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หลักสูตร & การเรยีนการสอน

ระบบการบริหารจัดการ

1

2
ผู้เรียนมีคุณภาพ

3



...การพัฒนาหลักสูตรทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ
กระทั่งถึงสถานศึกษา จะต้องสะท้อนคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน... รวมทั้งเป็น
กรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ  และ
ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย

(กระทรวงศึกษาธิการ , หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551)



Outcome



กระทรวงศึกษาธิการ

เตรียมทหารโรงเรียนทั่วไป
       ศูนย์การเรียน







คณุลกัษณะและศกัยภาพที่เป็นสากล

ความรู้พืน้ฐานยคุดิจิทลั (Digital-Age Literacy)

ทกัษะการคิดประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ (Inventive Thinking)

การส่ือสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication)

ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต (Life Skills)

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การสืบหาความรู้(Searching for 

Information)



กระบวนการพฒันาผู้ เรียนสูค่ณุภาพที่คาดหวงั

1. ตัง้ค าถาม/สมมตุฐิาน
 (Hypothesis Formulation) 

           2. สบืคน้ความรู ้

 (Searching for Information)

    4. สือ่สารและน าเสนอ 
(Effective Communication)

     5. บรกิารสงัคมและจติสาธารณะ
(Public Service)

3.การสรปุองคค์วามรู ้
(Knowledge Formation) 





 
 

 

(Research and Knowledge Formation)

(Communication and Presentation)

(Global Education and Social Service)

การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ความรู้

การสื่อสารและการน าเสนอ

การน าความรู้ไปใช้บริการสังคม



กระบวนการพฒันาผู้ เรียนสูค่ณุภาพที่คาดหวงั

1. ตัง้ค าถาม/สมมตุฐิาน
 (Hypothesis Formulation) 

           2. สบืคน้ความรู ้

 (Searching for Information)

    4. สือ่สารและน าเสนอ 
(Effective Communication)

     5. บรกิารสงัคมและจติสาธารณะ
(Public Service)

3.การสรปุองคค์วามรู ้
(Knowledge Formation) 



ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4-6

กลุ่มสาระการเรียนรู้
(รายวชิาพืน้ฐาน)

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สงัคมศึกษา

สขุศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

ภาษาตา่งประเทศ

รายวิชาเพิ่มเตมิ
1. การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
(Research and Knowledge Formation)
 ( 1-1.5 หน่วยกิต) จดัสอนทัง้ 2 รายวิชาตอ่เน่ืองกนั ใน

ชัน้ปีใดปีหนึ่ง

จดัสอนทัง้ 2 รายวิชา
ตอ่เน่ืองกนัในชัน้ปีใดปีหนึ่ง

2. การสื่อสารและการน าเสนอ
(Communication and Presentation)
 ( 1-1.5 หน่วยกิต)

กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน บรูณาการ IS 3  ในกิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ ในชัน้ปีท่ี
เก่ียวข้อง



การศึกษาค้นคว้า
และสรา้งองค์ความรู้

(Research and Knowledge 

Formation)

ตั้งประเด็นค าถาม สมมุติฐาน  
วางแผนด าเนินงาน ศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  สรุปองค์
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า

 เขียนรายงาน เอกสารวิชาการ
น าเสนอผลจากการศึกษาค้นคว้า 
โดยสื่อรูปแบบต่างๆ 

การสื่อสารและ
การน าเสนอ

(Communication and 

Presentation)

1- 1.5 หน่วยกิต
ตัดสินผลรายภาค

1- 1.5 หน่วยกิต
ตัดสินผลรายภาค



กลุ่มสาระการเรียนรู้ /  กจิกรรม
ระดบัมธัยมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม. 5 ม. 6
* กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณติศาสตร์
วทิยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

รายวชิาเพิม่เติม

กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์

IS1 IS2

IS3

IS1 IS2

IS3



การศกึษาค้นคว้า
และสร้างองค์ความรู้

(Research and 

Knowledge Formation)

ตัง้ประเดน็ค าถาม สมมตุิฐาน  

วางแผนด าเนินงาน ศกึษาค้นคว้า
ข้อมลูจากแหลง่ตา่งๆ  สรุปองค์
ความรู้ท่ีได้จากการศกึษาค้นคว้า

 เขียนรายงาน เอกสารวิชาการ
น าเสนอผลจากการศกึษาค้นคว้า 
โดยส่ือรูปแบบตา่งๆ 

การสื่อสารและ
การน าเสนอ

(Communication and 

Presentation)

