ผลงำนและ
ผลงำน
ถ่ำยทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้
อย่ำงชัดเจนและเป็น
ตัวอย่ำงแก้ผู้อื่นได้

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

เผยแพร่ผลงำนสู่
สำธำรณะผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
จ�ำนวน 2 ช่องทำง

เผยแพร่ผลงำนสู่
สำธำรณะผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
จ�ำนวน 1 ช่องทำง

ไม่มีกำรเผยแพร่ผลงำน
สู่สำธำรณะ

ระบุ/อธิบำยประโยชน์
และคุณค่ำในกำร
สร้ำงสรรค์ผลงำนและ
ถ่ำยทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้
อย่ำงชัดเจน

ระบุ/อธิบำยประโยชน์
และคุณค่ำในกำร
สร้ำงสรรค์ผลงำนและ
ถ่ำยทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้
ได้บำงประเด็น

ระบุ/อธิบำยประโยชน์
และคุณค่ำในกำร
สร้ำงสรรค์ผลงำนและ
ถ่ำยทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้
โดยอำศัยกำรชี้แนะ
จำกครู

ร่องรอยการเรียนรู้อื่น ๆ
1. URL ของเว็บไซต์ที่น�ำเสนอผลงำนแบบออนไลน์
2. แบบบันทึกกำรประเมินและตรวจสอบกำรน�ำเสนอรูปแบบนิทรรศกำร
3. แบบบันทึกพฤติกรรมและกำรท�ำงำนร่วมกัน
การวางแผนการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรียนศึกษำตัวอย่ำงจำกกรณีศกึ ษำต่อไปนี้ ตัวอย่ำงรูปแบบกำรจัดแสดงผลงำนแบบนิทรรศกำร ตัวอย่ำง
กำรออกแบบและจัดท�ำแผนผังกำรจัดนิทรรศกำรและตัวอย่ำงกำรเผยแพร่ผลงำน Social media
2. นักเรียนรำยบุคคลหรือรำยกลุ่มออกแบบ วำงแผนและจัดท�ำผังน�ำเสนอผลงำนแบบนิทรรศกำร โดยใช้
แนวทำงและแผนผังที่ก�ำหนดในระดับโรงเรียน น�ำมำใช้ในกำรออกแบบและวำงแผนกำรจัดนิทรรศกำร
ของชัน้ เรียนในขัน้ นีค้ ณะท�ำงำนหรือครูควรแจ้งเกณฑ์กำรประเมินผลงำนและแจ้งแนวทำงหรือข้อก�ำหนดกำร
จัดนิทรรศกำรให้นักเรียนทรำบเพื่อน�ำไปใช้ในกำรออกแบบนิทรรศกำรให้มีควำมเหมำะสมและเป็นไป
ในทิศทำงเดียวกัน
3. นักเรียนน�ำเสนอแผนผังและรูปแบบของนิทรรศกำรในชั้นเรียน เพื่อให้ครูและเพื่อนนักเรียนอภิปรำยและ
วิพำกษ์เกี่ยวกับนิทรรศกำร
4. นักเรียนช่วยกันปรับปรุงรูปแบบนิทรรศกำรให้มีควำมเหมำะสมและเตรียมกำรจัดนิทรรศกำร เตรียมวัสดุ
และอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดนิทรรศกำรให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับประเด็นที่น�ำเสนอ
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กำรศึกษำค้นคว้ำ
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ประเด็นการประเมิน

ระดับคะแนน
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เกณฑ์การประเมินภาระงาน/ชิ้นงาน (ระบุประเด็นประเมิน)
2. กำรเผยแพร่ผลงำนรูปแบบออนไลน์

