
 

 

คู่มือการสอน  
Independent 1 : IS1  

รายวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 
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กลุ่มบริหารวิชาการ 

โรงเรียนวัดราชโอรส  เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

 



บันได 5 ขั้น ของการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
มีความสอดคล้องกับธรรมชาติวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

IS 1 
IS 2 
IS 3 

ตั้งประเด็นค าถาม/
สมมติฐานที่เกี่ยวกับ

สังคมโลก 
สืบค้นความรู้ สรุปองค์ความรู้ 

สื่อสารและ
น าเสนอ 

บริการสังคม 

(Self-Regulating) 

กระบวนการ GPAS 
(Gathering)  

ตั้งประเด็นค ำถำม/
สมมติฐำน 

(Processing) 
สืบค้นควำมรู้ 
รวบรวมข้อมูล  
จัดกระท ำข้อมูล 

(Applying) 
สรุปองค์ควำมรู้ 
สร้ำงทำงเลือก 
กำรใช้น ำไปใช ้

(Applying) 
สื่อสำรและ

น ำเสนอ กำรน ำ
ควำมรู้ไปใช ้

(Applying, Self-Regulating) 

น ำควำมรูไ้ปใช้ใน
ประโยชน์ต่อตนเอง 
บริกำรโรงเรียนและ

สังคม 

วิทยาศาสตร์ 
Engage 

ตั้งประเด็นค ำถำม/
สมมติฐำน 

Explore  
สืบค้น ส ำรวจ  
ท ำกำรทดลอง 

Explain 
น ำข้อสรุปมำอธบิำย

ปัญหำเรื่องรำว 

Elaborate & Evaluate 
ขยำยควำมรู้  

เขียนเผยแพร่ ประเมนิผล 
กระบวนกำรสืบค้น 
ประเมนิกำรสืบเสำะ 

Elaborate & Evaluate 
น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์

ต่อตนเอง 
บริกำรโรงเรียนและสังคม 

กระบวนการทาง
สังคมศาสตร์/

วิธีการ
ประวัติศาสตร ์

ตั้งประเด็นค ำถำม/
สมมติฐำน 

สืบค้น/ส ำรวจ/
ภำคสนำม/ท ำกำร

ทดลอง 
สรุปองค์ควำมรู ้

เขียนเผยแพร่ 
และน ำเสนอ 
ด้วยวิธีต่ำง ๆ 

น ำควำมรู ้
ไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง 

บริกำรโรงเรียน 
และสังคม 

กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

ปัญหำในชีวิตประจ ำวัน/
โจทย์ก ำหนดเป้ำหมำยใน

กำรแก้ปญัหำ 

แปลงข้อมูลเป็น
ภำษำคณิตศำสตร์ 
วำงแผนแก้ปัญหำ 

ทบทวน 
ประเมินข้อสรุป 

จำกกำรแกป้ัญหำ  
สรุปองค์ควำมรู้ 

สื่อสำรน ำเสนอ 
ให้เหตุผล 

ด้วยวิธีต่ำง ๆ 

น ำควำมรู ้
ไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง 

บริกำรโรงเรียน 
และสังคม 

กระบวนการท างาน
การงานอาชีพ 
และเทคโนโลย ี

ตั้งประเด็นค ำถำม 
สืบค้นควำมรู ้

ออกแบบและวำงแผน 
น ำไปปฏบิัต ิ

สรุปองค์ควำมรู้จำก 
กำรน ำทฤษฎีไปปฏิบัติ 
ประเมนิกระบวนกำร 
ท ำงำนและผลผลิต 

เขียนเผยแพร่ 
และน ำเสนอ 
ด้วยวิธีต่ำง ๆ 

น ำควำมรู ้
ไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง 

บริกำรโรงเรียน 
และสังคม 

กระบวนการทาง 
พลศึกษา 

ตั้งประเด็นค ำถำม/
สมมติฐำน 

สืบค้นควำมรู้ 
และฝึกปฏบิัต ิ

สรุปองค์ควำมรู ้
จำกกำรปฏิบัต ิ

เขียนเผยแพร่ 
และน ำเสนอ 
ด้วยวิธีต่ำง ๆ 

น ำควำมรู ้
ไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง 

บริกำรโรงเรียน 
และสังคม 

กระบวนการทาง
ศิลปะ ดนตรี 

นาฏศิลป์ 

ตั้งประเด็นค ำถำม/
สมมติฐำน 

สืบค้นควำมรู้ 
และฝึกปฏบิัต ิ

สรุปองค์ควำมรู ้
จำกกำรปฏิบัต ิ

เขียนเผยแพร่ 
และน ำเสนอ 
ด้วยวิธีต่ำง ๆ 

น ำควำมรู ้
ไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง 

บริกำรโรงเรียน 
และสังคม 
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หลักสูตรมาตรฐานสากล 
(ปรับปรุง - 2014) 

 
ปรัชญาของโรงเรียน 
 “ท ำตัวน่ำรัก ใจภักดิ์โรงเรียน หมั่นเพียรศึกษำ ใฝ่หำควำมรู้ อยู่ด้วยวินัย” 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 เป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงสู่โรงเรียนมำตรฐำนสำกลบนพ้ืนฐำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ (Mission) 
 จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมำตรฐำนสำกลอย่ำงมีคุณภำพ บนพื้นฐำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าประสงค์ (Goal) 
1. นักเรียนจบกำรศึกษำภำคบังคับและกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงมีคุณภำพและมีคุณลักษณะตำม

เป้ำหมำยด้ำนผู้เรียนมำตรฐำนสำกลตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด 
2. สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนสู่มำตรฐำนสำกลได้อย่ำงมีคุณภำพตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด 
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะสูง เหมำะสมกับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมำตรฐำนสำกล 
4. สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ 

 

สมรรถนะส าคัญ 
 โรงเรียนมุ่งมั่นในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะควำมสำมำรถในกำรด ำรงตนอยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 
โดยมีสมรรถนะส ำคัญ ดังนี้ 

1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
2. ควำมสำมำรถในกำรคิด 
3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ี

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ลูกรำชโอรสในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องหลักสูตรแกนกลำงพุทธศักรำช 2551 
มี 9 คุณลักษณะ คือ 

1. รักชำติ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่ำงพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในกำรท ำงำน 
7. รักควำมเป็นไทย 
8. มีจิตสำธำรณะ 
9. มีศักยภำพเป็นพลโลก 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรมาตรฐานสากล 
 กำรพัฒนำผู้เรียนให้เป็นผู้ประพฤติดี มีควำมรู้ เป็นพลโลกที่มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล โดยได้ก ำหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือก่อให้เกิดแก่ลูกรำชโอรส เพ่ิมข้ึนอีก 5 คุณลักษณะ ดังนี้ 

1. ควำมรู้พ้ืนฐำนในยุคดิจิตัล รู้ภำษำ ข้อมูล ทัศนภำพ พหุวัฒนธรรม ตระหนักส ำนึกระดับโลก (Digital-
Age Liferacy) 

2. ควำมสำมำรถคิดประดิษฐ์อย่ำงสร้ำงสรรค์ (Inventive Thinking) 
3. ทักษะสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิผล (Effective Communication) 
4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต (Life Skill) 
5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ี(Searching for Information) 

 

เป้าหมายของหลักสูตรมาตรฐานสากล 
 ต้องกำรมุ่งพัฒนำผู้เรียนสู่ควำมเป็น “พลโลก” (World Citizens) ดังนี้ 

1. รักและมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ 
2. มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ 
3. สื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4. มีจิตสำธำรณะ และส ำนึกในกำรบริกำรสังคม 

 

หลักการจัดการเรียนรู้ตามบันได 5 ข้ัน  
1. ตั้งค ำถำม/สมมติฐำน (Hypothesis Formulation) 
2. สืบค้นควำมรู้ (Searching for Information) 
3. กำรสรุปองค์ควำมรู้ (Knowledge Formation) 
4. สื่อสำรและน ำเสนอ (Effective Communication) 
5. บริกำรสังคมและจิตสำธำรณะ (Public Service) 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา I22201 รายวิชาเพิ่มเติม IS1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 

(Research and Knowledge Formation) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2              เวลา  40  ชั่วโมง              จ านวน 1.0 หนว่ยกิต 
  

ศึกษำ วิเครำะห์ ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหำ / ตั้งค ำถำมในเรื่องที่สนใจ โดยเริ่มจำกตนเอง เชื่อมโยงกับ
ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ ตั้งสมมติฐำนและให้เหตุผล โดยใช้ควำมรู้จำกศำสตร์สำขำต่ำง ๆ ค้นคว้ำแสวงหำ
ควำมรู้เกี่ยวกับสมมติฐำนที่ตั้งไว้จำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย ตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของแหล่งที่มำของควำมรู้ 
กำรใช้เทคโนโลยีในกำรสืบค้น ออกแบบวำงแผนรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล โดยใช้วิธีกำรที่เหมำะสม ท ำงำน
บรรลุผลตำมเป้ำหมำยภำยในกรอบกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนด โดยกำรก ำกับดูแล ช่วยเหลือของครูอย่ำงต่อเนื่อง 
เขียนเค้ำโครงในกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง สร้ำงเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล สังเครำะห์ สรุปองค์ควำมรู้ 
และร่วมกันเสนอแนวคิด วิธีกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ ด้วยกระบวนกำรคิด กระบวนกำรสืบค้นข้อมูล 
กระบวนกำรแก้ปัญหำ กระบวนกำรปฏิบัติ และกระบวนกำรกลุ่มในกำรวิพำกษ์ เพ่ือให้เกิดทักษะในกำรค้นคว้ำ
แสวงหำควำมรู้ เปรียบเทียบเชื่อมโยงองค์ควำมรู้ สังเครำะห์สรุป อภิปรำย เพ่ือให้เห็นประโยชน์และคุณค่ำของ
กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ต้ังค ำถำมจำกสถำนกำรณ์ที่ก ำหนดให้ และระบุประเด็นปัญหำที่สนใจได้ 
2. ตั้งสมมติฐำนประเด็นปัญหำที่ตนเองสนใจ 
3. ออกแบบ วำงแผน ก ำหนดขอบเขต ล ำดับขั้นตอนในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4. แสวงหำควำมรู้จำกแหล่งข้อมูลที่หลำกหลำยและระบุแหล่งที่มำของข้อมูลได้ถูกต้อง 
5. เสนอแนวคิด เทคนิควิธี วิธกีำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบด้วยกระบวนกำรคิดเป็นรำยบุคคลหรือกลุ่มได้ 
6. ศึกษำ รวบรวมข้อมูล และบันทึกผลกำรส ำรวจ ผลกำรตรวจสอบอย่ำงเป็นระบบ ถูกต้อง ครอบคลุม 

ทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 
7. จัดท ำข้อมูล โดยค ำนึงถึงรำยงำนผลเชิงตัวเลขท่ีมีระดับควำมถูกต้อง และน ำเสนอข้อมูลด้วยเทคนิควิธี

ที่เหมำะสม 
8. แปลควำมหมำยและวิเครำะห์ข้อมูล ประเมินควำมสอดคล้องของข้อมูล สรุปสำระส ำคัญ เพ่ือ

ตรวจสอบสมมติฐำนที่ตั้งไว้ โดยใช้หลักสถิติที่เหมำะสม 
9. สรุปองค์ควำมรู้ โดยใช้กระบวนกำรกลุ่มในกำรอภิปรำย วิพำกษ์แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น องค์ควำมรู้ที่

ได้จำกกำรค้นพบด้วยตนเองหรือกลุ่ม 
10. บอกประโยชน์และคุณค่ำของกำรศึกษำค้นคว้ำได้ 
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โครงสร้างรายวิชา IS1 
รหัสวิชำ I22201 รำยวิชำ กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2                           เวลำ 40 ชั่วโมง                        1.0 หน่วยกิต 
 

หน่วยการเรียนรู้ เป้าหมาย จ านวน
คาบ 

น้ าหนัก
คะแนน 

หมายเหตุ 

หน่วยที่ 1 กำรตั้งค ำถำม/สมมติฐำน 
 
หน่วยที่ 2 กำรสืบค้น/ทดลอง 
 
 
หน่วยที่ 3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
หน่วยที่ 4 วิเครำะห์ข้อมูล 
หน่วยที่ 5 สรุปองค์ควำมรู้ 

1. ตั้งประเด็นปัญหำที่สนใจ 
 
2. สืบค้นข้อมูลโดยกำรศึกษำค้นคว้ำ 
   ควำมรู้จำกศำสตร์ต่ำง ๆ และมีทฤษฎี 
   รองรับ 
3. ออกแบบวำงแผนใช้กระบวนกำร 
   รวบรวมข้อมูล 
4. วิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติท่ีเหมำะสม 
5. สังเครำะห์สรุปองค์ควำมรู้ เสนอ 
   แนวคิด 

1-5 
 

6-12 
 
 

13-15 
 

16-18 
19-20 

20 
 

20 
 
 

20 
 

20 
20 

 

รวม  20 100  
 
*หมำยเหตุ นักเรียนศึกษำเพ่ิมเติมนอกเวลำ จ ำนวน 20 คำบ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา I32201 รายวิชาเพิ่มเติม IS1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 

(Research and Knowledge Formation) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5              เวลา  40  ชั่วโมง              จ านวน 1.0 หนว่ยกิต 

 

 ศึกษำ วิเครำะห์ ฝึกทักษะ ตั้งประเด็นปัญหำ / ตั้งค ำถำม เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 
ตั้งสมมติฐำนและให้เหตุผล ที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นควำมรู้ โดยใช้ควำมรู้จำกศำสตร์สำขำต่ำง  ๆ และมี
ทฤษฎีรองรับ ออกแบบ วำงแผน รวบรวมข้อมูล ค้นคว้ำ แสวงหำควำมรู้ เกี่ยวกับสมมติฐำนที่ตั้งไว้ จำกแหล่ง
เรียนรู้ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ และสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ และพิจำรณำควำมน่ำเชื่อถือของแหล่งเรียนรู้
อย่ำงมีวิจำรณญำณ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีกำรที่เหมำะสม สังเครำะห์ สรุป
องค์ควำมรู้ร่วมกัน มีกระบวนกำรกลุ่มในกำรวิพำกษ์ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นโดยใช้ควำมรู้จำกสำขำต่ำง ๆ เสนอ
แนวคิด วิธีแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ ด้วยกระบวนกำรคิด กระบวนกำรแก้ปัญหำ กระบวนกำรปฏิบัติ เพ่ือให้เกิด
ทักษะในกำรค้นคว้ำแสวงหำควำมรู้ สังเครำะห์ สรุป อภิปรำยผล เปรียบเทียบเชื่อมโยงควำมรู้ ควำมเป็นมำของ
ศำสตร์ เข้ำใจหลักกำรและวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษำ เห็นประโยชน์และคุณค่ำของกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ตั้งประเด็นปัญหำ โดยเลือกประเด็นที่สนใจ เริ่มจำกตนเอง ชุมชนท้องถิ่น ประเทศ 
2. ตั้งสมมติฐำนประเด็นปัญหำที่ตนเองสนใจ 
3. ออกแบบ วำงแผน ใช้กระบวนกำรรวบรวมข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4. ศึกษำ ค้นคว้ำ แสวงหำควำมรู้ เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก จำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย 
5. ตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของแหล่งที่มำของข้อมูลได้ 
6. วิเครำะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติท่ีเหมำะสม 
7. สังเครำะห์ สรุป องค์ควำมรู้ ด้วยกระบวนกำรกลุ่ม 
8. เสนอแนวคิด กำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ ด้วยองค์ควำมรู้จำกกำรค้นพบ 
9. เห็นประโยชน์และคุณค่ำของกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง  
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โครงสร้างรายวิชา IS1 
รหัสวิชำ I32201 รำยวิชำ กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5                           เวลำ 40 ชั่วโมง                        1.0 หน่วยกิต 
 

