คำอธิบำยรำยวิชำเพิม่ เติม
รายวิชา I๓๒๒๐๑ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้(Research and Knowledge Formation : IS ๑)
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ ภาคเรี ยนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชัว่ โมง
จานวน ๑.๐ หน่วยกิต
------------------------------------------ศึ กษาการตั้งคาถาม ระบุป ระเด็ นความรู ้ ในการส ารวจตรวจสอบหรื อศึ กษาค้นคว้าเรื่ องที่ ส นใจจาก
สถานการณ์ปัจจุบนั และสังคมโลก การตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรื อโต้แย้งประเด็นความรู ้โดย
ใช้ความรู ้จากสาขาวิชาต่างๆและมี ทฤษฎีรองรับสารสนเทศ การออกแบบวางแผนกาหนดขอบเขตและลาดับ
ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล การเลือกเทคนิ ควิธี การสารวจตรวจสอบข้อมูลทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
โดยใช้วสั ดุและเครื่ องมือ การรวบรวมข้อมูลจัดกระทาข้อมูลเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพโดยใช้หลักการทางสถิติ
การวิ เคราะห์ แ ละประเมิ น ความสอดคล้อ งของประเด็ น ความรู ้ กับ ข้อ สรุ ป ทั้ง ที่ ส นั บ สนุ น หรื อ ขัด แย้ง กับ
สมมติฐานและความผิดปกติของข้อมูล การเสนอแนวคิดใช้เทคนิควิธีการแก้ปัญหา การสารวจตรวจสอบเรื่ องที่
สนใจและนาความรู ้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ การบันทึกและอธิ บายผลการสารวจตรวจสอบ การค้นคว้า
เพิ่มเติมจากแหล่งความรู ้ต่างๆให้ได้ขอ้ มูลที่เชื่อถือได้และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู ้ที่คน้ พบ
โดยใช้ทกั ษะกระบวนการ ตั้งคาถาม ระบุประเด็น สารวจ ตรวจสอบ ค้นคว้า นาความรู ้ไปประยุกต์ใช้
ในการแก้ปัญหา ตั้งสมมติฐาน ให้เหตุผลโต้แย้ง ออกแบบวางแผน กาหนดขอบเขตลาดับขั้นตอน เก็บรวบรวม
ข้อมูล เลือกเทคนิค ใช้วสั ดุเครื่ องมือ จัดกระทาข้อมูล วิเคราะห์ประเมิน เสนอแนวคิด ใช้เทคนิควิธี นาความรู ้ที่
ได้ไปใช้ บันทึก อธิบาย
เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ จิตสาธารณะ ซื่อสัตย์สุจริ ต ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง
มีวินยั รักความเป็ นไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ มุ่งมัน่ ในการทางาน เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถใน
การแก้ปัญหา ความสามารถในการสื่ อสาร ความสามารถในการใช้ชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ผลกำรเรียนรู้
1. ตั้งคาถามระบุประเด็นความรู ้ที่สาคัญในการสารวจตรวจสอบหรื อศึกษาค้นคว้าเรื่ องที่สนใจจาก
สถานการณ์ปัจจุบนั และสังคมโลกได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ นาความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ในการแก้ปัญหา
ตระหนักเห็นคุณค่าของการมีจิตสาธารณะ
2. ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรื อโต้แย้งประเด็นความรู ้โดยใช้ความรู ้จากสาขาวิชาต่างๆ
และมีทฤษฎีรองรับอย่างสมเหตุสมผลตระหนักและเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์สุจริ ต