กิจกรรมการเรียนรู้(ต่อ)
5. ครูหรือคณะกรรมกำรระดับโรงเรียนประเมินผลงำนนักเรียน รวมทั้งรวบรวมผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำ
ของนักเรียนแต่ละชั้นเรียนมำจัดท�ำเป็นคลังควำมรู้และข้อมูลกำรศึกษำค้นคว้ำ อำจจัดท�ำเป็นเอกสำร
หรือจัดเก็บในคลังควำมรู้ออนไลน์บนเว็บไซต์ของเรียนเรียน
6. ครูหรือคณะกรรมกำรประเมินผลงำนนิทรรศกำรระดับโรงเรียน สะท้อนผลและให้ค�ำแนะน�ำส�ำหรับ
กำรน�ำเสนอผลงำนนิทรรศกำรของนักเรียน
7. ครูและนักเรียนร่วมอภิปรำยเกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่ำของประเด็นหรือเรื่องที่นักเรียนศึกษำค้นคว้ำ
ด้วยตนเอง โดยให้นักเรียนอภิปรำยเกี่ยวกับประโยชน์ต่อตนเอง ประโยชน์ต่อชุมชน ประโยชน์ต่อสังคม
ในวงกว้ำงอย่ำงไร และเสนอแนวทำงกำรน�ำควำมรู้และสื่อที่น�ำเสนอองค์ควำมรู้ไปใช้ในกำรบริกำรสังคม
8. ครูและนักเรียนรวบรวมประเด็นที่ได้จำกกำรอภิปรำยเพื่อน�ำไปใช้ในกำรวำงแผนและออกแบบกิจกรรม
เพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ (IS3)
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สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ตัวอย่ำงรูปแบบกำรจัดแสดงผลงำนแบบนิทรรศกำร
2. ตัวอย่ำงกำรออกแบบและจัดท�ำแผนผังกำรจัดนิทรรศกำร
3. ตัวอย่ำงกำรเผยแพร่ผลงำน Social media
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เอกสารอ้างอิง

คณะท�างาน
จัดท�าแนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2565)
ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

นำยอัมพร
ว่ำที่ร้อยตรี ธนุ
นำงเกศทิพย์
นำยพัฒนะ
นำยนิพนธ์

ผู้จัดท�าเอกสาร
1.
2.
3.
4.
5.

นำยไพฑูรย์
นำยธัญญำ
นำงสมจิต
นำงทรงพร
นำงสำวชยพร

6. นำงนิตยำ
7. นำงสำวมุทิตำ

9. นำยธพลศจกรณ์
10. นำยศุภฤกษ์
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11. นำงสำวญดำพร
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8. นำงสำวกนกวรรณ

12. นำยจิณณวัตร
13. นำงจรัสพร
14. นำงสำวขวัญชีวำ
15. นำงนวลจันทร์

พินะสำ
วงษ์จินดำ
ศุภวำนิช
พัฒนทวีดล
ก้องเวหำ

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ผู้ช่วยเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

จำรุสำร
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย
เรืองแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิ
มุ่งกลำง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
พนมวัน ณ อยุธยำ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กระต่ำยทอง
ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำหลักสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
มั่นช�ำนำญ
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำสมำสัย ฝ่ำยมัธยม รัชดำภิเษก
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร
แพทย์ประทุม ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำเรือจ้ำง ประชำชนูปถัมภ์
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด
โกนำคม
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนวัดนิยมยำตรำ
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต 2
พิมพิชัยธกุล
รองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร
วัฒนศรี
ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง
เลิศก�ำจรวัฒน์ ครู โรงเรียนโพธิสำรพิทยำกร
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1
ปำนจีน
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2
ฉัตรทอง
ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย
วรรณพินทุ
ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย
ปกป้อง
ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย

บรรณาธิการกิจ
นำงสำวชยพร
นำงสำวขวัญชีวำ

กระต่ำยทอง
วรรณพินทุ

ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรจัดกำรมัธยมศึกษำ ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย
โทร. 02 2885940
กลุ่มพัฒนำหลักสูตรและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
โทร. 02 2885778
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ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย
ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย
ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย
ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย
ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย
ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย
ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย
ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย
ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย
ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย
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บุนนำค
หลักดี
เทียมพัฒน์
สำยรัตน์
ยืนวงศ์
ฤกษ์ศิริ
พิทักษ์ธ�ำรง
สืบพงศ์เอื้อ
พรหมเวค
ชยำงกูร
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16. นำงสำวนวลแข
17. นำงสำวอุษำ
18. นำงสำวมิ่งขวัญ
19. นำงสำวบุณยนุช
20. นำงสำวเกศรัชนี
21. นำงสำวภัททิยำ
22. นำยสิรวิชญ์
23. นำงสำวพัชรียำ
24. นำงสำวสิริพักตร์
25. นำงสำวอุษำ

คณะท�างาน
จัดท�าแนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
(ฉบับปรับปรุง)
ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

