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เรียน ผู้ปกครองนกัเรียนโรงเรียนประชาคมนานาชาติ 

เมื่อนกัเรียนใกล้จะจบการศกึษา เราเช่ือวา่ เราจ าเป็นท่ีจะต้องประเมินวา่โรงเรียนได้เตรียมนกัเรียนให้พร้อมส าหรับอนาคตภาย
ภาคหน้ามากน้อยเพียงใด และเรายงัเช่ือมัน่ด้วยวา่ โรงเรียนประชาคมนานาชาตขิองเรา ได้ให้การศกึษาที่ดีที่สดุแก่บตุรหลาน
ของทา่น โดยเรามเีป้าหมายทีจ่ะบม่เพาะให้บตุรหลานของทา่นมคีณุลกัษณะภายใน (ESLRs) ดงัตอ่ไปนี ้
 
เป็นนักเรียนนักค้นคว้า  

1. รู้จกัใช้กระบวนการตัง้เป้าหมาย มาตรวจสอบวา่
ตนเองเรียนรู้คืบหน้าไปมากน้อยเพียงใด 

2. มีความสนใจใคร่รู้ในสิง่ที่ยงัไมรู้่ 
 

เป็นนักคิดที่มีความเข้าใจ 
1. เข้าใจเนือ้หาหลกัของแตล่ะวิชา 
2. ให้คณุคา่กบัข้อเท็จจริงและความถกูต้อง 
3. รู้จกัหาหลกัฐานมาสนบัสนนุข้อโต้แย้ง 
4. สามารถมองเห็นมมุมองตา่งๆ ของเร่ืองหนึง่เร่ือง

ใด และหาข้อสรุปของตนเองได้ 
5. แก้ปัญหาที่ดเูหมือนวา่ยงัไมม่ีทางแก้ไขที่ชดัเจน 
 

เป็นผู้สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
1. ฟังและอา่นด้วยความจดจ่อ เพื่อจะเข้าใจผู้อื่น 
2. พดูและเขียนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ เพื่อ

ประโยชน์ของผู้อื่น 
3. รู้จกัเลอืกสือ่ที่ดีที่สดุ ซึง่สามารถถ่ายทอดสูผู่้ ฟัง 

ซึง่เป็นกลุม่เป้าหมาย 
 

เป็นผู้ผลิตผลงานที่มคุีณภาพ 
1. สร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็นรูปธรรม อนัเป่ียมด้วย

ปัญญา ศิลปะ และสามารถน าไปใช้ได้จริง 
 

2. พดูและเขียนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ เพื่อ
ประโยชน์ของผู้อื่น 

3. ใช้เทคโนโลยีอยา่งมีนยัส าคญั 
 

เป็นผู้มีส่วนร่วม ที่ให้ความร่วมมืออย่างด ี
1. พฒันาทกัษะการท างานเป็นทีม 
2. มีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัผู้คนท่ีมาจาก

หลากหลายวฒันธรรมในบริบทตา่งๆ  
3. มีสว่นร่วมในการตัง้เป้าหมายและท าเป้าหมาย

นัน้ให้ส าเร็จ 
 
เป็นพลเมืองผู้มีส่วนร่วม คอื 

1. เคารพและยอมรับผู้ที่มีอ านาจอนัสมควร  
2. รับรู้ความเป็นไปท่ีเกิดขึน้ในโลกของเรา 
3. รู้จกัใช้เวลา พลงังาน และความสามารถในการ

ช่วยเหลอืผู้อื่น 
 
เป็นผู้ที่ด าเนินตามพระคริสต์ 

1. มีความเข้าใจมมุมองตามแบบพระคมัภีร์ 
2. เลยีนแบบคณุลกัษณะของพระคริสต์  
3. ด าเนินชีวติภายใต้การน าของพระคริสต์ (ด้วยใจ

สมคัร) 

เราเช่ือวา่ก่อนที่จะนกัเรียนของโรงเรียนประชาคมนานาชาติ จะจบการศกึษา เป็นสิง่ส าคญัที่พวกเขาจะต้องแสดงให้เห็นวา่ ได้
บรรลถุึงคณุลกัษณะข้างต้นมากน้อยเพียงใด เราเช่ือวา่ สิง่ตอ่ไปนีจ้ะเป็น “การตอ่ยอด” จากสิง่ทีพ่วกเขาได้ศกึษาเลา่เรียน 
และเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้พิสจูน์สิง่ที่ตนเองได้รับตลอดระยะเวลาของการเป็นนกัเรียนที่โรงเรียนประชาชาคมนานาชาติ 
 

สารจากคณุแดร์เรน 
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ดงันัน้ นกัเรียนแตล่ะคนจงึต้องผา่นโครงการบริการชมุชน Capstone Service Project ในหวัข้อที่เลอืกด้วยตนเอง โครงการ
ดงักลา่วประกอบด้วยโครงร่างโครงการ การท าโครงการบริการชมุชนซึง่มาจากข้อมลูที่ได้ท าวิจยัแล้ว การท ารายงานผลที่ได้รับ 
และการน าเสนอในงานนิทรรศการโครงการบริการชมุชน Capstone Service Project โครงการนีเ้ป็นโครงการเฉพาะของแตล่ะ
บคุคล ดงันัน้ นกัเรียนต้องท าวจิยั เขียน และท าโครงการจนเสร็จด้วยตนเอง กิจกรรมนีจ้ะท าให้นกัเรียนมีโอกาสแสดงให้เห็นวา่ 
นกัเรียนมคีณุลกัษณะภายในดงัที่ได้กลา่วข้างต้นไปมากน้อยเพียงใด เราเช่ือวา่ โครงการนีจ้ะเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ยอดเยีย่มส าหรับชมุชนด้วย 
 
เราใคร่ขอให้ทา่นมีสว่นช่วยเรา ในการน าพาให้บตุรหลานของทา่นได้ท างานนีส้ าเร็จตามระยะเวลาโครงการ กรุณาอา่น
เนือ้หาโครงการโดยละเอียดและลงช่ือในแบบฟอร์มส าหรับผู้ปกครอง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่ทา่นเข้าใจหน้าที่รับผิดชอบของ
ทา่นตอ่เป้าหมายนี ้คูม่ือฉบบันีจ้ะเป็นแนวทางให้ทา่นไปตลอดกระบวนการ ซึง่บตุรหลานของทา่นจะต้องด าเนินการไป
ตลอดสองปีข้างหน้า การท าโครงการบริการชมุชน Capstone Service Project ให้ส าเร็จลลุว่ง เป็นข้อก าหนดในการจบ
การศกึษาของนกัเรียน กรุณาอา่นคูม่ือเลม่นีร่้วมกบับตุรหลานของทา่น 

 
ขอแสดงความนบัถือ 
นายแดร์เรน เจนทร่ี 
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โครงการบริการชุมชนส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมปลาย โรงเรียนประชาคมนานาชาต ิ
 

เอกสารฉบบันี ้จดัท าขึน้เพื่อให้ค าแนะน าและช่วยนกัเรียนตลอดกระบวนการของการท าโครงการนีใ้ห้ส าเร็จ โดย
อธิบายถงึองค์ประกอบส าคญัของโครงการและงานท่ีนกัเรียนต้องท า เอกสารนีย้งัประกอบด้วยข้อมลูเก่ียวกบั
วิธีการท าโครงการอีกด้วย หากนกัเรียนมคี าถาม กรุณานดัหมายหรือสง่อีเมล์ถึงที่ปรึกษาโครงการ (SCL) 
  
ที่ปรึกษาโครงการจะจดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์เสริมตา่งๆ ช่วยย า้เตือน ให้แนวทาง และจดัเตรียมแบบฟอร์มให้  
ขอให้นกัเรียนพยายามอยา่งดีที่สดุที่จะท าตามค าแนะน าที่ที่ปรึกษาโครงการสื่อสารกบันกัเรียนผ่านการสื่อสารทางอิเลคโทร
นิค 
        บทน าและภาพรวมเน้นเร่ืองคณุลกัษณะภายใน ESLRs (หน้า ...) 

      เคร่ืองมือที่จะชว่ยคณุในการอา่นคูม่ือฉบบันี ้(หน้า ...)  

     ค าอธิบายองค์ประกอบเบือ้งต้นของโครงการบริการชมุชน (หน้า ...) 

อธิบายเหตผุลและปรัชญาเบือ้งหลงัโครงการบริการชมุชน CSP (หน้า...) 

     มีค าถามมากมายเก่ียวกบัโครงการฯ  หากมคี าถามกรุณาดทูี่หมวดนี ้(หน้า...) 

ของ CSP   สว่นนีจ้ะให้ภาพรวมของโครงการและรายการตรวจเช็คงาน (หน้า..)  

ค าอธิบายโครงการนี ้ในรายละเอยีด และตวัอยา่งโครงการ (หน้า...) 

เคร่ืองมือสองชิน้ท่ีใช้การประเมินที่นกัเรียนต้องรับทราบ (หน้า...) 

แบบฟอร์มโครงร่างโครงการ (หน้า...) 

  

สารบัญคู่มือ 

แถบสบีง่บอก

หวัข้อของ

เนือ้หาในคูม่ือ 

เพราะเหตุใดโรงเรียนของเรา 
จึงมีโครงการนี ้

ค าถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับโครงการฯ 

งานที่ต้องท าในโครงการบริการชุมชน 

 วิธีการท าโครงการนีใ้ห้ส าเร็จ 

โครงร่างโครงการ (CSP Proposal) 

สารจากคณุแดร์เรน 

 สารบัญคู่มือ 

โครงการบริการชมุชน CSP คืออะไร 

 แนวทางการประเมินผล 
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โครงการบริการชมุชน Capstone Service Project (CSP) เป็นข้อก าหนดส าหรับนกัเรียนที่จะจบการศกึษาจากโรงเรียน
ประชาคมนานาชาติ เป็นโครงการท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียนแตล่ะคนได้แสดงออกถงึสิง่ที่ได้เรียนรู้มาตลอดระยะเวลาหลายปี 
ทกัษะตา่งๆ ทัง้การอา่น การเขียน การพดู การคิด การวางแผน การแก้ปัญหา และวินยัในตนเอง จะเป็นสิง่ที่ปรากฏให้เห็น
ตลอดกระบวนการของการท าโครงการดงักลา่ว 
 