3. ออกแบบวางแผนกาหนดขอบเขตและลาดับขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใฝ่ เรี ยนรู ้
4.เลือกเทคนิควิธีการสารวจตรวจสอบข้อมูลทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้วสั ดุและเครื่ องมือ
สารสนเทศอย่างเป็ นระบบ ตระหนักและเห็นคุณค่าของการอยูอ่ ย่างพอเพียง
5. รวบรวมข้อมูลจัดกระทาข้อมูลเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้หลักการทางสถิติที่เหมาะสมและมี
ประสิ ทธิภาพตระหนักและเห็นคุณค่าของการมีวินยั
6.วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประเด็นความรู ้กบั ข้อสรุ ป ทั้งที่สนับสนุนหรื อขัดแย้งกับ
สมมติฐานและความผิดปกติของข้อมูลจากการสารวจ ตรวจสอบได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
7. เสนอแนวคิดใช้เทคนิควิธีการแก้ปัญหา การสารวจตรวจสอบเรื่ องที่สนใจและนาความรู ้ที่ได้ไปใช้
ในสถานการณ์ใหม่ โดยใช้กระบวนการคิดรายบุคคลหรื อรายกลุ่มให้ผอู ้ ื่นเข้าใจ มีจิตสานึกความเป็ นไทย รัก
ชาติศาสตร์กษัตริ ย ์
8. บันทึกและอธิบายผลการสารวจตรวจสอบ การค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู ้ต่างๆให้ได้ขอ้ มูลที่
เชื่อถือได้และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู ้ที่คน้ พบได้อย่างเหมาะสมและเห็นคุณค่าของการมุ่งมัน่ ในการ
ทางาน

โครงสร้างรายวิชา
รายวิชา I๓๒๒๐๑ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้(Research and Knowledge Formation : IS ๑)
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ ภาคเรี ยนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชัว่ โมง
จานวน ๑.๐ หน่วยกิต
ลำดับที่ ชื่ อหน่ วย
ผลกำรเรียนรู้
สำระสำคัญ
เวลำ
กำรเรียนรู้
เปิ ดประเด็น 1. ตั้งคาถามระบุประเด็นความรู ้ที่สาคัญใน 1. การตั้งคาถามระบุประเด็นความรู ้ 10
1
ปัญหา
การสารวจตรวจสอบหรื อศึกษาค้นคว้าเรื่ อง (Knowledge)หรื อหัวข้อ (Topic)
ที่สนใจจากสถานการณ์ปัจจุบนั และสังคม และ Public issace หรื อ Global
โลกได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ นา
2. ธรรมชาติของความรู ้
ความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ในการแก้ปัญหา
3.ลักษณะของความรู ้
ตระหนักเห็นคุณค่าของการมีจิตสาธารณะ 4.วิธีการสร้างความรู ้
2. ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุน 5.ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของกลุ่มสาระ
หรื อโต้แย้งประเด็นความรู ้โดยใช้ความรู ้
การเรี ยนรู ้ 8 กลุ่มสาระ
จากสาขาวิชาต่างๆและมีทฤษฎีรองรับอย่าง 6.ศาสตร์ สาขาวิชาความรู ้
สมเหตุสมผลตระหนักและเห็นคุณค่าของ 7.นักคิด บิดาของแต่ละศาสตร์
ความซื่อสัตย์สุจริ ต
ความรู ้
8. หลักการตั้งสมมติฐาน
9.การตั้งสมมติฐานจากประเด็น
ความรู ้
10.หลักการให้เหตุผล
11. การให้เหตุผลที่สนับสนุนหรื อ
โต้แย้งประเด็นความรู ้ต่างๆ

น้ำหนัก
คะแนน
25

ลำดับที่
2

3

ชื่ อหน่ วย
กำรเรียนรู้
ค้นคว้าหา
คาตอบ

ผลกำรเรียนรู้
3. ออกแบบวางแผนกาหนดขอบเขต
และลาดับขั้นตอนในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลอย่างมีประสิ ทธิภาพ ตระหนัก
และเห็นคุณค่าของการใฝ่ เรี ยนรู ้

