
 

 

โครงการสอน รายวิชา การศึกษาคนควาและสรางองคความรู    รหัสวิชา I ๓๐๒๐๑ 

 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๕   ภาคเรียนท่ี ๑   ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

แผนการสอน

ท่ี 

ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

เรื่อง / สาระ 

การเรียนรู 
มาตรฐาน/ ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู วิธีสอน/กิจกรรม 

ภาระงาน/

ช้ินงาน 

การประเมินการ

เรียนรู 

ระยะเวลา

(ช่ัวโมง) 

๑ ปฐมนิเทศ แนะนํารายวิชา แนะนํารายวิชา วิธีการเรียน การวัด 

และประเมินผลการเรียน 

- - - 
๑ 

๒ ประเด็น

ปญหา 

๑. ศึกษาและกําหนด

หัวขอประเด็นปญหา 

๒. นําเสนอหัวขอท่ี

สนใจ 

ตั้งประเด็นปญหาจากสถานการณ

ปจจุบันโลกและสังคมโลก 

การสอนเนนกระบวน 

การเรียนรูแบบ 

-กิจกรรมแบบสืบ

เสาะหาความรู 5E 

- Google Classroom 

- Google Meet 

๑. ใบงาน 

๒. ชิ้นงาน/

ผลงานการสืบคน

ขอมูล 

 

๑. ความถูกตองของ

ใบงาน 

๒. การใหเหตุผล 
๒ 

๓ ประเด็น

ปญหา 

๑. นําเสนอหัวขอท่ี

สนใจพรอมระบุการ

ตั้งสมมติฐาน 

๒. นําเสนอขอมูล

และใหเหตุผล

ตั้งสมมติฐานและใหเหตุผลท่ี

สนับสนุนหรือโตแยงประเด็นความรู

โดยใชความรูจากสาขาวิชาตางๆและ

มีทฤษฎีรองรับ 

การสอนเนนกระบวน 

การเรียนรูแบบ 

-กิจกรรมแบบสืบ

เสาะหาความรู 5E 

- Google Classroom 

๑. PPT 

ประกอบการ

นําเสนอผลงาน 

๑. PPT การ

นําเสนอผลงาน 

๒. ความถูกตอง 

ครบถวน นาสนใจ

ของการนําเสนอ

๕ 



แผนการสอน

ท่ี 

ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

เรื่อง / สาระ 

การเรียนรู 
มาตรฐาน/ ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู วิธีสอน/กิจกรรม 

ภาระงาน/

ช้ินงาน 

การประเมินการ

เรียนรู 

ระยะเวลา

(ช่ัวโมง) 

สนับสนุนงานของ

ตนเองไดอยาง

นาเชื่อถือ ถูกตอง

ตามหลักวิชาการ 

- Google Meet ๒. การนําเสนอ

ผลงานการสืบคน

ขอมูล 

งาน การใหเหตุผล 

และการใหขอมูลท่ี

นาเชื่อถือ 

๔ เคา

โครงงานวิจัย 

นําเสนอเคา

โครงงานวิจัย 

๑. ออกแบบ  วางแผน  ใช

กระบวนการรวบรวมขอมูลอยางมี

ประสิทธิภาพ 

๒. ศึกษา คนควา แสวงหาความรู

เก่ียวกับประเด็นท่ีเลือกจากแหลง

เรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ 

๓. ตรวจสอบความนาเชื่อถือของ

แหลงท่ีมาของขอมูล 

การสอนเนนกระบวน 

การเรียนรูแบบ 

-กิจกรรมแบบสืบ

เสาะหาความรู 5E 

- Google Classroom 

- Google Meet 

๑. เคาโครง 

งานวิจัย 

๒. กิจกรรมการ

นําเสนอการ

คนควาขอมูล 

๑. เคาโครงงานวิจัย 

๒. ความถูกตอง 

ครบถวน นาสนใจ

ของการนําเสนอ

งาน 

๓. ความนาเชื่อถือ

ของแหลงท่ีมาของ

ขอมูล 

๘ 

๕ กระบวนการ

ทํางานวิจัย 

จัดทําโครงงานและ

นําเสนอ

ความกาวหนาในการ

ทําโครงงานวิจัย 

๑. วิเคราะหขอคนพบดวยสถิติท่ี

เหมาะสม 

๒. สังเคราะห สรุปองคความรูดวย

การกระบวนการกลุม 

การสอนเนนกระบวน 

การเรียนรูแบบ 

-กิจกรรมแบบสืบ

เสาะหาความรู 5E 

- Google Classroom 

- Google Meet 

๑. PPT 

ประกอบการ

นําเสนองานวิจัย 

๒. รูปเลมแสดง

ความกาวหนาใน

การทํางาน 

 

๑. แบบสังเกต

กระบวนการทํางาน 

๒. PPT การ

นําเสนอผลงาน 

๓. ความถูกตอง 

ครบถวน นาสนใจ

ของการนําเสนอ

๑๖ 



แผนการสอน

ท่ี 

ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

เรื่อง / สาระ 

การเรียนรู 
มาตรฐาน/ ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู วิธีสอน/กิจกรรม 

ภาระงาน/

ช้ินงาน 

การประเมินการ

เรียนรู 

ระยะเวลา

(ช่ัวโมง) 

งาน การใหเหตุผล 

และการใหขอมูลท่ี

นาเชื่อถือ 

๖ การนําเสนอ

รูปเลม

งานวจิัย 

การจัดทํารูปเลม

งานวิจัย 

๑. สังเคราะห สรุปองคความรูดวย

กระบวนการกลุม 

๒. เสนอแนวคิดการแกปญหาอยาง

เปนระบบดวยองคความรูจากการ

คนพบ 

การสอนเนนกระบวน 

การเรียนรูแบบ 

-กิจกรรมแบบสืบ

เสาะหาความรู 5E 

- Google Classroom 

- Google Meet 

รูปเลมงานวิจัย ความถูกตอง 

ครบถวนของรูปเลม 

๘ 

 

 

ลงชื่อ...............................................ครูผูสอน           ลงชื่อ...............................................รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 

     (นางสาวชยากร  นรินทรหงษทอง)          (นางวรรณวิสา   สมบัติวงศ) 

 

ลงชื่อ...............................................หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร          ลงชือ่...............................................ผูอํานวยการโรงเรียน 

          (นางแสงอรุณ   สงาชาติ)                     (นายธนะกุล   ชอนแกว) 