ดร.ชินภัทร
นำยอนันต์
ดร.เบญจลักษณ์
ดร.ธงชัย
ดร.อุดม

ภูมิรัตน
ระงับทุกข์
น�้ำฟ้ำ
ชิวปรีชำ
พรมพันธ์ใจ

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย

คณะก�าหนดกรอบเอกสาร และจัดเตรียมข้อมูล
1. นำงสำวขวัญชีวำ
2. นำงสำวอุษำ
3. นำงจำรุวรรณ

วรรณพินทุ
หลักดี
เจียมสำยวงศ์
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คณะระดมความคิดเห็น
1. ดร.ธงชัย
2. ดร.วัฒนำพร
3. นำงพจมำน
4. นำงสำววีณำ
5. ดร.ไพรวัลย์
6. ดร.รุ่งนภำ
7. นำงสำวพจนีย์
8. นำยประยูร
9. นำยสุชิน
10. นำยจ�ำเนียร
11. ดร.ศิริวรรณ
12. นำงเบญจววรณ
13. ดร.นิตยำ
14. นำงสำวสุนทร
15. นำงสมจิต
16. นำยจิระศักดิ์
17. นำยสุรพล
18. ดร.มุทิตำ

ชิวปรีชำ
ระงับทุกข์
พงษ์ไพบูลย์
อัครธรรม
พิทักษ์สำลี
นุตรำวงศ์
เจนพนัส
สุธำบูรณ์
บุญเพ็ญ
รักใหม่
อำจศรี
ไกรวุฒินันท์
มั่นช�ำนำญ
จันทะวงศ์
มุ่งกลำง
บุยช่วย
เทพขวัญ
แพทย์ประทุม

ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย
ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย
ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษำส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ที่ปรึกษำส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ
ผู้เชี่ยวชำญส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
ผู้เชี่ยวชำญส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนอุดมสิทธิ์ศึกษำ สพม. เขต 8
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนสวนศรีวิทยำ สพม. เขต 11
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนบุญวำทย์วิทยำลัย สพม. เขต 35
รองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนวังน�้ำเย็นวิทยำ สพม. เขต 7
รองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนเลยพิทยำคม สพม. เขต 19
รองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนปำกช่อง สพม. เขต 31
โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12
โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12
โรงเรียนตรำษตระกำรคุณ สพม. เขต 17

คณะท�างานยกร่างเอกสาร
1. ดร.รุ่งนภำ
2. ดร.วรรณำ
3. นำยธัญญำ
4. ดร.ชยพร
5. นำงเบญจวรรณ
6. นำยธีระพันธุ์
7. ดร.ศิริวรรณ
8. นำยสมชัย
9. นำงวรรณศิริ
10. ดร.นิตยำ
11. นำยปรีชำ
12. นำงสมจิต
13. นำงทรงพร
14. นำงชวนิตย์
15. นำงสุยิน
16. นำงประพำส
17. ดร.มุทิตำ
18. นำงสมถวิล

นุตรำวงศ์
ช่องดำรำกุล
เรืองแก้ว
กระต่ำยทอง
ไกรวุฒินันท์
ธีรำนันท์
อำจศรี
ชวลิตชำดำ
จิตรพีระ
มั่นช�ำนำญ
จันทร์เปล่ง
มุ่งกลำง
สุทธิธรรม
กุลวงษ์
รัตนสุภำ
หมอกม่วง
แพทย์ประทุม
บุญไชย

ผู้เชี่ยวชำญส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สถำบันภำษำอังกฤษ
ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนบุญวำทย์วิทยำลัย สพม. เขต 35
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนพรหมำนุสรณ์ สพม. เขต 10
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนเอกชัย สพป.สมุทรสำคร
โรงเรียนสตรีวิทยำ สพม. เขต 1
รองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนวังน�้ำเย็นวิทยำ สพม. เขต 7
รองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนพรหมำนุสรณ์ สพม. เขต 10
รองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนปำกช่อง สพม. เขต 31
รองผูอ้ ำ� นวยกำรโรงเรียนอนุบำลสมุทรสงครำม สพป.สมุทรสงครำม
รองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนสุขำนำรี สพป.นครรำชสีมำ เขต 1
โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12
โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12
โรงเรียนตรำษตระกำรคุณ สพม. เขต 17
โรงเรียนเลยพิทยำคม สพม. เขต 19
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โรงเรียนเลยพิทยำคม สพม. เขต 19
โรงเรียนบุญวำทย์วิทยำลัย สพม. เขต 35
โรงเรียนบุญวำทย์วิทยำลัย สพม. เขต 35
โรงเรียนตำคลีประชำสรรค์ สพม. เขต 42
โรงเรียนตำคลีประชำสรรค์ สพม. เขต 42
ศึกษำนิเทศก์ สพม. เขต 1
ศึกษำนิเทศก์ สพม. เขต 1
ศึกษำนิเทศก์ สพม. เขต 1
ศึกษำนิเทศก์ สพม. เขต 10
ศึกษำนิเทศก์ สพม. เขต 11
ศึกษำนิเทศก์ สพม. เขต 34
ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย
ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย
ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย
ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย
ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

