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ค ำอธิบำยรำยวชิำ IS1  ม.2 
รำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง (IS1)    รหัสวิชำ I20201 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี          ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 
เวลำ 2 ชั่วโมง/สัปดำห์ 40 ชั่วโมง/ภำคเรียน  จ ำนวน 1 หน่วยกิต        ภำคเรียนท่ี 1 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา/ตั้งค าถามในเรื่องที่สนใจโดยเริ่มจากตนเอง เช่ือมโยงกับชุมชน 
ท้องถ่ินและประเทศ ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับ
สมมติฐานที่ตั้งใจไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่
เหมาะสม ท างานบรรลุผลตามเป้าหมายในกรอบการด าเนินงานที่ก าหนด โดยการก ากับดูแล ช่วยเหลือของครูอย่าง
ต่อเนื่อง สังเคราะห์สรุปองค์ประกอบความรู้และร่วมกันเสนอแนวคิด วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วย
กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลุ่มในการ
วิพากษ์  

เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ เปรียบเทียบเช่ือมโยงองค์ความรู้ สังเคราะห์ อภิปราย เพื่อให้
ประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. ตั้งประเด็นปัญหา โดยเลือกประเด็นที่สนใจ เริ่มจากตนเอง ชุมชนท้องถ่ิน ประเทศ 
2. ตั้งสมมติฐานประเด็นปัญหาที่ตนเองสนใจ 
3. ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
5. ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของแหล่งที่มาของข้อมูลได้ 
6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม 
7. สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
8. เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ 
9. เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
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1. ตัวอย่ำงกำรจัดโครงสร้ำงและหน่วยกำรเรียนรู้ในรำยวิชำเพ่ิมเติมกำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ 
(Research and Knowledge Formation: IS1) 

1) ตัวอย่ำงโครงสร้ำงรำยวิชำเพ่ิมเติมกำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
 

หน่วยที ่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ เวลำ 

ชม. 

น้ ำหนกั
คะแนน 

1 ประเด็นที่ฉันสนใจ 1. ตั้งประเด็นปัญหา โดยเลือก
ประเด็นที่สนใจ เริ่มจากตนเอง 
ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ 
2. ตั้งสมมติฐานประเด็นปัญหา 
ที่ตนเองสนใจ 
3. ออกแบบ วางแผน ใช้
กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- การตั้งประเด็นปัญหา 
และการตั้งค าถาม 
-การตั้งสมมติฐาน  
-กระบวนการรวบรวม
ข้อมูล 
 

10 30 

2 ไปแสวงหาค าตอบ 
 

4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้
เก่ียวกับประเด็นที่เลือกจากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
5. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
แหล่งที่มาของข้อมูลได้ 
6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติ 
ที่เหมาะสม 

- การศึกษา ค้นคว้า 
แสวงหาความรู้จาก
แหล่งการเรียนรู้ 
-การตรวจสอบ 
ความน่าเชื่อถือของ
แหล่งที่มาของข้อมูล 
- การวิเคราะห์ข้อมูล 

20 40 

3 รอบรู้และเห็นคุณค่า 7. สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วย
กระบวนการกลุ่ม 
8. เสนอแนวคิด การแก้ปัญหา 
อย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จาก
การค้นพบ 
9. เห็นประโยชน์และคุณค่าของ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

-การสังเคราะห์ข้อมูล - 
การสรุปองค์ความรู้ 
- การแสดงความคิด 
และการแก้ปัญหา 
- คุณค่าของการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

10 
 

30 

รวม 40 100 
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โรงเรียนชุมแพศึกษำ  อ ำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 
ใบกิจกรรมท่ี 1/1  กำรตั้งค ำถำม    รำยวิชำ กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง (IS1)   

บันไดขั้นท่ี 1 กำรตั้งประเด็นค ำถำม/สมมติฐำน (Hypothesis Formulation)  
เป็นกำรฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด สังเกต ต้ังข้อสงสัย ตั้งค ำถำมอย่ำงมีเหตุผล 

 
ช่ือ..........................................................สกลุ..............................................................ช้ัน................เลขที่...........  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ค ำชี้แจง 

1.  ให้นักเรียนตั้งค าถามจากสถานการณ์ เหตกุารณ์ เรื่องราวจากสิ่งที่ใกล้ตัวนักเรียนเป็นรายบุคคลมาคนละ  
5 ค าถาม 

 
ค าถามที่ 1 
......................................................................................................................... ......................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
ค าถามที่ 2 
............................................................................................................................................ ...................................
................................................................................................ ...............................................................................
ค าถามที่ 3 
............................................................................................................................. ..................................................
...................................................................... .........................................................................................................
ค าถามที่ 4 
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
ค าถามที่ 5 
................................................................................................................................................................ ............... 
................................................................................................................... ............................................................ 

