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คำอธิบายรายวิชา 

 เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนนำความรู้หรือท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า และเรียนรู้จาก
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation-IS1) รายวิชา
การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation-IS2) ไปสู่การปฏิบัติในการสร้างสรรค์ 
โครงงาน/โครงการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะหรือบริการสังคม ชุมชน ประเทศหรือสังคมโลก มี
การกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ วางแผน การทำงาน และตรวจสอบความก้าวหน้า วิเคราะห์ วิจารณ์ผลที่
ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมหรือโครงงาน/โครงการโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะ การคิด
สร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ไม่มีค่าจ้างตอบแทน เป็นกิจกรรมที่ให้ มีความตระหนักรู้ มีสำนึกความ
รับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม 
 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 
 1. วิเคราะห์องค์ความรู้หรือประสบการณ์จากการเรียนในสาระ IS1 และ IS2 เพ่ือกำหนดแนวทาง  
               ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (Public Service) 

2. เขียนเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ เค้าโครง กิจกรรม/โครงงานและแผนปฏิบัติโครงงาน/โครงการ
3. ปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบความก้าวหน้าทางการปฏิบัติโครงงาน/โครงการ 
4. ร่วมแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิพากษ์ การปฏิบัติโครงงาน/ โครงการ 
5. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงงาน/โครงการ และแสดงความรู้สึกความคิดเห็นต่อผลการ  
    ปฏิบัติงานหรือกิจกรรม ซึ่งแสดงถึงการตระหนักรู้ มีสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

กำหนดการสอน 

สัปดาห์
ที ่

เนื้อหา / สาระที่สอน 
ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรู้ 
จำนวน
คาบ 

การวัดและประเมินผล 

ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 
1-3 วิเคราะห์องค์ความรู้ เพื่อกำหนดแนวทางการ

นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน
และชุมชน เช่น 
- สิ่งแวดล้อม 
- ปัญหาและผลกระทบต่อวิถีชีวิต การเมือง  
  การปกครอง เศรษฐกิจ และสังสม 
- การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (เลือก 
  เฉพาะเรื่องที่สนใจจะอนุรักษ์) ฯลฯ 

วิเคราะห์องค์
ความรู้หรือ
ประสบการณ์จาก
การเรียนในสาระ 
IS1 และ IS2 

3 - เอกสารรูป 
เล่มจาก IS 2 
- เลือกเรื่องที่
สนใจเพ่ือทำ
กิจกรรมเพ่ือสังคม
และ
สาธารณประโยชน์ 
 

ผ่าน/
ไม่ผ่าน 

4-13 วางแผนการทำกิจกรรม เพ่ือนำองค์ความรู้ไป
สร้างประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชมโดย
จัดทำรายละเอียดและตารางเวลาปฏิบัติงาน 
ตารางเวลาปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ/
โครงงาน/กิจกรรมที่จะดำเนินการ เช่น 
- โครงการเผยแพร่ความรู้ เรื่อง ปัญหามลพิษ 
- โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกเรื่อง การลด 
  ปัญหามลพิษ 
- โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้เพ่ือการลด 
  ปัญหามลพิษ 

เขียนเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์ เค้า
โครง กิจกรรม/
โครงงานและ
แผนปฏิบัติ
โครงงาน/
โครงการ 

10 - ตารางเวลา
ปฏิบัติกิจกรรม 
- ตารางการ
ปฏิบัติงานของแต่
ละบุคคน 

ผ่าน/
ไม่ผ่าน 

14-16 ปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทินที่กำหนด เช่น  
- ปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทินการดำเนินงาน 
  โครงการเผยแพร่ความรู้ เรื่อง ปัญหา  
  มลพิษ 
- ปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทินการดำเนินงาน 
  โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เรื่อง การ 
  ลดปัญหามลพิษ 
- ปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทินการดำเนินงาน 
  โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้เพ่ือการลด 
  ปัญหามลพิษ 

ปฏิบัติตามแผน
และตรวจสอบ
ความก้าวหน้า
ทางการปฏิบัติ
โครงงาน/
โครงการ 

3 - ปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติ
กิจกรรม 

ผ่าน/
ไม่ผ่าน 

17-18 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม เช่น 
- บันทึกผลการดำเนินกิจกรรม 
- ข้อเสนอแนะ สะท้อนความคิดเห็นของ 
  ตนเองและชุมชมในการทำกิจกรรม 
- อภิปรายและสรุปผลการดำเนินกิจกรรม 

สรุปผลการ
ปฏิบัติกิจกรรม
และแสดง
ความคิด 
เห็นข้อเสนอแนะ 
ต่อการปฏิบัติงาน 

2 - เอกสารบันทึก
ผลการดำเนิน
กิจกรรม 
- power point 

ผ่าน/
ไม่ผ่าน 

 



 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้  
 1. ครูชี้แจงและแจ้งวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้กิจกรรมการนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม  
 2. นักเรียนวิเคราะห์องค์ความรู้เพื่อกำหนดแนวทางการนำไปประยุกต์ ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน 

    และชุมชน  
 3. นักเรียนวางแผนการทำกิจกรรมเพ่ือนำความรู้ไปสร้างประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน โดยจัดทำ 

    รายละเอียดและตารางเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ/โครงงาน/กิจกรรมที่จะดำเนินการ  
4. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทินที่กำหนด  
5. นักเรียนสรุปผลการดำเนินกิจกรรม  
6. นักเรียนเผยแพร่ผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย  
7. ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผลงานและสรุปบทเรียน 

 
การวัดและประเมินผล  
 1. การสังเกตและตรวจผลงาน / การปฏิบัติจริง  
 2. แบบประเมินและเกณฑ์การประเมินผลงาน / การปฏิบัติจริง  
 
 สำหรับ IS3 ที่จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในส่วนของกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์มุ่งเน้น
ให้นักเรียน นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมโลก ซึ่ง
ครูที่ปรึกษาอาจกำหนด จุดประสงค์สำคัญของกินกรรมได้ดังนี้  
 1. นักเรียนสามารถวางแผนการปฏิบัติกิจกรรมได้  

2. นักเรียนสามารถจัดทำปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม  
3. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทินกำหนด  
4. นักเรียนสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  
5. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติกิจกรรม  
 
ครูที่ปรึกษาติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมตามจุดประสงค์สำคัญเป็นระยะๆ และประเมิน

ระดับคุณภาพ ผู้เรียนตามกรอบสาระการเรียนรู้ IS3 เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมครบตามจุดประสงค์สำคัญ
หรอืสิ้นภาคเรียน เพ่ือสรุปผล การประเมินเป็น ผ่าน / ไม่ผ่าน ดังนี้  

 
ระดับคุณภาพ      สรุปผลการประเมิน  
ดีมาก                    ผ่าน  
ดี    ผ่าน  
พอใช้    ผ่าน  
ปรับปรุง   ไม่ผ่าน 

 
 


