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111   หลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสู่สากล 



ตอนที่  1   หลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสู่สากล 

IS 2 – การส่ือสารและ

การน าเสนอ ( Communi-

cation and Presentation ) 

เป็นสาระท่ีมุ่งใหผู้เ้รียน

น าความรู้ท่ีไดรั้บ มา

พฒันาวธีิการถ่ายทอด/

ส่ือสารความหมาย/

แนวคิด ขอ้มูลและองค์

ความรู้ ดว้ยวธีิการ

น าเสนอท่ีเหมาะสม 

หลากหลายรูปแบบ และ

ประสิทธิภาพ 

 

IS 3 – การน าองคค์วามรู้

ไปใชบ้ริการสงัคม ( So-

cial Service Activity) 

เป็นสาระท่ีมุ่งใหรู้้เรียน 

น าองคค์วามรู้/

ประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้

ไปสู่การปฏิบติั หรือ

น าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์

ต่อสงัคม เกิดบริการ

สาธารณะ ( Public Ser-

vice) 

IS 1 – การศึกษาคน้ควา้

และสร้างองคค์วามรู้ 

( Research and 

Knowledge Formation) 

เป็นสาระท่ีมุ่งใหผู้เ้รียน

ก าหนประเด็นปัญหา 

ตั้งสมมติฐาน คน้ควา้

แสวงหาความรู้และฝึก

ทกัษะการคิดวเิคราะห์  

สงัเคราะห์ และสร้างองค์

ความรู้ 

 

 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS ) เคร่ืองมือส าคัญในการพฒันา 

 การจดักระบวนการเรียนรู้ตามบนัได 5 ขั้น สามารถด าเนินการไดห้ลากหลายวิธีและการ

ใหผู้เ้รียนได ้เรียนรู้สาระการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ( Independent Study : IS ) นบัเป็นวิธีการท่ีมี

ประสิทธิภาพวธีิหน่ึงท่ีใชอ้ยา่งกวา้งขวางในการพฒันาผูเ้รียน เพราะเป็นการเปิดโลกกวา้งใหผู้เ้รียน

ไดศึ้กษาคน้ควา้อยา่งอิสระในเร่ืองหรือประเด็นท่ีตนสนใจ เร่ิมตั้งแต่การก าหนดประเด็นปัญหา ซ่ึง

อาจเป็น Public Issue และ Global Issue และด าเนินการคน้ควา้แสวงหาความรู้จากแหล่งขอ้มูลท่ี

หลากหลาย มีการวเิคราะห์ สงัเคราะห์ การอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น  เพ่ือน าไปสู่การสรุป

องคค์วามรู้ จากนั้นก็หาวธีิการท่ีเหมาะสมในการส่ือสารน าเสนอใหผู้อ่ื้นไดรั้บทราบ และสามรถน า

วามรู้หรือประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ไปท าประโยชน์แก่สาธารณะ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็น

กระบวนการท่ีเช่ือมโยงต่อเน่ืองกนัตลอดแนว ภายใตส้าระ “การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง (  Inde-

pendent Study : IS )” ซ่ึงแบ่งเป็น 3 สาระ ประกอบดว้ย 

โรงเรียนตอ้งน าสาระ การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ( Independent Study : IS ) ไปสู่การเรียนการสอน ดว้ย

การจดัท ารายวิชา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ตามแนวท่ีก าหนด โดยพิจารณาให้

สอดคลอ้ง กบับริบท วยัและพฒันาการของผูเ้รียน ซ่ึงอาจแตกต่างกนัในระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ 

และ มธัยมศึกษาตอนปลาย ตวัอยา่ง รายละเอียดน าเสนอตามเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนท่ีก าหนด 
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หลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสู่สากล
  



เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนในสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
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 การพฒันาผูเ้รียนผา่นสาระการศึกษาคน้ควา้ดว้ย

ตนเอง ( independent Study : IS ) ครูผู ้สอนจะต้อง

พิจารณาให้เหมาะสมกบัวยัและพฒันาการของผูเ้รียน 

กิจกรรมการเรียนรู้ ความยาก – ง่ายของช้ินงานหรือ

ภาระงานท่ีปฏิบติัจะตอ้งเหมาะสม เป้าหมายคุณภาพ

ผูเ้รียนแต่ละระดบัท่ีก าหนดน้ี เป็นเป้าหมายและกรอบ

ทิศทางท่ีครูจะใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน

และการวดัและประเมินผล 

คุณภาพผู้เรียน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ป.1 - 3 ป.4 - 6 

1. การตั้งประเด็น
ค าถาม/สมมติฐาน
อย่างมีเหตุผล 
(Hypothesis For-
mulation) 

ตั้งค  าถามขอ้สงสัย
เก่ียวกบัส่ิงใกลต้วั 

-ตั้งประเด็น/
ค าถามเก่ียวกบั
เร่ืองราว  ง่าย ๆ 
ส่ิงแวดลอ้มหรือ
บุคคลใกลต้วั 
-ตั้งสมมติฐานตาม
จินตนาการของ
ตนเองและ/หรือ
ตามความรู้และ
ประสบการณ์ของ
ตน 

-ตั้งประเด็นค าถาม
ในเร่ืองท่ีตนสนใจ
โดยเร่ิมจากตวัเอง
เช่ือมโยงกบัชุมชน
ทอ้งถ่ิน ประเทศ 
-ตั้งสมมติฐานและ
ใหเ้หตุผล โดยใช้
ความรู้จาด
สาขาวชิาต่างๆ 

-ตั้งประเด็น/
ค าถามเก่ียวกบั
สถานการณ์
ปัจจุบนั และสังคม
โลก 
-ตั้งสมมติฐานและ
ใหเ้หตุผลท่ี
สนบัสนุนหรื
โตแ้ยง้ประเด็น
ความรู้ โดยใช้
ความรู้จาก
สาขาวชิาต่างๆ 
และมีทฤษฎี
รองรับ 

หล
กัสู

ตร
โร
งเรี

ยน
มา
ตร

ฐา
นสู่

สา
กล

  
หล

กัสู
ตร

โร
งเรี

ยน
มา
ตร

ฐา
นสู่

สา
กล
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คุณภาพผู้เรียน 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น 

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ป.1 - 3 ป.4 - 6 

2. การสืบค้น
ความรู้จากแหล่ง
ความรู้และ
สารสนเทศหรื
ปฏิบัติทดลอง
(Searching for 
Information) 

-ศึกษา คน้ควา้ 
แสวงหาขอ้มูล
ค าตอบจากบุคคล
ใกลต้วั/
แหล่งขอ้มูล
พื้นฐานง่าย ๆ 
-จดัล าดบัขั้นตอน
ในการรวบรวม
ขอ้มูล 
-ท างานบรรลุผล
ส าเร็จภายใตก้าร
ดูแล กบัก า และ
ช่วยเหลือของครู
อยา่งใกลชิ้ด 

-ศึกษา คน้ควา้ 
แสวงหาขอ้มูล
ค าตอบจาก
สมมติฐานท่ีตั้งไว้
จากแหล่งคน้ควา้
ใกลต้วั(เช่น บุคคล 
หนงัสือ 
หนงัสือพิมพ ์การ
ปฏิบติัทดลอง หรือ
อ่ืนๆ ) 
-ออกแบบ วางแผน
อยา่งง่ายในการ
รวบรวมและล าดบั
ขั้นตอนการเก็บ
ขอ้มูล 
-ท างานบรรลุผล
ส าเร็จภายใตก้าร
ดูแล ก ากบั และ
ช่วยเหลือของครู 
อยา่งใกลชิ้ด 

-ศึกษา คน้ควา้ 
แสวงความรู้
เก่ียวกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไวจ้ากแหล่ง
เรียนรู้หลากหลาย
(เช่น ห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้
ออนไลน์ วารสาร 
การปฏิบติัทดลอง 
หรือ อ่ืนๆ) 
-ออกแบบ วางแผน
รวมรวบขอ้มูลโดย
ใชก้ระบวนรวม
รวบขอ้มูลอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
-ใชก้ระบวนการ
กลุ่มในการ
แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นโดยใช้
ความรู้จาก
สาขาวชิาต่างๆ 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ี
ครบถว้นสมบูรณ์ 
-ท างานบรรลุ
เป้าหมายภายใน
กรอบการ
ด าเนินงานท่ี
ก าหนดโดยการ
ดูแล ก ากบั และ
ช่วยเหลือของครู
อยา่งต่อเน่ือง 

-ศึกษา คน้ควา้ หา
ความรู้ ขอ้มูลและ
สารสนเทศโดย
ระบุแหล่งเรียนรู้
ทั้งปฐมภูมิ และ
ทุติยภูมิ 
-ออกแบบ วางแผน
รวบรวมขอ้มูล
อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
-ใชก้ระบวนการ
กลุ่มแลกเปล่ียน
วามคิดเห็นโดยใช้
ความรู้จาก
สาขาวชิาต่างๆ 
และพิจารณาความ
น่าเช่ือถือของ
แหล่งความรู้อยา่ง
มีวจิารณญาณ
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ี
ครบถว้นสมบูรณ์ 
-ท างานบรรลุผล
ตามเป้าหมายอยา่ง
มีประสิทธิภาพ
โดยค าแนะน าของ
ครูท่ีใหก้ารปรึกษา
อยา่งต่อเน่ือง 

หลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสู่สากล
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คุณภาพผู้เรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ป.1 - 3 ป.4 - 6 

3. การสรุปองค์
ความรู้
(Knowledge For-
mation) 

-บอกสาระส าคญั
ของส่ิงท่ีสนทนา
หรือไดรั้บฟัง 

-จดัท าขอ้มูลอยา่ง
ง่ายจากการสืบคน้ 
-สรุปประเด็น
ความรู้จากขอ้คิด
ส าคญั 

-วเิคราะห์ขอ้มูล
โดยใชว้ธีิการ
เหมาะสม 
-สังเคราะห์และ
สรุปองคค์วามรู้
อภิปรายผลและ
เปรียบเทียบเช่ือง
โยงความรู้ 
-เสนอแนวคิดวธีิ
แกปั้ญหาอยา่งมี
ระบบ 

-อธิบายความ
เป็นมาของศาสตร์ 
หลกัการ และ
วธีิการคิดในส่ิงท่ี
ศึกษาคน้ควา้ 
-วเิคราะห์ ขอ้มูล 
โดยใชว้ธีิการท่ีเห
มะสม 
-สังเคราะห์และ
สรุปองคค์วามรู้
อภิปราย
ผลเปรียบเทียบ 
เช่ืองโยงความรู้ 
-เสนอแนวคิดวธีิ
แกปั้ญหาอยา่งเป็น
ระบบ 

หล
กัสู

ตร
โร
งเรี

ยน
มา
ตร

ฐา
นสู่

สา
กล
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คุณภาพผู้เรียน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ป.1 - 3 ป.4 - 6 

4. การส่ือสารและ
การน าเสนออย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(Effective com-
munication) 

-เขียน หรือวาด
ภาพและพดู
น าเสนอเพื่อ
ส่ือสาร เร่ืองราว
ง่ายๆ ไดอ้ยา่ง
ชดัเจนไม่สับสน
โดยใชส่ื้อท่ี
เหมาะสม 

-เขียนและน าเสนอ
เป็นล าดบั ขั้นตอน
เขา้ใจง่ายใน
รูปแบบเด่ียวโดย
ใชส่ื้อท่ีเหมาะสม
กบัวยั 
-อา้งอิงแหล่ง
ความรู้ท่ีเช่ือถือได ้

-เรียบเรียงและ
ถ่ายทอดความคิด
อยา่งชดัเจนเป็น
ระบบ 
-น าเสนอใน
รูปแบบเด่ียวโดย
ใชส่ื้อประกอบ
หลากหลาย 
-เขียนรายงาน
ศึกษาคน้ควา้เชิง
วชิาการ ความยาว 
2,500 ค า 
-เผยแพร่ผลงานสู่
สาธารณะ 

-เรียบเรียงและ
ถ่ายทอดความคิด
อยา่งสร้างสรรค์
เป็นระบบ 
-น าเสนอใน
รูปแบบเด่ียวหรือ
กลุ่มเปฌนภาไทย
หรือภาษาองักฤษ
โดยใชส่ื้อ
เทคโนโลยท่ีี
หลากหลาย 
-เขียนรายงาน
การศึกษาคน้ควา้
เชิงวชิาการเป็น
ภาษาไทยความยาว 
4,000 ค า หรือ
ภาษาองักฤษความ
ยาว 2,000 ค า 
-อา้งอิงแหล่ง
ความรู้ท่ีเช่ือถือได ้
ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
-ใชก้ารสนทนา/
วพิากษผ์า่นส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์เช่น 
social media 
online 

หลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสู่สากล
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คุณภาพผู้เรียน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ป.1 - 3 ป.4 - 6 

5. การน าความรู้ไป
ใช้บริการสังคม 

-น าความรู้และ
ขอ้คิดท่ีไดไ้ปใช้
กบัเพื่อน ๆ และ
คนในครอบครัว 

-สามารถเช่ือมโยง
ความรู้สู่การปฏิบติั
ในสถานการณ์
ง่ายๆ เพื่อ
ประโยชน์ต่อคน
ใกลชิ้ด และ
โรงเรียน 

-น าความรู้ไป
ประยกุต์
สร้างสรรค์
ประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและ
ชุมชน 
-เผยแพร่ความรู้ละ
ประสบการณ์ท่ีได้
จากการลงมือ
ปฏิบติัเพื่อ
ประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชน 

-น าความรู้ไป
ประยกุต์
สร้างสรรค์
ประโยชน์ต่อ
สังคมและโลก 
-เผยแพร่ความรู้
และประสบการณ์
ท่ีไดจ้ากการลงมือ
ปฏิบติัเพื่อ
ประโยชน์ต่อ
สังคมและโลก 

หล
กัสู

ตร
โร
งเรี

ยน
มา
ตร

ฐา
นสู่

สา
กล

  



7 

โครงสร้างหลกัสูตร  



222   โครงสร้างหลกัสูตร  



9 

ตอนที ่2 โครงสร้างหลกัสูตร 

ระดับมัธยมศึกษา 

 ใหจ้ดัเป็นรายวชิาเพิ่มเติม 2 รายวิชาท่ีต่อเน่ืองกนั และกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน รายวิชาเพิ่มเติมนั้นให้จดัภาคเรียนละ 1 รายวิชา ในชั้นปีใดปีหน่ึงของ
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ และระดบัชั้นมะยมศึกษาตอนปลาย ดงัน้ี 

รายวิชาเพิ่มเติมท่ี 1 ใช้ช่ือรายวิชา การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์
ความรู้ (Research and Knowledge Formation) (1 – 1.5 หน่วยกิต)  ในรายวิชา
น้ี ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาใหเ้กิดความรู้และทกัษะตามสาระ IS 

 1 – การศึกษาคน้และสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ โดยผูเ้รียนเลือกประเด็นท่ี
สนใจในการเรียนรู้ เพื่อก าหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมติฐาน คน้ควา้ แสวงหา
ความรู้จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ และฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
สร้างองคค์วามรู้ 

ร ายวิ ช า เพิ่ ม เ ติ ม _2_ใช้ ช่ื อวิ ช า ก าร ส่ื อส ารและก ารน า เสนอ
(Communication and Presentation)(1 – 1.5 หน่วกิต) เป็นการเรียนรู้ท่ีต่อเน่ือง
จากรายวิชาแรก โดยน าสาระ IS 2- การส่ือสารและการน าเสนอมาจดัการ
เรียนรู้ใหผู้เ้รียนน าส่ิงท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้จากรายวิชาเพิ่มเติมท่ี 1 (IS 1) มาเขียน
รายงานหรือเอกสารทางวชิาการและน าเสนอ เพื่อส่ือสารถ่ายทอดขอ้มูลความรู้
ใหผู้อ่ื้นท่ีสนใจ  

ร่องรอยหลักฐานในการเรียนรู้ ได้แก่ ผลงานการเขียนทาง

วิชาการ 1 ช้ิน และการส่ือสารน าเสนอส่ิงท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ ใน

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ เป็นภาษาไทย 2,500 ค า ระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลายเป็นภาษาไทย 4,000 ค า หรือภาษาองักฤษ 2,000  ค า) 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ให้จดักิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน์ โดยให้ผูเ้รียนน าส่ิงท่ีเรียนรู้หรือประสบการณ์จากรายวิชา

เพิ่มเติมทั้ง 2 รายวิชาข้างตน้ ไปประยุกต์ใช้ในการท าประโยชน์ต่อ

สังคม 

โครงสร้างหลกัสูตร  
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การจักกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ( กิจกรรม

เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ) ได้ก าหนด

ไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงโรงเรียนทุกแห่งรวมทั้ง

โรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีสถานศึกษาตอ้งจดั

กิจกรรมตามสาระ IS 3 ควรจดักิจกรรมในชั้นท่ี

ผูเ้รียนได้เรียนรู้สาระ IS 2 ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ี

ต่อเน่ืองเช่ือมโยงกนั 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน ชัว่โมง ( หน่วยกิต ) 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
ระดบัมธัยมศึกษาตอน

ปลาย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 – ม.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายวิชาพ้ืนฐาน)         

ภาษาไทย         

คณิตศาสตร์         

วิทยาศาสตร์         

สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม         

ประวติัศาสตร์         

สุขศึกษาและพลศึกษา         

ศิลปะ         

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี         

ภาษาต่างประเทศ         

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 880 (21 นก.) 880 (21 นก.) 880 (21 นก.)   

รายวิชาเพ่ิมเติม 5 นก. 5 นก. 5 นก.   

การศึกษาคน้ควา้และสร้างองคค์วามรู้ 

(Research and Knowledge Formation) 
จดัสอนให้ชั้นปีใดปีหน่ึง จดัสอนให้ชั้นปีใดปีหน่ึง 

การส่ือสารและการน าเสนอ 

(Communication and Presentation) 
จดัสอนให้ชั้นปีใดปีหน่ึง จดัสอนให้ชั้นปีใดปีหน่ึง 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 120ชัว่โมง 120ชัว่โมง 120ชัว่โมง 360ชัว่โมง 

-กิจกรรมแนะแนว         

-กิจกรรมนกัเรียน (ลูกเสือ เนตรนารี)         

-ชมรม ชุมนุม         

ตัวอย่างโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน ชัว่โมง ( หน่วยกิต ) 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
ระดบัมธัยมศึกษาตอน

ปลาย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 – ม.6 

 

 

-กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ (จดักิจกรรมสาระ IS3)ในชั้นเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม “การส่ือสารและการ

น าเสนอ” (IS2) 

(จดักิจกรรมสาระ IS3)ใน

ชั้นเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 

“การส่ือสารและการ

น าเสนอ” (IS2) 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่นอ้ยกว่า 1,200 ชัว่โมง/ปี รวม 3 ปีไม่นอ้ยกวา่ 

3,600 ชัว่โมง 

หมายเหตุ : การจดัการเรียนการสอน IS 2 และ IS 3 ควรจดัสอนต่อเน่ืองกนัในชั้นปีใดปีหน่ึงหรือจดัสอนในภาค

ปลายของระดบัชั้นหน่ึงต่อเน่ืองกบัภาคตน้ในระดบัชั้นต่อไปก็ได ้

ตัวอย่างโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับช้ันมัธยมศึกษา (ต่อ) 

ตัวอย่างค าอธิบายรายวชิา 

รายวชิา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) 

 

  ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทกัษะตั้งประเด็นปัญหา/ตั้งค  าถามในเร่ืองท่ีสนใจ โดยเร่ิมจากตนเอง 

เช่ือมโยงกบัชุมชน ทอ้งถ่ินและประเทศ ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่าง ๆ 

คน้ควา้แสวงหาความรู้เก่ียวกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวจ้ากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวม

ขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ิธีการท่ีเหมาะสม ท างานบรรลุผลตามเป้าหมายภายในกรอบการด าเนินงานท่ี

ก าหนด โดยการกบักบัดูแล ช่วยเหลือของครูอย่างต่อเน่ือง สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้และร่วมกนัเสนอ

แนวคิด วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการ

แกปั้ญหา กระบวนการปฏิบติัและกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์ เพื่อให้เกิดทกัษะในการคน้ควา้แสวงหา

ความรู้ เปรียบเทียบเช่ือมโยงองค์ความรู้ สังเคราะห์ สรุป อภิปราย เพื่อให้เห็นปะโยชน์และคุณค่าของ

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

รายวชิาเพิ่มเติม               ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 จ านวน 1 – 1.5  

โครงสร้างหลกัสูตร  
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ตัวอย่างโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับช้ันมัธยมศึกษา (ต่อ)  

1.ตั้งประเด็นปัญหา โดยเลือกประเด็นท่ีสนใจ เร่ิมจากตนเอง ชุมนุม ทอ้งถ่ิน ประเทศ 

2.ตั้งสมมติฐานประเด็นปัญหาท่ีตนเองสนใจ 

3.ออกแบบ วางแผน ใชก้ระบวนการรวบรวมขอ้มูลอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.ศึกษา คน้ควา้ แสวงหาความรู้เก่ียวกบัประเด็นท่ีเลือก จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

5.ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

6.วเิคราะห์ขอ้คน้พบดว้ยสถิติท่ีเหมาะสม 

7.สังเคราะห์ สรุปองคค์วามรู้ดว้ยกระบวนการกลุ่ม 

8.เสนอแนวคิด การแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบดว้ยองคค์วามรู้จากการคน้พบ 

9.เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

ผลการเรียนรู้ 

ตัวอย่างค าอธิบายรายวชิา 

รายวชิา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 

(Research and Knowledge Formation) 

รายวชิาเพิ่มเติม                                                 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3                   จ  านวน 1 – 1.5 หน่วยกิต 

 

 ศึกษา เรียบเรียง และถ่ายทอดความคิดอย่างชดัเจน เป็นระบบจากขอ้มูลองค์ความรู้จากการศึกษา

คน้ควา้ในรายวิชาการศึกษาคน้ควา้ และสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) โดยเขียน

โครงร่างบทน า เน้ือเร่ือง สรุป ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ โดยใช้ค  าจ  านวน 2,500 ค า มีการอา้งอิงแหล่ง

ความรู้ท่ีเช่ือถือไดอ้ยา่งหลากหลาย เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอยา่งชดัเจน เป็นระบบ มีการน าเสนอใน

รูปแบบเด่ียว (Oral Presentation) หรือกลุ่ม (Oral Panel Presentation) โดยใชส่ื้อประกอบท่ีหลากหลาย และ