2.  ให้นักเรียนตัดสินใจเลือกค าถามเพียง 1 ค าถามที่ดีที่สุด ค าถามที่เลือกคือค าถามที่............. 
อธิบายเหตผุลส าคัญที่เลือก 
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
......................................................................................................................................................................... ......  
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครู/ครูท่ีปรึกษำ 
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................................................................................................................... ............  

ลงช่ือ............................................................. 
(                                            ) 
………./……………………………../………… 
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ระดับคุณภำพ 

 
 
 

ดีเยี่ยม (3) 
 

ตั้งประเด็นค าถาม  
 1.ด้วยตนเอง  
 2.ชัดเจน  
 3.ครอบคลมุปจัจัย/ตัวแปรทีเ่กี่ยวข้อง  
 4.เช่ือมโยงชุมชน/ทอ้งถ่ิน/ประเทศ  
 5.แปลกใหม่และสร้างสรรค์  
 6.มีความเป็นไปได้  

 
 
 

ดี (2) 
 

ตั้งประเด็นค าถาม  
 1.ครูช่วยช้ีแนะ  
 2.ชัดเจน  
 3.ครอบคลมุปจัจัยตัวแปรทีเ่กี่ยวข้อง  
 4.เช่ือมโยงชุมชน/ทอ้งถ่ิน/ประเทศ  
 5.มีความเป็นไปได้  

 

พอใช้ (1) 
 

ตั้งประเด็นค าถาม  
 1.ครูช่วยช้ีแนะ  
 2.ชัดเจน  
 3.ไม่ครอบคลุมปจัจัย/ตัวแปรทีเ่กี่ยวข้อง  
 4.ไม่เช่ือมโยงชุมชน/ทอ้งถ่ิน/ประเทศ  
 5.มีความเป็นไปได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



5 

 

ตัวอย่ำงประเด็นค ำถำม 
1.  สถานการณ์, เหตุการณ์ ประเด็น ตัวอย่าง  

: ผู้หญิงคนหน่ึงอำศัยอยู่คนเดียว  
 การตั้งค าถาม  -  การอาศัยอยู่คนเดียวล าบากหรือไม่  

-  ทุกคนสามารถอาศัยอยู่คนเดียวได้หรือไม่  
-  การอยู่บ้านคนเดียวสบายหรือล าบาก  
-  การอยู่คนเดียวดีหรือไม่  
-  “การอยู่คนเดียว” เหมือนหรือต่างกบั “การอยู่อย่างว้าเหว่”  
-  ผู้หญงิ หรอืผู้ชาย ที่อยู่คนเดียวว้าเหว่ หรือไม่  

: วิจิตรให้ดอกมะลิ ดอกกุหลำบ หรือ ของท่ีระลึก แก่เพ่ือนบ้ำน  
 การตั้งค าถาม  -  มีเหตุผลอะไรบ้างทีเ่ราต้องให้ของขวัญกันและกัน  

-  การให้ของขวัญในโอกาสต่าง ๆ มีความจ าเป็นหรือไม่ มเีหตุผลส าคัญอะไรบ้างทีส่ามารถใช้         
สนับสนุนการกระท าเช่นน้ี  

-  การเปน็มิตรหรอืเพื่อนกันเหมือนกับการให้ของขวัญหรือไม่ แบบใด และอย่างไร  
-  เหตุส าคัญใดบ้างที่นกัเรียนต้องเป็นมิตรกบัเพือ่นทุกคน ตวัอย่างของการคบมิตรที่สมควรศึกษา

เป็นแบบอย่างที่ควรยึดถือมาใช้กับชีวิตของเรา  
-  สัตว์ป่านานาชนิดที่อาศัยอยู่ในป่าต้องท าอะไรหรือไม่เพื่อสร้างความแป็นเพื่อน/มิตรกับสัตว์อื่น 

แสดงตัวอย่างทีเ่กิดข้ึนเพือ่ใช้สนับสนุน  
: มณีแก้วเชิญเพ่ือนบ้ำน ท้ังผู้ใหญ่และเด็กมำร่วมฉลองวันปีใหม่ วันสงกรำนต์ วันคริตส์มำส  