บุญไชย
ยั่งยืน
รัชตวิภำสนันท์
สุจำรี
นำสวน
พงษ์สิทธำกร
จ�ำปำทอง
เหล่ำคุ้ม
วัฒนถำวร
พิทักษ์
อุตสำหะ
วรรณพินทุ
หลักดี
เจียมสำยวงศ์
บุญนะ
จบศรี
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19. นำงสมถวิล
20. นำยเสกสรรค์
21. นำยภักดี
22. นำยพัทธนันท์
23. นำงสำวสุลักษณำ
24. ดร.ภำสกร
25. นำยปกำศิต
26. นำงรวิภัทร
27. นำงกัญญำ
28. นำงสำวจีรพันธ์
29. นำยวีระ
30. นำงสำวขวัญชีวำ
31. นำงสำวอุษำ
32. นำงจำรุวรรณ
33. นำงสำวจิตรปกรณ์
34. นำงสำวอังคนำ
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19. นำงจำรุวัลฐ์
20. นำงพจนำ
21. นำงกำญจนำ
22. นำยสวัสดิ์
23. นำงสำวระวีวรรณ
24. นำงนุช
25. นำงพัทธนันท์
26. นำงอุไรวรรณ
27. นำงฉวีวรรณ
28. นำงประพำส
29. นำยภักดี
30. นำงกอบแก้ว
31. นำงสำวกัลยำ
32. นำงสถำพร
33. นำงสำวบริสุทธิ์ธรรม
34. นำงสำวอมรัชญำ
35. นำงรัตนำ
36. นำงภัสรำวรรณ
37. ดร.ภำสกร
38. นำยปกำศิต
39. นำงรวิภัทร
40. นำงกัญญำ
41. นำยธรัตน์
42. นำงสำวพิชญำ
43. นำงวดำภรณ์
44. นำงวรรณวิไล
45. นำงนิรมล
46. นำงพรพรรณ
47. นำงสำวสิริมำ
48. นำงสถิรำ
49. นำงสำวขวัญชีวำ
50. นำงสำวอุษำ
51. นำงจำรุวรรณ
52. นำงสำวจิตรปกรณ์

สุทธิสำนนท์
ปลอดสมบูรณ์
มหิทธำนุภำพ
ศุภสวัสดิ์
อินทรประพันธ์
ม่วงเก่ำ
สุจำรี
พรน้อย
ชื่นชนม์
หมอกม่วง
รัชตวิภำสนันท์
ยศพลเสนีย์
มั่นในธรรม
เจริญผ่อง
พิมพ์ศิริ
ชินศรี
ฉำยะเจริญ
ธนัตทัพพ์มงคล
พงษ์สิทธำกร
จ�ำปำทอง
เหล่ำคุ้ม
วัฒนถำวร
มหำยศนันท์
ค�ำปัน
พูลผลอ�ำนวย
พันธุ์สีดำ
ตู้จินดำ
โชติพฤกษวรรณ
หมอนไหม
ปัญจมำลำ
วรรณพินทุ
หลักดี
เจียมสำยวงศ์
บุญนะ

