แนวทางการจัดการเรียนการเรียนรู ้

การเขียนความเรียงขัน้ สูง
Extended-Essay
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การเขียนความเรียงขัน้ สูง

(Extended – Essay)

ธรรมชาติวช
ิ า เป็ นสาระว่าด้วยการศึกษาค้นคว้าอย่าง
อิสระ (independent research) ในเรื่ องที่ผเู้ รี ยนสนใจ ซึ่งมา
จากการที่ผเู้ รี ยนได้เรี ยนจากสาระการเรี ยนรู้ เน้นการฝึ ก
กระบวนการค้นคว้าด้วยตนเอง การถ่ายทอด สื่ อความหมาย
แนวคิดและข้อมูลเป็ นความเรี ยง ลักษณะเป็ นความเรี ยงทางวิชาการ
ที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงอย่างเป็ นขั้นตอน สมเหตุสมผลที่สละสลวย โดย
ใช้คาจานวน 4,000 คา แต่ครู จาเป็ น
อย่างยิง่ ที่จะต้องเข้าใจว่า
การเขียนความเรี ยงขั้นสู ง ไม่ใช่ การเขียนรายงานการวิจยั 5 บท แต่
เป็ นการ เขียนความเรี ยงทางวิชาการที่ใช้ขอ้ มูลจากการค้นคว้า
เพิม่ เติมจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆเพื่อการอธิบาย แสดงผลการศึกษา
ค้นคว้า โต้แย้งและสนับสนุนอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
วัตถุประสงค์ การเรี ยนการสอนการเขียนความเรี ยงขั้นสู ง
มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผเู้ รี ยน
(1) ค้นคว้าหาความรู ้เกี่ยวกับสิ่ งที่ตนสนใจและต้องการค้นคว้าหา ความรู ้เพิ่มเติม
(2) พัฒนาทักษะการเขียนรายงานการค้นคว้าอย่างอิสระ โดยใช้คาสาหรับการเขียนผลงาน
จานวน 4,000 คา
(3) พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ และการคิดวิเคราะห์
(4) มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการค้นคว้าที่เหมาะสมสาหรับ
แต่ละสาขาวิชา
(5) มีวธิ ี การและสั่งสมประสบการณ์ในการค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ย
สติปัญญาของตนเองอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สาระการเขียนความเรี ยงขั้นสู ง
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนสาระการเรี ยนความเรี ยงขั้นสู ง
เป็ นภาระงานและหน้าที่ของทุกฝ่ าย ได้แก่ โรงเรี ยน ครู ผสู ้ อน ครู ที่
ปรึ กษาและผูเ้ รี ยน จาแนกได้ดงั นี้
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ภาระงานของโรงเรียน เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนมีมาตรฐาน
โรงเรี ยนต้องมีการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยบรรจุสาระการเขียนความเรี ยงขั้นสูง ไว้ในส่วนที่
เป็ นสาระเพิ่มเติม หรื อบูรณาการเป็ น 1 หน่วยการเรี ยนรู ้ ชื่อ การเขียนความเรี ยงขั้นสู ง
2. แต่งตัง้ ครูผสู ้ อน ทาหน้าที่ให้คาปรึ กษาแนะนาในการผลิตผลงานการเขียนความเรี ยง
เกี่ยวกับหัวข้อ/เรี่ องที่ผเู ้ รี ยนเลือกและสนใจค้นคว้า แสวงหาความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสาระ/
วิชาที่ผเู้ รี ยนสนใจ
3. พัฒนาบุคลากร : อบรมครู ผสู้ อนเรื่ องโรงเรี ยนมาตรฐานสากล หลักสูตรและการ
จัดการเรี ยนการสอนสาระการเขียนความเรี ยงขั้นสู ง
ภาระงานของครูทป
ี่ รึกษา ครู ที่ปรึ กษามีหน้าที่ ดังนี้
1. ส่ งเสริ ม กระตุน้ สนับสนุน ชี้แนะให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั วิธีการคิดค้นคว้าเกี่ยวกับหัวข้อ/เรื่ องที่
ผูเ้ รี ยนเลือกค้นคว้า
2. ช่วยเหลือ แนะนาผูเ้ รี ยนในการค้นคว้าความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
3. ช่วยเหลือแนะนาผูเ้ รี ยนสามารถเขียนรายงานการค้นคว้าได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์กาหนด
4. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการค้นคว้าของผูเ้ รี ยน
ก่อนส่ งงานแก่ครู ผสู ้ อนพิจารณาเกี่ยวกับการขโมยความคิดผูอ้ ื่น
การนาผลงานหรื อความคิดเห็นของผูอ้ ื่นมาอ้างอิงเป็ นของ
ตนเองหรื อไม่ หากมีจะต้องชี้แจ้งให้ผเู ้ รี ยนแก้ไข เป็ นต้น
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ภาระงานของผู ้เรียน ผูเ้ รี ยนมีความรับผิดชอบ ดังนี้
1. เลือกหัวข้อเรื่ องที่เกี่ยวกับสาระการเรี ยนรู ้พ้นื ฐาน โดยให้ผเู ้ รี ยนลงทะเบียนเรี ยน ตัวอย่าง
แบบฟอร์ ม ดังนี้
แบบฟอร์ มสาหรับการเรี ยนสาระการเขียนความเรี ยงชั้นสู ง ( Extended – Essay )

