dki
กำหนดกำรสอน รำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (IS)
รหัสวิชำ I11101 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
สัปดำห์
ช่วงวันที่
หน่วยที่สอน
หัวข้อย่อยที่สอน
ที่
ดำเนินกำรสอน
1
- ตั้งคาถามเกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัว
16-17 พ.ค.
2652
การตั้งประเด็น
2
คาถามและ
- ตั้งคาถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับ
21-24 พ.ค.
สมมติฐานอย่างมี
โรงเรียน
2652
เหตุผล
3
- ตั้งคาถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับ
27-31 พ.ค.
โรงเรียน และเรื่องอืน่ ๆ ที่สนใจ
2652
4
- สืบค้นความรู้จากประเด็นคาถาม
3-7 มิ.ย.
การสืบค้นความรู้
ที่ครูกาหนด
2652
จากแหล่งการ
5
เรียนรู้และ
- สรุปปัญหาและแสดงความ
10-14 มิ.ย.
สารสนเทศ หรือ
คิดเห็นจากการดูข่าว
2652
จากการปฏิบัติ
6
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน
17-21 มิ.ย.
หรือการทดลอง
จากข่าวที่ได้ดู
2652
7
- นาเสนอปัญหา และข้อคิดจาก
24-28 มิ.ย.
การสื่อสารและ
ข่าวที่ได้ดู
2652
การนาเสนออย่าง
8
- นาเสนอปัญหา และข้อคิดจาก
1-5 ก.ค.
มีประสิทธิภาพ
ข่าวที่ได้ดู
2652
9
- ทบทวน
8-12 ก.ค.
ทบทวน
2652
10
สอบ Phyathai Test
15-19 ก.ค.
ภำคเรียนที่ 1 /2562
2652

หมำยเหตุ

20 พ.ค. หยุดชดเชย
วันวิสาขบูชา

16 ก.ค. หยุดวัน
อาสาฬหบูชา
17 ก.ค. หยุดวัน
เข้าพรรษา

สัปดำห์
ที่
11
12
13
14
15

หน่วยที่สอน

การสืบค้นความรู้
จากแหล่งการ
เรียนรู้และ
สารสนเทศ หรือ
จากการปฏิบัติ
หรือการทดลอง

16
17

การนาความรู้ไป
ใช้บริการ สังคม

18
19
20

ทบทวน

หัวข้อย่อยที่สอน
- นาความรู้ที่ได้จากการค้นคว้า มา
สรุปและนาเสนอ
- ทางานกลุ่ม ในการคิดชิ้นงานที่
เป็นประโยชน์
- สืบค้นขั้นตอนการทาชิ้นงานนั้นๆ
รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ที่จะต้องใช้
- คาดการณ์ปัญหา และวิธีแก้ไข
หากเกิดปัญหา
- วางแผน และออกแบบชิ้นงาน
โดยวาดชิ้นงานที่คาดหวังลง
กระดาษ
- นาเสนอและเผยแพร่ชิ้นงานด้วย
วิธีการที่เหมาะสม
- นาเสนอและเผยแพร่ชิ้นงานด้วย
วิธีการที่เหมาะสม
- นาเสนอและเผยแพร่ชิ้นงานด้วย
วิธีการที่เหมาะสม
- ทบทวน
สอบปลำยภำค ภำคเรียนที่ 1/2562

ช่วงวันที่
ดำเนินกำรสอน
22-26 ก.ค.
2652
30 ก.ค. –
2 ส.ค. 2562
5-9 ส.ค.
2562
13-16 ส.ค.
2562
19-23 ส.ค.
2562
26-30 ส.ค.
2562
2-6 ก.ย.
2562
9-13 ก.ย.
2562
16-20 ก.ย.
2562
23-27 ก.ย.
2562

หมำยเหตุ

29 ก.ค. หยุดชดเชยวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาฯ

กำหนดกำรสอน รำยวิชำ กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (IS)
รหัสวิชำ I12101 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
สัปดำห์
ที่
หน่วยที่สอน
1
การตั้งประเด็น
คาถาม
2

3
4

การบันทึกข้อมูลจาก
การสังเกต

หัวข้อย่อยที่สอน
- อธิบายถึงความหมายและ
ความสาคัญของรายวิชา IS
- ตั้งประเด็นคาถามจากเรื่องที่ตน
สนใจ โดยเริ่มจากต้นเอง
- นาประเด็นคาถามที่สนใจมากที่สุด
เป็นประเด็นหลักในการตั้งคาถาม
- ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล

5

- สังเกตพร้อมจดบันทึกข้อมูล

6

- สรุปการสังเกตข้อมูลที่ได้รับ

7
8
9
10

การตั้งสมมติฐานและ - ตั้งสมมติฐานจากการสังเกต
บันทึกข้อมูล
- ศึกษา แสวงหาข้อมูลของสมมติฐาน
จากแหล่งสืบค้น
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสมมติฐาน
ของแต่ละคน
สอบ Phyathai Test
ภำคเรียนที่ 1 /2562

ช่วงวันที่
ดำเนินกำรสอน หมำยเหตุ
16-17 พ.ค.
2652
21-24 พ.ค. 20 พ.ค. หยุด
2652
ชดเชยวันวิ
สาขบูชา
27-31 พ.ค.
2652
3-7 มิ.ย.
2652
10-14 มิ.ย.
2652
17-21 มิ.ย.
2652
24-28 มิ.ย.
2652
1-5 ก.ค.
2652
8-12 ก.ค.
2652
15-19 ก.ค. 16 ก.ค. หยุด
2652
อาสาฬหบูชา
17 ก.ค. หยุด
เข้าพรรษา

สัปดำห์
หน่วยที่สอน
11
การค้นคว้า
- จาแนกข้อมูล
- วิเคราะห์ข้อมูล
- เปรียบเทียบข้อมูล
12

ช่วงวันที่
หัวข้อย่อยที่สอน
ดำเนินกำรสอน
- นักเรียนนาข้อมูลที่ค้นคว้ามาจาแนก 22-26 ก.ค.
ประเภทและจัดกลุ่ม
2652

- หาความเหมือนหรือแตกต่างของ
ข้อมูล

30 ก.ค. –
2 ส.ค. 2562

13

- เรียงลาดับข้อมูล

14

- สรุปข้อมูลที่ได้ค้นคว้า

5-9 ส.ค.
2562
13-16 ส.ค.
2562

15

- อภิปรายผลของข้อมูล

16

สรุปองค์ความรู้

17
18

19
20

- นาข้อมูลต่างๆที่ได้สืบค้นมาสรุป
- การอภิปรายผลข้อมูล

สื่อสารและนาเสนอ
โดยการใช้สื่อ
ประกอบ

- นาเสนอในรูปของบอร์ดความรู้จาก
การสืบค้นข้อมูล

- พูดนาเสนอเป็นลาดับขั้นตอนโดยใช้
สื่อที่เหมาะสม
สอบปลำยภำค ภำคเรียนที่ 1/2562

19-23 ส.ค.
2562
26-30 ส.ค.
2562
2-6 ก.ย.
2562
9-13 ก.ย.2562

16-20 ก.ย.
2562
23-27 ก.ย.
2562

หมำยเหตุ

29 ก.ค. หยุด
ชดเชยวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ

สัปดำห์
ที่
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10

กำหนดกำรสอน รำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (IS)
รหัสวิชำ IS 13201 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
ช่วงวันที่
หน่วยที่สอน
หัวข้อย่อยที่สอน
ดำเนินกำรสอน
16-17 พ.ค.
-แนะนำตนเอง
2652
-แนะนำวิชำ IS
21-24 พ.ค.
-อธิบำยกระบวนกำร IS ทั้ง 8 ขั้นตอน
2652
27-31 พ.ค.
เปิดประเด็น -นักเรียนแบ่งกลุ่ม
2652
ปัญหำ
-ระบุหน้ำที่ของสมำชิก
3-7 มิ.ย.
-ตั้งประเด็นปัญหำจำกเรื่องที่สนใจหรือ
2652
จำกสถำนกำรณ์ปัจจุบันในสังคม
10-14 มิ.ย.
-ตั้งสมมุติฐำนและให้เหตุผลที่สนับสนุน
2652
หรือข้อโต้แย้งสนับสนุน
17-21 มิ.ย.
-ออกแบบ วำงแผน ใช้กระบวนกำร
2652
รวบรวมข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ปรำรถนำคำตอบ -ศึกษำ ค้นคว้ำ แสวงหำควำมรู้เกี่ยวกับ
ประเด็นที่เลือก จำกแหล่งเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภำพ
-ตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของแหล่งที่มำ
ของข้อมูลได้
-วิเครำะห์ข้อค้นพบด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม
สอบ Phyathai Test
ภำคเรียนที่ 1 /2562