โรงเรียนเลยพิทยำคม สพม. เขต 19
โรงเรียนปำกช่อง สพม. เขต 31
โรงเรียนปำกช่อง สพม. เขต 31
โรงเรียนสันก�ำแพง สพม. เขต 34
โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. เขต 38
โรงเรียนตำคลีประชำสรรค์ สพม. เขต 42
โรงเรียนตำคลีประชำสรรค์ สพม. เขต 42
โรงเรียนตำคลีประชำสรรค์ สพม. เขต 42
โรงเรียนสตรีวิทยำ สพม. เขต 1
โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12
โรงเรียนบุญวำทย์วิทยำลัย สพม. เขต 35
โรงเรียนรำชวินิตประถม สพป.กรุงเทพมหำนคร
โรงเรียนรำชวินิตประถม สพป.กรุงเทพมหำนคร
โรงเรียนอนุบำลสำมเสน สพป.กรุงเทพมหำนคร
โรงเรียนอนุบำลสำมเสน สพป.กรุงเทพมหำนคร
โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ สพป.ปทุมธำนี
โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี สพป.กำญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนสุขำนำรี สพป.นครรำชสีมำ เขต 1
ศึกษำนิเทศก์ สพม. เขต 1
ศึกษำนิเทศก์ สพม. เขต 1
ศึกษำนิเทศก์ สพม. เขต 1
ศึกษำนิเทศก์ สพม. เขต 10
ศึกษำนิเทศก์ สพม. เขต 37
ศึกษำนิเทศก์ สพม. เขต 5
ศึกษำนิเทศก์ สพม. เขต 31
ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครนำยก
ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
ส�ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
ส�ำนักอ�ำนวยกำร
ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย
ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย
ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย
ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตลอออุทิศ
ผู้เชี่ยวชำญส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนสตรีวิทยำ สพม. เขต 1
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนสำมเสนวิทยำลัย สพม. เขต 1
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนจุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย ปทุมธำนี สพม. เขต 4
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนสวนศรีวิทยำ สพม. เขต 11
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนเบญจมรำชูทิศ สพม. เขต 17
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนพญำไท สพป.กรุงเทพมหำนคร
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลสำมเสน สพป.กรุงเทพมหำนคร
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิต สพป.กรุงเทพมหำนคร
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนอนุรำชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนสุขำนำรี สพป.นครรำชสีมำ เขต 1
รองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12
โรงเรียนสำมเสนวิทยำลัย สพม. เขต 1
โรงเรียนสุขำนำรี สพป.นครรำชสีมำ เขต 1
ศึกษำนิเทศก์ สพม. เขต 1
ศึกษำนิเทศก์ สพม. เขต 1
ศึกษำนิเทศก์ สพม. เขต 1
ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย
ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย
ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย
ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย
ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย
ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย
ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย
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ภูมิรัตน
ชิวปรีชำ
ระงับทุกข์
สุเมธเสนีย์
เภำวิเศษ
เจนพนัส
แจ่มจันทรวงษ์
อุสตัส
ปำโท
บุญเพ็ญ
รักใหม่
กล้องเจริญ
พัดเย็น
ปั้นลำยนำค
วำจำวุทธ
มัณยำนนท์
ศุภรำนนท์
บุญช่วย
สุทธเกียรติ
ใบพลูทอง
แจ่มนุช
ขวัญยืน
แท่นพิทักษ์
เพชรล�้ำ
ปกป้อง
สุนทรวิทย์
ชูสวัสดิ์
เจียมสำยวงศ์
บุญนะ
จบศรี
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1. ดร.ชินภัทร
2. ดร.ธงชัย
3. นำยอนันต์
4. นำงทิพย์สุดำ
5. ดร.ฉัตรแก้ว
6. นำงสำวพจนีย์
7. นำงจ�ำนงค์
8. นำงนำฎทกำญจน์
9. นำยสมร
10. นำยสุชิน
11. นำยจ�ำเนียร
12. นำยมำโนช
13. นำยบัณฑิต
14. ดร.นัฏฐนันท์
15. นำงแสงระวี
16. นำยสมหมำย
17. นำยเกษม
18. นำยจิระศักด์
19. นำงวรรณวิภำ
20. นำงชญำดำ
21. ดร.ชำติ
22. นำงวิรัตน์
23. ดร.บัณฑิต
24. นำยณรงค์
25. นำงนวลจันทร์
26. ว่ำที่ ร.ต.วรวิทย์
27. นำงสำวสิริรักษ์
28. นำงจำรุวรรณ
29. นำงสำวจิตรปกรณ์
30. นำงสำวอังคนำ
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คณะวิพากษ์เอกสาร