การเขียนเรียงความขัน้ สูง ( Extended- Essay)
ชื่อ....................................................................................................
ชั้น ..................................................................................................
สาระการเรี ยนรู้ ...............................................................................
ชื่อเรื่ อง/คาถาม............................................................................ สาหรับการค้นคว้า
........................................................................................................
..........................................................................................................
...........................................................................................................
ชื่อครู ผสู้ อน ..................................................................................
ชื่อครู ที่ปรึ กษา ................................................................................
ชื่อนักเรี ยน .................................................................................
ลายมือชื่อนักเรี ยน ...........................................................................
2. ศึกษาและกาหนดความเข้าใจเกณฑ์การวัดและประเมินผล “ผลงานของผูเ้ รี ยน”
3. กาหนดแผนการทางาน และกาหนดวันส่ งงาน กาหนดระยะเวลาการวางแผนการศึกษาค้นคว้าจาก
แหล่งค้นคว้ารวมทั้งการวางแผนการเขียนเรี ยบเรี ยงผลงาน คือ รายงานผลการค้นคว้า
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ตัวอย่างแผนการทางานของผู ้เรียน
วัน / เดือน / ปี
กิจกรรม
( 1 ภาคเรี ยน )
พฤษภาคม
สั ปดาห์ ที่ 1
สั ปดาห์ ที่ 2
สั ปดาห์ ที่ 3
สั ปดาห์ ที่ 4
มิถุนายน
สั ปดาห์ ที่ 1
สั ปดาห์ ที่ 2
สั ปดาห์ ที่ 3
สั ปดาห์ ที่ 4
กรกฎาคม
สั ปดาห์ ที่ 1
สั ปดาห์ ที่ 2
สั ปดาห์ ที่ 3
สั ปดาห์ ที่ 4
สิ งหาคม
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4
กันยายน
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4

-

เลือกหัวข้ อเรื่อง
เรียบเรียงชื่อเรื่อง/หัวข้ อ สาหรับค้ นคว้ า
พบครู ที่ปรึกษาส่ งและหารือหัวข้ อเรื่อง
พบครู ที่ปรึกษาและบรรณารักษ์

- พบครู ที่ปรึกษาเสนอโครงร่ าง (outline)
- พบครู ที่ปรึกษาหารือและขอคาแนะนาเรื่องรายการ
หนังสื อหรือเอกสารที่ควรอ่ านและการเขียน
เอกสารอ้ างอิงสาหรับการจัดทาบรรณานุกรม
- ส่ งผลการค้ นคว้ าครู ที่ปรึกษา
-

อ่ านเอกสารอ้ างอิงและค้ นคว้ าเอกสาร
อ่ านเอกสารอ้ างอิงและค้ นคว้ าเอกสาร
ส่ งผลการค้ นคว้ าแก่ ครู ที่ปรึกษา
เรียบเรียงเขียนงานฉบับร่ าง ฉบับที่1

-

เรียบเรียงเขียนงานฉบับร่ าง ฉบับที่ 1
ส่ งงานเขียนฉบับร่ างให้ แก่ ครู ที่ปรึกษา
ครู ที่ปรึกษาตรวจแก้ ไขงาน
จัดทาฉบับจริง

)

จัดทาฉบับจริง
ส่ งฉบับจริง
ผู้เรียนพบครู ผ้ สู อนเพือ่ นัดหมายการสอบปากเปล่ า( Oral
เพือ่ นาเสนอผลงาน
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ลาดับ

อนึ่ง เพื่อการตรวจสอบความเรี ยบร้อยของผลงานของผูเ้ รี ยน
ครูทป
ี่ รึกษา ควรมีแบบตรวจสอบซึ่งสามารถใช้สาหรับเป็ นเกณฑ์ในการตรวจสอบ
ความถูกต้องของผลงาน ดังนี้
ผลการตรวจสอบ
รายการ
(ถูกต้ อง/ไม่ ถูกต้ อง)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

