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ธรรมชาติวิชา  (Nature of the Subject)  
- สาระว่าด้วยการศึกษาค้นคว้า
อย่างอิสระ  (independent research) 

- เรื่องที่ผู้เรียนสนใจจากการที่ผู้เรียน
ได้เรียนจากสาระการเรียนรู้  



- เน้นการฝึกกระบวนการค้นคว้าด้วยตนเอง  
- การถ่ายทอด/สื่อความหมาย/แนวคิดและ
ข้อมูลเป็นความเรียง  

- ลักษณะเป็นความเรียงทางวิชาการที่มี
เนื้อหาเชื่อมโยงอย่างเป็นขั้นตอน
สมเหตุสมผลที่สละสลวย



วัตถุประสงค์
1.  ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ตนสนใจ
  และต้องการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

2.  พัฒนาทักษะการเขยีนรายงานการ
  ค้นคว้าอย่างอิสระ โดยใช้ค าส าหรับ
  การเขียนผลงาน จ านวน 4,000 ค า



3.  พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ และ
  การคิดวิเคราะห์

4.  มีความรู้  ความเข้าใจในกระบวนการ
  ค้นคว้าที่เหมาะสมในแต่ละสาขาวิชา

5.  มีวิธีการและสั่งสมประสบการณ์ในการ
  ค้นคว้าหาความรู้ด้วยสติปัญญาของ  
  ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ



1.  บูรณาการ

2.  สาระเพ่ิมเติม

การจัดการเรียนการสอน
การเขียนความเรียงขั้นสูง       (Extended – Essay)



หน่วยการเรียนรู้  
ชื่อ  การเขียนความเรียงขั้นสูง

1.  บูรณาการ



ตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ 



ภาษาไทย

มาตรฐาน ท ๒.๑
              ใช้กระบวนการเขียน  เขียนสื่อสาร 
     เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว
     ในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูล
      สารสนเทศ  และรายงานการศึกษาค้นคว้า
      อย่างมีประสิทธิภาพ      



ม.
๑

๘. เขียนรายงาน
การศึกษาค้นคว้า
และโครงงาน

การเขียนรายงาน ได้แก่  
 -การเขียนรายงานจาก
  การศึกษาค้นคว้า
-การเขียนรายงาน
โครงงาน

๙. มีมารยาทใน
การเขียน

 มารยาทในการเขียน



ม.
๔

๑. เขยีนสื่อสารใน
รูปแบบต่างๆ   ได้ 
ตรงตามวัตถุประสงค์ 
โดยใช้ภาษาเรียบเรียง
ถูกต้อง มขี้อมูล และ
สาระส าคัญชัดเจน    

การเขียนสื่อสารในรูปแบบ
ต่างๆ 
- โครงการและรายงานการ
ด าเนินโครงการ  

๔. ผลิตงานเขียนของ
ตนเองในรูปแบบ
ต่างๆ  

การเขียนในรูปแบบต่างๆ เช่น 
- สารคดี 



ม.
๔

๕. ประเมินงาน
เขียนของผู้อื่น  
แล้วน ามาพัฒนา
งานเขียนของ
ตนเอง

การประเมินคุณค่างานเขียน
ในด้านต่างๆ เช่น
- แนวคิดของผู้เขียน
- การใช้ถ้อยค า
- การเรียบเรียง
- ส านวนโวหาร                                                                                               
- กลวิธีในการเขียน 



ม.
๔

๖. เขียนรายงาน
การศึกษาค้นคว้า           
เรื่องที่สนใจตาม
หลักการเขียนเชิง
วิชาการ   และใช้
ข้อมูลสารสนเทศ
อ้างอิงอย่างถูกต้อง

การเขียนรายงานเชิง
วิชาการ 
การเขียนอ้างอิงข้อมูล
สารสนเทศ



๘. มีมารยาท
     ในการเขียน

มารยาทในการเขียน



หน่วยการเรียนที่  1
เรื่อง การเขียนความเรียงขัน้สูง

รหัส-ชื่อรายวิชา ท 1101  ภาษาไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย
ระดับชั้น ม 1  ภาคเรียนที่ 1   เวลา 20   ชั่วโมง
ผู้สอน..................................โรงเรียน..............................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------

มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด / ตัวชี้วัดช่วงช้ัน

มาตรฐาน ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียน  เขียนสื่อสาร   เขียนเรียงความ
ย่อความ และเขียนเรื่องราว  ในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูล
สารสนเทศ  และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ       



ตัวชี้วัด
ม 1/8 เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน
ม 1/9 มีมารยาทในการเขียน