โครงการบริการชมุชน Capstone Service Project แตล่ะโครงการ ควรมุ่งจุดสนใจทีท่างแก้ไขปัญหาสงัคมซึง่เราเผชิญอยูใ่น
ปัจจบุนั โครงการบริการชมุชนนี ้ประกอบด้วยการวิจยัถึงต้นเหตแุละขอบเขตของปัญหา แล้วระบปุระเด็น จากนัน้นกัเรียนจะ
วางแผนปฏิบตัิ ซึง่การปฏิบตัินีจ้ะสง่ผลกระทบอยา่งแท้จริงตอ่ปัญหาที่ยกมา จากนัน้นกัเรียนจะท าตามแผนปฏิบตัิที่ตนเองได้
วางไว้ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของงานการบริการชมุชน นกัเรียนจะได้เขยีนรายงานสะท้อนคิด (Reflection Report) ซึง่อธิบายถงึ
ปัญหา สิง่ที่ค้นพบจากการท าวิจยั สิง่ที่เรียนรู้ และสะท้อนเก่ียวกบัประสทิธิภาพของแผนปฏิบตัิงาน ในท้ายที่สดุ นกัเรียนจะได้
น าเสนอโครงการบริการชมุชน Capstone Service Project ของตนตอ่ผู้สนใจที่อยูใ่นโรงเรียนประชาคมนานาชาติ รวมทัง้
นกัการศกึษาหลายทา่น ซึง่จะเป็นผู้ประเมินโครงการบริการชมุชน  

องค์ประกอบของโครงการบริการชุมชน Capstone Service Project 

 
1. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหา 

 ชีปั้ญหาสงัคม 

 อะไรคือปัจจยัที่กอ่ให้เกิด ปัญหาสง่ผลกระทบอยา่งไร 

 ขอบเขต/ขอบข่ายของปัญหาคืออะไร 

 นกัเรียนจะสร้างผลกระทบอย่างแท้จริงต่อปัญหานีไ้ด้อย่างไร 

 นกัเรียนจะลงมือปฏิบตัิได้ที่ไหนและกบัใคร เพื่อสร้างผลกระทบตอ่ปัญหานี ้

 หากนกัเรียนก าลงัร่วมมือกบัองค์กรใดองค์หนึง่ นกัเรียนได้ชว่ยตอบสนองตอ่ความต้องการท่ีองค์กรนัน้ๆ ได้
ระบไุว้หรือไม ่

 หากนกัเรียนก าลงัท างานโดยตรงกบักลุม่คนกลุม่ใดกลุม่หนึง่ นกัเรียนได้ช่วยตอบสนองตอ่ความต้องการท่ี
คนกลุม่นัน้ได้ระบไุว้หรือไม ่ 
 

2.    โครงร่างโครงการ (Proposal) (ระบุปัญหา) *ดูแบบฟอร์มข้างล่าง 

 กรอกแบบฟอร์มโครงร่างโครงการตามที่ก าหนดไว้ 

 สง่แบบฟอร์ม (ผ่าน google drive) เพื่อให้ที่ปรึกษาโครงการ (Service Learning Coordinator) อนมุตัิ  

 
โครงการค้นคว้าศึกษาและบริการชุมชน ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้และการแสดงออกถงึคุณลักษณะ
ภายในของนักเรียน 

โครงการบริการชมุชน CSP คืออะไร 
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3.    โครงการบริการชุมชนที่ เกิดจากการศึกษาค้นคว้า (ขัน้ตอนลงมือปฏิบัติ) 

 ท าการศกึษาค้นคว้าเพื่อระบแุละจดัท าเอกสารเก่ียวกบัสาเหตแุละขอบเขตของปัญหาสงัคมที่เป็นเป้าหมาย 

 เก็บข้อมลูก่อนและหลงัการลงมือปฏิบตัิ เพื่อการประเมินความส าเร็จ 

 ท างานบริการชมุชนอยา่งน้อย 15 ชัว่โมง ซึง่เก่ียวข้องกบัปัญหาสงัคมที่ท าการศกึษา 

 บันทึกจ านวนชั่วโมงที่นักเรียนท างานบริการชุมชน เขียนสิ่งที่นักเรียนเรียนรู้และได้ประสบมา เป็น
ต้น 

 ถ่ายทอดประสบการณ์ของนกัเรียนโดยการรวบรวมหลกัฐาน เกร็ดเลก็เกร็ดน้อย ข้อมลู และอื่นๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการบริการชมุชน 

 
       4. รายงานสะท้อนคดิ (Reflective Paper)  

 รายงานสะท้อนคิดเป็นการสรุปสิง่ตา่งๆ ที่นกัเรียนได้ท าส าเร็จตลอดช่วงของการท าโครงการบริการชมุชน 
สิง่ที่ส าคญัที่สดุคือ รายงานนีค้วรบอกเลา่ถงึสิง่ที่นกัเรียนได้เรียนรู้เก่ียวกบัตนเอง ผู้อื่น และโลกรอบตวั 
ตอ่ไปนีเ้ป็นหวัข้อที่ก าหนดให้มี 

   o ส่วนที่ 1 – ระบปัุญหาอยา่งมขีอบเขต 
o ส่วนที่ 2 – ปัญหาของโลก/ประเทศไทย 

 สรุปการศกึษาค้นคว้าที่เก่ียวข้อง ทัง้ในสว่นของการค้นคว้าเร่ืองปัญหาโดยทัว่ไป
และการค้นคว้าในสถานการณ์ทีเ่ฉพาะเจาะจงของท้องถ่ิน (เช่ือมโยงปัญหา
ท้องถ่ินของคณุเข้ากบัปัญหาที่ใหญ่กวา่) 

o ส่วนที่ 3 – ย า้ปัญหาที่ได้ก าหนดขอบเขตไว้แล้ว 
o ส่วนที่ 4 – ขัน้ตอนลงมือปฏิบตัิ 

 อธิบายทางแก้ปัญหาที่คณุน าเสนอเพื่อเยยีวยาปัญหา 
 เขียนเลา่ความพยายามทีค่ณุจะน าทางแก้นีไ้ปปฏิบตัิ 

o ส่วนที่ 5 – ขัน้ตอนทางแก้ไขปัญหา  
 น าเสนอข้อมลูที่วดัผลได้ ซึง่บง่ชีค้วามส าเร็จของคณุ 

o ส่วนที่ 6 – สรุป    
 สรุปจากทางแก้ไข/ผลลพัธ์ โดยให้สะท้อนสิง่ตอ่ไปนี ้

ประสทิธิภาพ แนวโน้มที่ผลลพัธ์ที่ท าไว้ จะยงัคงด าเนินตอ่เนื่อง และสรุปวา่ทาง
แก้ปัญหาที่นกัเรียนท า ควรจะเป็นต้นแบบของการแก้ปัญหาระดบัโลกหรือไม ่
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o ส่วนที่ 7 การสะท้อนคณุลกัษณะภายใน ESLR (3-5 หน้า หรือมากกวา่ร้อยละ 60 ของ
รายงาน) 

 คณุลกัษณะภายใน ESLR แตล่ะข้อให้เขยีนอยา่งน้อยคร่ึงหน้ากระดาษของ
รายงานสะท้อนคิด 

 เป้าหมาย: เพื่อแสดงให้เห็นวา่ นกัเรียนเข้าใจและได้แสดงออกถงึคณุลกัษณะ
ภายในทัง้ 7 ประการตลอดชว่งเวลาที่นกัเรียนท าโครงการนี ้

 รายงานฉบบัร่างต้องเสร็จก่อนสิน้สดุภาคการศกึษาแรกของการเรียนในชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 

 รายงานฉบบัร่างสดุท้ายจะต้องสง่ก่อนนิทรรศการ Capstone Service Project สองสปัดาห์ 

 รายงานสะท้อนคิด (Reflective Paper) ต้องท าตามข้อก าหนดดงัตอ่ไปนี ้
o กัน้ระยะหน้าหลงับนลา่ง 1 นิว้ 
o ขนาดตวัอกัษร (พิมพ์) 12 point font โดยเลอืกใช้แบบอกัษรดงัตอ่ไปนี ้Times New 
Roman, Arial, Tahoma 
o เลขหน้าอยูใ่นต าแหนง่เดียวกนัทกุหน้าตามรูปแบบของ MLA 
o ใช้ระยะพิมพ์คู ่(Doubled-Spaced) ตลอดทัง้โครงร่าง เนือ้หา และหน้าอ้างองิ 
o ไวยากรณ์ ตวัสะกด เคร่ืองหมายวรรคตอน และการใช้ค าถกูต้อง 

o หากมกีารยกข้อความมาจากทีอ่ื่น ต้องมีการระบทุี่มาโดยระบกุารอ้างองิไว้ในเนือ้ความ (in‐  
   text) และ/หรือ การอ้างองิโดยใช้วงเลบ็ (parenthetical documentation) 
o หน้าช่ือเร่ืองและหน้าอ้างองิ เป็นไปตามรูปแบบของ MLA 
o ความยาว 5-8 หน้า ไมร่วมหน้าปก และหน้าอ้างองิ 
o รายงานต้องไมม่ีการน าเสนอความคิดหรือน างานเขียนของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเอง และ 
ไมค่วรมีสว่นท่ีคดัลอกมาจากอินเตอร์เน็ท การกระท าดงักลา่วเป็นการลอกเลยีนผลงาน ซึง่ถือ  
วา่เป็นการทจุริต และจะถกูปรับตกทัง้โครงการ และนกัเรียนต้องท าโครงการนีใ้หมท่ัง้หมด  
รายงานนี ้ควรเขียนโดยถ้อยค าของนกัเรียนเอง เว้นเสยีแตม่กีารยกข้อความมาจากแหลง่อื่น 
(เราสนบัสนนุใหน้กัเรียนใช้ Google Docs ในการเขียนรายงาน เพือ่ทีป่รึกษาจะไดร้บัทราบ   
ความคืบหนา้ของงาน) 

 
 5.  การน าเสนอโครงการ 

 รวบรวมข้อมลูการวิจยัเพื่อเตรียมรายงาน/น าเสนอฉบบัร่างสดุท้าย 

 หาวิธีการท่ีสร้างสรรค์ในการน าเสนองานวจิยัและงานบริการชมุชนท่ีนกัเรียนได้ท า 

 จดัแสดงและน าเสนอผลงานของนกัเรียนในนิทรรศการโครงการบริการชมุชน นกัเรียนแตล่ะคนมเีวลา 1 

ชัว่โมงในการจดัวางและจดัเตรียมก่อนนิทรรศการเร่ิม 

 การแตง่กายในวนันิทรรศการ 
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o ชาย – เสือ้เชิต้ ผกูเนคไท 

o หญิง – แบบคนท างานอาชีพ (professional) และตามข้อบงัคบัของโรงเรียนเร่ืองการแตง่กาย

ในวนัท่ีไมต้่องสวมเคร่ืองแบบ 

 แบง่ปันสิง่ที่นกัเรียนได้เรียนรู้อยา่งเป็นทางการให้กบัผู้เข้าชมนิทรรศการ 

 น าสง่สิง่ที่น าเสนออยา่งเป็นทางการท่ีได้น าเสนอในนิทรรศการให้กบัคณะกรรมการประเมินผล ในช่วงของ