การใช้คาในการเขียนเรี ยบเรี ยง จานวน 4,000 คา
มีหน้าสารบัญ
มีหมายเลขกากับผลงานทุกหน้า
มีการอ้างอิงโดยใช้แผนภูมิ แผนผัง กราฟ ดัชนี ฯลฯ อย่างเหมาะสม
มีการอธิ บายความหมายและให้คาจากัดความของประเด็นที่ไม่ชดั เจน
การเขียนบรรณานุกรมถูกต้องตามรู ปแบบที่กาหนด
มีการอ้างอิงเอกสารหรื อหลักฐานอย่างต่อเนื่องและถูกต้อง
มีการเขียนเอกสารอ้างอิงครบถ้วนไว้ในบรรณานุกรม
เอกสารอ้างอิงในบรรณานุกรมทุกเล่มมีการระบุชื่อผูแ้ ต่ง
ชื่อเอกสาร วันที่ทาการพิมพ์ สานักพิมพ์ ฯลฯ
มีการบอกแหล่งที่มาของเอกสารอ้างอิงอย่างถูกต้อง
มีการแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องเท่านั้นไว้ในภาคผนวก
เอกสารที่อา้ งอิงไว้ในภาคผนวกสอดคล้องกับเอกสาร
ในบรรณานุกรม
มีการเขียนชื่อหัวข้อเรื่ องไว้ในแผ่นปก
มีการเน้นย้าให้ความสาคัญกับหัวข้อเรื่ องโดยใช้ตวั พิมพ์หนาไว้ในคานา
มีการเน้นย้าให้ความสาคัญกับหัวข้อเรื่ องอีกครั้งและใช้ตวั พิมพ์หนาในบทสรุ ป
ในบทสรุ ปมีการพูดถึงประเด็นปัญหาที่ยงั ไม่ได้คน้ คว้าหาคาตอบ
ในบทสรุ ปมีการพูดถึงประเด็นปัญหาใหม่ที่คน้ พบในระหว่างการศึกษาค้นคว้า
มีการเขียนชื่อว่า “บทนา” และ “บทสรุ ป”
บทคัดย่อมีการใช้คาในการเขียนจานวน 3,000 คา
ในบทคัดย่อมีการกล่าวถึง ชื่อเรื่ องสาหรับการค้นคว้าเป็ น
ตัวพิมพ์หนา ขอบข่ายการศึกษาค้นคว้าและการสรุ ปผลลัพธ์ที่เกิดจากการศึกษา
ค้นคว้า
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ภาระงานของครูผู ้สอน ครู ผ้ สู อนมีความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ศึกษาและกาหนดเนื้อหาที่จะต้องสอนได้แก่ กระบวนการค้นคว้า
(Research) และกระบวนการเขียน ( Writing)
2. ให้ผเู้ รี ยนนาเสนอหัวข้อเรื่ องที่สนใจค้นคว้า
3. ชี้แจงขอบข่ายงานแก่ผเู ้ รี ยน
4. ชี้แจงเกณฑ์การวัดและประเมินผล “ผลงานหรื อรายงานการค้นคว้า”
5. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
สรุ ปเป็ นตารางเพือ่ ประกอบความเข้ าใจได้ ดังนี้

ภาระงานของโรงเรียน

ภาระงานของครู ทปี่ รึกษา

ภาระงานของครู ผู้สอน

1. พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
โดยบรรจุสาระการเขียนความเรี ยง
ขั้ นสู ง ไว้ในส่ วนที่เป็ นสาระ
เพิ่มเติม หรื อบูรณาการเป็ น 1
หน่วยการเรี ยนรู ้ ชื่อ การเขียน
ความเรี ยงชั้นสู ง
2. แต่งตั้งครู ผสู ้ อน ทาหน้าที่ให้
คาปรึ กษาแนะนาในการผลิตผลงาน
การเขียนความเรี ยงเกี่ยวกับหัวข้อ/
เรี่ องที่ผเู้ รี ยนเลือกและสนใจค้นคว้า
แสวงหาความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
สาระ/วิชาที่ผเู้ รี ยน
3. พัฒนาบุคลากร : อบรมครู ผสู้ อน
เรื่ องโรงเรี ยนมาตรฐานสากลกับ
หลักสู ตรการจัดการเรี ยนการสอน
สาระการเขียนความเรี ยงชั้นสู ง

