
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

loT : Internet of Things (IoT) คือ การที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถ
เช่ือมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องป้อนข้อมูล การเชื่อมโยงนี้ง่ายจนทำให้
เราสามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ 
ไปจนถึงการเช่ือมโยงการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ากับ
การใช้งานอื่นๆ จนเกิดเป็นบรรดา Smart ต่างๆ ได้แก่ Smart Device, Smart Grid, Smart 
Home, Smart Network, Smart Intelligent Transportation ทั้งหลายที่เราเคยได้ยินนั่นเอง 
ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเพียงสื่อกลางในการส่งและแสดงข้อมูลเท่านั้น 

M2M : Machine to Machine คือเทคโนโลยีที่ทำให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถส่งข้อมูล
ระหว่างกันเองได้ โดยข้อมูลจะถูกส่งไปยัง Application ซึ่งทำหน้าที่ แปลงข้อมูลดิบให้เป็นข้อมูล
ที่มีความหมายและใช้ในการตัดสินใจได้ การทำงานด้วยกลไกลช่วยลดความยุ่งยาก และต้นทุนใน
กระบวนการเก็บข้อมูลที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอได้อย่างมหาศาล และยังทำให้สามารถสร้างระบบที่
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงที ตัวอย่างหนึ่งการใช้งาน M2M คือระบบ  Smart 
Grid ซึ่งเป็นระบบวัดค่าการใช้งานไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยี  

https://www.dtc.co.th/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/


 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 
   1. การตั้งประเด็นคำถาม/สมมติฐาน (Hypothesis Formulation) เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด 
สังเกต ตั้งข้อสงสัย ตั้งคำถามอย่างมีเหตุผล 

              2. การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) เป็นการฝึก
แสวงหาความรู้ ข้อมูล และสารสนเทศ จากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต หรือจาก
การปฏิบัติทดลอง เป็นต้น 
              3. การสรุปองค์ความรู้ (Knowledge Formation) เป็นการฝึกนำความรู้และสารสนเทศหรือข้อมูล
ที่ได้จากการอภิปราย การทดลอง มาคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเป็นองค์ความรู้ 
              4. การสื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) เป็นการฝึกให้
ความรู้ที่ได้มานำเสนอและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดความเข้าใจ 
              5. การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) เป็นการนำความรู้สู่การปฏิบัติ ซึ่งผู้เรียน
จะต้องมีความรู้ในบริบทรอบตัวและบริบทโลกตามวุฒิภาวะที่เหมาะสม โดยจะนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ 
 



 

 
 

 
 

 
 

 



 
การบริหารจัดเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study : IS) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ที ่ แผนการเรียน ห้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายเหตุ 
1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 1 วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) ม.5 ภาคเรียนที่ 2 

2 วิทยาศาสตร์ (เคมี) ม.5 ภาคเรียนที่ 2 
๒ วิทย์-คณิต-คอมพิวเตอร์ 3 คอมพิวเตอร์ ม.5 ภาคเรียนที่ 2 
๓ ศิลป์-คำนวณ 4 คณิตศาสตร์ ม.4 ภาคเรียนที่ 2 

5 ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ม.4 ภาคเรียนที่ 2 
๔ ภาษาไทย-สังคมศึกษา 6 สังคมศึกษา(หลักสูตรสุจริต) ม.4 ภาคเรียนที่ 2 
๕ ศิลป์-ภาษาจีน 7 ภาษาตา่งประเทศ (จีน) ม.4ภาคเรียนที่ 2 

 

• คำอธิบายรายวิชา IS1 IS2  IS3 (นำเสนอผลงาน สู่สาธารณชน Open House) ให้มีความต่อเนื่องกัน 

• เอกสารประกอบการเรียนรู้ ใบงาน ใบความรู้ /รูปแบบการวัดและประเมินผล  

• การนำเสนอใช้สื่อ และสื่อเทคโนโลยี Program /E-book ลงในเว็บไซต์ 
• รูปแบบการรายงานผลการจัดการเรียนรู้ 