การน าเสนอท่ีเป็นทางการ ให้นกัเรียนท าสิง่ตอ่ไปนี ้

o  แบง่ปัน 5-7 นาที โดยใช้ทกัษะการน าเสนอตอ่ที่สาธารณะและเคร่ืองมือการน าเสนอท่ี 

     เหมาะสม ขอให้รักษาเวลา 

o  เร่ิมด้วยการแนะน าตวัและแนะน าโครงการบริการชมุชนของนกัเรียน 

o บอกเลา่ถงึกระบวนการ การวจิยัและการบริการชมุชนท่ีได้ท า 

o พร้อมที่จะตอบค าถามจากคณะกรรมการ 

o เตรียมบทยอ่ 1หน้าส าหรับคณะกรรมการประเมินผลแตล่ะทา่น  ซึง่ควรมีรายละเอียดดงันี ้

รายละเอียดเก่ียวกบันกัเรียน ปัญหาที่ศกึษา สิง่ที่ได้ท า โครงการที่ท าเป็นอยา่งไร เพราะเหตใุด

นกัเรียนจงึเลอืกโครงการนี ้เป็นต้น 
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เพราะเหตุใดจึงท าโครงการบริการชุมชน Capstone Service Project (CSP) 
  
ความเชื่อในตัวนักเรียน 
เหตผุลข้อแรกและเป็นข้อที่ส าคญั คือโรงเรียนประชาคมนานาชาติเช่ือในตวันกัเรียน เราเช่ือวา่ นกัเรียนมีความสามารถและ
ศกัยภาพในการสง่อิทธิพลและปรับเปลีย่นโลกของเรา 
 
เราเช่ือวา่อนาคตเป็นของนกัเรียน โลกนีเ้ต็มไปด้วยเร่ืองท้าทายและความทกุข์ยากล าบาก การเปลีย่นแปลงจะเกิดขึน้เมื่อ
นกัเรียนประพฤติตนด้วยความยตุิธรรมและรักเมตตา นกัเรียนจะเป็นผู้ ริเร่ิมหาทางออกและลงมือท า 
 
เราเช่ือวา่พระเจ้าทรงเรียกและเพิม่พนูให้นกัเรียนมีความสามารถในการสร้างผลกระทบตอ่โลกของเรา โดยก าลงัที่มาจากพระ
เจ้า การเปลีย่นแปลงที่แท้จริงและถาวรจะเกิดขึน้ 
 
เราเช่ือวา่นกัเรียนของเรามีพรสวรรค์อยา่งยิ่ง พรสวรรค์ของนกัเรียนไมค่วรถกูจ ากดัไว้เพื่อประโยชน์สว่นบคุคลเทา่นัน้ หรือเพื่อ
ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว แตค่วรแบง่ปัน และใช้เพื่อท าให้สงัคมของเราดีขึน้ 
 
เราให้คณุคา่กบัองค์กรและผู้ที่ท างานในองค์กร ทกุวนั เจ้าหน้าที่ขององค์กรก าลงัชว่ยแก้ปัญหาสงัคมที่น่ีในกรุงเทพ พวกเขาคือ
ผู้ที่อยู ่“แนวหน้า” เราจงึให้เกียรติความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ ทกัษะ เวลา และงานท่ีพวกเขาท า เราระลกึวา่ การบริการ
สงัคม 15 ชัว่โมงนัน้เลก็น้อย เมื่อเทียบกบัพนัธสญัญาทีค่นเหลา่นีม้ีให้งานของเขาทกุๆ วนั เราคาดหวงัให้นกัเรียนถ่อมใจและ
ศกึษางานบริการสงัคมนัน้ๆ ด้วยความคิดและจิตใจที่พร้อมเรียนรู้ เรายงัตระหนกัด้วยวา่ คนทีม่มุมองสดใหมม่กัเป็นผู้
ก่อให้เกิดนวตักรรม 
 
ภารกิจของ ICS  
บนพืน้ฐานของพระคมัภีร์ และโดยความร่วมมือกบัผู้ปกครอง เราสอนนกัเรียนของเราให้รู้จกัและประยกุต์ใช้สติปัญญา เพื่อ
คณุประโยชน์ของโลกของเรา และเพื่อถวายพระเกียรติแดพ่ระเจ้า นกัเรียนที่โรงเรียนประชาคมนานาชาติมีโอกาสพิเศษในการ
เรียนรู้ที่จะรับใช้ผู้อื่น ซึง่การรับใช้ผู้อื่น ต้องมีความเข้าใจผู้อื่นด้วย การได้ชว่ยเหลอืผู้อื่น ท าให้นกัเรียนของเรามีความรักตอ่
เพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ทัง้ในประเทศไทยและในโลก 
 
การส าแดงออกซึ่งคุณลกัษณะภายใน (ESLR) 
เราเช่ือวา่ ในขณะทีเ่รียนอยูท่ี่โรงเรียนประชาคมนานาชาติ นกัเรียนไมเ่พียงเรียนรู้การอา่น การเขียน วิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และวิชาอื่นๆ เทา่นัน้ แตย่งัอยูใ่นกระบวนการรับการเปลีย่นแปลงอีกด้วย ผลการเรียนรู้จากโรงเรียนในระดบักว้าง
ที่คาดหวงั หรือESLRs บง่บอกถึงคณุลกัษณะภายในทีส่ าคญั 7ประการ ซึง่ได้รับการพฒันาอยูภ่ายใน และเป็นค าจ ากดัความ
นกัเรียนของเรา ซึง่นกัเรียนจะได้ใช้คณุลกัษณะดงักลา่วทัง้ 7 ประการตลอดช่วงลงมือปฏิบตังิานตามโครงการบริการชมุชน 
 

เพราะเหตุใดโรงเรียนของเรา 
จึงมีโครงการนี ้



10 
 

การสมัครเข้าเรียนในมหาวทิยาลัย 
วิทยาลยัและมหาวิทยาลยัไมเ่พียงปรารถนาที่จะรับนกัเรียนที่เป็นเลศิในด้านการเรียนเทา่นัน้ แตต้่องการนกัเรียนที่รับใช้ชมุชน
อยา่งกระตือรือร้นด้วย ผู้แทนทา่นหนึง่จากมหาวิทยาลยัแหง่หนึง่ บอกกบันกัเรียนของเราวา่ ให้นกัเรียนเขยีนอธิบายเก่ียวกบั
โครงการบริหารชมุชนท่ีตนเองได้ท าลงในเรียงความ หรือเอกสารเพิ่มเติมทีใ่ช้สมคัรเข้ามหาวิทยาลยัด้วย จึงเห็นได้วา่ โครงการ
บริการชมุชนของเรา เป็นท่ีนา่สนใจอยา่งยิ่งส าหรับมหาวิทยาลยัตา่งๆ 
 
ข้อก าหนดในการจบการศึกษา 
โครงการบริการชมุชนนี ้คล้ายคลงึกบัความคาดหวงัของหลกัสตูรการเรียนแบบอื่นๆ โรงเรียนตา่งๆ ท่ีใช้หลกัสตูร IB-DP, 
AP/AMD และโรงเรียนนานาชาตอิีกหลายแหง่ในแถบเดยีวกบัเรา ตา่งก็เพิ่มการบริการชมุชนเข้าเป็นสว่นหนึง่ของข้อก าหนดใน
การจบการศกึษาของนกัเรียน อยา่งไรก็ดี โครงการบริการชมุชนของเรา ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษให้เน้นความสามารถ
พิเศษของนกัเรียนโรงเรียนประชาคมนานาชาตใินด้านการท าคณุประโยชน์ให้กบัชมุชนของตน  
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ตอบค าถามเกี่ยวกับโครงการบริการชุมชน 
 

โครงการบริการชุมชนไม่ใช่สิ่งต่อไปนี ้
โครงการบริการชมุชนไม่ใช่การเก็บชัว่โมงงานอาสาสมคัร จดุมุง่เน้นของโครงการบริการชมุชนคือการพฒันาหาทางออกทีเ่ป็น
รูปธรรมของตนเองให้กบัปัญหาสงัคมที่มอียูจ่ริง แม้วา่การสนบัสนนุองค์กร และชว่ยตอบสนองความต้องการขององค์กรนัน้ๆ 
จะเป็นสิง่ที่นา่ช่ืนชม แตแ่ตกตา่งจากขอบขา่ยของโครงการนี ้หมายความวา่ นกัเรียนจ านวนมากจะร่วมมือกบัองค์กรและ
ท างานเคยีงบา่เคยีงไหลก่บัองค์กรเปลา่นัน้ เพื่อสร้างผลกระทบตอ่ปัญหาสงัคม 

โครงการบริการชมุชน ไม่ใช่การหาทนุ เราเช่ือวา่เงินไมใ่ช่ทางออกของปัญหาสงัคม แม้วา่จะมีปัญหามากมายที่อาจได้รับการ
บรรเทาชัว่คราวโดยอาศยัเงินบริจาค แตเ่งินสนบัสนนุเหลา่นีม้กัไมย่ัง่ยืนและเป็นการจ ากดัคณุคา่และศกัดิ์ศรีของบคุคล 

การหาทุน 
มีหนทางมากมายที่จะให้ โครงการบริการชมุชนมเีจตนาทีจ่ะให้นกัเรียนได้ให้เวลาและความสามารถก่อนที่จะให้เงินทอง มี

โครงการมากมายที่ต้องการปัจจยัหรืองบประมาณเพื่อจะแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ แตเ่ราสนบัสนนุให้นกัเรียนและผู้ปกครองพดูคยุ

กนัเร่ืองโครงการของนกัเรียน และทรัพยากรตา่งๆ ท่ีมีอยู ่แม้เราจะไมไ่ด้ระบไุว้วา่โครงการบริการชมุชนไมค่วรหาทนุท่ีโรงเรียน 

แตเ่ราก็ปรารถนาที่จะสง่เสริมให้ทีอ่ื่น หรือให้หาวิธีการอื่นที่จะตอบสนองความต้องการท่ีเก่ียวกบัโครงการของนกัเรียน การให้ผู้

มีสว่นได้สว่นเสยีกบัปัญหา เข้ามามีสว่นร่วมเป็นการท าให้โครงการของนกัเรียนสามารถสร้างผลกระทบได้มากยิ่งขึน้ 