1. ส่ งเสริ ม กระตุน้ สนับสนุน
ชี้แนะให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั วิธีการ
คิดค้นคว้าเกี่ยวกับหัวข้อ/เรื่ อง
ที่ผเู้ รี ยนเลือกค้นคว้า
2. ช่วยเหลือ แนะนาผูเ้ รี ยนใน
การค้นคว้าความรู ้จากแหล่ง
เรี ยนรู ้ต่าง ๆ
3.ช่วยเหลือแนะนาผูเ้ รี ยน
สามารถเขียนรายงานการค้นคว้า
ได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์กาหนด
4. ตรวจสอบความถูกต้องของ
รายงานการค้นคว้าของผูเ้ รี ยน
ก่อนส่ งงานแก่ครู ผสู ้ อน
พิจารณาเกี่ยวกับการขโมย
ความคิดผูอ้ ื่น การนาผลงาน
หรื อความคิดเห็นของผูอ้ ื่นมา
อ้างอิงเป็ นของตนเองหรื อไม่
หากมีจะต้องชี้แจ้งให้ผเู ้ รี ยน
แก้ไข เป็ นต้น

1.ศึกษาและกาหนดเนื้อหาที่
จะต้องสอนได้แก่
กระบวนการค้นคว้า
(Research)และกระบวนการ
เขียน ( Writing)
2.ให้ผเู้ รี ยนนาเสนอหัวข้อเรื่ อง
ที่สนใจค้นคว้า
3.ชี้แจงขอบข่ายงานแก่ผเู ้ รี ยน
4.ชี้แจงเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล“ผลงานหรื อ
รายงานการค้นคว้า”
5.จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
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การจ ัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ครู ผสู ้ อนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนหลัก ใน 2 เนื้อหา ได้แก่ การค้นคว้า ( Research )
และการเขียน ( Writing ) ดังนี้
การเขียน ( Writing )

การค้นคว้า ( Research )
(Research)

หัวข้ อ (Topic )

การเขียนโครงร่ าง
(Shaping the Outline :
Basic Outline, Skeleton Outline

การสนับสนุนรายละเอียด

เรียบเรียงหัวข้ อเรื่อง (Focus)

(Supporting Details)
หาแหล่งค้นคว้า ( Search for Sources)

หัวข้ อศึกษาค้ นคว้ า( Research)
)))Question)
การเตรียมอ่ านค้ นคว้ า (Preparatory Reading)

กาหนดโครงร่ าง ( Working Outline )

รวบรวมข้ อมูล (Assemble sources/ Materials)

บันทึกรายละเอียดและข้ อมูล

-

ฉบับร่ าง (Rough Draft)
ชื่อเรื่อง (Title Page)
บทคัดย่ อ (Abstract)
สารบัญ (Contents)
คานา (Introduction)
เนือ้ เรื่อง/วิธีการ/ผลลัพธ์
(Body/Methods/Results)
- สรุป (Conclusions)
- การแสดงภาพประกอบ
(Illustrations)
- Appendix
Documentation
ทบทวน (Revising & Editing)

อ่ านตรวจทาน (Proofreading)

(Recording info & data )
ฉบับจริง (Final Copy)
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1. การค ้นคว ้า (Research) ครู ผสู ้ อนจะต้องดาเนินการ ในเรื่ องต่อไปนี้
(1) ให้ผเู ้ รี ยนเลือกหัวข้อเรื่ องที่ตนเองสนใจอย่างอิสระ แต่ตอ้ งเป็ นหัวข้อเรื่ องที่เชื่อมโยงจาก
สาระการเรี ยนรู้สาระใดสาระหนึ่งใน 8 สาระการเรี ยนรู ้ จากนั้นครู จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนให้
ผูเ้ รี ยนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่ อง
- การ
เรี ยบเรี ยงหัวข้อวิจยั (Research Question)
- แหล่งค้นคว้า / แหล่งการเรี ยนรู ้
- การกาหนด / เขียน โครงร่ าง
(outline)
- การสารวจข้อมูล /หลักฐานสาหรับสนับสนุนและคัดค้านการศึกษาของผูเ้ รี ยน
ในกรณี ที่ผเู ้ รี ยนพบว่าหัวข้อที่ตนเลือกมีแหล่งข้อมูลสาหรับการค้นคว้าจากัด ผูเ้ รี ยน
สามารถแจ้งการเปลี่ยนหัวข้อเรื่ องต่อครู ผสู ้ อนและครู ที่ปรึ กษาได้ ทั้งนี้ควรดาเนินการตั้งแต่
ระยะแรกของการเรี ยน
(2) ให้ผเู ้ รี ยนกาหนดแผนการทางาน และกาหนดการส่ งงาน
(3) ครู ผสู้ อนจัดการเรี ยนการสอนในเนื้อหาเกี่ยวกับการค้นคว้า ได้แก่ การกาหนดชื่อเรื่ อง
การเรี ยบเรี ยงหัวข้อวิจยั การค้นหาแหล่งค้นคว้า การกาหนดโครงร่ าง รวบรวมข้อมูล แสดงเป็ น
แผนภาพได้ ดังนี้
การค ้นคว ้า
่ เรือ
1.กาหนดชือ
่ ง
(Topic)

