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หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 











คุณลักษณะและศักยภาพที่เป็นสากล

ความรู้พืน้ฐานยคุดิจิทลั (Digital-Age Literacy)

ทกัษะการคิดประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ (Inventive Thinking)

การส่ือสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication)

ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต (Life Skills)

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การสืบหาความรู้(Searching for 

Information)



เปรียบเทยีบสมรรถนะผู้เรียน

หลักสูตร 51

มาตรฐานสากล



1.  Theory of Knowledge (ทฤษฎีความรู้)

2.  Global Education (โลกศกึษา)

3.  Extended Essay (ความเรียงขัน้สงู)
4.  CAS (กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์)  



ปัญหา
Problem?

ใช้มา 2 ปีการศกึษา 2553-2554





บันได 5 ขัน้ กระบวนการพัฒนาผู้เรียนสู่คุณภาพที่คาดหวัง

1. ตัง้ค าถาม/สมมตุฐิาน
 (Hypothesis Formulation) 

           2. สบืคน้ความรู ้

 (Searching for Information)

    4. สือ่สารและน าเสนอ 
(Effective Communication)

     5. บรกิารสงัคมและจติสาธารณะ
(Public Service)

3.การสรปุองคค์วามรู ้
(Knowledge Formation) 





การจดัการเรียนการสอน : Conceptual Framework

14
สาระเพิม่เตมิ

(เดมิ)
กจิกรรมการเรยีน
การสอน 5 ขัน้

TOK : ทฤษฎีความรู้

GE : โลกศกึษา

EE:  ความเรียงขัน้สงู

CAS :  กิจกรรมสร้างสรรค์
     ประโยชน์

1. ตัง้ค าถาม สมมตุิฐาน

2. สืบค้นความรู้

3. สรุปองค์ความรู้

4. ส่ือสารและน าเสนอ

5. บริการสงัคม

การเรียนการสอน ระบบบริหาร คุณลกัษณะผูเ้รียน

สาระเพิม่เตมิ
(ใหม)่

IS: Independent study





























IS1



การวดัและประเมินผลการเรียนรู้

ด าเนินการตามข้อก าหนดและแนวปฏิบตัิของหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551

- ระดบัประถมศกึษาตดัสินผลเป็นรายปี 

- ระดบัมธัยมศกึษาตดัสนิผลเป็นรายภาค 

(ให้ระดับการตัดสินผลตามแนวปฏบัิตขิองหลักสูตรแกนกลาง)



 1. ร่องรอยหลกัฐานในการศกึษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ (IS 1)

 2. ผลงานทางวิชาการ 1 ชิน้ (IS 2) 

- ประถมศกึษา: งานเขียน ผลงานง่ายๆ

      - มธัยมศกึษาตอนต้น:  รายงานทางวิชาการภาษาไทย 2,500  ค า

- มธัยมศกึษาตอนปลาย: รายงานทางวิชาการภาษาไทย 4,000 ค า 

หรือ ภาษาองักฤษ 2,000 ค า
                                             

3. ผลการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ (IS 3) 



การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้(Research and 

Knowledge Formation: IS1)

ประเดน็ที่ฉันสนใจ ไปแสวงหา
ค าตอบ

รอบรู้และเหน็
คุณค่า

IS1





IS2



IS2





IS3



IS3



1. วเิคราะห์องค์ความรู้

วิเคราะห์องค์ความรู้เพ่ือก าหนดแนวทางการน าไปประยกุต์ ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ตอ่โรงเรียนและชมุชน เช่น
- สิ่งแวดล้อม
- ปัญหาและผลกระทบต่อวถีิชีวิต การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ 

และสงัคม
- การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม
- แนวทางการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม (เลือกเฉพาะเร่ืองท่ีสนใจจะ
อนรัุกษ์)ฯลฯ

IS3



2. วางแผนการท างาน

วางแผนการท ากิจกรรมเพื่อน าความรู้ไปสร้างประโยชน์ตอ่โรงเรียน
และชมุชน
โดยจดัท ารายละเอียดและตารางเวลาในการปฏิบตัิกิจกรรมตาม
โครงการ / โครงงาน / กิจกรรมท่ีจะด าเนินการ เช่น
- โครงการเผยแพร่ความรู้ เร่ือง การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม
- โครงการรณรงค์สร้างจิตส านกึ เร่ือง การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม
- โครงการผลติสื่อการเรียนรู้เพ่ือการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม
ฯลฯ

IS3



3. ปฏบิัตกิจิกรรมตามปฏทินิที่ก าหนด

ปฏิบตัิกิจกรรมตามปฏิทนิท่ีก าหนด เช่น
- ปฏิบตัิกิจกรรมตามปฏิทินการด าเนินงานโครงการเผยแพร่
ความรู้ เร่ือง การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม
- ปฏิบตัิกิจกรรมตามปฏิทินการด าเนินงานโครงการรณรงค์สร้าง
จิตส านกึ เร่ือง การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม
- ปฏิบตัิกิจกรรมตามปฏิทินการด าเนินงานโครงการผลิตสือ่การ
เรียนรู้เพ่ือการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม
ฯลฯ

IS3



4. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม

สรุปผลการด าเนินกิจกรรม เช่น
- บนัทกึผลการด าเนินกิจกรรม
- สะท้อนความคิดเห็นของตน / ชมุชนในการท ากิจกรรม
- อภิปรายและสรุปผลการด าเนินกิจกรรม
ฯลฯ

IS3



5. เผยแพร่ผลงาน

เผยแพร่ผลงานในรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น
- จดัท าแผ่นพบัเผยแพร่ผลงาน
- จดัท าเวบ็ไซต์ หรือเผยแพร่ผลงานในเว็บไซต์
- จดัท า Facebook หรือเผยแพร่ผลงานใน Facebook

- จดัท าป้ายนิเทศ หรือไวนิลเผยแพร่ผลงาน
- จดัท า CD DVD เผยแพร่ผลงาน
- จดันิทรรศการเผยแพร่ผลงาน
ฯลฯ

IS3



IS3









IS1



IS1



IS2



IS2









บล็อกเพื่อการเรียนการสอน IS โรงเรียนชุมแพศกึษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2556

http://iscps2013.wordpress.com

ขอบคุณ

ดร.รุ่งนภา นุตราวงศ์

อ.ธัญญา เรืองแก้ว

http://iscps2013.wordpress.com/
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