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ค าน า 
 

 คู่มือการจัดการเรียนรู้รายวิชา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) (IS1/IS2/IS3) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ได้พัฒนาขึ้นสืบเนื่องจากที่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีได้ไปศึกษาดูงาน เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ณ โรงแรมไมด้าทวาราวดี จ.นครปฐม 
ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2559 จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา IS1, IS2, IS3  
โดยได้ปรับปรุงจากเอกสารการจัดการเรียนการสอน คู่มือการจัดการเรียนรู้ รายวิชา การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (IS) ของโรงเรียนกรรณสูตรศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ 
 คู่มือการจัดการเรียนรู้รายวิชา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) (IS1 /IS2 /IS3) ภาคเรียนที่ 2   
ปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย  
  1. I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  ( Research and Knowledge 
Formation : IS 1) 
  2. I20202 การสื่อสารและการน าเสนอ (Communication and Presentation:IS2) 
  3. I20903 กิจกรรมน าความรู้ไปใช้บริการสังคม (กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
(IS3) 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ขอขอบพระคุณท่านรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
กลุ่มบริหารวิชาการ นายณัฐวุฒิ ศักดิ์ค าดวง ที่ได้กรุณาให้การสนับสนุนส าเนาเอกสาร ท่านผู้อ านวยการ
โรงเรียน นายธ ารง ชื่นนิรันดร ์ที่ได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะในการจัดท า และขอบคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยีทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการจัดการเรียนรู้ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
นักเรียนและผู้สนใจ 
 
 
          ผู้จัดท า 
                ตุลาคม 2559 
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การจัดหลักสตูรของโรงเรียนชุมแพศึกษา อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
การน าสาระการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS ) ไปพิจารณาจัดท า

หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
           ระดับมัธยมศึกษา ให้จัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม 2 รายวิชา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชาเพ่ิมเติม
นั้นให้จัดภาคเรียนละ 1 รายวิชา ในชั้นปีใดปีหนึ่งของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

1.  รายวิชาเพิ่มเติมที่ 1  ใช้ชื่อรายวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  ( Research         
and Knowledge Formation : IS 1) (1 หน่วยกิต) ในรายวิชานี้ซึ่งผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาให้เกิดความรู้
และทักษะตาม IS 1 ผู้เรียนเลือกประเด็นที่สนใจในการเรียนรู้ เพ่ือก าหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมุติฐาน  
ค้นคว้า แสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆและฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ 

2.  รายวิชาเพิ่มเติมที่ 2 ใช้ชื่อรายวิชา การสื่อสารและการน าเสนอ ( Communication and 
Presentation : IS 2 ) (1 หน่วยกิต) เป็นการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องจากรายวิชาแรก โดยผู้เรียนน าสิ่งที่ได้ศึกษา
ค้นคว้าจากรายวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ มาเขียนรายงานหรือเอกสารทางวิชาการ และ
น าเสนอ เพ่ือสื่อสารถ่ายทอดข้อมูล ความรู้นั้นให้ผู้อ่ืนเข้าใจ (ร่องรอยหลักฐานในการเรียนรู้ ได้แก่ ผลงาน         
การเขียนทางวิชาการ 1 ชิ้น ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นภาษาไทย 2,500 ค า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นภาษาไทย 4,000 ค า หรือภาษาอังกฤษ 2,000 ค า) 

3.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้จัดในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นการน าสิ่งที่
เรียนรู้จากรายวิชาเพิ่มเติมทั้ง 2 รายวิชาข้างต้น ไปประยุกต์ใช้ในการท าประโยชน์ต่อสังคม ( Global 
Education and Social Service Activity: IS 3)  

ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์) เป็นสิ่งที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่ งโรงเรียนทุกแห่งซึ่งรวมทั้งโรงเรียน
มาตรฐานสากลต้องจัดเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ในส่วนของโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ผู้เรียนต้องด าเนินกิจกรรม          
ตาม IS 3 นั้นควรจัดกิจกรรมในระดับชั้นที่ผู้เรียนได้เรียนรู้  IS 1 - IS 2 แล้ว เพราะเป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการ
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน   
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เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 
 

คุณภาพผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1. การตั้งประเด็นค าถาม/
สมมุติฐานอย่างมีเหตุผล 
(Hypothesis Formulation) 

- ตั้งประเด็น/ค าถามในเรื่องที่ตนสนใจ 
  โดยเริ่มจากตัวเองเชื่อมโยงกับชุมชน 
  ท้องถิ่น ประเทศ 
- ตั้งสมมุติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ 
  ความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ 
 

- ตั้งประเด็น/ค าถามเกี่ยวกับ 
  สถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก  
- ตั้งสมมุติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุน 
  หรือโต้แย้งประเด็นความรู้จาก 
  สาขาวิชาต่างๆ และมีทฤษฎีรองรับ 

2. การสืบค้นความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้และสารสนเทศหรือ
จากการปฏิบัติ ทดลอง 
(Searching for Information) 

- ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้  
  เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่ง 
  เรียนรู้ที่หลากหลาย(ห้องสมุด แหล่ง 
  เรียนรู้ทางออนไลน์ วารสาร การ 
  ปฏิบัติ ทดลอง ฯลฯ) 
- ออกแบบ วางแผนรวบรวมข้อมูลโดย 
  ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมี 
  ประสิทธิภาพ 
- ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็นโดยใช้ความรู้จากสาขา 
  วิชาต่างๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน 
  สมบูรณ์ 
- ท างานบรรลุผลตามเป้าหมายภายใน 
  กรอบการด าเนินงานที่ก าหนด โดย 
  การก ากับดูแลช่วยเหลือของครูอย่าง 
  ต่อเนื่อง 
 

- ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ ข้อมูลและ 
  สารสนเทศโดยระบุแหล่งเรียนรู้ทั้ง 
  ปฐมภูมิ และทุติยภูมิ 
- ออกแบบ วางแผน รวบรวมข้อมูลโดย 
  ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมี 
  ประสิทธิภาพ 
- ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็นโดยใช้ความรู้จากสาขาวิชา 
  ต่างๆ และพิจารณาความรู้อย่างมี 
  วิจารณญาณเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน 
  สมบูรณ์ 
- ท างานบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมี 
  ประสิทธิภาพโดยค าแนะน าของครูที่ให้ 
  ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3. การสรุปองค์ความรู้  
(Knowledge Formation) 

- วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่  
  เหมาะสม 
- สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ 
  อภิปรายผลและเปรียบเทียบเชื่อมโยง 
  ความรู้ 
- เสนอแนวคิด วิธีแก้ปัญหาอย่างเป็น 
  ระบบ 

- อธิบายความเป็นมาของศาสตร์ หลักการ 
  และวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษาค้นคว้า 
- วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม 
- สังเคราะหแ์ละสรุปองค์ความรู้ 
  อภิปรายผลและเปรียบเทียบเชื่อมโยง 
  ความรู้ 
- เสนอแนวคิด วิธีแก้ปัญหาอย่างเป็น 
  ระบบ 
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คุณภาพผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

4. การสื่อสารและการน าเสนอ  
อย่างมีประสิทธิภาพ   
(Effective  
Communication) 

- เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่าง  
  ชัดเจน เป็นระบบ   
- น าเสนอในรูปแบบเดี่ยว (Oral  
  Individual Presentation)หรือกลุ่ม  
  (Oral Panel Presentation)  
  โดยใช้สื่อประกอบที่หลากหลาย  
- เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิง  
  วิชาการความยาว 2,500 ค า  
- อ้างอิงแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้อย่าง  
  หลากหลาย  
- เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ  

- เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่าง  
  สร้างสรรคเ์ป็นระบบ   
- น าเสนอในรูปแบบเดี่ยว (Oral  
  Individual Presentation)หรือกลุ่ม  
  (Oral Panel Presentation)เป็น  
  ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อ  
  เทคโนโลยีที่หลากหลาย  
- เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิง  
  วิชาการเป็นภาษาไทยความยาว 4,000  
  ค าหรือภาษาอังกฤษความยาว 2,000 ค า  
- อ้างอิงแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้ทั้งใน  
  และต่างประเทศ  
- ใช้ในการสนทนา/วิพากษ์ผ่านสื่อ 
  อีเลคโทรนิค เช่น e-conference,  
  Social  media  online 
 

5. การน าความรู้ไปใช้บริการ 
สังคม ( Public Service) 

- น าความรู้ไปประยุกต์สร้างสรรค์ 
  ประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน 
- เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ที่ 
  ได้จากการลงมือปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ 
  ต่อโรงเรียนและชุมขน 

- น าความรู้ไปประยุกต์สร้างสรรค์ 
  ประโยชน์ต่อสังคมและโลก 
- เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ที่ 
  ได้จากการลงมือปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ 
  ต่อสังคมและโลก 
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ค าอธิบายรายวิชา 
                     I 20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS 1    

(Research and Knowledge Formation : IS 1) 
 

รายวิชาเพิ่มเติม            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                                  ภาคเรียนที่ 2     
จ านวน  1 หน่วยกิต              เวลาเรียน  40 ชั่วโมง 

 
 ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะ ตั้งประเด็นปัญหา /ตั้งค าถาม ในเรื่องที่สนใจโดยเริ่มจากตนเอง เชื่อมโยง
กับชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ ค้นคว้า 
แสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม ท างานบรรลุผลตามเป้าหมายภายในกรอบการด าเนินงานที่ก าหนด 
โดยการก ากับดูแล ช่วยเหลือของครูอย่างต่อเนื่อง สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ และร่วมกันเสนอแนวคิดวิธี
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
โดยการปฏิบัติเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม เพ่ือให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ เปรียบเทียบเชื่อมโยง
องค์ความรู้  สังเคราะห์ สรุป อภิปราย เพ่ือให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  ตั้งประเด็นปัญหาโดยเลือกประเด็นที่สนใจเริ่มจากตนเอง ชุมชนท้องถิ่นและประเทศ 
2.  ตั้งสมมติฐานประเด็นปัญหาที่ตนเองสนใจ 
3.  ออกแบบ วางแผน ก าหนดขอบเขต ล าดับขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือกจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และระบุ 
    แหล่งที่มาของข้อมูลได้ถูกต้อง 
5.  ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล     

 6.  จัดกระท าข้อมูล แปลความหมาย และวิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติท่ีเหมาะสม  
 7.  สังเคราะห์ สรุปองค์ความรู้ ด้วยกระบวนการกลุ่ม     
 8.  เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบด้วยตนเองหรือกลุ่ม
 9.  บอกประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 
รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
                         I 20202 การสื่อสารและการน าเสนอ : IS 2     

(Communication and Presentation : IS 2) 
รายวิชาเพิ่มเติม            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                                 ภาคเรียนที่ 1
จ านวน  1 หน่วยกิต              เวลาเรียน  40 ชั่วโมง 
เงื่อนไขการเรียน : ผู้เรียนต้องผ่านการเรียนรายวิชา I 20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้มาก่อน 
 