(Research)

5.อ่านเพือ
่ เตรียมการ
(Preparatory Reading)

2.เรียบเรียงหัวข ้อวิจัย
(Focus:Research Question)

6.กาหนดโครงร่าง
(Working Outline)

3.ค ้นหาแล่งค ้นคว ้า
(Search for Source)

7.รวบรวมข ้อมูล
(Assemble Sources/Materials

4.เรียบเรียงหัวข ้อการ
ค ้นคว ้า(Research
Question)

8.บันทึกข ้อมูล
(Recording Info & Data )
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2. การเขียนเรียบเรียงความเรียง (Writing the Extended - Essay)

ครู ผสู ้ อนจะต้องให้ความสาคัญกับ “การจัดโครงสร้างของผลงาน” เพราะถือเป็ นเรื่ องสาคัญ
ที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนจัดลาดับ เนื้อหาของการเขียนรายงานการค้นคว้าได้อย่างดี
สาระการเรียนรู้ ที่ครู ผสู ้ อนจะต้องสร้างความรู ้ความเข้าใจให้แก่ผเู ้ รี ยน ในเรื่ องต่อไปนี้
(1) ส่ วนประกอบของความเรียง
- การเขียนชื่อเรื่ อง (Title Page)
- การเขียนบทคัดย่อ (Abstract)
- สารบัญ (Contents Page)
- การเขียนคานา (Introduction)
- การเขียนเรี ยบเรี ยงเนื้อเรื่ อง ( Body Development)
- การเขียนบทสรุ ป
- การเขียนบรรณานุกรม และเอกสารอิง
แสดงแผนภูมิได้ ดังนี้
1.เขียนโครงร่าง
(Shaping the outline:
Basic outline,
Skeleton Outline,
Supporting Details: )

2.จัดทาฉบับร่าง
(Rough Draft)
เขียนองค์ประกอบต่างๆได ้แก่
่ เรือ
-ชือ
่ ง (Title Page)
-บทคัดย่อ (Abstract)
-สารบัญ(Content Page)
-คานา (Introduction)
-เนือ
้ เรือ
่ ง(Body/Method/Result)
-บทสรุป(Conclusion)
-การแสดงภาพประกอบ(Illustration)
-ภาคผนวก (Appendix)
-เอกสารอ ้างอิง ((References)

4.ตรวจทาน
5.จัดทาฉบับจริง
(Final Copy )

แก ้ไข
(Proof Reading)
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ึ ษาค ้นคว ้า ( Research Outline )
การเขียนโครงร่างงานศก
การเขียนโครงร่ าง ผูเ้ รี ยนจะต้องแสดง ชื่อโครงการ สาระการเรี ยนรู ้/วิชา ชื่อผู้
ค้นคว้าหรื อเจ้าของผลงาน ความสาคัญของหัวข้อเรื่ องที่คน้ คว้า วัตถุประสงค์ของ
การค้นคว้า ประโยชน์ที่ได้รับจากการค้นคว้า การรวบรวมสรุ ปข้อมูลที่ได้จากการ
ค้นคว้าพร้อมเอกสารอ้างอิง วิธีหรื อแบบแผนการค้นคว้าการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นต้น
ื่ เรือ
การเขียนชอ
่ ง (Title Page)
ชื่อเรื่ องจะต้องสะท้อนหรื อชี้วดั ให้เห็นภาพของผลงาน ซึ่ งจะต้องเรี ยบเรี ยงเป็ นรู ปคาถาม
หรื อประเด็นค้นคว้า ในที่น้ ีจะนาเสนอเป็ นตัวอย่าง เช่น
1. หัวข้ อเรื่อง : การออกแบบโทรศัพท์มือถือสาหรับวัยรุ่ นไทย (การงานอาชีพ)
หัวข้ อวิจัย : องค์ประกอบสาคัญในการออกแบบโทรศัพท์มือถือสาหรับวัยรุ่ นไทย
2. หัวข้ อเรื่อง : การออกแบบจักรยาน
หัวข้ อวิจัย : การแนะนาวัสดุใหม่ ๆ สามารถปรับปรุ งการออกแบบรถจักรงานแข่งขันแบบ
ใหม่ได้หรื อไม่
3. หัวข้ อเรื่อง : ความรุ นแรงในครอบครัวไทย
หัวข้ อวิจัย : ศึกษา/วิเคราะห์สาเหตุของความรุ นแรงในครอบครัวไทยและทางแก้ปัญหา
4. หัวข้ อเรื่อง : ความขัดแย้งทางความคิดทางการเมืองไทย
หัวข้ อวิจัย :
ศึกษา / วิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้งระหว่างคนไทยสองกลุ่มและ
ทางแก้ปัญหา ฯลฯ
5. หัวข้ อเรื่อง : การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
หัวข้ อวิจัย : ศึกษาผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อน
6. หัวข้ อเรื่อง : การโฆษณา
หัวข้ อวิจัย : การใช้ทศั นศิลป์ ในการโฆษณาสิ นค้า
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การกาหนดโครงสร ้างของผลงานการเขียน
ผลงานการเขียนรายงานการค้นคว้าหาความรู ้จากแหล่งการเรี ยนรู ้ดา้ นเกี่ยวกับหัวข้อ
เรื่ องที่ผเู ้ รี ยนได้เลือกอย่างอิสระ จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่ วน ได้แก่
คานา (Introduction) เนื้อเรื่ อง (Body /Development) และบทสรุ ป
(Conclusion)