ในชุมชน 
สงัคมของโรงเรียนประชาคมนานาชาติเป็นชมุชนท่ีได้รับพรอยา่งมากมาย เราปรารถนาที่จะได้นกัเรียนของเราแบง่ปันพรนัน้กบั
ผู้อื่นในชมุชนของเราด้วย โครงการและปัญหาตา่งๆ จึงควรมุง่จดุสนใจไปท่ีกลุม่ที่อยูน่อกสถาบนัการศกึษาของเรา 
 
ความต้องการที่แท้จริง 
เราปรารถนาท่ีจะให้เกียรติผู้คนและเน้นศกัดิศ์รีของบคุคล โครงการบริการชมุชนจะท าให้นกัเรียนได้คิดทบทวนสมมตฐิานที่
นกัเรียนเคยมี “คนจน” ไมใ่ช่ปัญหาที่ต้องแก้ไข เมื่อนกัเรียนจะระบปัุญหา ขอให้ตัง้ค าถาม โดยพยายามเข้าใจผู้อื่น ก่อนที่จะให้
ผู้อื่นมาเข้าใจตน นกัเรียนอาจมองจากมมุอื่น จึงมีคา่นยิมที่แตกตา่งออกไป ขอให้ใช้วิธีการที่พร้อมเรียนรู้และออ่นน้อมถ่อมตน 
นกัเรียนไมไ่ด้เป็นคนที่จะมาชว่ยเขาให้รอด แตเ่ป็นเพื่อนและสหาย เราขอสนบัสนนุนกัเรียนให้ไปลงพืน้ท่ี พดูคุยกบัผู้คนที่
นกัเรียนจะช่วยเหลอื และให้ความช่วยเหลอืพวกเขาก่อนที่จะท าแผนและลงมือปฏิบตัิ 
 
โครงการทีม 
โครงการบริการชมุชนเป็นโครงการท าเดี่ยว ซึง่นกัเรียนจะได้ใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองอยา่งแท้จริง แม้วา่โรงเรียน
ประชาคมนานาชาติและใน “โลกแหง่ความเป็นจริง” จะเหน็คณุคา่ของการร่วมมอืกนั แตโ่ครงการบริการชมุชนได้รับการ
ออกแบบให้ใช้ความรู้ของปัจเจกบคุคล และการน าคณุลกัษณะทัง้ 7 ประการไปใช้ ทัง้การท าโครงร่างโครงการ รายงานฉบบั
ร่างสดุท้าย การท าโครงการและการน าเสนอในตอนท้าย ต้องท าด้วยตนเองทัง้สิน้ หมายความวา่ หากมีนกัเรียนสองสามคน 

ค าถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับโครงการฯ 
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เลอืกที่จะท าโครงการกบัองค์กรเดียวกนั หรือกลุม่เดยีวกนั การค้นคว้าของนกัเรียนสองสามคนนีก็้อาจเหมือนกนั แตปั่ญหาที่
เจาะจงและสิง่ที่นกัเรียนต้องลงมอืท ายอ่มแตกตา่งกนัตามบคุคล ตวัอยา่งเช่น 
มีนกัเรียนสีค่นเน้นเร่ืองคณุภาพน า้ในชมุชนแออดัแหง่เดียวกนั นกัเรียนแตล่ะคนจะระบถุงึด้านตา่งๆ ของปัญหาแตกตา่งกนั
ออกไปเลก็น้อย และแตล่ะคนจะมีทางแก้ปัญหาทีเ่ป็นของตนเอง 

นกัเรียน ก มุง่เน้นเร่ืองการให้การศกึษาด้านสาธารณสขุเก่ียวกบัการใช้ห้องน า้ห้องส้วม 
นกัเรียน ข มุง่เน้นเร่ืองห้องน า้ราคาถกูส าหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อย 
นกัเรียน ค มุง่เน้นเร่ืองระบบการระบายน า้เสยีของชมุชน 
นกัเรียน ง มุง่เน้นเร่ืองพืชน า้ในคลองและ “ตวัท าความสะอาด” จากธรรมชาติประเภทอื่นๆ 

 
การพัฒนาที่ยั่งยนื 
เราตระหนกัวา่ปัญหาสงัคมที่นกัเรียนก าลงัตอ่สู้นัน้เป็นปัญหาใหญ่ ซึง่การแก้ปัญหาล้วนต้องพึง่พาการมีสว่นร่วมจากผู้มีสว่น
ได้สว่นเสยีหลายฝ่ายอีกทัง้ชมุชนเอง มีหลายปัญหาที่นกัเรียนอาจคิดวา่เป็นปัญหาที่คงอยูม่านานนบัร้อยนบัพนัปีมาแล้ว 
ดงันัน้ นกัเรียนต้องคิดถงึความตอ่เนื่องของการแก้ปัญหาของตน ปัญหาที่นกัเรียนให้ความสนใจนัน้ จะได้รับการแก้ไขอยา่ง
ตอ่เนื่องอยา่งไรบ้างหลงัจากที่โครงการ 15 ชัว่โมงของนกัเรียนเสร็จสิน้ไปแล้ว ใครจะสามารถชว่ยนกัเรียนให้ด าเนินผลกระทบ
ที่นกัเรียนได้เร่ิมไว้ตอ่ไปได้ 
 
การน านักเรียนคนอื่น 
เราสนบัสนนุนกัเรียนที่ท าโครงการบริการชมุชนให้ชกัชวนนกัเรียนคนอื่นๆ ของโรงเรียนประชาคมนานาชาตใิห้เข้ามามีสว่น
ร่วมกบัโครงการของนกัเรียน และมีสว่นร่วมกบัชมุชนหรือองค์กรที่นกัเรียนมุง่เน้น แตน่กัเรียน (มธัยมศกึษาปีที่ 6) ยงัคงต้อง
เป็นผู้ รับผิดชอบในการท าให้ทกุอยา่งของโครงการให้ส าเร็จลลุว่ง นกัเรียนคนอื่นที่ได้รับการชกัชวนมา สามารถเก็บชัว่โมงการ
บริการสงัคมของตนได้จากโครงการนี ้
 
ที่ปรึกษาโครงการ (Service Learning Coordinator) 
ที่ปรึกษาโครงการ (SLC) จะควบคมุดแูลโครงการบริการชมุชน ที่ปรึกษาโครงการจะให้ค าแนะน าและช่วยเหลอืนกัเรียนใน
ขณะที่นกัเรียนท างานตลอดกระบวนการตา่งๆ ของโครงการนี ้ทีป่รึกษาโครงการจะมีรายช่ือขององค์กรตา่งๆ ท่ีท างานด้านนี ้
ซึง่อาจชว่ยให้นกัเรียนได้มีแหลง่ข้อมลูหรือได้พบบคุคลที่จะตดิตอ่สือ่สารด้วยเพื่อท าโครงการบริการชมุชน ที่ปรึกษาโครงการ
ไมไ่ด้ท าหน้าที่ให้วิธีแก้ปัญหา แตจ่ะให้แนวทาง เพื่อนกัเรียนจะสามารถท างานสง่ได้ภายในก าหนดเวลาแตล่ะชว่งของการท า
โครงการ ที่ปรึกษาโครงการยงัชว่ยนกัเรียนจดัระบบการท างานของตนและสนบัสนนุในชว่งที่นกัเรียนเร่ิมรับประสบการณ์ใน
ด้านตา่งๆ จากการท าโครงการ ในปฏิทินของโรงเรียน จะระบชุว่งเวลาตลอดช่วงที่นกัเรียนเรียนอยูใ่นชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 และ
ปีที่ 6 ให้นกัเรียนได้พบกบัที่ปรึกษาโครงการ อยา่งไรก็ดี นกัเรียนต้องรับผิดชอบท่ีจะมาพบตามเวลาที่ก าหนดไว้ 
 
  



13 
 

ตัวอย่างโครงการ 3 โครงการที่เป็นสิ่งท้าทาย (ซึ่งนักเรียนอาจจะอยากหลีกเลี่ยง) 
1. การสร้างความตระหนกั 

แม้วา่การสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัประเด็นใดก็ตามเป็นเร่ืองส าคญัและสร้างผลกระทบได้ แตอ่าจเป็นเร่ืองยากที่
จะท าให้ส าเร็จได้ภายในขอบเขตของโครงการบริการชมุชน เนื่องจากโครงการบริการชมุชนก าหนดให้นกัเรียนระบุ
กลุม่คนท่ีไมต่ระหนกัในปัญหาทีน่กัเรียนยกมา และต้องท าให้คนเหลา่นัน้ตระหนกัในแบบท่ีวดัผลได้ ดงันัน้ การสร้าง
ความตระหนกัไมไ่ด้ถึงกบัเป็นไปไมไ่ด้ แตเ่ป็นเร่ืองที่ท้าทาย 

2. การสอน (ภาษาองักฤษ/ไทย/จีน...) 
แม้วา่การเรียนอีกภาษาหนึง่เป็นเร่ืองส าคญัและเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ เรียนภาษาได้หน้าทีก่ารงานและโอกาสที่
ดีกวา่เพื่อตนเองและครอบครัว แตก่ารสอนภาษาเป็นเร่ืองท้าทายหากจะท าให้ส าเร็จภายใน 15 ชัว่โมง ที่ปรึกษา
โครงการจะก าหนดวา่ต้องมีพฒันาการท่ีวดัผลได้ เพื่อจะเห็นความส าเร็จ หากนกัเรียนจะเลอืกเร่ืองนี ้นกัเรียนต้องมี
เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและวตัถปุระสงค์ที่ชดัเจนอยา่งยิง่ 

3. การมุง่ที่จะเปลีย่นแปลงความรู้สกึ 
นกัเรียนมกัจะสามารถรับรู้ความรู้สกึของเดก็และผู้ใหญ่ที่ต้องเผชิญกบัสถานการณ์ที่ยากล าบากได้ ความรู้สกึโดด
เดี่ยวและถกูทอดทิง้มกัเป็นปัญหาที่เกิดขึน้อนัเป็นผลลพัธ์จากการถกูทารุณกรรมและทอดทิง้ เป็นความคิดที่นา่ยก
ยอ่งและดีที่นกัเรียนปรารถนาจะช่วยเหลอืให้คนเหลา่นัน้มมีมุมองชีวติที่เปลีย่นไป แตว่ิธีแก้ไขมกัต้องพึง่พาตวั
นกัเรียน จงึเป็นเร่ืองยากที่จะคงเส้นคงวา ดงันัน้ เมื่อเราพยายามช่วยคนอื่น เราจ าเป็นต้องตระหนกัในศกัยภาพของ
ตนเองยอมปลอ่ยวาง และให้ผู้อืน่ท าสว่นนัน้  
 
การสอบไม่ผ่าน 
หากนกัเรียนไมผ่า่นโครงการบริหารชมุชน นกัเรียนต้องท าชดเชยในภาคการศกึษาตอ่ไป นกัเรียนต้องผา่นในครัง้ที่
สอง จึงจะจบการศกึษาได้ 
 