 ศึกษา เรียบเรียง และถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบ จากข้อมูลองค์ความรู้ จากการศึกษา
ค้นคว้า ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) โดย
เขียนโครงร่าง บทน า เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ โดยใช้ค าจ านวน 2,500 ค า มีการอ้างอิง
แหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้อย่างหลากหลาย เรียบเรียงและถ่ายทอดอย่างชัดเจน เป็นระบบ มีการน าเสนอใน
รูปแบบเดี่ยว (Oral Individual Presentation) หรือกลุ่ม (Oral Panel Presentation) โดยใช้สื่อประกอบที่
หลากหลาย และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ เพ่ือให้เกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งาน และถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง 
2.  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการภาษาไทย ความยาว 2,500 ค า 
3.  น าเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว (Oral Individual Presentation)  
     หรือกลุ่ม (Oral Panel Presentation) โดยใช้สื่อ อุปกรณ์ ในการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
4.  เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะในรูปแบบบทความวิชาการ แสดงผลงานทางวิชาการ ตีพิมพ์ในเอกสาร  
    วารสารทางวิชาการ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.  เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งาน และถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้แก่สาธารณะ 
 

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
I20903 กิจกรรมน าความรู้ไปใช้บริการสังคม (กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (IS3) 

 (Global Education and Social Service Activity : IS3) 
รายวิชาเพิ่มเติม            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                                 ภาคเรียนที่ 2 
 
 เป็นกิจกรรมที่น าความรู้ หรือประยุกต์ใช้ความรู้หรือประสบการณ์จากสิ่งที่ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้
จากรายวิชาเพ่ิมเตมิการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation – IS 1) 
และการสื่อสารและการน าเสนอ (Communication and Presentation - IS 2) ไปสู่การปฏิบัติในการ
สร้างสรรค์โครงงาน/โครงการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะหรือบริการสังคม ชุมชน ประเทศและ
สังคมโลก มีการก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ วางแผนการท างาน และตรวจสอบความก้าวหน้า วิเคราะห์  
วิจารณ์ผลที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมหรือโครงงาน/โครงการ โดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการ
คิดสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ไม่มีค่าจ้างตอบแทน เป็นกิจกรรมที่ให้มีความรู้ตระหนักรู้ มีส านึกความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 
เป้าหมายการด าเนินกิจกรรม 

1.  วิเคราะห์องค์ความรู้หรือประสบการณ์จากการเรียนในสาระ IS 1  และ IS 2 เพ่ือก าหนดแนวทาง 
    ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในระดับโรงเรียนและชุมชน 
2.  เขียนเป้าหมาย วัตถุประสงค์ เค้าโครง กิจกรรม / โครงการ และแผนปฏิบัติโครงการ/โครงการ 
3.  ปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบความก้าวหน้าทางการปฏิบัติโครงการ/โครงการ 
4.  ร่วมแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิพากษ์ การปฏิบัติโครงงาน/โครงงาน 
5.  สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม /โครงงาน/ โครงการและแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ต่อผลการ   

               ปฏิบัติงานหรือกิจกรรม ซึ่งแสดงถึงการตระหนักรู้ มีส านึกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
      6.  แสดงผลงานต่อชุมชน 
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ค าอธิบายรายวิชา 
I 30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS 1 
(Research and Knowledge Formation : IS 1) 

รายวิชาเพิ่มเติม            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                                  ภาคเรียนที่ 2     
จ านวน  1 หน่วยกิต              เวลาเรียน  40 ชั่วโมง 

 
 ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะ ตั้งประเด็นปัญหา / ตั้งค าถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 
ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผล ที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้ โดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ และมี
ทฤษฎีรองรับ ออกแบบวางแผน รวบรวมข้อมูล ค้นคว้าแสวงหาความรู้ เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งเรียนรู้
อย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม สังเคราะห์ 
สรุปองค์ความรู้ร่วมกัน มีกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้จากสาขาต่างๆ 
เสนอแนวคิด วิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ 
เพ่ือให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ สังเคราะห์สรุป อภิปรายผลเปรียบเทียบเชื่อมโยงความรู้ ความ
เป็นมาของศาสตร์ เข้าใจหลักการและวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษา เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  ตั้งประเด็นปัญหาจากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 
2.  ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้ โดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ  
    และมีทฤษฎีรองรับ 
3.  ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้ เกี่ยวกับประเด็นที่เลือกจากแหล่งเรียนรู้ทีมี่ประสิทธิภาพ และระบุ 

               แหล่งที่มาของข้อมูลได้ถูกต้อง 
5.  ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล 

 6.  จัดกระท าข้อมูล แปลความหมาย และวิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติท่ีเหมาะสม  
 7.  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ ด้วยกระบวนการกลุ่ม      
 8.  เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบด้วยตนเองหรือกลุ่ม 

 
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
I 30202 การสื่อสารและการน าเสนอ : IS 2 

(Communication and Presentation : IS 2) 
รายวิชาเพิ่มเติม            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                                ภาคเรียนที่ 1
จ านวน  1 หน่วยกิต              เวลาเรียน  40 ชั่วโมง 
เงื่อนไขการเรียน : ผู้เรียนต้องผ่านการเรียนรายวิชา I 30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้มาก่อน 
 
 ศึกษา เรียบเรียง และถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค์ จากรายวิชาเพ่ิมเติม  การศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก โดย
เขียนโครงร่าง บทน า เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปของรายงานงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการเป็นภาษาไทยความยาว 
4,000 ค า หรือเป็นภาษาอังกฤษ ความยาว 2,000 ค า มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้อย่างหลากหลาย 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เรียบเรียงและถ่ายทอดสื่อสาร น าเสนอความคิดอย่างชัดเจนเป็นระบบ มีการ
น าเสนอในรูปแบบเดี่ยว (Oral Individual Presentation) หรือกลุ่ม (Oral Panel Presentation) โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่หลากหลาย และมีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ เพื่อให้เกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ 
และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งาน และถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้
ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีเขียนโครงร่าง 

2.  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ ภาษาไทยความยาว 4,000 ค า หรือ ภาษาอังกฤษ  
               ความยาว 2,500 ค า 

3.  น าเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว (Oral Individual Presentation)  
               หรือกลุ่ม (Oral Panel Presentation) โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย 

4.  เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ โดยใช้การสนทนา/วิพากษ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-conference,  
    social media online 
5.  เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งาน และถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์ 

 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (IS3) 

(Global Education and Social Service Activity : IS3) 
รายวิชาเพิ่มเติม            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                                 ภาคเรียนที่ 2 
 
 เป็นกิจกรรมที่น าความรู้ หรือประยุกต์ใช้ความรู้หรือประสบการณ์จากสิ่งที่ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้
จากรายวิชาเพ่ิมเติมการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation – IS 1) 
และการสื่อสารและการน าเสนอ (Communication and Presentation - IS 2) ไปสู่การปฏิบัติในการ
สร้างสรรค์โครงงาน/โครงการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะหรือบริการสังคม ชุมชน ประเทศและ
สังคมโลก มีการก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ วางแผนการท างาน และตรวจสอบความก้าวหน้า วิเคราะห์  
วิจารณ์ผลที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมหรือโครงงาน/โครงการ โดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการ
คิดสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ไม่มีค่าจ้างตอบแทน เป็นกิจกรรมที่ให้มีความรู้ตระหนักรู้ มีส านึกความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 
เป้าหมายการด าเนินกิจกรรม 

1.  วิเคราะห์องค์ความรู้หรือประสบการณ์จากการเรียนในสาระ IS 1  และ IS 2 เพ่ือก าหนดแนวทาง 
    ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและโลก 
2.  เขียนเป้าหมาย/วัตถุประสงค์  เค้าโครง กิจกรรม/โครงการ และแผนปฏิบัติโครงการ/โครงการ 
3.  ปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบความก้าวหน้าทางการปฏิบัติโครงการ/โครงการ 
4.  ร่วมแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิพากษ์ การปฏิบัติโครงงาน/โครงงาน 
5.  สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม /โครงงาน/โครงการและแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ต่อผลการ   

               ปฏิบัติงานหรือกิจกรรม ซึ่งแสดงถึงการตระหนักรู้ มีส านึกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
      6.  แสดงผลงานต่อชุมชน 
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แบบฟอร์ม 

IS1 
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เค้าโครงการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Independent Study : IS) 
 
 

ชื่อเรื่องหรือประเด็นปัญหา.......................................................................................................................  
 

รายวิชา..................................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่...................................... 
 
 

1. ชื่อเรื่องหรือประเด็นปัญหา 
............................................................................................................................. ....................................... 
 

2. รายชื่อนักเรียน 
.............................................................................................................................. ...................................... 
 
3. ชื่อครูที่ปรึกษา 
    1.................................................................. ......................................................................................  
    2............................................................................................................................. ........................... 
 
4. ระยะเวลาและสถานที่ 
............................................................................................................................. ....................................... 
 
5. ความเป็นมาและความส าคัญของเรื่องที่ศึกษาหรือประเด็นปัญหา(ความส าคัญและเหตุผลในการศึกษา) 
............................................................................................................................. ....................................... 
................................................................................ ....................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................... 
................................................................................................................................... ................................. 
................................................................................................. ...................................................................  
............................................................................................................................. ....................................... 
.................................................................................................................................................... ................ 
.................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. ....................................... 
....................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
 
6. วัตถุประสงค์ของการศึกษา (ศึกษาเรื่องหรือประเด็นปัญหา) 
    1............................................................................................................................. ........................... 
    2............................................................................................ ............................................................ 
    3............................................................................................................................. ........................... 
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7. สมมติฐานการศึกษา (ถ้ามี : การคาดว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นบ้างเมื่อศึกษาเรื่องหรือประเด็นปัญหานี้) 
    1............................................................................................................................. ........................... 
    2.............................................................................................................................. .......................... 
    3................................................................................................... ..................................................... 
 
8. ขอบเขตของการศึกษา (ศึกษาเรื่องหรือประเด็นปัญหาที่จะศึกษาหรือปฏิบัติอะไรบ้าง) 
    1............................................................................................................................. ........................... 
    2.......................................................................................................................................... .............. 
    3............................................................................................................... ......................................... 
 

9. วิธีการด าเนินงาน (มีขั้นการด าเนินการงานศึกษาเอกสาร ทฤษฎีที่เก่ียวข้องอย่างไรบ้าง) 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
 
10. ประโยชน์ที่ได้รับ (การศึกษาหรือประเด็นปัญหานี้แล้วคาดว่าจะเกิดประโยชน์อย่างไร) 
    1............................................................................................................................. ........................... 
    2.................................................................................... .................................................................... 
    3............................................................................................................................. ........................... 
 
11. เอกสารอ้างอิง (หาข้อมูลมาจากที่ไหนบ้าง) 
    1............................................................................................................................. ........................... 
    2............................................................................. ........................................................................... 
    3............................................................................................................................. ........................... 
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ผลการพิจารณาของครูผู้สอน 

  อนุมัติเรื่องหรือประเด็นปัญหา   ไม่อนุมัติเรื่องหรือประเด็นปัญหา 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
......................................................................................... ........................................................................... 
 