ตัวชี้วัดช่วงชั้น
ม 4-6/1 เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ   ได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชภ้าษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูล และสาระส าคัญชัดเจน
ม 4-6/4  ผลติงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่างๆ  
ม 4-6/5   ประเมินงานเขียนของผู้อืน่  แล้วน ามาพัฒนางานเขียน

ของตนเอง



ตัวชี้วัดช่วงชั้น
ม 4-6/6. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจตาม

หลักการเขียนเชิงวิชาการ   และใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิง
อย่างถูกต้อง

ม 4-6/8    มีมารยาทในการเขยีน  



ค าอธิบายรายวิชา
การเขียนความเรียงขั้นสูง

2.  สาระเพิ่มเติม

หน่วยการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้



ค าอธิบายรายวิชา  
ความเรียงขั้นสูง (Extended Essay)

         ศึกษา และฝึกกระบวนการค้นคว้าด้วยตนเองอย่างอิสระเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้เรียน
สนใจจากสาระการเรียนรู้ที่ต้องการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม การถ่ายทอด/สื่อความหมาย  
แนวคิดและข้อมูล ลักษณะเป็นเป็นความเรียงทางวิชาการการเขียนโครงร่าง  การเขียนค า
น า เนื้อเรื่อง และสรุปการเขียนเรียบเรียงเชื่อมโยงอย่างเป็นขั้นตอน สมเหตุสมผล 
สละสลวย ใช้ค าส าหรับการเขียนผลงาน จ านวน 4,000 ค า
                 โดยเน้นกระบวนการศึกษา  ค้นคว้า ใช้ข้อมูลจากการค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ กระบวนการโต้แย้งและสนับสนุนอย่างเป็นเหตุเป็นผล  เพื่อให้มีความรู้  ความ
เข้าใจในกระบวนการศึกษา ค้นคว้าที่เหมาะสม  มีความคิดสร้างสรรค์ และการคิดวิเคราะห์
 มีวิธีการและสั่งสมประสบการณ์ในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยสติปัญญาของตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ



ผลการเรียนรู้
1. ระบุความเชื่อมโยงเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับวิธีการค้นคว้า
หาความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ  วิธีการรับรู้เชิงทฤษฎีและ
การรับรู้จากสิ่งที่เป็นคุณคา่ทางวัฒนธรรม

2.  อธิบายกระบวนการในการศึกษา ค้นคว้าหา ความรู้
         เกี่ยวกับสิ่งที่ตนสนใจ

3.  บอกความหมายของการเขียนความเรียงขั้นสูง
  



4  ระบุองค์ประกอบของการเขียนความเรียงขั้นสูง 
5 เขียนโครงร่าง จากการศึกษาค้นคว้าเรียบเรียงและถ่ายทอด

ความคิดได้อย่างชัดเจน เที่ยงตรงและเป็นเชิงวิชาการอย่างแท้จริง
6.  เขียนความเรียงขั้นสูงจากการค้นคว้าอย่างอิสระ โดยใช้ค า
ส าหรับการเขียนผลงาน  จ านวน 4,000 ค า

  



หน่วย
ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ผลการ
เรียนรู้

สาระส าคัญ
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง

หรือ
สาระเพิ่มเติม)

เวลา
(ชั่วโมง)

น้ าหนัก
คะแนน

1 การศึกษาค้นคว้า
อย่างอิสระ

1-2 ความเชื่อมโยงเชิง
เปรียบเทียบการค้นคว้าหา
ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ  
วิธีการรับรู้เชิงทฤษฎีและ
การรับรู้จากสิ่งที่เป็นคุณค่า
ทางวัฒนธรรม

5

    โครงสร้างรายวิชา...................กลุม่สาระการเรียนรู้..........................
              รหัส...................              ชั้น...............................



หน่วย
ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ผลการ
เรียนรู้

สาระส าคัญ
สาระเพิ่มเติม)

เวลา
(ชั่วโมง)

น้ าหนัก
คะแนน

2 การเขียนความ
เรียงขั้นสูง

3-6 กระบวนการในการศึกษา 
ค้นคว้าหา ความรู้
ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ  
วิธีการรับรู้เชิงทฤษฎีและ
สิ่งที่เป็นคุณค่าทาง
วัฒนธรรม

10

    โครงสร้างรายวิชา...................กลุม่สาระการเรียนรู้..........................
              รหัส...................              ชั้น...............................