สำระสำคัญ

เวลำ

1. การออกแบบ วางแผน กาหนด
20
ขอบเขตและขั้นตอนในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
2. การเลือกเทคนิควิธีการสารวจ
ตรวจสอบ
4.เลือกเทคนิควิธีการสารวจตรวจสอบ 3.การรวบรวมข้อมูลจากการ
ข้อมูลทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ สังเกตุ,สัมภาษณ์ อย่างมีประสิ ทธิภาพ
โดยใช้วสั ดุและเครื่ องมือสารสนเทศ 4. การจัดกระทาข้อมูลเชิงปริ มาณและ
อย่างเป็ นระบบ ตระหนักและเห็น
เชิงคุณภาพ
5. การใช้หลักสถิติที่เหมาะสมและมี
คุณค่าของการอยูอ่ ย่างพอเพียง
5. รวบรวมข้อมูลจัดกระทาข้อมูลเชิง ประสิ ทธิภาพ
ปริ มาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้
หลักการทางสถิติที่เหมาะสมและมี
ประสิ ทธิภาพตระหนักและเห็นคุณค่า
ของการมีวินยั
1. การวิเคราะห์และประเมินความ
คิดรอบคอบ 6.วิเคราะห์และประเมินความ
10
สอดคล้องของประเด็นความรู ้โดยใช้
เกิดปัญญำ สอดคล้องของประเด็นความรู ้กบั
ข้อสรุ ป ทั้งที่สนับสนุนหรื อขัดแย้งกับ วิธีการ อธิบายและอภิปราย
สมมติฐานและความผิดปกติของข้อมูล 2. การเสนอแนวคิด
จากการสารวจ ตรวจสอบได้อย่าง
3. การใช้เทคนิค การแก้ปัญหา
ถูกต้องและเหมาะสม
4. การตรวจสอบเรื่ องที่สนใจ
7. เสนอแนวคิดใช้เทคนิควิธีการ
5. การนาความรู ้ไปใช้ในสถานการณ์
แก้ปัญหา การสารวจตรวจสอบเรื่ องที่ ใหม่
สนใจและนาความรู ้ที่ได้ไปใช้ใน
6. การบันทึกและอธิบายผลของการ
สถานการณ์ใหม่ โดยใช้กระบวนการ สารวจ
คิดรายบุคคลหรื อรายกลุ่มให้ผอู ้ ื่น
เข้าใจ มีจิตสานึกความเป็ นไทย รักชาติ

น้ำหนัก
คะแนน
50

25

ศาสตร์กษัตริ ย ์
8. บันทึกและอธิบายผลการสารวจ
ตรวจสอบ การค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
แหล่งความรู ้ต่างๆให้ได้ขอ้ มูลที่เชื่อถือ
ได้และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู ้
ที่
รวม

40

100

การวัดผลและประเมินผล
รหัส I22201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ (IS1)
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 1 จานวนเวลา 40 ชัว่ โมง/ภาค จานวน 1.0 หน่วยกิต

หน่วยการ
สาระสาคัญ
เรี ยนรู ้
เปิ ดประเด็น 1. การตั้งคาถามระบุประเด็นความรู ้
ปัญหา
(Knowledge)หรื อหัวข้อ (Topic)
และ Public issace หรื อ Global
2. ธรรมชาติของความรู ้
3.ลักษณะของความรู ้
4.วิธีการสร้างความรู ้
5.ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ 8 กลุ่มสาระ
6.ศาสตร์ สาขาวิชาความรู ้
7.นักคิด บิดาของแต่ละศาสตร์
ความรู ้
8. หลักการตั้งสมมติฐาน
9.การตั้งสมมติฐานจากประเด็น
ความรู ้
10.หลักการให้เหตุผล
11. การให้เหตุผลที่สนับสนุนหรื อ
โต้แย้งประเด็นความรู ้ต่างๆ

ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง/ จานวน
อัตราส่วนคะแนน
ตัวชี้วดั
เวลา ก่อน กลาง หลัง ปลาย รวม
1. ตั้งคาถามระบุประเด็น
10
10 5
5
5
25
ความรู ้ที่สาคัญในการสารวจ
ตรวจสอบหรื อศึกษาค้นคว้า
เรื่ องที่สนใจจากสถานการณ์
ปัจจุบนั และสังคมโลกได้
อย่างครอบคลุมและเชื่อถือ
ได้ นาความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์
ในการแก้ปัญหาตระหนัก
เห็นคุณค่าของการมีจิต
สาธารณะ
2. ตั้งสมมติฐานและให้
เหตุผลที่สนับสนุนหรื อ
โต้แย้งประเด็นความรู ้โดยใช้
ความรู ้จากสาขาวิชาต่างๆ
และมีทฤษฎีรองรับอย่าง
สมเหตุสมผลตระหนักและ
เห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์
สุจริ ต