 
 

ลงชื่อ...................................................ครผูู้สอน 

       (...............................................) 
       ................/.............../.................. 
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ตัวอย่าง 

การวัดผลประเมินผลระดับมัธยมศึกษา 

สาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 
 

 
                             รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้   
                           (Research and Knowledge Formation : IS 1) 
 
 
 
 
 
 
 
                           +                           +                          +                        =              
 
 
 
 
 
 

************************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      หน่วยที่ 1  
ค าถาม/สมมุตฐิาน 

   หน่วยที่ 2 
สืบค้น/ทดลอง 

   หน่วยที ่3 

วิเคราะห์ข้อมูล 

   หน่วยที่ 4 

สรุปองค์ความรู้ 

คะแนน
 
 
 
                                                        

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 

    ตัดสิน 
ผลการเรียน 
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 ี่ 

 
ใบกิจกรรม การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 (IS1) 

กิจกรรมที่ 1 การตั้งค าถาม 

ชื่อ...................................................สกุล.................................................เลขที.่................ ห้อง........... 
โรงเรียน...........................................................ระดับชั้น.................................จังหวัด............................. 
การตั้งค าถาม 

ประเด็น,สถานการณ,์เหตุการณ ์เรื่องราว, ที่นาไปสู่การตั้งคำถาม 

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

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

ค าถาม ระดับคุณภาพ 

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

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

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

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

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

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

 

ดีเยี่ยม (4) 

ตั้งประเด็นค าถาม 
 1.ด้วยตนเอง 
 2.ชัดเจน 
 3.ครอบคลมุปจ ั จัย/ตัวแปรทเ ี่กี่ยวข้อง 
 4.เชื่อมโยงชุมชน/ท้องถิ่น/ประเทศ 
 5.แปลกใหม่และสร้างสรรค ์
 6.มีความเป็นไปได ้

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

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

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

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

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

 

ดี (3) 

ตั้งประเด็นคาถาม 
 1.ครูช่วยช้ีแนะ 
 2.ชัดเจน 
 3.ครอบคลมุปัจจัยตัวแปรที่เกีย่วขอ้ ้ง 
 4.เชื่อมโยงชุมชน/ท้องถิ่น/ประเทศ 
 5.มีความเป็นไปได ้

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

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

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

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

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

 

พอใช้ (2) 

ตั้งประเด็นค าถาม 
 1.ครูช่วยช้ีแนะ 

 2.ชัดเจน 
 3.ไม่ครอบคลมุปัจจัย/ตัวแปรที่เกีย่ ี่วข้อง 
 4.เชื่อมโยงชุมชน/ท้องถิ่น/ประเทศ 
 5.มีความเป็นไปได ้

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

............................................................................................... 
ปรับปรุง (1) ตั้งประเด็นคาถาม 

 ใช้ประเด็นคำถามจากคร ู

ตัดสินใจเลือกค าถามที.่....................................... 
เหตุผลที่ส าคัญเพ่ือใช้อธิบาย 

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

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

เหตุผลที่ส าคัญเพ่ือใช้อธิบาย (ต่อ ) 
.......................................................................................... 
.......................................................................................... 
.......................................................................................... 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครู/ครูทีป่รึกษา 

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................... 
ลงชื่อ........................................................ 

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

2.การตั้งสมมติฐาน 

 

ตัวอย่างประเด็นคำถาม 

1. สถานการณ, เหตุการณ์ ประเด็น ตัวอย่าง 

: ผู้หญิงคนหนึ่งอาศัยอยู่คนเดยีว 

การตั้งคำถาม - การอาศัยอยู่คนเดียวลำบากหรือไม่ 
- ทุกคนสามารถอาศัยอยู่คนเดียวได้หรือไม่ 
- การอยู่บ้านคนเดยีวสบายหรือล าบาก 

- การอยู่คนเดียวดีหรือไม ่

- “การอยู่คนเดียว” เหมือนหรือต่างกับ “การอยู่อย่างว้าเหว่” 

- ผู้หญิง หรือผู้ชาย ที่อยู่คนเดียวว้าเหว ่หรือไม ่

: วิจิตรให้ดอกมะลิ ดอกกุหลาบ หรือ ของที่ระลึก แก่เพื่อนบ้าน 

การตั้งคำถาม - มีเหตุผลอะไรบ้างที่เราต้องให้ของขวัญกันและกัน 

- การให้ของขวญัในโอกาสต่าง ๆ มีความจ าเปน็หรือไม ่มีเหตุผลสำคัญอะไรบ้างที ่
สามารถใชส้นับสนุนการกระท าเช่นนี ้

- การเป็นมิตรหรือเพ่ือนกันเหมอืนกับการให้ของขวญัหรือไม ่แบบใด และ 

อย่างไร 

- เหตุส าคัญใดบา้งที่นักเรียนต้องเป็นมิตรกับเพ่ือนทุกคน ตัวอย่างของการคบมิตร 

ที่สมควรศึกษาเป็นแบบอย่างที่ควรยึดถือมาใช้กับชีวิตของเรา 

- สัตว์ป่านานาชนิดที่อาศัยอยู่ในป่าต้องทาอะไรหรือไม่เพ่ือสร้างความแป็นเพ่ือน/ 

มิตรกับสัตว์อ่ืน แสดงตวัอย่างที่เกิดขึ้นเพ่ือใช้สนับสนนุ 

: มณีแก้วเชิญเพื่อนบ้าน ทั้งผู้ใหญ่และเด็กมารว่มฉลองวันปใีหม่ วันสงกรานต ์วันคริตส์มาส 

การตั้งคำถาม - การฉลองวันสำคัญต่าง ๆ สาคัญ เละก่อให้เกิดผลอย่างไรบ้าง 

- การฉลองวนัส าคัญต้องรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีนั้น อย่างไร 

- วันส าคัญต่าง ๆของไทยที่สามารถจัดงานฉลองกันได ้และไม่ได้ ขึ้นอยู่กับสิ่ง 

ใดบ้าง 

- : ศาลโลกกาลังพิจารณคดีเขาพระวิหาร 

การตั้งคำถาม - เขาพระวิหารส าคัญอย่างไร เป็นของชาติใด 

- ศาลโลกมีขอบเขตของอ านาจการพิจารณาคดีอย่างไร 

- ประเด็นสำคัญท่ีทำให้เกิดข้อขัดแย้งเขาพระวหิาร 

- ถ้านักเรียนเปน็ชาติยื่นฟ้องต่อศาลโลกจะต้องใช้ประจักษ์พยานส าคัญอะไร 

- ถ้านักเรียนเป็นชาติที่ถูกฟ้องจะต้องเตรียมประจักษ์พยานใดต่อสู้คดี 
- ปัญหานี้เหมือนหรือต่างกับการสรา้งบ้านไปรุกล้าที่บ้านใกล้เคียงอย่างไร 

: ธงชาติของทุกประเทศในอาเซียนจะมีรูปสัญลักษณ์ต่าง ๆที่ปรากฏบนผนืธง 

การตั้งคำถาม - ธงชาติของแต่ละชาติมีสัญลักษณ์ใดบา้ง 

- แถบสบีนผนืธงชาติของชาตใินอาเซียนเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 

- แถบส ีและรูปสญัลักษณ์บนผืนธงชาติมีความหมายเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 

- ธงชาติไทยมีแถบส ีรูปสัญลกัษณ์เหมือน หรือต่างจากธงชาติประเทศอาเซียน 

   อย่างไร  
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 ี่ 

ใบกิจกรรม การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 (IS1) 
กิจกรรมที่ 2 การตั้งสมมติฐาน 

ชื่อ................................................สกุล.....................................................เลขที.่.........ห้อง........... 
โรงเรียน.............................................................................................จังหวัด................................ 

 

สมมติฐาน ระดับคุณภาพ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ดีเยี่ยม-4 เขียนคาดคะเนคาตอบล่วงหน้า 

 1.อาศัยความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ 

 2.แสดงเชื่อมโยงปัจจย ั /ตัวแปรชัดเจน 

 3.ครอบคลมุประเด็นคาถาม 

 4.สอดคล้องประเด็นคาถาม 

 5.สมเหตสุมผล 

 6.เป็นไปได้ในการตรวจสอบ 

ดี-3 เขียนคาดคะเนคาตอบล่วงหน้า 

 1.อาศัยความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ 

 2.แสดงเชื่อมโยงปัจจย ั /ตัวแปรชัดเจน 

 3.สอดคล้องประเด็นคาถาม 

 4.สมเหตสุมผล 

 5.เป็นไปได้ในการตรวจสอบ 

พอใช้-2 เขียนคาดคะเนคาตอบล่วงหน้า 

 1.อาศัยความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ 

 2.แสดงเชื่อมโยงปจัจย ั /ตัวแปรชัดเจน 

 3.สอดคล้องประเด็นคาถาม 

 4.เป็นไปได้น้อยในการตรวจสอบ 

ปรับปรุง 1 เขียนคาดคะเนคาตอบล่วงหน้า 

 1.อาศัยความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ 

 2.ไมส่ม ั พันธ์เช่ือมโยงปัจจัย/ตัวแปรชัดเจน 

 3.ไมส่อดคล้องประเด็นคาถาม 

 4.เป็นไปได้น้อยในการตรวจสอบ 

ตัดสินใจเลือกสมมตฐิานที.่....................................... 
เหตุผลที่สาคัญเพ่ือใช้อธิบาย 

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

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

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

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

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

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

ลงชื่อ........................................................นักเรียน 

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

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครู/ครูที่ปรึกษา 

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

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

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

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

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

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

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

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

กิจกรรม การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 (IS1) 
กิจกรรมที่ 3/1 การสืบค้นความรู้ 

โรงเรียน....................................................ระดับชั้น.............................จังหวัด............................ 
ชื่อ.................................................สกุล..............................................................เลขที.่.......ห้อง........... 
1. การออกแบบ วางแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การออกแบบวางแผน ระดับคุณภาพ 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ดีเยี่ยม-4 ล าดับขั้น รวบรวมข้อมล ู 
 1.ชัดเจน 

 2.ปฏิบัตไิด้ง่าย 

 3.มีวิธีการรวมบรวม 

ข้อมูลเหมาะสม 

ดี-3 ล าดับขั้น รวบรวมข้อมล ู 
 1.ชัดเจน 

 2.ปฏิบัตไิด ้

 3.มีวิธีการรวมบรวม 

ข้อมูลเหมาะสม 

พอใช้-2 ลาดับขั้น รวบรวมข้อมล ู 
 1.ชัดเจน 

 2.ปฏิบัตไิด้ยาก 

 3.มีวิธีการรวมบรวม 

ข้อมูลไมค่ ่ ่อยเหมาะสม 

ปรับปรุง-1 ล าดับขั้น รวบรวมข้อมล ู 
 1.ไม่มีการวางแผน 

 2.ไมส่ามารถปฎิบัตไ ิด้ 

ปรับปรุงการออกแบบ/วางแผน 

มีการปรับแผนในขั้น...................................................................................................................................................... 
เหตุผลที่ใช้อธบิายในการปรับปรุง................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครู/ครูทีป่รึกษา 

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

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

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

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

ใบกิจกรรม การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 (IS1) 
กิจกรรมที่ 3/2 การสืบค้นความรู ้

ชื่อ..............................................สกุล......................................................เลขที.่......ห้อง........... 
โรงเรียน....................................................ระดับชั้น.......................... จังหวัด............................. 