หน่วยการเรียนรู้ เป้าหมาย จ านวน
คาบ 

น้ าหนัก
คะแนน 

หมายเหตุ 

หน่วยที่ 1 กำรตั้งค ำถำม/สมมติฐำน 
 
หน่วยที่ 2 กำรสืบค้น/ทดลอง 
 
 
หน่วยที่ 3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
หน่วยที่ 4 วิเครำะห์ข้อมูล 
หน่วยที่ 5 สรุปองค์ควำมรู้ 

1. ตั้งประเด็นปัญหำที่สนใจ 
 
2. สืบค้นข้อมูลโดยกำรศึกษำค้นคว้ำ 
   ควำมรู้จำกศำสตร์ต่ำง ๆ และมีทฤษฎี 
   รองรับ 
3. ออกแบบวำงแผนใช้กระบวนกำร 
   รวบรวมข้อมูล 
4. วิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติท่ีเหมำะสม 
5. สังเครำะห์สรุปองค์ควำมรู้ เสนอ 
   แนวคิด 

1-5 
 

6-12 
 
 

13-15 
 

16-18 
19-20 

20 
 

20 
 
 

20 
 

20 
20 

 

รวม  20 100  
 
*หมำยเหตุ นักเรียนศึกษำเพ่ิมเติมนอกเวลำ จ ำนวน 20 คำบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7 
 

 
 
 

 
ตัวอย่ำงแผนและกิจกรรม 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
กำรตั้งค ำถำม 

 

ผลการเรียนรู้ 
 1. ตั้งค ำถำมจำกสถำนกำรณ์ที่ก ำหนดไว้ และระบุประเด็นปัญหำที่สนใจได้ 
 2. ตั้งสมมติฐำนจำกประเด็นปัญหำที่น่ำสนใจ 
 3. ออกแบบ วำงแผน ก ำหนดขอบเขต ล ำดับขั้นตอนในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 กำรใช้ปัญหำเป็นฐำน โดยกำรตั้งค ำถำม ตั้งสมมติฐำน ใช้กระบวนกำรออกแบบ และวำงแผนอย่ำงเป็น
ระบบ 
 

ค าถามส าคัญ 
 - จะหำประเด็นปัญหำได้จำกแหล่งข้อมูลใดบ้ำง 

- กำรตั้งสมมติฐำน คำดกำรณ์สิ่งที่พบ สร้ำงแบบจ ำลอง หรือรูปแบบเพ่ือไปสู่กำรตรวจสอบจะมีวิธีกำร
อย่ำงไร และวิธีที่เลือกนั้นจะสำมำรถตรวจสอบได้หรือไม่ 

 - จะออกแบบวำงแผนกำรทดสอบเบื้องต้นโดยวิธีกำรใดและแบบใดได้บ้ำง อย่ำงไร 
 

สาระการเรียนรู้ 
 - กำรก ำหนดประเด็นปัญหำ 
 - กำรตั้งสมมติฐำน 
 - กำรออกแบบ วำงแผน กำรเก็บรวบรวมข้อมูล และก ำหนดเครื่องมือในกำรจัดเก็บข้อมูล 
 

ทักษะ/กระบวนการ 
 - ตั้งประเด็นปัญหำจำกเรื่องที่สนใจ 
 - กำรตั้งสมมติฐำนที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหำ 
 - ออกแบบ วำงแผน กระบวนกำรรวบรวมข้อมูล เลือกใช้เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมำะสม 
 - กระบวนกำรปฏิบัติ 
 - กำรคิดวิเครำะห์ คิดเชื่อมโยง 
 - กระบวนกำรกลุ่ม 
 

ภาระงานรวบยอด/ชิ้นงาน 
 1. แบบบันทึกกำรตั้งประเด็นปัญหำ/สมมติฐำนเรื่องท่ีศึกษำ 
 2. แผนกำรท ำงำน 
 

การประเมินภาระงาน/ชิ้นงาน 
 1. ตรวจสอบกำรตั้งค ำถำม/สมมติฐำน 
 2. แผนกำรท ำงำน 
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เกณฑ์การประเมิน 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
กำรตั้งค ำถำม - ตั้งค ำถำมประเด็น 

  ปัญหำในเรื่องท่ี 
  ตนเองสนใจด้วย 
  ตนเอง 
- ขอบข่ำยค ำถำม  
  ประเด็นปัญหำ 
  ชัดเจน ครอบคลุม 
  ข้อมูล ข้อมูล/ 
  ปัจจัยหรือตัวแปร 
  ที่เก่ียวข้องกับ 
  ตนเองเชื่อมโยงกับ 
  ชุมชนท้องถิ่นและ 
  ประเทศ 
- ค ำถำม ประเด็น 
  ปัญหำมีควำม 
  แปลกใหม่และ 
  สร้ำงสรรค์ มีควำม 
  เป็นไปได้ในกำร 
  แสวงหำค ำตอบ 

- ตั้งค ำถำมประเด็น 
  ปัญหำในเรื่องท่ี 
  ตนเองสนใจโดยมี 
  ครูคอยชี้แนะ 
- ขอบข่ำยค ำถำม  
  ประเด็นปัญหำ 
  ชัดเจน ครอบคลุม 
  ข้อมูล ข้อมูล/ 
  ปัจจัยหรือตัวแปร 
  ที่เก่ียวข้องกับ 
  ตนเองเชื่อมโยงกับ 
  ชุมชนท้องถิ่นและ 
  ประเทศ 
- ค ำถำม ประเด็น 
  ปัญหำ มีควำม 
  เป็นไปได้ในกำร 
  แสวงหำค ำตอบ 

- ตั้งค ำถำมประเด็น 
  ปัญหำในเรื่องท่ี 
  ตนเองสนใจโดยมี 
  ครูคอยชี้แนะ 
- ขอบข่ำยค ำถำม 
  ประเด็นปัญหำ 
  ชัดเจน แต่ยังไม่ 
  ครอบคลุมข้อมูล  
  ข้อมูล/ปัจจัยหรือ 
  ตัวแปรที่เก่ียวข้อง 
  กับตนเองเชื่อมโยง 
  กับชุมชนท้องถิ่น 
  และประเทศ 
- ค ำถำม ประเด็น 
  ปัญหำ มีควำม 
  เป็นไปได้ในกำร 
  แสวงหำค ำตอบ 