 การตั้งค าถาม  -  การฉลองวันส าคัญต่าง ๆ ส าคัญ เละก่อใหเ้กิดผลอย่างไรบ้าง  
-  การฉลองวันส าคัญต้องรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีนั้น อย่างไร  
-  วันส าคัญต่าง ๆ ของไทยทีส่ามารถจัดงานฉลองกันได้ และไม่ได้ ข้ึนอยู่กับสิ่งใดบ้าง  

: ศำลโลกก ำลังพิจำรณคดีเขำพระวิหำร  
การตั้งค าถาม  -  เขาพระวิหารส าคัญอย่างไร เป็นของชาติใด  

-  ศาลโลกมีขอบเขตของอ านาจการพจิารณาคดีอย่างไร  
-  ประเด็นส าคัญที่ท าใหเ้กิดข้อขัดแย้งเขาพระวิหาร  
-  ถ้านักเรียนเป็นชาติยื่นฟ้องต่อศาลโลกจะตอ้งใช้ประจกัษ์พยานส าคัญอะไร  
-  ถ้านักเรียนเป็นชาติที่ถูกฟ้องจะต้องเตรียมประจักษ์พยานใดต่อสู้คดี  
-  ปัญหาน้ีเหมือนหรือต่างกับการสร้างบ้านไปรกุล้ าที่บ้านใกล้เคียงอย่างไร  

: ธงชำตขิองทุกประเทศในอำเซียนจะมีรูปสัญลักษณ์ต่ำง ๆท่ีปรำกฏบนผืนธง  
การตั้งค าถาม  -  ธงชาติของแต่ละชาติมีสัญลักษณ์ใดบ้าง  

-  แถบสีบนผืนธงชาติของชาติในอาเซียนเหมอืนหรือต่างกันอย่างไร  
-  แถบสี และรปูสญัลกัษณ์บนผืนธงชาติมีความหมายเหมอืนหรือต่างกันอย่างไร  
-  ธงชาติไทยมีแถบสี รูปสัญลักษณ์เหมือน หรือต่างจากธงชาติประเทศอาเซียนอย่างไร 
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โรงเรียนชุมแพศึกษำ  อ ำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 
ใบกิจกรรมท่ี 1/2  กำรตั้งสมมติฐำน  รำยวิชำ กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง (IS1)   

บันไดขั้นท่ี 1 กำรตั้งประเด็นค ำถำม/สมมุติฐำน (Hypothesis Formulation)  
เป็นกำรฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด สังเกต ต้ังข้อสงสัย ตั้งค ำถำมอย่ำงมีเหตุผล 

 
ช่ือ..........................................................สกลุ..............................................................ช้ัน................เลขที่...........  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ค ำชี้แจง 

1.  ให้นักเรียนตั้งสมมติฐานจากค าถามในใบกิจกรรมที่ 1/1 จ านวน 2 สมมติฐานต่อ 1 ค าถาม  
 
ค าถามที่ 1 คือ ..................................................................................................................................................... 
สมมติฐานที่ 1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สมมติฐานที่ 2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ค าถามที่ 2 คือ ..................................................................................................................................................... 
สมมติฐานที่ 1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สมมติฐานที่ 2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ค าถามที่ 3 คือ .....................................................................................................................................................  
สมมติฐานที่ 1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สมมติฐานที่ 2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ค าถามที่ 4 คือ ..................................................................................................................................................... 
สมมติฐานที่ 1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สมมติฐานที่ 2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ค าถามที่ 5 คือ ..................................................................................................................................................... 
สมมติฐานที่ 1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สมมติฐานที่ 2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.  ให้นักเรียนเลือกสมมติฐานเพียง 1 สมมติฐานที่ดีทีสุ่ด สมมติฐานทีเ่ลือกคือค าถามที่............. 
อธิบายเหตผุลส าคัญที่เลือก 
.............................................................................................................................................................................. . 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครู/ครูท่ีปรึกษำ 
............................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ............................................................. 
(                                            ) 
………./……………………………../………… 
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ระดับคุณภำพ 

 
 
 

ดีเยี่ยม (3) 
 

เขียนคาดคะเนค าตอบล่วงหน้า  
 1.อาศัยความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ  
 2.แสดงเช่ือมโยงปัจจัย/ตัวแปรชัดเจน  
 3.ครอบคลมุประเด็นค าถาม  
 4.สอดคล้องประเด็นค าถาม  
 5.สมเหตสุมผล  
 6.เป็นไปได้ในการตรวจสอบ  

