คู่มือโครงการบริการชุมชน Capstone Service Project
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมปลาย
โรงเรียนประชาคมนานาชาติ
(จบการศึกษาในปี 2016)
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เรี ยน

ผู้ปกครองนักเรี ยนโรงเรี ยนประชาคมนานาชาติ

สารจากคุณแดร์ เรน

เมื่อนักเรี ยนใกล้ จะจบการศึกษา เราเชื่อว่า เราจาเป็ นที่จะต้ องประเมินว่าโรงเรี ยนได้ เตรี ยมนักเรี ยนให้ พร้ อมสาหรับอนาคตภาย
ภาคหน้ ามากน้ อยเพียงใด และเรายังเชื่อมัน่ ด้ วยว่า โรงเรี ยนประชาคมนานาชาติของเรา ได้ ให้ การศึกษาที่ดีที่สดุ แก่บตุ รหลาน
ของท่าน โดยเรามีเป้าหมายทีจ่ ะบ่มเพาะให้ บตุ รหลานของท่านมีคณ
ุ ลักษณะภายใน (ESLRs) ดังต่อไปนี ้
เป็ นนักเรียนนักค้ นคว้ า
1. รู้จกั ใช้ กระบวนการตังเป
้ ้ าหมาย มาตรวจสอบว่า
ตนเองเรี ยนรู้คืบหน้ าไปมากน้ อยเพียงใด
2. มีความสนใจใคร่ร้ ูในสิง่ ที่ยงั ไม่ร้ ู
เป็ นนักคิดที่มีความเข้ าใจ
1. เข้ าใจเนื ้อหาหลักของแต่ละวิชา
2. ให้ คณ
ุ ค่ากับข้ อเท็จจริงและความถูกต้ อง
3. รู้จกั หาหลักฐานมาสนับสนุนข้ อโต้ แย้ ง
4. สามารถมองเห็นมุมมองต่างๆ ของเรื่ องหนึง่ เรื่ อง
ใด และหาข้ อสรุปของตนเองได้
5. แก้ ปัญหาที่ดเู หมือนว่ายังไม่มีทางแก้ ไขที่ชดั เจน
เป็ นผู้ส่ อื สารที่มีประสิทธิภาพ
1. ฟั งและอ่านด้ วยความจดจ่อ เพื่อจะเข้ าใจผู้อื่น
2. พูดและเขียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ประโยชน์ของผู้อื่น
3. รู้จกั เลือกสือ่ ที่ดีที่สดุ ซึง่ สามารถถ่ายทอดสูผ่ ้ ฟู ั ง
ซึง่ เป็ นกลุม่ เป้าหมาย
เป็ นผู้ผลิตผลงานที่มคี ุณภาพ
1. สร้ างสรรค์ผลงานที่เป็ นรูปธรรม อันเปี่ ยมด้ วย
ปั ญญา ศิลปะ และสามารถนาไปใช้ ได้ จริง

2. พูดและเขียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ประโยชน์ของผู้อื่น
3. ใช้ เทคโนโลยีอย่างมีนยั สาคัญ
เป็ นผู้มีส่วนร่ วม ที่ให้ ความร่ วมมืออย่ างดี
1. พัฒนาทักษะการทางานเป็ นทีม
2. มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับผู้คนที่มาจาก
หลากหลายวัฒนธรรมในบริ บทต่างๆ
3. มีสว่ นร่วมในการตังเป
้ ้ าหมายและทาเป้าหมาย
นันให้
้ สาเร็ จ
เป็ นพลเมืองผู้มีส่วนร่ วม คือ
1. เคารพและยอมรับผู้ที่มีอานาจอันสมควร
2. รับรู้ความเป็ นไปที่เกิดขึ ้นในโลกของเรา
3. รู้จกั ใช้ เวลา พลังงาน และความสามารถในการ
ช่วยเหลือผู้อื่น
เป็ นผู้ท่ ดี าเนินตามพระคริสต์
1. มีความเข้ าใจมุมมองตามแบบพระคัมภีร์
2. เลียนแบบคุณลักษณะของพระคริ สต์
3. ดาเนินชีวติ ภายใต้ การนาของพระคริ สต์ (ด้ วยใจ
สมัคร)

เราเชื่อว่าก่อนที่จะนักเรียนของโรงเรี ยนประชาคมนานาชาติ จะจบการศึกษา เป็ นสิง่ สาคัญที่พวกเขาจะต้ องแสดงให้ เห็นว่า ได้
บรรลุถึงคุณลักษณะข้ างต้ นมากน้ อยเพียงใด เราเชื่อว่า สิง่ ต่อไปนี ้จะเป็ น “การต่อยอด” จากสิง่ ทีพ่ วกเขาได้ ศกึ ษาเล่าเรี ยน
และเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนได้ พิสจู น์สงิ่ ที่ตนเองได้ รับตลอดระยะเวลาของการเป็ นนักเรี ยนที่โรงเรียนประชาชาคมนานาชาติ
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ดังนัน้ นักเรี ยนแต่ละคนจึงต้ องผ่านโครงการบริ การชุมชน Capstone Service Project ในหัวข้ อที่เลือกด้ วยตนเอง โครงการ
ดังกล่าวประกอบด้ วยโครงร่างโครงการ การทาโครงการบริ การชุมชนซึง่ มาจากข้ อมูลที่ได้ ทาวิจยั แล้ ว การทารายงานผลที่ได้ รับ
และการนาเสนอในงานนิทรรศการโครงการบริ การชุมชน Capstone Service Project โครงการนี ้เป็ นโครงการเฉพาะของแต่ละ
บุคคล ดังนัน้ นักเรียนต้ องทาวิจยั เขียน และทาโครงการจนเสร็ จด้ วยตนเอง กิจกรรมนี ้จะทาให้ นกั เรี ยนมีโอกาสแสดงให้ เห็นว่า
นักเรี ยนมีคณ
ุ ลักษณะภายในดังที่ได้ กล่าวข้ างต้ นไปมากน้ อยเพียงใด เราเชื่อว่า โครงการนี ้จะเป็ นประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่
ยอดเยีย่ มสาหรับชุมชนด้ วย
เราใคร่ขอให้ ทา่ นมีสว่ นช่วยเรา ในการนาพาให้ บตุ รหลานของท่านได้ ทางานนี ้สาเร็ จตามระยะเวลาโครงการ กรุณาอ่าน
เนื ้อหาโครงการโดยละเอียดและลงชื่อในแบบฟอร์ มสาหรับผู้ปกครอง เพื่อเป็ นการยืนยันว่าท่านเข้ าใจหน้ าที่รับผิดชอบของ
ท่านต่อเป้าหมายนี ้ คูม่ ือฉบับนี ้จะเป็ นแนวทางให้ ทา่ นไปตลอดกระบวนการ ซึง่ บุตรหลานของท่านจะต้ องดาเนินการไป
ตลอดสองปี ข้ างหน้ า การทาโครงการบริ การชุมชน Capstone Service Project ให้ สาเร็ จลุลว่ ง เป็ นข้ อกาหนดในการจบ
การศึกษาของนักเรี ยน กรุ ณาอ่านคูม่ ือเล่มนี ้ร่วมกับบุตรหลานของท่าน
ขอแสดงความนับถือ
นายแดร์ เรน เจนทรี่
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โครงการบริการชุมชนสาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมปลาย โรงเรียนประชาคมนานาชาติ

สารบัญคู่มือ

เอกสารฉบับนี ้ จัดทาขึ ้นเพื่อให้ คาแนะนาและช่วยนักเรี ยนตลอดกระบวนการของการทาโครงการนี ้ให้ สาเร็จ โดย
อธิบายถึงองค์ประกอบสาคัญของโครงการและงานที่นกั เรี ยนต้ องทา เอกสารนี ้ยังประกอบด้ วยข้ อมูลเกี่ยวกับ
วิธีการทาโครงการอีกด้ วย หากนักเรี ยนมีคาถาม กรุณานัดหมายหรื อส่งอีเมล์ถึงที่ปรึกษาโครงการ (SCL)

แถบสีบง่ บอก
หัวข้ อของ
เนื ้อหาในคูม่ ือ

ที่ปรึ กษาโครงการจะจัดเตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์ เสริ มต่างๆ ช่วยย ้าเตือน ให้ แนวทาง และจัดเตรี ยมแบบฟอร์ มให้
ขอให้ นกั เรี ยนพยายามอย่างดีที่สดุ ที่จะทาตามคาแนะนาที่ ที่ปรึกษาโครงการสื่อสารกับนักเรี ยนผ่านการสื่อสารทางอิเลคโทร
นิค
บทนาและภาพรวมเน้ นเรื่ องคุณลักษณะภายใน ESLRs (หน้ า ...)
สารจากคุณแดร์ เรน
สารบัญคู่มือ

เครื่ องมือที่จะช่วยคุณในการอ่านคูม่ ือฉบับนี ้ (หน้ า ...)

โครงการบริ การชุมชน CSP คืออะไร

คาอธิบายองค์ประกอบเบื ้องต้ นของโครงการบริ การชุมชน (หน้ า ...)

เพราะเหตุใดโรงเรียนของเรา
จึงมีโครงการนี ้

อธิบายเหตุผลและปรัชญาเบื ้องหลังโครงการบริ การชุมชน CSP (หน้ า...)

คาถามที่ถามบ่ อยเกี่ยวกับโครงการฯ

มีคาถามมากมายเกี่ยวกับโครงการฯ หากมีคาถามกรุณาดูที่หมวดนี ้ (หน้ า...)

งานที่ต้องทาในโครงการบริ
ของ CSPการชุมชน

ส่วนนี ้จะให้ ภาพรวมของโครงการและรายการตรวจเช็คงาน (หน้ า..)

วิธีการทาโครงการนีใ้ ห้ สาเร็จ

คาอธิบายโครงการนี ้ ในรายละเอียด และตัวอย่างโครงการ (หน้ า...)

แนวทางการประเมินผล
เครื่ องมือสองชิ ้นทีใ่ ช้ การประเมินที่นกั เรี ยนต้ องรับทราบ (หน้ า...)