1- 1.5 หน่วยกิต
ตดัสินผลรายภาค

1- 1.5 หน่วยกิต
ตดัสินผลรายภาค





เป้าหมายคณุภาพผู้ เรียน การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง
คุณภาพผู้เรียน ระดับประถมศกึษา มัธยมศกึษาตอนต้น มัธยมศกึษาตอน

ปลายป. 1-3 ป. 4-6

การตัง้ประเด็น
ค าถาม

-ต้ังค าถาม ข้อสงสัย
เก่ียวกับสิ่งใกล้ตัว

-ต้ังประเด็น/

ค าถามเก่ียวกับ
เร่ืองราวง่ายๆ 

สิ่งแวดล้อมหรือ
บุคคลใกล้ตัว

-ต้ังสมมุตฐิานและ
ให้เหตุผลโดยใช้
ความรู้จากสาขาวิชา
ต่างๆ

-ต้ังสมมุตฐิานและให้
เหตุผลทีส่นับสนุน
หรือโต้แย้งประเด็น
คามรู้ โดยใช้ความรู้
จากสาขาวชิาต่างๆ
และใช้ทฤษฎี

การสื่อสารและ
การน าเสนออยา่ง
มีประสทิธิภาพ

พูด เขียน หรือวาด
ภาพเพ่ือส่ือสาร
เร่ืองราวง่ายๆ ได้
อย่างชัดเจน ไม่
สับสน

-น าเสนอ อธิบาย
ส่ือสารเป็นล าดับ 

เข้าใจง่าย
-น าเสนอรูปแบบ
เด่ียวหรือกลุ่ม 

โดยใช้ส่ือที่
เหมาะสม

-เรียบเรียงและ
ถ่ายทอดความคิด
อย่างชัดเจน เป็น
ระบบ
-เขียนรายงาน
การศกึษาค้นคว้าเชิง
วชิาการ ความยาว 

2500 ค า
-อ้างอิงแหล่งความรู้

-เรียบเรียงและ
ถ่ายทอดความคิด
อย่างสร้างสรรค์ เป็น
ระบบ
-เขียนรายงาน
การศกึษาค้นคว้าเชิง
วชิาการ ความยาว  

4000 ค า
-อ้างอิงแหล่งความรู้





รายวชิาการศกึษาค้นคว้า
และสร้างองค์ความรู้

40% 30% 30%

ประเด็นท่ีฉนัสนใจ ไปแสวงหาค าตอบรอบรู้และเห็นคณุค่า



 1. ร่องรอยหลกัฐานในการศกึษาค้นคว้า แสวงหาความรู้

 2. ผลงานทางวิชาการ
                                             

3. ผลการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์
(IS 3) 



การวดัและประเมินผลการเรียนรู้

ด าเนินการตามข้อก าหนดและแนวปฏิบตัิของหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551

- ระดบัประถมศกึษาตดัสินผลเป็นรายปี 

- ระดบัมธัยมศกึษาตดัสนิผลเป็นรายภาค 

(ให้ระดับการตัดสินผลตามแนวปฏบัิตขิองหลักสูตรแกนกลาง)



การบริหารจัดการ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง



๑. นักเรียนศึกษาในประเด็นที่ตนเองสนใจ

๓. ไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในโรงเรียน

๒. ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการศึกษาค้นคว้า มิใช่ฟังบรรยาย



๑. ตารางสอน

๓. ครูผู้สอน
๒. แหล่งค้นคว้า



http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=Thailand+classroom&source=images&cd=&cad=rja&docid=r5pjsmXvSV7hmM&tbnid=m5jEuuWXtLkPDM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fenglish.hanban.org%2Farticle%2F2011-01%2F05%2Fcontent_215318.htm&ei=_1J_UeKmEIKGrAfntICYBw&bvm=bv.45921128,d.bmk&psig=AFQjCNF2yijomRq21JEB8e2IRIH3yZpJKQ&ust=1367385170815231




มม /ฝ/

ม. 3/1

ม. 3/2

ม. 3/3

ครูคนที่ 1 ครูคนที่ 2

ภาษาไทย

วิทย์

สงัคม

ศิลปะ



ประเด็นความเข้าใจ

 IS คือโครงงานหรือไม่
 ใครเป็นผู้ก าหนดประเด็นที่จะศึกษา
 การศึกษาคนคว้าควรเป็นกลุ่มหรือเดี่ยว

 ครูที่รับผิดชอบควรจบระดับปริญญาโท-เอก หรือ ครู คศ.3   
ใช่หรือไม่

 อะไรคือความแตกต่างระหว่างรายงาน IS กับรายงานทั่วไป