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปี
ที่ 1 

มัธยมศึกษาปี
ที่ 2 

มัธยมศึกษาปี
ที่ 3 

มัธยมศึกษาปี
ที่ 4 

มัธยมศึกษาปี
ที่ 5 

มัธยมศึกษาปี
ที่ 6 

ครูที่ปรึกษา
ร่วม 

IS2 

 
 
 

     

 

 
 

เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

คุณภาพผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.  การตั้งประเด็นคำถาม/ 
สมมุติฐานอย่างมีเหตุผล
(Hypothesis 
Formulation) 
 
 

-  ตั้งประเด็น/คำถามในเรื่องที่ตน
สนใจโดยเริ่มจากตัวเองเชื่อมโยงกับ
ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ 
-  ตั้งสมมุติฐานและให้เหตุผล โดยใช้
ความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ 

-  ตั้งประเด็น/คำถามเกี่ยวกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และสังคมโลก 
-  ตั้งสมมุติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุน
หรือโต้แย้งประเด็นความรู้จากสาขาวิชา
ต่าง ๆ และมีทฤษฎีรองรับ 



 
2.  การสืบค้นความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ
หรือจากการปฏิบัติ ทดลอง 
(Searching for 
Information) 
 

-  ศึกษา  ค้นคว้า  แสวงหาความรู้
เกี่ยวกับ สมมุติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่ง
เรียนรู้หลากหลาย (เช่น  ห้องสมุด  
แหล่งเรียนรู้ทางออนไลน์  วารสาร  
การปฏิบัติทดลอง  หรืออ่ืน ๆ) 
-  ออกแบบ  วางแผน  รวบรวมข้อมูล
โดยใช้ระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-  ใช้กระบวนการกลุ่มในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้
จากวิชาสาขาต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
-  ทำงานบรรลุผลตามเป้าหมาย
ภายในกรอบการดำเนินงานที่กำหนด  
โดยการกำกับดูแลช่วยเหลือของครู
อย่างต่อเนื่อง 

-  ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ ข้อมูลและ
สารสนเทศ โดยระบุ แหล่ง 
เรียนรู้ ทั้งปฐมภูมิ และทุติยภูมิ 
-  ออกแบบ  วางแผนรวบรวมข้อมูลโดยใช้
กระบวนการ    รวบรวมข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-  ใช้กระบวนการกลุ่มแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นโดยใช้ความรู้จากวิชาสาขาต่าง ๆ 
และพิจารณาความรู้อย่างมีวิจารณญาณ
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
-  ทำงานบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยคำแนะนำของครูที่ให้
คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

คุณภาพผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3.  การสรุปองค์ความรู้ 
(Knowledge  
Formation) 
 
 
 
 
 

-  วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิธีการที่
เหมาะสม 
-  สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้  
อภิปรายผลและเปรียบเทียบ
เชื่อมโยงความรู้ 
-  เสนอแนวคิด  วิธีแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ 

-  อธิบายความเป็นมาของศาสตร์หลักการ  
และวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษาค้นคว้า 
-  วิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม 
-  สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้อภิปราย
ผล  เปรียบเทียบเชื่อมโยงความรู้ 
-  เสนอแนวคิด  วิธีแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ 



 
4.  การสื่อสารและ          
การนำเสนออย่างมี
ประสิทธิภาพ (Effective 
Communication) 
 

-  เรียบเรียงและถ่ายทอด
ความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบ 
-  นำเสนอในรูปแบบเดี่ยว โดย
ใช้สื่อประกอบหลากหลาย 
-  เขียนรายงานการค้นคว้าศึกษา
ค้นคว้าเชิงวิชาการความยาว  
2,500  คำ 
-  อ้างอิงแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้
อย่างหลากหลาย 
-  เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 