โครงร่ างโครงการ (CSP Proposal)

แบบฟอร์ มโครงร่างโครงการ (หน้ า...)
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โครงการบริ การชุมชน CSP คืออะไร
โครงการค้ นคว้ าศึกษาและบริการชุมชน ซึ่งเป็ นการประยุกต์ ใช้ ความรู้และการแสดงออกถึงคุณลักษณะ
ภายในของนักเรียน
โครงการบริ การชุมชน Capstone Service Project (CSP) เป็ นข้ อกาหนดสาหรับนักเรี ยนที่จะจบการศึกษาจากโรงเรี ยน
ประชาคมนานาชาติ เป็ นโครงการที่เปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนแต่ละคนได้ แสดงออกถึงสิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้มาตลอดระยะเวลาหลายปี
ทักษะต่างๆ ทังการอ่
้
าน การเขียน การพูด การคิด การวางแผน การแก้ ปัญหา และวินยั ในตนเอง จะเป็ นสิง่ ที่ปรากฏให้ เห็น
ตลอดกระบวนการของการทาโครงการดังกล่าว
โครงการบริ การชุมชน Capstone Service Project แต่ละโครงการ ควรมุ่งจุดสนใจทีท่ างแก้ไขปั ญหาสังคมซึง่ เราเผชิญอยูใ่ น
ปั จจุบนั โครงการบริ การชุมชนนี ้ ประกอบด้ วยการวิจยั ถึงต้ นเหตุและขอบเขตของปั ญหา แล้ วระบุประเด็น จากนันนั
้ กเรียนจะ
วางแผนปฏิบตั ิ ซึง่ การปฏิบตั ินี ้จะส่งผลกระทบอย่างแท้ จริ งต่อปั ญหาที่ยกมา จากนันนั
้ กเรี ยนจะทาตามแผนปฏิบตั ิที่ตนเองได้
วางไว้ ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของงานการบริ การชุมชน นักเรี ยนจะได้ เขียนรายงานสะท้ อนคิด (Reflection Report) ซึง่ อธิบายถึง
ปั ญหา สิง่ ที่ค้นพบจากการทาวิจยั สิง่ ที่เรี ยนรู้ และสะท้ อนเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแผนปฏิบตั ิงาน ในท้ ายที่สดุ นักเรี ยนจะได้
นาเสนอโครงการบริ การชุมชน Capstone Service Project ของตนต่อผู้สนใจที่อยูใ่ นโรงเรี ยนประชาคมนานาชาติ รวมทัง้
นักการศึกษาหลายท่าน ซึง่ จะเป็ นผู้ประเมินโครงการบริ การชุมชน
องค์ ประกอบของโครงการบริการชุมชน Capstone Service Project
1. ศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับปั ญหา
 ชี ้ปั ญหาสังคม
 อะไรคือปั จจัยที่กอ่ ให้ เกิด ปั ญหาส่งผลกระทบอย่างไร
 ขอบเขต/ขอบข่ายของปั ญหาคืออะไร
 นักเรี ยนจะสร้ างผลกระทบอย่างแท้ จริ งต่อปั ญหานี ้ได้ อย่างไร
 นักเรี ยนจะลงมือปฏิบตั ิได้ ที่ไหนและกับใคร เพื่อสร้ างผลกระทบต่อปั ญหานี ้
 หากนักเรี ยนกาลังร่วมมือกับองค์กรใดองค์หนึง่ นักเรี ยนได้ ชว่ ยตอบสนองต่อความต้ องการที่องค์กรนันๆ
้ ได้
ระบุไว้ หรื อไม่
 หากนักเรี ยนกาลังทางานโดยตรงกับกลุม่ คนกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ นักเรี ยนได้ ช่วยตอบสนองต่อความต้ องการที่
คนกลุม่ นันได้
้ ระบุไว้ หรื อไม่
2. โครงร่ างโครงการ (Proposal) (ระบุ ปัญหา) *ดูแบบฟอร์ มข้ างล่าง
 กรอกแบบฟอร์ ม โครงร่ า งโครงการตามที่ กาหนดไว้
 ส่งแบบฟอร์ ม (ผ่าน google drive) เพื่อให้ ที่ปรึ กษาโครงการ (Service Learning Coordinator) อนุมตั ิ
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3. โครงการบริ การชุมชนที่เกิดจากการศึกษาค้ นคว้ า (ขัน้ ตอนลงมือปฏิบัติ)
 ทาการศึกษาค้ นคว้ าเพื่อระบุและจัดทาเอกสารเกี่ยวกับสาเหตุและขอบเขตของปั ญหาสังคมที่เป็ นเป้าหมาย
 เก็บข้ อมูลก่อนและหลังการลงมือปฏิบตั ิ เพื่อการประเมินความสาเร็ จ
 ทางานบริ การชุมชนอย่างน้ อย 15 ชัว่ โมง ซึง่ เกี่ยวข้ องกับปั ญหาสังคมที่ทาการศึกษา
 บัน ทึก จานวนชั่ว โมงที่ นัก เรี ย นทางานบริ ก ารชุม ชน เขี ย นสิ่ง ที่นัก เรี ย นเรี ย นรู้ และได้ ป ระสบมา เป็ น
ต้ น
 ถ่ายทอดประสบการณ์ของนักเรี ยนโดยการรวบรวมหลักฐาน เกร็ ดเล็กเกร็ ดน้ อย ข้ อมูล และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการบริ การชุมชน
4. รายงานสะท้ อนคิด (Reflective Paper)
 รายงานสะท้ อนคิดเป็ นการสรุปสิง่ ต่างๆ ที่นกั เรียนได้ ทาสาเร็ จตลอดช่วงของการทาโครงการบริ การชุมชน
สิง่ ที่สาคัญที่สดุ คือ รายงานนี ้ควรบอกเล่าถึงสิง่ ที่นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับตนเอง ผู้อื่น และโลกรอบตัว
ต่อไปนี ้เป็ นหัวข้ อที่กาหนดให้ มี
o ส่ วนที่ 1 – ระบุปัญหาอย่างมีขอบเขต
o ส่ วนที่ 2 – ปั ญหาของโลก/ประเทศไทย
 สรุปการศึกษาค้ นคว้ าที่เกี่ยวข้ อง ทังในส่
้ วนของการค้ นคว้ าเรื่ องปั ญหาโดยทัว่ ไป
และการค้ นคว้ าในสถานการณ์ทเี่ ฉพาะเจาะจงของท้ องถิ่น (เชื่อมโยงปั ญหา
ท้ องถิ่นของคุณเข้ ากับปั ญหาที่ใหญ่กว่า)
o ส่ วนที่ 3 – ย ้าปั ญหาที่ได้ กาหนดขอบเขตไว้ แล้ ว
o ส่ วนที่ 4 – ขันตอนลงมื
้
อปฏิบตั ิ
 อธิบายทางแก้ ปัญหาที่คณ
ุ นาเสนอเพื่อเยียวยาปั ญหา
 เขียนเล่าความพยายามทีค่ ณ
ุ จะนาทางแก้ นี ้ไปปฏิบตั ิ
o ส่ วนที่ 5 – ขันตอนทางแก้
้
ไขปั ญหา
 นาเสนอข้ อมูลที่วดั ผลได้ ซึง่ บ่งชี ้ความสาเร็จของคุณ
o ส่ วนที่ 6 – สรุป
 สรุปจากทางแก้ ไข/ผลลัพธ์ โดยให้ สะท้ อนสิง่ ต่อไปนี ้
ประสิทธิภาพ แนวโน้ มที่ผลลัพธ์ที่ทาไว้ จะยังคงดาเนินต่อเนื่อง และสรุปว่าทาง
แก้ ปัญหาที่นกั เรี ยนทา ควรจะเป็ นต้ นแบบของการแก้ ปัญหาระดับโลกหรื อไม่
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o ส่ วนที่ 7 การสะท้ อนคุณลักษณะภายใน ESLR (3-5 หน้ า หรื อมากกว่าร้ อยละ 60 ของ
รายงาน)
 คุณลักษณะภายใน ESLR แต่ละข้ อให้ เขียนอย่างน้ อยครึ่งหน้ ากระดาษของ
รายงานสะท้ อนคิด
 เป้าหมาย: เพื่อแสดงให้ เห็นว่า นักเรี ยนเข้ าใจและได้ แสดงออกถึงคุณลักษณะ
ภายในทัง้ 7 ประการตลอดช่วงเวลาที่นกั เรี ยนทาโครงการนี ้
 รายงานฉบับร่างต้ องเสร็ จก่อนสิ ้นสุดภาคการศึกษาแรกของการเรี ยนในชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6
 รายงานฉบับร่างสุดท้ ายจะต้ องส่งก่อนนิทรรศการ Capstone Service Project สองสัปดาห์
 รายงานสะท้ อนคิด (Reflective Paper) ต้ องทาตามข้ อกาหนดดังต่อไปนี ้
o กันระยะหน้
้
าหลังบนล่าง 1 นิ ้ว
o ขนาดตัวอักษร (พิมพ์) 12 point font โดยเลือกใช้ แบบอักษรดังต่อไปนี ้ Times New
Roman, Arial, Tahoma
o เลขหน้ าอยูใ่ นตาแหน่งเดียวกันทุกหน้ าตามรูปแบบของ MLA
o ใช้ ระยะพิมพ์คู่ (Doubled-Spaced) ตลอดทังโครงร่
้
าง เนื ้อหา และหน้ าอ้ างอิง
o ไวยากรณ์ ตัวสะกด เครื่ องหมายวรรคตอน และการใช้ คาถูกต้ อง
o หากมีการยกข้ อความมาจากทีอ่ ื่น ต้ องมีการระบุที่มาโดยระบุการอ้ างอิงไว้ ในเนื ้อความ (in‐
text) และ/หรื อ การอ้ างอิงโดยใช้ วงเล็บ (parenthetical documentation)
o หน้ าชื่อเรื่ องและหน้ าอ้ างอิง เป็ นไปตามรูปแบบของ MLA
o ความยาว 5-8 หน้ า ไม่รวมหน้ าปก และหน้ าอ้ างอิง
o รายงานต้ องไม่มีการนาเสนอความคิดหรื อนางานเขียนของผู้อื่นมาเป็ นผลงานของตนเอง และ
ไม่ควรมีสว่ นทีค่ ดั ลอกมาจากอินเตอร์ เน็ท การกระทาดังกล่าวเป็ นการลอกเลียนผลงาน ซึง่ ถือ
ว่าเป็ นการทุจริ ต และจะถูกปรับตกทังโครงการ
้
และนักเรี ยนต้ องทาโครงการนี ้ใหม่ทงหมด
ั้
รายงานนี ้ ควรเขียนโดยถ้ อยคาของนักเรี ยนเอง เว้ นเสียแต่มกี ารยกข้ อความมาจากแหล่งอื่น
(เราสนับสนุนให้นกั เรี ยนใช้ Google Docs ในการเขี ยนรายงาน เพือ่ ทีป่ รึ กษาจะได้รบั ทราบ
ความคืบหน้าของงาน)
5. การนาเสนอโครงการ
 รวบรวมข้ อมูลการวิจยั เพื่อเตรี ยมรายงาน/นาเสนอฉบับร่ างสุดท้ าย


หาวิธีการที่สร้ างสรรค์ในการนาเสนองานวิจยั และงานบริ การชุมชนที่นกั เรี ยนได้ ทา



จัดแสดงและนาเสนอผลงานของนักเรี ยนในนิทรรศการโครงการบริ การชุมชน นักเรี ยนแต่ละคนมีเวลา 1
ชัว่ โมงในการจัดวางและจัดเตรี ยมก่อนนิทรรศการเริ่ ม