          2. แหล่งสืบค้นข้อมูล และการบันทึกอ้างอิงแหล่งความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกแหล่งที่ใช้สืบค้นความรู้ (Internet ฯลฯ) ระดับคุณภาพ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ดีเยี่ยม-4 แหล่งที่ใช้ศึกษาข้อมลู 
 1.หลากหลาย 
 2.อ้างอิงแหล่งที่มาครบ 
 3.ครอบคลมุทุกประเด็น 

ดี-3 แหล่งที่ใช้ศึกษาข้อมลู 
 1.หลากหลาย 
 2.อ้างอิงแหล่งที่มาครบ 
 3.ไม่ครอบคลมุทุกประเด็น 

พอใช้-2 แหล่งที่ใช้ศึกษาข้อมูล 
 1.ไม่หลากหลาย 
 2.อ้างอิงแหล่งที่มาไม่ครบ 
 3.ไม่ครอบคลมุทุกประเด็น 

ปรับปรุง 1 แหล่งที่ใช้ศึกษาข้อมลู 
 1.ไม่หลากหลาย 
 2.ไม่อ้างอิงแหล่งที่มา 
 3.ไม่ครอบคลมุสมมติฐาน 

การเปลี่ยนแปลงแหล่งสืบค้นข้อมูล (เพ่ิม/ลด) 

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

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

ข้อคิดเห็น หรือ ข้อเสนอแนะของครู/ครทูีป่รึกษา 

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

....................................................................................................................................................... ............................. 
ลงชื่อ........................................................ 

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

ใบกิจกรรม การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 (IS1) 
กิจกรรมที่ 3/3 การสืบค้นความรู ้

ชื่อ...............................................สกุล..................................................เลขที.่........ห้อง................ 
โรงเรียน...........................................................ระดับชั้น................................. จังหวัด.................. 

          3. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกผลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระดับคุณภาพ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ดีเยี่ยม-4 มีการแลกเปลีย่น 

 1.ภายในและต่างกลุม่ 

 2.ใช้ความรู้จากสาขาวิชา 

ต่าง ๆ 

 3.ได้ข้อมลูครบถ้วน 

ดี-3 มีการแลกเปลีย่น 

 1.ภายในกลุม่ 

 2.ใช้ความรู้จากสาขาวิชา 

ต่าง ๆ 

 3.ได้ข้อมลูครบถ้วน 

พอใช้-2 มีการแลกเปลีย่น 

 1.ภายในกลุม่ 

 2.ใช้ความรู้เพียงหน่ึง 

สาขาวิชา 

 3.ได้ข้อมลูไม่ครบถ้วน 

ปรับปรุง 1 ไม่มีการแลกเปลี่ยน 

 1.ภายในกลุม่ 

 2.ไมร่ะบุว่าใช้ความรูจ้าก 

สาขาวิชาใด ๆ 

 3.ได้ข้อมลูไม่ครบถ้วน 

บันทึกเพิ่มเติม 

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

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

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

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

..................................................................................................................................................... ................................... 
ลงชื่อ...................................................................ผู้บันทึก 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครู/ครูที่ปรึกษา 

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

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

........................................................................................................................................................................................ 
ลงชื่อ........................................................ 

(.........................................................) 
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ใบกิจกรรม การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 (IS1) 
กิจกรรมที่ 3/4 การสืบค้นความรู ้

ชื่อ...............................................สกุล..................................................เลขที.่........ห้อง........... 
โรงเรียน.............................................ระดับชัน้................................. จังหวัด............................. 

         4. การบันทึกข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกย่อผลการสืบค้นข้อมูล ระดับคุณภาพ 

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

ดีเยี่ยม-4 มีการบันทึกข้อมูล 

 1.เหมาะสม 

 2.ข้อมูลครบถ้วน 

 3.ปรึกษาครสูม่ าเสมอ 

ต่อเนื่อง 

ดี-3 มีการบันทึกข้อมูล 

 1.เหมาะสม 

 2.ข้อมูลไม่ครบถ้วน 

 3.ปรึกษาครไูม่เกิน2 ครั้ง 

พอใช้-2 มีการบันทึกข้อมล ู 
 1.เหมาะสม 

 2.ข้อมูลไม่ครบถ้วน 

 3.ปรึกษาครูครั้งเดยีว 

ปรับปรุง 1 ไม่มีการบันทึกข้อมูล 

 ไม่มีการปรึกษาจากคร ู

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

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

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

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

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

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

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

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

ปรึกษาคร ูครั้งที ่1 เกี่ยวกับ.................................................................................................. ลายมือชื่อคร.ู................... 

ปรึกษาคร ูครั้งที ่2 เกี่ยวกับ.................................................................................................. ลายมือชื่อคร.ู................... 

ปรึกษาคร ูครั้งที ่3 เกี่ยวกับ..................................................................................................  ลายมือชื่อคร.ู................... 

ปรึกษาคร ูครั้งที ่4 เกี่ยวกับ.................................................................................................. ลายมือชื่อคร.ู................... 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครู/ครทูี่ปรึกษา 

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

............................................................................................................................. ........................................................... 
ลงชื่อ........................................................ 

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

ใบกิจกรรม การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 (IS1) 
กิจกรรมที่ 4/1 การสรุปองคค์วามรู้ 

ชื่อ................................................สกุล....................................................เลขที.่.........ห้อง....................... 
    โรงเรยีน...........................................................ระดับชัน้..................................จังหวัด.............................. 
1. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกผลการวเิคราะห ์ ระดับคุณภาพ 

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

ดีเยี่ยม-4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1.จ าแนก 

 2.จัดกลุม่ 

 3.จัดเรียงล าดับ 

 4.เรียบเรียงเป็นข้อ 

 5.ล าดับความส าคัญ ั 
 สอดคล้องกับสมมติฐาน 

ดี-3 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 3 ใน 5 วิธีการ 

 สอดคล้องกับสมมติฐาน 

พอใช้-2 ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมลู 

 1 หรือ 2 วิธี 

 ไม่สอดคล้องสมมติฐาน 

ปรับปรุง 1  ไม่มีการวิเคราะห์ข้อมล ู 
 วิเคราะห์ข้อมลูผดิ 

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. ........................................................... 
ประเด็นส าคัญท่ีต้องวิเคราะห์............................................................................................................................. ........... 
..................................................................................................................................................................................... 

บันทึกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครู /ครทีป่รึกษา 

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

............................................................................................................................. ........................................................... 
ลงชื่อ........................................................ 

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

ใบกิจกรรม การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 (IS1) 
กิจกรรมที ่4/2 การสรุปองคค์วามรู้ 

ชื่อ..................................................สกุล......................................................เลขที.่.........ห้อง................ 
โรงเรียน........................................................... ระดับชัน้..................................จังหวัด............................ 

      2. การสังเคราะห์ และสรปุองค์ความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสรุปความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ระดับคุณภาพ 

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

ดีเยี่ยม-4 การสังเคราะห์และสรุป 

 1.ชัดเจน 

 2 มีการอภิปรายผล 

 3.เปรียบเทียบชัดเจน 

 4.เชื่อมโยง 

 5.สมเหตสุมผล 

ดี-3 การสังเคราะห์และสรุป 

 1.ชัดเจน 

 2 มีการอภิปรายผล 

 3.เปรียบเทียบชัดเจน 

 4.เชื่อมโยง 

พอใช้-2 การสังเคราะห์และสรุป 

 1.ชัดเจน 

 2 มีการอภิปรายผล 

 3.เปรียบเทียบไม่ชัดเจน 

ปรับปรุง 1 การสังเคราะห์และสรุป 

 1.ไม่ชัดเจน 

 2 ไม่มีการอภิปรายผล 

 3.ไม่เปรียบเทียบ 

บันทึกการเปรยีบเทียบและเชือ่มโยงความรู้ใหม่ได้อย่างสมเหตุสมผล 

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

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

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

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

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

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

บันทึกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครู /ครูที่ปรึกษา 

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

................................................................................................................................................... ..................................... 
ลงชื่อ........................................................ 

(.........................................................) 
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ใบกิจกรรม การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 (IS1) 

กิจกรรมที่ 4/3 การสรุปองคค์วามรู้ 
ชื่อ...................................................สกุล......................................................เลขที.่.........ห้อง........... 
โรงเรียน.................................................ระดับชั้น.................................จังหวัด................................. 

    3. การน าเสนอความคิดจากความรู้ที่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกการนาเสนอแนวคิดใหม ่จากความรู้ที่ได้ ระดับคุณภาพ 

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

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

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

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

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

ดีเยี่ยม-4 การนาเสนอแนวคิด 

 1.เดี่ยวและกลุ่ม 

 2.ชัดเจน 

 3.เป็นระบบ 

ดี-3 การนาเสนอแนวคดิ 

 1.เดี่ยว หรือ กลม ุ่ 
 2.ชัดเจน 

 3.เป็นระบบ 

พอใช้-2 การนาเสนอแนวคดิ 

 1.เดี่ยว หรือ กลม ุ่ 
 2.ไม่ชัดเจน 

 3.ไม่เป็นระบบ 

ปรับปรุง 1 การนาเสนอแนวคดิ 

 ไม่มีการนาเสนอแนวคิด 

บันทึก (เพ่ิมเติม) 

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

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

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

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

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

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

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

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

บันทึกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครู /ครูที่ปรึกษา 

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

................................................................................................................................................... ..................................... 
ลงชื่อ........................................................ 

(.........................................................) 
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แบบฟอร์ม IS2 
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ปกนอก 

 

 
 

 
 
 

....................................... ชื่อเรื่อง .............................................. 
 

 
เสนอ 

คุณครู................................................................................................... 
 
 
 
 

                                                 จัดท าโดย 
......................................................................................................... 
........................................................................................................ 
......................................................................................................... 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี .... 
 
 
 

การศึกษาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  Independent Study : IS    
ภาคเรียนท่ี  .............  ปีการศึกษา  .......................... 
โรงเรียนชุมแพศึกษาอ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
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ปกใน 

 
 
 
 

....................................... ชื่อเรื่อง .............................................. 
 

 
 

เสนอ 
คุณครู................................................................................................... 

 
 
 
 
 

                                                  จัดท าโดย 
 

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

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี .... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การศึกษาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  Independent Study : IS    

ภาคเรียนท่ี  .............  ปีการศึกษา  .......................... 
โรงเรียนชุมแพศึกษาอ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
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ส่วนประกอบของการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  Independent Study : IS    
 

ส่วนประกอบตอนต้น 
 

1. ปกนอก (ควรเป็นกระดาษแข็งพอสมควร สีสันเหมาะสมกับเนื้อหา) 
2. ใบรองปก 
3. ปกใน 
4. กิตติกรรมประกาศ : ส่วนที่กล่าวขอบคุณผู้มีส่วนช่วยเหลือในการจัดท า จะมีเพียงย่อหน้าเดียว 

สอง หรือสามย่อหน้าก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเนื้อหา ไม่ควรเขียนยาวเกินไป เมื่อจบ
ข้อความแล้วให้ลงชื่อ  นามสกุลผู้เขียน ถ้าท างานเป็นกลุ่มให้ลงค าว่า “คณะผู้จัดท า”   

5. บทคัดย่อ : ส่วนสรุปสาระส าคัญของการศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วยวัตถุประสงค์การศึกษา  
กระบวนการหรือขั้นตอนการศึกษา และเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา และสรุปผลการศึกษาค้นคว้า 

6. สารบัญ 
7. สารบัญตาราง  (ถ้าม)ี 
8. สารบัญภาพประกอบ (ถ้ามี) 

 

ส่วนประกอบตอนกลางหรือส่วนเนื้อหา 
 

1. ส่วนเนื้อหา แบ่งการน าเสนอ เป็น 5 บท ดังนี้ 
1.1 บทที่ 1  บทน า ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

- หลักการและเหตุผล (ความเป็นมา ความน่าสนใจ ความจ าเป็นของหัวข้อที่ท าการศึกษาค้นคว้า) 
- วัตถุประสงค์การศึกษา 
- แผนการด าเนินงาน /ปฏิทินปฏิบัติงาน และระยะเวลาด าเนินงาน/ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า 
- ขอบเขตการศึกษา 
- วิธีการศึกษา 
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.2 บทที่ 2  ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1.3 บทที่ 3  วิธีด าเนินการศึกษา (น าเสนอกระบวนการศึกษาตามข้ันตอน) 
1.4 บทที่ 4  ผลการศึกษา (เสนอผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้งานและแสดงวิธีการใช้งาน) 
1.5 บทที่ 5  บทสรุป (สรุปกระบวนการศึกษา ผลการศึกษา เสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้) 

2. ส่วนประกอบในเนื้อหา : การอ้างอิง ตาราง ภาพ  
 

ส่วนประกอบตอนท้าย 
1. บรรณานุกรม 
2. ภาคผนวก 

 
 
 
 
 



คู่มือการจัดการเรียนรูร้ายวิชา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) (IS1 /IS2 /IS3) =====หน้า 32 
 
 

บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง            ..................................................................................................  