  



14 
 

การค้นคว้าในเชิงคุณภาพ และปริมาณ 
ผลงานของนกัเรียนต้องมีข้อมลูสนบัสนนุ โครงการของนกัเรียนจะต้องมีพืน้ฐานมาจากการวจิยั ซึง่นกัเรียนค้นคว้า
เอง เพื่อสนบัสนนุสิง่ที่นกัเรียนปฏิบตัิ ซึง่ควรมีข้อมลูทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพ ทัง้นี ้ผลลพัธ์ของบางโครงการอาจ
สือ่สารได้ดีโดยผา่นข้อมลูเชิงคณุภาพ ในขณะท่ีบางโครงการสือ่สารได้ดีผา่นข้อมลูเชิงปริมาณ สิง่ส าคญัคือนกัเรียน
ต้องเก็บและเปรียบเทียบข้อมลูทัง้ช่วงก่อนและหลงัช่วงการปฏิบตัิ 
 
 การค้นคว้าเชิงคุณภาพ การค้นคว้าเชิงปริมาณ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย  เพื่อให้มคีวามเข้าใจเหตผุลและ
แรงจงูใจที่อยูเ่บือ้งหลงั 

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจพืน้ฐานของ
ปัญหา น าไปสูแ่นวคิดและ/หรือสมมติฐาน
เพื่อการค้นคว้าเชิงปริมาณในเวลาตอ่ไป 

 เพื่อเปิดเผยถงึแนวโน้มทีเ่ป็นท่ี
แพร่หลายในเร่ืองความคิดและความเห็น 

 เพื่อหาปริมาณข้อมลูและประมวลผล
จากตวัอยา่งไปสูป่ระชากรกลุม่ทีศ่กึษา 

 เพื่อวดัเหตกุารณ์จากมมุมองและความ
คิดเห็นที่หลากหลายที่มตีอ่ตวัอยา่งที่เลอืก 

 บางครัง้ตามด้วยการค้นคว้าเชิง
คณุภาพ ซึง่ใช้เพื่อค้นหาบางสิง่บางอยา่ง
เพิ่มเติม  

ตัวอย่าง มกัมีจ านวนไมม่าก ซึง่ไมใ่ชต่วัแทน (non-
representative cases) เลอืกผู้ตอบให้ได้
ตามจ านวนท่ีก าหนดไว้ 

มกัมีจ านวนมาก ซึง่เป็นตวัแทนของกลุม่
ประชากรที่สนใจศกึษา เลอืกผู้ตอบแบบ
สุม่ 

การเก็บข้อมูล เทคนิคที่มีโครงสร้างหรือกึ่งโครงสร้าง เช่น
การสมัภาษณ์สว่นตวัในเชิงลกึ หรือการ
อภิปรายกลุม่ 

เทคนิคที่มีโครงสร้าง เช่น แบบสอบถาม
ออนไลน์ การออกไปสมัภาษณ์ตามท้อง
ถนน หรือทางโทรศพัท์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล ไมเ่ป็นข้อมลูเชิงสถิติ เป็นข้อมลูเชิงสถิติซึง่มกัอยูใ่นรูปแบบของ
การจดัระเบียบ (tabs) ผลลพัธ์ที่ได้สรุปได้ 
และมกัเป็นแบบบรรยาย 

ผลลัพธ์ แบบสอบสวน และ/หรือสบืค้น ผลลพัธ์ที่
ได้ไมอ่าจสรุปได้ และไมอ่าจใช้อธิบาย
ประชากรทัง้กลุม่ที่ศกึษา ได้พฒันาความ
เข้าใจที่ลกึซึง้และเป็นพืน้ฐานเพือ่การ
ตดัสนิใจตอ่ไป 

น าไปใช้ในการพิจารณาวา่ การปฏิบตัิ
ในช่วงสดุท้าย ควรท าอยา่งไร 

http://www.snapsurveys.com/qualitative-quantitative-research/ 
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ภาพรวมของโครงการบริการชุมชนและสิ่งที่ต้องท า 
 

โครงการบริการชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าเสนอโ 
 
 

 
ก าหนดเวลาของงาน รายการที่ใช้ตรวจสอบมี share อยูใ่น CSP Google Drive folder ของนกัเรียน ซึง่อาจ
ปรับเปลีย่นไปหากจ าเป็น 
 เข้าร่วมการประชมุให้ข้อมลูผู้ปกครองและนกัเรียน (6 และ 10 ตลุาคม 2014) 
 พบปะสว่นตวักบัที่ปรึกษาโครงการ (Service Learning Coordinator) (ตลุาคม) 
 พบปะสว่นตวักบัที่ปรึกษาโครงการ (Service Learning Coordinator) (พฤศจิกายน) 
 สง่โครงร่างโครงการ (12 ธนัวาคม 2014) 
 โครงร่างโครงการได้รับการอนมุตัิ (__________) 
 ผู้ปกครองลงช่ือในโครงร่างโครงการ 
 แบบฟอร์ม Parent Release (ตลุาคม 2014)  
 ข้อมลูติดตอ่องค์กร (12 ธนัวาคม 2014) 
 พบกบัที่ปรึกษาโครงการเพื่อพดูคยุเร่ืองแผนปฏิบตัิการวิจยั (มกราคม) 
 พบกบัที่ปรึกษาโครงการเพื่อพดูคยุเร่ืองแผนและความคืบหน้า (มีนาคม) 
 พบกบัที่ปรึกษาโครงการเพื่อพดูคยุเร่ืองแผนและความคืบหน้า (เมษายน) 

เอกสารร่าง 

งานที่ต้องท าในโครงการบริการชุมชน 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

เกรด 

9 

เกรด 

10 

เกรด 

11 

เกรด 

12 

นิทรรศการ
โครงการ 
บริการ
ชุมชน 

แจ้ง
นักเรียน
และ

ผู้ปกครอง 

เขียนโครงร่าง
โครงการ 

ก าหนดขอบเขต
ของปัญหา   

วางแผนการวิจัย 

ขัน้ปฏิบัต ิ

รายงานฉบับร่าง น าเสนอ
โครงการ 

รายงานร่างสุดท้าย 
โครงการฉบับสมบูรณ์ 
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 พบกบัทีป่รึกษาโครงการเพื่อพดูคยุเร่ืองความคืบหน้า (สงิหาคม 2014) 
 พบกบัที่ปรึกษาโครงการเพื่อพดูคยุเร่ืองแผนการน าเสนอโครงการ (พฤศจิกายน 2015) 
 ท างานบริการสงัคม 15 ชัว่โมง ........ (จ านวนชัว่โมงที่ท าไปแล้ว) (มกราคม – สงิหาคม 2015) 
 ตรวจสอบเร่ืองคณุลกัษณะภายใน (ESLR) (ตลุาคม 2015) 
 ทบทวนรายงานสะท้อนคิดฉบบัร่าง (สปัดาห์แรกของเดือนธนัวาคม 2015) 
 แผนการน าเสนอ (มกราคม 2016) 
 พบกบัที่ปรึกษาโครงการ (กมุภาพนัธ์ 2015) 
 สง่รายงานสะท้อนคิดฉบบัร่างสดุท้าย (2 สปัดาห์ก่อนนิทรรศการ) 
 สิง่ที่จะน าเสนอเสร็จสมบรูณ์ (1 สปัดาห์ก่อนนิทรรศการ 2015) 
 บทยอ่ 1 หน้า (ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยา่งไร) (ส าหรับวนัแสดงนิทรรศการ) 
 น าเสนอ (มีนาคม 2015)  
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ช่วงระบุปัญหา – ระบปัุญหาที่แท้จริงของสงัคม 

1. 1.  เลอืกปัญหาที่แท้จริงของสงัคมที่นกัเรียนสนใจ (ดใูบงาน) 
     นกัเรียนรู้สกึเป็นหว่งใยปัญหาเร่ืองใดเป็นพิเศษหรือไม ่

           - นกัเรียนจะท าอะไรได้บ้างที่สง่ผลกระทบตอ่ปัญหานัน้ 

     มีกลุม่คนที่นกัเรียนอยากให้ความช่วยเหลอืหรือไม ่

           - นกัเรียนจะตอบสนองตอ่ความต้องการ/ความขดัสนของคนเหลา่นัน้ได้ในทางใดบ้าง 

     นกัเรียนมีพรสวรรค์ ความสามารถพเิศษ ความใสใ่จ ทกัษะ แผนอนาคตอะไรบ้าง 

           - นกัเรียนจะใช้ข้อดเีหลา่นีเ้พื่อช่วยเหลอืผู้อื่นได้อยา่งไร 

2. 2.  ก าหนดขอบเขตของปัญหา  
     เมื่อนกัเรียนได้แนวคดิเร่ืองปัญหาของโลก/สงัคมไทย นกัเรียนต้องก าหนดขอบเขตของปัญหา 

     ตวัอยา่งเช่น นกัเรียนอาจสนใจเร่ืองช่องวา่งระหวา่งคนสองกลุม่ในประเทศไทย คือผู้ที่อยูใ่น 
     โลกดิจิตลั กบัผู้ที่ไมรู้่เร่ืองเหลา่นี ้แตปั่ญหานีอ้ยูเ่กินขอบเขตของโครงการบริการชมุชนของนกัเรียน  
     ที่จะช่วยสร้างระดบัมาตรฐานท่ีท าให้ทกุคนในประเทศไทยเข้าถึงเทคโนโลยีได้ 

  

 

โครงการบริการชมุชนและโครงการวิจยัของนกัเรียน แสดงให้เห็นความรู้ของนกัเรียน และการน าคณุลกัษณะภายใน ESLR ไปประยกุต์ใช้ โดย... 