การแต่งกายในวันนิทรรศการ
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o ชาย – เสื ้อเชิ ้ต ผูกเนคไท
o หญิง – แบบคนทางานอาชีพ (professional) และตามข้ อบังคับของโรงเรี ยนเรื่ องการแต่งกาย

ในวันที่ไม่ต้องสวมเครื่ องแบบ


แบ่งปั นสิง่ ที่นกั เรียนได้ เรี ยนรู้อย่างเป็ นทางการให้ กบั ผู้เข้ าชมนิทรรศการ



นาส่งสิง่ ที่นาเสนออย่างเป็ นทางการที่ได้ นาเสนอในนิทรรศการให้ กบั คณะกรรมการประเมินผล ในช่วงของ
การนาเสนอที่เป็ นทางการ ให้ นกั เรี ยนทาสิง่ ต่อไปนี ้
o

แบ่งปั น 5-7 นาที โดยใช้ ทกั ษะการนาเสนอต่อที่สาธารณะและเครื่ องมือการนาเสนอที่
เหมาะสม ขอให้ รักษาเวลา

o

เริ่ มด้ วยการแนะนาตัวและแนะนาโครงการบริ การชุมชนของนักเรี ยน

o บอกเล่าถึงกระบวนการ การวิจยั และการบริ การชุมชนที่ได้ ทา
o พร้ อมที่จะตอบคาถามจากคณะกรรมการ
o เตรี ยมบทย่อ 1หน้ าสาหรับคณะกรรมการประเมินผลแต่ละท่าน

ซึง่ ควรมีรายละเอียดดังนี ้

รายละเอียดเกี่ยวกับนักเรียน ปั ญหาที่ศกึ ษา สิง่ ที่ได้ ทา โครงการที่ทาเป็ นอย่างไร เพราะเหตุใด
นักเรี ยนจึงเลือกโครงการนี ้ เป็ นต้ น
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เพราะเหตุใดจึงทาโครงการบริการชุมชน Capstone Service Project (CSP)

เพราะเหตุใดโรงเรียนของเรา
จึงมีโครงการนี ้

ความเชื่อในตัวนักเรียน
เหตุผลข้ อแรกและเป็ นข้ อที่สาคัญ คือโรงเรี ยนประชาคมนานาชาติเชื่อในตัวนักเรียน เราเชื่อว่า นักเรี ยนมีความสามารถและ
ศักยภาพในการส่งอิทธิพลและปรับเปลีย่ นโลกของเรา
เราเชื่อว่าอนาคตเป็ นของนักเรี ยน โลกนี ้เต็มไปด้ วยเรื่ องท้ าทายและความทุกข์ยากลาบาก การเปลีย่ นแปลงจะเกิดขึ ้นเมื่อ
นักเรี ยนประพฤติตนด้ วยความยุติธรรมและรักเมตตา นักเรียนจะเป็ นผู้ริเริ่ มหาทางออกและลงมือทา
เราเชื่อว่าพระเจ้ าทรงเรี ยกและเพิม่ พูนให้ นกั เรี ยนมีความสามารถในการสร้ างผลกระทบต่อโลกของเรา โดยกาลังที่มาจากพระ
เจ้ า การเปลีย่ นแปลงที่แท้ จริ งและถาวรจะเกิดขึ ้น
เราเชื่อว่านักเรี ยนของเรามีพรสวรรค์อย่างยิ่ง พรสวรรค์ของนักเรี ยนไม่ควรถูกจากัดไว้ เพื่อประโยชน์สว่ นบุคคลเท่านัน้ หรื อเพื่อ
ประโยชน์ของตนฝ่ ายเดียว แต่ควรแบ่งปั น และใช้ เพื่อทาให้ สงั คมของเราดีขึ ้น
เราให้ คณ
ุ ค่ากับองค์กรและผู้ที่ทางานในองค์กร ทุกวัน เจ้ าหน้ าที่ขององค์กรกาลังช่วยแก้ ปัญหาสังคมที่นี่ในกรุงเทพ พวกเขาคือ
ผู้ที่อยู่ “แนวหน้ า” เราจึงให้ เกียรติความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ทักษะ เวลา และงานที่พวกเขาทา เราระลึกว่า การบริ การ
สังคม 15 ชัว่ โมงนันเล็
้ กน้ อย เมื่อเทียบกับพันธสัญญาทีค่ นเหล่านี ้มีให้ งานของเขาทุกๆ วัน เราคาดหวังให้ นกั เรี ยนถ่อมใจและ
ศึกษางานบริ การสังคมนันๆ
้ ด้ วยความคิดและจิตใจที่พร้ อมเรี ยนรู้ เรายังตระหนักด้ วยว่า คนทีม่ มุ มองสดใหม่มกั เป็ นผู้
ก่อให้ เกิดนวัตกรรม
ภารกิจของ ICS
บนพื ้นฐานของพระคัมภีร์ และโดยความร่วมมือกับผู้ปกครอง เราสอนนักเรี ยนของเราให้ ร้ ูจกั และประยุกต์ใช้ สติปัญญา เพื่อ
คุณประโยชน์ของโลกของเรา และเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้ า นักเรี ยนที่โรงเรี ยนประชาคมนานาชาติมีโอกาสพิเศษในการ
เรี ยนรู้ที่จะรับใช้ ผ้ อู ื่น ซึง่ การรับใช้ ผ้ อู ื่น ต้ องมีความเข้ าใจผู้อื่นด้ วย การได้ ชว่ ยเหลือผู้อื่น ทาให้ นกั เรียนของเรามีความรั กต่อ
เพื่อนบ้ านเหมือนรักตนเอง ทังในประเทศไทยและในโลก
้
การสาแดงออกซึ่งคุณลักษณะภายใน (ESLR)
เราเชื่อว่า ในขณะทีเ่ รี ยนอยูท่ ี่โรงเรี ยนประชาคมนานาชาติ นักเรี ยนไม่เพียงเรี ยนรู้การอ่าน การเขียน วิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และวิชาอื่นๆ เท่านัน้ แต่ยงั อยูใ่ นกระบวนการรับการเปลีย่ นแปลงอีกด้ วย ผลการเรี ยนรู้จากโรงเรี ยนในระดับกว้ าง
ที่คาดหวัง หรื อESLRs บ่งบอกถึงคุณลักษณะภายในทีส่ าคัญ 7ประการ ซึง่ ได้ รับการพัฒนาอยูภ่ ายใน และเป็ นคาจากัดความ
นักเรี ยนของเรา ซึง่ นักเรี ยนจะได้ ใช้ คณ
ุ ลักษณะดังกล่าวทัง้ 7 ประการตลอดช่วงลงมือปฏิบตั งิ านตามโครงการบริ การชุมชน
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การสมัครเข้ าเรียนในมหาวิทยาลัย
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยไม่เพียงปรารถนาที่จะรับนักเรี ยนที่เป็ นเลิศในด้ านการเรี ยนเท่านัน้ แต่ต้องการนักเรี ยนที่รับใช้ ชมุ ชน
อย่างกระตือรื อร้ นด้ วย ผู้แทนท่านหนึง่ จากมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ บอกกับนักเรียนของเราว่า ให้ นกั เรี ยนเขียนอธิบายเกี่ยวกับ
โครงการบริ หารชุมชนทีต่ นเองได้ ทาลงในเรี ยงความ หรื อเอกสารเพิ่มเติมทีใ่ ช้ สมัครเข้ ามหาวิทยาลัยด้ วย จึงเห็นได้ วา่ โครงการ
บริ การชุมชนของเรา เป็ นที่นา่ สนใจอย่างยิ่งสาหรับมหาวิทยาลัยต่างๆ
ข้ อกาหนดในการจบการศึกษา
โครงการบริ การชุมชนนี ้ คล้ ายคลึงกับความคาดหวังของหลักสูตรการเรี ยนแบบอื่นๆ โรงเรี ยนต่างๆ ที่ใช้ หลักสูตร IB-DP,
AP/AMD และโรงเรี ยนนานาชาติอีกหลายแห่งในแถบเดียวกับเรา ต่างก็เพิ่มการบริ การชุมชนเข้ าเป็ นส่วนหนึง่ ของข้ อกาหนดใน
การจบการศึกษาของนักเรี ยน อย่างไรก็ดี โครงการบริ การชุมชนของเรา ได้ รับการออกแบบเป็ นพิเศษให้ เน้ นความสามารถ
พิเศษของนักเรี ยนโรงเรียนประชาคมนานาชาติในด้ านการทาคุณประโยชน์ให้ กบั ชุมชนของตน
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ตอบคาถามเกี่ยวกับโครงการบริการชุมชน