เผยแพร่ผลงานสู้สาธารระ เพื่อให้เกิดทกัษะ ในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทกัษะการส่ือสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรคง์าน และถ่ายทอดส่ิงท่ีเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่

สาธารณะ 

เง่ือนไขการเรียน : ผูเ้รียนตอ้งผา่นการเรียน รายวชิาการศึกษาคน้ควา้และสร้างองคค์วามรู้ มาก่อน 
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ผลการเรียนรู้ 

วางโครงร่างการเขียนตามหลกัเกณฑ ์องคป์ระกอบและวธีิการเขียนโครงร่าง 

1.เขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้เชิงวชิาการภาษาไทย ความยาว 2,500 ค า 

2.น าเสนอขอ้คน้พบ ขอ้สรุปจากประเด็นท่ีเลือกในรูปแบบเด่ียว (Oral Individual Presentation)  

หรือกลุ่ม (Oral Panel Presentation) โดยใชส่ื้อ อุปกรณ์ในการน าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.เผยแพร่ผลงานสูส้าธารณะ 

4.เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรคง์านและถ่ายทอดส่ิงท่ีเรียนรู้แกสาธารณะ 

โครงสร้างหลกัสูตร  
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ตัวอย่างค าอธิบายรายวชิา 

รายวชิา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 

(Research and Knowledge Formation) 

 
ศึกษา วเิคราะห์ ฝึกทกัษะ ตั้งประเด็นปัญหา/ตั้งค  าถามเก่ียวกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและ

สังคมโลก ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลท่ีสนบัสนุนหรือโตแ้ยง้ประเด็นความรู้ โดยใชค้วามรู้จาก

ศาสตร์สาขาต่าง ๆ และมีทฤษฎีรองรับออกแบบ วางแผน รวบรวมขอ้มูล คน้ควา้แสวงหาความรู้

เก่ียวกับสมมติฐานท่ีตั้ งไวจ้ากแหล่งเรียนรู้ทั้ งปฐมภูมิและทุติยภูมิ และสารสนเทศ อย่างมี

ประสิทธิภาพและพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งเรียนรู้อยา่งมีวิจารณญาณเพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ี

ครบถว้นสมบูรณ์วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ิธีการท่ีเหมาะสม สังเคราะห์ สรุปองคค์วามรู้ร่วมกนั มี

กระบวนการกลุ่มในการวพิากษ ์แลกเปล่ียนความคิดเห็นโดยใชค้วามรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ เสนอ

แนวคิด วธีิการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบดว้ยกระบวนการคิดกระบวนการแกปั้ญหา กระบวนการ

ปฏิบติั เพ่ือให้เกิดทกัษะในการคน้ควา้ แสวงหาความรู้ สังเคราะห์ สรุป อภิปรายผลเปรียบเทียบ

เช่ือมโยงความรู้ ความเป็นมาของศาสตร์ เขา้ใจหลกัการและวิธีคิดในส่ิงท่ีศึกษา เห็นประโยชน์

และคุณค่าของการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

รายวชิาเพิ่มเติม ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 จ านวน 1-1.5 หน่วยกิต 

1. ตั้งประเด็นปัญหา จากสถานการณ์ปัจจุบนัและสงัคมโลก 

2. ตั้งสมมติฐานและใหเ้หตผุลท่ีสนบัสนุนหรือโตแ้ยง้ประเดน็ความรู้ 

                    โดยใชค้วามรู้จากสาขาวชิาต่าง ๆ และมีทฤษฎีรองรับ 

3. ออกแบบ วางแผน ใชก้ระบวนการรวบรวมขอ้มูลอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. ศึกษา คน้ควา้ แสวงหาความรู้เก่ียวกบัประเดน็ท่ีเลือกจากแหล่ง 

                   เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

5. ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

6. วเิคราะห์ขอ้คน้พบดว้ยสถิติท่ีเหมาะสม 

7. สังเคราะห์ สรุปองคค์วามรู้ดว้ยกระบวนการกลุ่ม 

8. เสนอแนวคิด การแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบดว้ยองคค์วามรู้   

     จากการคน้พบ 

ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างหลกัสูตร  

ค าอธิบายรายวชิา 

รายวชิา การส่ือสารและการน าเสนอ 

(Communication and Presentation) 

รายวิชาเพ่ิมเติม                                                           ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6               จ  านวน 1-1.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษา เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค์จ ากรายวิช าเพ่ิมเติม การศึกษาคน้ควา้และ

สร้างองคค์วามรู้ (Research and Knowledge Formation) เก่ียวกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและสงัคมโลก โดยเขียน

โครงร่าง บทน าเน้ือเร่ือง สรุป ในรูปของรายงาการศึกษาคน้ควา้เชิงวิช าการเป็นภาษาไทยความยาว จ านวน 

4,000 ค า หรือเป็นภาษาองักฤษ ความยาว 2,000 ค ามีการอา้งอิงแหล่งความรู้ท่ีเช่ือถือไดอ้ยา่งหลากหลาย ทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ เรียบเรียงและถ่ายทอดส่ือสาร น าเสนอความคิดอย่างชดัเจนเป็นระบบ มีการ

น าเสนอในรูปแบบเด่ียว (Oral Individual Presentation) หรือกลุ่ม (Oral Panel Presentation) โดยใช้ส่ือ

เทคโนโลยท่ีีหลากหลาย และมีการเผยแพร่ผลงาสู่สาธารณะ เพ่ือใหเ้กิดทกัษะ ในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ

ละทกัษะการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรคง์านและถ่ายทอดส่ิงท่ีเรียนรู้

ใหเ้ป็นประโยชน์แก่ส าธารณะ 

ผลการเรียนรู้ 

1. วางโครงร่างการเขียนตามหลกัเกณฑ ์องคป์ระกอบและวธีิการเขียนโครงร่าง 

2. เขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้เชิงวิช าการเป็นภาษาไทยความยาว4,000 ค า หรือภาษาองักฤษ 

ความยาว 2,000 ค า 

3. น าเสนอขอ้คน้พบ ขอ้สรุปจากประเด็นท่ีเลือกในรูปแบบเด่ียว(Oral Individual Presentation) หรือ

กลุ่ม (Oral Panel  Presentation) โดยใชส่ื้อเทคโนโลยท่ีีหลากหลาย 

4. เผยแพร่ผลงานสู่ส าธารณะ โดยใชก้ ารสนทน า/วิพากษผ์่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-conference, 

social media online 

5. เห็นประโยชน์และคุณค ่าก ารสร้างสรรคง์านและถ่ายทอดส่ิงท่ีเรียนรู้ใหเ้ป็นประโยชน์ 

เง่ือนไขการเรียน : ผูเ้รียนตอ้งผา่นการเรียนรายวชิาการศึกษาคน้ควา้และสร้างองคค์วามรู้มาก่อน 
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ตัวอย่างแนวการจัดกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 

 
เป็นกิจรรมท่ีน าความรู้ หรือประยุกต์ใช้ความรู้หรือประสบการณ์จากส่ิงท่ีศึกษา

คน้ควา้และเรียนรู้จากรายวิชาเพิ่มเติม การศึกษาคน้ควา้และสร้างองค์ความรู้ (Research and 
Knowledge Formation-IS1) และการส่ือสารและการน าเสนอ (Communication and Presenta-
tion-IS2) ไปสู่การปฏิบติัในการสร้างสรรคโ์ครงงาน/โครงการต่าง ๆ ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สาธารณะหรือบริการสังคมชุมชน ประเทศหรือสังคมโลก มีการก าหนดเป้าหมาย 
วตัถุประสงค ์วางแผนการท างาน และตรวจสอบความกา้วหน้า วิเคราะห์ วิจารณ์ผลท่ีไดจ้าก
การปฏิบติักิจกรรมหรือโครงงาน/โครงการโดยใชก้ระบวนก ารกลุ่มเพื่อให้ผูเ้รียนมีทกัษะ 
การคิดสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมจิตอ าส าท่ีไม่มีค่าจ้างตอบแทน เป็นกิจกรรมท่ีให้มีความ
ตระหนกัรู้ มีส านึกความรับผดิชอบต่อตนเองและต่อสังคม 
 
เป้าหมายการด าเนินกจิกรรม 

1. วิเคราะห์องค์ความรู้หรือประสบการณ์จากการเรียนในส าระ IS1 และ IS2 เพื่อ
ก าหนดแนวทางไปสู่การปฏิบติัใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม (Public Service) 

2. เขียนเป้าหมาย/วตัถุประสงค ์เคา้โครง กิจกรรม/โครงงานและแผนปฏิบติัโครงงาน/
โครงการ 

3. ปฏิบติัตามแผนและตรวจสอบความกา้วหนา้ทางการปฏิบติัโครงงาน/โครงการ 
4. ร่วมแสดงความคิดเห็น วเิคราะห์ วพิากษ ์การปฏิบติัโครงงาน/โครงการ 
5. สรุปผลการปฏิบติักิจกรรม/โครงงาน/โครงการ และแสดงความรู้สึกความคิดเห็น 

ต่อผลการปฏิบติังานหรือกิจกรรม ซ่ึงแสดงถึงการตระหนักรู้มีส านึกความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 

การด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ สามารถปรับ 
ใหเ้หมาะสมกบัความสนใจ ระดบัชั้นของผูเ้รียน และบริบทความพร้อมของ 
สถานศึกษาแต่ละแห่ง 

(กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์) 
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โครงสร้างหลกัสูตร  

   การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) 

 การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง หมายถึง “Educational activity carried on by an individual seeking               

 self-improvement, usually but not always self-initiated. (Carter V. Good. 1973 : 565) 

 หลกัการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองมีความสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบบัปรับปรุงพุทธศกัราช 2545) เป็นไปตามหลกัการจัดการเรียนรู้ ท่ีผูเ้รียน

สร้างสรรคค์วามรู้ดว้ยตนเอง และหลกัการท างานของสมอง การจดัการเรียนรู้จึงควรมุ่งให้ผูเ้รียนตระหนกัวา่

การเรียนรู้เกิดข้ึนไดห้ลายวธีิ ความรู้มิใช่มาจากหนงัสือต าราหรือค าบอกของครูเท่านั้น แต่ความรู้เกิดจากความ

สงสัยและการตั้งค  าถามท่ีจะเป็นหัวขอ้ในการสืบคน้ คิดและลงมือแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง จนเกิดความ

เขา้ใจในเร่ืองนั้น ๆ นอกจากน้ียงัปูพ้ืนฐานการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น ซ่ึงจะช่วยให้

ผูเ้รียนเห็นคุณค่าของความรู้ท่ีตนสืบเสาะ และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง การเรียนรู้ลกัษณะน้ีเปิดโอกาสให้

ผูเ้รียนตั้งประเด็นง่าย ๆ เพ่ือการสืบคน้และส่ือสารแลกเปล่ียน ผูส้อนและนักเรียนจึงตอ้งมีความเช่ือร่วมกนั

เก่ียวกบัความรู้ ว่ามิไดเ้ป็นส่ิงท่ีเป็นค าตอบตายตวั ความรู้เก่ียวกบัประเด็นหรือปัญหามีหลายมิติ มีความไม่

แน่นอน เน่ืองจากเกิดข้ึนสมัพนัธ์กบักระบวนการท่ีไดม้า และทั้งตวัผูส้ร้างความรู้ ท่ีไดตี้ความหมายขอ้มูลของ

ตนดงันั้น ความรู้ในเร่ืองหน่ึง ๆ จึงยงัเปิดโอกาสใหสื้บคน้ และสร้างองคค์วามรู้ใหม่ต่อไปอีก 

อาจกล่าวได้ว่า การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีใช้กันอย่าง

กวา้งขวางในโรงเรียนและสถาบนัการศึกษาต่างๆ ท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนกบัครูผูส้อนตกลงเก่ียวกบัหัวเร่ือง

และขอบข่ายท่ีตอ้งการศึกษา แลว้นักเรียนแสวงหาความรู้ตามความตอ้งการ ความสนใจ ส าหรับในระดับ

ประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้อาจมีการก าหนดหวัขอ้ต่างๆใหเ้ลือกศึกษาหาค าตอบ แลว้จึงผลิตผลงาน

และน าเสนอ การศึกษาด้วยตนเองเป็นเคร่ืองมือส าคัญของแนวคิดในการศึกษาตลอดชีวิต ความสนใจ

กระตือรือร้นแสวงหาขอ้เท็จจริง การยอมรับขอ้เท็จจริง ตลอดจนการคิดวิเคราะห์ท่ีเป็นเหตุผลอีกทั้งพฒันา

ความสามารถในการควบคุมตนเอง ผูเ้รียนเป็นผูรั้บผิดชอบการเรียนรู้ และเป็นผูส้ร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 

ผลท่ีเกิดกบัการเรียนท่ีนกัเรียนศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจึงข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มของการเรียนรู้ ความรู้ และ

ประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน 
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การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองมีความมุ่งหมายเก่ียวกบัการพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน เพ่ือให้ผูเ้รียน

ไดศึ้กษาหาความรู้ดว้ยตนเอง เก่ียวกบัประเด็นท่ีอยูใ่นความตอ้งการและความสนใจ อยา่งเป็นระบบ เพ่ิมพูน

ความรู้ความเขา้ใจ อีกทั้งไดพ้ฒันาทกัษะกระบวนการคิดเป็นแนวทางและวิธีการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองอยา่ง

เป็นระบบ ตระหนักถึงความส าคญัของกระบวนการและวิธีการของการศึกษาดว้ยตนเองและสามารถน าไป

ประยกุตใ์ชใ้นการเรียนรู้ตลอดชีวติได ้
 

แนวทางการจดัการเรียนรู้ทีผู้่เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

การจัดการเรียนรู้ในสาระการศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเองผูเ้รียนจะเปล่ียนบทบาทจากการเป็นผูรั้บ

ความรู้ไปเป็นผูต้ระหนักในความ ส าคญัของกระบวนการศึกษาคน้ควา้ของตน เห็นคุณค่าการแลกเปล่ียน

เรียนรู้และน าความรู้ไปใชผ้ลจากการน าความรู้ไปใชจ้ะช้ีน าประเด็นใหม่ๆในการศึกษาคน้ควา้ของตนอยา่ง

ต่อเน่ือง จึงอาจกล่าวไดว้า่ผูเ้รียนมิไดเ้ห็นวา่ครูผูส้อนเป็นผูบ้อกความรู้แต่เห็นวา่แหล่งเรียนรู้มีหลากหลายและ

ครูผูส้อนเป็นส่วนหน่ึงของแหล่งเรียนรู้ดังนั้นครูผูส้อนจึงเป็นผูท่ี้ตนจะแลกเปล่ียนความคิดเห็นขอความ

ช่วยเหลือเม่ือศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

การก าหนดหัวข้อในการศึกษา 

การกระตุน้ผูเ้รียนให้สนใจประเด็นปัญหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัชุมชนและสังคมไปจนถึงชุมชนโลกนั้น

ผูส้อนสามารถ “จุดประกาย” หรือเปิดประตูความสนใจของนกัเรียนสู่โลกกวา้งดว้ยการน าเร่ืองราวในสังคมมา

น าเสนอแก่นักเรียนในรูปแบบท่ีน่าสนใจ หรือน านักเรียนส ารวจ ศึกษาสภาพจริงเพ่ือให้นักเรียนมีหัวขอ้ท่ี

ชดัเจนในการศึกษาและเห็นภาพปลายทางวา่ส่ิงท่ีตนศึกษาจะสามารถน าไปใชป้ระโยชน์แก่ผูอ่ื้นในสังคมได้

อยา่งไร อนัเป็นการเช่ือมโยงผูเ้รียนกบัชุมชน และสังคม ในฐานะพลเมืองของโลก โดยครูใชกิ้จกรรมต่าง ๆ

เช่น การเล่าเร่ืองต่าง ๆ การชวนสนทนา การอ่าน/ฟังข่าวจากหนงัสือพิมพใ์ห้ผูเ้รียนซกัถามหรือตั้งประเด็นตั้ง

ค  าถาม การใช้ส่ือต่าง ๆ เช่น คลิปวีดิทศัน์ภาพน่ิง ให้ผูเ้รียนชมและติดตาม การกระตุน้ความสนใจดว้ยเกม 

เพลง ภาพการยกตวัอยา่งค าพงัเพย บทกว ีฯลฯ เพ่ือใหผู้เ้รียนตั้งประเด็นท่ีอยากรู้ หรือผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนั

การก าหนด หรือการตั้งประเด็นความรู้ (Knowledge issues) หรือหัวขอ้ (Topics) เก่ียวกบัปัญหาของส่วนรวม 

(Public issues)หรือประเด็นปัญหาของโลก (Global issues) 
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การสร้างทศันคติและเพิม่พูนทกัษะในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 ผู ้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้ผู ้เรียนตระหนักเก่ียวกับแหล่งเรียนรู้ท่ี

หลากหลาย และวิธีการท่ีผูเ้รียนรับขอ้มูลผา่นอวยัวะรับสัมผสัต่าง ๆโดยการอ่าน/ดู ดม ฟัง ชิม 

สัมผสั และการตีความส่ิงท่ีรับรู้แตกต่างกันตามประสบการณ์และความรู้เดิม หรือพื้นฐาน

ความคิด ความเช่ือท่ีมีมาก่อนกิจกรรมเหล ่าน้ีจะช่วยใหผู้เ้รียนตระหนกัเก่ียวกบัความสามารถใน

การรับรู้และวิธีการเรียนรู้ของตน รวมถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในการรับรู้ เช่นการวดั

ระดบัการรับรู้ของรสช าติอาหาร การแปลความหมายท่าทาง สัญลกัษณ์ เป็นตน้ 

 ผูส้อนควรจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นทกัษะกระบวนการตามศาสตร์ต่าง ๆ ในวิชา

ปกติ เช่น กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ กระบวนการทางคณิตศาสตร์กระบวนการทางพลศึกษา 

กระบวนการทางศิลปะ ฯลฯ และการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา ซ่ึงจะช่วยให้

ศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการจดัการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้

กระบวนการของศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อให้นกัเรียนมีทกัษะเพียงพอท่ีจะศึกษาคน้ควา้ไดด้ว้ยตนเอง

ในหน่วยการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานท่ีเน้นกระบวนการ IS หรือหน่วยการเรียนรู้ในรายวิช า

เพิ่มเติม IS ครูควรจดักิจกรรมท่ีมีการฝึกทกัษะย่อยของกระบวนการเหล ่านั้น เพื่อให้ผูเ้รียน

เขา้ใจสามารถท าได ้เช่น ทกัษะการสืบคน้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การสัมภาษณ์ผูรู้้ ปฏิบติัการ

คน้หา (ทดลอง สืบเสาะ สังเกต ส ารวจ)แสดงความคิดเห็น การให้เหตุผลโตแ้ยง้ การเขียน

อา้งอิง ฯลฯ ผูส้อนควรใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ การระดมสมอง การอภิ

ปร ายกลุ่ม สถานการณ์จ าลอง และการใชผ้งักราฟิกเป็นเคร่ืองมือในการเปรียบเทียบเรียงล าดบั 

วเิคราะห์ ฯลฯ 

  

 

 ในการส่ือสารความรู้ใหม่ท่ีผูเ้รียนสร้างข้ึนผ่านงานเขียน ผูส้อนควรใช้เทคนิคการ

พฒันาการส่ือสารและการน าเสนอ โดยให้ผูเ้รียนถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นรูปธรรมดว้ยการ

ใชแ้ผนผงั ความคิดแผนผงัโครงร่างการเขียน นอกจากน้ีควรใหผู้เ้รียนน าความคิดส าคญัจากงาน

เขียนน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยีเพื่อเสนอผา่นรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น คลิป ภาพยนตร์สั้ น ละครสั้น 

น าเสนอโครงงาน/โครงการท่ีผูเ้รียนคิดคน้/ประดิษฐ์ข้ึน การบรรยาย การจดันิทรรศการการ

สาธิต การโตว้าที ฯลฯ 
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การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองมีจุดเนน้อีกประการหน่ึงคือ พฒันาการควบคุมและประเมิน

ตนเองของผูเ้รียนเม่ือไดรั้บอิสระในการเรียนรู้ จึงใหค้วามส าคญักบัการวางแผน และการบริหาร

จดัการตนเองให้งานเป็นไปตามแผน/ขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้นอกจากน้ียงัส่งเสริมการประเมิน

ตนเอง ทั้งดา้นกระบวนการเรียนรู้และประเมินความรู้ ความคิดใหม่ท่ีผูเ้รียนสร้างข้ึน ดว้ยการใช้

ประเด็นประเมินตนเอง และดว้ยการน าองคค์วามรู้ การปฏิบติัท่ีพฒันาข้ึน ผลผลิตท่ีสร้างข้ึนนั้น

ไปส่ือสาร/น าเสนอ/หรือน าไปปฏิบติัให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองผูอ่ื้น ชุมชน หรือสังคม จึงช่วย

ใหผู้เ้รียนประเมินไดว้า่องคค์วามรู้หรือการเรียนรู้นั้นมีความหมายความส าคญั และมีประโยชน์

เพียงใดต่อตนและผูอ่ื้น 

 Dewey (1938) กล่าวว่า ประสบการณ์ต่าง ๆ อาจไม่เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี

น าไปสู่ความเข้าใจศาสตร์ต่าง ๆ จึงควรเลือกประสบการณ์ท่ีช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาการคิด

วิเคราะห์ ไตร่ตรอง และเกิดเป็นหลกัการท่ีถ่ายโยงไปใชป้รับเปล่ียนการกระท าในอนาคต David 

Kolb (1984) ได้น าแนวคิดของ Deweyมาก าหนดกรอบในการสะทอ้นความคิดเก่ียวกับการ

เรียนรู้จากประสบการณ์การบริการสังคมไว ้4 มิติ (Kolb’s experiential learning cycle) ไดแ้ก่ 

1) การสะทอ้นความคิดเก่ียวกบัประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม  

2) การสะทอ้น ขอ้สังเกต  

3) ความคิดรวบยอด  

4) การน าความคิดไปทดสอบอยา่งกระตือรือร้น 

บทบาทของผู้สอน 

 ผูส้อนจะเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการเป็นผูพ้ฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นในการศึกษาดว้ยตนเองให้แก่ผูเ้รียน รวมทั้งเอ้ืออ านวยการ