-  เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่าง
สร้างสรรค์ เป็นระบบ 
-  นำเสนอในรูปแบบเดี่ยว  หรือกลุ่มเป็น
ภาษาไทย  หรือภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่หลากหลาย 
-  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิง
วิชาการเป็นภาษาไทยความยาว  4,000  คำ  
หรือภาษาอังกฤษความยาว  2,000  คำ 
-  อ้างอิงแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
-  ใช้การสนทนา/วิพากษ์ผ่านสื่อ
อีเล็กทรอนิกส์  เช่น  e-conference, 
social  media  online 

5.  การนำความรู้ไปใช้
บริการสังคม 
 

-  นำความรู้ไปประยุกต์
สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อโรงเรียน
และชุมชน 
-  เผยแพร่ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จาก 
การลงมือปฏิบัติเพื่อประโยชน์  
ต่อโรงเรียนและชุมชน 

-  นำความรู้ไปประยุกต์ 
สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมและโลก 
-  เผยแพร่ความรู้และ 
ประสบการณ์ที่ได้จาก 
การลงมือปฏิบัติเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและ
โลก 

 



 
คำอธิบายรายวิชา 

รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) IS1 
รายวิชาเพ่ิมเติม I30201 สายวิทย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
รายวิชาเพ่ิมเติม I30201 สายศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

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

 
ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา /ตั้งคำถามเก่ียวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก ตั้งสมมติฐาน

และให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้ โดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆและมีทฤษฎีรองรับ ออกแบบ
วางแผน รวบรวมข้อมูล ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ และ
สารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งเรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
ครบถ้วนสมบูรณ ์วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้และร่วมกัน  มีกระบวนการกลุ่มใน
การการวิพากษ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ เสนอแนวคิด วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
ด้วยกระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ 
สังเคราะห์สรุป อภิปรายผลเปรียบเทียบเชื่อมโยงความรู้ ความเป็นมาของศาสตร์ เข้าใจหลักการและวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษา 
เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

ผลการเรียนรู้  
1. ตั้งประเด็นปัญหา จากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก  
2. ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้โดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่างๆและมีทฤษฎี

รองรับ  
3. ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ  
4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก จากแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  
5. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล  
6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม  
7. สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม  
8. เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ เวลา น้ำหนัก
คะแนน 

1 เปิดประเด็นปัญหา 

 

1. ตั้งประเด็นปัญหา จากสถานการณ์
ปัจจุบันและสังคมโลก 

2. ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผล 

ที่สนับสนุน หรือโต้แย้งประเด็น
ความรู้โดยใช้ความรู้จากสาขา วิชา
ต่าง ๆ และมีทฤษฎีรองรับ 

3. ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการ
รวบรวมข้อมูล 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- การตั้งประเด็น
ปัญหาและการตั้ง
คำถาม 

- การ
ตั้งสมมติฐานและ
ให้เหตุผล 

- การออกแบบ 
วางแผน ใช้
กระบวนการ
รวบรวมข้อมูล 

 

10 / 16 30 

2 

 

ปรารถนาคำตอบ 

 

4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้
เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก จากแหล่ง
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

5. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ 

ของแหล่งที่มาของข้อมูล 

6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติ 
ที่เหมาะสม 

- การศึกษา 
ค้นคว้าแสวงหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ 

- การตรวจสอบ 
ความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งที่มา
ของข้อมูล 

- วิเคราะห์ข้อมูล 

20 / 26 40 

 

3 รอบคอบมีปัญญา 7. สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ 
ด้วยกระบวนการกลุ่ม 

8. เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการ
ค้นพบแผนการทำงาน 

ของนักเรียน 

- การสังเคราะห์
ข้อมูล 

- การสรุปองค์
ความรู้ 

- การแสดง
ความคิดและการ
แก้ปัญหา 

10 / 18 30 

รวม 40 / 60 100 



 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ  (Communication and Presentation) : IS2 