 
 
 

ดี (2) 
 

เขียนคาดคะเนค าตอบล่วงหน้า  
 1.อาศัยความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ  
 2.แสดงเช่ือมโยงปัจจัย/ตัวแปรชัดเจน  
 3.สอดคล้องประเด็นค าถาม  
 4.สมเหตสุมผล  
 5.เป็นไปได้ในการตรวจสอบ  

 

พอใช้ (1) 
 

เขียนคาดคะเนค าตอบล่วงหน้า  
 1.อาศัยความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ  
 2.แสดงเช่ือมโยงปัจจัย/ตัวแปรชัดเจน  
 3.สอดคล้องประเด็นค าถาม  
 4.เป็นไปได้น้อยในการตรวจสอบ  
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โรงเรียนชุมแพศึกษำ  อ ำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 
ใบกิจกรรมท่ี 2/1 กำรวำงแผนสืบค้นควำมรู้  รำยวิชำ กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง (IS1)   
บันไดขั้นท่ี 2 กำรสืบค้นควำมรู้จำกแหล่งเรยีนรู้และสำรสนเทศ (Searching for Information) เป็นกำรฝึก

แสวงหำควำมรู้ ข้อมูล และสำรสนเทศ จำกแหล่งเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต  
หรือจำกกำรปฏิบัติทดลอง เป็นต้น 

 
ช่ือ..........................................................สกลุ..............................................................ช้ัน................เลขที่...........  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ค ำชี้แจง 
1.  ให้นักเรียนวางแผนสบืค้นความรู้ประเด็นค าถามจากใบกจิกรรมที่ 1/2   

ประเด็นค ำถำม คือ ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
แผนสืบค้นควำมรู้ 

กำรปฏิบัติ สัปดำห์ท่ี รูปแบบกิจกรรม หมำยเหต ุ
 

1. ตั้งประเด็นค าถาม 1-4 เดี่ยว  
2. สืบค้นความรู้จากแหล่งข้อมลูต่าง ๆ 5-8 เดี่ยว  
3. วิเคราะห์ความรู้ที่ได้ 9-11 กลุ่ม  
4. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 11-13 กลุ่ม  
5. บันทึกความรู ้ 14-15 เดี่ยว  
6. สรุปองค์ความรู ้ 16-17 เดี่ยว  
7. น าเสนอองค์ความรู ้ 18 เดี่ยว  
 

ปรับปรุงกำรออกแบบ/วำงแผน 
มีกำรปรับแผนในขั้นท่ี ………….. 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
เหตุผลท่ีใช้อธิบำยในกำรปรับปรุง 
............................................................................................................................. ..................................................
.............................................................................................................................................................................. . 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครู/ครูท่ีปรึกษำ 
..................................................................................... ..........................................................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
 

ลงช่ือ............................................................. 
(                                            ) 
………./……………………………../………… 
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ระดับคุณภำพ 

 
 

ดีเยี่ยม (3) 
 

ล าดับขั้น รวบรวมข้อมลู 
 1.ชัดเจน 
 2.ปฏิบัติได้ง่าย 
 3.มีวิธีการรวบรวมข้อมลูเหมาะสม 

 
 

ดี (2) 
 

ล าดับขั้น รวบรวมข้อมลู 
 1.ชัดเจน 
 2.ปฏิบัติได ้
 3.มีวิธีการรวบรวมข้อมลูเหมาะสม 

 

พอใช้ (1) 
 

ล าดับขั้น รวบรวมข้อมลู 
 1.ชัดเจน 
 2.ปฏิบัติได้ยาก 
 3.มีวิธีการรวบรวมข้อมลูไม่ค่อยเหมาะสม 
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โรงเรียนชุมแพศึกษำ  อ ำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 
ใบกิจกรรมท่ี 2/2  กำรสืบค้นควำมรู้  รำยวิชำ กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง (IS1)   

บันไดขั้นท่ี 2 กำรสืบค้นควำมรู้จำกแหล่งเรยีนรู้และสำรสนเทศ (Searching for Information) เป็นกำรฝึก
แสวงหำควำมรู้ ข้อมูล และสำรสนเทศ จำกแหล่งเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต  

หรือจำกกำรปฏิบัติทดลอง เป็นต้น 
 
ช่ือ..........................................................สกลุ..............................................................ช้ัน................เลขที่...........  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ค ำชี้แจง 

1.  ให้นักเรียนบันทึกแหล่งที่ใช้สืบค้นความรู ้
ประเด็นค ำถำม คือ ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

เน้ือหำ แหล่งสืบค้น หมำยเหต ุ
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
แหล่งสืบค้นควำมรู้ (Internet  หนังสือ  ต ำรำ  แบบเรียน  บุคคล ฯลฯ) 

 
 

กำรเปลี่ยนแปลงแหล่งสืบค้นข้อมูล (เพ่ิม/ลด) 
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................................................... ................ 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครู/ครูท่ีปรึกษำ 
............................................................................................................................. ..................................................  
................................................................................................................................................................. .............. 
 