เรียนรู้ เช่น 

➜ เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนปะทะสัมพนัธ์กบัประเด็น ปัญหา ของสังคมดว้ยวิธีต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถเห็นบริบทของปัญหา และความรู้ท่ี

จ าเป็นในการแกปั้ญหา รวมถึงช่องทางการน าความรู้ไปใชใ้นการแกปั้ญหาอยา่งชดัเจน 

➜ มีปฏิสมัพนัธ์กบัผูเ้รียน แนะน า ถามใหคิ้ด เพ่ือใหผู้เ้รียนคน้พบหรือสร้างความรู้ความเขา้ใจไดด้ว้ยตนเอง 

➜ สร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ ช่วยใหผู้เ้รียนคิดคน้ต่อไปฝึกใหผู้เ้รียนมีทกัษะการท างานเป็นกลุ่ม 

➜ เป็นผูช้ี้แนะกระตุน้ใหผู้เ้รียนคิดมากกวา่การบอกความรู้ 

➜ ร่วมประเมินผูเ้รียน ใชค้  าถามกระตุน้การสะทอ้นคิดจดับรรยากาศท่ีผูเ้รียนรู้สึกมัน่คงปลอดภยัท่ีจะเรียนรู้และลงมือปฏิบติั 
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บทบาทของผู้เรียน 

 นกัเรียนมีบทบาทส าคญัมากในการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เน่ืองจากนกัเรียนมีความ

เป็นเจา้ของการเรียนรู้และลงมือคิด ลงมือท า จนสามารถน าเสนอและน าผลการศึกษาไปใช้

ประโยชน์ นกัเรียนจึงมีบทบาท เช่น 

➜ ก าหนดจุดหมายและวางแผนตลอดแนวในการคน้ควา้แสวงห าความรู้ 

➜ ฝึกฝนวธีิการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

➜ กระตือรือร้นในการเรียนรู้ กล ้าแสดงออก กลา้น าเสนอความคิดอยา่งสร้างสรรค ์

➜ สร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั ผูเ้รียนกบัผูส้อนร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ยอมรับฟัง

ความคิดเห็นของผูอ่ื้น ฝึกความเป็นผูน้ าผูต้ามท่ีดี 

➜ มีทกัษะทางสังคม เคารพกติกาทางสังคม รับผดิชอบต่อส่วนรวม 

➜ พฒันาความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้เดิมเขา้กบัความรู้ใหม่ 

➜ พฒันาทกัษะการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

➜ สร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ รักการอ่าน กลา้ซกัถาม 

➜ บนัทึกความรู้อยา่งเป็นระบบ สามารถน าความรู้สู่การปฏิบติัไดจ้ริง 

 การจดัการเรียนรู้การศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเองเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาผูเ้รียนตาม
หลกัการของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542หลกัการท างานของสมองและ
การสร้างความรู้ของผูเ้รียน ความเช่ือเก่ียวกบัความรู้จึงเป็นเชิงปฏิสัมพนัธ์ท่ีไม่เนน้เฉพาะความรู้
ท่ีผูเ้รียนสร้างข้ึนแต่ยงัรวมถึงกระบวนการสร้างความรู้ การสะทอ้นความคิด การไตร่ตรอง
เก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้และคุณค่าของ  
 
 ความรู้ท่ีน าไปใช้ประโยชน์เพื่อตนเอง ชุมชน หรือสังคม ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อน
และผูเ้รียนจึงไม่ตายตวั ผูเ้รียนท่ีอยูใ่นวยัประถมศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการเพิ่มพูนทกัษะ ครู
จะมีบทบาทเป็นผูพ้ฒันา เม่ือนักเรียนสามารถสืบค้นสรุป ปฏิบติัจริงได้ด้วยตนเองครูจะมี
บทบาทเป็นผูส้นบัสนุน ดงันั้นปฏิสัมพนัธ์ท่ีสมดุลระหวา่งครู นกัเรียน และบริบทแวดลอ้มใน
ขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการในการเรียนรู้ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจึงส าคญัยิง่  
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บันได 5 ข้ัน ของการพฒันาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีความสอดคล้องกบัธรรมชาติวชิาของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

IS 1 

IS 2 

IS 3 

ตั้งประเด็น
ค าถาม/
สมมติฐาน 
(ท่ีเก่ียวกบั
สังคมโลก) 

สืบคน้ความรู้ สรุปองคค์วามรู้ ส่ือสารและ
น าเสนอ 

  

บริการสังคม 

(Self-regulating) 

กระบวนการ 
GPAS 

(Gathering) 
ตั้งประเด็น
ค าถาม/ 
สมมติฐาน 

(Processing) 
สืบคน้ความรู้ 
รวบรวมขอ้มูล 
จดักระท า
ขอ้มูล 

(Applying) 
สรุปองคค์วามรู้ 
สร้างทางเลือก 
การใชน้ าไปใช ้

(Applying) 
ส่ือสารและ
น าเสนอ 
การน าความรู้
ไปใช ้

(Applying, self
-regulating 

น าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
ต่อตนเอง 
บริการโรงเรียน
และสังคม 

วทิยาศาสตร์ Engage 

ตั้งประเด็น
ค าถาม/ 
สมมติฐาน 

Explore 

สืบคน้ ส ารวจ 
ท าการทดลอง 

Explain 

น าขอ้สรุปมา
อธิบาย 
ปัญหาเร่ืองราว 

Elaborate & 
Evaluate 

ขยายความรู้ 
เขียนเผยแพร่ 
ประเมินผล 
กระบวนการ
การสืบคน้ 
ประเมินการ
สืบเสาะ 

Elaborate & 
Evaluate 

น าความรู้ไป 
ใชป้ระโยชน์ 
ต่อตนเอง 
บริการโรงเรียน
และสังคม 

กระบวนการ
ทาง 
สังคมศาสตร์/
วธีิการ 
ทาง
ประวตัิศาสตร์ 

ตั้งประเด็น
ค าถาม/ 
สมมติฐาน 

สืบคน้/ส ารวจ/
ภาค 
สนาม/ท าการ
ทดลอง 

สรุปองคค์วามรู้ เขียนเผยแพร่ 
และน าเสนอ 
ดว้ยวธีิต่าง ๆ 

น าความรู้ 
ไปใช้
ประโยชน์ต่อ
ตนเอง 
บริการโรงเรียน 
และสังคม 
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บันได 5 ข้ัน ของการพฒันาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีความสอดคล้องกบัธรรมชาติวชิาของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้(ต่อ) 

กระบวนการ
ทาง 
คณติศาสตร์ 

ปัญหาใน
ชีวติประจ าวนั/ 
โจทยก์ าหนด
เป้าหมาย 
ในการ
แกปั้ญหา 

แปลงขอ้มูล
เป็น 
ภาษา
คณิตศาสตร์ 
วางแผน
แกปั้ญหา 

ทบทวน 
ประเมิน
ขอ้สรุป 
จากการ
แกปั้ญหา 
สรุปองคค์วามรู้ 

ส่ือสารน าเสนอ 
ใหเ้หตุผล 
ดว้ยวธีิต่าง ๆ 

น าความรู้ 
ไปใช้
ประโยชน์ต่อ
ตนเอง 
บริการโรงเรียน 
และสังคม 

กระบวนการ
ท างาน 

การงานอาชีพ 

และเทคโนโลยี 

ตั้งประเด็น
ค าถาม 

สืบคน้ความรู้ 
ออกแบบและ
วางแผน 
น าไปปฏิบติั 

สรุปองคค์วามรู้
จาก 
การน าทฤษฎี
ไปปฏิบติั 
ประเมิน
กระบวนการ 
ท างานและ
ผลผลิต 

เขียนเผยแพร่ 
น าเสนอ 
ดว้ยวธีิต่าง ๆ 

น าความรู้ 
ไปใช้
ประโยชน์ต่อ
ตนเอง 
บริการโรงเรียน 
และสังคม 

กระบวนการ
ทาง 
พลศึกษา 

ตั้งประเด็น
ค าถาม/ 
สมมติฐาน 

สืบคน้ความรู้ 
และฝึกปฏิบติั 

สรุปองคค์วามรู้ 
จากการปฏิบติั 

เขียนเผยแพร่ 
น าเสนอ 
ดว้ยวธีิต่าง ๆ 

น าความรู้ 
ไปใช้
ประโยชน์ต่อ
ตนเอง 
บริการโรงเรียน 
และสังคม 

กระบวนการ 
ทางศิลปะ 
ดนตรี 
นาฏศิลป์ 

ตั้งประเด็น
ค าถาม/ 
สมมติฐาน 

สืบคน้ความรู้ 
และฝึกปฏิบติั 

สรุปองคค์วามรู้ 
จากการปฏิบติั 

เขียนเผยแพร่ 
และน าเสนอ 
ดว้ยวธีิต่าง ๆ 

น าความรู้ 
ไปใช้
ประโยชน์ต่อ
ตนเอง 
บริการโรงเรียน 
และสังคม 



24 

โค
รง
สร้

าง
หล

กัสู
ตร

  

การจัดกจิกรรมเพือ่น าความรู้หรือประสบการณ์ไปใช้บริการสังคม 
การจดักิจกรรมการน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity : IS3) 

เป็นการน าองคค์วามรู้จากรายวิชาเพิ่มเติมการศึกษาคน้ควา้และสรุปองคค์วามรู้ และการส่ือสาร
และน าเสนอไปใชบ้ริการสังคม โดยจดักิจกรรมการน าองคค์วามรู้ไปใชบ้ริการสังคม ในลกัษณะ
ของกิจกรรม/โครงงาน/โครงการ ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ผา่นประสบการณ์ โดยในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นเป็นการน าความรู้ไประยุกต์สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชนและเผยแพร่
ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการลงมือปฏิบติัเพื่อประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการน าความรู้ไปประยุกตส์ร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมและ
โลก และเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการลงมือปฏิบติัเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและ
โลก ดงัแสดงในแผนผงั 
            หรือสามารถกล่าวอีกแง่หน่ึงวา่ กิจกรรมสร้างสรรคป์ระโยชน์ (Creativity, Actions, Ser-

vice) เป็นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-class standard 

school)   มีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้พฒันาตนเองและพฒันาซ่ึงกนัและกนั โดย

เรียนรู้จากประสบการณ์ในการจดักิจกรรม (Experiential Learning) เป็นสาระท่ีเอ้ือให้ผูเ้รียน  ได้

คน้พบตนเองโดยการริเร่ิมสร้างสรรคกิ์จกรรม(Creativity) ไดป้ฏิบติักิจกรรมท่ีผูเ้รียน  ไดเ้รียนรู้

จากประสบการณ์ตรง (Action)และให้ผู ้เ รียนได้ช่วยเหลือผู ้อ่ืน เช่น การให้บริการเป็น

อาสาสมคัร (Service) ควบคู่ไปกบัการเรียนสาระการเรียนรู้ท่ีเป็นวชิาการ ดงัน้ี   

 1.1 กิจกรรมสร้างสรรค์(Creativity) มุ่งหวงัให้ผู ้เรียนฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค ์

(Creative Thinking) และทกัษะการคิดวเิคราะห์ (Critical Thinking) 

1.2 การปฏิบติั(Action) มุ่งหวงัให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติักิจกรรมท่ีเกิดจากความคิดริเร่ิม

สร้างสรรคข์องตนเอง 

1.3 การบริการ(Service) เป็นกิจกรรมจิตอาสาท่ีไม่มีค่าจา้งตอบแทนมุ่งหวงัให้ผูเ้รียนมี

ความตระหนักรู้ มีส านึกความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม เป็นกิจกรรมอาสาสมคัรท่ี

ก าหนดใหผู้เ้รียนเลือกกระท ามีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังความสง่างามความเป็นอิสระในการคิดให้

เกิดในตวัผูเ้รียน 

 การจดักิจกรรมสาธารณประโยชน์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนได้พฒันา

ตนเอง    ตามศกัยภาพ ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม ซ่ึงสถานศึกษา     

มีหน้าท่ีในการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้ผูเ้รียนได้เกิดการเรียนรู้ ควรให้ผูเ้รียนท า

กิจกรรมต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา  



25 

โครงสร้างหลกัสูตร  

 โดยใหผู้เ้รียนวางแผนการใชเ้วลาของตนเอง การวางแผนการท างานและการปฏิบติัจริงนอกเวลาเรียน ข้ึนอยูก่บั
ความเหมาะสมและความพร้อมของสถานศึกษา  

ลกัษณะของกจิกรรมสาธารณประโยชน์ 
 กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์เป็นกิจกรรมท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรค์น าไปสู่การปฏิบติัและบริการสังคม 
ลกัษณะของกิจกรรมสร้างสรรคป์ระโยชน์ มีดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี   

 1.กจิกรรมบริการระดับโรงเรียน  

 1.1 สอนวา่ยน ้าใหแ้ก่เด็กพิการ   

1.2 สอนกีฬาใหก้บันอ้งๆ 

1.3 สอนดนตรีใหแ้ก่เด็กๆ 

1.4 จดัท าบอร์ดส่ือสารประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของโรงเรียน 

1.5 เขียนคอลมัน์ลงหนงัสือพิมพข์องโรงเรียน 

1.6 สร้างเวบ็ไซดเ์ผยแพร่ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ในโรงเรียน 

1.7 กิจกรรมฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มในบริเวณโรงเรียน  

 2. กจิกรรมบริการระดับชุมชน  

  2.1 กิจกรรมอนุรักษฟ้ื์นฟูสภาพแวดลอ้มในชุมชน  

  2.2 รณรงคป้์องกนัโรคระบาด  

  2.3 สอนหนงัสือใหก้บัชาวบา้น  

  2.4 ช่วยเหลือคนชรา เด็กดอ้ยโอกาสและผูพ้ิการ 

  2.5 ตั้งทีมเฝ้าระวงัอุบติัเหตุ  

  2.6 เยีย่มผูป่้วยในโรงพยาบาล  

  2.7 จดัคา่ยเยาวชนไทยใจอาสา   

  2.8 ก่อสร้างท่ีพกัเด็กจรจดั 
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3. กจิกรรมบริการระดบัชาต ิหรือนานาชาต ิ 

  3.1 การช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพบิติั 

  3.2 การจดัแขง่ขนัวิง่มาราธอนระดมทุนช่วยเหลือคนพกิาร  

  3.3 การอนุรักษฟ้ื์นฟสูภาพแวดลอ้มชายฝ่ังทะเล  

  3.4 สร้างส่ิงประดิษฐห์รือนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์

ต่อประเทศชาตินานาชาติ  

ข้อควรระวงัในการเลอืกสรรหัวข้อกจิกรรมสาธารณประโยชน์ 

กิจกรรมท่ีไม่ถือเป็นกิจกรรมสร้างสรรคป์ระโยชน์มีแนวทางการพิจารณา ดงัน้ี 

➜ กิจกรรมท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนและไดค้ะแนน 

➜ กิจกรรมท่ีมีค่าตอบแทน ค่าจา้งหรือเป็นการหารายไดพ้ิเศษหรือรายไดป้ระจ า 

➜ งานท่ีผูเ้รียนท าเป็นงานประจ า เช่น การจดัเก็บหนงัสือเขา้ท่ีในห้องสมุด การท าความสะอาดหอ้งเรียน 

➜ การเยีย่มชมสถานท่ีต่างๆ เช่น ชมพิพิธภณัฑ ์ดูหนงั ดูละคร ดูกีฬา เป็นตน้ 

➜ การท างานบา้น 

➜ กิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดความแตกแยก 

➜ กิจกรรมลูกเสือ ยวุกาชาด เนตรนารี การเขา้ค่าย 

➜ กิจกรรมอุทิศตนท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนาและการเมือง 

➜ กิจกรรมระดมทุนท่ีไม่มีวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายชดัเจน 

➜ กิจกรรมท่ีไม่เป็นท่ีรับรู้ของครูผูส้อน/ครูท่ีปรึกษา 
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วตัถุประสงค์ของกจิกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ 

กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ในหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลมีวตัถุประสงค์
ส าคญั ดงัน้ี 

1. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพอยา่งรอบดา้น 

2. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีโอกาสได้ท าในส่ิงท่ีตนเองสนใจ นอกเหนือจากการเรียนภาค
วชิาการตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 

3. เสริมสร้างให้ผูเ้รียนมีความใส่ใจห่วงใยผูอ่ื้น โดยเฉพาะผูท่ี้ประสบชะตากรรมภยั
พิบติั หรือ ความทุกขย์ากในดา้นต่างๆ 

4. ปลูกฝังและเสริมสร้างจิตส านึกของผูเ้รียน ในการมุ่งท าประโยชน์ใหผู้อ่ื้นและสังคม 

5. ให้ผูเ้รียนพัฒนาความตระหนักรู้และยอมรับในความแตกต่างหลากหลายทาง
วฒันธรรมของตนเองและผูอ่ื้น 

6. ใหผู้เ้รียนสามารถบริหารจดัการตนเองอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขและมีคุณค่า 

ผลการเรียนรู้กจิกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ 

การก าหนดให้ผูเ้รียนท ากิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ควบคู่ไปกับการเรียนสาระ     
การเรียนรู้ท่ีเป็นวชิาการ โดยมุ่งหวงัใหผู้เ้รียนมีผลการเรียนรู้ 8 ประการ ดงัน้ี 

1. ตระหนกัรู้ในความสามารถของตนเอง คน้พบศกัยภาพท่ีเป็นจุดแข็งของตวัเอง ส่ิงท่ี
ตวัเองมีความรู้ความช านาญและมีความตอ้งการท่ีจะพฒันาตนเอง 

2. มีโอกาสท ากิจกรรมท่ีทา้ทายใหม่ๆ 

3. ผูเ้รียนรู้จกัการวางแผนและริเร่ิมกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่การเขียนโครงการ ด าเนินงาน
ตามโครงการซ่ึงอาจท าร่วมกบัผูอ่ื้นหรือท าคนเดียว 

4. สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นเป็นทีมได ้โดยร่วมงานไดก้บัหลายๆ ทีม 

5. ผูเ้รียนแสดงความมุมานะ ขยนัหมัน่เพียร แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน 
(โดยดูจากการท างานอยา่งสม ่าเสมอ ร่วมแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการท ากิจกรรม) 

6. ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้คุณธรรมจริยธรรมจากการท ากิจกรรม 

7. พฒันาทกัษะและเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ท าให้ผูเ้รียนมีความรู้ความช านาญใน
การท างาน 
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8. ผูเ้รียนมีความรู้สึกรับผิดชอบเหตุการณ์ส าคญัๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัโลกโดยการเขา้ร่วม

โครงการ/โครงงาน/กิจกรรมระดบัชุมชน ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

หลกัการทีค่วรรู้เกี่ยวกบัการการด าเนินกจิกรรมศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS 1 - 3) 
 โดยผูด้  าเนินกิจกรรมตอ้งมีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั  ข้อมูลและประเภทของข้อมูล  การ

เกบ็รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 อน่ึงควรค านึงอยูเ่สมอวา่การท ากิจกรรมสร้างสรรคป์ระโยชน์มีพื้นฐานมาจากการท า

กิจกรรมโครงงาน ซ่ึงเป็นการศึกษาอยา่งเป็นระบบ มีระเบียบวธีิการใหไ้ดม้าซ่ึงค าตอบเพือ่น าไปสู่

การแกไ้ขปัญหาและพฒันาดา้นต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การบริการสงัคมและสาธารณประโยชน์ 

ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งเขา้ใจความหมายของค าศพัทต่์างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท ากิจกรรม/โครงงาน/โครงการ 

ดงัน้ี 

ข้อมูลและประเภทของข้อมูล 

 ข้อมูล (data) หมายถึง รายละเอียด หรือ ขอ้เท็จจริงต่างๆท่ีผูท้  าโครงงานตอ้งการ
ศึกษาส าหรับใชใ้นการคน้หาค าตอบ และสรุปผล ขอ้มูลอาจจะอยูใ่นรูปตวัเลข หรือคุณลกัษณะ
ท่ีสามารถสังเกตเห็นได ้การจ าแนกประเภทของขอ้มูลอาจจ าแนกได ้ดงัน้ี 

 1. จ  าแนกตามลกัษณะของการวดัขอ้มูล แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

 1.1 ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) คือ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัเลขใชแ้สดง
ปริมาณหรือขนาดของส่ิงต่างๆ เช่น คะแนน อาย ุน ้าหนกั ส่วนสูง รายได ้เป็นตน้ 

 1.2 ขอ้มลูเชิงคุณภาพ(Qualitative data) คือ ขอ้มลูท่ีไมส่ามารถวดัคา่ออกมาเป็นตวัเลข
ได ้เช่น เพศ เช้ือชาติ ศาสนา อาชีพ  สีผวิ เป็นตน้ 
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 2. จ  าแนกตามแหล่งของขอ้มูล แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

 2.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมมาจากแหล่งนั้นโดยตรง ไม่ได้
ผ่านการวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ใดๆ ทั้ งส้ิน เช่น การสัมภาษณ์ สังเกต หรือ สอบถาม
กลุ่มเป้าหมายโดยตรง เป็นตน้ นบัวา่เป็นขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดแ้ละตรงตามวตัถุประสงคม์ากท่ีสุด 

 2.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data)เป็นขอ้มูลท่ีได้มาจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ี
ผูอ่ื้นเคยรวบรวมมาอา้งไวใ้นรูปของหนงัสือ ส่ือส่ิงพิมพ ์เอกสาร หรือคอมพิวเตอร์ เช่น การ
เก็บข้อมูลผู ้ป่วยจากสถิติท่ีพบเห็นบนอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ข้อมูลประเภทน้ีอาจมีความ
คลาดเคล่ือนหรือขอ้มูลผดิพลาดจากความเป็นจริงได ้

 ขอ้มูลท่ีใช้ในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์อาจเป็นได้ทั้ งขอ้มูลเชิงปริมาณ   
หรือขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยอาจเก็บรวบรวมมาจากแหล่งปฐมภูมิหรือทุติยภูมิก็ได้ ข้ึนอยู่กบั
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา ความสะดวกและความเหมาะสมในการศึกษาโครงงานนั้นๆ 

ตวัแปร  

 ตัวแปร (Variable) หมายถึง ส่ิงท่ีสนใจจะศึกษาเป็นค่าท่ีแปรเปล่ียนได้ภายใต้
สถานการณ์หรือเง่ือนไขต่างๆ โดยปกติจะมีการจ าแนกตวัแปรไดห้ลายประเภท ส าหรับการท า
โครงงานของนกัเรียนนั้น อาจจะมีการก าหนดตวัแปรท่ีนิยมโดยทัว่ไป ดงัน้ี 