- ใช้ค ำถำมที่ครู 
  ชี้แนะมำก ำหนด 

กำรตั้งสมมติฐำน สมมติฐำนสอดคล้อง
กับปัญหำและแสดง
ควำมสัมพันธ์หรือ
ควำมเป็นเหตุอย่ำง
ชัดเจนและถูกต้อง 
มีควำมเป็นไปได้ใน
กำรกำรตรวจสอบ 

สมมติฐำนสอดคล้อง
กับปัญหำและแสดง
ควำมสัมพันธ์หรือ
ควำมเป็นเหตุผล  
แต่ไม่ชัดเจนหรือมี
บำงส่วนไม่ถูกต้อง  
มีควำมเป็นไปได้ใน
กำรตรวจสอบ 

สมมติฐำนสอดคล้อง
กับปัญหำ แต่ไม่
แสดงควำมสัมพันธ์
หรือควำมเป็น
เหตุผล มีควำม
เป็นไปได้น้อยในกำร
ตรวจสอบ 

สมมติฐำนไม่
สอดคล้องกับปัญหำ 
มีควำมเป็นไปได้
น้อยในกำร
ตรวจสอบ 
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เกณฑ์การประเมิน (ต่อ) 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
บันทึกกำรวำงแผน 
กำรท ำงำน  
(ID-Plan) 

วำงแผนกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงมี
ล ำดับขั้นตอน เป็น
ระบบมีกระบวนกำร
ที่จะน ำไปสู่
เป้ำหมำยชัดเจน 

วำงแผนกำร
ปฏิบัติงำนครบทุก
ขั้นตอน มี
กระบวนกำรท ำงำน
ไปสู่เป้ำหมำยได้ 

วำงแผนกำร
ปฏิบัติงำนได้ มี
กระบวนกำรที่จะ
น ำไปสู่เป้ำหมำย  
แต่ไม่ค่อยชัดเจน 

วำงแผนกำร
ปฏิบัติงำนได้ แต่
กระบวนกำรที่จะ
น ำไปสู่เป้ำหมำย
วกวน 

นักเรียนมีทักษะและ
มีควำมถนัดเฉพำะ
ทำง 

สืบค้นข้อมูลจำก
แหล่งเรียนรู้ที่
หลำกหลำย 
สำมำรถสังเครำะห์
เชื่อมโยงข้อมูลได้
สอดคล้องกับ
ประเด็นปัญหำที่
ศึกษำอย่ำงชัดเจน
เป็นระบบ 

สืบค้นข้อมูลจำก
แหล่งเรียนรู้ที่
หลำกหลำย 
สำมำรถวิเครำะห์
เชื่อมโยงข้อมูลได้
สอดคล้องกับ
ประเด็นปัญหำ 

สืบค้นข้อมูลจำก
แหล่งเรียนรู้ที่
หลำกหลำย แต่ไม่
สำมำรถวิเครำะห์
และเชื่อมโยงข้อมูล
ได้สอดคล้องกับ
ประเด็นปัญหำ  

สืบค้นข้อมูลจำก
แหล่งเรียนรู้ได้ แต่
ไม่สำมำรถวิเครำะห์
ข้อมูลให้สอดคล้อง
กับประเด็นปัญหำ 
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ร่องรอยการเรียนรู้อื่น ๆ 
 - กำรตอบค ำถำมและกำรอภิปรำย 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ครูยกตัวอย่ำงข่ำว บทควำม สถำนกำรณ์ที่น่ำสนใจในปัจจุบัน ด้ำนต่ำง ๆ ที่หลำกหลำย พร้อมทั้งให้

นักเรียนได้ฝึกตั้งค ำถำมและระบุประเด็นปัญหำจำกข่ำว บทควำม หรือสถำนกำรณ์ท่ีก ำหนด 
2. จำกประเด็นปัญหำที่นักเรียนได้จำกกำรฝึกปฏิบัติ ครูให้นักเรียนร่วมกันตั้งสมมติฐำนที่สอดคล้องกับ

ประเด็นปัญหำของตนเอง 
3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรำยว่ำ จำกประเด็นปัญหำของตนเองจะศึกษำค้นคว้ำข้อมูลได้จำก

แหล่งใดบ้ำง (เช่น ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต แหล่งเรียนรู้ ในชุมชน เป็นต้น) และด้วยวิธีกำรใด (เช่น               
กำรส ำรวจ กำรทดลอง กำรศึกษำค้นคว้ำ เป็นต้น) 

4. นักเรียนแต่ละคน (หรือถ้ำเป็นกลุ่ม ก็ควรเป็นกลุ่มขนำดเล็ก จ ำนวน 3-4 คน) ตั้งประเด็นปัญหำ/
สมมติฐำนที่ตนเองสนใจที่จะศึกษำค้นคว้ำ 

5. นักเรียนแต่ละคนออกแบบ วำงแผน ก ำหนดขอบเขตในกำรศึกษำประเด็นปัญหำของตนเอง โดยล ำดับ
ขั้นตอนในกำรวำงแผนกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ ควรครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้ 
- ตั้งชื่อประเด็นของปัญหำที่จะศึกษำ 
- วิธีที่จะได้มำซึ่งข้อมูล และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นของปัญหำ 
- คำดคะเนควำมเป็นไปได้ของกำรเกิดข้ึนในประเด็นปัญหำ (กำรตั้งสมมติฐำน) 
- ก ำหนดแนวทำง วิธีกำร ขอบเขตในกำรตรวจสอบสมมติฐำน 
- วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และเครื่องมือในกำรเก็บข้อมูล 

6. นักเรียนน ำเสนอแผนกำรท ำงำนเกี่ยวกับประเด็นปัญหำ สมมติฐำน และวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลต่อ
อำจำรย์ที่ปรึกษำเพ่ือขอค ำแนะน ำ 

7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยเกี่ยวกับแผนกำรท ำงำน และปรับปรุงแก้ไขแผนกำรท ำงำนให้สมบูรณ์ 
 

ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
 1. ใบงำน ประเภทของแหล่งข้อมูลและวิธีกำรสืบค้นข้อมูล 

2. ใบควำมรู้ กำรสืบค้นข้อมูลผ่ำนเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3. สื่อสิ่งพิมพ์ 
4. ตัวอย่ำงกำรวำงแผนกำรท ำงำน (ID-Plan) 
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ตัวอย่าง กิจกรรมที่ 1 
 รหัสวิชำ I22201 กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ (IS1)                 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ........ 
 (Research and Knowledge Formation)                                           จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 
เรื่อง การตั้งค าถาม/สมมติฐาน                                                               
ค ำชี้แจง ฝึกให้นักเรียนรู้จักตั้งค ำถำม ท ำไม, อย่ำงไร เกี่ยวกับตัวเอง 
 