คาถามที่ถามบ่ อยเกี่ยวกับโครงการฯ

โครงการบริการชุมชนไม่ ใช่ ส่ งิ ต่ อไปนี ้
โครงการบริ การชุมชนไม่ใช่การเก็บชัว่ โมงงานอาสาสมัคร จุดมุง่ เน้ นของโครงการบริ การชุมชนคือการพัฒนาหาทางออกทีเ่ ป็ น
รูปธรรมของตนเองให้ กบั ปั ญหาสังคมที่มอี ยูจ่ ริง แม้ วา่ การสนับสนุนองค์กร และช่วยตอบสนองความต้ องการขององค์กรนันๆ
้
จะเป็ นสิง่ ที่นา่ ชื่นชม แต่แตกต่างจากขอบข่ายของโครงการนี ้ หมายความว่า นักเรี ยนจานวนมากจะร่วมมือกับ องค์กรและ
ทางานเคียงบ่าเคียงไหล่กบั องค์กรเปล่านัน้ เพื่อสร้ างผลกระทบต่อปั ญหาสังคม
โครงการบริ การชุมชน ไม่ใช่การหาทุน เราเชื่อว่าเงินไม่ใช่ทางออกของปั ญหาสังคม แม้ วา่ จะมีปัญหามากมายที่อาจได้ รับการ
บรรเทาชัว่ คราวโดยอาศัยเงินบริจาค แต่เงินสนับสนุนเหล่านี ้มักไม่ยงั่ ยืนและเป็ นการจากัดคุณค่าและศักดิ์ศรี ของบุคคล
การหาทุน
มีหนทางมากมายที่จะให้ โครงการบริ การชุมชนมีเจตนาทีจ่ ะให้ นกั เรี ยนได้ ให้ เวลาและความสามารถก่อนที่จะให้ เงินทอง มี
โครงการมากมายที่ต้องการปั จจัยหรื องบประมาณเพื่อจะแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้น แต่เราสนับสนุนให้ นกั เรี ยนและผู้ปกครองพูดคุย
กันเรื่ องโครงการของนักเรี ยน และทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ แม้ เราจะไม่ได้ ระบุไว้ วา่ โครงการบริ การชุมชนไม่ควรหาทุนที่โรงเรี ยน
แต่เราก็ปรารถนาที่จะส่งเสริ มให้ ทอี่ ื่น หรื อให้ หาวิธีการอื่นที่จะตอบสนองความต้ องการที่เกี่ยวกับโครงการของนักเรี ยน การให้ ผ้ ู
มีสว่ นได้ สว่ นเสียกับปั ญหา เข้ ามามีสว่ นร่วมเป็ นการทาให้ โครงการของนักเรี ยนสามารถสร้ างผลกระทบได้ มากยิ่งขึ ้น
ในชุมชน
สังคมของโรงเรี ยนประชาคมนานาชาติเป็ นชุมชนที่ได้ รับพรอย่างมากมาย เราปรารถนาที่จะได้ นกั เรียนของเราแบ่งปั นพรนันกั
้ บ
ผู้อื่นในชุมชนของเราด้ วย โครงการและปั ญหาต่างๆ จึงควรมุง่ จุดสนใจไปที่กลุม่ ที่อยูน่ อกสถาบันการศึกษาของเรา
ความต้ องการที่แท้ จริง
เราปรารถนาที่จะให้ เกียรติผ้ คู นและเน้ นศักดิศ์ รี ของบุคคล โครงการบริ การชุมชนจะทาให้ นกั เรี ยนได้ คิดทบทวนสมมติฐานที่
นักเรี ยนเคยมี “คนจน” ไม่ใช่ปัญหาที่ต้องแก้ ไข เมื่อนักเรี ยนจะระบุปัญหา ขอให้ ตงค
ั ้ าถาม โดยพยายามเข้ าใจผู้อื่น ก่อนที่จะให้
ผู้อื่นมาเข้ าใจตน นักเรียนอาจมองจากมุมอื่น จึงมีคา่ นิยมที่แตกต่างออกไป ขอให้ ใช้ วิธีการที่พร้ อมเรี ยนรู้และอ่อนน้ อมถ่อมตน
นักเรี ยนไม่ได้ เป็ นคนที่จะมาช่วยเขาให้ รอด แต่เป็ นเพื่อนและสหาย เราขอสนับสนุนนักเรี ยนให้ ไปลงพื ้นที่ พูดคุยกับผู้คนที่
นักเรี ยนจะช่วยเหลือ และให้ ความช่วยเหลือพวกเขาก่อนที่จะทาแผนและลงมือปฏิบตั ิ
โครงการทีม
โครงการบริ การชุมชนเป็ นโครงการทาเดี่ยว ซึง่ นักเรี ยนจะได้ ใช้ วิธีการแก้ ปัญหาด้ วยตนเองอย่างแท้ จริ ง แม้ วา่ โรงเรียน
ประชาคมนานาชาติและใน “โลกแห่งความเป็ นจริ ง” จะเห็นคุณค่าของการร่วมมือกัน แต่โครงการบริ การชุมชนได้ รับการ
ออกแบบให้ ใช้ ความรู้ของปั จเจกบุคคล และการนาคุณลักษณะทัง้ 7 ประการไปใช้ ทังการท
้
าโครงร่างโครงการ รายงานฉบับ
ร่างสุดท้ าย การทาโครงการและการนาเสนอในตอนท้ าย ต้ องทาด้ วยตนเองทังสิ
้ ้น หมายความว่า หากมีนกั เรี ยนสองสามคน
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เลือกที่จะทาโครงการกับองค์กรเดียวกัน หรื อกลุม่ เดียวกัน การค้ นคว้ าของนักเรี ยนสองสามคนนี ้ก็อาจเหมือนกัน แต่ปัญหาที่
เจาะจงและสิง่ ที่นกั เรียนต้ องลงมือทาย่อมแตกต่างกันตามบุคคล ตัวอย่างเช่น
มีนกั เรี ยนสีค่ นเน้ นเรื่ องคุณภาพน ้าในชุมชนแออัดแห่งเดียวกัน นักเรี ยนแต่ละคนจะระบุถงึ ด้ านต่างๆ ของปั ญหาแตกต่างกัน
ออกไปเล็กน้ อย และแต่ละคนจะมีทางแก้ ปัญหาทีเ่ ป็ นของตนเอง
นักเรี ยน ก มุง่ เน้ นเรื่ องการให้ การศึกษาด้ านสาธารณสุขเกี่ยวกับการใช้ ห้องน ้าห้ องส้ วม
นักเรี ยน ข มุง่ เน้ นเรื่ องห้ องน ้าราคาถูกสาหรับครอบครัวที่มีรายได้ น้อย
นักเรี ยน ค มุง่ เน้ นเรื่ องระบบการระบายน ้าเสียของชุมชน
นักเรี ยน ง มุง่ เน้ นเรื่ องพืชน ้าในคลองและ “ตัวทาความสะอาด” จากธรรมชาติประเภทอื่นๆ
การพัฒนาที่ย่ งั ยืน
เราตระหนักว่าปั ญหาสังคมที่นกั เรี ยนกาลังต่อสู้นนเป็
ั ้ นปั ญหาใหญ่ ซึง่ การแก้ ปัญหาล้ วนต้ องพึง่ พาการมีสว่ นร่วมจากผู้มีสว่ น
ได้ สว่ นเสียหลายฝ่ ายอีกทังชุ
้ มชนเอง มีหลายปั ญหาที่นกั เรี ยนอาจคิดว่าเป็ นปั ญหาที่คงอยูม่ านานนับร้ อยนับพันปี มาแล้ ว
ดังนัน้ นักเรี ยนต้ องคิดถึงความต่อเนื่องของการแก้ ปัญหาของตน ปั ญหาที่นกั เรี ยนให้ ความสนใจนัน้ จะได้ รับการแก้ ไขอย่าง
ต่อเนื่องอย่างไรบ้ างหลังจากที่โครงการ 15 ชัว่ โมงของนักเรียนเสร็จสิ ้นไปแล้ ว ใครจะสามารถช่วยนักเรี ยนให้ ดาเนินผลกระทบ
ที่นกั เรี ยนได้ เริ่มไว้ ตอ่ ไปได้
การนานักเรียนคนอื่น
เราสนับสนุนนักเรี ยนที่ทาโครงการบริ การชุมชนให้ ชกั ชวนนักเรี ยนคนอื่นๆ ของโรงเรี ยนประชาคมนานาชาติให้ เข้ ามามีสว่ น
ร่วมกับโครงการของนักเรี ยน และมีสว่ นร่วมกับชุมชนหรื อองค์กรที่นกั เรี ยนมุง่ เน้ น แต่นกั เรี ยน (มัธยมศึกษาปี ที่ 6) ยังคงต้ อง
เป็ นผู้รับผิดชอบในการทาให้ ทกุ อย่างของโครงการให้ สาเร็จลุลว่ ง นักเรี ยนคนอื่นที่ได้ รับการชักชวนมา สามารถเก็บชัว่ โมงการ
บริ การสังคมของตนได้ จากโครงการนี ้
ที่ปรึกษาโครงการ (Service Learning Coordinator)
ที่ปรึกษาโครงการ (SLC) จะควบคุมดูแลโครงการบริ การชุมชน ที่ปรึกษาโครงการจะให้ คาแนะนาและช่วยเหลือนักเรี ยนใน
ขณะที่นกั เรี ยนทางานตลอดกระบวนการต่างๆ ของโครงการนี ้ ทีป่ รึกษาโครงการจะมีรายชื่อขององค์กรต่างๆ ที่ทางานด้ านนี ้
ซึง่ อาจช่วยให้ นกั เรียนได้ มีแหล่งข้ อมูลหรื อได้ พบบุคคลที่จะติดต่อสือ่ สารด้ วยเพื่อทาโครงการบริ การชุมชน ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่ได้ ทาหน้ าที่ให้ วิธีแก้ ปัญหา แต่จะให้ แนวทาง เพื่อนักเรี ยนจะสามารถทางานส่งได้ ภายในกาหนดเวลาแต่ละช่วงของการทา
โครงการ ที่ปรึกษาโครงการยังช่วยนักเรี ยนจัดระบบการทางานของตนและสนับสนุนในช่วงที่นกั เรี ยนเริ่ มรับประสบการณ์ใน
ด้ านต่างๆ จากการทาโครงการ ในปฏิทินของโรงเรี ยน จะระบุชว่ งเวลาตลอดช่วงที่นกั เรียนเรี ยนอยูใ่ นชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 และ
ปี ที่ 6 ให้ นกั เรี ยนได้ พบกับที่ปรึกษาโครงการ อย่างไรก็ดี นักเรี ยนต้ องรับผิดชอบทีจ่ ะมาพบตามเวลาที่กาหนดไว้
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ตัวอย่ างโครงการ 3 โครงการที่เป็ นสิ่งท้ าทาย (ซึ่งนักเรียนอาจจะอยากหลีกเลี่ยง)
1. การสร้ างความตระหนัก
แม้ วา่ การสร้ างความตระหนักเกี่ยวกับประเด็นใดก็ตามเป็ นเรื่ องสาคัญและสร้ างผลกระทบได้ แต่อาจเป็ นเรื่ องยากที่
จะทาให้ สาเร็จได้ ภายในขอบเขตของโครงการบริ การชุมชน เนื่องจากโครงการบริ การชุมชนกาหนดให้ นกั เรี ยนระบุ
กลุม่ คนที่ไม่ตระหนักในปั ญหาทีน่ กั เรี ยนยกมา และต้ องทาให้ คนเหล่านันตระหนั
้
กในแบบทีว่ ดั ผลได้ ดังนัน้ การสร้ าง
ความตระหนักไม่ได้ ถึงกับเป็ นไปไม่ได้ แต่เป็ นเรื่ องที่ท้าทาย
2. การสอน (ภาษาอังกฤษ/ไทย/จีน...)
แม้ วา่ การเรี ยนอีกภาษาหนึง่ เป็ นเรื่ องสาคัญและเป็ นการเพิ่มโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนภาษาได้ หน้ าทีก่ ารงานและโอกาสที่
ดีกว่าเพื่อตนเองและครอบครัว แต่การสอนภาษาเป็ นเรื่ องท้ าทายหากจะทาให้ สาเร็ จภายใน 15 ชัว่ โมง ที่ปรึกษา
โครงการจะกาหนดว่าต้ องมีพฒ
ั นาการทีว่ ดั ผลได้ เพื่อจะเห็นความสาเร็ จ หากนักเรี ยนจะเลือกเรื่ องนี ้ นักเรี ยนต้ องมี
เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและวัตถุประสงค์ที่ชดั เจนอย่างยิง่
3. การมุง่ ที่จะเปลีย่ นแปลงความรู้สกึ
นักเรี ยนมักจะสามารถรับรู้ ความรู้สกึ ของเด็กและผู้ใหญ่ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลาบากได้ ความรู้สกึ โดด
เดี่ยวและถูกทอดทิ ้งมักเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ ้นอันเป็ นผลลัพธ์จากการถูกทารุณกรรมและทอดทิ ้ง เป็ นความคิดที่นา่ ยก
ย่องและดีที่นกั เรี ยนปรารถนาจะช่วยเหลือให้ คนเหล่านันมี
้ มมุ มองชีวติ ที่เปลีย่ นไป แต่วิธีแก้ ไขมักต้ องพึง่ พาตัว
นักเรี ยน จึงเป็ นเรื่ องยากที่จะคงเส้ นคงวา ดังนัน้ เมื่อเราพยายามช่วยคนอื่น เราจาเป็ นต้ องตระหนักในศักยภาพของ
ตนเองยอมปล่อยวาง และให้ ผ้ อู นื่ ทาส่วนนัน้
การสอบไม่ ผ่าน
หากนักเรี ยนไม่ผา่ นโครงการบริ หารชุมชน นักเรี ยนต้ องทาชดเชยในภาคการศึกษาต่อไป นักเรียนต้ องผ่านในครัง้ ที่
สอง จึงจะจบการศึกษาได้
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การค้ นคว้ าในเชิงคุณภาพ และปริมาณ
ผลงานของนักเรี ยนต้ องมีข้อมูลสนับสนุน โครงการของนักเรี ยนจะต้ องมีพื ้นฐานมาจากการวิจยั ซึง่ นักเรี ยนค้ นคว้ า
เอง เพื่อสนับสนุนสิง่ ที่นกั เรียนปฏิบตั ิ ซึง่ ควรมีข้อมูลทังเชิ
้ งปริ มาณและคุณภาพ ทังนี
้ ้ ผลลัพธ์ของบางโครงการอาจ
สือ่ สารได้ ดีโดยผ่านข้ อมูลเชิงคุณภาพ ในขณะที่บางโครงการสือ่ สารได้ ดีผา่ นข้ อมูลเชิงปริ มาณ สิง่ สาคัญคือนักเรี ยน
ต้ องเก็บและเปรี ยบเทียบข้ อมูลทังช่
้ วงก่อนและหลังช่วงการปฏิบตั ิ
การค้ นคว้ าเชิงคุณภาพ
วัตถุประสงค์ /เป้าหมาย  เพื่อให้ มคี วามเข้ าใจเหตุผลและ
แรงจูงใจที่อยูเ่ บื ้องหลัง
 เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจพื ้นฐานของ
ปั ญหา นาไปสูแ่ นวคิดและ/หรื อสมมติฐาน
เพื่อการค้ นคว้ าเชิงปริ มาณในเวลาต่อไป
 เพื่อเปิ ดเผยถึงแนวโน้ มทีเ่ ป็ นที่
แพร่หลายในเรื่ องความคิดและความเห็น
ตัวอย่ าง
มักมีจานวนไม่มาก ซึง่ ไม่ใช่ตวั แทน (nonrepresentative cases) เลือกผู้ตอบให้ ได้
ตามจานวนที่กาหนดไว้
การเก็บข้ อมูล
เทคนิคที่มีโครงสร้ างหรื อกึ่งโครงสร้ าง เช่น
การสัมภาษณ์สว่ นตัวในเชิงลึก หรื อการ
อภิปรายกลุม่
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ไม่เป็ นข้ อมูลเชิงสถิติ