หน่วยการ
เรี ยนรู ้
ค้นคว้าหา
คาตอบ

การวัดผลและประเมินผล
รหัส I22201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ (IS1)
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 1 จานวนเวลา 40 ชัว่ โมง/ภาค จานวน 1.0 หน่วยกิต
สาระสาคัญ
ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง/
จานวน
อัตราส่วนคะแนน
ตัวชี้วดั
เวลา ก่อน กลาง หลัง ปลาย รวม
1. การออกแบบ วางแผน
3. ออกแบบวางแผนกาหนด
20
15 10 15 10 50
กาหนดขอบเขตและขั้นตอนใน ขอบเขตและลาดับขั้นตอนใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างมี
2. การเลือกเทคนิควิธีการสารวจ ประสิ ทธิภาพ ตระหนักและ
ตรวจสอบ
เห็นคุณค่าของการใฝ่ เรี ยนรู ้
3.การรวบรวมข้อมูลจากการ
4.เลือกเทคนิควิธีการสารวจ
สังเกตุ,สัมภาษณ์ อย่างมี
ตรวจสอบข้อมูลทั้งเชิงปริ มาณ
ประสิ ทธิภาพ
และเชิงคุณภาพ โดยใช้วสั ดุ
4. การจัดกระทาข้อมูลเชิง
และเครื่ องมือสารสนเทศอย่าง
ปริ มาณและเชิงคุณภาพ
เป็ นระบบ ตระหนักและเห็น
5. การใช้หลักสถิติที่เหมาะสม คุณค่าของการอยูอ่ ย่างพอเพียง
และมีประสิ ทธิภาพ
5. รวบรวมข้อมูลจัดกระทา
ข้อมูลเชิงปริ มาณและเชิง
คุณภาพ โดยใช้หลักการทาง
สถิติที่เหมาะสมและมี
ประสิ ทธิภาพตระหนักและ
เห็นคุณค่าของการมีวินยั

หน่วยการเรี ยนรู ้
คิดรอบคอบเกิด
ปัญญา

การวัดผลและประเมินผล
รหัส I22201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ (IS1)
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 1 จานวนเวลา 40 ชัว่ โมง/ภาค จานวน 1.0 หน่วยกิต
สาระสาคัญ
ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง/ตัวชี้วดั จานวน
อัตราส่วนคะแนน
เวลา ก่อน กลาง หลัง ปลาย รวม
1. การวิเคราะห์และประเมิน 6.วิเคราะห์และประเมินความ
10
5
5
5
10 25
ความสอดคล้องของประเด็น สอดคล้องของประเด็นความรู ้
ความรู ้โดยใช้วิธีการ อธิบาย กับข้อสรุ ป ทั้งที่สนับสนุนหรื อ
และอภิปราย
ขัดแย้งกับสมมติฐานและความ
2. การเสนอแนวคิด
ผิดปกติของข้อมูลจากการ
3. การใช้เทคนิค การ
สารวจ ตรวจสอบได้อย่าง
แก้ปัญหา
ถูกต้องและเหมาะสม
4. การตรวจสอบเรื่ องที่สนใจ 7. เสนอแนวคิดใช้เทคนิค
5. การนาความรู ้ไปใช้ใน
วิธีการแก้ปัญหา การสารวจ
สถานการณ์ใหม่
ตรวจสอบเรื่ องที่สนใจและนา
6. การบันทึกและอธิบายผล ความรู ้ที่ได้ไป
ของการสารวจ
ใช้ในสถานการณ์ใหม่ โดยใช้
กระบวนการคิดรายบุคคลหรื อ
รายกลุ่มให้ผอู ้ ื่นเข้าใจ มี
จิตสานึกความเป็ นไทย รักชาติ
ศาสตร์กษัตริ ย ์
8. บันทึกและอธิบายผลการ
สารวจตรวจสอบ การค้นคว้า
เพิ่มเติมจากแหล่งความรู ้ต่างๆ
ให้ได้ขอ้ มูลที่เชื่อถือได้และ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู ้
ที่