รายวิชาเพ่ิมเติม I30202 สายวิทย์ ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
รายวิชาเพ่ิมเติม I30202 สายศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
เงื่อนไขการเรียน: ผู้เรียนต้องผ่านการเรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้มาก่อน 

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

ศึกษา เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค์จากรายวิชา IS1 (Research and Knowledge 
Formation) เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก โดยเขียนโครงร่าง บทนำ เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปของรายงาน
การศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการเป็นภาษาไทยความยาว จานวน 4,000 คำ หรือ เป็นภาษาอังกฤษ ความยาว 2,000 คำ  มี
การอ้างอิงแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้อย่างหลากหลายเชื่อถือได้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เรียบเรียงและถ่ายทอด
สื่อสาร นำเสนอความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบ มีการนำเสนอในรูปแบบเดี่ยว (Oral individual) หรือกลุ่ม (Oral 
panel presentation) โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย และมีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ เพ่ือให้เกิดทักษะในการ
เขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและ
ถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ  

ผลการเรียนรู้  
1. วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ ์องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง  
2. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการเป็นภาษาไทยความยาว  4,000 คำ หรือ ภาษาอังกฤษ ความยาว 

2,500 คำ  
3. นาเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว (Oral individual presentation) หรือกลุ่ม 

(Oral panel presentation) โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย  
4. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ โดยใช้การสนทนา / วิพากษ์ผ่านสื่ออิเลคทรอนิค เช่น e-conference, social 

media online  
5. เห็นประโยชน์และคุณค่าการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมการสื่อสารและการนำเสนอ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 หน่วยที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ ชั่วโมง 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 Design Outline 1. วางโครงร่างการเขียน 
ตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบ
และวิธีการเขียนโครงร่าง 
 

- การเขียนโครงร่างรายงาน
การศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ  
- หลักเกณฑ์ องค์ประกอบและ
วิธีการเขียนโครงร่าง 

10  30 

2 Writing Report 2. เขียนรายงานการศึกษา
ค้นคว้าเชิงวิชาการภาษาไทย 
ความยาว 4,000 คำ หรือ
ภาษาอังกฤษ ความยาว 
2,500 คำ 

- การเขียนรายงานการศึกษา
ค้นคว้าเชิงวิชาการภาษาไทย หรือ
ภาษาอังกฤษ 

18  40 

3 Show and Share 3. นำเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุป
จากประเด็นที่เลือก 
ในรูปแบบเดี่ยว (Oral 
individual presentation) 
หรือกลุ่ม (Oral panel 
presentation) โดยใช้ 
สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย 
4. เผยแพรผ่ลงานสู่
สาธารณะ โดยใช้การ 
สนทนา / วิพากษ์ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
e-conference, social 
media online 
5. เห็นประโยชน์และคณุค่า
ในการสร้างสรรค์งานและ
ถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้แก่
สาธารณะ 

- การนำเสนอและการเผยแพร่
ผลงานการเขียนรายงานการศึกษา
ค้นคว้า  
- การเลือกรูปแบบและสื่อ
ประกอบการนำเสนอผลงาน 
- คุณค่าของการสร้างสรรค์งานและ
ถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู ้

12  30 

รวม 40 100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คำอธิบายรายวิชา 

รายวิชา การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity : IS3) 
รายวิชาเพ่ิมเติม I30203  สายวิทย์ ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
รายวิชาเพ่ิมเติม I30203 สายศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

……………………………………………………. 
เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนนำความรู้หรือที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า และเรียนรู้จากรายวิชาเพ่ิมเติม 
การศึกษาค้นคว้า และการสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation-IS1) และการสื่อสารการนำเสนอ 
(Communication and Presentation-IS2) ไปสู่การปฏิบัติในการสร้างสรรค์ โครงงาน/โครงการต่างๆ ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสาธารณะหรือบริการสังคม ชุมชน ประเทศหรือสังคมโลก มีการกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ วางแผน 
การทำงาน และตรวจสอบความก้าวหน้า วิเคราะห์ วิจารณ์ผลที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมหรือโครงงาน/โครงการโดยใช้
กระบวนการกลุ่มเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะ การคิดสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ไม่มีคา่จ้างตอบแทน เป็นกิจกรรมที่ให้ มี
ความตระหนักรู้ มีสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม 
เป้าหมายการดำเนินกิจกรรม  