 ระบปัุญหาท่ีแท้จริงของสงัคม (ควรจะเป็นในกรุงเทพ) 

 ปฏิบติัทางแก้ไขท่ีแท้จริงด้วยตนเอง 

 สื่อสารการวิจยัในเชิงปฏิบติัเพื่อให้มีผลกระทบ 

ช่วงระบปัุญหา ช่วงปฏิบติั ช่วงทางแก้ไข 

วิธีการท าโครงการให้ส าเร็จ 

ปัญหาท่ีแท้จริงของสังคมท่ีเกิดขึน้จริง  
ผู้ลีภ้ยัในประเทศไทย 
แรงงานตา่งชาตแิละการอพยพ 
การเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย 
การดแูลสขุภาพท่ีราคารับได้ 
ความยากจน/สลมั 
ยาเสพตดิ 
คนงานท่ีได้รับคา่แรงขัน้ต ่า 
การค้ามนษุย์ 
นกัการเมืองการฉ้อราษฎร์บงัหลวง 
ปัญหาน า้ทว่มในประเทศไทย 
การป้องกนัและบรรเทาภยัธรรมชาต ิ
การดแูลรักษาทางการแพทย์  
มลภาวะ 
การขาดสวนสาธารณะในประเทศไทย 
ช่องว่างระหว่างคนรวยกบัคนจน 
สถานการณ์เร่ืองท่ีอยู่อาศยัในกรุงเทพมหานคร 
ปัญหาถนนหนทางในกรุงเทพ 
การศกึษาท่ีเทา่เทียมกนั 
ปัญหาการพนนั 
ครอบครัวท่ีพ่อแมเ่ลีย้งเด่ียว 
การตดิเหล้า 
การทารุณกรรมเดก็ 
ผู้พิการทางร่างกายและจิตใจ 
ความเจ็บป่วยทางจิต 
ผู้ ต้องขงัล้นเรือนจ า 
สทิธิมนษุยชน 
ระบบพิจารณาคดีท่ีไม่เพียงพอ 
เดก็ก าพร้า 
การท าแท้ง 
ความขดัแย้งทางเชือ้ชาตแิละศาสนา 
สขุภาพท่ีเก่ียวข้องกบัครอบครัว 
การท าลายชนชาต ิ
การดแูลผู้สงูอาย ุ
น า้สะอาด 
การอนรัุกษ์ 
การแบ่งปันทรัพยากรธรรมชาต ิ
โรคเอดส์และการตดิเชือ้ HIV 
โรคท่ีระบาดทัว่โลก 
การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาต ิ
การว่างงาน 
ผู้ ก่อการร้าย 
ความรุนแรงในครอบครัว 
การรักษาความสงบ 
การป้องกนัความขดัแย้ง 
การแบ่งแยกระหว่างผู้ ท่ีเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตลักบัผู้ ท่ีไม่เคย
รู้อะไรเลย 
การเปล่ียนแปลงของภาวะอากาศ  
การสญูเสียความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ 
การขาดแคลนในแงก่ารประมง 
ภาวะน า้ขาดสมดลุ 
ความปลอดภยัทางทะเลและมลพษิ 
การศกึษาท่ีทัว่ถึง 
การปฏิรูปการจดัเก็บภาษี 
กฎเกณฑ์เก่ียวกบัเทคโนโลยีชีวภาพ 
โครงสร้างทางการเงินของโลก 
การค้า การลงทนุและการแข่งขนั 
สทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญา 
กฎเกณฑ์ส าหรับพาณิชย์อิเลค็ทรอนิกส์ 
การเข้าถงึตลาดของเกษตรกรท้องถ่ิน 
นิสยัการกินท่ีถกูสขุลกัษณะของเยาวชน 
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นกัเรียนจะจ ากดัขอบเขตชองปัญหาใหญ่ของโลก/ประเทศไทย ให้แคบลงมาสูข่อบเขตของชนุชนได้อยา่งไร 
(ตวัอยา่งเช่น ท่ีโรงเรียน RREC นกัเรียนมธัยมไมม่ีโอกาสรับการฝึกอบรมและใช้ห้องปฏิบตัิการเทคโนโลยี) 
       - ปัญหานีไ้ด้รับการก าหนดขอบเขต โดยท างานกบัโรงเรียนเพียง 1 แหง่เดียว เพื่อสร้างห้องปฏิบตัิการท่ีมีแท็ปเลต็ และจดัเตรียม 
         การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีให้นกัเรียน 
       - ปัญหานีเ้ช่ือมโยงกบัปัญหาใหญ่ แตม่ีการก าหนดกรอบให้แคบเข้า เป็นปัญหาที่แก้ไข (และวดัผล) ได้ภายในสถานท่ี 1 แหง่ และ    
         คน 1 กลุม่ 

3.  วดัผลปัญหา 
     นกัเรียนต้องรู้วา่ตนเองเร่ิมต้นที่ใด เพื่อจะสามารถวดัผลส าเร็จได้เมื่อโครงการเสร็จสิน้ 
          - นกัเรียนจะประมาณคา่ของปัญหาอยา่งไร ก่อนที่จะเร่ิมต้น 
 
ช่วงปฏิบตัิ – วางแผนเพื่อแก้ปัญหา ซึง่ได้ก าหนดกรอบไว้แล้ว 

1.  วิธีแก้ปัญหานกัเรียนคิดด้วยตนเอง 
    นกัเรียนจะแก้ปัญหาที่ตนเองได้ระบไุว้ด้วยวิธีการใด 
     ต้องเป็นการแก้ปัญหาที่ท าด้วยตนเอง 
     นกัเรียนต้องไมเ่พียงไปเป็นอาสาสมคัรขององค์กรใดองค์กรหนึง่ แตต้่องให้สิง่ที่นกัเรียนท า ก่อให้เกิดความเปลีย่นแปลงทีส่ง่ผล      
     กระทบด้วย 

2. วางแผนปฏิบตัิ – เป็นช่วงที่นกัเรียนจะท างานบริการสงัคม 15 ชัว่โมง (หรือมากกวา่นัน้) 
    มีขัน้ตอนใดบ้างที่นกัเรียนต้องท า เพื่อให้แผนปฏิบตัิของนกัเรียนส าเร็จ 
    ต้องมีอะไรเป็นปัจจยัสนบัสนนุบ้าง 
    มีใครที่จะชว่ยนกัเรียนได้ นกัเรียนต้องการผู้ เช่ียวชาญหรือเพื่อนนกัเรียนหรือไม่ 
    ใครจะพานกัเรียนไปท่ีสถานท่ีที่มีปัญหา 

ช่วงแก้ปัญหา – ขอแสดงความยินดี นกัเรียนให้สร้างผลกระทบที่เดน่ชดัในชีวิตของผู้อื่นแล้ว 

1. ขณะนี.้.. 
นกัเรียนควรสามารถกลา่วถงึปัญหาที่ตนเองได้ก าหนดกรอบไว้วา่ เป็นปัญหาที่ได้รับการแก้ไขแล้ว 

- ขณะนีท้ี่โรงเรียน RREC นกัเรียนมธัยมได้รับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีและได้ใช้ห้องปฏิบตัิการแท็ปเลต็แล้ว 

2. การวดัผลได้ (ดหูน้า การวิจัยในเชิงคุณภาพและปริมาณ) 
- นกัเรียนจะวดัผลส าเร็จของโครงการท่ีตนเองท าได้อยา่งไร 
- นกัเรียนสามารถวดัผลส าเร็จในตอนเสร็จสิน้โครงการ  โดยใช้เคร่ืองมือวดัผลชนิดเดียวกบัท่ีใช้เมื่อตอนเร่ิมต้นได้หรือไม ่
- นกัเรียนทราบได้อยา่งไรวา่ตนเองประสบความส าเร็จ 
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ตัวอย่างของโครงการที่ด ี
#1 การสนบัสนนุให้เด็กๆ รักการอา่น 
ปัญหาของโลก/ประเทศไทย การรู้หนงัสอืในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)ส ารวจความคดิเห็นนกัเรียน
เก่ียวกบัความสขุในการอา่นหนงัสอื 

2)ส ารวจความคดิเห็นของครูชัน้
ประถมปีที่ 6 วา่จะท าอยา่งไร จึงจะ
สง่เสริมให้นกัเรียนอา่นได้ และอะไร
เป็นอปุสรรค 

1)ส ารวจความคดิเห็นนกัเรียน
เก่ียวกบัความสขุในการอา่นหนงัสอื 

- เพิ่มขึน้ร้อยละ 50 

2)ส ารวจความคดิเห็นของครูชัน้
ประถมปีที่ 6 วา่จะท าอยา่งไร จึงจะ
สง่เสริมให้นกัเรียนอา่นได้ และอะไร
เป็นอปุสรรค 

- มีการพฒันาโครงการเก่ียวกบัการ
อา่น 

3) พดูคยุกบัครูใหญ่เก่ียวกบัความ
ต้องการห้องสมดุ 

- จดัหาหนงัสอืมากขึน้ และสร้างพืน้ท่ี
ห้องสมดุ 

การพัฒนาอย่างยั่งยนื: ครูเห็นด้วยกบัการจดัโครงการเก่ียวกบัการอา่น

หนสัอืปีละสองครัง้ ร้านขายขนมตอบรับท่ีจะมอบคปูองให้ตลอดปีหน้า 

ช่วงระบุปัญหา 

นกัเรียนชัน้ประถมปีที่ 6 
ที่โรงเรียนประถม #4
ต้องได้รับการสนบัสนนุ

ให้รักการอา่น 

ช่วงปฏิบตั ิ

- จดังาน รณรงค์เร่ืองหนงัสอื 

- รวบรวมหนงสอืที่ได้รับการ
บริจาคจากร้านหนงัสอื 

- สร้างพืน้ท่ีห้องสมดุ 

- ร่วมมือกบัครูชัน้ประถมปีที่ 6 ใน
การท าโครงการอา่นหนงัสอืชิง
รางวลั 

- คปูองที่รับบริจาคจากร้านขาย
ขนม 

- ไปเยี่ยมโรงเรียน (วนัเสาร์ 3 ครัง้) 
เพือ่พดูคยุจงูใจกบันกัเรียน และ
อา่นหนงัสอืให้นกัเรียนฟัง  

ช่วงแก้ปัญหา 

ขณะนี ้นกัเรียนชัน้ประถมปี
ที่ 6 ที่โรงเรียนประถม #4 
ได้รับการสนบัสนนุให้รักการ

อา่นแล้ว 
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#2 โครงการเพิม่สขุอนามยัในช่องปาก 
ปัญหาของโลก/ประเทศไทย การดแูลสขุภาพในช่องปากของประเทศไทย 
 

 

 

 

 

 

  
1)สมัภาษณ์เจ้าหน้าที่สถานเลีย้งเด็ก
ก าพร้าวา่ ท่ีสถานรับเลีย้งเดก็ก าพร้า 
ได้มีการเข้าถึงการดแูลสขุอนามยัใน
ช่องปาก อยา่งไรบ้าง 
2)ส ารวจอปุนิสยัและความรู้เก่ียวกบั
ปากและฟันของเดก็ 

1)สมัภาษณ์เจ้าหน้าที ่
- ขณะนีเ้จ้าหน้าทีใ่ห้ค ามัน่วา่จะ
สงัเกตกุารณ์เวลาทีเ่ด็กๆ แปรงฟัน 

- เจ้าหน้าที่มคีวามเข้าใจเร่ืองสทิธิของ
เด็กก าพร้าและจะชว่ยท าให้เด็กๆ 
ได้รับการดแูลเร่ืองช่องปาก 