1.คานา (Introduction) ผูเ้ รี ยนจะต้องประกอบด้วย

-

การให้เหตุผลในการเลือกหัวข้อเรื่ อง ความสาคัญและคุณค่าที่ได้จากการศึกษา
บอกความเป็ นมาและความสาคัญของหัวข้อเรื่ อง
ระบุหวั ข้อค้นคว้า (Research Question) ให้ชดั เจน
ระบุผลการค้นคว้า
ระบุประเด็นปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการค้นคว้าของผูเ้ รี ยนที่ไม่ได้ศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้แต่
ควรค่าสาหรับการค้นคว้าเพิ่มเติมในครั้งต่อไป
2.เนือ
้ เรือ
่ ง (Body /Development)

เนื้อเรื่ องเป็ นส่ วนสาคัญของผลงานความเรี ยง ซึ่ งผูเ้ ขียนจะต้องลาดับเนื้อหาตาม
รู ปแบบโครงสร้างที่ถูกต้อง โดยจัดลาดับเนื้อหาเป็ นหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อยตาม
ธรรมชาติของเนื้อหา การลาดับความคิดหลักและความคิดรอง เป็ นต้น
3.บทสรุป (Conclusion)

บทสรุ ปจะต้องมีลกั ษณะของการสรุ ปการนาเสนอความคิดรวบยอดที่เกี่ยวเนื่องกับ
หัวข้อเรื่ อง การอ้างอิงหลักฐานประกอบความคิด จบด้วยการเสนอและชี้นาประเด็นที่
ค้นพบรวม ทั้งหัวข้อเรื่ องประเด็น/เรื่ อง ที่ยงั ไม่ได้คน้ คว้าศึกษาในผลงานชิ้นนี้ แต่ควร
ค่าแก่การค้นคว้าเป็ นผลงานเรื่ องต่อไป
4.การเขียนบทคัดย่อ (Abstract )

การเขียนบทคัดย่อสาหรับผลงานการเขียนความเรี ยงชั้นสู งต้องไม่เกิน 300 คา และใน
การเขียนบทคัดย่อ ผูเ้ รี ยนจะต้องมีความรู ้ความเข้าใจว่าไม่ใช่เป็ นการเขียนคานา
( Introduction) บทคัดย่อจะต้องมีสาระที่สะท้อนให้เห็นเกี่ยวกับหัวข้อเรื่ อง
5.หน ้าสารบัญ ( Contents Page ) การเขียนหน้าสารบัญ ผูเ้ รี ยนจะต้องลาดับ
หัวข้อเรื่ อง เอกสารอ้างอิง ภาคผนวกและมีเลขหน้ากากับทุกหัวเรื่ อง

57

้
6. การอ ้างอิงโดยใชภาพประกอบ
( Illustration ) ผูเ้ รี ยนจะต้องรู ้จกั ใช้

ภาพประกอบคาอธิ บายความคิดเห็นอย่างเป็ นระบบ
7. การอ ้างอิง/บรรณานุกรม (References) ในการค้นคว้าข้อมูล ผูเ้ รี ยนจะมี