1. วิเคราะห์องค์ความรู้หรือประสบการณ์จากการเรียนในสาระ IS1 และ IS2 เพ่ือ 
กำหนดแนวทางไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (Public Service) 
2. เขียนเป้าหมาย/วัตถปุระสงค์ เคา้โครง กิจกรรม/โครงงานและแผนปฏิบัติ 
โครงงาน/โครงการ  
3. ปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบความก้าวหน้าทางการปฏิบัติโครงงาน/โครงการ  
4. ร่วมแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิพากษ์ การปฏิบัติโครงงาน/ โครงการ  
5. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงงาน/โครงการ และแสดงความรูส้ึกความคิดเห็น  
ต่อผลการปฏิบัติงานหรือกิจกรรม ซึ่งแสดงถึงการตระหนักรู้ มีสำนึกความ 
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การจัดกิจกรรมการนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity:IS3) 

 การจัดกิจกรรมการนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม(Social Service Activity:IS3)เป็นการนำ 
องค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้าและสรุปองค์ความรู้ และการสื่อสารและนำเสนอไปใช้บริการสังคม โดยจัดกิจกรรมการ
นำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม ในลักษณะของกิจกรรม / โครงงาน / โครงการ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์  
โดยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นการนำความรู้ไปประยุกต์สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมและโลก และเผยแพร่
ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการลงมือปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและโลก 
ดังแสดงในแผนผัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนผังแสดงข้ันตอนการจัดกิจกรรมการนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1) ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ลำดับ กิจกรรม ชั่วโมง หมายเหตุ 
1 วิเคราะห์องค์ความรู้เพื่อกำหนดแนวทางการนำไปประยุกต์ ใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อ

โรงเรียนและชุมชน เช่น 
   - สิ่งแวดล้อม  
   - ปัญหาและผลกระทบต่อวิถีชีวิต การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม 
   - การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
   - แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (เลือกเฉพาะเรื่องที่สนใจจะอนุรักษ์) 
      ฯลฯ  

 

 

2 วางแผนการทำกิจกรรมเพื่อนำความรู้ไปสรา้งประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน 
โดยจดัทำรายละเอียดและตารางเวลาในการปฏิบตัิกิจกรรมตามโครงการ / โครงงาน / 
กิจกรรมที่จะดำเนินการ เช่น 
   - โครงการเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   - โครงการรณรงค์สรา้งจิตสำนึก เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   - โครงการผลติสื่อการเรยีนรู้เพือ่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
     ฯลฯ 

 

 

3 ปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทินท่ีกำหนด เช่น 
   - ปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทินการดำเนินงานโครงการเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   - ปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทินการดำเนินงานโครงการรณรงคส์ร้างจติสำนึก เรื่อง การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   - ปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทินการดำเนินงานโครงการผลิตสื่อการเรยีนรู้เพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
     ฯลฯ 

 

 

4 สรุปผลการดำเนินกจิกรรม เช่น 
   - บันทึกผลการดำเนินกิจกรรม  
   - สะท้อนความคิดเห็นของตน / ชุมชนในการทำกิจกรรม 
   - อภิปรายและสรุปผลการดำเนนิกิจกรรม 
     ฯลฯ 

 

 

5 เผยแพรผ่ลงานในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น  
   - จัดทำแผ่นพับเผยแพรผ่ลงาน 
   - จัดทำเว็บไซต์ หรือเผยแพร่ผลงานในเว็บไซต ์
   - จัดทำ Facebook หรือเผยแพร่ผลงานใน Facebook 
- จัดทำป้ายนิเทศ หรือไวนิลเผยแพร่ผลงาน 
   - จัดทำ CD DVD เผยแพร่ผลงาน 
   - จัดนิทรรศการเผยแพรผ่ลงาน 
     ฯลฯ 

 

 

รวม   
  
 
 



 
2) ตัวอย่างปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมการนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   

ชื่อกิจกรรม ................................................   ภาคเรียนที.่..................ปกีารศึกษา............................ 
 