 1. ตวัแปรต้น หรือ ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) เป็นตวัแปรตน้เหตุท่ีเป็นผลให้
ตวัแปรอ่ืนเปล่ียนแปลงตาม    

 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable)เป็นตวัแปรท่ีเป็นผลมาจากตวัแปรตน้  

           3. ตัวแปรเกิน หรือ ตัวแปรแทรกซ้อน (Extraneous Variable)เป็นตัวแปรท่ีไม่
ตอ้งการศึกษาเกิดข้ึนระหว่างการทดลองและส่งผลต่อตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระ   เกิดจาก
ความบกพร่องในการควบคุมตวัแปร  

 4. ตัวแปรสอดแทรก (Intervening Variable) เป็นตวัแปรท่ีร่วมกบัตวัแปรอิสระส่งผลต่อ
ตวัแปรตาม ตวัแปรประเภทน้ีส่วนใหญ่เป็นส่ิงท่ีสังเกตและวดัไดย้าก เช่น ความเครียด ความ
วติกกงัวล อารมณ์หงุดหงิด เป็นตน้  

ตัวอย่างตัวแปรโครงงาน การพฒันาทกัษะการเล่นฟุตบอลส าหรับเยาวชน 

 ตัวแปรอสิระ ได้แก่ กจิกรรมการฝึกทกัษะการเล่นฟุตบอลแบบพีส่อนน้อง 

 ตัวแปรตาม ได้แก่ ทกัษะการเล่นฟุตบอลของเด็ก 

 ตัวแปรเกนิ ได้แก่ ภูมิหลงั หรือ ประสบการณ์เล่นฟุตบอลของเด็กแต่ละคน 

 ตัวแปรสอดแทรก ได้แก่ ความเครียดในขณะฝึกซ้อม 
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากร (Population) หมายถึง หน่วยทั้งหมดของส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา อาจจะเป็น
คน สัตว ์ส่ิงของก็ได ้กลุ่มตัวอย่าง (Sample) หมายถึง ตวัแทนของส่ิงท่ีตอ้งการศึกษาท่ีเลือก
มาเพียงบางส่วน อนัเน่ืองมาจากประชากรมีมากเกินไป การเก็บรวบรวมขอ้มูลอาจจะท าไดไ้ม่
สะดวกและเสียเวลามากจึงเลือกตวัอยา่งมาใชแ้ทน ตวัอยา่งท่ีเลือกมาตอ้งเป็นตวัแทนท่ีดีของ
ประชากร การท าโครงงานของนักเรียนอาจมีการก าหนดประชากร และ กลุ่มตวัอย่าง เช่น 
การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมรณรงคป้์องกนัโรคไขเ้ลือดออก 
ประชากร คือ ประชาชนในชุมชนซ่ึงมีจ านวนมาก นักเรียนอาจเลือกสัมภาษณ์จากกลุ่ม
ตวัอยา่ง เพียง 20 – 30 คน เป็นตน้ ในการท าโครงงานบางคร้ังเป็นโครงงานเล็กๆ กบัคนเพียง
ไม่ก่ีคน อาจไม่มีการก าหนดประชากร  และกลุ่มตวัอยา่ง โดยอาจจะใชค้  าวา่ “กลุ่มเป้าหมาย” 
หรือ “แหล่งข้อมูล” แทนก็ได ้

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
กิจกรรมสร้างสรรคป์ระโยชน์ ผูจ้ดัท าโครงงานตอ้งมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้น ามา

วเิคราะห์ผลจากการท าโครงงานวา่หลงัจากด าเนินงานไปแลว้ ก่อใหเ้กิดผลตามวตัถุประสงค ์  ท่ี
ก าหนดไวอ้ยา่งไร ดงันั้น การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจึงมีความส าคญัท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจเพือ่เลือกใช้
วธีิการต่างๆอยา่งเหมาะสม  ซ่ึงอาจท าไดห้ลายวธีิ ดงัน้ี 

 1. การใช้แบบสอบถาม  จัดว่าเป็นวิธีการท่ีสะดวกและเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุด               
มีวิธีด าเนินการโดยการสร้างแบบสอบถามให้ผูต้อบเลือกตอบตามความคิดเห็นของตนเอง 
วิธีการน้ีเหมาะกบักลุ่มเป้าหมายท่ีอ่านออก เขียนได ้เช่น จดักิจกรรมรณรงคป้์องกนั สารเสพ
ติดในโรงเรียน สร้างแบบสอบถามใหก้บันกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมตอบ เป็นตน้ 

2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีท่ีเหมาะกบัการเขา้ไปท ากิจกรรมในชุมชนเพราะประชาชนใน
ชุมชนส่วนใหญ่อาจไม่สะดวกในการตอบแบบสอบถามโดยเฉพาะกบัคนชรา การสัมภาษณ์
จึงเป็นวิธีการท่ีเหมาะสม แต่การสัมภาษณ์นั้นจ าเป็นต้องมีการสร้างแบบสัมภาษณ์ ไว้
ล่วงหนา้วา่ตอ้งการสัมภาษณ์ประเด็นใด แลว้บนัทึกผลการสัมภาษณ์เพื่อป้องกนัการลืม 

 3. การสังเกต เป็นกระบวนการท่ีอาจจะไม่ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มเป้าหมายแต่ใช้การสังเกตจากส่ิงท่ีพบเห็น แล้วบนัทึกผลการสังเกต เช่น พฤติกรรม      
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ปฏิกิริยาตอบสนอง ความสนใจของผูเ้ข้ารับการอบรม       
หรือสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไปหลงัจากไดรั้บการพฒันา เป็นตน้  

 4. การทดสอบ เป็นวธีิการท่ีนิยมใชใ้นการวดัความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย โดยการ
สร้างแบบทดสอบข้ึนมาวดั เช่น หลงัจากจดักิจกรรมสอนพิเศษภาษาองักฤษให้กบัเด็กใน
ชนบทแล้วสร้างแบบทดสอบภาษาองักฤษให้นักเรียนท าเพื่อตรวจสอบความรู้กบัเกณฑ์ท่ี
ก าหนด เป็นตน้ 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

 หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้ ผูจ้ดัท าโครงงานตอ้งท าการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อให้ได้
ค  าตอบท่ีจะน าไปสู่การสรุปผลการด าเนินงาน โครงงานท่ีมีคุณภาพจ าเป็นตอ้งมีกระบวนการ
วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง การวเิคราะห์ขอ้มูลสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 รูปแบบ ดงัน้ี 

 1. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยอาศยัวิธีการทางสถิติ   
หรือตวัเลขเขา้มาเก่ียวขอ้ง เช่น ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เป็นตน้ 

 2. การวเิคราะห์เชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์โดยไม่อาศยัวิธีการทางสถิติแต่เป็น
การวเิคราะห์ผลท่ีไดจ้ากส่ิงท่ีพบเห็นตามสภาพจริงจากการสังเกต หรือ สัมภาษณ์ เป็นตน้ 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลในการท าโครงงานสามารถท าไดห้ลายระดบัตั้งแต่ การวิเคราะห์
อยา่งง่ายไปจนถึงการวิเคราะห์ระดบัสูงข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องโครงงานและศกัยภาพของ
ผูจ้ดัท า ส าหรับการจดัท ากิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ของนักเรียนนั้นเป็นหลกัสูตรท่ีมุ่ง
พฒันาคุณภาพผูเ้รียนสู่มาตรฐานสากลนกัเรียนจึงควรไดรั้บการฝึกฝนทกัษะการวิเคราะห์ขอ้มูล
ท่ีหลากหลายเพื่อสร้างความเขม้แข็งทางวิชาการโดยเฉพาะนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
นกัเรียนสามารถประยกุตห์ลกัการท่ีไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัวชิาสถิติในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มา
ใช้ในการจดัท าโครงงานก็จะเป็นการพฒันานกัเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการเทียบเคียง
มาตรฐานสากลไดอี้กประการหน่ึง  
การวเิคราะห์เชิงปริมาณ 

 โดยปกติการท าโครงงานของนกัเรียนมีสถิติพืน้ฐานท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู ดงัน้ี 

 1.ค่าร้อยละ (Percentage) เรียกอีกอยา่งวา่ เปอร์เซ็นต ์(%)นิยมใชท้ศนิยม 2 ต าแหน่ง ตวัอยา่ง
การท าโครงงานท่ีวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าร้อยละ เช่น ศึกษาร้อยละของนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม
การอนุรักษพ์ลงังาน  ศึกษาร้อยละของเพศหญิง หรือ เพศชาย ของประชาชนท่ีเขา้รับการอบรมให้
ความรู้เร่ืองการป้องกนัโรคติดต่อในทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

 2.ค่าเฉลีย่ (Mean) เป็นค่ากลางท่ีค านวณจากการน าขอ้มูลทั้งหมดมารวมกนัแล้วหาร

เฉล่ียดว้ยจ านวนขอ้มูลทั้งหมด ค่าเฉล่ียของขอ้มูลท่ีมาจากกลุ่มตวัอยา่งแทนดว้ยสัญลกัษณ์ 
(เอก็ซ์บาร์) แต่ถา้ขอ้มูลท่ีศึกษาไดม้าจากประชากรจะแทนค่าเฉล่ียของประชากรดว้ยสัญลกัษณ์ 
µ (มิว) ตวัอยา่งการท าโครงงานท่ีวเิคราะห์ขอ้มลูโดยใชค้า่เฉล่ีย เช่น การหาอายเุฉล่ียของคนชราใน
บา้นพกัคนชรา  การหาคา่เฉล่ียระดบัความพงึพอใจของผูท่ี้ เขา้ร่วมกิจกรรมปลูกป่า เป็นตน้ 

X
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 3.ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เป็นค่าวดัการกระจายของขอ้มูลว่า
ข้อมูลตัวอ่ืนๆ แตกต่างจากค่าเฉล่ียมากน้อยเพียงใด ข้อมูลท่ีมาจากกลุ่มตัวอย่างแทนด้วย

สัญลกัษณ์ S.D.(เอส.ดี.) ถา้ขอ้มูลมาจากประชากรแทนดว้ยสัญลกัษณ์ (ซิกมา่) ส่วนใหญ่นิยม
ใชคู้ก่บัคา่เฉล่ีย  

 4. การศึกษาคะแนนความก้าวหน้า หรือ คะแนนพฒันาการ เป็นการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของผลการด าเนินงาน ระหวา่งก่อนกบัหลงัท าโครงงานวา่มีความกา้วหนา้หรือพฒันาการเพยีงใด  ส่วน
ใหญ่จะเป็นการหาร้อยละหรือค่าเฉล่ียของคะแนนการทดสอบความรู้ต่างๆ เช่น  ศึกษาผลการจดั
กิจกรรมสอนภาษาองักฤษใหน้อ้งๆ ในชุมชน ท าการทดสอบความรู้ภาษาองักฤษก่อนและหลงัจดั
กิจกรรมแลว้น ามาหาคะแนนความกา้วหนา้ โดยปกติจะก าหนดเกณฑค์วามส าเร็จของโครงการเม่ือมี
คะแนนความกา้วหนา้มากกวา่ร้อยละ 20 หรือ 25 ข้ึนไป   

 3.ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เป็นค่าวดัการกระจายของขอ้มูลว่า
ข้อมูลตัวอ่ืนๆ แตกต่างจากค่าเฉล่ียมากน้อยเพียงใด ข้อมูลท่ีมาจากกลุ่มตัวอย่างแทนด้วย

สัญลกัษณ์ S.D.(เอส.ดี.) ถา้ขอ้มูลมาจากประชากรแทนดว้ยสัญลกัษณ์ (ซิกมา่) ส่วนใหญ่นิยม
ใชคู้ก่บัคา่เฉล่ีย  

 4. การศึกษาคะแนนความก้าวหน้า หรือ คะแนนพฒันาการ เป็นการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของผลการด าเนินงาน ระหวา่งก่อนกบัหลงัท าโครงงานวา่มีความกา้วหนา้หรือพฒันาการเพยีงใด  ส่วน
ใหญ่จะเป็นการหาร้อยละหรือค่าเฉล่ียของคะแนนการทดสอบความรู้ต่างๆ เช่น  ศึกษาผลการจดั
กิจกรรมสอนภาษาองักฤษใหน้อ้งๆ ในชุมชน ท าการทดสอบความรู้ภาษาองักฤษก่อนและหลงัจดั
กิจกรรมแลว้น ามาหาคะแนนความกา้วหนา้ โดยปกติจะก าหนดเกณฑค์วามส าเร็จของโครงการเม่ือมี
คะแนนความกา้วหนา้มากกวา่ร้อยละ 20 หรือ 25 ข้ึนไป   

 5. การทดสอบสมมติฐาน เป็นการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างว่าเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีก าหนดไวห้รือไม่ เพื่ออา้งอิงค าตอบไปใช้กบักลุ่มประชากร ดงันั้น การใช้สถิติ
ประเภทน้ีตอ้งมีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนท่ีดีของประชากร อาจจ าเป็นตอ้งใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการค านวณ  
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โครงสร้างหลกัสูตร  

การวเิคราะห์เชิงคุณภาพ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นการวิเคราะห์ท่ีไม่อาศยัตวัเลขหรือสถิติเข้ามา
เก่ียวขอ้ง ขอ้มูลท่ีได้จะมาจากการสังเกต การสัมภาษณ์ แล้วรวบรวมตามรายละเอียดท่ีพบ 
วิธีการวเิคราะห์ประเภทน้ีเหมาะกบัการท ากิจกรรมสร้างสรรคป์ระโยชน์ของนกัเรียน  อยา่งยิ่ง
เพราะไม่ตอ้งค านึงถึงการใช้สถิติและมุ่งเน้นผลท่ีเกิดข้ึนจากการท ากิจกรรมใน   เชิงคุณภาพ
มากกว่าเชิงปริมาณ แต่ผูว้ิเคราะห์อาจจะตอ้งใช้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ทกัษะการบรรยาย อธิบายสภาพเหตุการณ์ต่างๆ ตวัอยา่งเช่น 

 1. จากการจดักิจกรรมพฒันาสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน ผูจ้ดักิจกรรมไดท้  าการสังเกต
สภาพแวดล้อมก่อนจดักิจกรรม พบว่า มีความสกปรก มีเศษขยะรอบบริเวณโรงเรียน โรง
อาหาร และสนามกีฬา หลงัจากจดักิจกรรมไปแลว้พบว่า พื้นท่ีบริเวณโดยรอบมีความสะอาด
มากข้ึน มีการปลูกดอกไม ้ทาสีร้ัวใหม่   

 2. การจดักิจกรรมเยี่ยมบา้นคนชรา ผูท้  ากิจกรรมได้สัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรม
คนชรา พบวา่ มีความพึงพอใจท่ีนกัเรียนไดไ้ปเยี่ยม มีความกระตือรือร้น สนุกสนาน บางคน
เล่าประวติัชีวิตของตนเองให้ฟัง นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมก็มีความรู้สึกรักและเห็นคุณค่าของ
คนชรามากข้ึน  
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การเขยีนรายงานและน าเสนอผลงาน   



333   การเขยีนรายงานและน าเสนอผลงาน   
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ตอนที ่ 3  การเขียนรายงานและน าเสนอผลงาน 

 โดยปกติการท าโครงงานของนกัเรียนตอ้งมีการเขียนรายงานโครงการซ่ึงเป็นการน าเสนอผล

ท่ีเกิดจากการศึกษาคน้ควา้ทางวชิาการ แลว้น ามาเรียบเรียงอยา่งเป็นระบบ เพือ่น าเสนอต่อผูอ่ื้น ส่วน

ใหญ่จะเป็นการน าเสนอในการศึกษารายวชิาใดรายวชิาหน่ึงของผูเ้รียนต่อครูผูส้อนหรือท่ีปรึกษา

โครงงาน ซ่ึงเป็นการพฒันากระบวนการคิด การวเิคราะห์และสังเคราะห์ของผูเ้รียน ส่งเสริมให้

นกัเรียนไดรู้้จกัวธีิการคน้ควา้หาความรู้ดว้ยวธีิการท่ีเป็นระบบเช่ือถือได ้นอกจากน้ีรายงานโครงงาน

ยงัสามารถน ามาใชเ้ป็นหลกัฐานอา้งอิงขอ้มลูในการศึกษาเร่ืองอ่ืนๆ ในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์

ประโยชน์ของผูเ้รียนนั้น มีการก าหนดใหน้กัเรียนเขียนรายงานผลการจดักิจกรรมไดท้ั้งรายบุคคลหรือ

งานกลุ่ม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถานศึกษาและครูท่ีปรึกษาวา่ควรใหน้กัเรียนรายงานผลการด าเนินงานใน

ลกัษณะใด แต่อยา่งไรก็ตามหากนกัเรียนจดักิจกรรมสร้างสรรคป์ระโยชน์ในรูปของโครงงาน/

โครงการ นกัเรียนควรจะมีการจดัท ารายงานทางวชิาการใหถู้กตอ้งตามรูปแบบการรายงานโครงงาน 

ซ่ึงมี   ส่วนประกอบหลกัของรายงานโครงงาน ดงัน้ี 

การเขยีนรายงานและน าเสนอผลงาน   
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1.ส่วนประกอบตอนต้น  ประกอบดว้ย ปก บทคดัยอ่ กิตติกรรมประกาศ  
สารบญั สารบญัตาราง สารบญัภาพ  

   2.ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วยความเป็นมาและความส าคญัของโครงงานวตัถุประสงค ์ 
สมมติฐาน (ถา้มี) ขอบเขตการด าเนินงาน ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

นิยามศพัท ์ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง วธีิด าเนินการ สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 

  3.ส่วนประกอบตอนท้าย ประกอบดว้ย บรรณานุกรม หรือ เอกสารอา้งอิง 

ภาคผนวก และประวติัผูจ้ดัท า หรือ ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัผูจ้ดัท าโครงงาน 

องค์ประกอบของการเขียนรายงาน   

 1.  ช่ือเร่ือง  เป็นขอ้ความท่ีสั้นกะทดัรัด ไดค้วามหมาย ส่ือความท่ีชดัเจน ควรระบุ    
เป็นประโยคบอกเล่าท่ีอธิบายถึงจุดมุง่หมาย ส่ิงท่ีจะท าและกลุ่มเป้าหมายใหช้ดัเจน เช่น 

 -   การพฒันาสภาพแวดลอ้มชุมชนบา้นมว่งค า  

 -   การเยีย่มสถานสงเคราะห์คนชราบา้นธรรมปกรณ์จงัหวดัเชียงใหม ่

 -   การสร้างวารสารการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกส าหรับนกัเรียน  

2. ช่ือผูท้  าโครงงาน ระบุ ช่ือ นามสกลุ และชั้นเรียนใหช้ดัเจน 

 3. ช่ือท่ีปรึกษาโครงงาน การเขียนช่ือครูท่ีปรึกษาเป็นการให้เกียรติ ยกย่อง รับประกนั
คุณภาพของโครงงาน รวมถึงการแสดงความขอบคุณครูท่ีใหค้  าแนะน าดว้ย 

 4. บทคดัย่อ  เป็นบทสรุปสั้ นๆของการท าโครงงานท่ีท าให้ผูอ่้านเข้าใจในเบ้ืองต้น
บทคัดย่อไม่ควรเขียนยาวเกินไป โดยปกติไม่ควรเกิน 1 – 2 หน้ากระดาษ บทคัดย่อจะ
ประกอบดว้ยวตัถุประสงค ์วธีิด าเนินการ และบทสรุปของโครงงาน  

 5. กิตติกรรมประกาศ เป็นการกล่าวน า หรือ แสดงความขอบคุณผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
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 6. ความเป็นมาและความส าคญั กิจกรรมสร้างสรรคป์ระโยชน์มีลกัษณะคลา้ยกบัโครงงาน
ทัว่ไปซ่ึงจุดเร่ิมตน้มาจากปัญหา หรือขอ้สงสยัท่ีตอ้งการรู้ค าตอบ โดยทัว่ไปนิยมเรียกวา่ “ความเป็นมา
และความส าคญัของปัญหา” กล่าวคือ โครงงานจะตอ้งเร่ิมตน้ท่ีปัญหา     หรือ ขอ้สงสยั ส าหรับกิจรรม
สร้างสรรคป์ระโยชน์นั้นมุง่ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดคิ้ดสร้างสรรคโ์ครงงานไปปฏิบติัใหเ้กิดประโยชน์
ต่อสงัคม ดงันั้น การก าหนดปัญหาจึงอาจเร่ิมตน้ดว้ยปัญหาทางสงัคมเพือ่จะน าไปสู่การปรับปรุงแกไ้ข
และพฒันาได ้เช่น ปัญหาสภาพแวดลอ้มไมเ่หมาะสม เด็กก าพร้าถูกทอดทิง้ ปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคไขเ้ลือดออก เป็นตน้  การก าหนดปัญหาเร่ิมตน้จากปัญหากวา้งๆและแคบลงมา แต่ไมค่วร
เขียนยาวเกินไป ใหร้ะบุเจาะจงไปท่ีปัญหาโดยตรง โดยค านึงถึงความสอดคลอ้งและความตอ้งการของ
สงัคม พร้อมแสดงเหตุผลรองรับวา่การท ากิจรรม/โครงงาน/โครงการมีความส าคญัซ่ึงจะน าไปสู่การ
แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งไร ถา้ท าแลว้จะเกิดผลดีอยา่งไร หรือถา้ไมท่  าแลว้จะส่งผลกระทบอยา่งไร 

 7. การก าหนดวตัถุประสงค ์ วตัถุประสงคจ์ะน าไปสู่วิธีด าเนินการและผลสรุปท่ีได้
จากการท าโครงงาน โดยทัว่ไปนิยมเขียนเป็นขอ้ๆ แต่ไม่ควรมีมากจนเกินไป วตัถุประสงค ์  
ตอ้งสามารถวดัได ้ตรวจสอบได ้น าไปสู่การปฏิบติัได ้ส่วนใหญ่จะข้ึนตน้ดว้ยค าวา่  เพ่ือศึกษา..
เพ่ือสร้าง.. เพ่ือพัฒนา..... เพ่ือส่งเสริม.... เพ่ือจัดกิจกรรม... เพ่ือเปรียบเทียบ... เพ่ือเผยแพร่.. เพ่ือ
ประเมิน.. เป็นตน้  