2)ส ารวจเด็กๆ  
- เด็กๆ ร้อยละ 100 มีแปรงสฟัีนและ
ยาสฟัีนเป็นของตนเอง 
- เด็กๆ ร้อยละ 50ได้รับความรู้เร่ือง
สขุอนามยัในช่องปาก 

การพัฒนาอย่างยั่งยนื: เจ้าหน้าที่ให้ค ามัน่วา่จะสนบัสนนุเร่ืองการแปรงฟัน

ที่ได้รับการสอน มีร้านค้า 3 แหง่ที่ให้ค ามัน่วา่จะจดัหาแปรงสฟัีนให้ส าหรับอีก 

2 ปีข้างหน้า ทนัตแพทย์ให้ค ามัน่วา่จะมาที่สถานรับเลีย้งเด็กก าพร้าปีละ 2 

ครัง้ตลอด 5 ปีข้างหน้า 

ช่วงระบุปัญหา 

เด็กก าพร้า 30 คน ใน
สถานรับเลีย้งเดก็ก าพร้า
ไมเ่คยได้รับการดแูลเร่ือง
สขุอนามยัในช่องปาก 

ช่วงปฏิบตั ิ

- รวบรวมแปรงสฟัีนและยาสฟัีนที่
ได้รับบริจาคมา 

- สอนเร่ืองสขุอนามยัในช่องปาก 

- เชิญทนัตแพทย์ในละแวกนัน้ให้
มาตรวจรักษาฟันโดยไมค่ิด
คา่ใช้จา่ยให้ที่สถานรับเลีย้งเด็ก
ก าพร้า ปีละสองครัง้ 
- ช่วยทนัตแพทย์ในกระบวนการ
ท าความสะอาดฟัน  

ช่วงแก้ปัญหา 

ขณะนี ้เด็กก าพร้า 30 คน 
ในสถานรับเลีย้งเด็กก าพร้า 

ได้รับการดแูลเร่ือง
สขุอนามยัในช่องปากแล้ว 
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ชื่อนักเรียน___________________________________วันที่____________________ 

แนวางการประเมินโครงการบริการชุมชน 

เร่ืองที่จะประเมิน ค าอธิบาย 1-5 คะแนน 
(5 คือดีท่ีสุด) 

นักคิดท่ีมีความเข้าใจ นกัเรียนแสดงออกถงึสิ่งตอ่ไปนี ้
เข้าใจเนือ้หาหลกัของแตล่ะวชิา 
ให้คณุคา่กบัความจริงและความถกูต้อง 
รู้จกัหาหลกัฐานสนบัสนนุข้อโต้แย้ง 
Resolve conflicting views in source documents 
แก้ปัญหาท่ีดจูะไม่มีทางแก้ไขที่ชดัเจน 

 

นักเรียนนักค้นคว้า นกัเรียนแสดงให้เหน็สิ่งตอ่ไปนี ้
ใช้กระบวนการตัง้เป้าหมายมาตรวจสอบวา่ตนเองเรียนรู้คืบหน้าไปมากน้อยเพียงใด 
แสดงความสนใจใคร่รู้ในสิ่งท่ียงัไม่รู้ 

 

เป็นผู้ผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพ นกัเรียนแสดงให้เหน็สิ่งตอ่ไปนี ้
สร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็นรูปธรรม อนัเป่ียมด้วยปัญญา ความมีศลิปะ และสามารถน าไปใช้
ได้จริง 
มุ่งหมายท่ีจะท าให้ได้มาตรฐานสงู ( มีความภาคภมูิใจในงานของตน) 
ใช้เทคโนโลยีอย่างมีนยัส าคญั 

 

เป็นผู้ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ นกัเรียนแสดงให้เหน็สิ่งตอ่ไปนี ้
ฟังและอ่านด้วยความจดจ่อ เพ่ือจะเข้าใจผู้ อ่ืน 
พดูและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ของผู้ อ่ืน 
รู้จกัเลือกส่ือท่ีสามารถถ่ายทอดสู่ผู้ ฟัง ซึง่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ดีท่ีสดุ 

 

ผู้มีส่วนร่วม ท่ีให้ความร่วมมือ
อย่างดี 

นกัเรียนแสดงให้เหน็สิ่งตอ่ไปนี ้
พฒันาทกัษะการท างานเป็นทีม 
มีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัผู้ ท่ีคนท่ีมาจากหลากหลายวฒันธรรมในบริบทตา่งๆ  
มีส่วนร่วมในการตัง้เป้าหมายและท าเป้าหมายนัน้ให้ส าเร็จ 

 

พลเมืองผู้มีส่วนร่วม นกัเรียนแสดงให้เหน็สิ่งตอ่ไปนี ้
เคารพและยอมรับผู้ ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีท่ีเหมาะสม  
รับรู้ความเป็นไปท่ีเกิดขึน้ในโลกของเรา 
รู้จกัใช้เวลา พลงังาน และความสามารถในการช่วยเหลือผู้ อ่ืน 

 

ผู้ท่ีด าเนินตามพระคริสต์ นกัเรียนแสดงให้เหน็สิ่งตอ่ไปนี ้
มีความเข้าใจมมุมองตามแบบพระคมัภีร์ 
เลียนแบบคณุลกัษณะของพระคริสต์  
ด าเนินชีวติภายใต้การน าของพระคริสต์ (ด้วยใจสมัคร) 

 

แนวทางการประเมินผล 

ชื่อผู้ประเมินโครงการบริการชุมชน...................................... 
คะแนนรวม...................................................................... 
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แผนภมูิรายงานสะท้อนคิด – แนวทางการประเมินการเขยีนของนกัเรียนชัน้มธัยมปลายของโรงเรียนประชาคมนานาชาต ิ

ช่ือนกัเรียน............................................................... คะแนนรวม....................................................................... 

คะแนน ค าอธิบาย เง่ือนไขทัว่ไป 
A+ 
98-100 

ประสบ
ความส าเร็จ
อยา่งนา่
ประทบัใจ 

เรียงความฉบบันีท้ าส าเร็จตามเป้าหมายทกุข้อทีเ่รียงความเกรด 
A ควรจะเป็น แตเ่ป็นท่ีนา่ประทบัใจเป็นพิเศษในเร่ืองการควบคมุ
แนวทาง หรือความสามารถในการสือ่เนือ้หาของโครงการ การ
วิเคราะห์อาจหลกัแหลม หรืออาจแสดงความเห็นอยา่งคอ่นข้าง
เป็นผู้ใหญ่ 

A 
92-97 

ประสบ
ความส าเร็จ
อยา่งแข็งแกร่ง 

เรียงความฉบบันีท้ าส าเร็จตามเป้าหมายของงานท่ีได้รับ งาน
เขียนนีม้ีประสทิธิภาพอยา่งยิ่งในการสือ่สารเนือ้หา แสดงให้เห็น
ความสามารถในการควบคมุองค์ประกอบตา่งๆ ท่ีหลากหลาย 
เนือ้หาเป็นไปตามความคาดหวงัของงานที่ได้รับมอบหมาย 

B 
82-91 

ประสบ
ความส าเร็จ
อยา่งนา่พอใจ 

เรียงความฉบบันีเ้ป็นไปตามเป้าหมายของงานท่ีได้รับการ
มอบหมายอยา่งนา่พอใจ งานเขยีนมีประสทิธิภาพในการสือ่สาร
เนือ้หา แตไ่มน่า่ประทบัใช้ และอาจขาดความชดัเจนในในบาง
ด้าน เราต้องการเนือ้หาก็จริง แตไ่มไ่ด้รับการน าเสนอในแนวทางที่
แข็งแกร่ง 

C 
72-81 

ไมป่ระสบ
ความส าเร็จ 

เรียงความฉบบันีไ้มเ่ป็นไปตามเป้าหมายของงานท่ีได้รับ
มอบหมาย มีสว่นท่ีออ่นในเร่ืองทีส่ าคญั บางด้านของการเขยีน
หรือเนือ้หาไมป่ระสบความส าเร็จ มีข้อผิดมากมาย จนท าให้
เรียงความฉบบันี ้ถกูพิจารณาวา่ ไมส่ าเร็จตามเป้าหมายโดยรวม 
งานเขียนอาจออ่น หรือมีข้อผิดพลาดที่ท าให้สะดดุ 

 

ชื่อผู้ประเมินโครงการบริการชุมชน..................................................................... 
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ปัญหาของโลก/ประเทศไทย ท่ีนกัเรียนจะค้นคว้าและลงมือปฏิบตัิเพื่อแก้ไขคืออะไร 
 
นกัเรียนจะท างานกบัใคร นกัเรียน องค์กร ผู้ รับผลกระทบของปัญหา 
 
นกัเรียนต้องการศกึษาปัญหานีท้ีใ่ด 
 
นกัเรียนมช่ืีอองค์กรที่ต้องการท างานร่วมด้วยหรือไม ่ถ้ามี องค์กรช่ืออะไร (ช่ือ ที่อยู ่หมายเลขโทรศพัท์ อีเมล์ เว็บไซท์) 
 
นกัเรียนเคยไปที่สถานท่ีเกิดปัญหา/หรือพดูคยุกบัผู้น าชมุชนหรือองค์กรหรือไม่ 
 
นกัเรียนได้พดูคยุเร่ืองความต้องการในปัจจบุนัหรือไม ่โครงการท่ีนกัเรียนจะท า สอดคล้องกบัความต้องการของพวกเขาหรือไม่ 
 
นกัเรียนได้รับการอนมุตัจิากองค์กรที่เฉพาะเจาะจงเพื่อจะมีสว่นร่วมในปัญหานีห้รือไม่ 
 
ช่วงปฏิบตั:ิ อธิบายโครงการของนกัเรียน วา่โครงการนีจ้ะช่วยแก้ปัญหาสงัคมได้อยา่งไร 
 
นกัเรียนจะด าเนินงานตลอดโครงการได้อยา่งไร เช่น การเดินทาง การขนสง่สิง่ของ 
 
นกัเรียนคาดหวงัวา่จะมีทางออก (ผลลพัธ์) ท่ีนา่พอใจหรือไม่ 
 
นกัเรียนจะวดัความส าเร็จของตนอยา่งไร (กอ่นและหลงัชว่งปฏิบตัิ) 
 
เพราะเหตใุดนกัเรียนจึงเลอืกท าโครงการนี ้
 
นกัเรียนมคีวามคดิริเร่ิมอยา่งไรบ้างเก่ียวกบัวธีิการน าเสนอสิง่ที่ได้เรียนรู้และผลงานในงานนิทรรศการโครงการบริการชมุชน  
 
  

 

โครงการบริการชมุชนและโครงการวิจยัของนกัเรียน แสดงให้เห็นความรู้ของนกัเรียน และการน าคณุลกัษณะภายใน ESLR ไปประยกุต์ใช้ โดย... 