สัปดาห์ท่ี วัน เดือน ป ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
  - รับสมัครสมาชิก   
  - ช้ีแจงวัตถุประสงค์และร่วมวางแผนการดำเนินกิจกรรม   
  - เขียนโครงการ   
  - กำหนดขอบข่ายและวางแผนพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ   
  - นำเสนอแผนพัฒนาต่อครูที่ปรึกษา   
  - ประชุมปรับปรุงแผนและเตรียมแบ่งงานในความรับผิดชอบ   
  - กิจกรรมที่ 1…………….…..   
  - กิจกรรมที่ 2…………………   
  - สรุปผลการดำเนินงานระยะที่ 1   
  - จัดป้ายนิเทศแสดงผลงาน   
  - กิจกรรมที่ 3………………..   
  - กิจกรรมที่ 4………………..   
  - สรุปผลการดำเนินงานระยะที่ 2   
  - จัดป้ายนิเทศแสดงผลงาน   
  - ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน   
  - เสนอ (ร่าง) รายงานต่อครูที่ปรึกษาโครงการ   
  - ครูที่ปรึกษาตรวจแก้ไขผลงาน   
  - จัดทำรูปเลม่รายงานฉบับสมบูรณ์    
  - นำเสนอบทสรุปต่อโรงเรียนและประเมินผลโครงการ   

 
1) ตัวอย่างกิจกรรมการนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคมเรื่อง ส่ิงแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   

ตัวอย่างกิจกรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนนำองค์ความรู้ที่ศึกษาค้นคว้ามาใช้ในการหาแนวทางและวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสมกับตนเอง ชุมชน สังคมและโลก 
 2. เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการเก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   

3. เพ่ือปลูกฝังเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มเป้าหมาย 
  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
ผลงาน (เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถ) 

  - จัดทำแผ่นพับเผยแพร่ผลงาน 
  - จัดทำเว็บไซต์ หรือเผยแพร่ผลงานในเว็บไซต์ 
  - จัดทำ Facebook หรือเผยแพร่ผลงานใน Facebook 
  - จัดทำป้ายนิเทศ หรือไวนิลเผยแพร่ผลงาน 
  - จัดทำ CD DVD เผยแพร่ผลงาน 
  - จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน 

     ฯลฯ 



 
วิธีดำเนินการ 
 1. ครูชี้แจงและแจ้งวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้กิจกรรมการนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม 
 2. นักเรียนวิเคราะห์องค์ความรู้เพื่อกำหนดแนวทางการนำไปประยุกต์ ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน

และชุมชน 
3. นักเรียนวางแผนการทำกิจกรรมเพ่ือนำความรู้ไปสร้างประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน 

โดยจัดทำรายละเอียดและตารางเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ / โครงงาน / กิจกรรมที่จะดำเนินการ 
4. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทินที่กำหนด 
5. นักเรียนสรุปผลการดำเนินกิจกรรม 
6. นักเรียนเผยแพร่ผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย 
7. ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผลงาน และสรุปบทเรียน 

สื่อและอุปกรณ์ (เลือกให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่จัด) 
 วัสดุ อุปกรณ์ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของจริง ของจำลอง  
การวัดและประเมินผล 

1. การสังเกตและตรวจผลงาน / การปฏิบัติจริง 
2. แบบประเมินและเกณฑ์การประเมินผลงาน / การปฏิบัติจริง 