1. ให้นักเรียนบอกข้อบกพร่องหรือปัญหำที่ต้องกำรพัฒนำเกี่ยวกับตัวเอง คนละ 5 ข้อ 
   1. ……………………………………………………………………………………… 
   2. ……………………………………………………………………………………… 
   3. ……………………………………………………………………………………… 
   4. ……………………………………………………………………………………… 
   5. ……………………………………………………………………………………… 
2. นักเรียนตั้งค ำถำมโดยใช้ปัญหำเกี่ยวกับตัวเอง โดยตั้งค ำถำมว่ำ “ท ำไม” “อย่ำงไร” คนละ 5 ค ำถำม    
   1. ……………………………………………………………………………………… 
   2. ……………………………………………………………………………………… 
   3. ……………………………………………………………………………………… 
   4. ……………………………………………………………………………………… 
   5. ……………………………………………………………………………………… 
3. ให้นักเรียนตั้งสมมติฐำนจำกประเด็นค ำถำมของนักเรียนเองให้สอดคล้องกับค ำถำมทั้ง 5 ข้อ  
   1. ……………………………………………………………………………………… 
   2. ……………………………………………………………………………………… 
   3. ……………………………………………………………………………………… 
   4. ……………………………………………………………………………………… 
   5. ……………………………………………………………………………………… 
4. ให้นักเรียนศึกษำค้นคว้ำหรือหำแนวทำงในกำรแก้ปัญหำที่กล่ำวข้ำงต้น คนละ 5 ข้อ 
   1. ……………………………………………………………………………………… 
   2. ……………………………………………………………………………………… 
   3. ……………………………………………………………………………………… 
   4. ……………………………………………………………………………………… 
   5. ……………………………………………………………………………………… 
 

บรรณำนุกรม ............................................................................................................................................. ................ 
.................................................................................................................................................................................... 
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ตัวอย่าง กิจกรรมที่ 2 
 รหัสวิชำ I22201 กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ (IS1)                 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ........ 
 (Research and Knowledge Formation)                                           จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 
เรื่อง การตั้งค าถาม/สมมติฐาน     
ค ำชี้แจง ฝึกให้นักเรียนรู้จักตั้งค ำถำม ท ำไม, อย่ำงไร เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
 

1. ให้นักเรียนตั้งค ำถำมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหำ โดยตั้งค ำถำมว่ำ “ท ำไม” “อย่ำงไร” คนละ 5 ค ำถำม  
   1. ……………………………………………………………………………………… 
   2. ……………………………………………………………………………………… 
   3. ……………………………………………………………………………………… 
   4. ……………………………………………………………………………………… 
   5. ……………………………………………………………………………………… 
2. ให้นักเรียนตั้งสมมติฐำนจำกประเด็นค ำถำมของนักเรียนเองให้สอดคล้องกับค ำถำมทั้ง 5 ข้อ  
   1. ……………………………………………………………………………………… 
   2. ……………………………………………………………………………………… 
   3. ……………………………………………………………………………………… 
   4. ……………………………………………………………………………………… 
   5. ……………………………………………………………………………………… 
3. ให้นักเรียนศึกษำค้นคว้ำหรือหำแนวทำงในกำรแก้ปัญหำที่กล่ำวข้ำงต้น คนละ 5 ข้อ 
   1. ……………………………………………………………………………………… 
   2. ……………………………………………………………………………………… 
   3. ……………………………………………………………………………………… 
   4. ……………………………………………………………………………………… 
   5. ……………………………………………………………………………………… 
 

บรรณำนุกรม .............................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................... 
 

สรุป ครูให้นักเรียนตั้งค ำถำมที่เป็นปัญหำและต้องกำรค ำตอบ ประเด็นค ำถำม เกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม อำเซียน 
กิจกรรมเกี่ยวกับสำธำรณะประโยชน์ สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย คณิตศำสตร์ สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม สุขศึกษำและพลศึกษำ ศิลปะ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี และภำษำต่ำงประเทศ 
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ตัวอย่าง กิจกรรมที่ 3 
 รหัสวิชำ I22201 กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ (IS1)                 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ........ 
 (Research and Knowledge Formation)                                           จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 
เรื่อง การตั้งค าถาม/สมมติฐาน     
ค าชี้แจง  ฝึกให้นักเรียนรู้จักตั้งค ำถำม ท ำไม, อย่ำงไร เกี่ยวกับสังคม 
 

1. ให้นักเรียนตั้งค ำถำมเกี่ยวกับสังคมที่เป็นปัญหำ โดยตั้งค ำถำมว่ำ “ท ำไม” “อย่ำงไร” คนละ 5 ค ำถำม  
   1. ……………………………………………………………………………………… 
   2. ……………………………………………………………………………………… 
   3. ……………………………………………………………………………………… 
   4. ……………………………………………………………………………………… 
   5. ……………………………………………………………………………………… 
2. ให้นักเรียนตั้งสมมติฐำนจำกประเด็นค ำถำมของนักเรียนเองให้สอดคล้องกับค ำถำมทั้ง 5 ข้อ  
   1. ……………………………………………………………………………………… 
   2. ……………………………………………………………………………………… 
   3. ……………………………………………………………………………………… 
   4. ……………………………………………………………………………………… 
   5. ……………………………………………………………………………………… 
3. ให้นักเรียนศึกษำค้นคว้ำหรือหำแนวทำงในกำรแก้ปัญหำที่กล่ำวข้ำงต้น คนละ 5 ข้อ 
   1. ……………………………………………………………………………………… 
   2. ……………………………………………………………………………………… 
   3. ……………………………………………………………………………………… 
   4. ……………………………………………………………………………………… 
   5. ……………………………………………………………………………………… 
 

บรรณำนุกรม ............................................................................................................................................. ................ 
.................................................................................................................................................................................... 
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ตัวอย่าง กิจกรรมที่ 4 
 รหัสวิชำ I22201 กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ (IS1)                 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ........ 
 (Research and Knowledge Formation)                                           จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 
เรื่อง การสืบค้น/ทดลอง 
ค าชี้แจง 
 แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 3 - 5 คนศึกษำสถำนกำรณ์ปัญหำสิ่งแวดล้อมที่ก ำหนดให้มำ 2 สถำนกำรณ์จำก 
แผนภำพ ข่ำว บทควำมหรือวีดีทัศน์ แล้วช่วยกันตั้งค ำถำมประเด็นปัญหำที่นักเรียนสนใจและอยำกเรียนรู้ 
สถานการณ์ที่ 1  
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
......................................................................... ........................................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
บรรณำนุกรม ............................................................................................................................................. ................ 
 

สถานการณ์ที่ 2 
................................................................................................................................................................... .................
.................................................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
...................................................................................................................................... .............................................. 
บรรณำนุกรม ............................................................................................................................................. ................ 
 

จำกกิจกรรม สถำนกำรณ์ปัญหำสิ่งแวดล้อมให้จัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำที่นักเรียนมีควำมสนใจมำกที่สุด                  
1 ปัญหำ 
ล าดับความส าคัญของปัญหา 
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................................................................................................................................... .........
.......................................................................................................................... .......................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
ประเด็นปัญหาที่น่าสนใจมากที่สุด คือ 
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................ ............................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
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ตัวอย่าง กิจกรรมที่ 5 
 รหัสวิชำ I22201 กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ (IS1)                 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ........ 
 (Research and Knowledge Formation)                                           จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 
เรื่อง การสืบค้น/ทดลอง 
ค าชี้แจง 
 นักเรียนดูสื่อ หนังสือพิมพ์ บทควำม เกี่ยวกับอำเซียน 
เรื่องท่ี 1  
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ........................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................................................................................................................... ......... 
บรรณำนุกรม .............................................................................................................. ...............................................  
 

เรื่องท่ี 2  
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ........................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................................................................................................................... ......... 
บรรณำนุกรม .............................................................................................................. ...............................................  
 

ล าดับความส าคัญของปัญหา 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ........................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 

ประเด็นปัญหาที่น่าสนใจมากที่สุด คือ 
...................................................................................................................................... ..............................................
..................................................................................... ...............................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
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ตัวอย่าง กิจกรรมที่ 6 
 รหัสวิชำ I22201 กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ (IS1)                     ระดับชัน้มัธยมศึกษำปีที่ ........ 
 (Research and Knowledge Formation)                                           จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 
เรื่อง การสืบค้น/ทดลอง 
ค าชี้แจง 
 นักเรียนดูสื่อ หนังสือพิมพ์ บทควำม เกี่ยวกับปัญหำสังคม 
เรื่องท่ี 1  
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ........................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
บรรณำนุกรม .............................................................................................................................................................   
 