ลงช่ือ............................................................. 
(                                            ) 
………./……………………………../………… 
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ระดับคุณภำพ 

 
 

ดีเยี่ยม (3) 
 

แหล่งที่ใช้ศึกษาข้อมูล  
1.หลากหลายตั้งแต่ 4 ประเภทขึ้นไป  
2.อ้างอิงแหลง่ที่มาครบ  
3.ครอบคลมุทุกประเด็น  

 
 

ดี (2) 
 

แหล่งที่ใช้ศึกษาข้อมูล  
1.หลากหลาย 3 ประเภท 
2.อ้างอิงแหลง่ที่มาครบ  
3.ไม่ครอบคลุมทกุประเด็น  

 

พอใช้ (1) 
 

แหล่งที่ใช้ศึกษาข้อมูล  
1.ไม่หลากหลาย 2 ประเภท 
2.อ้างอิงแหลง่ที่มาไม่ครบ  
3.ไม่ครอบคลุมทกุประเด็น  
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โรงเรียนชุมแพศึกษำ  อ ำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 
ใบกิจกรรมท่ี 2/3  กำรวิเครำะห์ควำมรู้  รำยวิชำ กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง (IS1)   

บันไดขั้นท่ี 2 กำรสืบค้นควำมรู้จำกแหล่งเรยีนรู้และสำรสนเทศ (Searching for Information) เป็นกำรฝึก
แสวงหำควำมรู้ ข้อมูล และสำรสนเทศ จำกแหล่งเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต  

หรือจำกกำรปฏิบัติทดลอง เป็นต้น 
 
ช่ือ..........................................................สกลุ..............................................................ช้ัน................เลขที่...........  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ค ำชี้แจง 
1.  ให้นักเรียนวิเคราะห์ความรูท้ี่ได้จากการสืบค้น 

ประเด็นค ำถำม คือ ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ควำมรู้ท่ีได้ 
 
 

ผลกำรวิเครำะห์ 
 

เหตุผล 

น่ำเชื่อถือ ไม่น่ำเชื่อถือ 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

ควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล 
1.  แหลง่ข้อมลู 
2.  ความทันสมัย 
 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครู/ครูทีป่รกึษา 
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
 

ลงช่ือ............................................................. 
(                                            ) 

………./……………………………../………… 



13 

 

ระดับคุณภำพ 

 
 

ดีเยี่ยม (3) 
 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
 1.จ าแนก  
 2.จัดกลุม่  
 3.จัดเรียงล าดับ  
 4.เรียบเรียงเป็นข้อ  
 5.ล าดับความส าคัญ  
 สอดคล้องกบัสมมติฐาน  

 
 

ดี (2) 
 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
 3 ใน 5 วิธีการ  
 สอดคล้องกบัสมมติฐาน  

 

พอใช้ (1) 
 

ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมลู  
 1 หรือ 2 วิธี  
 ไม่สอดคล้องสมมติฐาน  
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โรงเรียนชุมแพศึกษำ  อ ำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 
ใบกิจกรรมท่ี 2/4  กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้  รำยวิชำ กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง (IS1)   
บันไดขั้นท่ี 2 กำรสืบค้นควำมรู้จำกแหล่งเรยีนรู้และสำรสนเทศ (Searching for Information) เป็นกำรฝึก

แสวงหำควำมรู้ ข้อมูล และสำรสนเทศ จำกแหล่งเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต  
หรือจำกกำรปฏิบัติทดลอง เป็นต้น 

 
ช่ือ..........................................................สกลุ..............................................................ช้ัน................เลขที่...........  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ค ำชี้แจง 
1.  ให้นักเรียนแลกเลี่ยนความรู้ที่ได้จากการสบืค้น 

ประเด็นค ำถำม คือ ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
บันทึกผลกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
.............................................................................................................................................................................. . 
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................................................................................................................ ...............
.................................................................................................................... ........................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................  
................................................................................................................................................ ............................... 
................................................................................................... ............................................................................ 
 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครู/ครูทีป่รกึษา 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
 