 
สำหรับ IS3 ที่จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในส่วนของกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์มุ่งเน้นให้นักเรียน

นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมโลก ซึ่งครูที่ปรึกษาอาจกำหนด
จุดประสงค์สำคัญของกินกรรมได้ดังนี้ 

1.นักเรียนสามารถวางแผนการปฏิบัติกิจกรรมได้ 
2.นักเรียนสามารถจัดทำปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม 
3.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทินกำหนด 
4.นักเรียนสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม 
5.มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติกิจกรรม 
 
ครูที่ปรึกษาติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมตามจุดประสงค์สำคัญเป็นระยะๆและประเมินระดับคุณภาพ

ผู้เรียนตามกรอบสาระการเรียนรู้ IS3 เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมครบตามจุดประสงค์สำคัญหรือสิ้นภาคเรียน เพ่ือสรุปผล
การประเมินเป็น ผ่าน / ไม่ผ่าน ดังนี้ 

  
  ระดับคุณภาพ   สรุปผลการประเมิน 
       ดีมาก    ผ่าน 
       ดี     ผ่าน 
      พอใช้    ผ่าน 
      ปรับปรุง    ไม่ผ่าน 
 
 
 



 



 
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู ้

• มุ่งวัดสมรรถนะที่เป็นองค์รวมของความรู้ ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะต่างๆ 
• วัดจากพฤติกรรม การกระทำ การปฏิบัติ ที่แสดงออกถึงความสามารถในการใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติและ

คุณลักษณะต่างๆ ตามเกณฑ์การปฏิบัติ (Performance Criteria) เป็นการวัดอิงเกณฑ์ ไม่ใช่อิงกลุ่ม และมี
หลักฐานการปฏิบัติ    
(สมรรถนะผู้เรียน  และ โดยยึดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)  

• เน้นการประเมินตามสภาพจริง   
1) จากสิ่งที่ได้ปฏิบัติและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน เช่น ประเมินจากการปฏิบัติ แฟ้มสะสมผลงาน 
ประเมินตนเอง ประเมินโดยเพื่อน               
2) ใช้สถานการณ์เป็นฐาน เช่นเตรียมบริบทเป็นข้อความ รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว สถานการณ์จำลอง 
สถานการณ์เสมือนจริงในคอมพิวเตอร์ 

• กรณีไม่ผ่านต้องได้รับการซ่อมเสริมจนกระทั่วผ่าน จึงจะก้าวไปสู่ลำดับขั้นต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดของโครงสร้างเครื่องมอืประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรยีน 
 

สมรรถนะ สมรรถนะย่อย/ตัวชี้วัด 
1. ความสามารถในการส่ือสาร 1.1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของ

ตนเอง ด้วยการพูดและการเขียน 
1.2 พูดเจรจาต่อรอง 
1.3 เลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร 
1.4 เลือกใช้วิธีการส่ือสาร 

2. ความสามารถในการคิด 2.1 คิดพื้นฐาน 
2.2 คิดขั้นสูง 

3. ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

3.1 ใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยการ วิเคราะห์ปัญหา วางแผนในการ
แก้ปัญหา ดำเนินการแก้ปัญหา ตรวจสอบและสรุปผล 
3.2 ผลลัพธ์ที่เกิดจากการแก้ปัญหา 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต 

4.1 นำกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
4.2 เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง 
4.3 ทำงานและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี ความสุข 
4.4 จัดการกับปัญหาและความขัดแย้งใน สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 
4.5 ปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม และสภาพแวดล้อม 

4.6 หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่ง ผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
5.ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี

5.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา ตนเองและสังคม 
5.2 มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี 

 
หมายเหตุ : ลักษณะเครื่องมือ แบบประเมินคุณภาพ (Rubic Score)  
               รายละเอียดอยู่ท่ีภาคผนวก 
 



 

 
 

ภาคผนวก



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 
 

 
 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