ผลลัพธ์

แบบสอบสวน และ/หรื อสืบค้ น ผลลัพธ์ที่
ได้ ไม่อาจสรุปได้ และไม่อาจใช้ อธิบาย
ประชากรทังกลุ
้ ม่ ที่ศกึ ษา ได้ พฒ
ั นาความ
เข้ าใจที่ลกึ ซึ ้งและเป็ นพื ้นฐานเพือ่ การ
ตัดสินใจต่อไป
http://www.snapsurveys.com/qualitative-quantitative-research/

การค้ นคว้ าเชิงปริมาณ
 เพื่อหาปริ มาณข้ อมูลและประมวลผล
จากตัวอย่างไปสูป่ ระชากรกลุม่ ทีศ่ กึ ษา
 เพื่อวัดเหตุการณ์จากมุมมองและความ
คิดเห็นที่หลากหลายที่มตี อ่ ตัวอย่างที่เลือก
 บางครัง้ ตามด้ วยการค้ นคว้ าเชิง
คุณภาพ ซึง่ ใช้ เพื่อค้ นหาบางสิง่ บางอย่าง
เพิ่มเติม
มักมีจานวนมาก ซึง่ เป็ นตัวแทนของกลุม่
ประชากรที่สนใจศึกษา เลือกผู้ตอบแบบ
สุม่
เทคนิคที่มีโครงสร้ าง เช่น แบบสอบถาม
ออนไลน์ การออกไปสัมภาษณ์ตามท้ อง
ถนน หรื อทางโทรศัพท์
เป็ นข้ อมูลเชิงสถิติซงึ่ มักอยูใ่ นรูปแบบของ
การจัดระเบียบ (tabs) ผลลัพธ์ที่ได้ สรุปได้
และมักเป็ นแบบบรรยาย
นาไปใช้ ในการพิจารณาว่า การปฏิบตั ิ
ในช่วงสุดท้ าย ควรทาอย่างไร
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งานที่ต้องทาในโครงการบริการชุมชน

ภาพรวมของโครงการบริการชุมชนและสิ่งที่ต้องทา

โครงการบริการชุมชน
ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

เกรด
9
เกรด
10
เกรด
11

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

นิทรรศการ
โครงการ
บริการ
ชุมชน

แจ้ ง
นักเรียน
และ
ผู้ปกครอง

เขียนโครงร่ าง
โครงการ
กาหนดขอบเขต
ของปั ญหา
วางแผนการวิจัย

ขัน้ ปฏิบัติ

เอกสารร่าง
เกรด
12

รายงานฉบับร่ าง

นาเสนอโ
รายงานร่ างสุดท้ าย
โครงการฉบับสมบูรณ์

นาเสนอ
โครงการ

กาหนดเวลาของงาน รายการที่ใช้ ตรวจสอบมี share อยูใ่ น CSP Google Drive folder ของนักเรียน ซึง่ อาจ
ปรับเปลีย่ นไปหากจาเป็ น
 เข้ าร่วมการประชุมให้ ข้อมูลผู้ปกครองและนักเรี ยน (6 และ 10 ตุลาคม 2014)
 พบปะส่วนตัวกับที่ปรึกษาโครงการ (Service Learning Coordinator) (ตุลาคม)
 พบปะส่วนตัวกับที่ปรึกษาโครงการ (Service Learning Coordinator) (พฤศจิกายน)
 ส่งโครงร่างโครงการ (12 ธันวาคม 2014)
 โครงร่างโครงการได้ รับการอนุมตั ิ (__________)
 ผู้ปกครองลงชื่อในโครงร่างโครงการ
 แบบฟอร์ ม Parent Release (ตุลาคม 2014)
 ข้ อมูลติดต่อองค์กร (12 ธันวาคม 2014)
 พบกับที่ปรึกษาโครงการเพื่อพูดคุยเรื่ องแผนปฏิบตั ิการวิจยั (มกราคม)
 พบกับที่ปรึกษาโครงการเพื่อพูดคุยเรื่ องแผนและความคืบหน้ า (มีนาคม)
 พบกับที่ปรึกษาโครงการเพื่อพูดคุยเรื่ องแผนและความคืบหน้ า (เมษายน)
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 พบกับทีป่ รึกษาโครงการเพื่อพูดคุยเรื่ องความคืบหน้ า (สิงหาคม 2014)
 พบกับที่ปรึกษาโครงการเพื่อพูดคุยเรื่ องแผนการนาเสนอโครงการ (พฤศจิกายน 2015)
 ทางานบริ การสังคม 15 ชัว่ โมง ........ (จานวนชัว่ โมงที่ทาไปแล้ ว) (มกราคม – สิงหาคม 2015)
 ตรวจสอบเรื่ องคุณลักษณะภายใน (ESLR) (ตุลาคม 2015)
 ทบทวนรายงานสะท้ อนคิดฉบับร่าง (สัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม 2015)
 แผนการนาเสนอ (มกราคม 2016)
 พบกับที่ปรึกษาโครงการ (กุมภาพันธ์ 2015)
 ส่งรายงานสะท้ อนคิดฉบับร่างสุดท้ าย (2 สัปดาห์ก่อนนิทรรศการ)
 สิง่ ที่จะนาเสนอเสร็ จสมบูรณ์ (1 สัปดาห์ก่อนนิทรรศการ 2015)
 บทย่อ 1 หน้ า (ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร) (สาหรับวันแสดงนิทรรศการ)
 นาเสนอ (มีนาคม 2015)
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วิธีการทาโครงการให้ สาเร็จ
โครงการบริ การชุมชนและโครงการวิจยั ของนักเรี ยน แสดงให้ เห็นความรู้ของนักเรี ยน และการนาคุณลักษณะภายใน ESLR ไปประยุกต์ใช้ โดย...
 ระบุปัญหาที่แท้ จริ งของสังคม (ควรจะเป็ นในกรุงเทพ)
 ปฏิบตั ิทางแก้ ไขที่แท้ จริ งด้ วยตนเอง
 สื่อสารการวิจยั ในเชิงปฏิบตั ิเพื่อให้ มีผลกระทบ

ช่วงระบุปัญหา

ช่วงปฏิบตั ิ

ช่วงทางแก้ ไข

ช่ วงระบุปัญหา – ระบุปัญหาที่แท้ จริ งของสังคม
1. เลือกปั ญหาที่แท้ จริงของสังคมที่นกั เรี ยนสนใจ (ดูใบงาน)
นักเรี ยนรู้สกึ เป็ นห่วงใยปั ญหาเรื่ องใดเป็ นพิเศษหรื อไม่
- นักเรี ยนจะทาอะไรได้ บ้างที่สง่ ผลกระทบต่อปั ญหานัน้
มีกลุม่ คนที่นกั เรี ยนอยากให้ ความช่วยเหลือหรื อไม่
- นักเรี ยนจะตอบสนองต่อความต้ องการ/ความขัดสนของคนเหล่านันได้
้ ในทางใดบ้ าง
นักเรี ยนมีพรสวรรค์ ความสามารถพิเศษ ความใส่ใจ ทักษะ แผนอนาคตอะไรบ้ าง
- นักเรี ยนจะใช้ ข้อดีเหล่านี ้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างไร
2. กาหนดขอบเขตของปั ญหา
เมื่อนักเรี ยนได้ แนวคิดเรื่ องปั ญหาของโลก/สังคมไทย นักเรี ยนต้ องกาหนดขอบเขตของปั ญหา
ตัวอย่างเช่น นักเรียนอาจสนใจเรื่ องช่องว่างระหว่างคนสองกลุม่ ในประเทศไทย คือผู้ที่อยูใ่ น
โลกดิจิตลั กับผู้ที่ไม่ร้ ูเรื่ องเหล่านี ้ แต่ปัญหานี ้อยูเ่ กินขอบเขตของโครงการบริ การชุมชนของนักเรี ยน
ที่จะช่วยสร้ างระดับมาตรฐานที่ทาให้ ทกุ คนในประเทศไทยเข้ าถึงเทคโนโลยีได้