หมำยเหตุ

20 พ.ค. หยุดชดเชย
วันวิสาขบูชา

24-28 มิ.ย.
2652
1-5 ก.ค.
2652
8-12 ก.ค.
2652
15-19 ก.ค.
2652

16 ก.ค. หยุดวัน
อาสาฬหบูชา
17 ก.ค. หยุดวัน
เข้าพรรษา

สัปดำห์
ที่
11

หน่วยที่สอน

หัวข้อย่อยที่สอน

13

-สังเครำะห์สรุปองค์ควำมรู้ด้วย
กระบวนกำรกลุ่ม
-เสนอแนวคิด กำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็น
ระบบด้วยองค์ควำมรู้จำกกำรค้นพบ
-นำข้อมูลที่ได้มำนำเสนอแก่ครูที่ปรึกษำ

14

-ลงมือปฏิบัติชิ้นงำน

12

รอบคอบมีปัญญำ
15

-ลงมือปฏิบัติชิ้นงำน

16

-ลงมือปฏิบัติชิ้นงำน

17

-นำเสนอชิ้นงำนกลุ่มด้วยวิธีกำรที่
เหมำะสม
-นำเสนอชิ้นงำนกลุ่มด้วยวิธีกำรที่
เหมำะสม
-ทบทวนเนื้อหำ

18
19
20

สอบปลำยภำค ภำคเรียนที่ 1/2562

ช่วงวันที่
ดำเนินกำรสอน
22-26 ก.ค.
2652
30 ก.ค. –
2 ส.ค. 2562
5-9 ส.ค.
2562
13-16 ส.ค.
2562
19-23 ส.ค.
2562
26-30 ส.ค.
2562
2-6 ก.ย.
2562
9-13 ก.ย.
2562
16-20 ก.ย.
2562
23-27 ก.ย.
2562

หมำยเหตุ

29 ก.ค. หยุดชดเชยวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาฯ

*หมายเหตุ ทุกกระบวนกำรมีกำรบูรณำกำรควำมรู้เข้ำกับกลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) เพื่อพัฒนำ
ทักษะและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน

กำหนดกำรสอน รำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (IS)
รหัสวิชำ I14021 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
สัปดำห์
ที่
1

2

หน่วยที่สอน

หัวข้อย่อยที่สอน

Definitions and steps of
Independent study (IS)
คำจำกัดควำมและขั้นตอนกำรศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเอง
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ บันได 5 ขั้น
Introduction to
- กำรตั้งประเด็นคำถำมสมมุติฐำน
an
- กำรสืบค้นควำมรู้จำกแหล่ง
Independent
เรียนรู้และสำรสนเทศ
study (IS)
- กำรสรุปองค์ควำมรู้
- กำรสื่อสำรและกำรนำเสนออย่ำง
มีประสิทธิภำพ
- กำรบริกำรสังคมและจิต
สำธำรณะ

3

 กำรรู้จักตนเอง
- Personal information

4

 กำรรู้จักตนเอง
- Personal information
( English)
 กำรนำเสนอข้อมูลส่วนตัว
- Presentation
 กำรนำเสนอข้อมูลส่วนตัว
- Presentation

5
6

Knowing who
you are

ช่วงวันที่
ดำเนินกำรสอน
16-17 พ.ค.
2562

21-24 พ.ค.
2562

27-31 พ.ค.
2562
3-7 มิ.ย.
2562
10-14 มิ.ย.
2562
17-21 มิ.ย.
2562

หมำยเหตุ

20 พ.ค. หยุดชดเชยวันวิ
สำขบูชำ

สัปดำห์
ที่
7
8

หน่วยที่สอน
Knowing who
you are

9

 กำรรู้จักคนใกล้ตัว
- Family, friends etc.
 กำรรู้จักคนใกล้ตัว
- Family, friends etc. (English)
 กำรนำเสนองำน
- Presentation
สอบ Phyathai Test
ภำคเรียนที่ 1 /2562