เรื่องท่ี 2  
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................................................................................................................................ ............ 
...................................................................................................................... .............................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................... 
บรรณำนุกรม ............................................................................................................................................. ................  
 

นักเรียนสรุปองค์ความรู้ 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ........................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................................................................................................................... ......... 
 

นักเรียนเสนอแนะวิธีแก้ปัญหาตามหลักวิชาการ 
.............................................................................. ...................................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
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การเขียนบรรณานุกรม 
ความหมายของบรรณานุกรม 

บรรณำนุกรม คือ รำยชื่อหนังสือเอกสำร สิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ รวมทั้งโสตทัศนวัสดุ และสื่ออีเล็กทรอนิกส์ ที่
น ำมำเป็นหลักฐำนอ้ำงอิงในกำรเขียนรำยงำน โดยเรียงตำมล ำดับอักษรไว้ท้ำยเรื่อง 
 

จุดมุ่งหมายในการเขียนบรรณานุกรม 
        1. ท ำให้รำยงำนนั้นเป็นรำยงำนที่มีเหตุผล มีสำระน่ำเชื่อถือ 
        2. เป็นกำรเคำรพสิทธิและควำมคิดเห็นของผู้อื่นจึงน ำมำอ้ำงไว้ 
        3. เป็นแนวทำงส ำคัญส ำหรับผู้สนใจต้องกำรศึกษำรำยละเอียดเพ่ิมเติม โดยศึกษำได้จำกบรรณำนุกรม      

นั้น ๆ 
        4. สำมำรถตรวจสอบข้อเท็จจริงที่น ำมำอ้ำงได้ 
 

วิธีเขียนบรรณานุกรม 
กำรเขียนบรรณำนุกรมจำกหนังสือ ผู้เรียนสำมำรถน ำข้อมูลจำกหน้ำปกใน และด้ำนหลังของหน้ำปกใน 

ของหนังสือเล่มที่บันทึกข้อมูลมำเขียนบรรณำนุกรม กำรเขียนบรรณำนุกรมจำกวำรสำร น ำข้อมูลจำกหน้ำปกของ
วำรสำรฉบับที่บันทึกข้อมูลมำเขียนบรรณำนุกรม และกำรเขียนบรรณำนุกรมจำกหนังสือพิมพ์ น ำข้อมูลจำก                
หน้ำแรกของหนังสือพิมพ์มำเขียนบรรณำนุกรม และกำรเขียนบรรณำนุกรมจำกสื่ออีเล็กทรอนิกส์ น ำข้อมูลจำก
หน้ำแรกของเว็บเพจมำเขียนบรรณำนุกรม ดังนี้ 

1. เขียนไว้ในส่วนท้ำยของรำยงำน 
2. เขียนเรียงล ำดับอักษรชื่อผู้แต่ง ในกรณีที่มีทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ให้เขียนบรรณำนุกรม

ภำษำไทยก่อน 
3. บรรทัดแรกของบรรณำนุกรมชิดด้ำนซ้ำยที่เว้นจำกขอบกระดำษเข้ำมำ  1.5 นิ้ว ถ้ำยังไม่จบ เมื่อขึ้น

บรรทัดใหม่โดยย่อหน้ำเข้ำมำประมำณ 7 ช่วงตัวอักษรของบรรทัดแรก ให้เขียนตรงกับช่วงตัวอักษรที่ 8  
4. รำยละเอียดในโครงสร้ำงรูปแบบบรรณำนุกรมหนังสือ มีดังนี ้
 

1. โครงสร้างรูปแบบบรรณานุกรมหนังสือ 
     

 
 
 
 
 
 

    1.1 การอ้างถึงชื่อผู้แต่ง 
         1.1.1 ผู้แต่งคนเดียว 
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         1.1.2 ผู้แต่ง 2 คน ให้ใส่ค ำว่ำ “และ” เชื่อมระหว่ำงคนที่ 1 กับคนที่ 2 
 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         1.1.3 ผู้แต่ง 3 คน ให้ใส่เครื่องหมำยจุลภำคคั่นระหว่ำงคนที่ 1 กับคนที่ 2 และใส่ค ำว่ำ “และ” เชื่อม
ระหว่ำงคนที ่2 กับคนที ่3 

 
  
 
 
 
 
         1.1.4 ผู้แต่งตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ลงเฉพำะชื่อแรก และตำมด้วยค ำว่ำ และคนอ่ืน ๆ 

 
 
 
 
 

 
         1.1.5 หนังสือที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ใช้ชื่อเรื่องเป็นรำยกำรแรกแทนชื่อผู้แต่ง 

 
 
 
 
 

             
         1.1.6 ผู้แต่งใช้นามแฝง ให้ใช้นำมแฝงได้เลย 
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         1.1.7 หนังสือแปล ให้ใส่ชื่อ - นำมสกุลของผู้แต่ง ก่อนผู้แปล 
 

  
 
 
 
 
 
           
 
         1.1.8 ผู้แต่งมีบรรดาศักดิ์ ให้ใส่ชื่อ - นำมสกุล ตำมด้วยบรรดำศักดิ์ 

 
 
 
 
 
 

    1.2 รูปแบบของบรรณานุกรมหนังสือ  
         รูปแบบของบรรณำนุกรม มี 2 แบบ  
         1.2.1 การอ้างอิงแยกจากเนื้อหาอยู่ท้ายของรายงาน    
                 1) กำรอ้ำงอิงเนื้อหำบำงบทหรือบำงตอนในหนังสือเล่มเดียวจบ ให้ใส่ชื่อบทหรือตอน ใช้ค ำว่ำ “ใน” 
ตำมด้วยชื่อหนังสือ และระบุหน้ำ เมืองที่พิมพ์ ผู้รับผิดชอบในกำรพิมพ์ 

 
     
 
                   
 
 
                 2) กำรอ้ำงอิงเนื้อหำบำงบทหรือบำงตอนของหนังสือบำงเล่มที่มีหลำยเล่มจบ ใช้ค ำว่ำ “ใน” ตำม
ด้วยชื่อหนังสือ ระบุเล่ม และหน้ำตำมด้วยเลขหน้ำที่อ้ำงอิง เมืองที่พิมพ์ ผู้รับผิดชอบในกำรพิมพ์ 
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                   3) กำรอ้ำงอิงตลอดทุกเล่มที่มีหลำยเล่มจบ ให้ระบุจ ำนวนเล่ม ตำมด้วย เมืองที่พิมพ์ ผู้รับผิดชอบ
ในกำรพิมพ์ 

 
 
 
 
 
 

                 4) กำรอ้ำงอิงเพียงเล่มใดเล่มหนึ่ง ให้ระบุเล่มที่ อ้ำงอิงตำมด้วย เมืองที่ พิมพ์ ผู้รับผิดชอบใน              
กำรพิมพ์ 

 
 
 
 
 

         1.2.2 การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา 
                1) เมื่อต้องการจะแทรกในเนื้อหาสามารถแทรกวงเล็บพร้อมกับอ้างอิงได้ทันที  เมื่อจบข้อความ 
                    1.1) รำยกำรอ้ำงอิง ประกอบด้วย ชื่อ - นำมสกุลผู้แต่ง ตำมด้วยเครื่องหมำยจุลภำค ปีที่พิมพ์ 
ตำมด้วยเครื่องหมำยจุลภำค หน้ำ/เลขหน้ำที่อ้ำงถึง 