การ ค้นคว้าจากแหล่งค้นคว้าหลากหลายประเภท ได้แก่ เอกสารข้อมูลอิเล็คโทรนิค
ครู ผสู้ อนจึงควรนาเสนอรู ปแบบการเขียนบรรณานุกรมหรื อเอกสารอ้างอิงทุกประเภท
ซึ่ งเป็ นที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายเป็ นสากล ที่กาหนดโดยหน่วยงานที่เป็ นที่ยอมรับ
ได้แก่
1. สมาคมรัฐศาสตร์ อเมริ กนั ( American Political Science Association : APSA )
2. สมาคมจิตวิทยาอเมริ กนั
( American Psychological Association : APA )
3. สภาบรรณาธิ การกิจชีววิทยา ( Council of Biology Editors : CBE )
4. แนวทางการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบฮาร์วาร์ด ( Harvard Citation and
referencing Guide ) ซึ่ งโดยภาพรวมจะมีการเขียนเอกสารอ้างอิงที่มีส่วนประกอบ
และรู ปแบบเรี ยงเป็ นลาดับ ดังนี้
ชื่อผูแ้ ต่ง (พ.ศ) ชื่อเรื่ อง วันที่ สถานที่พิมพ์ ชื่อสานักพิมพ์ ตัวอย่างเช่น
Peterson, A.D.C. School Across Frontiers : the story of International
Baccalaureate and the United World College. La Salle, Illinois : Open Court,
1987.
Peterson, A.D.C. (1987), Schools Across Frontiers : the story of the International
Baccalaureate and the United World College, Open Court : La Salle, Illinois.
8. ภาคผนวก ( Appendices ) ภาคผนวกไม่ใช่องค์ประกอบสาคัญในการเขียนเรี ยบ
เรี ยงผลงานความเรี ยงชั้นสู ง เอกสารที่ผเู ้ รี ยนสามารถใส่ ไว้ในภาคผนวก ได้แก่ขอ้ มูลและ
รายละเอียดต่างๆ
ื่ และวัสดุอน
9. การใชส้ อ
ื่ ๆประกอบ (The Use of Other Media and
Materials) การใช้วด
ี ิโอเทปและการใช้เทปบันทึกไม่อนุญาตให้ใช้ในการอ้างอิงข้อมูลเพื่อ

ยืนยันความรู ้ที่เกิดจากการค้นคว้า
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การว ัดและประเมินผล
ในการวัดและประเมินผลงานที่เกิดจากการฝึ กปฏิบตั ิของผูเ้ รี ยน
ครู ผสู ้ อนสามารถใช้เกณฑ์ ดังต่อไปนี้
ก. การประเมินหัวข ้อการค ้นคว ้า ( Research Question )

ระดับ
ผลสัมฤทธิ์
0
1
2

ตัวบ่งชี้
ไม่มีการพูดถึงหัวข้ อการค้ นคว้ าในตอนต้ นๆ ไม่มีการเชื่อมโยงหัวข้ อการ
ค้ นคว้ ากับสาระการเรียนรู้
มีการพูดถึงหัวข้ อการค้ นคว้ าในตอนต้ นๆ แต่พูดไว้ ไม่ชัดเจนหรือพูด
กว้ างเกินไป ใช้ คากะทัดรัด
มีการพูดถึงหัวข้ อการค้ นคว้ าในตอนต้ นๆไว้ อย่างชัดเจน และมีการพูด
ตรงประเด็น

้
ข.วิธก
ี ารทีใ่ ชในการตั
ง้ หัวข ้อการค ้นคว ้า
( Approach to the research question )

ระดับ
ผลสัมฤทธิ์
0
1
2
3

ตัวบ่งชี้
วิธกี ารใช้ ในการตั้งหัวข้ อการค้ นคว้ าไม่เหมาะสมโดยสิ้นเชิง
วิธกี ารใช้ ในการตั้งหัวข้ อค้ นคว้ าโดยรวมไม่เหมาะสม
วิธกี ารใช้ ในการตั้งหัวข้ อค้ นคว้ าโดยรวมเหมาะสม
วิธกี ารใช้ ในการตั้งหัวข้ อค้ นคว้ าเหมาะสมอย่างมาก

ค. การวิเคราะห์ / การตีความ ( Analysis / interpretation )

ระดับ
ผลสัมฤทธิ์
0
1
2
3
4

ตัวบ่งชี้
ไม่มีความพยายามที่จะวิเคราะห์และตีความ
มีความพยายามที่จะวิเคราะห์และตีความบ้ าง
มีการวิเคราะห์และตีความแต่ไม่สอดคล้ องและไม่ถูกต้ อง
มีการวิเคราะห์และตีความที่ดี
มีการวิเคราะห์และตีความอย่างจริงจังด้ วยทักษะ
และอย่างมีความเข้ าใจ
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ง. การให ้เหตุผลโต ้แย ้งคัดค ้านและสนับสนุน/การประเมินความคิดเห็น (
Argument/evaluation )