 8. สมมติฐาน เป็นการคาดคะเนค าตอบของการศึกษาไวล่้วงหนา้จากการทบทวนเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งท าใหท้ราบวา่หากมีการด าเนินการในลกัษณะใดแลว้ จะก่อใหเ้กิดผล         ท่ีตามมาอยา่ง
แน่นอน หรือ คาดเดาค าตอบล่วงหนา้วา่ส่ิงท่ีสนใจจะศึกษานั้นผลท่ีไดจ้ะเป็นอยา่งไร ในการท า
โครงงานบางคร้ังอาจไมจ่  าเป็นท่ีจะตอ้งก าหนดสมมติฐานกไ็ด ้และสมมติฐานท่ีก าหนดไวอ้าจไมเ่ป็น
จริงเสมอไปกไ็ด ้ตวัอยา่งการก าหนดสมมติฐาน เช่น  

 -  ประชาชนมีความพงึพอใจต่อการรณรงคก์ าจดัแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลายในระดบัมาก 

 -  คนชรามีความพงึพอใจต่อกิจกรรมการเยีย่มบา้นพกัคนชราในระดบัมาก 

 -  กิจกรรมพีส่อนนอ้งหลงัเลิกเรียนท าใหเ้ยาวชนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

 9. ขอบเขตการด าเนินงาน โดยปกติการท าโครงงานตอ้งมีการก าหนดขอบเขตการ

ด าเนินงาน เน่ืองจากโครงงานเป็นการเรียนรู้ท่ียดึหลกัตามความสนใจหรือปัญหาท่ีจะศึกษา  เพยีงบาง

ประเด็นเทา่นั้น การก าหนดขอบเขตของโครงงาน จะประกอบดว้ยส่วนประกอบ ท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบั การท าโครงงาน เช่น แหล่งขอ้มลูท่ีใชใ้นการศึกษา เน้ือหา ระยะเวลา พื้นท่ี ตวัแปรท่ีจะศึกษา เป็น

ตน้ การเขียนขอบเขตของโครงงานนั้นสามารถยดืหยุน่ไดต้ามความเหมาะสม ซ่ึงอาจจะเขียนเป็น

ดา้นๆ แบง่เป็นขอ้ๆ หรือ เขียนเป็นความเรียง  

การเขยีนรายงานและน าเสนอผลงาน   



40 
 10. ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ การท าโครงงานตอ้งค านึงถึงประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บหรือ
ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากโครงงานวา่ หลงัจากท าโครงงานจนเสร็จส้ินกระบวนการแลว้จะก่อใหเ้กิด
ประโยชน์อยา่งไรบา้งทั้งต่อผูท้  าโครงงาน และต่อสงัคม โดยท่ีผูท้  าโครงงานเป็นผูค้าดการณ์เอาไวก่้อน
ล่วงหนา้ โดยปกติประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากโครงงานจะเป็นผลท่ีเกิดตามวตัถุประสงคข์อง
โครงงานและอาจจะเป็นประโยชน์อ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนนอกเหนือจากวตัถุประสงคข์องโครงงานกไ็ด ้ 

 11. นิยามศพัทเ์ฉพาะ  เป็นการใหค้วามหมายของค าส าคญัท่ีใชใ้นการท าโครงงานเพือ่ใหผู้อ่้าน
ไดเ้ขา้ใจตรงกนั การเขียนนิยามศพัทเ์ฉพาะเป็นมกันิยมเขียนในลกัษณะของนิยามปฏิบติัการโดยเขียน
ใหค้รอบคลุมตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา  

12. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นการน าเสนอเน้ือหา แนวคิด ทฤษฎีและผลการศึกษา ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูจ้ดัท าได้
ใชป้ระกอบการท าโครงงาน การเขียนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเป็นการสรุปเรียบเรียง แนวคิด ทฤษฎีนิยม
เขียนเป็นความเรียงภายใตห้วัขอ้หลกัๆท่ีสอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีจะท าโครงงาน เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งจะเป็น
ส่วนส าคญัท่ีแสดงถึงกระบวนการแสวงหาความรู้ ของนกัเรียนหากพบวา่ มีเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งนอ้ย
เกินไป หรือเป็นขอ้มลูท่ีขาดความน่าเช่ือถือ ครูท่ีปรึกษาสามารถใหข้อ้เสนอแนะเพิม่เติมส าหรับการ
คน้ควา้ของนกัเรียนได ้    

 13. วธีิด าเนินการ เป็นการใหร้ายละเอียดของการท าโครงงานวา่จะมีวธีิด าเนินการอยา่งไร  ซ่ึง
การก าหนดวธีิด าเนินการตอ้งครอบคลุมถึงกลุ่มเป้าหมายหรือแหล่งขอ้มลู เคร่ืองมือ วธีิการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลู และการวเิคราะห์ขอ้มลู ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 13.1 กลุ่มเป้าหมายหรือแหล่งขอ้มลู  ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์จากการ
ท าโครงงานรวมถึงผูท่ี้ใหข้อ้มลูท่ีจะน ามาใชใ้นการวเิคราะห์และสรุปผลการท าโครงงานดว้ย  

 13.2 เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู เช่น แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ แบบทดสอบ แบบ
บนัทึกการสงัเกต เป็นตน้ แต่อยา่งไรกต็ามในการท ากิจกรรมสร้างสรรคป์ระโยชน์อาจจ าเป็นตอ้งอาศยั
เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการด าเนินงานดว้ย จึงอาจจะก าหนด เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการด าเนินงานท่ีเป็น
วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ เพิม่เติมได ้

 13.3 วธีิเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นการอธิบายขั้นตอนท่ีไดม้าซ่ึงขอ้มลูท่ีจะน ามาวเิคราะห์ผล 
เร่ิมตน้ตั้งแต่การติดต่อประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไปจนถึงขั้นตอนของการรวบรวมขอ้มลูไปสู่
การวเิคราะห์ผล ส าหรับเทคนิค วธีิการในการเกบ็ขอ้มลูมีหลายวธีิ เช่น การสงัเกต การสมัภาษณ์ การ
สอบถาม การทดสอบ การสนทนากลุ่ม เป็นตน้ 

 13.4 การวเิคราะห์ขอ้มลู เป็นการน าขอ้มลูท่ีเกบ็รวบรวมมาไดสู่้การประมวลผลเพือ่สรุปหา
ค าตอบหรือผลการด าเนินงาน อาจจ าแนกเป็น 2 ประเภท คือ การวเิคราะห์       เชิงปริมาณซ่ึงเป็นการ
วเิคราะห์โดยใชส้ถิติหรือตวัเลขเขา้มาเก่ียวขอ้ง เช่น การหาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เป็นตน้ อีกประเภทหน่ึง คือ การวเิคราะห์เชิงคุณภาพ    จะเป็นการสรุปผลตามสภาพจริงท่ี
พบเห็นจากการสงัเกต หรือ การสมัภาษณ์  
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 14. ผลการด าเนินงาน  เป็นการน าเสนอผลของการด าเนินงานท่ีเก็บรวบรวมมาไดต้ามท่ี
ก าหนดไวใ้นวตัถุประสงคข์องการจดัท าโครงงาน อาจน าเสนอในรูปตาราง แผนภูมิ กราฟ หรือเสนอ
เป็นความเรียงกไ็ด ้ 

 15.  สรุปผลและอภิปรายผล   เป็นการสรุปผลการด าเนินงานใหมี้ความกระชบัตอบไดต้รง
ตามวตัถุประสงค ์การอภิปรายผลเป็นการน าเสนอความคิดเห็นของผูจ้ดัท า แนวคิดทฤษฎี หรือผล
การศึกษาของผูอ่ื้นวา่มีความสอดคลอ้ง หรือขดัแยง้กบัผลการด าเนินงานท่ีคน้พบหรือไม ่อยา่งไร การ
อภิปรายผลจะแสดงเหตุและผลวา่ท าไม เพราะอะไร ผลการด าเนินงานถึงเป็นเช่นนั้น 

 16.  ขอ้เสนอแนะ โดยปกติจะประกอบดว้ยขอ้เสนอแนะจากการน าผลการจดัท าโครงงานไป
ใชใ้หเ้กิดประโยชน์วา่จากการจดัท าโครงงานคร้ังน้ีสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งไรกบัขอ้เสนอแนะในการ
ท าโครงงานในลกัษณะเดียวกนัน้ีต่อไปวา่ควรท าอยา่งไร ควรควบคุม  ตวัแปรใดบา้งใหก้บัผูส้นใจจะ
ท าโครงงานในลกัษณะเดียวกนัน้ี  

 17. เอกสารอา้งอิง หรือ บรรณานุกรม เป็นการระบุเอกสาร หนงัสือ ส่ิงพิมพท่ี์น ามาใช้
ประกอบการคน้ควา้และการท าโครงงาน หลกัการเขียนเอกสารอา้งอิงอาจจะมีความแตกต่างกนัไป           

ตามรูปแบบการเขียนของหน่วยงานหรือสถาบนัต่างๆ แต่ส่วนประกอบส าคญัในการอา้งอิง
ส าหรับ     หนงัสือทัว่ไปจะประกอบดว้ย ผูแ้ต่ง ช่ือเร่ือง สถานท่ีพมิพ ์ส านกัพมิพ ์คร้ังท่ีพมิพ ์ปีท่ี
พมิพ ์นอกจากหนงัสือแลว้ยงัมีการอา้งอิงจากแหล่งอ่ืนๆ อีกมากมาย เช่น วารสาร ส่ือสิงพิมพ ์
เวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

 18. ภาคผนวก เป็นการน าขอ้มูลส่วนส าคญัท่ีมีประโยชน์และเก่ียวขอ้งกบัการท า
โครงงานในคร้ังน้ี เช่น แบบสอบถาม  ภาพถ่าย เอกสาร ส่ือ คูมื่อต่างๆ เป็นตน้ 

 19. ประวติัผูจ้ดัท า ระบุขอ้มลูส าคญัของผูจ้ดัท าโครงงาน เช่น วนั เดือน ปี เกิด ประวติั
การศึกษา เป็นตน้  

การอ้างองิ  

 การอา้งอิงเป็นส่ิงส าคญัในการเขียนรายงานโครงงาน การคดัลอกผลงานของผูอ่ื้นมาจดัท า
เป็นรายงานโดยไมมี่การกล่าวอา้งอิงถือเป็นมารยาทท่ีไมเ่หมาะสมและเป็นความผดิในการละเมิด
ทรัพยสิ์นทางปัญญา ในการท าโครงงานของนกัเรียนนั้นอาจจะสามารถคดัลอกขอ้ความของผูอ่ื้นมา
ไดบ้า้งเป็นบางส่วนแต่ก็ไมค่วรยาวเกินไป โดยปกติไม่ควรคดัลอกเกิน  5 บรรทดั และตอ้งมีการ
อา้งอิงแหล่งท่ีมาของขอ้ความนั้นเสมอ การเขียนอา้งอิงนอกจากจะเป็นการใหเ้กียรติเจา้ของเอกสาร 
ต าราท่ีน ามาใชป้ระกอบการศึกษาแลว้ ยงัเป็นการเพิม่คุณคา่ในการเขียนรายงานของนกัเรียนดว้ยวา่มี
การสืบคน้และอา้งอิงถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ การอา้งอิงนั้นมีแบบแผนเฉพาะตามท่ีแต่ละสถาบนั
ก าหนด การอา้งอิงในโครงงานเม่ืออา้งอิงรูปแบบของหน่วยงานใดแลว้ ควรยดึถือเป็นแบบเดียวกนั
ตลอดทั้งเล่ม การอา้งอิงอาจท าได ้2 แบบ คือ แทรกในเน้ือหาและเชิงอรรถ   

การเขยีนรายงานและน าเสนอผลงาน   
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1.  การอ้างองิแทรกในเนือ้หา 

  การอา้งอิงแทรกลงไปในเน้ือหาเป็นการอา้งอิงโดยลงช่ือผูแ้ต่ง ปีท่ีพมิพ ์เลขหนา้ของ
เอกสารท่ีน ามาอา้งอิง อาจจะเป็นตอนตน้หรือตอนทา้ยของเน้ือหากไ็ด ้มีแนวทางการอา้งอิงแทรกใน
เนือห้า ตามแบบฟอร์มต่อไปน้ี  

   แนวทางที ่1   ช่ือผูแ้ต่งอยูห่นา้ขอ้ความ 

                          ใหร้ะบุ  ช่ือผูแ้ต่ง (ปีท่ีพิมพ ์: หนา้) ต่อดว้ยขอ้ความท่ีน ามา 

   แนวทางที ่2   ช่ือผูแ้ต่ง  อยูห่ลงัขอ้ความ 

                          เร่ิมดว้ยขอ้ความท่ีน ามา (ระบุช่ือผูแ้ต่ง, ปีท่ีพิมพ ์: หนา้) 

การเขียนเอกสารอา้งอิงแบบแทรกใน
เน้ือหา  คือการระบุแหล่งท่ีมาอา้งอิงไว้
ใ น ว ง เ ล็ บ แ ท ร ก ไ ว้ ใ น เ น้ื อ ห า ท่ี
หน้าข้อความอ้างอิง  เรียกว่า   ระบบ
น า ม  - ปี   ส า ม า ร ถ เ ขี ย น
ได ้ 2  แนวทาง  คือ 

 ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

     กรณี 1) ช่ือผูแ้ต่งคนเดียว 

          1.1  เป็นคนไทยใหร้ะบุช่ือ  นามสกุล 

  

                 ยนืยง  ราชวงษ ์ (2543: 12-15) กล่าววา่..... 

          1.2  เป็นชาวต่างประเทศ  ใหร้ะบุนามสกุล  

       ขอ้ความ....(Willmarth, 1980 vol.3) 

1.3  คนไทยเขียนหนงัสือเป็นภาษาองักฤษ  ให้
ระบุช่ือ  นามสกุล 

                   ข้อ คว าม . . . . . (Yuenyong  Rachawong,      
1999) 

กรณี 2)  ช่ือผูแ้ต่งมากกวา่  1  คน  ไม่เกิน  3  คน  ให้
ใชแ้ละเช่ือมหนา้คนสุดทา้ย 

    ยนืยง  ราชวงษ ์, ชาคริต  ชมช่ืน และบญัชา  แสน
ทว ี(2538 : 21-25) ไดก้ล่าวถึง.... 

กรณี     3) ช่ือผูแ้ต่งเกิน 3 คน  ใหร้ะบุคนแรก  แลว้เช่ือม
ดว้ยและคณะ (หรือคนอ่ืนๆ) 

              ยนืยง  ราชวงษ ์และคณะ(2534) กล่าวสรุปไว้
ดงัน้ี..... 

     กรมวชิาการ ( 2544) คน้พบวา่.... 

กรณี 4)  ช่ือผูแ้ต่งเป็นสถาบนัหรือหน่วยงาน 

     ขอ้ความ.....( สถาบนัภาษาไทย, 2541) 

กรณี  5)  ช่ือผูแ้ต่งคนเดียว  หลายเล่ม(เร่ือง) ใชปี้เช่ือม 

       ขอ้ความ.....ยนืยง  ราชวงษ,์ 2538, 2540, 2543) 
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กรณี 6)  ช่ือผูแ้ต่งคนเดียวหลายเล่ม(เร่ือง)  ปีเดียวกนั  ใชต้วัอกัษร
ต่อทา้ยปี พ.ศ. 

       ขอ้ความ....(ยนืยง  ราชวงษ,์ 2534ก) 

        ยนืยง  ราชวงษ ์(2543ข) ไดส้รุปเพิ่มเติมวา่...... 

 กรณี  7)  ช่ือผูแ้ต่งหลายคน  หลายเล่ม (เร่ือง) 

7.1  เขียนช่ือเรียงตามตวัอกัษร  ปีท่ีพิมพ ์ใส่เคร่ืองหมาย
อฒัภาคคัน่ (;)         

ขอ้ความ...(ชาคริต  ชมช่ืน, 2535; บญัชา   แสนทว;ี ยนื
ยง ราชวงษ,์ 3534 

7.2  เรียงปีท่ีพิมพ ์ ใส่เคร่ืองหมายอฒัภาคคัน่(;)      

      ขอ้ความ.....(ยนืยง  ราชวงษ,์ 2534; ชาคริต ชมช่ืน, 
2535; บญัชาแสนทว,ี 2538) 

กรณี 8) ไม่ปรากฎช่ือผูแ้ต่ง 

  8.1  ใหร้ะบุช่ือเร่ือง 

    ขอ้ความ......(ภูมิศาสตร์แห่งทวปีเอเซีย,2550: 15-16) 

 8.2   มีบรรณาธิการ   ใหร้ะบุช่ือบรรณาธิการ 

      ขอ้ความ.....(ทวน  วริิยาภรณ์, บรรณาธิการ, 2550) 

8.3  หนงัสือแปล  ใหร้ะบุเจา้ของเร่ือง 

      ขอ้ความ....(สมุท  ศิริโข, 2507) 

8.4  บทวจิารณ์  ใหใ้ส่ช่ือผูว้จิารณ์ 

     ขอ้ความ.....(เกศินี  หงส์นนัท,์ 2517) 

8.9) เอกสารท่ีปรากฏในเอกสารอ่ืน  ใหใ้ชค้  าวา่  อา้งถึงใน (quoted in) 

   ระบุช่ือ  ( อา้งถึงใน  แมน้มาส  ชวลิต, 2550)  กล่าววา่..... 

8.10)  เอกสารอ่ืนๆ 

การเขยีนรายงานและน าเสนอผลงาน   
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9.1  รายการวทิย ุ โทรทศัน์ 

         ข้อความ......(กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, โทรทัศน์ ชุด "มรดกไทย")
9.2  เทป 

        ขอ้ความ......(ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ  ปราโมช, เทปตลบั) 

9.3  การส่ือสารระหวา่งบุคคล 

        ขอ้ความ........(เสนอ  อินทรสุขศรี, จดหมาย 10 มกราคม 2530) 

         ขอ้ความ.......(กมล  ทองธรรมชาติ, สัมภาษณ์, 5 กนัยายน 2529) 

9.4  เวปไซต ์

         ขอ้ความ........(ยนืยง  ราชวงษ,์ 2549: ออนไลน์) 

        ยนืยง  ราชวงษ ์(2549: ออนไลน์)  ขอ้ความ........ 

         ขอ้ความ.........(Dale 2004: Online: 1) 

( จาก  หลกัสูตรพฒันา ผูน้ าการเปล่ียนแปลงฯ  ของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2550 

 

 

 

 

 

การลงเชิงอรรถ  
 เชิงอรรถเป็นการอา้งอิงหรืออธิบายเพิม่เติม ในรูปของขอ้ความท่ีแยกไวต้อนทา้ย 

ของหนา้นั้น ส่วนประกอบท่ีส าคญัของเชิงอรรถ ไดแ้ก่ ผูแ้ต่ง ช่ือเร่ือง สถานท่ีพมิพ ์ปีท่ีพมิพ ์เลขหนา้  
ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

  การท าโครงงาน
เป็นกระบวนการศึกษาคน้ควา้หา
ความรู้ ตามความสนใจของ
นกัเรียนอยา่งเป็นระบบคลา้ยกบั
การวจิยัของครู ดงันั้น โครงงานก็

คือการวจิยัของผูเ้รียนนัน่เอง  

  

1

ตวัอยา่งการอา้งอิงในเน้ือหา  

       วรวติั กิติวงค ์(2553 : 15) กล่าววา่ การท าโครงงานเป็นกระบวนการศึกษาคน้ควา้หา
ความรู้ตามความสนใจของนกัเรียนอยา่งเป็นระบบคลา้ยกบัการวจิยัของครู ดงันั้น 
โครงงาน  กคื็อการวจิยัของผูเ้รียนนัน่เอง  

ตวัอยา่งการอา้งอิงเชิงอรรถ 

      วรวติั  กิติวงค.์ “การสอนแบบโครงงาน” เชียงราย : ดารินส์เพรส, 2553 ,หนา้ 7.  
1
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การเขียนบรรณานุกรม  

 บรรณานุกรม (Bibliography) หมายถึง การรวบรวมรายช่ือหนงัสือ เอกสาร ส่ิงพิมพ ์หรือ
วสัดุต่างๆ ท่ีใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการท าโครงงาน โดยรวบรวมไวท้า้ยเล่ม บรรณานุกรมนอกจาก
จะเป็นแหล่งอา้งอิงขอ้มลูท่ีมาของเน้ือหาท่ีใชป้ระกอบการท าโครงงานแลว้ ยงัช่วยให ้ ผูท่ี้สนใจจะ
ศึกษารายละเอียดเพิม่เติมใชใ้นการคน้ควา้ขอ้มลูจากตน้ฉบบัอีกดว้ย มีลกัษณะส าคญั ดงัน้ี 

          1.  โดยปกติจะประกอบดว้ยช่ือผูแ้ต่ง ปีท่ีพมิพ ์ช่ือเร่ือง สถานท่ีพมิพ ์และส านกัพมิพ ์ 

 2.  จดัเรียงตามล าดบัตวัอกัษร ก – ฮ ตามพจนานุกรม ตามดว้ยภาษาองักฤษ A – Z  

 3.  กรณีท่ีหนงัสือแต่ละเล่มมีความยาวมากกวา่ 1 บรรทดั ใหเ้คาะบรรทดัท่ี 2 เขา้ไป
ประมาณ 8 ตวัอกัษร  

 4.  ช่ือผูแ้ต่งจะไมร่ะบุค าน าหนา้นาม เช่น ค าวา่ ดร. ผศ. รศ. ศ. วา่ท่ีร้อยตรี เป็นตน้   

 5.  กรณีผูแ้ต่งคนเดียวกนัใหเ้รียงตามปีท่ีพิมพ ์ถา้เป็นปีเดียวกนัใหเ้ติมอกัษร ก ข ค 
ตามหลงัปีท่ีพมิพ ์เช่น  ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย, 2553ก. 

 6.  กรณีผูแ้ต่ง 3 คน ใหเ้ขียนช่ือผูแ้ต่งทั้ง 3 คน ถา้มีมากกวา่ 3 คน ใหเ้ขียนช่ือคนแรก
และตามดว้ยค าวา่ และคณะ 

 นอกจากน้ียงัมีรูปแบบการเขียนอา้งอิงส่ือ เอกสาร ประเภทอ่ืนๆ อีก ดงัน้ี 

1. หนังสือทัว่ไป   

ผูแ้ต่ง.//(ปีท่ีพิมพ)์.//ช่ือเร่ือง.//คร้ังท่ีพิมพ.์//จงัหวดั/:/ส านกัพิมพ.์ 

ตัวอย่างบรรณานุกรมหนังสือทัว่ไป 

 

ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน.์  (2553).  จิตวทิยาการศึกษา.  กรุงเทพฯ ; ศนูยส่ื์อเสริมกรุงเทพ.  