 
 
 
 

 
 
                    1.2) หำกไม่มีชื่อผู้แต่ง ให้ใช้ชื่อหน่วยงำนแต่ง ตำมด้วยเครื่องหมำยจุลภำค ปีที่พิมพ์ ตำมด้วย
เครื่องหมำยจุลภำค หน้ำ/เลขหน้ำที่อ้ำงถึง 
 
 
 
 
 

 

                    1.3) หำกไม่ระบุปีที่พิมพ์ และเลขหน้ำ ให้ใช้ตัวอักษรย่อ “ม.ป.ป.” ย่อมำจำกค ำว่ำ ไม่ปรำกฏ
เลขหน้ำ และระบุค ำว่ำ ไม่มีเลขหน้ำลงไปได้เลย 
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                2) ถ้าระบุชื่อผู้แต่งลงในเนื้อหาแล้วอ้างต่อทันทีในวงเล็บ ไม่จ าเป็นต้องระบุชื่อผู้แต่งซ้ าอีก 
 
 
 
 
 
 

                ยกเว้นผู้แต่งเป็นชาวต่างชาติ 
 
 
 
 
 
 

                3) การอ้างถึงเอกสารที่ไม่สามารถค้นหาต้นฉบับจริงได้ ให้อ้ำงจำกเล่มที่พบ ใช้ค ำว่ำ “อ้ำงถึง
ใน” หำกเป็นบทวิจำรณ์ ใช้ค ำว่ำ “วิจำรณ์ใน” 

 
  
 
 
 
 

                4) การอ้างถึงเฉพาะบท ใช้ค ำว่ำ “บทที”่ 
 
 
 
 

 
                5) การอ้างถึงตาราง ในเนื้อหา ใช้ค ำว่ำ “ดูตำรำงที่” การอ้างถึงภาพในเนื้อหา ใช้ค ำว่ำ “ดูภำพ
ที”่ 
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2. โครงสร้างและรูปแบบบรรณานุกรมวารสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    2.1 การเขียนบรรณานุกรมจากบทความในวารสาร มีปีท่ี และฉบับที่ 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

    2.2 บทความในวารสาร ที่ไม่มีปีท่ี ออกต่อเนื่องทั้งปี 
 

 
 
 
 
 
    2.3 การเขียนบรรณานุกรมจากบทความวารสารต่างประเทศ  
 
                                                          ตัวอย่าง 
 
        Cahan, S.F. (1992. January). “The Effect of Antitrust Investigations on Discretionary  
                Accruals: A Refined Test of the Political-Cost Hypothesis” Accounting Review.  
                61(1): 77-35. 
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3. โครงสร้างและรูปแบบบรรณานุกรมหนังสือพิมพ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    3.1 การเขียนบรรณานุกรมบทความในหนังสือพิมพ์ 

 
 
 
 
 
 
 

    3.2 การเขียนบรรณานุกรมข่าวจากหนังสือพิมพ์ ให้เขียนหัวข่ำว 
 

  
 
 
  
 

    3.3 การเขียนบรรณานุกรมจากคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์ 
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4. รูปแบบบรรณานุกรมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระบบออนไลน์ (Online) หรืออินเทอร์เน็ต 
    4.1 เว็บเพจ มีผู้เขียน หรือมีหน่วยงานรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 

    4.2 เว็บเพจไม่ปรากฏผู้เขียน และปีที่จัดท า ใส่ ม.ป.ป. (ไม่ปรำกฏปีที่พิมพ์) 
 
 
 

  
 

 
 

5. รูปแบบบรรณานุกรมการสัมภาษณ์ 
                                                           ตัวอย่าง 
 
           ศิโรจน์  ผลพันธิน. (2556, 7 กุมภำพันธ์). อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดสุิต: สัมภำษณ์. 
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ตัวอย่าง กิจกรรมที่ 7 
แบบฝึกการเขียนบรรณานุกรมจากหนังสือ 

 

ข้อมูลหนังสือ เล่มท่ี 1 
ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง........................................................................................................................................... 
ชื่อเรื่อง............................................................................................................................................................ 
ครั้งที่พิมพ์.......... สถานที่พิมพ์................................. ส านักพิมพ์.......................................... ปีพิมพ์............... 
บรรณานุกรมหนังสือ เล่มท่ี 1 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 

ข้อมูลหนังสือ เล่มท่ี2 
ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง........................................................................................................................................... 
ชื่อเรื่อง............................................................................................................................................................ 
ครั้งที่พิมพ์.......... สถานที่พิมพ์................................. ส านักพิมพ์.......................................... ปีพิมพ์............... 
บรรณานุกรมหนังสือ เล่มท่ี 2 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 

ข้อมูลหนังสือ เล่มท่ี3 
ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง........................................................................................................................................... 
ชื่อเรื่อง............................................................................................................................................................ 
ครั้งที่พิมพ์.......... สถานที่พิมพ์................................. ส านักพิมพ์.......................................... ปีพิมพ์............... 
บรรณานุกรมหนังสือ เล่มท่ี 3 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
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บรรณานุกรมหนังสือทั้งสามเล่ม 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนน าบรรณานุกรมทั้งสามเล่มมาเขียนรวมกัน โดยเรียงล าดับอักษรตัวแรกของ
บรรณานุกรมแต่ละเล่มตามตัวอักษร ก-ฮ 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ชื่อ...............................................................................................ชั้น........................เลขที่................... 
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ตัวอย่าง กิจกรรมที่ 8 
แบบฝึกการเขียนบรรณานุกรมจากวารสาร 

 

ข้อมูลบทความ เรื่องที ่1 
ชื่อ นามสกุลผูเ้ขียนบทความ..................................................... ชื่อวารสาร..................................................... 
ชื่อบทความ...................................................................................................................................................... 
ปีท่ี.......... ฉบับท่ี.............. บทความอยู่หน้า.....................เดือน ปีท่ีจัดพิมพ์..................................................... 
บรรณานุกรมจากวารสาร เรื่องที่ 1 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 

ข้อมูลบทความ เรื่องที ่2 
ชื่อ นามสกุลผูเ้ขียนบทความ..................................................... ชื่อวารสาร..................................................... 
ชื่อบทความ...................................................................................................................................................... 
ปีท่ี.......... ฉบับท่ี.............. บทความอยู่หน้า.....................เดือน ปีท่ีจัดพิมพ์..................................................... 
บรรณานุกรมจากวารสาร เรื่องท่ี 2 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 

ข้อมูลบทความ เรื่องที3่ 
ชื่อ นามสกุลผูเ้ขียนบทความ..................................................... ชื่อวารสาร..................................................... 
ชื่อบทความ...................................................................................................................................................... 
ปีท่ี.......... ฉบับท่ี.............. บทความอยู่หน้า.....................เดือน ปีท่ีจัดพิมพ์..................................................... 
บรรณานุกรมจากวารสาร เรื่องที่ 3 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
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บรรณานุกรมบทความจากวารสารทั้งสามเรื่อง 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนน าบรรณานุกรมบทความจากวารสารทั้งสามเรื่องมาเขียนรวมกัน โดยเรียงล าดับอักษร
ตัวแรกของบรรณานุกรมแต่ละเล่มตามตัวอักษร ก-ฮ 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ชื่อ...............................................................................................ชั้น........................เลขที่................... 
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ตัวอย่าง กิจกรรมที่ 9 
แบบฝึกการเขียนบรรณานุกรมจากหนังสือพิมพ์ 