คำอธิบำยรำยวิชำเพิม่ เติม
รายวิชา I๓๒๒๐๒ การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation : IS ๒)
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ ภาคเรี ยนที่ ๒
เวลา ๔๐ ชัว่ โมง
จานวน ๑.๐ หน่วยกิต
-------------------------------------------------ศึกษา เรี ยบเรี ยง วางโครงร่ าง รู ปแบบขั้นตอนการเขียนตามหลักเกณฑ์องค์ประกอบและวิธีการเขียน
โครงร่ างรายงานเชิ งวิชาภาษาไทย/อังกฤษ เขียนรายงานเชิงวิชาภาษาไทยจานวน 4,000 คา/อังกฤษ 2,000 คา
โดยใช้ขอ้ มูลสารสนเทศอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล การนาเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุ ปจากประเด็นความรู ้และการ
เลือกรู ปแบบการนาเสนอ ใช้เทคโนโลยีในการนาเสนอข้อมูล นาความรู ้ไปเผยแพร่ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กบั
ชุมชนท้องถิ่นและประเทศ
โดยใช้ทกั ษะกระบวนการเรี ยบเรี ยง เขียนรายงานเชิงวิชาการ ใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ นาเสนอข้อมูล เลือก
รู ปแบบการนาเสนอ นาข้อค้นพบไปแก้ปัญหาและสร้างประโยชน์
เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์
กษัตริ ย ์ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีจิตสาธารณะ มีวินัย ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็ นไทย มุ่งมัน่ ในการทางาน
เกิดความสามารถในการคิด สื่ อสาร แก้ปัญหา ใช้ทกั ษะชีวิตและใช้เทคโนโลยี
ผลกำรเรียนรู้
1.เรี ยบเรี ยงวางโครงร่ าง รู ปแบบ ขั้นตอนการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครง
ร่ างรายงานเชิ งวิช าภาษาไทย/ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตระหนักและมี ความมุ่ งมั่นในการ
ทางาน
2.เขียนรายงานเชิ งวิชาภาษาไทยความยาว 4,000 คา/ภาษาอังกฤษ 2,000 คาโดยใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล มีมารยาทในการเขียนและตระหนักถึงการใฝ่ เรี ยนรู ้
3.นาเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุ ปจากประเด็นความรู ้ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ตและเลือกรู ปแบบการนาเสนอ
อย่างเหมาะสม
4.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอข้อมูลอย่างมีวินัยและเหมาะสมกับประเด็นความรู ้ที่เขียน
รายงานเชิงวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
5.นาความรู ้ที่ได้จากการค้นพบไปเผยแพร่ เป็ นผลงานการศึกษาค้นคว้าสู่ สาธารณะ ตระหนักและเห็น
คุณค่าของการอยูอ่ ย่างพอเพียง
6.เห็ น คุ ณ ค่ า ที่ ไ ด้จากการเขี ย นเชิ งวิช าการ น าข้อ ค้น พบไปแก้ปั ญ หาในการด าเนิ น ชี วิ ต เพื่ อ สร้ าง
ประโยชน์ให้กบั ชุมชนท้องถิ่นและประเทศ และมีจิตสานึกรักความเป็ นไทย และตระหนักถึงความรักชาติ ศาสน์
กษัตริ ย ์

โครงสร้ ำงหน่ วยกำรเรียนรู้
รายวิชา I๓๒๒๐๒ การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation : IS ๒)
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ ภาคเรี ยนที่ ๒
เวลา ๔๐ ชัว่ โมง
จานวน ๑.๐ หน่วยกิต
ลำดับที่
ชื่ อหน่ วยกำร
ผลกำรเรียนรู้
สำระสำคัญ
เวลำ
เรียนรู้
(ชั่วโมง)
1
สร้างสรรค์งาน 1.เรี ยบเรี ยงวางโครงร่ างรู ปแบบ 1.การเรี ยบเรี ยงวางโครงร่ าง
20
เขียน
รายงาน ขั้นตอนการเขียนตาม
รู ปแบบขั้นตอนการเขียนตาม
หลักเกณฑ์ องค์ประกอบและ
หลักเกณฑ์ องค์ประกอบและ
วิธีการเขียนโครงร่ างรายงานเชิง วิธีการเขียนโครงร่ างรายงานเชิง
วิชาภาษาไทย/อังกฤษได้อย่าง
วิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
ถูกต้องและเหมาะสม ตระหนัก 2.รู ้และเข้าใจองค์ประกอบของ
และมีความมุ่งมัน่ ในการทางาน การเขียนรายงานเชิงวิชาการ
2.เขียนรายงานเชิงวิชาการ
3.การเขียนโครงร่ างรายงานเชิง
ภาษาไทยความยาว 4,000 คา/
วิชาการที่ถูกต้องและเหมาะสม
อังกฤษ 2,000 คาโดยใช้ขอ้ มูล
4.การเขียนรายงานเชิงวิชา
สารสนเทศอ้างอิงแหล่งที่มาของ ภาษาไทยความยาว 4,000 คา/
ข้อมูล มีมารยาทในการเขียนและ ภาษาอังกฤษ 2,000 คา โดยใช้
ตระหนักถึงการใฝ่ เรี ยนรู ้
ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิง
แหล่งที่มาของข้อมูล เช่น
หนังสื อ วารสาร หนังสื อพิมพ์
วิทยานิพนธ์ และ อินเตอร์เน็ต
อย่างหลากหลาย
5.รู ้และเข้าใจมารยาทในการเขียน
โดยการเลือกใช้ภาษาที่ถูกต้อง
เช่น หลีกเลี่ยงการใช้คาภาษาพูด
คาภาษาถิ่น งดใช้คาฟุ่ มเฟื อย ไม่
ใช้คาที่มีความหมายกากวม