คณะผู้จัดท า       ................................................................................... ............... 
           .................................................................................................. 
           .................................................................................................                              

อาจารย์ท่ีปรึกษา          .................................................................................................  
โรงเรียน  ................................................................................................. 
ปีการศึกษา                 ............................. 
 

บทคัดย่อ 
 

          การศึกษา................................................................ .....................มีวัตถุประสงค์การศึกษาเพ่ือ 
...................................................................................................................................................................... 
ด าเนินการศึกษาโดย................................................................................................................................. ....  
ผลการศึกษาพบว่า ...................................................................................................................................... 
.................................................................................... ................................................................................. 
.......................................................................................... ........................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................... ............................................................... 
............................................................................................................ ......................................................... 
............................................................. ........................................................................................................ 
........................................................................................................................ ............................................. 
............................................................................................................................. ........................................ 
........................................................................... ........................................................ .................................. 
............................................................................................................................. ........................................ 
.................................................................................................................................. ................................... 
......................................................................................... ............................................................................ 
................................................................................................................................. ................................... 
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กิตติกรรมประกาศ 

             รายงานจากการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ของบุคคลหลายท่าน 
ซึ่งไม่อาจจะน ามากล่าวได้ทั้งหมด  ซึ่งผู้มีพระคุณท่านแรกที่คณะผู้จัดท าใคร่ขอกราบพระคุณคือ  
คุณครู…………………………………..……ครูผู้สอนที่ได้ให้ความรู้ ค าแนะน าตรวจทาน และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ 
ด้วยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอน เพื่อให้การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้สมบูรณ์ที่สุด ท่านทีส่อง 
คือ คุณครู....................................................ที่ให้ค าแนะน าตรวจทาน และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เทคนิคการ
น าเสนอรายงานปากเปล่า คณะผู้จัดท าใคร่ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่าสูง ไว้ ณ โอกาส นี้  

นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณ....................................................  ที่ปรึกษารายงานจากการศึกษาค้นคว้า
อิสระที่ให้ค าแนะน าในการค้นคว้าข้อมูล ความรู้ในด้านต่าง ๆ และขอขอบพระคุณ ........................................... 
ผู้อ านวยการโรงเรียน........................................................ที่ได้ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่เอ้ือ
ต่อการค้นคว้า  ขอขอบคุณ.................................................................... ........  นักเรียนชั้น...................................      
ทีช่่วยในการสืบค้นข้อมูลแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด  และให้ก าลังใจในการศึกษาค้นคว้าตลอดมา 

ขอขอบคุณคุณครูโรงเรียน..............................................................ทุกสาขาวิชาที่ได้ฝึกสอน ได้ให้
ค าแนะน าในการจัดท ารายงานจากการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ที่ไม่ได้กล่าวนาม 

ขอขอบพระคุณคุณพ่อและคุณแม่  ที่อยู่เบื้องหลังในความส าเร็จที่ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและ
ให้ก าลังใจตลอดมา 

  

คณะผู้จัดท า 
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                                    รายวิชาการสื่อสารและการน าเสนอ 
                              (Communication and Presentation : IS 2) 
 
 
 
 
 
 
 
                               +                              +                       +                      =              
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        หน่วยที่ 1  
หลักการเขียนโครงร่าง 

        หน่วยที่ 2 
 การเขียนเชิงวิชาการ 

       หน่วยที่ 3 

  ICT กับการน าเสนอ 
    หน่วยที่ 4 

   การเผยแพร่ 

คะแนน
 
 
 
                                                        

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 

    ตัดสิน 
ผลการเรียน 
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 ี่ 

ใบกิจกรรม การสื่อสารและการนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (IS2) 
กิจกรรมที่ 1 การเขียนเรียบเรียงความรู้ 

ชื่อ..................................................สกุล.....................................................เลขที.่.........ห้อง........... 
โรงเรียน.............................................................................................   จังหวัด............................... 

          1.การเขียนเรียบเรียงประเด็นความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกการเขียนโครงร่าง ระดับคุณภาพ 

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

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

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

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

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

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

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

ดีเยี่ยม-4 การเรยีบเรยีงและ 

ถ่ายทอดความคิด 

 1.เป็นลาดับชัดเจน 

 2.เป็นระบบ 

ดี-3 การเรยีบเรยีงและ 

ถ่ายทอดความคิด 

 1.เป็นลาดับชัดเจน 

 2.ยังไม่ค่อยเป็นระบบ 

พอใช้-2 การเรยีบเรยีงและ 

ถ่ายทอดความคิด 

 1.ยังไม่เป็นล าดบัชัดเจน 

 2.ไม่เป็นระบบ 

ปรับปรุง 1 การเรยีบเรยีงและ 

ถ่ายทอดความคิด 

 ไมเ่ป็นล าดับ 

(ตอ่ )............................................................................................................... .................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
.................................................................................................................................................... .................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
.................................................................................................................................................................................. ...... 
............................................................................................................................ ............................................................ 

บันทึกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครู /ครูที่ปรกึษา 

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

............................................................................................................................. ........................................................... 
ลงชื่อ........................................................ 

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

ใบกิจกรรม การสื่อสารและการนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ(IS2) 
กิจกรรมที่ 2 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 

ชื่อ.................................................สกุล....................................................เลขที.่.........ห้อง........... 
โรงเรียน............................................................................................. จังหวัด............................. 

          2. การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ แนบชิ้นงานที่เป็นภาพถ่ายหรือเอกสารประกอบ 
 

ส่วนประกอบ ระดับคุณภาพ 

         ส่วนประกอบตอนต้น 

1. ปกนอก 

2. ใบรองปก 

3. ปกใน 

4. กิตติกรรมประกาศ 
5. บทคัดย่อ 
6. สารบัญ 
7. สารบัญตาราง(ถ้าม)ี 
8. สารบัญภาพประกอบ(ถ้ามี) 
 

ส่วนประกอบตอนกลางหรือส่วนเนื้อหา 

1. บทน า  2. ทฤษฏี  3. วิธีด าเนนิการ 4. ผลการศึกษา 5. บทสรุป 
2.  

ส่วนประกอบตอนท้าย 

1. บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง 

2. ภาคผนวก (Appendix) 
 

ดีเยี่ยม-4 การเขียนรายงาน 

 1.ยาว 2500 คาe 

 2.เนื้อหาถูกต้อง 

 3.สมบรูณ ์

 4.เข้าใจง่าย 

 5.แหล่งอ้างอิงหลากหลาย 

 6.เชื่อถือได ้

ดี-3 การเขียนรายงาน 

 1.ยาว 2500 คา 

 2.เนื้อหาถูกต้อง 

 3.สมบรูณ ์

 4.แหล่งอ้างอิงหลากหลาย 

 5.เชื่อถือได ้

พอใช้-2 การเขียนรายงาน 

 1.ยาว 2500 คา 

 2.เนื้อหาถูกต้อง 

 3.แหล่งอ้างอิงหลากหลาย 

 4.เชื่อถือได ้

ปรับปรุง 

1 

การเขียนรายงาน 

 1.แหล่งอ้างอิงหลากหลาย 

 2.เชื่อถือได ้

บันทึกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคร ู/ครูที่ปรึกษา 

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

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

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

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

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

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

ลงชื่อ........................................................ 
(.........................................................) 
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ใบกิจกรรม การสื่อสารและการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (IS2) 
กิจกรรมที่ 3 น าเสนอผลการศึกษาความรู ้

ชื่อ...............................................สกุล...................................................เลขที.่.........ห้อง........... 
โรงเรียน........................................................ .....................................จังหวัด............................ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ แนบชิ้นงานที่เป็นภาพถ่ายหรือเอกสารประกอบ 
 

บันทึกการเลือกรูปแบบการนาเสนอ ระดับคุณภาพ 

รูปแบบการนาเสนอ 

 .........1.เอกสารรายงานเชิงวชิาการ 
 .........2.นิทรรศการ(ภาพถ่าย ศิลปะ สิ่งประดิษฐ ์ฯลฯ) 
 .........3.การอภิปราย สัมมนา 

 .........4.โต้วาที 
 .........5.คลิป หรือ ภาพยนตร์สั้น 

 .........6. เพาเวอร์พอยท์ 
 .........7. โปสเตอร์ 
 .........8. คลีนิกความรู ้
 .........9. แผ่นพับ (Brochure) 
 .........10.สมุดเล่มเล็ก 

 .........11.หนังสือพิมพ์กาแพง 

 .........12. บทประพันธ(์โคลง ฉันท ์กาพย์ กลอน ฯลฯ) 
 .........13. ภาพวาดศิลปะ 

 .........14. บทความทางวิชาการ 

 .........15. ละคร 

 .........16. 
 .........17 อ่ืน ๆ (ระบ)ุ................................................. 

ดีเยี่ยม-4 รูปแบบการน าเสนอ 

 1.รายงานเชิงวิชาการ 

 2.สื่อ ICT 

 3.สื่ออ่ืน ๆอีก 2 ชนิด 

ดี-3 รูปแบบการน าเสนอ 

 1.รายงานเชิงวิชาการ 

 2.สื่อ ICT 

 3.สื่ออ่ืน ๆอีก 1 ชนิด 

พอใช้-2 รูปแบบการน าเสนอ 

 1.รายงานเชิงวิชาการ 

 2.สื่อ ICT 

ปรับปรุง 1 รูปแบบการน าเสนอ 

 รายงานเชิงวชิาการ 

ผลการประเมิน .................4 ..................3 ................2 ..............1 

บันทึกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครู /ครูทีป่รึกษา 

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................................ 
ลงชื่อ........................................................ 

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

ใบกิจกรรม การสื่อสารและการนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (IS2) 
กิจกรรมที่ 4 การนาเสนอความรู้ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ชื่อ...................................................สกุล....................................................เลขที.่.........ห้อง........... 
โรงเรียน....................................................................................... ...... จังหวัด............................ 

         4.การนำเสนอผลการศกึษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ แนบชิ้นงานที่เป็นภาพถ่ายหรือเอกสารประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกการเขียนโครงร่าง ระดับคุณภาพ 

ช่องทางการเผยแพร่ผา่นสื่ออิเลคทรอนิก 
 .........1. youtube 

 .........2. tweeter 
 .........3. face book 

 .........4. Line 

 .........5. Skype 

 .........6. Bloge 

 .........7. Edmodo 

 .........8. Website (ส่วนตัว, โรงเรียน,สพม.,สพฐ.,สมป ฯลฯ) 
 .........9. วารสารอิเล็คทรอนกิของโรงเรียน 

 .........10. อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................. 