หน่วยการเรียนที่  1
เรื่อง การเขียนความเรียงขัน้สูง

รหัส-ชื่อรายวิชา ท 12101  ภาษาไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย
ระดับชั้น ม 1  ภาคเรียนที่ 1   เวลา 10   ชั่วโมง
ผู้สอน..................................โรงเรียน..............................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------
ผลการเรียนรู้

     1. ระบุความเชื่อมโยงเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับวิธีการคน้คว้าหาความรู้ใน
สาขาวิชาต่าง ๆ  วิธีการรับรู้เชิงทฤษฎีและการรับรู้จากสิ่งที่เป็นคุณค่า
ทางวัฒนธรรม

      2.  อธิบายกระบวนการในการศึกษา คน้คว้าหา ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ตน
           สนใจ
     3.  บอกความหมายของการเขียนความเรียงขัน้สูง



หน่วยการเรียนที่  2
เรื่อง การเขียนความเรียงขัน้สูง

รหัส-ชื่อรายวิชา ท 12101  ภาษาไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย
ระดับชั้น ม 1  ภาคเรียนที่ 1   เวลา 10   ชั่วโมง
ผู้สอน..................................โรงเรียน..............................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------
ผลการเรียนรู้

4  ระบุองค์ประกอบของการเขียนความเรียงขั้นสูง 
5 เขียนโครงร่าง จากการศึกษาค้นคว้าเรียบเรียงและถ่ายทอด
ความคิดได้อย่างชัดเจน เที่ยงตรงและเป็นเชิงวิชาการอย่างแท้จริง

6.  เขียนความเรียงขั้นสูงจากการค้นคว้าอย่างอิสระ โดยใช้ค า
ส าหรับการเขียนผลงาน  จ านวน 4,000 ค า



ครูสอนอะไร
-วิธีการค้นคว้าหาความรู้ 2 เรื่อง  ได้แก่
1.  กระบวนการศึกษา ค้นคว้า เบือ้งต้น
2. กระบวนการเขียน...สาระนิพนธ์ 
(The   Research   and  writing  Process)



  ส าหรับสาระการเขียนความเรียงชั้นสูง 
(Extended-Essay) ให้นักเรียนคิดและ
ก าหนดหัวข้อเรื่องด้วยตนเอง



Research (การค้นคว้า)

Topic

ชื่อเรื่อง

Search   for  Sources

ค้นหาแหล่งค้นคว้า

Focus

ร้อยรัดชื่อ/กระชับ

Research  Question
เรียบเรียงชื่องานศึกษา ค้นคว้า

Preparatory  Reading

อ่านเพื่อเตรียมการ

Working  Outline

ก าหนดโครงร่าง

Assemble Sources 

/ Materials

รวบรวมข้อมลู

Recording  info.& data 

บันทึกข้อมูล



Writing (การเขียน)

เขียนโครงร่าง
Shaping  the  Outlines

Basic Outline

Skeleton Outline

Supporting Details



จัดท าฉบับร่าง
(เขียน/เรียบเรียง
ส่วนต่างๆ)
Rough  Draft
Title  Page
Abstract
Contents
Introduction
Body/Methods/Results
Conclusion
Illustrations
Appendix
Documentation

( ทบทวนและตรวจสอบ)

Revising& Editing

( ตรวจทาน)
Proofreading

( จัดท าฉบับจริง)
Final   Copy



Writing ( การเขียน)

เขียนโครงร่าง 
Shaping  the  Outlines
Basic Outline
Skeleton Outline
Supporting Details

1.



2.  จัดท าฉบับร่าง เขียน/เรียบเรียงส่วนต่างๆ
- Rough  Draft
- Title  Page
- Abstract
- Contents
- Introduction
Body/Methods/Results
- Conclusion
- Illustrations
- Appendix
- Documentation



3. ทบทวนและตรวจสอบ
Revising& Editing

4. อ่านตรวจทาน
Proofreading



5.จัดท าฉบับจริง
Final   Copy



เกณฑ์การประเมิน
(Criteria)



- CONTENT : Think : Knowledge issues
(  เนื้อหา  :  คิด  เกี่ยวกับประเด็นความรู้ )

- CREATIVITY : Think : Personal thought
( ความคดิสร้างสรรค์  : คิด  ความคิดส่วนตัว )

- CRITICAL  THINKING : Think : Arguments
 ( การคิดวเิคราะห์ :  คิด :  การโต้แย้งคัดค้านและ
สนับสนุน)

- CLARITY : Think : Well- Structured essay
( ความชดัเจน : คิด : การเรียบเรียงถูกต้อง)



รูปแบบ ( Form )
- Introduction : ค าน า
- Paragraphs: เนื้อเรื่อง
- Conclusion : สรุป



pas_don@hotmail.com
0818381635