ปั ญหาที่แท้ จริงของสังคมที่เกิดขึน้ จริง
ผู้ลี ้ภัยในประเทศไทย
แรงงานต่างชาติและการอพยพ
การเข้ าประเทศโดยผิดกฎหมาย
การดูแลสุขภาพที่ราคารับได้
ความยากจน/สลัม
ยาเสพติด
คนงานที่ได้ รับค่าแรงขันต
้ ่า
การค้ ามนุษย์
นักการเมืองการฉ้ อราษฎร์ บงั หลวง
ปั ญหาน ้าท่วมในประเทศไทย
การป้องกันและบรรเทาภัยธรรมชาติ
การดูแลรักษาทางการแพทย์
มลภาวะ
การขาดสวนสาธารณะในประเทศไทย
ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน
สถานการณ์เรื่ องที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร
ปั ญหาถนนหนทางในกรุ งเทพ
การศึกษาที่เท่าเทียมกัน
ปั ญหาการพนัน
ครอบครัวที่พ่อแม่เลี ้ยงเดี่ยว
การติดเหล้ า
การทารุ ณกรรมเด็ก
ผู้พิการทางร่ างกายและจิตใจ
ความเจ็บป่ วยทางจิต
ผู้ต้องขังล้ นเรื อนจา
สิทธิมนุษยชน
ระบบพิจารณาคดีที่ไม่เพียงพอ
เด็กกาพร้ า
การทาแท้ ง
ความขัดแย้ งทางเชื ้อชาติและศาสนา
สุขภาพที่เกี่ยวข้ องกับครอบครัว
การทาลายชนชาติ
การดูแลผู้สงู อายุ
น ้าสะอาด
การอนุรักษ์
การแบ่งปั นทรัพยากรธรรมชาติ
โรคเอดส์และการติดเชื ้อ HIV
โรคที่ระบาดทัว่ โลก
การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ
การว่างงาน
ผู้ก่อการร้ าย
ความรุ นแรงในครอบครัว
การรักษาความสงบ
การป้องกันความขัดแย้ ง
การแบ่งแยกระหว่างผู้ที่เข้ าถึงเทคโนโลยีดิจิตลั กับผู้ที่ไม่เคย
รู้ อะไรเลย
การเปลี่ยนแปลงของภาวะอากาศ
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
การขาดแคลนในแง่การประมง
ภาวะน ้าขาดสมดุล
ความปลอดภัยทางทะเลและมลพิษ
การศึกษาที่ทวั่ ถึง
การปฏิรูปการจัดเก็บภาษี
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ
โครงสร้ างทางการเงินของโลก
การค้ า การลงทุนและการแข่งขัน
สิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
17 กส์
กฎเกณฑ์สาหรับพาณิชย์อิเล็คทรอนิ
การเข้ าถึงตลาดของเกษตรกรท้ องถิ่น
นิสยั การกินที่ถกู สุขลักษณะของเยาวชน

นักเรี ยนจะจากัดขอบเขตชองปั ญหาใหญ่ของโลก/ประเทศไทย ให้ แคบลงมาสูข่ อบเขตของชุนชนได้ อย่างไร
(ตัวอย่างเช่น ที่โรงเรี ยน RREC นักเรี ยนมัธยมไม่มีโอกาสรับการฝึ กอบรมและใช้ ห้องปฏิบตั ิการเทคโนโลยี)
- ปั ญหานี ้ได้ รับการกาหนดขอบเขต โดยทางานกับโรงเรียนเพียง 1 แห่งเดียว เพื่อสร้ างห้ องปฏิบตั ิการที่มีแท็ปเล็ต และจัดเตรียม
การฝึ กอบรมด้ านเทคโนโลยีให้ นกั เรี ยน
- ปั ญหานี ้เชื่อมโยงกับปั ญหาใหญ่ แต่มีการกาหนดกรอบให้ แคบเข้ า เป็ นปั ญหาที่แก้ ไข (และวัดผล) ได้ ภายในสถานที่ 1 แห่ง และ
คน 1 กลุม่
3. วัดผลปั ญหา
นักเรี ยนต้ องรู้วา่ ตนเองเริ่ มต้ นที่ใด เพื่อจะสามารถวัดผลสาเร็ จได้ เมื่อโครงการเสร็ จสิ ้น
- นักเรี ยนจะประมาณค่าของปั ญหาอย่างไร ก่อนที่จะเริ่ มต้ น
ช่ วงปฏิบตั ิ – วางแผนเพื่อแก้ ปัญหา ซึง่ ได้ กาหนดกรอบไว้ แล้ ว
1. วิธีแก้ ปัญหานักเรี ยนคิดด้ วยตนเอง
นักเรี ยนจะแก้ ปัญหาที่ตนเองได้ ระบุไว้ ด้วยวิธีการใด
ต้ องเป็ นการแก้ ปัญหาที่ทาด้ วยตนเอง
นักเรี ยนต้ องไม่เพียงไปเป็ นอาสาสมัครขององค์กรใดองค์กรหนึง่ แต่ต้องให้ สงิ่ ที่นกั เรี ยนทา ก่อให้ เกิดความเปลีย่ นแปลงทีส่ ง่ ผล
กระทบด้ วย
2. วางแผนปฏิบตั ิ – เป็ นช่วงที่นกั เรี ยนจะทางานบริ การสังคม 15 ชัว่ โมง (หรื อมากกว่านัน)
้
มีขนตอนใดบ้
ั้
างที่นกั เรียนต้ องทา เพื่อให้ แผนปฏิบตั ิของนักเรียนสาเร็ จ
ต้ องมีอะไรเป็ นปั จจัยสนับสนุนบ้ าง
มีใครที่จะช่วยนักเรี ยนได้ นักเรี ยนต้ องการผู้เชี่ยวชาญหรื อเพื่อนนักเรี ยนหรื อไม่
ใครจะพานักเรี ยนไปที่สถานทีท่ ี่มีปัญหา
ช่ วงแก้ ปัญหา – ขอแสดงความยินดี นักเรี ยนให้ สร้ างผลกระทบที่เด่นชัดในชีวิตของผู้อื่นแล้ ว
1. ขณะนี ้...
นักเรี ยนควรสามารถกล่าวถึงปั ญหาที่ตนเองได้ กาหนดกรอบไว้ วา่ เป็ นปั ญหาที่ได้ รับการแก้ ไขแล้ ว
- ขณะนี ้ที่โรงเรี ยน RREC นักเรี ยนมัธยมได้ รับการฝึ กอบรมด้ านเทคโนโลยีและได้ ใช้ ห้องปฏิบตั ิการแท็ปเล็ตแล้ ว
2. การวัดผลได้ (ดูหน้ า การวิจัยในเชิงคุณภาพและปริมาณ)
- นักเรี ยนจะวัดผลสาเร็ จของโครงการทีต่ นเองทาได้ อย่างไร
- นักเรี ยนสามารถวัดผลสาเร็ จในตอนเสร็ จสิ ้นโครงการ โดยใช้ เครื่องมือวัดผลชนิดเดียวกับที่ใช้ เมื่อตอนเริ่ มต้ นได้ หรื อไม่
- นักเรี ยนทราบได้ อย่างไรว่าตนเองประสบความสาเร็ จ
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ตัวอย่ างของโครงการที่ดี
#1 การสนับสนุนให้ เด็กๆ รักการอ่าน
ปั ญหาของโลก/ประเทศไทย การรู้หนังสือในประเทศไทย

ช่ วงระบุปัญหา
นักเรี ยนชันประถมปี
้
ที่ 6
ที่โรงเรี ยนประถม #4
ต้ องได้ รับการสนับสนุน
ให้ รักการอ่าน

1)สารวจความคิดเห็นนักเรี ยน
เกี่ยวกับความสุขในการอ่านหนังสือ
2)สารวจความคิดเห็นของครูชนั ้
ประถมปี ที่ 6 ว่าจะทาอย่างไร จึงจะ
ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนอ่านได้ และอะไร
เป็ นอุปสรรค

ช่ วงปฏิบตั ิ
- จัดงาน รณรงค์เรื่ องหนังสือ
- รวบรวมหนงสือที่ได้ รับการ
บริ จาคจากร้ านหนังสือ
- สร้ างพื ้นที่ห้องสมุด
- ร่วมมือกับครูชนประถมปี
ั้
ที่ 6 ใน
การทาโครงการอ่านหนังสือชิง
รางวัล
- คูปองที่รับบริ จาคจากร้ านขาย
ขนม
- ไปเยี่ยมโรงเรี ยน (วันเสาร์ 3 ครัง้ )
เพือ่ พูดคุยจูงใจกับนักเรียน และ
อ่านหนังสือให้ นกั เรี ยนฟั ง

การพัฒนาอย่ างยั่งยืน: ครูเห็นด้ วยกับการจัดโครงการเกี่ยวกับการอ่าน
หนัสอื ปี ละสองครัง้ ร้ านขายขนมตอบรับที่จะมอบคูปองให้ ตลอดปี หน้ า

ช่ วงแก้ ปัญหา
ขณะนี ้ นักเรี ยนชันประถมปี
้
ที่ 6 ที่โรงเรี ยนประถม #4
ได้ รับการสนับสนุนให้ รักการ
อ่านแล้ ว

1)สารวจความคิดเห็นนักเรี ยน
เกี่ยวกับความสุขในการอ่านหนังสือ
- เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 50
2)สารวจความคิดเห็นของครูชนั ้
ประถมปี ที่ 6 ว่าจะทาอย่างไร จึงจะ
ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนอ่านได้ และอะไร
เป็ นอุปสรรค
- มีการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับการ
อ่าน
3) พูดคุยกับครูใหญ่เกี่ยวกับความ
ต้ องการห้ องสมุด
- จัดหาหนังสือมากขึ ้น และสร้ างพื ้นที่
ห้ องสมุด

19

#2 โครงการเพิม่ สุขอนามัยในช่องปาก
ปั ญหาของโลก/ประเทศไทย การดูแลสุขภาพในช่องปากของประเทศไทย

ช่ วงระบุปัญหา
เด็กกาพร้ า 30 คน ใน
สถานรับเลี ้ยงเด็กกาพร้ า
ไม่เคยได้ รับการดูแลเรื่ อง
สุขอนามัยในช่องปาก

1)สัมภาษณ์เจ้ าหน้ าที่สถานเลี ้ยงเด็ก
กาพร้ าว่า ที่สถานรับเลี ้ยงเด็กกาพร้ า
ได้ มีการเข้ าถึงการดูแลสุขอนามัยใน
ช่องปาก อย่างไรบ้ าง
2)สารวจอุปนิสยั และความรู้เกี่ยวกับ
ปากและฟั นของเด็ก