ดีเยี่ยม-4 ช่องทางการเผยแพร ่

 มากกว่า 2 

ดี-3 ช่องทางการเผยแพร ่

 2 

พอใช้-2 ช่องทางการเผยแพร ่

 1 

ปรับปรุง 1 ช่องทางการเผยแพร ่

 ไมม่ีการเผยแพรผ่ลงาน 

สู่สาธารณะ 

ผลการประเมิน .................4 ..................3 ................2 ..............1 

บันทึกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครู /ครูที่ปรึกษา 

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

........................................................................................................................................................................................ 
ลงชื่อ........................................................ 

(.........................................................) 
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แบบฟอร์ม IS3 
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แนวปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ์(IS 3) 
โรงเรียนชุมแพศึกษาอ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

 
 โรงเรียนชุมแพศึกษาอ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นได้จัดกิจกรรมการน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม 
: IS 3 (Social Service Activity) ตามหลักการด าเนินการ ลักษณะและขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
 

1.หลักการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ มีหลักการจัด ดังนี้ 
 1.1 น าความรู้หรือประยุกต์ใช้ความรู้จากสิ่งที่ศึกษาค้นคว้าไปสู่การปฏิบัติในการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะหรือบริการสังคม ชุมชน ประเทศและสังคมโลก 

 1.2 เน้นให้ผู้เรียนร่วมกันส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาร่วมกัน ออกแบบการจัดกิจกรรม มีการก าหนด
เป้าหมายวัตถุประสงค์ วางแผนการปฏิบัติ ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนและตรวจสอบความก้าวหน้าร่วมสรุปและ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม วิเคราะห์วิจารณ์ผลที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ร่วม
รายงานผลพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการจัดกิจกรรม 

 1.3 จัดเป็นกิจกรรมจิตอาสา ที่ไม่มีค่าจ้างตอบแทน 

 1.4 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ มีทักษะการคิดสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ให้
ความรู้ ตระหนักรู้ มีส านึกความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม 
 

2. แนวด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ผู้เรียนทุกคนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือ
สังคมและสาธารณประโยชน์ ดังนี้ 
 2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) จ านวน 45 ชั่วโมง หรือปีละ 15 ชั่วโมง หรือภาคเรียนละ 7.5 
ชั่วโมง เลือกกิจกรรมภายในโรงเรียน หรือภายนอกโรงเรียนเป็นการน าความรู้ไปประยุกต์สร้างสรรค์ประโยชน์
ต่อโรงเรียนและชุมชน และเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการลงมือปฏิบัติ 
 2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) จ านวน 60 ชั่วโมง หรือปีละ 20 ชั่วโมงเลือกกิจกรรมภายใน
โรงเรียน หรือภายนอกโรงเรียน เป็นการน าความรู้ไปประยุกต์สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมและโลกและ
เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ 
3. ลักษณะการท ากิจกรรม แบ่งได้ 3 ลักษณะ 

3.1 จัดกิจกรรมตามองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้และประสบการณ์ 
3.2 จัดกิจกรรม หมายถึง กิจกรรมที่ผู้เรียนน าเสนอต่อโรงเรียน เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดท ากิจกรรม 

ซึ่งมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ชัดเจน มีการรายงานผลและเผยแพร่เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม 
3.3 จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรอ่ืน หมายถึง กิจกรรมที่ผู้เรียนอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานหรือ

องค์กรอ่ืนๆ 
4. ขั้นตอนการจัดกิจกรรม มีดังนี้ 

4.1 ผู้เรียนร่วมกันส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาร่วมกัน 
4.2 ผู้เรียนร่วมกันออกแบบการจัดกิจกรรม ก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ วางแผนการปฏิบัติ 
4.3 ผู้เรียนเสนอขอความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา งานระดับชั้น และขออนุมัติจากผู้บริหาร โดยครู 
ที่ปรึกษาก ากับติดตามอย่างใกล้ชิด 
4.4 ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามแผนและตรวจสอบความก้าวหน้า ร่วมสรุปและประเมินผลและรายงานผล

การจัดกิจกรรม วิเคราะห์ วิจารณ์ผลที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม 
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การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ บูรณาการกับกิจกรรม 
การน าองค์ความรู้ไปใช้ในการบริการสังคม : IS 3 (Social Service Activity) 

 
ล าดับ กิจกรรม ชั่วโมง หมายเหตุ 

1 วิเคราะห์องค์ความรู้ เพื่อก าหนดแนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน เช่น 
  - สิ่งแวดล้อม 
  - ปัญหาและผลกระทบต่อวิถีชีวิต การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม 
  - การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  - แนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(เลือกเฉพาะเรื่องที่สนใจจะอนุรักษ์) 
  - ฯลฯ 
 

2  

2 วางแผนการท ากิจกรรม เพ่ือน าความรู้ไปสร้างประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน 
โดยจัดท ารายละเอียดและตารางเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ/
โครงงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการ เช่น 
  - โครงการเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  - โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึก เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  - โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  - ฯลฯ 
 

2  

3 ปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทินที่ก าหนด เช่น 
  - ปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทินการด าเนินงานโครงการเผยแพร่ความรู้ เรื่อง  
     การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  - ปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทินการด าเนินงานโครงการรณรงค์สร้างจิตส านึก  
    เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  - ปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทินการด าเนินงานโครงการผลิตสื่อการเรียนรู้เพ่ือ 
    การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  - ฯลฯ 
 

10  

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

2  
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5 เผยแพร่ผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น 
  - จัดท าแผ่นพับเผยแพร่ผลงาน 
  - จัดท าเว็บไซต์ หรือเผยแพร่ผลงานในเว็บไซต์ 
  - จัดท า Facebook หรือเผยแพร่ผลงานใน Facebook 
  - จัดท าป้ายนิเทศ หรือไวนิลเผยแพร่ผลงาน 
  - จัดท า CD  DVD เผยแพราผลงาน 
  - ฯลฯ 

4  

รวม 20  
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 แบบสรุปการจัดกิจกรรม  

การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม : IS3 
(Social Service Activity) 

 
 
 
 
 

ชื่อกิจกรรม 
......................................................................................................... 

 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ..../….. 

 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนชุมแพศึกษาอ าเภอชุมแพ จังหวดัขอนแก่น 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
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ค าน า 
  

 การจัดกิจกรรมการน าองค์ความรู้ไปใช้ในการบริการสังคม : IS 3 (Social Service Activity)           
เป็นการน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม ในลักษณะของกิจกรรมที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ โดย            
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นการน าความรู้ไปประยุกต์สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน และ
เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการน าความรู้ไปประยุกต์สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมและโลก และเผยแพร่ 
ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการลงมือปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและโลก 
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กิจกรรม............................................................................................ 
 

1. ที่มาและความส าคัญ 

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

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

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

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

..............................................................................................................................................................................   
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือปฏิบัติกิจกรรมที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของตนเอง 

 2.2 เพ่ือรวมกลุ่มกันปฏิบัติกิจกรรมบริการสังคมและสาธารณะ 

 2.3 .........................................................................  
 
3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงคุณภาพ................................................. 
 3.2 เชิงปริมาณ............................................. 
 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันที่........เดือน..........................พ.ศ. ...............ถึงวันที่........เดือน..........................พ.ศ. .................. 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า 7.5 
ชั่วโมง 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมและโลก ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า 10 
ชั่วโมง 
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5. ขั้นตอนการด าเนินการ 
ชื่อกิจกรรม………………………………………………………… 

ภาคเรียนที่........ปีการศึกษา.................. 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ  เวลา(ชั่วโมง) 
 รวมกลุ่มสมาชิก     
 พบครูที่ปรึกษาเพ่ือวางแผนการด าเนินกิจกรรม 

- ก าหนดเป้าหมาย ขอบข่าย   
- น าเสนอแผนการด าเนินกิจกรรมต่อครูที่ปรึกษา 

  

 พบครูที่ปรึกษาเพ่ือเขียนโครงการและเสนอโครงการ   
 ประชุมแบ่งงานหน้าที่รับผิดชอบ   
 ท ากิจกรรมตามที่เสนอโครงการ 

กิจกรรมที่1.......................................  
กิจกรรมที่1.......................................  
กิจกรรมที่1.......................................  

  

 สรุปผลการด าเนินงาน   
 รวบรวมและส่งหลักฐานการท ากิจกรรมต่อครูที่ปรึกษา   

 จัดป้ายนิเทศ จัดท าสื่อ เพื่อแสดงผลงานระดับโรงเรียน   
 
6. งบประมาณ (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย) 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................  
รวมเงิน..................................บาท 
7. สถานที่ด าเนินการ 

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

............................................................................................................................................. ................................. 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 8.1 ............................................................................ ..ชั้น ม. ........../..........เลขที.่......... 
 8.2 ..............................................................................ชั้น ม. ........../..........เลขที.่......... 
 8.3 .......................................................................... ....ชั้น ม. ........../..........เลขที.่......... 
9. ครูที่ปรึกษา 

 1. ....................................................................... 2. ………………………………………………………….. 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 มีทักษะในการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 

 10.2 มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง  หมู่คณะ และชุมชน 

 10.3 .........................................................................  
 
11. ปัญหาและแนวทางการแก้ไข 

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

............................................................................................................................. .................................................  
     
 
ลงชื่อ………………………..…….…      ลงชื่อ…………..……………….……..           ลงชื่อ………….…………………….. 
      (………..…………………….)         (….…………….…..……..……..)                 (….……………….……………..) 
     ประธานผู้เสนอโครงการ                       ครูที่ปรึกษา                                     ครูที่ปรึกษา 
 
 

ลงชื่อ……………………………………….หัวหน้ากิจกรรมฯ 
                                        (………..…………………………….) 
 
 

                         ลงชื่อ……………………………………….รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
                                        (………..…………………………….) 
 
 
                                  ลงชื่อ…………….………………..……….. 
                                      (………..………………………………….) 
                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา 
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 หลักฐานการด าเนินงาน  
 
1. การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 

 1. .............................................................................ชั้น ม. ........../..........เลขที.่......... 
 หน้าที่..................................................................................................................  
 2. ............................................................................ชั้น ม. ........../..........เลขที.่......... 
 หน้าที่..................................................................................................................  
 3. ............................................................................ชั้น ม. ........../..........เลขที.่......... 
 หน้าที่..................................................................................................................  
 
2. บันทึกการปฏิบัติงาน 
 

 

วัน/เดือน/ปี 
 

รายการปฏิบัติงาน (ตัวอย่าง) 
ลายมือชื่อ 
ผู้บันทึก 

ลายเซ็น 
ที่ปรึกษา 

 มีการประชุมนัดหมายสมาชิก  ชี้แจงวัตถุประสงค์  
วางแผนด าเนินกิจกรรม 

  

 พบครูที่ปรึกษาเพ่ือก าหนด  ชื่อโครงการ  หลักการ
และเหตุผล  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  สถานที่
ด าเนินงาน  วันเวลาด าเนินงาน 

  

 พบครูที่ปรึกษาเพ่ือก าหนด  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
และเสนอโครงการ 

  

 ท ากิจกรรมตามที่เสนอโครงการ   
 ท ากิจกรรมตามที่เสนอโครงการ   
 ท ากิจกรรมตามที่เสนอโครงการ   
 ท ากิจกรรมตามที่เสนอโครงการ   
 ท ากิจกรรมตามที่เสนอโครงการ   
 พบครูที่ปรึกษาเพ่ือสรุปผลการด าเนินโครงการ   
 พบครูที่ปรึกษาเพ่ือรายงานโครงการ   
 จัดท าประกาศ  จัดท าสื่อ เพื่อเผยแพร่โครงการ   
 สรุปและประเมินผลการท าโครงการ   
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3. แบบประเมิน 

ชื่อกิจกรรม................................................................................. ........... 
 