น้ำหนัก
คะแนน
50

โครงสร้ ำงหน่ วยกำรเรียนรู้
รายวิชา I๓๒๒๐๒ การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation : IS ๒)
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ ภาคเรี ยนที่ ๒
เวลา ๔๐ ชัว่ โมง
จานวน ๑.๐ หน่วยกิต
ลำดับที่ ชื่ อหน่ วยกำร
ผลกำรเรียนรู้
สำระสำคัญ
เวลำ
เรียนรู้
(ชั่วโมง)
2.
ประเด็นเด็ด
1.นาเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุ ปจาก
1.การนาเสนอข้อค้นพบ
16
ประเด็นความรู ้ดว้ ยความซื่อสัตย์
ข้อสรุ ปจากประเด็นโดยมีการ
สุจริ ตและเลือกรู ปแบบการนาเสนอ อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
อย่างเหมาะสม
2.การนาเสนอข้อมูลในรู ปแบบ
2.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ ของรู ปเล่มรายงาน
นาเสนอข้อมูลอย่างมีวินยั และ
3.การนาเสนอข้อมูลด้วยวาจา
เหมาะสมกับประเด็นความรู ้ที่เขียน 4.การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานเชิงวิชาภาษาไทย/
ในการนาเสนอข้อมูล เช่น การ
ภาษาอังกฤษ
นาเสนอด้วยโปรแกรม
PowerPoint หรื อสื่ อมัลติมีเดีย
3.
เผยแพร่ ผลงาน 1.นาความรู ้ที่ได้จากการค้นพบไป 1.การนาความรู ้ที่ได้จากการ
4
เผยแพร่ เป็ นผลงานการศึกษาค้นคว้า ค้นพบไปเผยแพร่ เป็ นผลงาน
สู่สาธารณะ ตระหนักและเห็นคุณค่า การศึกษาค้นคว้าสู่สาธารณะ
ของการอยูอ่ ย่างพอเพียง
2.การเห็นคุณค่าที่ได้จากการ
2.เห็นคุณค่าที่ได้จากการเขียนเชิง
เขียนเชิงวิชาการ นาข้อค้นพบ
วิชาการ นาข้อค้นพบไปแก้ปัญหา ไปแก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต
ในการดาเนินชีวิต เพื่อสร้าง
เพื่อสร้างประโยชน์ให้กบั
ประโยชน์ให้กบั ชุมชนท้องถิ่นและ ชุมชนท้องถิ่นและประเทศ และ
ประเทศ และมีจิตสานึกรักความเป็ น มีจิตสานึกรักความเป็ นไทย
ไทย และตระหนักถึงความรักชาติ และตระหนักถึงความรักชาติ
ศาสน์ กษัตริ ย ์
ศาสน์ กษัตริ ย ์