ลงช่ือ............................................................. 
(                                            ) 
………./……………………………../………… 
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ระดับคุณภำพ 

 
 

ดีเยี่ยม (3) 
 

มีการแลกเปลี่ยน  
 1.ภายในและต่างกลุม่  
 2.ใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ  
 3.ได้ข้อมูลครบถ้วน  

 
 

ดี (2) 
 

มีการแลกเปลี่ยน  
 1.ภายในกลุ่ม  
 2.ใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ  
 3.ได้ข้อมูลครบถ้วน  

 

พอใช้ (1) 
 

มีการแลกเปลี่ยน  
 1.ภายในกลุ่ม  
 2.ใช้ความรู้เพียงหนึ่งสาขาวิชา  
 3.ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน  
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โรงเรียนชุมแพศึกษำ  อ ำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 
ใบกิจกรรมท่ี 2/5  กำรบันทึกควำมรู้  รำยวิชำ กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง (IS1)   

บันไดขั้นท่ี 2 กำรสืบค้นควำมรู้จำกแหล่งเรยีนรู้และสำรสนเทศ (Searching for Information) เป็นกำรฝึก
แสวงหำควำมรู้ ข้อมูล และสำรสนเทศ จำกแหล่งเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต  

หรอืจำกกำรปฏิบัติทดลอง เป็นต้น 
 
ช่ือ..........................................................สกลุ..............................................................ช้ัน................เลขที่...........  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ค ำชี้แจง 
1.  ให้นักเรียนบันทึกความรูท้ี่ได้ 

ประเด็นค ำถำม คือ ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

บันทึกย่อผลกำรสืบค้น (ถ้ำกระดำษไม่พอ ให้บันทึกลงในสมุด) 
.............................................................................................................................................. .................................
.................................................................................................. .............................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................... ...........................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
...............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................. 
 
ปรึกษาครู ครัง้ที่ 1 เกี่ยวกับ.....................................................................................ลายมือช่ือคร.ู........................ 
ปรึกษาครู ครัง้ที่ 2 เกี่ยวกับ.....................................................................................ลายมือช่ือคร.ู........................ 
ปรึกษาครู ครัง้ที่ 3 เกี่ยวกับ.....................................................................................ลายมือช่ือคร.ู........................ 
 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครู/ครูทีป่รกึษา 
............................................................................................................................. .................................................. 
........................................................................................................................................................................ ....... 
 

ลงช่ือ............................................................. 
(                                            ) 
………./……………………………../………… 
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ระดับคุณภำพ 

 
 

ดีเยี่ยม (3) 
 

มีการบันทึกข้อมูล  
 1.เหมาะสม  
 2.ข้อมูลครบถ้วน  
 3.ปรึกษาครสูม่ าเสมอ ต่อเนื่อง  

 
 

ดี (2) 
 

มีการบันทึกข้อมูล  
 1.เหมาะสม  
 2.ข้อมูลไม่ครบถ้วน  
 3.ปรึกษาครูไม่เกิน 2 ครั้ง  

 

พอใช้ (1) 
 

มีการบันทึกข้อมูล  
 1.เหมาะสม  
 2.ข้อมูลไม่ครบถ้วน  
 3.ปรึกษาครูครั้งเดียว  
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โรงเรียนชุมแพศึกษำ  อ ำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 
ใบกิจกรรมท่ี 3/1  กำรสรุปองค์ควำมรู้  รำยวิชำ กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง (IS1)   

บันไดขั้นท่ี ขั้นท่ี 3 กำรสรุปองค์ควำมรู้ (Knowledge Formation) เป็นกำรฝึกให้น ำควำมรู้และสำรสนเทศ 
หรือข้อมูลท่ีได้จำกกำรอภิปรำย กำรทดลอง มำคิดวิเครำะห์สังเครำะห์ และสรุปเป็นองค์ควำมรู้ 

 
ช่ือ..........................................................สกลุ..............................................................ช้ัน................เลขที่...........  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ค ำชี้แจง 
1.  ให้นักเรียนสรปุองค์ความรูท้ี่ได้ 

ประเด็นค ำถำม คือ ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
1. สรุปองค์ควำมรู้ 
 

บันทึกสรปุความรู้ใหม่ทีเ่กิดข้ึนกับนกัเรียน 
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................
........................................................................................................................................................................ .......
............................................................................................................................ ...................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
.......................................................................................................................................................... .....................  
............................................................................................................ ................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................. 
......................................................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................ ................................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................  
........................................................................... .................................................................................................... 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครู/ครูทีป่รกึษา 
............................................................................................................... ................................................................ 
............................................................................................................................. .................................................. 
 