ค าชี้แจง : ให้ท าเครื่องหมาย ในช่องรายการประเมินเพียงตัวเลือกเดียว 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง 

1.ผู้เรียนก าหนดกิจกรรมตามความสนใจของตนเองและเป็น    
  ประโยชน์ต่อสังคม 

     

2.ผู้เรียนพบที่ปรึกษาเพ่ือหารือเกี่ยวกับการท ากิจกรรม      

3.ผู้เรียนมีการวางแผน ด าเนินการตามแผน และแบ่งหน้าที่ 
  รับผิดชอบ 

     

4.ผู้เรียนบันทึกการจัดท ากิจกรรมเป็นระยะ      

5.ผู้เรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม      

6.ผู้เรียนเขียนรายงานตามเค้าโครงการเขียนรายงานได้อย่าง 

  ครอบคลุม ครบถ้วน สะท้อนให้เห็นแผนการด าเนินงาน ผล 

  การท ากิจกรรมและผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมตลอดกระบวนการ 

  มีการบันทึกการท ากิจกรรม รายการกิจกรรม สถานที่  วัน/ 

  เดือน/ปี ประเภทกิจกรรม จ านวนชั่วโมง ผลลัพธ์โดยรวม  
  ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคนั้นๆ 

     

7.ผู้เรียนแสดงหลักฐานยืนยันความส าเร็จสอดคล้องกับผลการ 

  เรียนรู้ 
     

8.ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทินที่ทางโรงเรียนก าหนด      

รวม      

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

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

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

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

................................................................................. ............................................................................................   
ผลการประเมิน                ผ่าน          ไม่ผ่าน 
 
ผู้ประเมิน 

             ลงชื่อ…………..…….…..……………….……..              ลงชื่อ………….………………………………….. 
                (………….…………….…..……..……..)                     (….……………….………….…………..) 
                               ครทูี่ปรึกษา                                              ครูที่ปรึกษา 
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ตัวอย่าง 
การวัดผลประเมินผลระดับมัธยมศึกษา 

สาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 
 

                                        การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  

                 (Global Education and Social Service Activity : IS3) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      +                                                     +                           =   
                                                    
 
 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จุดประสงค์ส าคัญ 1  
แผนการปฏิบัติกิจกรรม 

       จุดประสงค์ส าคัญ 2  
 การปฏิบัติกิจกรรมตามแผน 
 

            จุดประสงค์ส าคัญ 3  
สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมและเผยแพร่ 
 

    ร่องรอย/ชิ้นงาน 

วิธีการ/เคร่ืองมือ/เกณฑ์ 
    ร่องรอย/ชิ้นงาน 

วิธีการ/เคร่ืองมือ/เกณฑ์ 
    ร่องรอย/ชิ้นงาน 

วิธีการ/เคร่ืองมือ/เกณฑ์ 

ผ่าน/ไม่ผ่าน ผ่าน/ไม่ผ่าน  ผ่าน/ไม่ผ่าน  ผ่าน/ไม่ผ่าน 
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 ี่  ้ 

ใบกิจกรรม การนาความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3) 
กิจกรรมที่ 1 การนาความรูไ้ปใช้บริการสังคม 

ชื่อ...................................................สกุล......................................................เลขที.่........หอ้ง........... 
โรงเรียน....................................................................................... ...... จังหวัด................................ 

         1.การนำเสนอผลการศกึษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

 
 
 
 
 
                                                    
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกกิจกรรม/โครงการ/โครงงาน ระดับคุณภาพ 

1. ชื่อกิจกรรม/โครงการ/โครงงาน.................................................................. 
2. ลักษณะกจิกรรม ........... งานเดี่ยว ...............งานกลุม่ 

3. รูปแบบการนาเสนอ....................................... 
4. รูปแบบกิจกรรม .........สร้างสรรค์ ..........ปฏิบัต.ิ ...........บริการ 

5. ว ัตถุประสงค ์(ความคาดหวังจากความส าเร็จ) 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

6. วิธีและขั้นตอนการดำเนนิงาน 

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

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

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

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

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

.................................................................................................................... 
7. ผู้ที่มีส ่วนรว่มหรือขอความช่วยเหลือ........................................................... 

................................................................................................................... 
8. ประโยชน์ของกจิกรรมที่จะเกิดขึ้นกบั นร.คือ.............................................. 

.................................................................................................................... 
9. ประโยชน์ที่จะเกิดขึน้กบัผู้อืน่คือ.................................................................. 

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

ดีเยี่ยม-4 กิจกรรม เป็นประโยชน์ตอ่ 

 1.ความคิดสร้างสรรค ์

 2.โรงเรยีน 

 3.ชุมชน 

 4.มีมากกว่า 2 รูปแบบ 

ดี-3 กิจกรรม เป็นประโยชน์ตอ่ 

 1.โรงเรยีน 

 2.ชุมชน 

 3.มี 2 รูปแบบ 

พอใช้-2 กิจกรรม เป็นประโยชน์ตอ่ 

 1.โรงเรยีน 

 2.ม ี1 รูปแบบ 

ปรับปรุง 1 กิจกรรม เป็นประโยชน์ตอ่ 

 ไม่มีการนาไปใช้หรือ 
เผยแพรเ่ ่ป็นประโยชน์ 

ต่อโรงเรยีน 

ผลการประเมิน .................4 ..................3 ................2 ..............1 

ตัวอย่างรูปแบบการน าเสนอ 

ความคิดสร้างสรรคร ์ริเริ่ม                         กิจกรรมปฏิบัติ                                   กิจกรรมบริการ 

1.เขียนหนังสือ/การ์ตูนเด็ก      1. ฝึกทักษะ(ศิลปะ,ช่าง,กีฬา,วิทย์ ฯลฯ               1. ดูแล (ผู้ป่วย คนชรา คนพิการ ฯลฯ) 
2. ท าวารสาร (ห้อง /ร.ร./ สพม) 2. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ซ่อมแซมฝายน้า ปลกูป่า 2. สอนเด็กว่ายนา้ เล่นกีฬา 

3. ทาภาพยนตรส ์ารคดสีั้น      3. สร้าง(ที่พักคนชรา ,สัตวเ ์ลี้ยงพเนจร ฯลฯ)          3. ซ่อมรถ ล้างรถ 

4. ติวเตอร์ความรู้ให้เพื่อน      4. ทาสีรั้ว รร. สัญญาณจราจร จัดท าบอร์ด รร.ฯลฯ  4. ท าความสะอาด(รร. รพ.วัด,สานักงาน ฯลฯ) 
5.รณรงค์ร ์ะดมทุน              5.  ซ่อมแซมสิ่งที่ก่อสร้างใน รร.. รพ. วัด               5. กิจกรรมหมูบ่้านบริการน้าดื่มช่วยภยัพิบัต ิ

6. เว็บไซด์ของ รร./สพม./สพป.6. แสดง(ดนตร ีละคร นันทนาการ)      ฯลฯ         6. ห้องสมุดสัญจร      ฯลฯ 

บันทึกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครู /ครูที่ปรึกษา 

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

........................................................................................................................................................................... ............. 
ลงชื่อ........................................................ 

(.........................................................) 
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ตัวอย่าง 
โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

โรงเรียนชุมแพศึกษา 
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 

 
1.ชื่อกิจกรรม    จิตอาสาพัฒนาวัด 
2. ผู้รับผิดชอบ  1. นางสาวนวรัตน์          จาดพุ่ม          ชั้น ม. 6/1 เลขที่ 18    (หวัหน้า) 
        2. นางสาวเจษฎาภรณ์    สอนลา           ชั้น ม. 6/1 เลขที ่15  (รองหัวหน้า) 
  3. นางสาวภิญญดา        ตรงประสิทธิ์     ชั้น ม. 6/1 เลขที่ 10   (เลขานุการ) 
  4. นางสาวณัฐฐาศิริ        ลีลา               ชั้น ม. 6/1 เลขที่ 3     (เหรัญญิก) 
  5. นางสาวธนวรรณ        เสงี่ยมศักดิ์       ชั้น ม. 6/1 เลขที่ 2 
  6. นางสาวเนตรนภัทร     ชัยมหา           ชั้น ม. 6/1 เลขที่ 11 
  7. นางสาวธัญชนก         บญุประคม       ชั้น ม. 6/1 เลขที่ 20 
  8. นางสาวรสริน            ลาดภูเขียว       ชั้น ม. 6/1 เลขที่ 22 
  9. นางสาวชมพูนุช         ทุยเวียง           ชั้น ม. 6/1 เลขที่ 29 
         10. นางสาวกรองแก้ว        จันทะวงศ์        ชั้น ม. 6/1 เลขที่ 37 
         11. นางสาวศรสวรรค์        บภุิ                ชั้น ม. 6/1 เลขที่ 38 
3. ครูที่ปรึกษา  1. นายธนเดช  วิไลรัตนากูล 
             2. นายอุทัย   กสิวัฒน์ 
4.หลักการและเหตุผล 
       วัดเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีคนจ านวนมากที่ไปท าบุญร่วมกิจกรรมทางศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนา
ประจ าชาติไทย โดยปัจจุบันได้พบปัญหามากมายภายในวัดแต่ที่มากท่ีสุดคือความสะอาด เนื่องจากเป็นสถานที่
มีคนมาเยี่ยมชมท าบุญร่วมกิจกรรมทางศาสนาเสมอ จึงมีขยะท่ีเกิดจากผู้คนมากท าให้สภาพแวดล้อมไม่สะอาด 
      คณะผู้จัดท าจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ และต้องการที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อให้คนที่มาท าบุญที่
วัดมีจิตใจที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมและเพ่ือบ ารุงพระพุทธศาสนาและศาสน
สถานให้ลูกหลานเราสืบต่อไป 
5.วัตถุประสงค์    1. เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกท่ีดีแก่ร่วมกิจกรรม 
              2. รู้คุณค่าของการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น 
    3. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
.6. เป้าหมาย     

ด้านปริมาณ     นักเรียนจ านวน 11 คน 
ด้านคุณภาพ    นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมแพศึกษา จ. ขอนแก่น  

7.ระยะเวลาด าเนินการ (ช่วงเวลาท ากิจกรรม) 
ระยะเวลาด าเนินการ 17 สัปดาห์ 

8. สถานที่ปฏิบัติ   
วัดราษฎร์ศรัทธาราม บ.โนนสว่าง ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 
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9. วิธีด าเนินการ (เขียนกิจกรรมและข้ันตอนละเอียด) 
กิจกรรม/ขั้นตอน วัน/ เดือน/ ปี ผู้รับผิดชอบ 

๑. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………… 

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

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

๒.ขั้นด าเนินการ (Do) 
.......................................................................................... 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………….. 

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

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

๓. ขั้นตรวจสอบและประเมิน (Check) 
......................................................................................... 
……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 

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

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

๔. ขั้นแก้ไขปรับปรุง (Action) 
........................................................................................   .....................................     ....................... 
........................................................................................   ...................................      ....................... 
........................................................................................   ...................................       ........................ 