10
11
12
13

หัวข้อย่อยที่สอน

Create a work
piece

14





-

15


-

16



17


-

Presentation
process

ช่วงวันที่
ดำเนินกำรสอน
24-28 มิ.ย.
2562

หมำยเหตุ

1-5 ก.ค.
2562
8-12 ก.ค.
2562
15-19 ก.ค.
2562

22-26 ก.ค.
ควำมสนใจของตนเอง
2562
Hobby, subject etc.
30 ก.ค.– 2 ส.ค.
ควำมสนใจของตนเอง
2562
Hobby, subject etc. (English)
5-9 ส.ค.
กำรนำเสนองำน
2562
presentation
13-16 ส.ค.
กำรสร้ำงชิ้นงำนตำมควำม
2562
ต้องกำรของตนเอง
Student works
19-23 ส.ค.
กำรสร้ำงชิ้นงำนตำมควำม
2562
ต้องกำรของตนเอง
Student works
26-30 ส.ค.
กำรสร้ำงชิ้นงำนตำมควำม
2562
ต้องกำรของตนเอง
Student works
2-6 ก.ย.
กำรนำเสนอชิ้นงำน
2562
Presentation

16 ก.ค. หยุดวัน
อำสำฬหบูชำ
17 ก.ค. หยุดวัน
เข้ำพรรษำ

29 ก.ค. หยุดชดเชยวัน
เฉลิมพระชนมพรรษำฯ

สัปดำห์
ที่
18

19
20

หน่วยที่สอน

Presentation
process

หัวข้อย่อยที่สอน
 กำรนำเสนอชิ้นงำน
- Presentation
 กำรนำเสนอชิ้นงำน
- Presentation
สอบปลำยภำค ภำคเรียนที่ 1/2562

ช่วงวันที่
ดำเนินกำรสอน
9-13 ก.ย.
2562
16-20 ก.ย.
2562
23-27 ก.ย.
2562

หมำยเหตุ

กำหนดกำรสอน รำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (IS)
รหัสวิชำ I15021 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
สัปดำห์
ที่
1

2

3
4
5
6

หน่วยที่สอน

หัวข้อย่อยที่สอน

ช่วงวันที่
ดำเนินกำรสอน
16-17 พ.ค.2562

Definitions and steps of
Independent study (IS)
คำจำกัดควำมและขั้นตอนกำรศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเอง
Introduction to กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ บันได 5 ขั้น
21-24 พ.ค.2562
an
- กำรตั้งประเด็นคำถำมสมมุติฐำน
Independent
- กำรสืบค้นควำมรู้จำกแหล่ง
study (IS)
เรียนรู้และสำรสนเทศ
- กำรสรุปองค์ควำมรู้
- กำรสื่อสำรและกำรนำเสนออย่ำง
มีประสิทธิภำพ กำรบริกำรสังคม
และจิตสำธำรณะ
 กำรรู้จักควำมต้องกำรของตนเอง 27-31 พ.ค.2562
- Jobs and Occupations
3-7 มิ.ย.
 กำรรู้จักควำมต้องกำรของตนเอง
2562
- Jobs and Occupations
10-14มิ.ย.
 กำรนำเสนอเกี่ยวกับอำชีพต่ำงๆ
My dream job
2562
 Presentation
 อำชีพในฝัน
- What do you want to be?
 เพรำะอะไร - Why?

17-21มิ.ย.
2562

หมำยเหตุ

20 พ.ค. หยุดชดเชย
วันวิสำขบูชำ

สัปดำห์
ที่
7

หน่วยที่สอน

 Essay เขียนเรียงควำมอำชีพใน
ฝัน

8
9

หัวข้อย่อยที่สอน

My dream job

10

 กำรนำเสนอเรียงควำม
- Presentation
 กำรนำเสนอเรียงควำม
- Presentation
สอบ Phyathai Test
ภำคเรียนที่ 1 /2562

ช่วงวันที่
ดำเนินกำรสอน
24-28 มิ.ย.
2562
1-5 ก.ค.
2562
8-12 ก.ค.
2562
15-19ก.ค.
2562

11

 กำรสร้ำงชิ้นงำนตำมควำม
ต้องกำรของตนเอง
- Student works

22-26 ก.ค.
2562

12

 กำรสร้ำงชิ้นงำนตำมควำม
ต้องกำรของตนเอง
- Student works
 กำรสร้ำงชิ้นงำนตำมควำม
ต้องกำรของตนเอง
- Student works

30 ก.ค.– 2 ส.ค.
2562

 กำรสร้ำงชิ้นงำนตำมควำม
ต้องกำรของตนเอง
- Student works
 กำรนำเสนอชิ้นงำน
- Presentation
 กำรนำเสนอชิ้นงำน
- Presentation
-