น้ำหนัก
คะแนน
40

10

หน่วยการ
เรี ยนรู ้
สร้างสรรค์
งานเขียน

การวัดผลและประเมินผล
รายวิชา I๓๒๒๐๒ การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation : IS ๒)
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 2 จานวนเวลา 40 ชัว่ โมง/ภาค จานวน 1.0 หน่วยกิต
สาระสาคัญ
ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง/ตัวชี้วดั จานวน
อัตราส่วนคะแนน
เวลา ก่อน กลาง หลัง ปลาย รวม
1.การเรี ยบเรี ยงวางโครงร่ าง 1.เรี ยบเรี ยงวางโครงร่ างรู ปแบบ
16
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รู ปแบบขั้นตอนการเขียนตาม รายงาน ขั้นตอนการเขียนตาม
หลักเกณฑ์ องค์ประกอบและ หลักเกณฑ์ องค์ประกอบและ
วิธีการเขียนโครงร่ างรายงาน วิธีการเขียนโครงร่ างรายงานเชิง
เชิงวิชาภาษาไทย/
วิชาภาษาไทย/อังกฤษได้อย่าง
ภาษาอังกฤษ
ถูกต้องและเหมาะสม ตระหนัก
2.รู ้และเข้าใจองค์ประกอบ และมีความมุ่งมัน่ ในการทางาน
ของการเขียนรายงานเชิง
2.เขียนรายงานเชิงวิชาการ
วิชาการ
ภาษาไทยความยาว 4,000 คา/
3.การเขียนโครงร่ างรายงาน อังกฤษ 2,000 คาโดยใช้ขอ้ มูล
เชิงวิชาการที่ถูกต้องและ
สารสนเทศ
เหมาะสม
อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล มี
4.การเขียนรายงานเชิงวิชา
มารยาทในการเขียนและ
ภาษาไทยความยาว 4,000 คา/ ตระหนักถึงการใฝ่ เรี ยนรู ้
ภาษาอังกฤษ 2,000 คา โดย
ใช้ขอ้ มูลสารสนเทศอ้างอิง
แหล่งที่มาของข้อมูล เช่น
หนังสื อ วารสาร
หนังสื อพิมพ์ วิทยานิพนธ์
และ อินเตอร์เน็ตอย่าง
หลากหลาย
5.รู ้และเข้าใจมารยาทในการ
เขียนโดยการเลือกใช้ภาษาที่
ถูกต้อง เช่น หลีกเลี่ยงการใช้
คาภาษาพูด คาภาษาถิ่น งดใช้
คาฟุ่ มเฟื อย ไม่ใช้คาที่มี
ความหมายกากวม

หน่วยการ
สาระสาคัญ
เรี ยนรู ้
ประเด็นเด็ด 1.การนาเสนอข้อค้นพบ
ข้อสรุ ปจากประเด็นโดยมี
การอ้างอิงแหล่งที่มาของ
ข้อมูล
2.การนาเสนอข้อมูลใน
รู ปแบบของรู ปเล่มรายงาน
3.การนาเสนอข้อมูลด้วยวาจา
4.การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการนาเสนอ
ข้อมูล เช่น การนาเสนอด้วย
โปรแกรมPowerPoint หรื อ
สื่ อมัลติมีเดีย
เผยแพร่ 1.การนาความรู ้ที่ได้จากการ
ผลงาน ค้นพบไปเผยแพร่ เป็ นผลงาน
การศึกษาค้นคว้าสู่สาธารณะ
2.การเห็นคุณค่าที่
ได้จากการเขียนเชิงวิชาการ
นาข้อค้นพบไปแก้ปัญหาใน
การดาเนินชีวิต เพื่อสร้าง
ประโยชน์ให้กบั ชุมชน
ท้องถิ่นและประเทศ และมี
จิตสานึกรักความเป็
นไทย และตระหนักถึงความ
รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์

ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง/ตัวชี้วดั
1.นาเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุ ปจาก
ประเด็นความรู ้ดว้ ยความซื่อสัตย์
สุจริ ตและเลือกรู ปแบบการ
นาเสนออย่างเหมาะสม
2.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
นาเสนอข้อมูลอย่างมีวินยั และ
เหมาะสมกับประเด็นความรู ้ที่
เขียนรายงานเชิงวิชาภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษ

1.นาความรู ้ที่ได้จากการค้นพบไป
เผยแพร่ เป็ นผลงานการศึกษา
ค้นคว้าสู่สาธารณะ ตระหนักและ
เห็น
คุณค่าของการอยูอ่ ย่างพอเพียง
2.เห็นคุณค่าที่ได้จากการเขียนเชิง
วิชาการ นาข้อค้นพบไปแก้ปัญหา
ในการดาเนินชีวิต เพื่อสร้าง
ประโยชน์ให้กบั ชุมชนท้องถิ่น
และประเทศ และมีจิตสานึกรัก
ความเป็ นไทย และตระหนักถึง
ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์

จานวน
อัตราส่วนคะแนน
เวลา ก่อน กลาง หลัง ปลาย รวม
16
10 10 10 10 40

4

10

10