ระดับ
ผลสัมฤทธิ์
0
1
2

3
4

ตัวบ่งชี้
ไม่มีการให้เหตุผลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการค้นคว้า
มีความพยายามในการหาเหตุผลสนับสนุน แต่อยูใ่ นขอบเขตจากัดและไม่
ลึกซึ้ ง
มีการโต้แย้งให้เหตุผลเกี่ยวกับหัวข้อการค้นคว้าแต่ไม่สมบูรณ์ ในการ
ประเมินความคิดเห็น ใช้ความคิดเห็นของตนเป็ นเกณฑ์ มีความพยายามที่
จะประเมินประเด็นปั ญหาอย่างเป็ นกลางเพียงเล็กน้อย
มีการให้เหตุผลโต้แย้งและสนับสนุนเกี่ยวกับหัวข้อค้นคว้าได้อย่างดี มี
ความพยายามที่จะประเมินประเด็นปั ญหาอย่างเป็ นกลางบ้าง
มีการให้เหตุผลโต้แย้งและสนับสนุนเกี่ยวกับหัวข้อค้นคว้าได้อย่าง
น่าเชื่อถือ มีการลาดับเรี ยบเรี ยงความคิดและการให้เหตุผลอย่างเป็ นระบบ
การประเมินประเด็นปัญหาเหมาะสม เป็ นกลางที่สุด

จ. บทสรุป (Conclusion )
0
1
2

มีความพยายามเล็กน้อยหรื อไม่ปรากฎให้เห็นการเรี ยบเรี ยงบทสรุ ปให้มี
ความเชื่อมโยงกับความคิดเห็นที่ได้นาเนอไว้ในเนื้อเรื่ อง
มีความพยายามบ้างที่ปรากฏให้เห็นในการเรี ยบเรี ยงบทสรุ ปให้มีความ
เชื่อมโยงกับความคิดเห็นที่ได้นาเนอไว้ในเนื้อเรื่ อง
การเรี ยบเรี ยงบทสรุ ปมีความชัดเจน เชื่อมโยงกับหัวข้อค้นคว้าและ
สอดคล้องกับการโต้แย้งให้เหตุผลหรื อคาอธิ บายต่างๆที่ปรากฏในเนื้อ
เรื่ องที่เขียน บทสรุ ปพูดถึงประเด็นปั ญหาที่ยงั ไม่ได้คน้ คว้าหาคาตอบและ
มีประเด็นปั ญหาใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากการค้นคว้า
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ฉ. บทคัดย่อ ( Abstract )

ระดับ
ผลสัมฤทธิ์
0
1
2

ตัวบ่งชี้
บทคัดย่อใช้คาเกิน 300 คา ไม่มีการพูดเกี่ยวกับหัวข้อเรื่ อง ขอบข่ายของ
การศึกษาค้นคว้าและสรุ ปผลที่ได้รับ
บทคัดย่อใช้ไม่คาเกิน 300 คา มีการพูดเกี่ยวกับหัวข้อเรื่ อง ขอบข่ายของ
การศึกษาค้นคว้าและสรุ ปผลที่ได้รับแต่ไม่ชดั เจน
บทคัดย่อใช้ไม่คาเกิน 300 คา มีการพูดเกี่ยวกับหัวข้อเรื่ อง ขอบข่ายของ
การศึกษาค้นคว้าและสรุ ปผลที่ได้รับอย่างชัดเจน

ช. ภาพรวมของผลงานการเขียน ( Formal presentation )

การประเมินภาพรวมของผลงาน พิจารณาความคิดริ เริ่ มเชิงสติปัญญา ( intellectual initiative )
โดยดูจากการเลือกหัวข้อเรื่ อง การเรี ยบเรี ยงหัวข้อการค้นคว้า การใช้แหล่งค้นคว้าที่หลากหลายและ
กว้างขวาง พิจารณาการแสดงความเข้าใจที่ลึกซึ้ ง ( insight and depth of understanding) โดยดูจากการ
แสดงรายละเอียดข้อมูล ความคิดเห็น เหตุผล การเรี ยบเรี ยงความคิดเห็นโต้แย้งและสนับสนุน และ
พิจารณาความคิดสร้างสรรค์ ( Creativity ) โดยดูจากสิ่ งใหม่ๆในการสิ่ งที่นาเสนอ
ระดับผลสัมฤทธิ์
0
1
2
3
4

ตัวบ่งชี้
ผลงานใช้คาเกิน 4,000 คา ไม่มีการอ้างหลักฐานประกอบการแสดงความคิดเห็น
ผลงานมีการนาเสนอไม่เป็ นไปตามเกณฑ์กาหนด มีการอ้างหลักฐานประกอบการ
แสดงความคิดเห็นเล็กน้อย
ผลงานมีการนาเสนอเป็ นไปตามเกณฑ์กาหนด มีการอ้างหลักฐานประกอบการแสดง
ความคิดเห็นบ้าง
ผลงานมีการนาเสนอไม่เป็ นไปตามเกณฑ์กาหนด มีการอ้างหลักฐานประกอบการ
แสดงความคิดเห็นชัดเจน
ผลงานมีการนาเสนอไม่เป็ นไปตามเกณฑ์กาหนด มีการอ้างหลักฐานประกอบการ
แสดงความคิดเห็นเหมาะสมมากและมีความชัดเจน