 
10. งบประมาณ ...........................บาท ได้จาก........................................................................................... 
 
11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
      1. สามารถปลูกฝังและสร้างจิตส านึกท่ีดีแก่ส่วนรวมจากกิจกรรม  
      2. สมาชิกทุกคนรู้คุณค่าของการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นได้ 
      3. สมาชิกทุกคนสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
12. การติดตามผลประเมินผล  
................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
.... .............................................................................................................................................................  
 
13. การรายงานผล  
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....................................................................................................................................................................

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

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

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

  นักเรียนผู้เสนอโครงการ      ครูที่ปรึกษาโครงการ 
ลงชื่อ          ลงชื่อ 
      (.............................................................)                             (.............................................................)
หัวหน้างานกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์                    รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  

      ตรวจสอบโครงการ                                                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
ความเห็นผู้บริหารโรงเรียน 
        อนุมิติ    ไม่อนุมัติ เพราะ.................................................................. 
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รายวิชา I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS 1 ม.1 
 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ คะแนนการวัด วิธีการวัดผล 

ข้อ
ที ่

 K P A รวม 

ประเด็นที่ฉัน
สนใจ 1-3 

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

10 20 - 30  

ไปแสวงหา
ค าตอบ 
 

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

10 30 - 40  

รอบรู้และเห็น
คุณค่า 7-9 

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

10 10 10 30  

        

        

        

   ระหว่างภาค 100  

   ปลายภาค 0  

   รวม 100  
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รายวิชาการสื่อสารและการน าเสนอ IS2 (Communication and Presentation)   
รหัสวิชา I20202  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ คะแนนการวัด วิธีการวัดผล 

ข้อ
ที ่

 K P A รวม 

วางโครงร่าง
การเขียน 

1 
วางโครงร่างการเขียนตาม
หลักเกณฑ์ องค์ประกอบละวิธีการ
เขียนโครงร่าง 

10 20 - 30 -การประเมิน
โครงร่าง 

เรียนรู้การสร้าง
ผลงาน 2 

เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิง
วิชาการภาษาไทย ความยาว 
2,500 ค า 

10 30 - 40 -การประเมิน
รายงาน
การศึกษา
ค้นคว้าเชิง
วิชาการ 

สร้างสรรค์การ
น าเสนอ 3 

น าเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจาก
ประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว
(Oral individual) หรือกลุ่ม(Oral 
panel presentation)โดยใช้สื่อ
อุปกรณ์ในการน าเสนอได้อย่าง
เหมาะสม 
4.เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 
5.เห็นประโยชน์และคุณค่าในการ
สร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่
เรียนรู้แก่สาธารณะ 

10 10 10 30 -การน าเสนอ  
-การเผยแพร่
ผลงาน 
 

        

        

        

   ระหว่างภาค 100  

   ปลายภาค 0  

   รวม 100  
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน I20903 กิจกรรมน าความรู้ไปใช้บริการสังคม 
(กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (IS3) ม.2  

 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ คะแนนการวัด วิธีการวัดผล 

ข้อ
ที ่

 K P A รวม 

1 วิเคราะห์ 1 
วิเคราะห์องค์ความรู้เพ่ือก าหนด
แนวทางการน าไปประยุกต์ ใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนและ
ชุมชน  

- 10 - 10 -การวิเคราะห์ 

2 วางแผน 2 
วางแผนการท ากิจกรรมเพ่ือน า
ความรู้ไปสร้างประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและชุมชน 
โดยจัดท ารายละเอียดและ
ตารางเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม
ตามโครงการ / โครงงาน / 
กิจกรรมที่จะด าเนินการ 

- 10 - 10 -การจัดท า
ปฏิทินการ
ด าเนินงาน 

3 ด าเนินงาน 3 
ปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทินที่ก าหนด 

10 40 10 60 -การ
ด าเนินงาน
ตามแผน 

4 สรุปผล 

 

4 

 

สรุปผลการด าเนินกิจกรรม  
- 10 - 10 แบบสรุป

รายงานผล 

5 เผยแพร่ 5 
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบที่
หลากหลาย  - 10 - 10 หลักฐานการ

เผยแพร่ 

        

   ระหว่างภาค 100  

   ปลายภาค 0  

   รวม 100  
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รายวิชา I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1 ม.4 
 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ คะแนนการวัด วิธีการวัดผล 

ข้อ
ที ่

 K P A รวม 

เปิดประเด็น
ปัญหา 
 

1-3 
1. ตั้งประเด็นปัญหา จาก
สถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 
2. ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผล 
ที่สนับสนุน หรือโต้แย้งประเด็น
ความรู้โดยใช้ความรู้จากสาขา วิชา
ต่าง ๆและมีทฤษฎีรองรับ 
3. ออกแบบ วางแผน ใช้
กระบวนการรวบรวมข้อมูล 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

10 20 - 30  

ปรารถนา
ค าตอบ 
 

4-6 
4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้
เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก จากแหล่ง
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
5. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ 
ของแหล่งที่มาของข้อมูล 
6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติ 
ที่เหมาะสม 

10 30 - 40  

รอบคอบมี
ปัญญา 7-8 

7. สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ 
ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
8. เสนอแนวคิด การแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จาก
การค้นพบแผนการท างาน 
ของนักเรียน 

10 10 10 30  

        

        

        

   ระหว่างภาค 100  

   ปลายภาค 0  

   รวม 100  
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รายวิชาการสื่อสารและการน าเสนอ IS2 (Communication and Presentation)   
รหัส วิชา I20202  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ คะแนนการวัด วิธีการ
วัดผล 

ข้อ
ที ่

 K P A รวม 

DesignOutline 
1 

1. วางโครงร่างการเขียน 
ตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและ
วิธีการเขียนโครงร่าง 
 

10 20 - 30 -การ
ประเมิน
โครงร่าง 

WritingReport 
2 

2. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิง
วิชาการภาษาไทย ความยาว 4,000 
ค า หรือภาษาอังกฤษ ความยาว 
2,500 ค า 

10 30 - 40 -การ
ประเมิน
รายงาน
การศึกษา
ค้นคว้าเชิง
วิชาการ 

Show and 
Share 3 

3. น าเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจาก
ประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว (Oral 
individual presentation) หรือ
กลุ่ม (Oral panel presentation) 
โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย 
4. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะโดยใช้
การสนทนา / วิพากษ์ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่นe-conference, 
social media online 
5. เห็นประโยชน์และคุณค่าในการ
สร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่
เรียนรู้แก่สาธารณะ 

10 10 10 30 -การ
น าเสนอ  
-การ
เผยแพร่
ผลงาน 
 

        

        

        

   ระหว่างภาค 100  

   ปลายภาค 0  

   รวม 100  
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน I20903 กิจกรรมน าความรู้ไปใช้บริการสังคม 
(กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (IS3) ม.5   

 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ คะแนนการวัด วิธีการวัดผล 

ข้อ
ที ่

 K P A รวม 

1 วิเคราะห์ 1 
วิเคราะห์องค์ความรู้เพ่ือก าหนด
แนวทางการน าไปประยุกต์ ใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนและ
ชุมชน  

- 10 - 10 -การวิเคราะห์ 

2 วางแผน 2 
วางแผนการท ากิจกรรมเพ่ือน า
ความรู้ไปสร้างประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและชุมชน 
โดยจัดท ารายละเอียดและ
ตารางเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม
ตามโครงการ / โครงงาน / 
กิจกรรมที่จะด าเนินการ 

- 10 - 10 -การจัดท า
ปฏิทินการ
ด าเนินงาน 

3 ด าเนินงาน 3 
ปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทินที่ก าหนด 

10 40 10 60 -การ
ด าเนินงาน
ตามแผน 

4 สรุปผล 

 

4 

 

สรุปผลการด าเนินกิจกรรม  
- 10 - 10 แบบสรุป

รายงานผล 

5 เผยแพร่ 5 
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบที่
หลากหลาย  - 10 - 10 หลักฐานการ

เผยแพร่ 

        

   ระหว่างภาค 100  

   ปลายภาค 0  

   รวม 100  
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ที่ปรึกษา 
 

นายธ ารง  ชื่นนิรันดร์   ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา 

นายณัฐวุฒิ  ศักดิ์ค าดวง    รองผู้อ านวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

คณะผู้จัดท า 
 

นายนพคุณ  สืบเลย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ประธานกรรมการ 

นางศศมน  มะปราง        กรรมการ 
นายกิตติ  ทับขันต์        กรรมการ 

นายไชยา  เหล่าประเสริฐ        กรรมการ 

นายสัญญา  เบ้าวัน        กรรมการ 

นางบุษบง  นิรันต์สุข        กรรมการ 

นายวิเชียร  งามสมหาญ        กรรมการ 

นายวงเดือน  สมรือแสน        กรรมการ 

นายพยัพ สมลือแสน        กรรมการ 

นางอัมพร  เสือช้าง        กรรมการ 

นางธนิดา  พิมพ์สุข        กรรมการ 

นางทัศนีย์  งามสมหาญ        กรรมการ 

นางนราวดี  วงศ์ก่ิงค า        กรรมการ 

นางทิพาพรรณ  ล่ามสมบัติ       กรรมการ 

นางรัชนี  หล้าจาด        กรรมการ 

นางนงค์นุช  เพ็ชรนอก        กรรมการ 

นายพฤทธิ์  จันทรบุตร        กรรมการ 

นายชาตรี  ขุนภักดี        กรรมการ 

นางสาวอุไร  ทองดี        กรรมการ 

นายกิตติพงษ์  จรัญศิริไพศาล       กรรมการ 

นางสาวพัชรา  บุพิ        กรรมการ 

นายธนเดช  วิไลรัตนากูล        กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวมลฤดี โนนทอง        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนชุมแพศึกษา 
ทีพิ่เศษ  .........../2559                                   วันที ่ 2  พฤศจิกายน  2559 
เรื่อง   ขออนุญาตจดัท าส าเนาคู่มือการจัดการเรียนรู้ รายวิชา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent 
Study) (IS1/IS2/IS3) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  
                                                                                                                                                              
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  คู่มือการจัดการเรียนรู้ รายวิชา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) 
(IS1/IS2/IS3) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้มีการพัฒนาเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555  ดังนั้นเพ่ือให้การจัดการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จึงได้จัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) (IS1/IS2/IS3) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ขึ้น
ส าหรับนักเรียนและครูใช้ประกอบการเรียนการสอน  

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี จึงขออนุญาตด าเนินการ ดังนี้ 

1. ส าเนาเอกสารคู่มือฯ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, ปีที่ 3, ปีที่ 4 และ ปีที่ 5  
ทุกคน จ านวน 2,043 ชุด 

2. ส าเนาเอกสารคู่มือฯ ส าหรับครกูลุ่มสาระฯการงานฯ ทุกคน จ านวน 23 ชุด 
 

   
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 
 

 
 

 
 (นายนพคุณ  สืบเลย) 
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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บล็อกเพื่อการเรียนการสอน IS โรงเรียนชุมแพศึกษา https://iscps2013.wordpress.com  
กรุณากดติดตาม เพ่ือรับทราบการอัพเดทของบล็อก 

จ านวนครั้งการเปิด 173,727 ครั้ง (ข้อมูล 1 พฤศจิกายน 2559) 