ยนต ์ ชุ่มจิต.  (2553).  ความเป็นครู.  พมิพค์ร้ังท่ี 5.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.     

สุทธิพร  บุญส่ง.  (2552).  คุณธรรมจริยธรรมกบัการพฒันาคุณภาพชีวติ.  พมิพค์ร้ังท่ี 3. 

กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.     

สมคิด บางโม.  (2551).  เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม.  พมิพค์ร้ังท่ี 4.  กรุงเทพฯ : วทิยพฒัน์. 
 

การเขยีนรายงานและน าเสนอผลงาน   
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2. เวบ็ไซด์ หรือ อนิเทอร์เน็ต  

    ผูแ้ต่งหรือช่ือเร่ือง.//(ปีท่ีพิมพ)์.//ช่ือเร่ือง.//[ระบบออนไลน์].//แหล่งท่ีมา  

www…..  (วนัเดือนปี ท่ีสืบคน้). 

ตัวอย่างบรรณานุกรมจากอนิเทอร์เน็ต 

 

พรเทพ  จนัทราอุกฤษฎ.์  (2547).  โครงงานวทิยาศาสตร์.  [ระบบออนไลน์].  แหล่งท่ีมา 

  http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~cpornth1/Web_SciProject/index.html.   (1 ธนัวาคม 2553)  

หอสมุดแห่งชาติรัชมงัคลาภิเษก เชียงใหม.่  (2551).  การเขยีนรายงานและการอ้างองิ.  

[ระบบออนไลน์].  แหล่งท่ีมา  http://blog.eduzones.com/jybjub/15711.  (1 ธนัวาคม 2553) 

 

3.รายงานการวจัิย วิทยานิพนธ์   

ช่ือผูเ้ขียน.//.(ปีท่ีพิมพ)์.//ช่ือเร่ือง.//ประเภทของงานวจิยั/หลกัสูตร.,//  

สถานท่ีพิมพ ์หรือ สถาบนัการศึกษา. 

ตัวอย่างบรรณานุกรมจากงานวจัิย วทิยานิพนธ์ 

 

พงษพ์ชัรินทร์  พธุวฒัน.  (2545).  กลยุทธ์การพฒันาวฒันธรรมวจัิยของอาจารย์สถาบนั  

 อดุมศึกษาของรัฐ.  วทิยานิพนธ์ ค.ด. อุดมศึกษา.,จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

สมบติั ทา้ยเรือค า.  (2547).  การวจัิยเชิงปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วมเพือ่พฒันาหลกัสูตรการวจัิย 

                เชิงปฏบิตักิารในช้ันเรียนส าหรับครูสังกดัส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษา 

                 ขัน้พืน้ฐาน.  วทิยานิพนธ์ กศ.ด.การบริหารการศึกษา.,มหาวทิยาลยันเรศวร. 
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4. วารสาร 

     ผูแ้ต่ง.//(ปีท่ีพมิพ)์.//ช่ือเร่ือง.//ช่ือวารสาร.//ปีท่ี(เลข

ประจ าฉบบั),//เลขหนา้. 

ตัวอย่างบรรณานุกรมจากวารสาร 

 

กรรณิการ์ บารมี และถวลัย ์มาศจรัส.   (2553).   ท่ีท  าการไปรษณียรั์กการอ่าน..  วทิยาจารย์.  ปีท่ี 109(12), 13-14. 

5. จุลสาร แผ่นพบั 

          ช่ือแผ่นพบัหรือจุลสาร.//(ปีท่ีพมิพ)์.//[แผน่พบั/จุลสาร]//

สถานท่ีพมิพ ์: ส านกัพมิพ.์ 

ตัวอย่างบรรณานุกรมจากจุลสาร แผ่นพบั 

งานสถาปนาโรงเรียน. (2553).  [แผน่พบั].  เชียงราย: โรงเรียนพานพทิยาคม. 

การเขยีนรายงานและน าเสนอผลงาน   
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 ตาราง คือ รูปแบบของขอ้มลูท่ีจดัเป็นระเบียบ โดยจดัทั้งในแนวนอน และแนวตั้ง การเขียน
ตารางการน าเสนอในรายงานโครงงาน ไมมี่รูปแบบท่ีแน่นอนตายตวั ข้ึนอยูก่บั     ความเหมาะสมของ
เน้ือหาและตาราง  ตวัอยา่งการน าเสนอดว้ยตารางมีดงัน้ี 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและร้อยละของนกัเรียนโรงเรียนบา้นม่วงค าท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม 

  เรียนภาษาองักฤษช่วงปิดเทอม 

ระดับช้ัน 
 จ านวนเต็ม 

(คน) 

เข้าร่วมกจิกรรม 

จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 30 30 100.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 23 21 91.30 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 24 24 100.00 

รวม 77 75 97.40 

 ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเรียนภาษาองักฤษช่วงปิดเทอม จ านวน 50 คน 

รายการประเมิน  S.D ระดับ 

1. นกัเรียนเขา้ใจวตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรม 3.61 .49 มาก 

2. กิจกรรมน้ีช่วยพฒันาความรู้ดา้นภาษาองักฤษมากข้ึน 3.55 .58 มาก 

3. กิจกรรมน้ีท าใหน้กัเรียนชอบเรียนวชิาภาษาองักฤษ 3.71 .46 มาก 

4. นกัเรียนมีทกัษะการพดู อ่าน เขียนภาษาองักฤษดีข้ึน 3.33 .65 ปานกลาง 

5. กิจกรรมน้ีช่วยเสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี 3.65 .48 มาก 

รวม 3.57 .45 มาก 

X

กราฟ หมายถึง รูปร่างส่ิงท่ีใชแ้สดงขอ้มลูทางสถิติ สามารถเลือกใชไ้ดต้ามความเหมาะสม เช่น กราฟ
เส้น กราฟแทง่ กราฟวงกลม และกราฟรูปภาพ  
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กราฟ 1 แสดงข้อมลูผู้สูงอายใุนประเทศไทย 

พ.ศ. 2538 – 2552  โดยจ าแนกตามอายตุัง้แต่ 60 

ขึน้ไปและจ าแนกตามเพศ 

ภาพประกอบ หมายถึง ภาพถ่ายท่ี
น ามาใช้ประกอบการน าเสนอรายงาน 
อาจจะเป็นแผนภมิูรูปภาพ หรือ แผนภาพ
ทัว่ไป ต้องมีการ
ระบุล าดับท่ีของ
ภาพ และช่ือภาพ 

ภาพ 1 แสดง วฐัจกัรฟอสฟอรัส 

การเขยีนรายงานและน าเสนอผลงาน   



50 
การจัดรูปแบบรายงาน  

 การจดัรูปแบบรายงานจะช่วยท าให้รายงานมีความเหมาะสม เป็นระเบียบเรียบร้อย 
และมีมาตรฐานเดียวกนั ลกัษณะส าคญัของการจดัรูปแบบรายงานโครงงาน  สรุปไดด้งัน้ี 

 1.  โดยปกติจะใช้กระดาษ A4 สีขาว ใช้เพียงหน้าเดียว เวน้ระยะขอบกระดาษ
ดา้นบน และดา้นซา้ย 1.5 น้ิว ระยะขอบดา้นล่างและดา้นขวา 1 น้ิว หมายเลขหนา้ห่างจากขอบ
บน 1 น้ิว ปกติจะไม่เขียนหมายเลขหนา้ไวท่ี้หนา้แรกของแต่ละบทแต่ให้นบัรวมจ านวนหน้า
ดว้ย 

 2.  การท าปกรายงานให้ใช้กระดาษสีสุภาพไม่ควรใช้กระดาษท่ีมีลวดลาย      
มากเกินไปส่วนประกอบของปกโดยส่วนใหญ่จะประกอบดว้ย ช่ือเร่ือง ช่ือสมาชิกกลุ่ม    ช่ือ
ครูท่ีปรึกษา รายละเอียดเก่ียวกบักระบวนวิชา สถานศึกษา ภาคเรียนและปีการศึกษา ส าหรับ
รายช่ือสมาชิกให้ใชช่ื้อของบุคคลท่ีมีส่วนในการท าโครงงานมากท่ีสุดข้ึนตน้       เป็นล าดบั
แรก และรองลงมาตามล าดับ ตั้ งแต่บุคคลท่ี 3 จนถึงคนสุดท้ายให้ถือว่ามีส่วนในการท า
โครงงานเท่าเทียมกนั กรณีท่ีช่ือโครงงานมีความยาวมากกว่า1บรรทดั ให้จดัรูปแบบช่ือเร่ือง
เป็นรูปสามเหล่ียมหวักลบัใหเ้หมาะสม  

 3.  ควรใชต้วัอกัษรท่ีเป็นสากลซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดป้ระกาศใช ้13 ฟอนตม์าตรฐาน   ราชการ
ไทย ตัง้แต่วนัท่ี 5 ธนัวาคม 2553 เป็นตน้ไป สามารถท าการดาวโหลดไดจ้ากเวบ็ไซตต่์าง  ๆ     ส าหรับหวัขอ้
ประจ าบทใชต้วัอกัษรตวัหนาขนาด 18 พอยต ์เน้ือหาปกติภายในเล่ม        ใชต้วัอกัษรขนาด 16 
พอยต์ หัวข้อหลัก หัวข้อรอง หัวข้อส าคัญอาจใช้ตัวหนา ตัวเอียง หรือสัญลักษณ์อ่ืนๆ 
ประกอบไดต้ามความเหมาะสม  

 4.  ควรจัดเรียงล าดับความส าคัญของหัวข้อหลัก หัวข้อรอง หัวข้อย่อยให้
เหมาะสม เป็นระเบียบ เรียบร้อย ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ โดยปกติหัวขอ้หลกัจะท าเป็น
ตวัหนา ติดขอบกระดาษดา้นซา้ย ถดัเขา้มาเป็นหวัขอ้รองและหวัขอ้ยอ่ยตามล าดบั   

 5.  ตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ การเว้นวรรค ตัวหนา ตัวเอนให้
เรียบร้อย  
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แนวทางการวดัและประเมนิผล  



444   แนวทางการวดัและประเมินผล  
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ตอนที ่ 4 แนวทางการวดัและประเมินผล 

ครูผูส้อนสามารถวดัและประเมินผลผูเ้รียนตามสาระการศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง 
(Independent Study : IS) ไดต้ามแนวทางดงัต่อไปน้ี 
1. กรณีท่ีจดับูรณาการสาระการศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง ในรายวิชาพื้นฐาน ให้แยกจดัเป็น
หน่วยการเรียนรู้เฉพาะและประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ดงักล่าวอยา่งชดัเจน 
2. กรณีท่ีจดัเป็นรายวิชาเพิ่มเติม เช่น รายวิชาการศึกษาเพื่อเรียนรู้(Knowledge Inquiry IS1-
IS2) ในระดบัประถมศึกษา รายวิชาการศึกษาและสร้างองคค์วามรู้(Knowledge and Research 
Formation-IS1) หรือรายวิชาการส่ือสารและการน าเสนอ (Communication and Presentation-
IS2) ในระดบัมธัยมศึกษาตอ้งประเมินและตดัสินผลการเรียนโดยใหร้ะดบัผลการเรียนรายวิชา
นั้นๆ ตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด 
3. การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity :IS3 ) ซ่ึงจดัไวใ้นกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน (กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์)เป็นการน าความรู้หรือประสบการณ์
ท่ีได้จากการเรียน IS1/IS2 มาใช้ในการจดักิจกรรม ให้วดัและประเมินผลการวางแผนการ
ปฏิบติักิจกรรม การปฏิบติักิจกรรม 
ตามแผนท่ีก าหนด และการสรุปรายงานผลการปฏิบติักิจกรรม โดยให้ผลการประเมินเป็น 
ผา่น/ไม่ผา่น ตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด 

ตัวอย่าง 

การวดัและประเมินผลรายวชิาการศึกษาเพือ่เรียนรู้ (Knowledge Inquiry) รหัส
วชิา……………………… 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่4 – 6 

แนวทางการวดัและประเมนิผล  
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ระดับช้ันมัธยมศึกษา 

ชั้นมธัยมศึกษา จดัเป็นรายวชิาเพิ่มเติมจ านวน 2 รายวชิา และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน การ

ประเมินราบวชิาตดัสินผลการเรียนเป็นรายวชิาและใหร้ะดบัผลการเรียน ส าหรับการประเมิน

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตดัสินผลการเรียน ผา่น/ไม่ผา่นตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยครูผูส้อน

จดัท าโครงสร้างรายวชิาดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

  ตัวอย่าง โครงสร้างรายวชิาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 

 รหสัวชิา………………………  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เวลา 40 ชัว่โมง ( 1 หน่วยกิต ) 

หน่วยการเรียนรู้ จ านวนชัว่โมง น ้าหนกัคะแนน หมายเหตุ 

หน่วยท่ี 1 ค าถาม/สมมุติฐาน 10 30   
หน่วยท่ี 2 สืบคน้/ทดลอง 20 40   
หน่วยท่ี 3 สรุปองคค์วามรู้ 10 30   
รวม 40 100   

 ในการจดัการเรียนการสอนและการวดัและประเมินผลเนน้การประเมินตามสภาพ
จริงตามแนวทางการประเมินท่ีก าหนดระดบัคุณภาพของผูเ้รียน 4  ระดบั คือ ดีมาก (4) ดี 
(3) พอใช้ (2) และปรับปรุง (1) ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ทั้งน้ีในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
ครูผูส้อนอาจก าหนดประเด็นการประเมินย่อยระหว่างการท ากิจกรรมของนักเรียนเป็น
ระยะๆ แลว้ก าหนดสัดส่วนคะแนนจากระดบัคุณภาพ 4 ระดบั สรุปคะแนนเป็นคะแนนเต็ม
แต่ละหน่วยตามโครงสร้างรายวิชาท่ีก าหนด เม่ือส้ินภาคเรียนจึงรวมคะแนนท่ีไดท้ั้งหมด
จากทุกหน่วยเพื่อตดัสินผลการเรียนตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนดดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

ตวัอยา่ง การคิดคะแนนจากระดบัคุณภาพของคะแนนเตม็ 20, 30 และ 40 คะแนน 

ระดบัคุณภาพ 
คะแนนท่ีได ้

คะแนนเตม็ 20 คะแนนเตม็ 30 คะแนนเตม็ 40 

ดีมาก (4) 17-20 25-30 34-40 

ดี (3) 14-16 20-24 26-33 

พอใช ้(2) 11-13 15-19 20-25 

ปรับปรุง (1) ต ่ากวา่ 10 ต ่ากวา่ 15 ต ่ากวา่ 20 
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ตัวอย่าง  โครงสร้างรายวชิาการส่ือสารและการน าเสนอ 

           รหสัวชิา……………………… ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เวลา 40 ชัว่โมง ( 1 
หน่วยกิต ) 
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การคิดคะแนนเพื่อตดัสินผลการเรียนของนกัเรียนในรายวชิาการศึกษาคน้ควา้และสร้างองค์

รหสัวชิา……………………… ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เวลา 40 ชัว่โมง ( 1 หน่วยกิต )  

ตัวอย่าง  

หน่วยท่ี เป้าหมายคุณภาพผูเ้รียน คะแนนเตม็ ระดบัคุณภาพ คะแนนท่ีได ้

1.ค าถาม/
สมมุติฐาน 

1.การตั้งประเด็นค าถาม/
สมมุติฐาน 

30 4 26 

2. สืบคน้/ทดลอง 2.การสืบคน้ความรู้จากแหล่ง
ความรู้และสารสนเทศ 

40 3 30 

3. สรุปองคค์วามรู้ 3.การสรุปองคค์วามรู้ 30 3 23 

รวม 100 3 79* 

*คะแนนท่ีน าไปตดัสินผลการเรียน ตามเกณฑน์กัเรียนไดรั้บผลการเรียนเท่ากบั 3.5 

หน่วยการเรียนรู้ จ านวนชัว่โมง น ้าหนกัคะแนน หมายเหตุ 

หน่วยท่ี 1 หลกัการเขียนเชิงวิชาการ 5 20   
หน่วยท่ี 2 ICT กบัการน าเสนอ 10 30   
หน่วยท่ี 3 เขียนรายงานเชิงวิชาการและ
น าเสนอ 

25 50 
  

รวม 40 100   

ตัวอย่าง  การตัดสินคะแนนจากระดับคุณภาพของคะแนนเต็ม 20, 30 และ 40 คะแนน  

ระดบัคุณภาพ 
คะแนนท่ีได ้

คะแนนเตม็ 20 คะแนนเตม็ 30 คะแนนเตม็ 40 

ดีมาก (4) 17-20 25-30 34-40 

ดี (3) 14-16 20-24 26-33 

พอใช ้(2) 11-13 15-19 20-25 

ปรับปรุง (1) ต ่ากวา่ 10 ต ่ากวา่ 15 ต ่ากวา่ 20 

แนวทางการวดัและประเมนิผล  



ตัวอย่าง การคิดคะแนนเพือ่ตัดสินผลการเรียนของนักเรียนในรายวชิาการส่ือสารและการน าเสนอ 

รหัสวชิา……………………… ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 เวลา 40 ช่ัวโมง ( 1 หน่วยกติ )  

หน่วยท่ี เป้าหมายคุณภาพผูเ้รียน/ผลการเรียน คะแนนเตม็ 
ระดบั
คุณภาพ 

คะแนนท่ี
ไก ้

1.หลกัการเขียน
รายงานเชิง
วชิาการ 

1. ความรู้ความเขา้หลกัการการเขียน
รายงานเชิงวชิาการ 20* - 16 

2. ICT กบัการ
น าเสนอ 

2. ความรู้ความเขา้ใจและการน าเสนอ
ดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
น าเสนอ 

20 
  

10* 
  
  
  

3 
  
- 

15 
  
8 

3. เขียนรายงานเชิง
วชิาการและการ
น าเสนอ 

3. การส่ือสารและการน าเสนออยา่งมี
ประสิทธิภาพ 40 3 34 

รวม 100 3 73** 

*ประเมินความรู้ดว้ยแบบทดสอบ 

**คะแนนท่ีน ามาตดัสินผลการเรียนตามเกณฑน์กัเรียนไดร้ะดบัผลการเรียน 3 
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 ส าหรับการน าองคค์วามรู้ไปใชบ้ริการสังคม (IS3) ท่ีจดัเป็นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใน
ส่วนของกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ มุ่งเน้นให้นักเรียนน าความรู้ท่ีได้จาก
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ไปปฏิบติัให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม โลก ซ่ึงครูท่ีปรึกษา
อาจก าหนดจุดประสงคส์ าคญัของกิจกรรมไดด้งัน้ี 

  1.นกัเรียนสามารถวางแผนการปฏิบติักิจกรรมได ้

  2.นกัเรียนสามารถจดัท าปฏิทินการปฏิบติักิจกรรม 

  3.นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมตามปฏิทินท่ีก าหนด 

  4.นกัเรียนสรุปผลการปฏิบติักิกรรม 

  5.มีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลการปฏิบติักิจกรรม 

 ครูท่ีปรึกษาติดตาม ประเมินผลการปฏิบติักิจกรรมตามจุดประสงคส์ าคญัเป็นระยะๆ 
และประเมินระดบัคุณภาพผูเ้รียนตามกรอบสาระการเรียนรู้ IS3 เม่ือนกัเรียนปฏิบติักิจกรรม
ครบตามจุดประสงคส์ าคญัหรือส้ินภาคเรียน เพื่อสรุปผลการประเมินเป็น ผา่น/ไม่ผา่น ดงัน้ี 

ระดับคุณภาพ สรุปผลการประเมิน 

ดีมาก ผา่น 

ดี ผา่น 

พอใช้ ผา่น 

ปรับปรุง ไม่ผา่น 

ตัวอย่าง การวดัและการประเมินผลสาระการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง (Independent : IS ) 

ระดบัมธัยมศึกษา 

แนวทางการวดัและประเมนิผล  
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แนวทางการวดัและประเมินผลการสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ( Independent : IS ) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1-3 

เป้าหมายคุณภาพ
ผูเ้รียน 

ตวัอยา่งช้ินงาน/
ผลการเรียนรู้ 

ตวัช้ีวดัคุณภาพผูเ้รียน 
การวดัและประเมินผล 

วธีิการ เคร่ืองมือ 

การตั้งประเด็น
ค าถาม/สมมุติฐาน
อยา่งมีเหตุผล ( Hy-
pothesis Formula-
tion) 

1.แบบบนัทึก
ประเด็นค าถาม 

2.แบบบนัทึก
สมมุติฐาน/
ค าตอบท่ี
คาดคะเน 

1.ตั้งประเดน็ค าถามใน
เร่ืองท่ีตนสนใจโดยเร่ิม
จากตวัเองเช่ือมโยงกบั
ชุมชนทอ้งถ่ินประเทศ 
2.ตั้งสมมุติฐานและให้
เหตุผลโดยใชค้วามรู้จาก
สาขาวชิาต่างๆ 

ตรวจสอบ การตั้ง
ค  าถาม และการตั้ง
สมมุติฐานของ
นกัเรียน 

แบบบนัทึกการ
ตรวจสอบ การตั้ง
ค  าถามและการตั้ง
สมมุติฐานของ
นกัเรียนเกณฑก์าร
ประเมิน 

การสืบคน้ความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้และ
สารสนเทศหรือจาก
การปฏิบติัทดลอง 
( Searching for Infor-
mation) 

1.แผนการเก็บ
รวบรวม/การ
สืบคน้ขอ้มูล 
2.แบบบนัทึก
การสืบคน้ขอ้มูล 

1.ออกแบบวางแผน 
รวบรวมขอ้มูลโดยใช้
กระบวนการรวบรวม
ขอ้มูลอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

2.ศึกษาแสวงหาขอ้มูล 
ประเด็นความรู้เก่ียวขอ้ง
กบัสมมุติฐานท่ีตั้งไวจ้าก
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
เช่น หอ้งสมุด หนงัสือ 
วารสาร แหล่งเรียนรู้
ออนไลน์ ฯลฯ 

3.ใชก้ระบวนการกลุ่มใน
การแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นโดยใชค้วามรู้จาก
สาขาวชิาและแหล่งเรียนรู้
ต่างๆเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ี
ครบถว้นสมบูรณ์ 