ลงช่ือ............................................................. 
(                                            ) 
………./……………………………../………… 
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ระดับคุณภำพ 

 
 

 
ดีเยี่ยม (3) 

 

การสรุป  
 1.ชัดเจน  
 2.มีการอภิปรายผล  
 3.เปรียบเทียบชัดเจน  
 4.เช่ือมโยง  
 5.สมเหตสุมผล  

 
 
 

ดี (2) 
 

การสรุป  
 1.ชัดเจน  
 2.มีการอภิปรายผล  
 3.เปรียบเทียบชัดเจน  
 4.เช่ือมโยง  

 

พอใช้ (1) 
 

การสรุป  
 1.ชัดเจน  
 2.มีการอภิปรายผล  
 3.เปรียบเทียบไม่ชัดเจน  
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โรงเรียนชุมแพศึกษำ  อ ำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 
ใบกิจกรรมท่ี 3/2  กำรน ำเสนอองค์ควำมรู้  รำยวิชำ กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง (IS1)   
บันไดขั้นท่ี ขั้นท่ี 3 กำรสรุปองค์ควำมรู้ (Knowledge Formation) เป็นกำรฝึกให้น ำควำมรู้และสำรสนเทศ 

หรือข้อมูลท่ีได้จำกกำรอภิปรำย กำรทดลอง มำคิดวิเครำะห์สังเครำะห์ และสรุปเป็นองค์ควำมรู้ 
 
ช่ือ..........................................................สกลุ..............................................................ช้ัน................เลขที่...........  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ค ำชี้แจง 
1.  ให้นักเรียนน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้ โดยการจัดท าเป็น Powerpoint น าเสนอหน้าช้ันเรียน 

ประเด็นค ำถำม คือ ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

ระดับคุณภำพ 

 
 

ดีเยี่ยม (3) 
 

การน าเสนอ  
 1.เดี่ยว และกลุม่  
 2.ชัดเจน  
 3.เป็นระบบ  

 
 
 

ดี (2) 
 

การน าเสนอ  
 1.เดี่ยว หรือ กลุ่ม  
 2.ชัดเจน  
 3.เป็นระบบ  

 

พอใช้ (1) 
 

การน าเสนอ  
 1.เดี่ยว หรือ กลุ่ม  
 2.ไม่ชัดเจน  
 3.ไม่เป็นระบบ  
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หน่วยกำร

เรียนรู้ 
ผลกำรเรียนรู้ คะแนนกำรวัด วิธีกำรวัดผล 

ข้อที่  K P A รวม 
ประเด็นที่ฉัน

สนใจ 
1-3 1. ตั้งประเด็นปัญหา โดยเลือกประเด็นที่

สนใจ เริ่มจากตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น 
ประเทศ 
2. ตั้งสมมติฐานประเด็นปัญหา 
ที่ตนเองสนใจ 
3. ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการ
รวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

10 15 5 30 -ใบกิจกรรมที่ 

1/1 

-ใบกิจกรรมที่ 

1/2 

-ใบกิจกรรมที่ 

2/1 

 
2 

ไปแสวงหา
ค าตอบ 

 

4-6 4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เก่ียวกับ
ประเด็นที่เลือกจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
5. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
แหล่งที่มาของข้อมูลได้ 
6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติ 
ที่เหมาะสม 

10 25 5 40 -ใบกิจกรรมที่ 

2/2,3,4,5 

 

3 
รอบรู้และเห็น

คุณค่า 

7-9 7. สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วย
กระบวนการกลุ่ม 
8. เสนอแนวคิด การแก้ปัญหา 
อย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการ
ค้นพบ 
9. เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

10 15 5 30 -ใบกิจกรรมที่ 

3/1,2 

 ระหว่างภาค 100  
ปลายภาค - 

รวม 100 
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เอกสำรอ้ำงอิง 
 

ภักดี รัชตวิภาสนันท์.  ตัวอย่างใบกิจกรรมเพื่อการจัดการเรยีนการสอน อิงผลการเรียนรู้ IS 1- IS3  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบญุวาทย์วิทยาลัย จังหวัดล าปาง.   
www.kln.ac.th/files/04-ตัวอย่าง-ใบกิจกรรมจัดการเรียน-IS1-IS3.pdf. 1 มิถุนายน 2556. 