 

ข้อมูลบทความ เรื่องที ่1 
ชื่อ นามสกุลผูเ้ขียนบทความ..........................................................ชื่อหนังสือพิมพ์.......................................... 
ชื่อบทความ...................................................................................................................................................... 
ชื่อหนังสือพิมพ.์.......................................บทความอยู่หน้า......... วัน เดือน ปีท่ีจ าหน่าย.................................. 
บรรณานุกรมจากหนังสือพิมพ์ เรื่องที่ 1 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 

ข้อมูลบทความ เรื่องที ่2 
ชื่อ นามสกุลผูเ้ขียนบทความ..........................................................ชื่อหนังสือพิมพ์.......................................... 
ชื่อบทความ...................................................................................................................................................... 
ชื่อหนังสือพิมพ์........................................บทความอยู่หน้า......... วัน เดือน ปีท่ีจ าหน่าย.................................. 
บรรณานุกรมจากหนังสือพิมพ์ เรื่องที่ 2 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 

ข้อมูลบทความ เรื่องที ่3 
ชื่อ นามสกุลผูเ้ขียนบทความ..........................................................ชื่อหนังสือพิมพ์.......................................... 
ชื่อบทความ...................................................................................................................................................... 
ชื่อหนังสือพิมพ์........................................บทความอยู่หน้า......... วัน เดือน ปีท่ีจ าหน่าย.................................. 
บรรณานุกรมจากหนังสือพิมพ์ เรื่องที่ 3 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
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บรรณานุกรมบทความจากหนังสือพิมพ์ทั้งสามเรื่อง 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนน าบรรณานุกรมบทความจากหนังสือพิมพ์ทั้งสามเรื่องมาเขียนรวมกัน โดยเรียงล าดับ
อักษรตัวแรกของบรรณานุกรมแต่ละเล่มตามตัวอักษร ก-ฮ 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ชื่อ...............................................................................................ชั้น........................เลขที่................... 
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ตัวอย่าง กิจกรรมที่ 10 
แบบฝึกการเขียนบรรณานุกรมจากอินเทอร์เน็ต 

 

ข้อมูลบทความ เรื่องที ่1 
ชื่อ นามสกุลผูเ้ขียนบทความ.................................................................................ปทีี่ออนไลน์........................ 
ชื่อบทความ...................................................................................................................................................... 
แหล่งที่มา.............................................................................................สืบค้นเมื่อ............................................ 
บรรณานุกรมจากอินเทอร์เน็ต เรื่องที่ 1 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 

ข้อมูลบทความ เรื่องที ่2 
ชื่อ นามสกุลผูเ้ขียนบทความ.................................................................................ปทีี่ออนไลน์........................ 
ชื่อบทความ...................................................................................................................................................... 
แหล่งที่มา.............................................................................................สืบค้นเมื่อ............................................ 
บรรณานุกรมจากอินเทอร์เน็ต เรื่องที่ 2 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 

ข้อมูลบทความ เรื่องที ่3 
ชื่อ นามสกุลผูเ้ขียนบทความ.................................................................................ปทีี่ออนไลน์........................ 
ชื่อบทความ...................................................................................................................................................... 
แหล่งที่มา.............................................................................................สืบค้นเมื่อ............................................ 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่ำร้อยละ   
 2. ค่ำเฉลี่ย 
ผลการศึกษา 

กำรศึกษำ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
โดยได้แสดงผลกำรศึกษำดังตำรำงต่อไปนี้ (ตัวอย่ำง) 
ตำรำงที่ 1 ค่ำเฉลี่ย และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนคุณลักษณะด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ตำม

แนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ด้ำนควำมขยัน อดทนในแต่ละประเด็น 
                                                                                                             (N = 43)   

รายการประเมิน X  S.D. การแปลผล 
4. อดกลั้นไม่โต้ตอบ    
    4.1 แก้ไขงำนที่บกพร่องตำมข้อเสนอแนะหรือวิจำรณ์ 3.79 0.70 มำก 
         ของครู หรือเพ่ือน หรือสมำชิกของกลุ่ม    
    4.2 รู้จักระงับอำรมณ์ ไม่แสดงอำกำรทำงลบ เช่น 3.88 0.79 มำก 
         โต้แย้ง ท ำประชดประชันต่อค ำวิจำรณ์ทำงลบที่    
         ผู้อื่นมีต่อตน    

รวม 3.84 0.75 มาก 
 

 จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนวัดรำชโอรสมีกำรปฏิบัติในด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจเพียงพอ ด้ำนควำมขยันอดทน เมื่อพิจำรณำประเด็น
อดกลั้นไม่โต้ตอบ โดยรวมมีค่ำเฉลี่ย 3.84 และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.75 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ 
นักเรียนมีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับมำกทุกข้อ มีค่ำเฉลี่ยเรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อย 2 ล ำดับ คือ รู้จักระงับอำรมณ์ 
ไม่แสดงอำกำรทำงลบ เช่น โต้แย้ง ท ำประชดประชันต่อค ำวิจำรณ์ทำงลบที่ผู้ อ่ืนมีต่อตน มีค่ำเฉลี่ย 3.88                     
ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.79 และแก้ไขงำนที่บกพร่องตำมข้อเสนอแนะหรือวิจำรณ์ของครู หรือเพ่ือน หรือสมำชิก
ของกลุ่ม มีค่ำเฉลี่ย 3.79 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.70 
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ตัวอย่างกิจกรรมก าหนดหัวข้องานวิจัย 
แบบวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการการพัฒนา/แก้ปัญหา 

เพ่ือก าหนดประเด็นการเรียนรู้ 
 

ประเด็นปัญหาและความต้องการ ประเด็นการเรียนรู้ ล าดับความส าคัญ 
ท ำไมนักเรียนโรงเรียนวัดรำชโอรสจึงมำสำย 

 
 
 
 

กำรศึกษำสำเหตุที่ท ำให้นักเรียนโรงเรียนวัด
รำชโอรสมำสำย 

2 

ท ำไมโรงเรียนวัดรำชโอรสถึงต้องติดตั้ง
เครื่องปรับอำกำศให้กับนักเรียน 

 

 
 
 

กำรศึกษำควำมต้องกำรของนักเรียนโรงเรียน
วัดรำชโอรสต่อกำรติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ 

5 

ท ำไมนักเรียนปัจจุบันนี้จึงนิยมเรียนโรงเรียน
กวดวิชำมำกกว่ำกำรเรียนในชั้นเรียน 

 
 
 

กำรศึกษำสำเหตุที่ท ำให้นักเรียนโรงเรียนวัด
รำชโอรสนิยมเรียนโรงเรียนกวดวิชำ 

1 

ท ำไมนักเรียนจึงนิยมซื้อสินค้ำผ่ำนทำง
อินเทอร์เน็ต 

 
 
 

กำรศึกษำสำเหตุที่นักเรียนโรงเรียนวัดรำช
โอรสนิยมซื้อสิ้นค้ำผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต 

4 

ท ำไมนักเรียนในปัจจุบันนี้ถึงมีปัญหำทำง
สำยตำ 

 
 
 

กำรศึกษำสำเหตุที่ท ำให้นักเรียนโรงเรียน      
วัดรำชโอรสมีปัญหำทำงสำยตำ 

3 
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แบบวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการการพัฒนา/แก้ปัญหา 

เพ่ือก าหนดประเด็นการเรียนรู้ 
 

ประเด็นปัญหาและความต้องการ ประเด็นการเรียนรู้ ล าดับความส าคัญ 
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