4.ท างานบรรลเุป้าหมาย
ภายใตก้รอบการ
ด าเนินงานท่ีก าหนดโดย
การก ากบัดุแลของครู
อยา่งต่อเน่ือง 

ประเมินการสืบคน้
ขอ้มูลจากแหล่ง
เรียนรู้ของนกัเรียน 

แบบประเมินการ
สืบคน้ขอ้มูล 

แนวทางการวดัและประเมนิผล  
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การสรุปองคค์วามรู้ 
(Knowledge For-
mation) 

1.แบบบนัทึก
การวเิคราะห์การ
สงัเคราะห์ขอ้มูล 
2.แบบบนัทึก
การสรุปองค์
ความรู้ 

1.วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
วธีิการท่ีเหมาะสม 

2.สงัเคราะห์และสรุปองค์
ความรู้ อภิปรายผลและ
เปรียบเทียบเช่ือมโยง
ความรู้จากแหล่งคน้ควา้
ต่างๆ 

3.น าเสนอแนวคิดหรือ
วธีิการแกปั้ญหาอยา่งเป็น
ระบบ 

ตรวจผลงานการ
วเิคราะห์ สงัเคราะห์
และการสรุปองค์
ความรู้และอภิปราย
ผล 

แบบบนัทึกการตรวจ
ผลงาน การวเิคราะห์ 
สงัเคราะห์ สรุปองค์
ความรู้และอภิปราย
ผลของนกัเรียน
เกณฑก์ารประเมิน 

การส่ือสารและการ
น าเสนออยา่ง
ประสิทธิภาพ ( Ef-
fective Communi-
tion) 

1.ผลการเรียน
เชิงวชิาการ 
2.การน าเสนอ
องคค์วามรู้ 

1.เรียบเรียงและถ่ายทอด
ความคิดอยา่งชดัเจนเป็น
ระบบ 

2.น าเสนอในรูปแบบเด่ียว
(Oral individual presenta-
tion ) หรือกลุ่ม (Oral 
panel presentation) 
โดยใชส่ื้อประกอบ
หลากหลาย 
3.เขียนรายงานเชิง
วชิาการความยาว 2500 
ค า โดยมีการอา้งอิงแหล่ง
ความรู้ท่ีเช่ือถือไดอ้ยา่ง
หลากหลาย 
4.เผยแพร่ผลงานสู่
สาธารณะ 

1.ตรวจผลงานการ
เขียนรายงานเชิง
วชิาการของนกัเรียน 

2.สงัเกตการพดู
น าเสนองานของ
นกัเรียน 

1.แบบบนัทึกการ
ตรวจผลงาน การ
เขียนรายงานเชิง
วชิาการของนกัเรียน 

2.แบบบนัทึกการ
สงัเกตการน าเสนอ
งานของนกัเรียน
เกณฑก์ารประเมิน 

การน าความรู้ไปใช้
บริการสงัคม (Public 
Service) 

1.การปฏิบติั
กิจกรรมเพ่ือ
บริการชุมชน 
2.การเผยแพร่ผล
การปฏิบติั
กิจกรรมบริการ
ชุมชน 

1.น าความรู้ไปประยกุต์
สร้างสรรคป์ระโยชน์ต่อ
โรงเรียนและชุมชน 
2.เผยแพร่ความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีไดจ้าก
การลงมือปฏิบติัเพื่อ
ประโยชน์ต่อโรงเรียน
และชุมชน 

ประเมินการน า
ความรู้ไปใชใ้นการ
ท ากิจกรรมบริการ
โรงเรียน ชุมชนและ
เผยแพร่ความรู้และ
ประสบการณ์ การ
บริการโรงเรียนและ
ชุมชน 

แบบประเมินการท า
กิจกรรมบริการ
โรงเรียนลชุมชน 
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เป้าหมายคุณภาพ
ผูเ้รียน 

ตวัอยา่ง
ช้ินงาน/ผลการ

เรียนรู้ 
ตวัช้ีวดัคุณภาพผูเ้รียน 

การวดัและประเมินผล 

วธีิการ เคร่ืองมือ 

การตั้งประเด็น
ค าถาม/สมมุติฐาน
อยา่งมีเหตุผล
(Hypothesis Formu-
lation) 

1.แบบบนัทึก
ประเด็นค าถาม 
2.แบบบนัทึก
สมมติฐาน 

1.ตั้งประเดน็/ค าถาม
เก่ียวกบัสถานการณ์ปัจจุบนั
และสงัคมโลก 
2.ตั้งสมมติฐานและให้
เหตุผลท่ีสนบัสนุนหรือ
โตแ้ยง้ประเด็นความรู้โดย
ใชค้วามรู้จากสาขาวชิา
ต่างๆและมีทฤษฎีรองรับ 

ตรวจสอบการตั้ง
ค าถาม การ
ตั้งสมมติฐานของ
นกัเรียน 

แบบบนัทึกการ
ตรวจสอบ การตั้ง
ค าถามและการ
ตั้งสมมติฐานของ
นกัเรียนเกณฑก์าร
ประเมิน 

การสืบคน้ความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้และ
สารสนเทศหรือจาก
การปฏิบติัทดลอง 
( Searching for Infor-
mation) 

1.แผนการ
สืบคน้ความรู้ 
2.แบบบนัทึก
ผลการสืบคน้
ความรู้ 

3.ออกแบบ วางแผน
รวบรวมขอ้มูลโดยใช้
กระบวนการรวบรวมขอ้มูล
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
4.ศึกษา คน้ควา้แสวงหา
ความรู้ขอ้มูลและ
สารสนเทศโดยระบุแหล่ง
เรียนรู้ทั้งปฐมภูมิและทุติย
ภูมิ 
5.ใชก้ระบวนการกลุ่มใน
การแลกเปล่ียนความคิดเห็น
โดยใชค้วามรู้จากสาขาวชิา
และแหล่งเรียนรู้ต่างๆและ
พิจารณาความน่าเช่ือถือของ
แหล่งเรียนรู้อยา่งมี
วจิารณญาณเพื่อใหไ้ดข้อ้มูล
ท่ีครบถว้นสมบูรณ์ 
6.ท างานบรรลผุลตาม
เป้าหมายอยา่งมี
ประสิทธิภาพโดยค าแนะน า
ของครูท่ีใหค้  าปรึกษาอยา่ง
ต่อเน่ือง 
7.อธิบายความเป็นมาของ
ศาสตร์ หลกัการและวธีิคิด
ในส่ิงท่ีศีกษาคน้ควา้ 
8.วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
วธีิการท่ีเหมาะสม 
  

ประเมินการสืบคน้
ขอ้มูลจากแหล่ง
เรียนรู้ของนกัเรียน 

แบบประเมินการ
สืบคน้ขอ้มูลเกณฑ์
การประเมิน 

แนวทางการวดัและประเมินผลสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent : IS ) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
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การสรุปองค์
ความรู้ 
( Knowledge For-
mation) 

1.แบบบนัทึก
การวเิคราะห์ 
สังเคราะห์
และการ
อภิปรายผล 
2.แบบบนัทึก
การสรุปองค์
ความรู้ 

9.สังเคราะห์และสรุป
องคค์วามรู้ อภิปรายผล 
เปรียบเทียบเช่ือมโยง
ความรู้จากแหล่งคน้ควา้
ต่างๆ 
10.เสนอแนวคิดหรือ
วธีิการแกปั้ญหาอยา่ง
เป็นระบบ 

ตรวจผลงานการ
วเิคราะห์ 
สังเคราะห์ สรุป
องคค์วามรู้และ
อภิปรายผลของ
นกัเรียน 

บนัทึกการตรวจ
ผลงานการ
วเิคราะห์ 
สังเคราะห์ สรุป
องคค์วามรู้และอภิ
รายผลของ
นกัเรียน 

การส่ือสารและ
การน าเสนออยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
( Effective Com-
munication) 

1.ผลการ
เขียนเชิง
วชิาการ 
2.การ
น าเสนอองค์
ความรู้ 

11.เรียบเรียงและ
ถ่ายทอดความคิด
สร้างสรรคอ์ยา่งเป็น
ระบบ 
12.เขียนรายงาน
การศึกษาคน้ควา้เชิง
วชิาการเป็นภาษาไทย
ความยาว 4000 ค า หรือ
ภาษาองักฤษความยาว 
2000 ค า โดยมีการ
อา้งอิงแหล่งความรู้ท่ี
เช่ือถือไดท้ั้งในและ
ต่างประเทศ 
13. น าเสนอในรูปแบบ
เด่ียว ( Oral individual 
presentation) หรือกลุ่ม 
(Oral panel presenta-
tion) เป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาองักฤษ โดยใชส่ื้อ
เทคโนโลยท่ีีหลากหลาย 
14.มีการวพิากษ/์
สนทนาเก่ียวกบัผลงาน
ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์
เช่น e-conference , So-
cial,Media Online 

1.ตรวจผลงานการ
เขียนรายงานเชิง
วชิาการของ
นกัเรียน 
2.สังเกตการพดู
น าเสนองานของ
นกัเรียน 
3.ตรวจสอบการ
วพิากษ/์สนทนา
เก่ียวกบัผลงาน
ผา่นส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

1.แบบบนัทึกการ
ตรวจผลงานการ
เขียนรายงานเชิง
วชิาการของ
นกัเรียน 
2.แบบบนัทึกการ
สังเกตค าพดู
น าเสนองานของ
นกัเรียน 
3.แบบบนัทึกการ
ตรวจสอบการ
วพิากษ/์การ
สนทนาเก่ียวกบั
ผลงานเกณฑก์าร
ประเมิน 
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การน าความรู้ไป
ใชบ้ริการสังคม 
( Public Service) 

1.การปฏิบติั
กิจกรรมเพื่อ
บริการชุมชน 
สังคม 
2. การ
เผยแพร่ 
ผลการปฏิบติั 
กิจกรรมเพื่อ 
บริการชุมชน 
สังคม 

15. น าความรู้ไป
ประยกุต ์
สร้างสรรคป์ระโยชน์ 
ต่อสังคมและโลก 
16. เผยแพร่ความรู้ 
และประสบการณ์ท่ีได ้
จากการลงมือปฏิบติัเพื่อ 
ประโยชน์ต่อสังคมและ
โลก 

ประเมินการน า 
ความรู้ไปใชใ้น
การ 
ท ากิจกรรมบริการ 
โรงเรียนและ
ชุมชน 
และการเผยแพร่ 
ความรู้และ 
ประสบการณ์ 
การบริการสังคม 
และโลก 

แบบประเมิน 
การท ากิจกรรม 
บริการโรงเรียน 
และชุมชน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ตัวอย่าง  ระดับคุณภาพการประเมินผลสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

(Independent Study : IS)ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1-3 

ประเด็นการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 

ดีเยีย่ม (4) ดี (3) พอใช ้(2) ปรับปรุง (1) 

1. การตั้งประเด็น 
ค าถาม 

1. ตั้งประเด็นค าถาม 
ในเร่ืองท่ีตนเอง
สนใจ 
ไดด้ว้ยตนเอง 
2. ขอบข่ายประเด็น 
ค าถามชดัเจน 
ครอบคลุมขอ้มูล/ 
ปัจจยัหรือตวัแปร 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง 
เช่ือมโยงกบัชุมชน 
ทอ้งถ่ิน ประเทศ 
3.ค าถามมีความ
แปลก 
ใหม่และสร้างสรรค ์
มีความเป็นไปได ้
ในการแสวงหา
ค าตอบ 

1 .ตั้งประเด็นค าถาม 
ในเร่ืองท่ีตนเอง
สนใจ 
ไดโ้ดยมีครูคอย
ช้ีแนะ 
2. ขอบข่ายประเด็น 
ค าถามชดัเจน 
ครอบคลุมขอ้มูล/ 
ปัจจยัหรือตวัแปร 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง 
เช่ือมโยงกบัชุมชน 
ทอ้งถ่ิน ประเทศ 
3. ค าถามมีความ 
เป็นไปไดใ้นการ 
แสวงหาค าตอบ 

1. ตั้งประเด็นค าถาม 
ในเร่ืองท่ีตนเอง
สนใจ 
ไดโ้ดยมีครูคอย
ช้ีแนะ 
2. ขอบข่ายประเด็น 
ค าถามชดัเจน 
แต่ยงัไม่ครอบคลุม 
ขอ้มูล/ปัจจยัหรือ 
ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัตนเองเช่ือมโยง 
กบัชุมชน ทอ้งถ่ิน 
ประเทศ 
3. ค าถามมีความ 
เป็นไปไดใ้นการ 
แสวงหาค าตอบ 

ใชค้  าถามท่ีครูช้ีแนะ 
มาก าหนดประเด็น 
ค าถาม 
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- การตั้งสมมติฐาน 1. พดูหรือเขียน 
คาดคะเนค าตอบ 
ล่วงหนา้ โดยอาศยั 
ความรู้ สาขาวชิา 
ต่าง ๆ 
2. ค าตอบท่ีคาดคะเน 
หรือสมมติฐานแสดง 
การเช่ือมโยง 
ความสัมพนัธ์ 
ของขอ้มลู/ตวัแปร 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไดอ้ยา่งชดัเจน 
ครอบคลุมสอดคลอ้ง 
กบัประเดน็ค าถาม 
สมเหตุสมผล 
มีความเป็นไปได ้
ในการตรวจสอบ 

1. พดูหรือเขียน 
คาดคะเนค าตอบ 
ล่วงหนา้ โดยอาศยั 
ความรู้จากสาขา 
วชิาต่าง ๆ 
2. ค าตอบท่ีคาดคะเน 
หรือสมมติฐานแสดง 
การเช่ือมโยง 
ความสัมพนัธ์ของ 
ขอ้มลู/ตวัแปร 
ท่ีเก่ียวขอ้งไดช้ดัเจน 
สอดคลอ้งกบัประเดน็ 
ค าถาม สมเหตุสมผล 
มีความเป็นไปได ้
ในการตรวจสอบ 

1. พดูหรือเขียน 
คาดคะเนค าตอบ 
ล่วงหนา้ โดยอาศยั 
ความรู้จากสาขา 
วชิาต่าง ๆ 
2. ค าตอบท่ีคาดคะเน 
หรือสมมติฐาน 
มีความสัมพนัธ์ 
ของขอ้มลู/ตวัแปร 
ท่ีเก่ียวขอ้งบา้ง 
สอดคลอ้งกบั 
ประเดน็ค าถาม แต่ 
มีความเป็นไปไดน้อ้ย 
ในการตรวจสอบ 

1. พดูหรือเขียน 
คาดคะเนค าตอบ 
ล่วงหนา้ได ้โดยอาศยั 
ความรู้จากสาขา 
วชิาต่าง ๆ 
2.ค าตอบหรือ
สมมติฐาน 
ไม่มีความสัมพนัธ์ 
ของขอ้มลู/ตวัแปร 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไม่สอดคลอ้งกบั 
ประเดน็ค าถาม 
มีความเป็นไปไดน้อ้ย 
ในการตรวจสอบ 

2. การสืบคน้ความรู้ 1. วางแผนเก็บ
รวบรวม/ 
สืบคน้ขอ้มลูชดัเจน 
และปฏิบติัได ้วธีิการ 
รวบรวม/สืบคน้ขอ้มลู 
เหมาะสม 
2. ศึกษาคน้ควา้ 
หาความรู้จากแหล่ง 
เรียนรู้หลากหลาย 
ครอบคลุมทุกประเดน็ 
ค าตอบท่ีคาดคะเน/ 
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้
3. มีการแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น 
ภายในกลุ่ม โดยใช ้
ความรู้จากสาขาวชิา 
ต่าง ๆ เพ่ือให้ได ้
ขอ้มลูท่ีครบถว้น 
สมบูรณ์ 
4. มีการบนัทึกขอ้มลู 
เหมาะสมและได ้
ขอ้มลูครบทุกประเดน็ 
ตามเป้าหมาย 
โดยมีการปรึกษาครู 
อยา่งสม ่าเสมอ 
และต่อเน่ือง 

1.วางแผนเก็บรวบรวม/ 
สืบคน้ขอ้มลูชดัเจน 
และปฏิบติัได ้วธีิการ 
รวบรวม/สืบคน้ขอ้มลู 
เหมาะสม 
2. ศึกษาคน้ควา้ 
หาความรู้จากแหล่ง 
เรียนรู้หลากหลาย 
ครอบคลุมทุกประเดน็ 
ค าตอบท่ีคาดคะเน/ 
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้
3. มีการแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น 
ภายในกลุ่ม โดยใช ้
ความรู้จากสาขา 
วชิาต่าง ๆ 
4. มีการบนัทึกขอ้มลู 
เหมาะสมและ 
ไดข้อ้มลูเฉพาะ 
ประเดน็ส าคญั 
โดยการปรึกษาครู 
เป็นคร้ังคราว 

1.วางแผนเก็บรวบรวม/ 
สืบคน้ขอ้มลูชดัเจน 
และปฏิบติัได ้วธีิการ 
รวบรวม/สืบคน้ขอ้มลู 
เหมาะสมไว ้
2. ศึกษาคน้ควา้ 
หาความรู้จากแหล่ง 
เรียนรู้ไม่หลากหลาย 
แต่ครอบคลุม 
ทุกประเดน็ค าตอบ 
ท่ีคาดคะเน/ 
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้
3. มีการแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น 
ภายในกลุ่ม โดยใช ้
ความรู้จากสาขา 
วชิาต่าง ๆ 
4. มีการบนัทึกขอ้มลู 
ไดข้อ้มลูในประเดน็ 
ส าคญั มีการปรึกษา 
ครูบา้ง 

1. ไม่มีการวางแผน 
หรือมีการวางแผน 
แต่ไม่สามารถ 
น าไปปฏิบติัจริงได ้
2. ศึกษาคน้ควา้ 
หาความรู้จากแหล่ง 
เรียนรู้ไม่หลากหลาย 
และไม่ครอบคลุม 
ประเดน็ค าตอบ 
ท่ีคาดคะเน/สมมติฐาน 
ท่ีตั้งไว ้
3.ไม่มีการแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น 
ภายในกลุ่ม 
4.บนัทึกขอ้มลูไม่ตรง 
ประเดน็ส าคญั 
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3. การสรุปองค์
ความรู้ 

1. วเิคราะห์ขอ้มูล 
โดยใชว้ธีิการ 
ท่ีเหมาะสม 
2. สังเคราะห์และ 
สรุปองคค์วามรู้ 
ไดอ้ยา่งชดัเจน 
มีการอภิปรายผล 
เปรียบเทียบ
เช่ือมโยง 
ความรู้อยา่งสม
เหตุ 
สมผล 
3. น าองคค์วามรู้ท่ี
ได ้
ไปเสนอแนวคิด 
วธีิการแกปั้ญหา 
อยา่งเป็นระบบ 

1. วเิคราะห์ขอ้มูล 
โดยใชว้ธีิการ 
ท่ีเหมาะสม 
2. สังเคราะห์และ 
สรุปองคค์วามรู้ 
ไดอ้ยา่งชดัเจน 
มีก ารอภิปรายผล 
เปรียบเทียบ
เช่ือมโยง 
ความรู้ 
3. น าองคค์วามรู้ท่ี
ได ้
ไปเสนอแนวคิด 
วธีิการแกปั้ญหาได ้
แต่ยงัไม่เป็นระบบ 

1. วเิคราะห์ขอ้มูล 
โดยใชว้ธีิการ 
ท่ีเหมาะสม 
2. สังเคราะห์และ 
สรุปองคค์วามรู้ 
ไดอ้ยา่งชดัเจน 
มีการอภิปรายผล 
เปรียบเทียบ 
แต่ยงัไม่ชดัเจน 
3. น าองคค์วามรู้ 
ท่ีไดไ้ปเสนอ 
วธีิการแกปั้ญหาได ้
แต่ยงัไม่เป็นระบบ 

1. ไม่มีก ารวิ
เคราะห์ 
ขอ้มูลหรือ
วเิคราะห์ 
ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง 
2. สังเคราะห์และ 
สรุปองคค์วามรู้ได ้
ไม่ชดัเจน 
3.ไม่มีการน าองค์
ความรู้ไปเสนอ 
แนวคิด วธีิการ 
แกปั้ญหา 
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4. การส่ือสารและ 
การน าเสนอ 

1. เรียบเรียงและ 
ถ่ายทอดความคิด 
จากการศึกษา
คน้ควา้ 
ไดอ้ยา่งชดัเจน 
และเป็นระบบ 
2. เขียนรายงาน 
การศึกษาคน้ควา้ 
เชิงวชิาการ 
เป็นภาษาไทย 
ความยาวประมาณ 
2,500 ค า เน้ือหา 
สาระถูกตอ้ง 
สมบูรณ์ 
เขา้ใจง่ายโดย
อา้งอิง 
แหล่งความรู้ 
ท่ีเช่ือถืออยา่ง 
หลากหลาย 
3.น าเสนอผล
การศึกษา 
คน้ควา้ในรูปแบบ 
เด่ียวและกลุ่มโดย
ใช ้
ส่ือท่ีหลากหลาย 
อยา่งเหมาะสม 
4. เผยแพร่ผลงาน 
สู่ส าธารณะผา่น 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
มากกวา่ 2 ช่องทาง 

1. เรียบเรียงและ 
ถ่ายทอดความคิด 
จากการศึกษา
คน้ควา้ 
ไดอ้ยา่งชดัเจน 
และเป็นระบบ 
2. เขียนรายงาน 
การศึกษาคน้ควา้ 
เชิงวชิาการ 
เป็นภาษาไทย 
ความยาวประมาณ 
2,500 ค า เน้ือหา 
ส าระถูกตอ้ง 
สมบูรณ์ 
โดยอา้งอิงแหล่ง 
ความรู้ท่ีเช่ือถือได ้
อยา่งหลากหลาย 
3.น าเสนอผล
การศึกษา 
คน้ควา้ในรูปแบบ 
เด่ียวหรือกลุ่มโดย
ใช ้
ส่ือท่ีหลากหลาย 
4. เผยแพร่ผลงาน 
สู่ส าธารณะผา่น
ส่ือ 
อิเล็กทรอนิกส์ 
2 ช่องทาง 