ช่ วงปฏิบตั ิ
- รวบรวมแปรงสีฟันและยาสีฟันที่
ได้ รับบริ จาคมา
- สอนเรื่ องสุขอนามัยในช่องปาก
- เชิญทันตแพทย์ในละแวกนันให้
้
มาตรวจรักษาฟั นโดยไม่คิด
ค่าใช้ จา่ ยให้ ที่สถานรับเลี ้ยงเด็ก
กาพร้ า ปี ละสองครัง้
- ช่วยทันตแพทย์ในกระบวนการ
ทาความสะอาดฟั น

การพัฒนาอย่ างยั่งยืน: เจ้ าหน้ าที่ให้ คามัน่ ว่าจะสนับสนุนเรื่ องการแปรงฟั น
ที่ได้ รับการสอน มีร้านค้ า 3 แห่งที่ให้ คามัน่ ว่าจะจัดหาแปรงสีฟันให้ สาหรับอีก
2 ปี ข้ างหน้ า ทันตแพทย์ให้ คามัน่ ว่าจะมาที่สถานรับเลี ้ยงเด็กกาพร้ าปี ละ 2
ครัง้ ตลอด 5 ปี ข้ างหน้ า

ช่ วงแก้ ปัญหา
ขณะนี ้ เด็กกาพร้ า 30 คน
ในสถานรับเลี ้ยงเด็กกาพร้ า
ได้ รับการดูแลเรื่ อง
สุขอนามัยในช่องปากแล้ ว

1)สัมภาษณ์เจ้ าหน้ าที่
- ขณะนี ้เจ้ าหน้ าทีใ่ ห้ คามัน่ ว่าจะ
สังเกตุการณ์เวลาทีเ่ ด็กๆ แปรงฟั น
- เจ้ าหน้ าที่มคี วามเข้ าใจเรื่ องสิทธิของ
เด็กกาพร้ าและจะช่วยทาให้ เด็กๆ
ได้ รับการดูแลเรื่ องช่องปาก
2)สารวจเด็กๆ
- เด็กๆ ร้ อยละ 100 มีแปรงสีฟันและ
ยาสีฟันเป็ นของตนเอง
- เด็กๆ ร้ อยละ 50ได้ รับความรู้เรื่อง
สุขอนามัยในช่องปาก
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ชื่อนักเรียน___________________________________วันที่____________________

แนวทางการประเมินผล

แนวางการประเมินโครงการบริการชุมชน
เรื่องที่จะประเมิน

คาอธิบาย

นักคิดที่มีความเข้ าใจ

นักเรี ยนแสดงออกถึงสิ่งต่อไปนี ้
เข้ าใจเนื ้อหาหลักของแต่ละวิชา
ให้ คณ
ุ ค่ากับความจริ งและความถูกต้ อง
รู้ จกั หาหลักฐานสนับสนุนข้ อโต้ แย้ ง
Resolve conflicting views in source documents
แก้ ปัญหาที่ดจู ะไม่มีทางแก้ ไขที่ชดั เจน
นักเรี ยนแสดงให้ เห็นสิ่งต่อไปนี ้
ใช้ กระบวนการตังเป
้ ้ าหมายมาตรวจสอบว่าตนเองเรี ยนรู้ คืบหน้ าไปมากน้ อยเพียงใด
แสดงความสนใจใคร่ ร้ ู ในสิ่งที่ยงั ไม่ร้ ู
นักเรี ยนแสดงให้ เห็นสิ่งต่อไปนี ้
สร้ างสรรค์ผลงานที่เป็ นรู ปธรรม อันเปี่ ยมด้ วยปั ญญา ความมีศลิ ปะ และสามารถนาไปใช้
ได้ จริ ง
มุ่งหมายที่จะทาให้ ได้ มาตรฐานสูง ( มีความภาคภูมิใจในงานของตน)
ใช้ เทคโนโลยีอย่างมีนยั สาคัญ
นักเรี ยนแสดงให้ เห็นสิ่งต่อไปนี ้
ฟั งและอ่านด้ วยความจดจ่อ เพื่อจะเข้ าใจผู้อื่น
พูดและเขียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น
รู้ จกั เลือกสื่อที่สามารถถ่ายทอดสู่ผ้ ฟู ั ง ซึง่ เป็ นกลุ่มเป้าหมายได้ ดีที่สดุ
นักเรี ยนแสดงให้ เห็นสิ่งต่อไปนี ้
พัฒนาทักษะการทางานเป็ นทีม
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับผู้ที่คนที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรมในบริ บทต่างๆ
มีส่วนร่ วมในการตังเป
้ ้ าหมายและทาเป้าหมายนันให้
้ สาเร็ จ
นักเรี ยนแสดงให้ เห็นสิ่งต่อไปนี ้
เคารพและยอมรับผู้ที่มีอานาจหน้ าที่ที่เหมาะสม
รับรู้ ความเป็ นไปที่เกิดขึ ้นในโลกของเรา
รู้ จกั ใช้ เวลา พลังงาน และความสามารถในการช่วยเหลือผู้อื่น
นักเรี ยนแสดงให้ เห็นสิ่งต่อไปนี ้
มีความเข้ าใจมุมมองตามแบบพระคัมภีร์
เลียนแบบคุณลักษณะของพระคริ สต์
ดาเนินชีวติ ภายใต้ การนาของพระคริ สต์ (ด้ วยใจสมัคร)

นักเรียนนักค้ นคว้ า

เป็ นผู้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ

เป็ นผู้ส่ ือสารที่มีประสิทธิภาพ

ผู้มีส่วนร่ วม ที่ให้ ความร่ วมมือ
อย่ างดี

พลเมืองผู้มีส่วนร่ วม

ผู้ท่ ดี าเนินตามพระคริสต์

ชื่อผู้ประเมินโครงการบริการชุมชน......................................
คะแนนรวม......................................................................

1-5 คะแนน
(5 คือดีท่ สี ุด)
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แผนภูมิรายงานสะท้ อนคิด – แนวทางการประเมินการเขียนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมปลายของโรงเรี ยนประชาคมนานาชาติ
ชื่อนักเรี ยน............................................................... คะแนนรวม.......................................................................
คะแนน
A+
98-100

A
92-97

B
82-91

C
72-81

คาอธิบาย
ประสบ
ความสาเร็จ
อย่างน่า
ประทับใจ

เงื่อนไขทัว่ ไป
เรี ยงความฉบับนี ้ทาสาเร็ จตามเป้าหมายทุกข้ อทีเ่ รี ยงความเกรด
A ควรจะเป็ น แต่เป็ นที่นา่ ประทับใจเป็ นพิเศษในเรื่ องการควบคุม
แนวทาง หรื อความสามารถในการสือ่ เนื ้อหาของโครงการ การ
วิเคราะห์อาจหลักแหลม หรื ออาจแสดงความเห็นอย่างค่อนข้ าง
เป็ นผู้ใหญ่
ประสบ
เรี ยงความฉบับนี ้ทาสาเร็ จตามเป้าหมายของงานที่ได้ รับ งาน
ความสาเร็จ เขียนนี ้มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการสือ่ สารเนื ้อหา แสดงให้ เห็น
อย่างแข็งแกร่ง ความสามารถในการควบคุมองค์ประกอบต่างๆ ที่หลากหลาย
เนื ้อหาเป็ นไปตามความคาดหวังของงานที่ได้ รับมอบหมาย
ประสบ
เรี ยงความฉบับนี ้เป็ นไปตามเป้าหมายของงานที่ได้ รับการ
ความสาเร็จ มอบหมายอย่างน่าพอใจ งานเขียนมีประสิทธิภาพในการสือ่ สาร
อย่างน่าพอใจ เนื ้อหา แต่ไม่นา่ ประทับใช้ และอาจขาดความชัดเจนในในบาง
ด้ าน เราต้ องการเนื ้อหาก็จริ ง แต่ไม่ได้ รับการนาเสนอในแนวทางที่
แข็งแกร่ง
ไม่ประสบ
เรี ยงความฉบับนี ้ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายของงานที่ได้ รับ
ความสาเร็จ มอบหมาย มีสว่ นที่ออ่ นในเรื่ องทีส่ าคัญ บางด้ านของการเขียน
หรื อเนื ้อหาไม่ประสบความสาเร็ จ มีข้อผิดมากมาย จนทาให้
เรี ยงความฉบับนี ้ ถูกพิจารณาว่า ไม่สาเร็ จตามเป้าหมายโดยรวม
งานเขียนอาจอ่อน หรื อมีข้อผิดพลาดที่ทาให้ สะดุด

ชื่อผู้ประเมินโครงการบริการชุมชน.....................................................................
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โครงร่ างโครงการ (CSP Proposal)
โครงการบริ การชุมชนและโครงการวิจยั ของนักเรี ยน แสดงให้ เห็นความรู้ของนักเรี ยน และการนาคุณลักษณะภายใน ESLR ไปประยุกต์ใช้ โดย...
 ระบุปัญหาที่แท้ จริ งของสังคม (ควรจะเป็ นในกรุงเทพ)
 ปฏิบตั ิทางแก้ ไขที่แท้ จริ งด้ วยตนเอง
 สื่อสารการวิจยั ในเชิงปฏิบตั ิเพื่อให้ มีผลกระทบ

ปั ญหาของโลก/ประเทศไทย ที่นกั เรี ยนจะค้ นคว้ าและลงมือปฏิบตั ิเพื่อแก้ ไขคืออะไร
นักเรี ยนจะทางานกับใคร นักเรียน องค์กร ผู้รับผลกระทบของปั ญหา
นักเรี ยนต้ องการศึกษาปั ญหานี ้ทีใ่ ด
นักเรี ยนมีชื่อองค์กรที่ต้องการทางานร่วมด้ วยหรื อไม่ ถ้ ามี องค์กรชื่ออะไร (ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ เว็บไซท์)
นักเรี ยนเคยไปที่สถานทีเ่ กิดปั ญหา/หรื อพูดคุยกับผู้นาชุมชนหรื อองค์กรหรื อไม่
นักเรี ยนได้ พดู คุยเรื่ องความต้ องการในปั จจุบนั หรื อไม่ โครงการทีน่ กั เรี ยนจะทา สอดคล้ องกับความต้ องการของพวกเขาหรื อไม่
นักเรี ยนได้ รับการอนุมตั จิ ากองค์กรที่เฉพาะเจาะจงเพื่อจะมีสว่ นร่วมในปั ญหานี ้หรื อไม่
ช่วงปฏิบตั :ิ อธิบายโครงการของนักเรี ยน ว่าโครงการนี ้จะช่วยแก้ ปัญหาสังคมได้ อย่างไร
นักเรี ยนจะดาเนินงานตลอดโครงการได้ อย่างไร เช่น การเดินทาง การขนส่งสิง่ ของ
นักเรี ยนคาดหวังว่าจะมีทางออก (ผลลัพธ์) ที่นา่ พอใจหรื อไม่
นักเรี ยนจะวัดความสาเร็ จของตนอย่างไร (ก่อนและหลังช่วงปฏิบตั ิ)
เพราะเหตุใดนักเรียนจึงเลือกทาโครงการนี ้
นักเรี ยนมีความคิดริ เริ่ มอย่างไรบ้ างเกี่ยวกับวิธีการนาเสนอสิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้และผลงานในงานนิทรรศการโครงการบริ การชุมชน
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ให้ นกั เรี ยนอธิบายในช่องว่างต่อไปนี ้ว่า โครงการบริ การชุมชนของนักเรี ยนจะแสดงให้ เห็นว่านักเรี ยนมีคณ
ุ ลักษณะภายใน
ดังต่อไปนี ้ได้ อย่างไร
(กรุณาพิจารณาทุกๆ ด้ านของโครงการของนักเรียนอย่างจริงจัง ท้ ายที่สดุ แล้ ว นักเรี ยนจะได้ รับการประเมิน ตามคุณลักษณะทัง้
7 ประการ) หากต้ องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมของคุณลักษณะภายใน ESLR กรุณาดูรายละเอียดในจดหมายที่คณ
ุ ดาร์ เรน
ได้ อธิบายไว้ ในคูม่ ือโครงการบริ การชุมชน
พลเมืองผู้มีส่วนร่ วม