คณะพิจารณาเอกสาร
1. ดร.เบญจลักษณ์
2. นำยอนันต์
3. ดร.ธงชัย
4. ดร.วัฒนำพร
5. ดร.อุดม
6. นำงสำววีณำ
7. ดร.รุ่งนภำ
8. ดร.วรรณำ
9. นำยธัญญำ
10. ดร.ชยพร

น�้ำฟ้ำ
ระงับทุกข์
ชิวปรีชำ
ระงับทุกข์
พรมพันธ์ใจ
อัครธรรม
นุตรำวงศ์
ช่องดำรำกุล
เรืองแก้ว
กระต่ำยทอง

รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษำส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
ผู้เชี่ยวชำญส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ส�ำนักสถำบันภำษำอังกฤษ
ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ

คณะท�างานทบทวนและปรับเอกสารให้สมบูรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ดร.ธงชัย
ดร.รุ่งนภำ
ดร.เจษฎำ
ดร.วรรณำ
นำยธัญญำ
ดร.ชยพร
นำงสำวขวัญชีวำ
นำงสำวอุษำ
นำงจำรุวรรณ

ชิวปรีชำ
นุตรำวงศ์
กิตติสุนทร
ช่องดำรำกุล
เรืองแก้ว
กระต่ำยทอง
วรรณพินทุ
หลักดี
เจียมสำยวงศ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชำญส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ
ส�ำนักสถำบันภำษำอังกฤษ
ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย
ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย
ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย
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คณะจัดท�าตัวอย่างการออกแบบการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา
1. ดร.นัฏฐนันท์

ปั้นลำยนำค

2.
3.
4.
5.
6.
7.

เจริญผ่อง
พิมพ์ศิริ
อดิศักดิ์
นิลนิตย์
ศิริปิติสำนต์
ปลัดสังข์

นำงสถำพร
นำงสำวบริสุทธิ์ธรรม
นำงสุกัญญำ
นำงสำวมลฤดี
นำยพำหุง
นำยสมชำย

ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลสำมเสน
(ส�ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล)
โรงเรียนอนุบำลสำมเสน (ส�ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล)
โรงเรียนอนุบำลสำมเสน (ส�ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล)
โรงเรียนอนุบำลสำมเสน (ส�ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล)
โรงเรียนอนุบำลสำมเสน (ส�ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล)
โรงเรียนอนุบำลสำมเสน (ส�ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล)
โรงเรียนอนุบำลสำมเสน (ส�ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล)

คณะจัดท�าตัวอย่างการออกแบบการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษา
1.
2.
3.
4.

ดร.ชัยรัตน์
นำยสุทัศน์
นำงพิสมัย
นำยสุรพจน์

หลำยวัชระกุล
จิประพันธ์
ไชยรัตน์
สมบูรณ์สิน

ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร
รองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร
โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร
โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร

1. ดร.ธงชัย
2. ดร.รุ่งนภำ
3. นำงสำวขวัญชีวำ

ปกและรูปเล่ม
นำงสถิรำ

โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร
โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร
โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร
โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร
โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร

ชิวปรีชำ
นุตรำวงศ์
วรรณพินทุ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชำญส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย

ปัญจมำลำ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 1 ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย
โทร. 0-2288-5940
กลุ่มพัฒนำหลักสูตร และกลุ่มวัดและประเมินผล ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
โทร. 0-2288-5774,0-2288-5768

ฉบับแก้ไข 2565

บรรณาธิการกิจ

รำชโหดี
เสียงระหัง
เกษสัญชัย
สีหอ�ำไพ
พุทธำ

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

นำงสำวเต็มดวง
นำยชิณชัย
นำงศรีสว่ำง
นำงสำวฉันแข
นำงเพ็ญศรี

165

5.
6.
7.
8.
9.

แแ นวทางการจัดการเรียนการสอน

ฉบับแก้ไข 2565
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

ในโรงเรียนมำตรฐำนสำกล (ฉบับปรับปรุง)
ปีที่พิมพ์

พ.ศ. 2565

จ�านวน

4,700 เล่ม

ลิขสิทธิ์เป็นของ

ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
ส�าหนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

พิมพ์ที่

ไอเดีย แอนด์ พริ้นติ้ง 082-110-4454

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(Independent Study : IS)