1.เรียบเรียงและ 
ถ่ายทอดความคิด 
จากการศึกษา
คน้ควา้ ไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 
2.เขียนรายงาน 
การศึกษาคน้ควา้ 
เชิงวชิาการเป็น
ภาษาไทย ความ
ยาวประมาณ 
2,500ค า เน้ือหา 
สาระถูกตอ้ง โดย
อา้งอิงแหล่ง 
ความรู้ท่ีเช่ือถือได ้
3.น าเสนอผล
การศึกษา คน้ควา้
ในรูปแบบ เด่ียว
หรือกลุ่มโดยใช ้
ส่ือประกอบ 
4. เผยแพร่ผลงาน 
สู่สาธารณะผา่น
ส่ือ อิเล็กทรอนิกส์ 
1 ช่องทาง 

1. เรียบเรียงและ 
ถ่ายทอดความคิด
จาก 
การศึกษาคน้ควา้
ได ้
2. เขียนรายงาน 
การศึกษาคน้ควา้
ได ้
โดยอา้งอิง 
แหล่งความรู้ 
3.น าเสนอผล
การศึกษา 
คน้ควา้ในรูปแบบ
กลุ่ม 
4. ไม่มีการเผยแพร่ 
ผลงานสู่สาธารณะ 
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5. การน าความรู้ 
ไปใชบ้ริการสังคม 

1. น าความรู้จาก 
การศึกษาคน้ควา้ 
ไปประยกุตใ์ชใ้น 
กิจกรรมท่ี
สร้างสรรค ์
เป็นประโยชน์ต่อ 
โรงเรียนและ
ชุมชน 
2. เผยแพร่ความรู้
และ 
ประสบการณ์ท่ีได ้
จากการลงมือ
ปฏิบติั 
เพื่อประโยชน์ต่อ 
โรงเรียนและ
ชุมชน 
ผา่นส่ือหลากหลาย 
รูปแบบ 

1. น าความรู้จาก 
การศึกษาคน้ควา้ 
ไปประยกุตใ์ชใ้น 
กิจกรรมท่ี
สร้างสรรค ์
เป็นประโยชน์ต่อ 
โรงเรียนและ
ชุมชน 
2. เผยแพร่ความรู้
และ 
ประสบการณ์ท่ีได ้
จากการลงมือ
ปฏิบติั 
เพื่อประโยชน์ต่อ 
โรงเรียนและ
ชุมชน 
ผา่นส่ือรูปแบบใด 
รูปแบบหน่ึง 

1.น าความรู้จาก 
การศึกษาคน้ควา้ 
ไปประยกุตใ์ชใ้น 
กิจกรรมท่ี
สร้างสรรค ์
เป็นประโยชน์ต่อ 
โรงเรียน 
2. เผยแพร่ความรู้
และ 
ประสบการณ์ท่ีได ้
จากการลงมือ
ปฏิบติั 
เพื่อประโยชน์ 
ต่อโรงเรียน 
ผา่นส่ือรูปแบบใด 
รูปแบบหน่ึง 

1. ไม่ไดน้ าความรู้ 
จากการศึกษา
คน้ควา้ 
ไปประยกุตใ์ช ้
ในกิจกรรมท่ีเป็น 
ประโยชน์ต่อ 
โรงเรียนหรือ
ชุมชน 
2. ไม่มีการเผยแพร่ 
ความรู้และ 
ประสบการณ์ท่ีได ้
จากการลงมือ
ปฏิบติั 
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ตัวอย่าง ระดับคุณภาพการประเมินผลสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4-6 

ประเด็นการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 

ดีเยีย่ม (4) ดี (3) พอใช ้(2) ปรับปรุง (1) 

1. การตั้งประเด็น 
ค าถาม 

ตั้งประเด็นค าถาม
ได ้
ดว้ยตนเอง 
ขอบข่าย 
ประเด็นค าถาม
ชดัเจน 
ครอบคลุมขอ้มูล/
ปัจจยั 
หรือตวัแปรท่ี
เก่ียวขอ้ง 
กบัสถานการณ์
ปัจจุบนั 
และสังคมโลก 
ค าถาม 
มีความแปลกใหม่ 
และสร้างสรรค ์
มีความเป็นไปได ้
ในการแสวงหา
ค าตอบ 

ตั้งประเด็นค าถาม
ได ้
โดยมีครูคอยช้ีแนะ 
ขอบข่ายประเด็น
ค าถาม 
ชดัเจน ครอบคลุม 
ขอ้มูล/ปัจจยัหรือ 
ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง
กบั 
สถานการณ์
ปัจจุบนั 
และสังคมโลก 
มีความเป็นไปได ้
ในการแสวงหา
ค าตอบ 

ตั้งประเด็นค าถาม
ได ้
โดยมีครูคอยช้ีแนะ 
ขอบข่ายประเด็น 
ค าถามชดัเจน 
แต่ยงัไม่ครอบคลุม 
ขอ้มูล/ปัจจยัหรือ 
ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง
กบั 
สถานการณ์
ปัจจุบนั 
และสังคมโลก 
มีความเป็นไปได ้
ในการแสวงหา
ค าตอบ 

ใชค้  าถามท่ีครู
ช้ีแนะมา 
ก าหนดประเด็น
ค าถาม 
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- การตั้งสมมติฐาน พดูหรือเขียน
คาดคะเน 
ค าตอบล่วงหนา้ 
โดยอาศยัความรู้ 
สาขาวชิาต่าง ๆ 
ค าตอบท่ีคาดคะเน 
หรือสมมติฐาน 
แสดงการเช่ือมโยง 
ความสมัพนัธ์ของ
ขอ้มูล/ 
ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งได ้
อยา่งชดัเจน 
ครอบคลุม 
สอดคลอ้งกบั
ประเด็น 
ค าถาม สมเหตุสมผล 
มีความเป็นไปได ้
ในการตรวจสอบ 

พดูหรือเขียน
คาดคะเน 
ค าตอบล่วงหนา้ 
โดยอาศยัความรู้ 
จากสาขาวชิาต่าง ๆ 
ค าตอบท่ีคาดคะเน 
หรือสมมติฐาน 
แสดงการเช่ือมโยง 
ความสมัพนัธ์ของ
ขอ้มูล/ 
ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งได ้
ชดัเจน สอดคลอ้งกบั 
ประเด็นค าถาม 
สมเหตุสมผล 
มีความเป็นไปได ้
ในการตรวจสอบ 

พดูหรือเขียน
คาดคะเน 
ค าตอบล่วงหนา้ 
โดยอาศยัความรู้ 
จากสาขาวชิาต่าง ๆ 
ค าตอบท่ีคาดคะเน 
หรือสมมติฐาน 
มีความสมัพนัธ์ของ
ขอ้มูล/ 
ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง
บา้ง 
สอดคลอ้งกบั
ประเด็น 
ค าถาม แต่มีความ 
เป็นไปไดน้อ้ย 
ในการตรวจสอบ 

พดูหรือเขียน
คาดคะเน 
ค าตอบล่วงหนา้ได ้
ใชค้วามรู้จากสาขา 
วชิาต่าง ๆ 
ค าตอบท่ีคาดคะเน 
หรือสมมติฐาน 
ไม่มีความสมัพนัธ์ 
ของขอ้มูล/ตวัแปร 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่
สอดคลอ้ง 
กบัประเด็นค าถาม 
มีความเป็นไปได้
นอ้ย 
ในการตรวจสอบ 
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2. การสืบคน้ความรู้ 1. วางแผนเก็บ
รวบรวม/ 
สืบคน้ขอ้มูลชดัเจน 
และปฏิบติัได ้
วธีิการรวบรวม/
สืบคน้ 
ขอ้มูลเหมาะสม 
2. ศึกษาคน้ควา้ 
หาความรู้ ขอ้มูล 
และสารสนเทศ 
โดยระบุแหล่งเรียนรู้ 
หลากหลาย ทั้งแหล่ง 
เรียนรู้ปฐมภูมิและ 
ทุติยภูมิ ครอบคลุม 
ทุกประเด็นค าตอบท่ี 
คาดคะเน/สมมติฐาน 
ท่ีตั้งไว ้
3. มีการแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น 
ภายในกลุ่ม โดยใช ้
ความรู้จากสาขาวชิา 
ต่าง ๆ และร่วมกนั 
พิจารณาความ 
น่าเช่ือถือของ 
แหล่งเรียนรู้อยา่งมี 
วจิารณญาณ เพื่อให ้
ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้น 
สมบูรณ์ 
4. มีการบนัทึกขอ้มูล 
เหมาะสม และได ้
ขอ้มูลครบทุก
ประเด็น 
ตามเป้าหมาย โดยมี 
การปรึกษาครูอยา่ง 
สม ่าเสมอและ
ต่อเน่ือง 

1. วางแผนเก็บ
รวบรวม/ 
สืบคน้ขอ้มูลชดัเจน 
และปฏิบติัได ้
วธีิการรวบรวม/
สืบคน้ 
ขอ้มูลเหมาะสม 
2. ศึกษาคน้ควา้ 
หาความรู้ ขอ้มูล 
และสารสนเทศ 
โดยระบุแหล่งเรียนรู้ 
หลากหลาย ทั้งแหล่ง 
เรียนรู้ปฐมภูมิและ 
ทุติยภูมิ ครอบคลุม 
ทุกประเด็นค าตอบท่ี 
คาดคะเน/สมมติฐาน 
ท่ีตั้งไว ้
3. มีการแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น 
ภายในกลุ่ม โดยใช ้
ความรู้จากสาขาวชิา 
ต่าง ๆ และร่วมกนั 
พิจารณาความ 
น่าเช่ือถือของ 
แหล่งเรียนรู้ 
4. มีการบนัทึกขอ้มูล 
เหมาะสมและได ้
ขอ้มูลในประเด็น 
ส าคญั โดยการ 
ปรึกษาครูเป็น 
คร้ังคราว 

1. วางแผนเก็บ
รวบรวม/ 
สืบคน้ขอ้มูลชดัเจน 
และปฏิบติัได ้
วธีิการรวบรวม/
สืบคน้ 
ขอ้มูลเหมาะสมไว ้
2. ศึกษาคน้ควา้ 
หาความรู้ ขอ้มูล 
และสารสนเทศ 
โดยระบุแหล่งเรียนรู้ 
ไม่หลากหลาย 
แต่ครอบคลุม 
ทุกประเด็นค าตอบ 
ท่ีคาดคะเน/ 
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้
3. มีการแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น 
ภายในกลุ่ม 
โดยใชค้วามรู้ 
จากสาขาวชิาต่าง ๆ 
4. มีการบนัทึกขอ้มูล 
ไดข้อ้มูลในประเด็น 
ส าคญั มีการปรึกษา 
ครูบา้ง 

1. ไม่มีการวางแผน 
หรือมีการวางแผน 
แต่ไม่สามารถน าไป 
ปฏิบติัจริงได ้
2. ศึกษาคน้ควา้ 
หาความรู้ ขอ้มูล 
และสารสนเทศ 
โดยระบุแหล่งเรียนรู้ 
ไม่หลากหลาย และ 
ไม่ครอบคลุม
ประเด็น 
ค าตอบท่ีคาดคะเน/ 
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้
3. ไม่มีการ
แลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น 
ภายในกลุ่ม 
4. บนัทึกขอ้มูล 
ไม่ตรงประเด็นส าคญั 
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3. การสรุปองค์
ความรู้ 

1. อธิบายความ
เป็นมา 
ของศาสตร์ 
หลกัการและวธีิ
คิด 
ในส่ิงท่ีศึกษา
คน้ควา้ 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ชดัเจน 
2. วเิคราะห์ขอ้มูล 
โดยใชว้ธีิการ 
ท่ีเหมาะสม 
3. สังเคราะห์และ 
สรุปองคค์วามรู้ 
ไดอ้ยา่งชดัเจน 
มีการอภิปรายผล 
เปรียบเทียบ
เช่ือมโยง 
ความรู้อยา่งสม
เหตุ 
สมผล 
4. มีการบนัทึก
ขอ้มูล 
เหมาะสมและ 
ไดข้อ้มูลครบ 
ทุกประเด็น 
ตามเป้าหมาย 
โดยมีการปรึกษา
ครู 
อยา่งสม ่าเสมอ 
และต่อเน่ือง 

1 อธิบายความ
เป็นมา 
ของศาสตร์ 
หลกัการและวธีิ
คิด 
ในส่ิงท่ีศึกษา
คน้ควา้ 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ชดัเจน 
2. วเิคราะห์ขอ้มูล 
โดยใชว้ธีิการ 
ท่ีเหมาะสม 
3. สังเคราะห์และ 
สรุปองคค์วามรู้ 
ไดอ้ยา่งชดัเจน 
มีการอภิปรายผล 
เปรียบเทียบ
เช่ือมโยง 
ความรู้ 
4. มีการบนัทึก
ขอ้มูล 
เหมาะสมและ 
ไดข้อ้มูลใน
ประเด็น 
ส าคญั โดยการ 
ปรึกษาครูเป็น 
คร้ังคราว 

1. อธิบายความ
เป็นมา 
ของศาสตร์ 
หลกัการและวธีิ
คิด 
ในส่ิงท่ีศึกษา
คน้ควา้ 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2. วเิคราะห์ขอ้มูล 
โดยใชว้ธีิการ 
ท่ีเหมาะสม 
3. สังเคราะห์และ 
สรุปองคค์วามรู้ 
ไดอ้ยา่งชดัเจน 
มีการอภิปรายผล 
เปรียบเทียบ 
แต่ยงัไม่ชดัเจน 
4. มีการบนัทึก
ขอ้มูล 
ไดข้อ้มูลใน
ประเด็น 
ส าคญั มีการ
ปรึกษา 
ครูบา้ง 

1. ไม่ไดอ้ธิบาย 
ความเป็นมาของ 
ศาสตร์ หลกัการ 
และวธีิคิดในส่ิง 
ท่ีศึกษาคน้ควา้ 
2. ไม่มีการ
วเิคราะห์ 
ขอ้มูลหรือ
วเิคราะห์ 
ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง 
3. สังเคราะห์และ 
สรุปองคค์วามรู้ 
ไดไ้ม่ชดัเจน 
4. บนัทึกขอ้มูล 
ไม่ตรงประเด็น
ส าคญั 

แนวทางการวดัและประเมนิผล  

71 



4. การส่ือสารและ 
การน าเสนอ 

1. เรียบเรียงและ 
ถ่ายทอดความคิด
จาก 
การศึกษาคน้ควา้
ได ้
อยา่งสร้างสรรค ์
และเป็นระบบ 
2. เขียนรายงาน 
การศึกษาคน้ควา้ 
เชิงวชิาการ 
เป็นภาษาไทย 
ความยาว 4,000 
ค าและ
ภาษาองักฤษ 
ความยาว 2,000 
ค าโดยอา้งอิง
แหล่ง 
ความรู้ท่ีเช่ือถือได ้
ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
3. น าเสนอผล
การศึกษา 
คน้ควา้ในรูปแบบ 
เด่ียวและกลุ่ม 
เป็นภาษาไทยและ 
ภาษาองักฤษ โดย
ใช ้
ส่ือท่ีหลากหลาย 
4. ใชก้ารสนทนา 
และวพิากษผ์า่น 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
มากกวา่ 2 
ช่องทาง 

1. เรียบเรียงและ 
ถ่ายทอดความคิด
จาก 
การศึกษาคน้ควา้
ได ้
อยา่งสร้างสรรค ์
และเป็นระบบ 
2. เขียนรายงาน 
การศึกษาคน้ควา้ 
เชิงวชิาการเป็น 
ภาษาไทยความ
ยาว 
4,000 ค าหรือ 
ภาษาองักฤษ 
ความยาว 2,000 
ค าโดยอา้งอิง
แหล่ง 
ความรู้ท่ีเช่ือถือได ้
ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
3. น าเสนอผล
การศึกษา 
คน้ควา้ในรูปแบบ 
เด่ียวและกลุ่มเป็น 
ภาษาไทยหรือ 
ภาษาองักฤษ โดย
ใช ้
ส่ือท่ีหลากหลาย 
4. ใชก้ารสนทนา 
และวพิากษผ์า่น
ส่ือ 
อิเล็กทรอนิกส์ 
2 ช่องทาง 

1. เรียบเรียงและ 
ถ่ายทอดความคิด
จาก 
การศึกษาคน้ควา้
ได ้
อยา่งชดัเจน 
2. เขียนรายงาน 
การศึกษาคน้ควา้ 
เชิงวชิาการ 
เป็นภาษาไทย 
ความยาว 4,000 
ค าโดยอา้งอิง
แหล่ง 
ความรู้ท่ีเช่ือถือได ้
ในประเทศ 
3. น าเสนอผล
การศึกษา 
คน้ควา้ในรูปแบบ 
เด่ียวและกลุ่ม 
เป็นภาษาไทย 
โดยใช ้
ส่ือท่ีหลากหลาย 
4. ใชก้ารสนทนา 
และวพิากษผ์า่น
ส่ือ 
อิเล็กทรอนิกส์ 
1 ช่องทาง 

1. เรียบเรียงและ 
ถ่ายทอดความคิด
จาก 
การศึกษาคน้ควา้
ได ้
2. เขียนรายงาน 
การศึกษาคน้ควา้
ได ้
โดยอา้งอิงแหล่ง 
ความรู้ในประเทศ 
3. น าเสนอผล
การศึกษา 
คน้ควา้ในรูปแบบ
กลุ่ม 
เป็นภาษาไทย 
4. ไม่สามารถใช ้
การสนทนาหรือ 
วพิากษผ์า่นส่ือ 
อิเล็กทรอนิกส์ได ้

แน
วท

าง
กา
รว
ดัแ

ละ
ปร

ะเม
นิผ

ล  

72 



5. การน าความรู้ 
ไปใชบ้ริการสังคม 

1. น าความรู้จาก 
การศึกษาคน้ควา้ 
ไปประยกุตใ์ช ้
ในกิจกรรม 
ท่ีสร้างสรรค ์
เป็นประโยชน์ 
ต่อสังคม โลก 
2. เผยแพร่ความรู้ 
และประสบการณ์
ท่ีไดจ้ากการลงมือ
ปฏิบติัเพื่อ
ประโยชน์ 
ต่อสังคมและโลก 
ผา่นส่ือ
หลากหลาย 
รูปแบบ 

1. น าความรู้จาก 
การศึกษาคน้ควา้ 
ไปประยกุตใ์ช ้
ในกิจกรรม 
ท่ีสร้างสรรค ์
เป็นประโยชน์ 
ต่อสังคม 
2. เผยแพร่ความรู้ 
และประสบการณ์
ท่ีไดจ้ากการลงมือ
ปฏิบติัเพื่อ
ประโยชน์ 
ต่อสังคมและโลก 
ผา่นส่ือ
หลากหลาย 
รูปแบบ 

1. น าความรู้จาก 
การศึกษาคน้ควา้ 
ไปประยกุตใ์ช ้
ในกิจกรรม 
ท่ีสร้างสรรค ์
เป็นประโยชน์ 
ต่อสังคม 
2. เผยแพร่ความรู้ 
และประสบการณ์
ท่ีไดจ้ากการลงมือ
ปฏิบติัเพื่อ
ประโยชน์ 
ต่อสังคม ผา่นส่ือ 
รูปแบบใด 
รูปแบบหน่ึง 

1. ไม่ไดน้ าความรู้
จาก 
การศึกษาคน้ควา้ 
ไปประยกุตใ์ช ้
ในกิจกรรม 
ท่ีเป็นประโยชน์ 
ต่อสังคมหรือโลก 
2. ไม่มีการ
เผยแพร่ 
ความรู้และ 
ประสบการณ์ท่ีได ้
จากการลงมือ
ปฏิบติั 

แนวทางการรายงานผลการเรียนรู้สาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 

ระดับมัธยมศึกษา 

จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม 2 รายวิชา คือ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  
(Knowledge Formation) และการส่ือสารและการน าเสนอ (Communication and Presentation) 
และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน สถานศึกษาสามารถจดัท าใบรายงานผลการพฒันา 

ผูเ้รียนเฉพาะสาระการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง (Independent Study : IS) เพื่อแสดง
ระดบัคุณภาพ ของนกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษา ประกอบเอกสารแบบรายงานประจ าตวั
นกัเรียนได ้ดงัน้ี 
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แบบรายงานผลการพฒันาผู้เรียนสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี..............ปีการศึกษา................... 

โรงเรียน......................................  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต.............. 

ช่ือ เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว...........................................ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี........... 

รายวชิา/กิจกรรม สาระการเรียนรู้สาระ
การเรียนรู้ 

เป้าหมายคุณภาพผูเ้รียน ระดบัคุณภาพ 

1.รายวชิาการศึกษา
คน้ควา้และสร้างองค์
ความรู้ (Knowledge 
Formation) 

IS1 : การศึกษา
คน้ควา้และสร้างองค์
ความรู้ 

1.การตั้งประเด็นค าถาม/
สมมติฐานอยา่งมีเหตุผล 

  

2.การสืบคน้ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้และสารสนเทศหรือการ
ปฏิบติัทดลอง 

  

3.การสรุปองคค์วามรู้   
2.รายวชิาการส่ือสาร
และการน าเสนอ 
( Communication 
and presentation) 

IS2 : การส่ือสารและ 
การน าเสนอ 

4.การส่ือสารและการน าเสนอ
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

  

3.กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สาธารณประโยชน์ 

IS3 : การน าองค์
ความรู้ไปใชบ้ริการ
สังคม 

5.การน าความรู้ไปใชบ้ริการ
สังคม
กิจกรรม…………………………
……. 

  

สรุปภาพรวม   
ขอ้เสนอแนะ/ความคิดเห็นของครูผูส้อน 

...............................................................................................…...............................................................

….............................................................................................................................................................

….............................................................................................................................................…............ 

ลงช่ือ..................................ครูผูส้อน                                                                  ลงช่ือ..................................ฝ่ายวชิาการ 

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

ลงช่ือ......................................ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

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

แน
วท

าง
กา
รว
ดัแ

ละ
ปร

ะเม
นิผ

ล  

74 



การรายงานภาพรวมระดับห้องเรียน 

โรงเรียน..........................................................................................ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา....................... 

รายวชิา.............................................................................................ชั้น................ปีการศึกษา............................ 

เลข
ท่ี 

เลขประจ าตวั ช่ือ-สกุล ระดบัคุณภาพเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียน สรุป
ภาพร
วม 

การตั้ง
ค าถา
ม 

การ
สืบคน้
ความ
รู้ 

การ
สรุป
องค์
ความ
รู้ 

การ
ส่ือสา
รและ
การ
น าเส
นอ 

การ
บริกา
ร
สังคม/
จิต
สาธาร
ณะ 

1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 
10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 
16                 
17                 
18                 
19                 
20                 
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