ผู้มีส่วนร่ วม ที่ให้ ความร่ วมมืออย่ างดี

ผู้ผลิตผลงานที่มคี ุณภาพ

นักเรียนที่มคี วามเข้ าใจ

นักเรียนนักค้ นคว้ า

ผู้ส่ อื สารที่มีประสิทธิภาพ

ผู้ท่ ดี าเนินตามพระคริสต์

----------นาส่งพร้ อมกับแบบฟอร์ มขออนุญาตผู้ปกครอง----------
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นาส่งพร้ อมกับโครงร่างโครงการ (CSP Proposal)
กรุ ณาพิมพ์ กรอกและนาส่ งที่ห้องทางานของที่ปรึกษาโครงการ หรือส่ งทางอิเล็กทรอนิก กรุ ณาให้ ผ้ ปู กครองลงชื่อ
ในแบบฟอร์ มและสแกนแล้ วส่ งพร้ อมกับรายละเอียดโครงการ
วัตถุประสงค์ของแบบฟอร์ มนี ้
 เราให้ คณ
ุ ค่ากับผู้ปกครองและสติปัญญาและแนวทางที่ผ้ ปู กครองมีให้ แม้ วา่ โครงการนี ้จะเป็ นโครงการของ
นักเรี ยนเอง ทาโดยนักเรี ยนเอง แต่เป็ นสิง่ สาคัญที่นกั เรียนจะต้ องพูดคุยและให้ ผ้ ปู กครองมีสว่ นร่วมในโครงการ
บริ การชุมชนของตน
 ลายมือชื่อของผู้ปกครองทาให้ ทราบว่าผู้ปกครองได้ อา่ น และรับทราบเกี่ยวกับโครงการที่นกั เรี ยนนาเสนอและได้
เห็นชอบกับโครงการที่บตุ รหลานของท่านนาเสนอ ทังนี
้ ้รวมถึงหัวข้ อโครงการ สถานที่ทาโครงการ กลุม่ หรื อ
องค์กรที่นกั เรี ยนจะทางานด้ วย ลักษณะกิจกรรมทีจ่ ะทา ระยะเวลาที่ใช้ ปั จจัยทีจ่ าเป็ น การเดินทางหรื อขนส่ง
ต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้ องกับโครงการ และการเรียนรู้ที่นกั เรี ยนจะได้ รับ
กรุณาให้ ผ้ ปู กครองลงลายมือชื่อเห็นชอบที่ข้างล่างนี ้
1. ลายมือชื่อผู้ปกครอง______________________________ วันเดือนปี _________________________
เมื่อนักเรี ยนส่งรายละเอียดโครงการ ที่ปรึกษาโครงการจะอ่านรายละเอียดดังกล่าว ซึง่ อาจมีคาถามเกี่ยวกับด้ านต่างๆ ของ
โครงการของนักเรียน คาถามบางข้ ออาจช่วยนักเรี ยนในขันตอนต่
้
อไป คาถามบางข้ ออาจต้ องได้ รับการทาให้ กระจ่างก่อนที่
โครงการจะได้ รับความเห็นชอบ ความคิดเห็นจะส่งทางอิเล็กทรอนิก นักเรี ยนสามารถบอกเล่าคาถามเหล่านี ้ให้ กบั ผู้ปกครอง
รับทราบได้
หากต้ องมีการส่งรายละเอียดโครงการใหม่ ที่ปรึกษาโครงการอาจขอให้ ผ้ ปู กครองนักเรี ยนลงชื่อในรายละเอียดโครงการใหม่
2. ลายมือชื่อที่ปรึกษาโครงการ______________________________ วันเดือนปี _________________________
เห็นชอบกับโครงร่างโครงการ_______________
เห็นชอบกับโครงร่างโครงการแต่มีการแก้ ไข_________________ อธิบาย
ต้ องส่งรายละเอียดโครงการใหม่________________________ เหตุผล
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แนวทางสาหรับผู้ปกครอง
สมาชิกในครอบครัวสามารถช่วยเหลือนักเรี ยนได้ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี ้
 ช่วยให้ นกั เรี ยนคิดอย่างสร้ างสรรค์เกี่ยวกับกระบวนการเลือกโครงการบริ การชุมชน และจะเลือกอย่างไรให้
สอดคล้ องกับความปรารถนาอันแรงกล้ า ประสบการณ์ ความสามารถพิเศษ ทักษะ ความชานาญ และแผน
อนาคตของตนได้ อย่างไร
 เห็นชอบโดยการลงลายมือชื่อกับโครงการบริ การชุมชนที่เลือก
 กรอกแบบฟอร์ มที่พอ่ แม่/ผู้ปกครองยินยอมให้ ทาโครงการบริ การชุมชน
 สนับสนุนให้ นกั เรี ยนทางานอย่างเป็ นระบบ ทาตามกาหนดเวลา และขอความช่วยเหลือเมื่อจาเป็ น
 ให้ คาแนะนาเกี่ยวกับโครงการบริการชุมชนโดยการให้ การสนับสนุนให้ นกั เรี ยนมีประสบการณ์ใหม่ๆ และ
ช่วยให้ นกั เรี ยนคิดเอาชนะความท้ าทายอย่างสร้ างสรรค์
 ทบทวนรายงานผลที่ได้ รับและแนวทางการนาเสนอร่วมกับนักเรี ยน
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แบบฟอร์ มสาหรับพ่ อแม่ /ผู้ปกครองยินยอมให้ นักเรียนทาโครงการบริการชุมชน
เรี ยน พ่อแม่/ผู้ปกครองของ____________________________________________________________
บุตรหลานของท่านกาลังจะก้ าวสูก่ ารเดินทางทางการศึกษาที่นา่ ตืน่ เต้ น โครงการบริ การชุมชนจะให้ ประโยชน์อย่างมากมายกับ
นักเรี ยนทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต ความสาเร็ จของการทาโครงการบริ การชุมชนเป็ นเครื่ องมืออันมีคา่ ในการบ่งบอก
ความสามารถด้ านเนื ้อหาการศึกษาของนักเรียนในสิง่ ที่ได้ เรี ยนมาตลอด 12 ปี อีกทังยั
้ งทาให้ นกั เรียนมีโอกาสเรียนรู้และฝึ กฝน
ทักษะที่สาคัญสาหรับศตวรรษที่ 21 ซึง่ จะช่วยเตรี ยมนักเรี ยนสาหรับก้ าวต่อไปในอนาคต
ขอให้ ใช้ เวลาพูดคุยกับนักเรี ยนเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว และลงชื่อในหัวข้ อต่อไปนี ้ เพื่อให้ ทราบว่าท่านได้ อา่ นและเห็นชอบใน
แต่ละข้ อ
_____ข้ าพเจ้ าเห็นชอบในโครงการบริ การชุมชนที่นกั เรียนได้ เลือก
_____ข้ าพเจ้ ารับทราบว่าโครงการบริ การชุมชนมีเจตนาที่จะขยายการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน และให้ นกั เรี ยนได้ แสดงออกถึงทักษะ
และ/หรื อความรู้ใหม่ ข้ าพเจ้ าเห็นว่านักเรี ยนจะทาสาเร็ จตามเป้าหมาย
_____ข้ าพเจ้ ารับทราบว่างานส่วนใหญ่ที่จาเป็ นต้ องทาเพื่อให้ โครงการบริ การชุมชนสาเร็ จ จะต้ องทานอกเหนือจากชัว่ โมงเรียน
_____ข้ าพเจ้ ารับทราบว่าการเดินทางทุกอย่างเพื่อไปทางานเกี่ยวกับโครงการบริ การชุมชน เป็ นความรับผิดชอบของนักเรี ยน
หรื อผู้ปกครองเอง
_____ข้ าพเจ้ ารับทราบว่าค่าใช้ จา่ ยและความเสีย่ งทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับโครงการบริ การชุมชนเป็ นความรับผิดชอบของนักเรียน
หรื อผู้ปกครอง
_____ข้ าพเจ้ ารับทราบว่า ความบากบัน่ และความซื่อสัตย์มีความสาคัญเท่าเทียมกับด้ านอื่นๆ ของโครงการบริ การชุมชน
หลักฐานใดที่แสดงว่านักเรี ยนโขมยความคิด หรื อไม่ซื่อสัตย์ในทางใดทางหนึ่งในกระบวนการทาโครงการบริ การชุมชนอาจ
ส่งผลให้ มีการแจ้ งผู้บริ หารโรงเรียน
_____ข้ าพเจ้ ารับทราบว่าหากนักเรี ยนไม่ผา่ นโครงการบริ การชุมชน นักเรี ยนจะต้ องรับผิดชอบทาให้ สาเร็ จในเวลาอื่นๆ ของ
ภาคเรี ยน
_____ข้ าพเจ้ ารับทราบว่าโรงเรี ยนไม่ต้องรับผิดชอบความเสีย่ งใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้นเนื่องด้ วยโครงการบริ การชุมชน ดังนัน้ ข้ าพเจ้ า
ยอมรับว่า (โรงเรียน) และผู้แทน ไม่มีพนั ธะผูกพันต้ องรับผิดชอบต่อค่าใช้ จา่ ย ความเสียหาย การบาดเจ็บ หรื ออุบตั ิเหตุใดๆ ที่
เกิดขึ ้นเนื่องจากนักเรี ยนมีสว่ นร่วมกับโครงการบริ การชุมชน
ชื่อพ่อแม่/ผู้ปกครอง (ตัวบรรจง)_________________________________________________________________________
ลายมือชื่อพ่อแม่/ผู้ปกครอง________________________________________ วันเดือนปี ____________________________
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