 ระบปัุญหาท่ีแท้จริงของสงัคม (ควรจะเป็นในกรุงเทพ) 

 ปฏิบติัทางแก้ไขท่ีแท้จริงด้วยตนเอง 

 สื่อสารการวิจยัในเชิงปฏิบติัเพื่อให้มีผลกระทบ 

โครงร่างโครงการ (CSP Proposal) 
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ให้นกัเรียนอธิบายในช่องวา่งตอ่ไปนีว้า่ โครงการบริการชมุชนของนกัเรียนจะแสดงให้เห็นวา่นกัเรียนมีคณุลกัษณะภายใน

ดงัตอ่ไปนีไ้ด้อยา่งไร 

(กรุณาพจิารณาทกุๆ ด้านของโครงการของนกัเรียนอยา่งจริงจงั ท้ายที่สดุแล้ว นกัเรียนจะได้รับการประเมินตามคณุลกัษณะทัง้ 
7 ประการ) หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมของคณุลกัษณะภายใน ESLR กรุณาดรูายละเอยีดในจดหมายที่คณุดาร์เรน 
ได้อธิบายไว้ในคูม่ือโครงการบริการชมุชน  
พลเมืองผู้มีส่วนร่วม 
 
 
ผู้มีส่วนร่วม ที่ให้ความร่วมมืออย่างด ี
 
 
 
ผู้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 
 
 
 
นักเรียนที่มคีวามเข้าใจ 
 
 
 
นักเรียนนักค้นคว้า 
 
 
 
ผู้สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
ผู้ที่ด าเนินตามพระคริสต์ 
 
 

 

----------น าสง่พร้อมกบัแบบฟอร์มขออนญุาตผู้ปกครอง----------
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น าสง่พร้อมกบัโครงร่างโครงการ (CSP Proposal) 

กรุณาพิมพ์ กรอกและน าส่งที่ห้องท างานของที่ปรึกษาโครงการ หรือส่งทางอเิล็กทรอนิก กรุณาให้ผู้ปกครองลงชื่อ

ในแบบฟอร์มและสแกนแล้วส่งพร้อมกับรายละเอียดโครงการ 

วตัถปุระสงค์ของแบบฟอร์มนี ้
 เราให้คณุคา่กบัผู้ปกครองและสติปัญญาและแนวทางที่ผู้ปกครองมีให้ แม้วา่โครงการนีจ้ะเป็นโครงการของ

นกัเรียนเอง ท าโดยนกัเรียนเอง แตเ่ป็นสิง่ส าคญัที่นกัเรียนจะต้องพดูคยุและให้ผู้ปกครองมีสว่นร่วมในโครงการ
บริการชมุชนของตน 

 ลายมือช่ือของผู้ปกครองท าให้ทราบวา่ผู้ปกครองได้อา่น และรับทราบเก่ียวกบัโครงการท่ีนกัเรียนน าเสนอและได้
เห็นชอบกบัโครงการท่ีบตุรหลานของทา่นน าเสนอ ทัง้นีร้วมถึงหวัข้อโครงการ สถานท่ีท าโครงการ กลุม่หรือ
องค์กรที่นกัเรียนจะท างานด้วย ลกัษณะกิจกรรมทีจ่ะท า ระยะเวลาที่ใช้ ปัจจยัทีจ่ าเป็น การเดินทางหรือขนสง่
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการ และการเรียนรู้ที่นกัเรียนจะได้รับ 

กรุณาให้ผู้ปกครองลงลายมือช่ือเห็นชอบที่ข้างลา่งนี ้

1. ลายมือช่ือผู้ปกครอง______________________________  วนัเดือนปี_________________________ 

เมื่อนกัเรียนสง่รายละเอียดโครงการ ที่ปรึกษาโครงการจะอา่นรายละเอียดดงักลา่ว ซึง่อาจมคี าถามเก่ียวกบัด้านตา่งๆ ของ
โครงการของนกัเรียน ค าถามบางข้ออาจชว่ยนกัเรียนในขัน้ตอนตอ่ไป ค าถามบางข้ออาจต้องได้รับการท าให้กระจา่งก่อนที่
โครงการจะได้รับความเห็นชอบ ความคิดเห็นจะสง่ทางอิเลก็ทรอนิก นกัเรียนสามารถบอกเลา่ค าถามเหลา่นีใ้ห้กบัผู้ปกครอง
รับทราบได้ 

หากต้องมีการสง่รายละเอียดโครงการใหม ่ที่ปรึกษาโครงการอาจขอให้ผู้ปกครองนกัเรียนลงช่ือในรายละเอียดโครงการใหม่ 

2. ลายมือช่ือที่ปรึกษาโครงการ______________________________  วนัเดือนปี_________________________ 

เห็นชอบกบัโครงร่างโครงการ_______________ 

เห็นชอบกบัโครงร่างโครงการแตม่ีการแก้ไข_________________  อธิบาย 

ต้องสง่รายละเอียดโครงการใหม_่_______________________  เหตผุล 
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แนวทางส าหรับผู้ปกครอง 
สมาชิกในครอบครัวสามารถช่วยเหลอืนกัเรียนได้ด้วยวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

 ช่วยให้นกัเรียนคิดอยา่งสร้างสรรค์เก่ียวกบักระบวนการเลอืกโครงการบริการชมุชน และจะเลอืกอยา่งไรให้
สอดคล้องกบัความปรารถนาอนัแรงกล้า ประสบการณ์ ความสามารถพเิศษ ทกัษะ ความช านาญ และแผน
อนาคตของตนได้อยา่งไร 

 เห็นชอบโดยการลงลายมือช่ือกบัโครงการบริการชมุชนที่เลอืก 
 กรอกแบบฟอร์มที่พอ่แม/่ผู้ปกครองยินยอมให้ท าโครงการบริการชมุชน 
 สนบัสนนุให้นกัเรียนท างานอยา่งเป็นระบบ ท าตามก าหนดเวลา และขอความชว่ยเหลอืเมื่อจ าเป็น 
 ให้ค าแนะน าเก่ียวกบัโครงการบริการชมุชนโดยการให้การสนบัสนนุให้นกัเรียนมีประสบการณ์ใหม่ๆ  และ

ช่วยให้นกัเรียนคิดเอาชนะความท้าทายอยา่งสร้างสรรค์ 
 ทบทวนรายงานผลที่ได้รับและแนวทางการน าเสนอร่วมกบันกัเรียน 
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แบบฟอร์มส าหรับพ่อแม่/ผู้ปกครองยนิยอมให้นักเรียนท าโครงการบริการชุมชน 

เรียน พอ่แม/่ผู้ปกครองของ____________________________________________________________ 

บตุรหลานของทา่นก าลงัจะก้าวสูก่ารเดินทางทางการศกึษาที่นา่ตืน่เต้น โครงการบริการชมุชนจะให้ประโยชน์อยา่งมากมายกบั
นกัเรียนทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต ความส าเร็จของการท าโครงการบริการชมุชนเป็นเคร่ืองมอือนัมคีา่ในการบง่บอก
ความสามารถด้านเนือ้หาการศกึษาของนกัเรียนในสิง่ที่ได้เรียนมาตลอด 12 ปี อีกทัง้ยงัท าให้นกัเรียนมีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝน
ทกัษะที่ส าคญัส าหรับศตวรรษที่ 21 ซึง่จะช่วยเตรียมนกัเรียนส าหรับก้าวตอ่ไปในอนาคต 
ขอให้ใช้เวลาพดูคยุกบันกัเรียนเก่ียวกบัโครงการดงักลา่ว และลงช่ือในหวัข้อตอ่ไปนี ้เพื่อให้ทราบว่าทา่นได้อา่นและเห็นชอบใน
แตล่ะข้อ 
_____ข้าพเจ้าเห็นชอบในโครงการบริการชมุชนที่นกัเรียนได้เลอืก 

_____ข้าพเจ้ารับทราบวา่โครงการบริการชมุชนมีเจตนาที่จะขยายการเรียนรู้ของนกัเรียน และให้นกัเรียนได้แสดงออกถงึทกัษะ
และ/หรือความรู้ใหม ่ข้าพเจ้าเหน็วา่นกัเรียนจะท าส าเร็จตามเป้าหมาย 

_____ข้าพเจ้ารับทราบวา่งานสว่นใหญ่ที่จ าเป็นต้องท าเพื่อให้โครงการบริการชมุชนส าเร็จ จะต้องท านอกเหนือจากชัว่โมงเรียน 

_____ข้าพเจ้ารับทราบวา่การเดนิทางทกุอยา่งเพื่อไปท างานเก่ียวกบัโครงการบริการชมุชน เป็นความรับผิดชอบของนกัเรียน
หรือผู้ปกครองเอง 

_____ข้าพเจ้ารับทราบวา่คา่ใช้จา่ยและความเสีย่งทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบัโครงการบริการชมุชนเป็นความรับผิดชอบของนกัเรียน
หรือผู้ปกครอง 

_____ข้าพเจ้ารับทราบวา่ ความบากบัน่และความซื่อสตัย์มีความส าคญัเทา่เทียมกบัด้านอื่นๆ ของโครงการบริการชมุชน 
หลกัฐานใดที่แสดงวา่นกัเรียนโขมยความคิด หรือไมซ่ื่อสตัย์ในทางใดทางหนึ่งในกระบวนการท าโครงการบริการชมุชนอาจ
สง่ผลให้มีการแจ้งผู้บริหารโรงเรียน 

_____ข้าพเจ้ารับทราบวา่หากนกัเรียนไมผ่า่นโครงการบริการชมุชน นกัเรียนจะต้องรับผิดชอบท าให้ส าเร็จในเวลาอื่นๆ ของ
ภาคเรียน 
 
_____ข้าพเจ้ารับทราบวา่โรงเรียนไมต้่องรับผิดชอบความเสีย่งใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้เนื่องด้วยโครงการบริการชมุชน ดงันัน้ ข้าพเจ้า
ยอมรับวา่ (โรงเรียน) และผู้แทน ไมม่ีพนัธะผกูพนัต้องรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จา่ย ความเสยีหาย การบาดเจ็บ หรืออบุตัิเหตใุดๆ ที่
เกิดขึน้เนื่องจากนกัเรียนมีสว่นร่วมกบัโครงการบริการชมุชน 
ช่ือพอ่แม/่ผู้ปกครอง (ตวับรรจง)_________________________________________________________________________ 
ลายมือช่ือพอ่แม/่ผู้ปกครอง________________________________________ วนัเดือนปี____________________________ 
 


