ตัวอย่าง
คาอธิบายรายวิชา ทฤษฎีความรู้ (Theory 0f Knowledge)
ศึกษา วิเคราะห์ ประเด็นความรู ้และตั้งสมมติฐานของประเด็นความรู ้โดยใช้ความรู ้จากสาระการ
เรี ยนรู ้พ้ืนฐาน การระบุเหตุผลความนึกคิด ความคิดเห็น สมมติฐาน ความคิดต่างมุม การแก้ไขปั ญหา โดยใช้
ความรู ้จากสาขาวิชาต่าง ๆการตั้งคาถามให้คาอธิ บาย แสดงความคิดเห็นต่างๆ การแสวงหาสทางออกในการ
แก้ปัญหาได้อย่างกระจ่างชัด ความเป็ นมาของศาสตร์ หลักการและวิธีคิดเพื่อสร้างความรู ้ของสาระการเรี ยนรู ้
พื้นฐาน แหล่งเรี ยนรู ้และแหล่งค้นคว้าความรู ้
โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ การให้เหตุผล กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการแสวงหาความรู ้จาก
แหล่งเรี ยนรู ้และแหล่งค้นคว้าความรู ้ สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ ตั้งสมมติฐานและการหา
คาตอบเกี่ยวกับสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนรู ้ (Knowing) สามารถตั้งคาถามให้คาอธิ บาย แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ รู ้จกั หา
ทางออกในการแก้ปัญหาได้อย่างกระจ่างชัด สามารถเชื่อมโยงความรู้เปรี ยบเทียบวิธีการแสวงหาความรู้
เกี่ยวกับสาขาวิชาต่างๆ และวิธีการรับความรู ้ (Ways of Knowing )
ผลการเรียนรู้
1. วิเคราะห์ประเด็นความรู ้และตั้งสมมติฐานของประเด็นความรู ้โดยใช้ความรู ้จากสาระการเรี ยนรู ้
พื้นฐาน
2. ระบุเหตุผลความนึกคิด ความคิดเห็น สมมติฐาน ความคิดต่างมุม การแก้ไขปั ญหา โดยใช้ความรู ้
จากสาขาวิชาต่างๆ
3. ตั้งคาถามให้คาอธิ บาย แสดงความคิดเห็นต่างๆ รู ้จกั หาทางออกในการแก้ปัญหาได้อย่างกระจ่างชัด
4. อธิ บายความเป็ นมาของศาสตร์ หลักการและวิธีคิดเพื่อสร้างความรู ้ของสาระการเรี ยนรู ้พ้นื ฐาน
5. ระบุแหล่งเรี ยนรู ้ แหล่งค้นคว้าความรู ้

ตัวอย่าง
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 เรื่อง ความรู้ จากศาสตร์ ต่างๆ
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1. ผลการเรียนรู้
1. วิเคราะห์ประเด็นความรู ้และตั้งสมมติฐานของประเด็นความรู ้โดยใช้ความรู ้จากสาระการเรี ยนรู ้
พื้นฐาน
2. ระบุเหตุผลความนึกคิด ความคิดเห็น สมมติฐาน ความคิดต่างมุม การแก้ไขปั ญหา โดยใช้ความรู ้
จากสาขาวิชาต่างๆ
3. ตั้งคาถามให้คาอธิ บาย แสดงความคิดเห็นต่างๆ รู ้จกั หาทางออกในการแก้ปัญหาได้อย่างกระจ่างชัด
4. อธิ บายความเป็ นมาของศาสตร์ หลักการและวิธีคิดเพื่อสร้างความรู ้ของสาระการเรี ยนรู ้พ้นื ฐาน
5. ระบุแหล่งเรี ยนรู ้ แหล่งค้นคว้าความรู ้
2.ความคิดรวบยอด
ความรู ้ในโลกนี้มีมากมาย หลายสาขาวิชา มีแหล่งเรี ยนรู ้และวิธีแสวงหาความรู ้หลากหลาย จึง
จาเป็ นต้องใช้
วิธีการรับรู้ วิเคราะห์ เชื่อมโยงและเปรี ยบเทียบ เพื่อสร้างความรู ้และสื่ อความให้เห็นคุณค่าและประโยชน์
จากการเรี ยนรู้
3.สาระการเรียนรู้
3.1 ความรู้
1. การกาหนดประเด็นความรู ้
2. ธรรมชาติของความรู้
3. ลักษณะของความรู้
4. แหล่งความรู ้
5. วิธีการสร้างความรู้

5.1 การสร้างความรู้จากความรู้สึก
5.2 การสร้างความรู้จากภาษา
5.3 การสร้างความรู้จากเหตุผล
5.4 การสร้างความรู้จากอารมณ์
6. ทฤษฎีของสาระการเรี ยนรู ้พ้นื ฐาน 8 กลุ่มสาระ
7. นักคิด/บิดาศาสตร์ แต่ละสาระการเรี ยนรู ้
8. วิธีการนาเสนอ
3.2 ทักษะ/กระบวนการ
1. การคิดวิเคราะห์
2. การคิดเปรี ยบเทียบ
3. การคิดเชื่อมโยง
4 การคิดสร้างสรรค์
5 การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
6 กระบวนการปฏิบตั ิ
7 กระบวนการกลุ่ม
3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. สมรรถนะสาคัญ
1. ความสามารถในการคิด
2. ความสามารถในการแก้ปัญหา
3, ความสามารถในการสื่ อสาร
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
5. ชิ้นงานหรือภาระงาน
นาเสนอวิธีการสรุ ปเชื่อมโยง เปรี ยบเทียบ วิธีการค้นคว้าหาความรู ้ในสาขาวิชาต่างๆ
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
หลักฐานการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
เวลา
(ชิ้นงานหรือภาระงาน)
(ชม.)
นาเสนอวิธีการสรุ ปเชื่อมโยง
1. ครู นาเสนอตัวอย่างประเด็นความรู ้
เปรี ยบเทียบ วิธีการค้นคว้าหาความรู้ จากสาระวิชาพื้นฐาน
ในสาขาวิชาต่างๆ
2. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันวิเคราะห์
ประเด็นความรู ้ ตั้งสมมติฐาน และข้อ
สันนิษฐานของประเด็นความรู้

สื่ อ/อุปกรณ์ /
แหล่ งเรียนรู้
1. ตัวอย่าง
ประเด็น
ความรู้
2. ตัวอย่าง
แหล่งเรี ยนรู ้

หลักฐานการเรียนรู้
(ชิ้นงานหรือภาระงาน)

กิจกรรมการเรียนรู้
3. ครู ต้ งั คาถามกระตุน้ ให้นกั เรี ยน ให้
เหตุผล ความคิดต่างมุม เพื่อแก้ไข
ปั ญหาโดยใช้สาขาวิชาต่างๆ โดยใช้
วิธีการโต้แย้งสนับสนุนและโต้แย้ง
คัดค้าน
4. แบ่งกลุ่มนักเรี ยนค้นคว้าข้อมูล
เพิ่มเติมจากแหล่งเรี ยนรู ้ ตามสาขาวิชา
ต่างๆ
5. นักเรี ยนนาเสนอข้อมูลจากการ
ค้นคว้า ระบุแหล่งเรี ยนรู ้ ความคิด
เหตุผล วิธีการแก้ปัญหา ในแต่ละ
สาขาวิชา
6. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปเชื่อมโยง
และเปรี ยบเทียบ วิธีการค้นคว้าหา
ความรู ้ในสาขาวิชาต่างๆ

เวลา
(ชม.)

สื่ อ/อุปกรณ์ /
แหล่ งเรียนรู้