http://www.kln.ac.th/files/04-ตัวอย่าง-ใบกิจกรรมจัดการเรียน-IS1-IS3.pdf.%201%20มิถุนายน%202556
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ค ำน ำ 
 

ใบกิจกรรมรายวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (IS1) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียน 
ที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จัดท าข้ึนเพื่อให้ครูและนักเรียนใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน IS ประกอบด้วย
“บันได 5 ข้ัน”  ของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่คุณภาพที่คาดหวัง  คือ  
ข้ันที่ 1  การตั้งประเด็นค าถาม/สมมุติฐาน (Hypothesis Formulation) เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด สังเกต ตั้งข้อ
สงสัย ตั้งค าถามอย่างมีเหตุผล  ข้ันที่  2 การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ (Searching for 
Information) เป็นการฝึกแสวงหาความรู้ ข้อมูล และสารสนเทศ จากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น ห้องสมุด 
อินเตอร์เน็ต หรือจาการปฏิบัติทดลอง เป็นต้น  ข้ันที่ 3 การสรุปองค์ความรู้ (Knowledge Formation) เป็นการฝึก
ให้น าความรู้และสารสนเทศ หรือข้อมูลที่ได้จากการอภิปราย การทดลอง มาคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ และสรุปเป็นองค์
ความรู้  ข้ันที่ 4 การสื่อสารและการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) เป็นการฝึกให้น า 
ความรู้ที่ได้มาน าเสนอและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดความเข้าใจ  และข้ันที่ 5 การบริการสังคมและจิต
สาธารณะ (Public Service) เป็นการน าความรู้สู่การปฏิบัติ ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีความรู้ในบริบทรอบตัวและบริบทโลก
ตามวุฒิภาวะที่เหมาะสม โดยจะน าองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ 

รายวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (IS1) ประกอบด้วยบันไดข้ันที่ 1 – บันไดข้ันที่ 3 
ในรายวิชาดังกล่าวยังขาดเอกสารที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คณะผู้จัดท าจึงได้ศึกษาเอกสารแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต ของคุณครูภักดี รัชตวิภาสนันท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
จังหวัดล าปาง ซึ่งคณะผู้จัดท าได้ใช้เป็นต้นแบบ จึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ น ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียนชุมแพศึกษา น าเข้าประชาพิจารณ์โดยคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้กรุณา
ให้ข้อเสนอแนะแก้ไขเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ใบกิจกรรมรายวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
(IS1) ประกอบด้วย ค าอธิบายรายวิชา  ตัวอย่างการจัดโครงสร้างและหน่วยการเรียนรู้   ใบกิจกรรมที่ 1/1  การตั้ง
ค าถาม ตัวอย่างประเด็นค าถาม  ใบกิจกรรมที่ 1/2  การตั้งสมมติฐาน  ใบกิจกรรมที่ 2/1 การวางแผนสืบค้นความรู้  
ใบกิจกรรมที่ 2/2  การสืบค้นความรู้  ใบกิจกรรมที่ 2/3  การวิเคราะห์ความรู้  ใบกิจกรรมที่ 2/4  การแลกเปลี่ยน
ความรู้ ใบกิจกรรมที่ 2/5  การบันทึกความรู้  ใบกิจกรรมที่ 3/1  การสรุปองค์ความรู้  ใบกิจกรรมที่ 3/2  การ
น าเสนอองค์ความรู้    
 ขอขอบคุณท่านผู้อ านวยการธ ารง ช่ืนนิรันดร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ท่านรองผู้อ านวยการสมเดช 
สอนถม รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มวิชาการ ที่ได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนในการจัดท า ขอบคุณคณะครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าใบกิจกรรมรายวิชา 
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (IS1) จะเป็นประโยชน์ตามสมควร 
 
 

  คณะผู้จัดท า 
มิถุนายน  2557 
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ใบกิจกรรมรำยวิชำ กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง (IS1) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ภำคเรียนที ่1 ปกีำรศึกษำ 2557 
 

 
 

ประเด็นปัญหำ โดยเลือกประเด็นท่ีสนใจ เร่ิมจำกตนเอง ชุมชนท้องถ่ิน ประเทศ 
แสวงหำควำมรู้เก่ียวกับประเด็นท่ีเลือก จำกแหล่งเรียนรู้ท่ีหลำกหลำย 
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