13-16 ส.ค.
2562

Create a work
piece

13

14

15

16

Presentation
process

หมำยเหตุ

5-9 ส.ค.
2562

19-23 ส.ค.
2562
26-30 ส.ค.
2562

16 ก.ค. หยุดวัน
อำสำฬหบูชำ
17 ก.ค. หยุดวัน
เข้ำพรรษำ

29 ก.ค. หยุดชดเชยวัน
เฉลิมพระชนมพรรษำฯ

สัปดำห์
ที่
17
18
19

20

หน่วยที่สอน

หัวข้อย่อยที่สอน
 กำรนำเสนอชิ้นงำน
- Presentation

Presentation
process

 กำรนำเสนอชิ้นงำน
- Presentation
 สรุปผลการนาเสนอชิ้นงาน แสดง
ความรู้สึกความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ
สอบปลำยภำค ภำคเรียนที่ 1/2562

ช่วงวันที่
ดำเนินกำรสอน
2-6 ก.ย.
2562
9-13 ก.ย.
2562
16-20 ก.ย.
2562
23-27 ก.ย.
2562

หมำยเหตุ

กำหนดกำรสอน รำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (IS)
รหัสวิชำ I1602 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
สัปดำห์
ที่
1

2

หน่วยที่สอน

หัวข้อย่อยที่สอน
Definitions and steps of
Independent study (IS)
คำจำกัดควำมและขั้นตอนกำรศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเอง
Introduction to กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ บันได 5 ขั้น
an
- กำรตั้งประเด็นคำถำมสมมุติฐำน
Independent
- กำรสืบค้นควำมรู้จำกแหล่ง
study (IS)
เรียนรู้และสำรสนเทศ
- กำรสรุปองค์ควำมรู้
- กำรสื่อสำรและกำรนำเสนออย่ำง
มีประสิทธิภำพ กำรบริกำรสังคม
และจิตสำธำรณะ

3
4
5
6

Knowing
yourself

ช่วงวันที่
ดำเนินกำรสอน
16-17 พ.ค.
2562

21-24 พ.ค.
2562

 สำรวจควำมต้องกำรของตนเอง
- Interesting and needs
 กำหนดเรื่องที่จะศึกษำ ออกแบบ
และวำงแผนงำน

27-31 พ.ค.
2562

 ค้นคว้ำจำกแหล่งข้อมูล
- Research from sources

10-14 มิ.ย.
2562
17-21 มิ.ย.
2562
24-28 มิ.ย.
2562
1-5 ก.ค.
2562

 ค้นคว้ำจำกแหล่งข้อมูล
- Research from sources

7

 รวบรวมและลำดับขั้นตอนกำร
เก็บข้อมูล

8

 จัดกำรข้อมูลจำกกำรค้นคว้ำ

3-7 มิ.ย.
2562

หมำยเหตุ

20 พ.ค. หยุด
ชดเชยวันวิ
สำขบูชำ

9

 สรุปประเด็นควำมรู้จำกกำร
ค้นคว้ำ

10

 เขียนเป็นลำดับขั้นตอนที่เข้ำใจ
ง่ำย

8-12 ก.ค.
2562
15-19 ก.ค.
2562

 เขียนเป็นลำดับขั้นตอนที่เข้ำใจ
ง่ำย
สอบ Phyathai Test
ภำคเรียนที่ 1 /2562

22-26 ก.ค.
2562
30 ก.ค. –
2 ส.ค. 2562

11

Knowing
yourself

12
13

14

Create a work
piece

15

16
17
18
19

20

Presentation
process

 กำรสร้ำงชิ้นงำนตำมควำม
ต้องกำรของตนเอง
Student works
 กำรสร้ำงชิ้นงำนตำมควำม
ต้องกำรของตนเอง
Student works
 กำรสร้ำงชิ้นงำนตำมควำม
ต้องกำรของตนเอง
Student works
 กำรนำเสนอชิ้นงำน
- Presentation
 กำรนำเสนอชิ้นงำน
- Presentation
 กำรนำเสนอชิ้นงำน
- Presentation
 สรุปผลกำรนำเสนอชิ้นงำน แสดง
ควำมรู้สึกควำมคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ
สอบปลำยภำค ภำคเรียนที่ 1/2562

5-9ส.ค.
2562
13-16 ส.ค.
2562
19-23 ส.ค.
2562
26-30 ส.ค.
2562
2-6 ก.ย.
2562
9-13 ก.ย.
2562
16-20 ก.ย.
2562
23-27 ก.ย.
2562

16 ก.ค. หยุดวัน
อำสำฬหบูชำ
17 ก.ค. หยุดวัน
เข้ำพรรษำ

29 ก.ค. หยุด
ชดเชยวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำฯ

