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คำนำ
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต. )ประจาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอคีรีรัฐนิคมฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) ตามแผนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับ การศึกษาขั้น พื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับประถมศึกษา ซึ่ง เป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาบังคับ จานวน ๓ วิชา ได้แก่ วิชาทักษะการเรียนรู้ (ทร ๑1001) วิชาภาษาไทย
(พท๑๑001) วิชาเศรษฐกิจพอเพียง (ทช ๑๑๐๐1) รายวิชาเลือกบังคับ ๑ วิชา ได้แก่ วิชาวัสดุศาสตร์
(พว 12011) ซึ่งมีรายละเอียดประกอบไปด้วยตาราง วิเคราะห์เนื้อหาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
(กรต. )
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต. ) ฉบับนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจอย่างดียิ่งจากผู้บริหาร
ข้าราชการ และคณะครูกศน.อาเภอคีรีรัฐนิคม ร่วมกันแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนเกิดกิจกรรม
การเรียนรู้ครบถ้วนตามตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา คณะ
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็น ประโยชน์สาหรับผู้นาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
คณะผู้จัดทำ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอคีรีรัฐนิคม
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แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาทักษะการเรียนรู้ (ทร ๑๑๐๐๑)
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาภาษาไทย (พท ๑๑๐๐)
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาเศรษฐกิจพอเพียง (ทช ๑๑๐๐1)
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาวัสดุศาสตร์ (พว ๑๒๐21)
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ตำรำงวิเครำะห์เนื้อหำ
หลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
ระดับประถมศึกษำ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562
สำระทักษะกำรเรียนรู้ รำยวิชำทักษะกำรเรียนรู้ รหัส ทร11001 จำนวน 5 หน่วยกิต
กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม สำนักงำน กศน.จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
1. ความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
2. รู้จัก เห็นคุณค่า และใช้แหล่งเรียนรู้ถูกต้อง
3. เข้าใจความหมาย กระบวนการชุมชนปฏิบัติการและทาตามกระบวนการจัดการความรู้ชุมชน
4. ความสามารถในการอธิบายปรัชญาคิดเป็น และทักษะในการใช้กระบวนการคิดเป็นในการแก้ปัญหา
5. เข้าใจความหมาย เห็นความสาคัญ และปฏิบัติการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการหาความรู้
ความจริง
ที่

ตัวชี้วัด

1. 1. รู้เข้าใจความหมาย
ตระหนักและเห็นความ
สาคัญของการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
2. สามารถกาหนดเป้าหมาย
และวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3. มีทักษะพื้นฐานทาง
การศึกษาหาความรู้ ทักษะ
การแก้ปัญหาและเทคนิคใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
4. สามารถอธิบายปัจจัย ที่ทา
ให้การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ประสบความสาเร็จ

เนื้อหำ
1. ความหมาย ความสาคัญของ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. การกาหนดเป้าหมายและวาง
แผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3. ทักษะพื้นฐานทางการศึกษา
หาความรู้ทักษะการแก้ปัญหา
และเทคนิคในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (การอ่าน การฟัง การ
สังเกต การจา และการจดบันทึก)
4. เจตคติ/ปัจจัย ที่ทาให้การ
เรียนรู้ด้วยตนเองประสบ
ความสาเร็จ (การเปิดรับโอกาส
การเรียนรู้ การคิดริเริ่มและ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การสร้าง
แรงจูงใจการสร้างวินัยในตนเอง
การคิดเชิงบวกความคิดสร้างสรรค์
ความรักในการเรียน การใฝ่รู้ใฝ่
เรียน และความรับผิดชอบ)

เนื้อหำง่ำย เนื้อหำ เนื้อหำยำก
ด้วยตนเอง ปำนกลำง นำมำสอน หมำยเหตุ
(กรต.) (พบกลุ่ม) เสริม (ส.ส.)
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ที่

ตัวชี้วัด

2. 1. รู้เข้าใจความหมาย
ตระหนักและเห็นความสาคัญ
ของแหล่งเรียนรู้โดยทั่วไป
2. อธิบายถึงความสาคัญของ
การใช้แหล่งเรียนรู้
3. สามารถบอกและยกตัวอย่าง
ประเภทของแหล่งเรียนรู้
4. สามารถเลือกและบอก
วิธีการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
5. ยกตัวอย่างการใช้แหล่ง
เรียนรู้ของตนเอง
6. สามารถอธิบายหรือ
ยกตัวอย่างการใช้ข้อมูล
สารสนเทศจากห้องสมุด
ประชาชนที่สอดคล้อง
กับความต้องการ ความจา
เป็นเพื่อนาไปใช้ในการเรียนรู้
ของตนเอง
3. 1. รู้เข้าใจ ความหมาย
ความสาคัญ ประโยชน์
หลักการของการจัดการ
ความรู้
2. รู้เข้าใจกระบวนการจัดการ
ความรู้

เนื้อหำ
1. ความหมาย ความสาคัญของ
แหล่งเรียนรู้โดยทั่วไป (กลุ่ม
บริการข้อมูลกลุ่มศิลปวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
กลุ่มข้อมูลท้องถิ่น กลุ่มสื่อ
กลุ่มสันทนาการ)
2. การเข้าถึงและเลือกใช้แหล่ง
เรียนรู้ (ห้องสมุดประชาชน
อาเภอของสถานศึกษา และศรช.)
3. บทบาทหน้าที่และการบริการ
ของแหล่งเรียนรู้ด้านต่าง ๆ
4. กฎกติกา เงื่อนไขต่างๆ ในการ
ไปขอใช้บริการแหล่งเรียนรู้
5. ทักษะการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
จากห้องสมุดประชาชนที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ความจาเป็นเพื่อนาไปใช้ในการ
เรียนรู้ของตนเอง
1. ความหมาย ความสาคัญ
หลักการของการจัดการความรู้
2. กระบวนการจัดการความรู้
(กาหนดเป้าหมายการเรียนรู้/
ระบุความรู้/กาหนดความรู้ที่
ต้องการใช้/การแสวงหาความรู้/
สรุปองค์ความรู้ปรับปรุง
ดัดแปลงให้เหมาะสมต่อ
การใช้งาน/ ประยุกต์ใช้ความรู้
ในกิจการงานของตนแลกเปลี่ยน
ความรู้/รวมกลุ่มปฏิบัติการต่อ

เนื้อหำง่ำย เนื้อหำ เนื้อหำยำก
ด้วยตนเอง ปำนกลำง นำมำสอน
หมำยเหตุ
(กรต.) (พบกลุ่ม) เสริม (ส.ส.)
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ที่
3.

ตัวชี้วัด

เนื้อหำ

ยอดความรู้พัฒนาขอบข่าย
ความรู้ของกลุ่ม/ สรุปองค์
ความรู้ของกลุ่ม/จัดทาสารสนเทศ
เผยแพร่ความรู้)
3. กระบวนการจัดการความรู้
ด้วยตนเอง (ระดับปัจเจก)
3.1 กาหนดความรู้หลักที่จาเป็น
3. สามารถใช้การจัดการ
หรือสาคัญต่องานหรือกิจกรรม
ความรู้เป็นเครื่องมือในการ
3.2 เสาะแสวงหาความรู้
เรียนรู้ด้วยตนเอง
3.3 ประยุกต์ใช้ความรู้
4. สามารถจัดการความรู้โดย 3.4 แลกเปลี่ยนความรู้
กระบวนการกลุ่ม
3.5 พัฒนาความรู้/ยกระดับ
5. สามารถสร้าง พัฒนา
ความรู้/ ต่อยอดความรู้
ความรู้(นวัตกรรม)
3.6 สรุปองค์ความรู้
6. สามารถใช้สารสนเทศเป็น 3.7 จัดทาสารสนเทศองค์ความรู้
เครื่องมือในการเผยแพร่
ในการพัฒนาตนเอง)
องค์ความรู้
กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ด้วย
กำรปฏิบัติกำรกลุ่ม (ชุมชนนัก
ปฏิบัติหรือชุมชนแห่งกำรเรียนรู้
:COPS)
1. รูปแบบของ COPS ที่ใช้ใน
การจัดการความรู้
2. การทา COPS เพื่อจัดการ
ความรู้
2.1 บันทึกการเล่าเรื่อง
2.2 บันทึกขุมความรู้
2.3 บันทึกแก่นความรู้

เนื้อหำง่ำย เนื้อหำ เนื้อหำยำก
ด้วยตนเอง ปำนกลำง นำมำสอน
หมำยเหตุ
(กรต.) (พบกลุ่ม) เสริม (ส.ส.)
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ที่

ตัวชี้วัด

เนื้อหำ

3. บันทึก จัดเก็บ เป็นองค์ความรู้
ของกลุ่มเพื่อใช้ประโยชน์ให้ผู้
อื่นได้เรียนรู้ต่อไป
กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ พัฒนำ ต่อ
ยอดยกระดับควำมรู้
1. การใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ในตัวบุคคลให้เกิด
ประโยชน์ต่อกลุ่ม/หน่วยงาน/
ชุมชน
2. การทางานแบบต่อยอดความรู้
3. วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice)
กำรจัดทำสำรสนเทศเผยแพร่
องค์ควำมรู้
1. การถ่ายทอดความรู้ รูปแบบ
วิธีการ
2. การประสานความรู้
3. การถอดองค์ความรู้
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. การจัดเก็บความรู้ของกลุ่ม/
องค์กรการสร้างคลังความรู้ การ
ประยุกต์ใช้ ICT
4. 1. เข้าใจและเชื่อมั่นในความ 1. ความเชื่อพื้นฐานทาง
เชื่อพื้นฐานทางการศึกษา
การศึกษาผู้ใหญ่/การศึกษานอก
ผู้ใหญ่/การศึกษานอกระบบที่ ระบบ 5 ประการ
เป็นพื้นฐานเบื้องต้นของการ 1.1 คนทุกคนมีความแตกต่างกัน
เข้าถึงปรัชญา คิดเป็น
แต่ทุกคนต้องการความสุข
2. รู้และเข้าใจปรัชญา คิด
ความสุขของแต่ละคนจึงแตกต่าง
เป็น
กัน
สามารถอธิบายได้ถึงความ

เนื้อหำง่ำย เนื้อหำ เนื้อหำยำก
ด้วยตนเอง ปำนกลำง นำมำสอน
หมำยเหตุ
(กรต.) (พบกลุ่ม) เสริม (ส.ส.)
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ที่

ตัวชี้วัด

เนื้อหำ

หมายและความสาคัญของ
การคิดเป็นที่เชื่อมโยงจาก
ความเชื่อพื่นฐานทาง
การศึกษาผู้ใหญ่ และ
การศึกษานอกระบบ/
การศึกษาตามอัธยาศัย
3. เขียนผังกระบวนการคิด
แก้ปัญหา ตามแนวทางของ
คนคิดเป็น
4. อธิบายเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาตามกระบวนการคิด
เป็นจากกรณีตัวอย่างที่
กาหนดได้อย่างมีข้อมูล
เพียงพอ
5. ทาแบบฝึกหัดการแก้
ปัญหาด้านกระบวนการคิด
เป็นที่กาหนดให้ได้คล่อง

1.2 ความสุขของคนจะเกิดขึ้นก็
ต่อเมื่อมีการปรับตัวเองและ
สิ่งแวดล้อมให้เข้าหากันอย่างผสม
กลมกลืนจนเกิดความพอดี
1.3 สภาวะแวดล้อมในสังคม
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงทา
ให้เกิดปัญหา เกิดความทุกข์
ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจอยู่
ตลอด
1.4 เมื่อเกิดปัญหาหรือเกิดทุกข์
ก็ต้องหาวิธีแก้ปัญหา ซึ่งการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมต้อง
มีข้อมูลประกอบการคิด การ
ตัดสินใจอย่างน้อย 3 ประการ
คือ ข้อมูลด้านวิชาการ ข้อมูลด้าน
ตนเอง ข้อมูลด้านสังคม
สิ่งแวดล้อม
1.5 เมื่อได้ใช้วิธีแก้ปัญหาด้วย
การวิเคราะห์ข้อมูลและไตร่ตรอง
ข้อมูลอย่างรอบคอบ
ทั่ง 3 ด้าน จนมีความพอใจแล้วก็
พร้อมที่จะรับผิดชอบการ
ตัดสินใจที่เกิดความพอดี
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับ
ธรรมชาติอย่างสันติสุข
2. ปรัชญาคิดเป็น
2.1 ความหมาย
2.2 ความสาคัญ
2.3 คาที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหำง่ำย เนื้อหำ เนื้อหำยำก
ด้วยตนเอง ปำนกลำง นำมำสอน
หมำยเหตุ
(กรต.) (พบกลุ่ม) เสริม (ส.ส.)
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ที่

ตัวชี้วัด

เนื้อหำ
2.4 การเชื่อมโยงความเชื่อ
พื้นฐานทางการศึกษาผู้ใหญ่/
การศึกษานอกระบบ กับ
ปรัชญาคิดเป็น
3. กระบวนการและขั้นตอนการ
แก้ปัญหาอย่างคนคิดเป็น
3.1 ทุกข์/ปัญหาที่ปรากฏ
3.2 ศึกษาสาเหตุของทุกข์
ปัญหา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง ทั้งข้อมูล วิชาการ
ข้อมูลตนเอง และข้อมูลทาง
สังคมสิ่งแวดล้อม ให้รู้ลักษณะ
เบื้องต้นของข้อมูลทั้ง 3 ประการ
และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของข้อมูลต่างๆ อย่างง่ายๆ ได้
3.3 กาหนดทางเลือกในการดับ
ทุกข์/ปัญหา และเลือกแนวทางที่
เหมาะสม
3.4 ดาเนินการแก้ปัญหาเพื่อการ
ดับทุกข์
3.5 ประเมินผลการดาเนินงาน
หากมีผล
เป็นที่พอใจก็จะเกิดสันติสุข ถ้ายัง
ไม่พอใจก็จะย้อนกลับไปพิจารณา
สาเหตุทุกข์หรือปัญหาใหม่และ
แสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่าง
พอเพียงจนพอใจกับการ
ตัดสินใจของตนเอง

เนื้อหำง่ำย เนื้อหำ เนื้อหำยำก
ด้วยตนเอง ปำนกลำง นำมำสอน
หมำยเหตุ
(กรต.) (พบกลุ่ม) เสริม (ส.ส.)
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ที่

ตัวชี้วัด

5. 1. รู้เข้าใจความหมายและ
ตระหนักถึงความสาคัญของ
การวิจัย
2. วิเคราะห์และกาหนด
ปัญหาหรือสิ่งที่อยากรู้/
ต้องการทราบคาตอบ
3. รู้เข้าใจกระบวนการและ
ขั้นตอนการวิจัย
4. ฝึกปฏิบัติการสังเกต
ปัญหา การระบุปัญหา
การตั้งสมมติฐาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การสรุปข้อมูลและการ
เขียนรายงานการวิจัย
อย่างง่าย

เนื้อหำ
4. กรณีตัวอย่างที่หลากหลาย
เพื่อฝึกทักษะการคิดเป็นด้วย
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างคน
คิดเป็น
1. วิจัยคืออะไร ทาไมต้องรู้เรื่อง
การวิจัย (ความหมายและ
ความสาคัญของการวิจัย)
1.1 ความหมายของการวิจัย
1.2 ความสาคัญและประโยชน์
ของการวิจัย
2. ทาวิจัยอย่างไร (กระบวนการ
และขั้นตอนการวิจัย)
2.1 คาถามที่ต้องการคาตอบคือ
อะไรปัญหาที่ต้องการทราบจาก
การวิจัยคืออะไร (การระบุปัญหา
การวิจัย)
2.2 คาดเดาคาตอบว่าอย่างไร
กาหนดแนวคาตอบเบื้องต้น
(สมมติฐาน)
2.3 วิธีการหาคาตอบที่ต้องการ
รู้/แหล่งคาตอบ/การรวบรวม
คาตอบ (การเก็บรวบรวมข้อมูล/
เครื่องมือการวิจัย)
2.4 ตอบคาถามที่สงสัยว่า
อย่างไร(การวิเคราะห์ข้อมูล/สรุป
ผลการวิจัย)
3. เขียนอย่างไร ให้คนอ่านเข้าใจ
(การเขียนรายงานการวิจยั อย่างง่าย)
3.1 ความเป็นมา/ความสาคัญ
ของเรื่องที่ทาวิจัย

เนื้อหำง่ำย เนื้อหำ เนื้อหำยำก
ด้วยตนเอง ปำนกลำง นำมำสอน
หมำยเหตุ
(กรต.) (พบกลุ่ม) เสริม (ส.ส.)
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ที่

ตัวชี้วัด

เนื้อหำ
3.2 วัตถุประสงค์การวิจัย
3.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการ
วิจัย
3.4 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
3.5 วิธีดาเนินการวิจัย
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.7 สรุปผลและข้อเสนอแนะ
3.8 เอกสารอ้างอิง

เนื้อหำง่ำย เนื้อหำ เนื้อหำยำก
ด้วยตนเอง ปำนกลำง นำมำสอน
หมำยเหตุ
(กรต.) (พบกลุ่ม) เสริม (ส.ส.)
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา ทักษะการเรียนรู้ รหัสวิชา ทร11001
ระดับ ประถมศึกษา จานวน 5 หน่วยกิต
หัวเรื่อง การเรียนรู้ด้วยตนเอง
วัน/เดือน/ปี
ตัวชี้วัด
เนื้อหาสาระการเรียนรู้
กิจกรรม
1. รู้เข้าใจความหมาย ตระหนัก 1. ความหมาย ความสาคัญของการ 1. ให้ผู้เรียนค้นคว้าเกี่ยวกับ
และเห็นความสาคัญของการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
- ความหมาย ความสาคัญ ของการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
2. การกาหนดเป้าหมายและวาง
เรียนรู้ด้วยตนเอง
2. สามารถกาหนดเป้าหมาย
แผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
- การกาหนดเป้าหมายและว่างแผนการ
และวางแผนการเรียนรู้ด้วย
3. ทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหา เรียนรู้ด้วยตนเอง
ตนเอง
ความรู้ทักษะการแก้ปัญหา และ
- ทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู้
3. มีทักษะพื้นฐานทาง
เทคนิคในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (การ ทักษะการแก้ปัญหา และเทคนิคในการ
การศึกษาหาความรู้ ทักษะการ อ่าน การฟัง การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
แก้ปัญหาและเทคนิคในการ
สังเกต การจา และการจดบันทึก)
- เจตคติ/ปัจจัย ที่ทาให้การเรียนรู้ด้วย
เรียนรู้ด้วยตนเอง
4. เจตคติ/ปัจจัย ที่ทาให้การเรียนรู้ ตนเองประสบความสาเร็จ
4. สามารถอธิบายปัจจัย ที่ทา ด้วยตนเองประสบความสาเร็จ (การ 2. สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
ให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบ เปิดรับโอกาสการเรียนรู้ การคิดริเริ่ม 3. นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัด
ความสาเร็จ
และเรียนรู้ด้วยตนเอง การสร้าง
กิจกรรมการเรียนรู้
แรงจูงใจการสร้างวินัยในตนเอง การ
คิดเชิงบวกความคิดสร้างสรรค์ ความ
รักในการเรียน การใฝ่รู้ใฝ่ เรียน และ
ความรับผิดชอบ)

แหล่งเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. หนังสือแบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล
5. แหล่งเรียนรู้ชุมชน

หมายเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา ทักษะการเรียนรู้ รหัสวิชา ทร11001
ระดับ ประถมศึกษา จานวน 5 หน่วยกิต
หัวเรื่อง การเรียนรู้ด้วยตนเอง
วัน/เดือน/ปี
ตัวชี้วัด
เนื้อหาสาระการเรียนรู้
กิจกรรม
1. รู้เข้าใจความหมาย ตระหนัก 1. ความหมาย ความสาคัญของ
1. ให้ผู้เรียนค้นคว้าเกี่ยวกับ
และเห็นความสาคัญของแหล่ง แหล่งเรียนรู้โดยทั่วไป (กลุ่มบริการ - ความหมาย ความสาคัญของแหล่ง
เรียนรู้โดยทั่วไป
ข้อมูลกลุ่มศิลปวัฒนธรรม
เรียนรู้โดยทั่วไป
2. อธิบายถึงความสาคัญของ ประวัติศาสตร์
- การเข้าถึงและเลือกใช้แหล่งเรียนรู้
การใช้แหล่งเรียนรู้
กลุ่มข้อมูลท้องถิ่น กลุ่มสื่อ
- บทบาทหน้าที่และการบริการของ
3. สามารถบอกและยกตัวอย่าง กลุ่มสันทนาการ)
แหล่งเรียนรู้ด้านต่าง ๆ
ประเภทของแหล่งเรียนรู้
2. การเข้าถึงและเลือกใช้แหล่ง
- กฎกติกา เงื่อนไขต่างๆ ในการไปขอใช้
4. สามารถเลือกและบอก
เรียนรู้ (ห้องสมุดประชาชนอาเภอ
บริการแหล่งเรียนรู้
วิธีการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ของสถานศึกษา และศรช.)
- ทักษะการใช้ข้อมูลสารสนเทศจาก
5. ยกตัวอย่างการใช้แหล่ง
3. บทบาทหน้าที่และการบริการของ ห้องสมุดประชาชนที่สอดคล้องกับความ
เรียนรู้ของตนเอง
แหล่งเรียนรู้ด้านต่าง ๆ
ต้องการ ความจาเป็นเพื่อนาไปใช้ในการ
6. สามารถอธิบายหรือ
4. กฎกติกา เงื่อนไขต่างๆ ในการไป เรียนรู้ของตนเอง
ยกตัวอย่างการใช้ข้อมูล
ขอใช้บริการแหล่งเรียนรู้
2. สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
สารสนเทศจากห้องสมุด
5. ทักษะการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
3. นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัด
ประชาชนที่สอดคล้อง
จากห้องสมุดประชาชนที่สอดคล้อง กิจกรรมการเรียนรู้
กับความต้องการ ความจา
กับความต้องการ ความจาเป็นเพื่อ
เป็นเพื่อนาไปใช้ในการเรียนรู้ นาไปใช้ในการเรียนรู้ของตนเอง
ของตนเอง

แหล่งเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. หนังสือแบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล
5. แหล่งเรียนรู้ชุมชน

หมายเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา ทักษะการเรียนรู้ รหัสวิชา ทร11001
ระดับ ประถมศึกษา จานวน 5 หน่วยกิต
หัวเรื่อง การเรียนรู้ด้วยตนเอง
วัน/เดือน/ปี
ตัวชี้วัด
เนื้อหาสาระการเรียนรู้
กิจกรรม
1. รู้เข้าใจ ความหมาย
1. ความหมาย ความสาคัญ หลักการ 1. ให้ผู้เรียนค้นคว้าเกี่ยวกับ
ความสาคัญ ประโยชน์หลักการ ของการจัดการความรู้
- ความหมาย ความสาคัญ หลักการของ
ของการจัดการความรู้
การจัดการความรู้
2.สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
3.นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. หนังสือแบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล
5. แหล่งเรียนรู้ชุมชน

หมายเหตุ
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วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด
1. เข้าใจและเชื่อมั่นในความ
เชื่อพื้นฐานทางการศึกษา
ผู้ใหญ่/การศึกษานอกระบบที่
เป็นพื้นฐานเบื้องต้นของการ
เข้าถึงปรัชญา คิดเป็น
4. อธิบายเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาตามกระบวนการคิด
เป็นจากกรณีตัวอย่างที่กาหนด
ได้อย่างมีข้อมูลเพียงพอ
5. ทาแบบฝึกหัดการแก้
ปัญหาด้านกระบวนการคิด
เป็นที่กาหนดให้ได้คล่อง

แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา ทักษะการเรียนรู้ รหัสวิชา ทร11001
ระดับ ประถมศึกษา จานวน 5 หน่วยกิต
หัวเรื่อง การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เนื้อหาสาระการเรียนรู้
กิจกรรม
1. ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษา 1. ให้ผู้เรียนค้นคว้าเกี่ยวกับ
ผู้ใหญ่/การศึกษานอกระบบ 5
- ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผู้ใหญ่/
ประการ
การศึกษานอกระบบ 5 ประการ
1.1 คนทุกคนมีความแตกต่างกัน แต่ - กรณีตัวอย่างที่หลากหลายเพื่อฝึก
ทุกคนต้องการความสุข ความสุขของ ทักษะการคิดเป็นด้วยกระบวนการ
แต่ละคนจึงแตกต่างกัน
แก้ปัญหาอย่างคนคิดเป็น
1.2 ความสุขของคนจะเกิดขึ้นก็
2. สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
ต่อเมื่อมีการปรับตัวเองและ
3. นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัด
สิ่งแวดล้อมให้เข้าหากันอย่างผสม
กิจกรรมการเรียนรู้
กลมกลืนจนเกิดความพอดี
1.3 สภาวะแวดล้อมในสังคม
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงทาให้
เกิดปัญหา เกิดความทุกข์ ความไม่
สบายกาย ไม่สบายใจอยู่ตลอด
1.4 เมื่อเกิดปัญหาหรือเกิดทุกข์ก็
ต้องหาวิธีแก้ปัญหา ซึ่งการแก้ปัญหา
ที่เหมาะสมต้องมีข้อมูลประกอบ

แหล่งเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. หนังสือแบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล
5. แหล่งเรียนรู้ชุมชน

หมายเหตุ
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วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด

แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา ทักษะการเรียนรู้ รหัสวิชา ทร11001
ระดับ ประถมศึกษา จานวน 5 หน่วยกิต
หัวเรื่อง การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เนื้อหาสาระการเรียนรู้
กิจกรรม
การคิด การตัดสินใจอย่างน้อย 3
ประการ คือ ข้อมูลด้านวิชาการ
ข้อมูลด้านตนเอง ข้อมูลด้านสังคม
สิ่งแวดล้อม
1.5 เมื่อได้ใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการ
วิเคราะห์ข้อมูลและไตร่ตรองข้อมูล
อย่างรอบคอบ
ทั่ง 3 ด้าน จนมีความพอใจแล้วก็
พร้อมที่จะรับผิดชอบการตัดสินใจที่
เกิดความพอดี
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับธรรมชาติ
อย่างสันติสุข
4. กรณีตัวอย่างที่หลากหลายเพื่อฝึก
ทักษะการคิดเป็นด้วยกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างคนคิดเป็น

แหล่งเรียนรู้

หมายเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา ทักษะการเรียนรู้ รหัสวิชา ทร11001
ระดับ ประถมศึกษา จานวน 5 หน่วยกิต
หัวเรื่อง การเรียนรู้ด้วยตนเอง
วัน/เดือน/ปี
ตัวชี้วัด
เนื้อหาสาระการเรียนรู้
กิจกรรม
1. รู้เข้าใจความหมายและ 1. วิจัยคืออะไร ทาไมต้องรู้เรื่องการวิจัย
1. ให้ผู้เรียนค้นคว้าเกี่ยวกับ
ตระหนักถึงความสาคัญ
(ความหมายและความสาคัญของการวิจัย)
- วิจัยคืออะไร ทาไมต้องรู้เรื่องการ
ของการวิจัย
1.1 ความหมายของการวิจัย
วิจัย
2. วิเคราะห์และกาหนด 1.2 ความสาคัญและประโยชน์ของการวิจัย - ทาวิจัยอย่างไร
ปัญหาหรือสิ่งที่อยากรู้/
2. ทาวิจัยอย่างไร (กระบวนการและขั้นตอน 2. สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
ต้องการทราบคาตอบ
การวิจัย)
3. นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัด
2.1 คาถามที่ต้องการคาตอบคืออะไรปัญหา กิจกรรมการเรียนรู้
ที่ต้องการทราบจากการวิจัยคืออะไร (การ
ระบุปัญหาการวิจัย)
2.2 คาดเดาคาตอบว่าอย่างไร
กาหนดแนวคาตอบเบื้องต้น
(สมมติฐาน)
2.3 วิธีการหาคาตอบที่ต้องการรู้/แหล่ง
คาตอบ/การรวบรวมคาตอบ (การเก็บ
รวบรวมข้อมูล/เครื่องมือการวิจัย)
2.4 ตอบคาถามที่สงสัยว่าอย่างไร(การ
วิเคราะห์ข้อมูล/สรุปผลการวิจัย)

แหล่งเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. หนังสือแบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล
5. แหล่งเรียนรู้ชุมชน

หมายเหตุ
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ตำรำงวิเครำะห์เนื้อหำ
หลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
ระดับประถมศึกษำ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562
สำระควำมรู้พื้นฐำน รำยวิชำภำษำไทย รหัส พท11001 จำนวน 3 หน่วยกิต
กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม สำนักงำน กศน.จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักเกี่ยวกับ การฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียนตาม
หลักการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องและสามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวันได้
ที่

ตัวชี้วัด

1. 1.เข้าใจหลักการ ความสาคัญ
และจุดมุ่งหมายของการฟัง
และดู
2.จับใจความสาคัญ และสรุป
ความจากเรื่องที่ฟังและดู
3.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาท
ในการฟัง และดู
2. 1. เข้าใจความสาคัญ และ
ลักษณะการพูดที่ดี
2. พูดแสดงความรู้ ความคิด
ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม
3. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาท
ในการพูด

เนื้อหำ
1. หลักการความสาคัญและ
จุดมุ่งหมายของการฟัง และดู
2. การจับใจความสาคัญจากการ
ฟัง และดู
3.การสรุปความจากการฟังและดู
4. มารยาทในการฟัง และดู
1.หลักการความสาคัญและ
จุดมุ่งหมายของการพูด
2. การเตรียมการพูดและ
ลักษณะการพูดที่ดี
3. การพูดในโอกาสต่าง ๆ
- การพูดอวยพร
- การพูดขอบคุณ
- การพูดแสดงความเสียใจ/ดีใจ
- การพูดต้อนรับ
- การพูดรายงาน
4. มารยาทในการพูด

เนื้อหำง่ำย เนื้อหำ เนื้อหำยำก
ด้วยตนเอง ปำนกลำง นำมำสอน
หมำยเหตุ
(กรต.) (พบกลุ่ม) เสริม (ส.ส.)
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ที่

ตัวชี้วัด

3. 1.เข้าใจความสาคัญ หลักการ
และจุดมุ่งหมายของการอ่าน
ทั้งอ่านออกเสียงและอ่าน
ในใจ
2. อ่านออกเสียงคา ข้อความ
บทสนทนา เรื่องสั้น บทร้อย
กรอง และบทร้องเล่น บท
กล่อมเด็ก
3. อธิบายความหมายของคา
และข้อความที่อ่าน
4. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาท
ในการอ่านและมีนิสัยรักการ

เนื้อหำ

1.ความสาคัญ หลักการ และ
จุดมุ่งหมายของการอ่านออกเสียง
และ การอ่านในใจ
2. การอ่านร้อยแก้ว
2.1 การอ่านออกเสียง
2.2 การอ่านข้อความ
บทความ เรื่องสั้น และบทกล่อม
เด็ก
2.3 การอ่านจับใจความ
สาคัญ
2.4 การอ่านเพื่อแสดงความ
คิดเห็นและ สรุปความ
3. การอ่านร้อยกรอง
3.1 การอ่านคาคล้องจอง บท
กล่อมเด็ก นิทาน เพลงพื้นบ้าน
3.2 การอ่านกลอนสุภาพ
4. การเลือกอ่านหนังสือและ
ประโยชน์ของการอ่าน
5. การสร้างนิสัยรักการอ่าน
และมารยาทในการอ่านที่ดี
4. 1. เข้าใจหลักการเขียน และ 1. หลักการเขียน ความสาคัญ
เห็นความสาคัญของการเขียน ของการเขียน
2. รู้จักอักษรไทย เขียนสะกด 2. การเขียนอักษรไทย
คา และรู้ความหมายของคา (พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
คาคล้องจอง และประโยค
ตัวเลขไทย)
3. เขียนสื่อสารใน
3. การเขียนสะกดคาและ
ชีวิตประจาวัน จดบันทึก
ความหมายของคา
โดยใช้คาถูกต้อง ชัดเจน

เนื้อหำง่ำย เนื้อหำ เนื้อหำยำก
ด้วยตนเอง ปำนกลำง นำมำสอน
หมำยเหตุ
(กรต.) (พบกลุ่ม) เสริม (ส.ส.)
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ที่

ตัวชี้วัด

4. 4. เขียนเรียงความ ย่อความ
จดหมาย ได้ตามรูปแบบ
5. เขียนรายงานการค้นคว้า
สามารถอ้างอิงแหล่งความรู้
6. กรอกแบบรายการต่างๆ
7. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาท
ในการเขียนและมีการจด
บันทึกอย่างสม่าเสมอ
8. อธิบายการใช้เสียง และ
รูปอักษรไทย อักษร 3 หมู่
และการผันวรรณยุกต์ได้
9. อธิบายเกี่ยวกับคา การ
สะกดคา พยางค์ และประโยค
ได้ถูกต้อง
10. บอกความหมายของ
สานวน คาพังเพย สุภาษิต คา
ราชาศัพท์ คาสุภาพ และ
นาไปใช้ได้ถูกต้อง
5 1. อธิบายการใช้เสียง และ
รูปอักษรไทย อักษร 3 หมู่
และการผันวรรณยุกต์ได้
2. อธิบายเกี่ยวกับคา การ
สะกดคา พยางค์ และประโยค
ได้ถูกต้อง
3. ใช้เครื่องหมายวรรคตอน
และอักษรย่อได้ถูกต้อง
4. บอกประโยชน์การใช้
พจนานุกรม

เนื้อหำ

เนื้อหำง่ำย เนื้อหำ เนื้อหำยำก
ด้วยตนเอง ปำนกลำง นำมำสอน
หมำยเหตุ
(กรต.) (พบกลุ่ม) เสริม (ส.ส.)

4. การเขียนสื่อสาร
- การเขียนประวัติตนเอง
- การเขียนบันทึกประจาวัน
- การเขียนเล่าเรื่อง ข่าว
เหตุการณ์
5. การเขียนตามรูปแบบ
- การเขียนเรียงความ
- การเขียนย่อความ
- การเขียนจดหมาย
(การใช้จดหมายเล็กทรอนิกส์)
6. การเขียนรายงานการค้นคว้า
และอ้างอิงความรู้
7. การเขียนกรอกรายการ
(แบบฟอร์ม)
8. การปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาท
ในการเขียนและมีนิสัยรัก
การเขียน



1.เสียงและรูปอักษรไทย
(พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์)
2.การผันอักษร 3 หมู่
(ไตรยางศ์)
3.พยางค์และคา
4.คาในมาตราตัวสะกด 9 มาตรา
5.ชนิดและหน้าที่ของคา 7 ชนิด
6.โครงสร้างและชนิดของ
ประโยค
7. เครื่องหมายวรรคตอน
8. การใช้พจนานุกรม
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ที่

ตัวชี้วัด

5. 5. บอกความหมายของ
สานวน คาพังเพย สุภาษิต คา
ราชาศัพท์ คาสุภาพ และ
นาไปใช้ได้ถูกต้อง เหมาะสม
6. บอกลักษณะคาไทยคา
ภาษาถิ่น และคา
ภาษาต่างประเทศ ที่มีใช้ใน
ภาษาไทย
6. 1. อธิบายถึงประโยชน์
และคุณค่าของนิทาน
นิทานพื้นบ้าน วรรณกรรม
และวรรณกรรมในท้องถิ่น

7. 1.ใช้ความรู้การพูดภาษาไทย
เป็นช่องทางในการประกอบ
อาชีพ
2.ใช้ความรู้การเขียน
ภาษาไทยเป็นช่องทางการ
ประกอบอาชีพ

เนื้อหำ
9. ความหมายและการใช้สานวน
คาพังเพย สุภาษิต คาราชาศัพท์
และคาสุภาพ
10. การใช้ภาษาที่เหมาะสม กับ
บุคคล สถานการณ์ วัฒนธรรม
ประเพณี
11. ลักษณะของคาไทย คา
ภาษาถิ่น คาภาษา ต่างประเทศ
ที่มีใช้ในภาษาไทย
1. เรื่องราว นิทาน นิทาน
พื้นบ้านและวรรณกรรมท้องถิ่น
2. เรื่องราววรรณคดีที่มี ความ
หลากหลาย
กลอนบทละคร (สังข์ทอง)
กลอนนิทาน (พระอภัยมณี)
- กลอนเสภา (ขุนช้าง ขุนแผน
1.ภาษาไทยด้านการพูดกับ
ช่องทางการประกอบอาชีพ
2.ภาษาไทยด้านการเขียนกับ
ช่องทางการประกอบอาชีพ

เนื้อหำง่ำย เนื้อหำ เนื้อหำยำก
ด้วยตนเอง ปำนกลำง นำมำสอน
หมำยเหตุ
(กรต.) (พบกลุ่ม) เสริม (ส.ส.)
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วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด
1.เข้าใจหลักการ ความสาคัญ
และจุดมุ่งหมายของการฟัง
และดู
2.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทใน
การฟัง และดู

แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)
สาระความรู้พื้นฐาน รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา พท11001
ระดับ ประถมศึกษา จานวน 3 หน่วยกิต
หัวเรื่อง การฟัง การดู
เนื้อหาสาระการเรียนรู้
กิจกรรม
1. หลักการความสาคัญและ
1.ให้ผู้เรียนค้นคว้าเกี่ยวกับ ความสาคัญ
จุดมุ่งหมายของการฟัง และดู
และจุดมุ่งหมายของการฟัง และดู
2. มารยาทในการฟัง และดู
เรียนรู้ด้วยตนเอง
2.ให้ผู้เรียนสามารถพูดนาเสนอความรู้
แสดงความคิดเห็น สร้างความเข้าใจ
โน้มน้าวใจ ปฏิเสธ ในโอกาสต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม

แหล่งเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. หนังสือแบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล
5. แหล่งเรียนรู้ชุมชน

หมายเหตุ

20

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด
1.เข้าใจหลักการ ความสาคัญ
และลักษณะพูดที่ดี
2.เข้าใจหลักการความรู้
ความคิด ความรู้สึกได้อย่าง
เหมาะสม
3.มารยาทในการพูด

แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)
สาระความรู้พื้นฐาน รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา พท11001
ระดับ ประถมศึกษา จานวน 3 หน่วยกิต
หัวเรื่อง การพูด
เนื้อหาสาระการเรียนรู้
กิจกรรม
1. หลักการความสาคัญและ
1.ให้ผู้เรียนค้นคว้าเกี่ยวกับ ความสาคัญ
จุดมุ่งหมายของการพูด
และจุดมุ่งหมายของการพูด และดู
2. การเตรียมการพูดและลักษณะ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
การพูดที่ดี
2.ให้ผู้เรียนสามารถ เตรียมการพูดและ
ลักษณะการพูดที่ดี

แหล่งเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. หนังสือแบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล
5. แหล่งเรียนรู้ชุมชน

หมายเหตุ
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วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด
1.เข้าใจความสาคัญหลักการ
และจุดมุ่งหมายของการอ่าน
ออกเสียงและการอ่านในใจ
2.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทใน
การอ่านและมีนิสัยการอ่าน

แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)
สาระความรู้พื้นฐาน รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา พท11001
ระดับ ประถมศึกษา จานวน 3 หน่วยกิต
หัวเรื่อง การอ่าน
เนื้อหาสาระการเรียนรู้
กิจกรรม
1. หลักการความสาคัญ
1.ให้ผู้เรียนค้นคว้าเกี่ยวกับ ความสาคัญ
จุดมุ่งหมายของการอ่านออกเสียง
และจุดมุ่งหมายของการอ่าน และ
และการอ่านในใจ
มารยาท
2.หลักการความสาคัญเลือกอ่าน
ในการอ่านและมีนิสัย เรียนรู้ด้วยตนเอง
หนังสือและประโยชน์ของการอ่าน 2.ให้ผู้เรียนสามารถเลือก อ่านหนังสือ
3. การสร้างนิสัยรักการอ่านและ
และประโยชน์ของการอ่านได้อย่าง
มารยาทในการอ่านที่ดี
ถูกต้อง

แหล่งเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. หนังสือแบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล
5. แหล่งเรียนรู้ชุมชน

หมายเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)
สาระความรู้พื้นฐาน รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา พท11001
ระดับ ประถมศึกษา จานวน 3 หน่วยกิต
หัวเรื่อง การเขียน
วัน/เดือน/ปี
ตัวชี้วัด
เนื้อหาสาระการเรียนรู้
กิจกรรม
1.เข้าใจหลักการและ
1. หลักการเขียน ความสาคัญของการ 1.ให้ผู้เรียนค้นคว้าเกี่ยวกับ ความสาคัญ
ความสาคัญการเขียน
เขียน
และหลักการรู้จักอักษรไทย เขียนสื่อสาร
2. เข้าใจหลักการรู้จักอักษรไทย 2. การเขียนอักษรไทย (พยัญชนะ เขียนเรียงความ ย่อความจดหมายและ
เขียนสะกดคา และรู้ความหมาย สระ วรรณยุกต์ ตัวเลขไทย)
บอกความหมายของสานวน คาพังเพย
ของคา คาคล้องจอง และ
3. การเขียนสะกดคาและความหมาย สุภาษิต คา เรียนรู้ด้วยตนเอง
ประโยค
ของคา
2.ให้ผู้เรียนสามารถพูดนาเสนอความรู้
3. เขียนสื่อสารในชีวิตประจาวัน 4. การเขียนสื่อสาร
แสดงความคิดเห็น เขียนเรียงความ
จดบันทึกโดยใช้คาถูกต้อง
- การเขียนประวัติตนเอง
ไดอย่างถูกต้อง
ชัดเจน
- การเขียนบันทึกประจาวัน
4. เขียนเรียงความ ย่อความ
- การเขียนเล่าเรื่อง
จดหมาย ได้ตามรูปแบบ
ข่าว เหตุการณ์
5. กรอกแบบรายการต่างๆ
6. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทใน 6. การเขียนรายงานการค้นคว้าและ
การเขียนและมีการจดบันทึก
อ้างอิงความรู้
อย่างสม่าเสมอ

แหล่งเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. หนังสือแบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล
5. แหล่งเรียนรู้ชุมชน

หมายเหตุ
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วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด
7. อธิบายการใช้เสียง และ
รูปอักษรไทย อักษร 3 หมู่ และ
การผันวรรณยุกต์ได้
8. อธิบายเกี่ยวกับคา การสะกด
คา พยางค์ และประโยคได้ถูกต้อง
9. บอกความหมายของสานวน
คาพังเพย สุภาษิต คาราชาศัพท์
คาสุภาพ และนาไปใช้ได้ถูกต้อง

เนื้อหาสาระการเรียนรู้
7. การเขียนกรอกรายการ
(แบบฟอร์ม)
8. การปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาท ใน
การเขียนและมีนิสัยรักการเขียน

กิจกรรม

แหล่งเรียนรู้

หมายเหตุ
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วัน/เดือน/ปี

แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)
สาระความรู้พื้นฐาน รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา พท11001
ระดับ ประถมศึกษา จานวน 3 หน่วยกิต
หัวเรื่อง หลักการใช้ภาษา
ตัวชี้วัด
เนื้อหาสาระการเรียนรู้
กิจกรรม
1. อธิบายการใช้เสียง และ
1.โครงสร้างและชนิดของประโยค
1.ให้ผู้เรียนค้นคว้าเกี่ยวกับ อธิบายการ
รูปอักษรไทย อักษร 3 หมู่
2. เครื่องหมายวรรคตอน
ใช้เสียง และรูปอักษรไทย คา การ
และการผันวรรณยุกต์ได้
3. การใช้พจนานุกรม
สะกดคา พยางค์ และประโยคบอก
2. อธิบายเกี่ยวกับคา การสะกด 4. ความหมายและการใช้สานวน
ความหมายของสานวน คาพังเพย
คา พยางค์ และประโยคได้ถูกต้อง คาพังเพย สุภาษิต คาราชาศัพท์ สุภาษิตและลักษณะคาไทยคาภาษาถิ่น
4. บอกประโยชน์การใช้
และคาสุภาพ
และคาภาษาต่างประเทศ
พจนานุกรม
5. การใช้ภาษาที่เหมาะสม กับ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
5. บอกความหมายของสานวน
บุคคล สถานการณ์ วัฒนธรรม
2.ให้ผู้เรียนสามารถพูดนาเสนอความรู้
คาพังเพย สุภาษิต คาราชา
ประเพณี
ความหมายของสานวน คาพังเพย
ศัพท์ คาสุภาพ และนาไปใช้ 6. ลักษณะของคาไทย คาภาษาถิ่น สุภาษิตและลักษณะคาไทยคาภาษาถิ่น
ได้ถูกต้อง เหมาะสม
คาภาษา ต่างประเทศที่มีใช้ใน
ได้อย่างถูกต้อง
6. บอกลักษณะคาไทยคาภาษา ภาษาไทย
ถิ่น และคาภาษาต่างประเทศ
ที่มีใช้ในภาษาไทย

แหล่งเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. หนังสือแบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล
5. แหล่งเรียนรู้ชุมชน

หมายเหตุ

25

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด
1.อธิบายการให้ความรู้การพูด
ภาษาไทยเป็นช่องทางในการ
ประกอบอาชีพ

แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)
สาระความรู้พื้นฐาน รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา พท11001
ระดับ ประถมศึกษา จานวน 3 หน่วยกิต
หัวเรื่อง ภาษาไทยกับการประกอบอาชีพ
เนื้อหาสาระการเรียนรู้
กิจกรรม
1.ความสาคัญและหลักการ
1.ให้ผู้เรียนค้นคว้าเกี่ยวกับ ความสาคัญ
ภาษาไทย
และหลักการภาษาไทยด้านการพูดกับ
ด้านการพูดกับช่องทางการประกอบ ช่องทางการประกอบอาชีพเรียนรู้ด้วย
อาชีพ
ตนเอง
2.ให้ผู้เรียนสามารถพูดนาเสนอความรู้
ด้านการพูดกับช่องทางการประกอบ
อาชีพได้

แหล่งเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. หนังสือแบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล
5. แหล่งเรียนรู้ชุมชน

หมายเหตุ
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ตำรำงวิเครำะห์เนื้อหำ
หลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
ระดับประถมศึกษำ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562
สำระทักษะกำรดำเนินชีวิต รำยวิชำเศรษฐกิจพอเพียง รหัส ทช11001 จำนวน 1 หน่วยกิต
กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม สำนักงำน กศน.จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
รู้ เข้าใจ ยอมรับ เห็นคุณค่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถประยุกต์ใช้ในครอบครัว และมี
ภูมิคุ้มกันในการดาเนินชีวิตของตนเองและครอบครัวอย่างมีความสุข
เนื้อหำง่ำย เนื้อหำ เนื้อหำยำก
ด้วยตนเอง ปำนกลำง นำมำสอน
ที่
ตัวชี้วัด
เนื้อหำ
หมำยเหตุ
(กรต.) (พบกลุ่ม) เสริม (ส.ส.)
1. รู้เข้าใจประวัติ ความเป็นมา ประวัติ ความเป็นมา
ความหมาย แนวคิด หลักการ ความหมาย แนวคิด หลักการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. 1. อธิบายแนวทางในการนา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตของ
ตนเองครอบครัว
2. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3. วิเคราะห์สภาพรายรับ
รายจ่ายของรอบครัวได้
4.วางแผนการจัดทาบันทึก
รายรับรายจ่ายของตนเองและ
ครอบครัวอย่างเป็นระบบ
5.อธิบายวิธีการลดรายจ่าย
และเพิ่มรายได้ของครอบครัว
6. ให้คาแนะนา สมาชิกใน
ครอบครัวเห็นคุณค่าและ
นาไปประยุกต์ใช้การดาเนิน
ชีวิตได้

1. แนวทางในการนาปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตของ
ตนเองและครอบครัว
2. การดาเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3. รายรับ – รายจ่ายของตนเอง
และครอบครัว
4. การวางแผนการใช้จ่ายของ
ตนองและครอบครัว
5. การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
จากกรณีต่าง ๆ เช่น
- การประหยัด อดออม
- การใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์
- การปฏิบัติตนเป็นผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค
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ที่

ตัวชี้วัด

เนื้อหำ
6. หลักในการให้คาแนะนา
สมาชิกในครอบครัวเห็นคุณค่า
ของการนาเอาหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน การดาเนิน
ชีวิต

เนื้อหำง่ำย เนื้อหำ เนื้อหำยำก
ด้วยตนเอง ปำนกลำง นำมำสอน
หมำยเหตุ
(กรต.) (พบกลุ่ม) เสริม (ส.ส.)
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วัน/เดือน/ปี

แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)
สาระทักษะการดาเนินชีวิต รายวิชา เศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา ทช11001
ระดับ ประถมศึกษา จานวน 1 หน่วยกิต
หัวเรื่อง ความพอเพียง
ตัวชี้วัด
เนื้อหาสาระการเรียนรู้
กิจกรรม
1. ให้นักศึกษาแนวคิด หลักการ
1.รู้เข้าใจประวัติ ความเป็นมา 1. แนวคิด หลักการ ความหมาย
ความหมายหลักแนวคิดปรัชญา 2. ความสาคัญปรัชญาของเศรษฐกิจ ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่ง เรียนรู้
ของเศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง

ต่างๆ / ห้องสมุด / อินเตอร์เน็ต เรื่อง
2.1 แนวคิด หลักการ ความหมาย
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ให้นักศึกษาจดบันทึกเป็นรายงาน
นาเสนอในการพบกลุ่ม เก็บเข้าแฟ้มสะสม
งาน

แหล่งเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. หนังสือแบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล
5. แหล่งเรียนรู้ชุมชน

หมายเหตุ
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วัน/เดือน/ปี

แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)
สาระทักษะการดาเนินชีวิต รายวิชา เศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา ทช11001
ระดับ ประถมศึกษา จานวน 1 หน่วยกิต
หัวเรื่อง ครอบครัวพอเพียง
ตัวชี้วัด
เนื้อหาสาระการเรียนรู้
กิจกรรม
1. อธิบายแนวทางในการนา
1.รายรับ – รายจ่ายของตนเองและ 1.ให้นักศึกษาศึกษาความสาคัญของการทา
รายรับ – รายจ่ายของตนเองและครอบครัว
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ครอบครัว
2.ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
ไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตของ
2.การวางแผนการจัดทาการวาง
ต่างๆ / ห้องสมุด / อินเตอร์เน็ต เรื่อง
ตนเองครอบครัว
แผนการใช้จ่ายบันทึกรายรับ –
- การวางแผนการจัดทา การวาง
2. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา รายจ่ายของตนองและครอบครัว
แผนการใช้จา่ ยบันทึก รายรับ –
ของเศรษฐกิจพอเพียง
รายจ่ายของตนองและครอบครัว
3. วิเคราะห์สภาพรายรับ
3. ให้นักศึกษาจดบันทึกเป็นรายงาน
รายจ่ายของครอบครัวได้
นาเสนอในการพบกลุ่ม เก็บเข้าแฟ้มสะสม
งาน

แหล่งเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. หนังสือแบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล
5. แหล่งเรียนรู้ชุมชน

หมายเหตุ
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ตำรำงวิเครำะห์เนื้อหำ
หลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
ระดับประถมศึกษำ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562
สำระควำมรู้พื้นฐำน รำยวิชำวัสดุศำสตร์ 1 รหัส พว12011 จำนวน 2 หน่วยกิต
กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม สำนักงำน กศน.จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งมีชีวิต
ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น สาร แรง พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกและดารา
ศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวิต
ที่

ตัวชี้วัด

1. 1. อธิบายความหมายของ
วัสดุศาสตร์ได้
2. จาแนกประเภทของวัสดุได้
3. บอกประโยชน์ของวัสดุที่
ใช้ในชีวิตประจาวันได้

เนื้อหำ
1. วัสดุในชีวิตประจาวัน
1.1 ความหมายของวัสดุ
ศาสตร์
1.2 ประเภทของวัสดุ
1.3 ประโยชน์ของวัสดุ

2. 1. นาความรู้เรื่องความแข็ง 2. สมบัติของวัสดุ
ของวัสดุไปใช้ใน
2.1 ความแข็ง
ชีวิตประจาวันได้
2.2 ความเหนียว
2. อธิบายสมบัติความเหนียว
2.3 ความยืดหยุน่
ของวัสดุได้
2.4 การนาความร้อน
3. ทดลองสมบัติความยืดหยุ่น 2.5 การนาไฟฟ้า
ของวัสดุได้
2.6 ความหนาแน่น
4. นาความรู้เรื่องสมบัติของ
วัสดุด้านความยืดหยุ่นไปใช้
ประโยชน์ได้
5. จาแนกสมบัติการนาความ
ร้อนของวัสดุได้

เนื้อหำง่ำย เนื้อหำ เนื้อหำยำก
ด้วยตนเอง ปำนกลำง นำมำสอน
หมำยเหตุ
(กรต.) (พบกลุ่ม) เสริม (ส.ส.)
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ที่

ตัวชี้วัด

2. 6. นาความรู้เรื่องการนาความ
ร้อนของวัสดุไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
7. อธิบายสมบัติการนาไฟฟ้า
ของวัสดุได้
8. นาความรู้เรื่องการนาไฟฟ้า
ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
9. คานวณหาค่าความ
หนาแน่นของวัสดุได้
3. 1. อธิบายความหมาย
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมได้
2. อธิบายวิธีการเลือกใช้วัสดุ
ในชีวิตประจาวันได้
3. อธิบายความหมาย
สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้
4. อธิบายผลกระทบที่เกิดจาก
การใช้วสั ดุในชีวิตประจาวันได้
5. ระบุวัสดุอันตรายใน
ชีวิตประจาวันได้
6. แก้ปัญหาที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบจากการใช้วัสดุใน
ชีวิตประจาวันได้
7. วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิด
จากการใช้วัสดุใน
ชีวิตประจาวันได้

เนื้อหำ

3. การเลือกใช้และผลกระทบ
จากการใช้วัสดุ
3.1 การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
3.2 ผลกระทบจากการใช้วัสดุใน
ชีวิตประจาวัน

เนื้อหำง่ำย เนื้อหำ เนื้อหำยำก
ด้วยตนเอง ปำนกลำง นำมำสอน
หมำยเหตุ
(กรต.) (พบกลุ่ม) เสริม (ส.ส.)
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ที่

ตัวชี้วัด

เนื้อหำ

4. 1. บอกความหมายของการ 4. การจัดการและกาจัดวัสดุที่ใช้
จัดการวัสดุด้วยหลัก 3R ได้ แล้ว
2. อธิบายวิธีการจัดการวัสดุที่ 4.1 การจัดการวัสดุที่ใช้แล้ว
ใช้แล้วด้วยหลัก 3R ได้
3. บอกระยะเวลาการย่อย
สลายของวัสดุที่ใช้แล้วได้
4. อธิบายวิธีการกาจัดและ
ทาลายวัสดุที่ใช้แล้วได้
5. กาจัดวัสดุที่ใช้แล้วอย่าง
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลได้

เนื้อหำง่ำย เนื้อหำ เนื้อหำยำก
ด้วยตนเอง ปำนกลำง นำมำสอน
หมำยเหตุ
(กรต.) (พบกลุ่ม) เสริม (ส.ส.)
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วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด
1. อธิบายความหมายของวัสดุ
ศาสตร์ได้
2. จาแนกประเภทของวัสดุได้
3. บอกประโยชน์ของวัสดุที่ใช้
ในชีวิตประจาวันได้

แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)
สาระความรู้พื้นฐาน รายวิชา วัสดุศาสตร์ 1 รหัสวิชา พว12011
ระดับ ประถมศึกษา จานวน 2 หน่วยกิต
หัวเรื่อง วัสดุในชีวิตประจาวัน
เนื้อหาสาระการเรียนรู้
กิจกรรม
1. ให้นักศึกษาแนวคิด หลักการ
1.1 ความหมาย
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ประเภทของวัสดุ
2. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่ง
1.3 ประโยชน์ของวัสดุ

เรียนรู้ต่างๆ / ห้องสมุด /
อินเตอร์เน็ต เรื่อง
2.1 แนวคิด หลักการ ความหมาย
ของวัสดุ
2.2 ประเภทของวัสดุและประโยชน์ของ
วัสดุศาสตร์
3. ให้นักศึกษาจดบันทึกเป็นรายงาน
นาเสนอในการพบกลุ่ม เก็บเข้า
แฟ้มสะสมงาน

แหล่งเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. หนังสือแบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล
5. แหล่งเรียนรู้ชุมชน

หมายเหตุ
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วัน/เดือน/ปี

แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)
สาระความรู้พื้นฐาน รายวิชา วัสดุศาสตร์ 1 รหัสวิชา พว12011
ระดับ ประถมศึกษา จานวน 2 หน่วยกิต
หัวเรื่อง สมบัติของวัสดุในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด
เนื้อหาสาระการเรียนรู้
กิจกรรม
1. นาความรู้เรื่องความแข็งของ 1 อธิบายสมบัติต่างๆของวัสดุได้
1. ให้นักศึกษาแนวคิด หลักการ
วัสดุไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทาการ
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
2. อธิบายสมบัติความเหนียว ทดลองเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุได้
2. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่ง เรียนรู้
ของวัสดุได้
เช่น ความแข็ง ความเหนียว ความ ต่างๆ / ห้องสมุด / อินเตอร์เน็ต เรื่อง
3. ทดลองสมบัติความยืดหยุ่น ยึดหยุ่น
1. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายสมบัติต่างๆ
ของวัสดุได้
ของวัสดุได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทาการ
ทดลองเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุได้ เช่น
ความแข็ง ความเหนียว ความยึดหยุ่น
3. ให้นักศึกษาจดบันทึกเป็นรายงาน
นาเสนอในการพบกลุ่ม เก็บเข้าแฟ้ม
สะสมงาน

แหล่งเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. หนังสือแบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล
5. แหล่งเรียนรู้ชุมชน

หมายเหตุ
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วัน/เดือน/ปี

แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)
สาระความรู้พื้นฐาน รายวิชา วัสดุศาสตร์ 1 รหัสวิชา พว12011
ระดับ ประถมศึกษา จานวน 2 หน่วยกิต
หัวเรื่อง สมบัติของวัสดุ
ตัวชี้วัด
เนื้อหาสาระการเรียนรู้
กิจกรรม
6. นาความรู้เรื่องการนาความ 1.1 การนาความร้อน
1. ให้นักศึกษาแนวคิด หลักการ
ร้อนของวัสดุไปใช้ใน
1.2 ความหนาแน่น
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
ชีวิตประจาวันได้
1.3 การนาไฟฟ้า
2. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่ง เรียนรู้
7. อธิบายสมบัติการนาไฟฟ้า
ต่างๆ / ห้องสมุด / อินเตอร์เน็ต เรื่อง
ของวัสดุได้
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวคิดของ
8. นาความรู้เรื่องการนาไฟฟ้า
สมบัติต่างๆของวัสดุในชีวิตประจาวัน
ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
2.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคานวณหา
9. คานวณหาค่าความหนาแน่น
ค่าความหนาแน่นของวัสดุได้ของวัสดุ
ของวัสดุได้
ศาสตร์
3. ให้นักศึกษาจดบันทึกเป็นรายงาน
นาเสนอในการพบกลุ่ม เก็บเข้า
แฟ้มสะสมงาน

แหล่งเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. หนังสือแบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล
5. แหล่งเรียนรู้ชุมชน

หมายเหตุ
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หนังสืออ้ำงอิง
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้ รายวิชา ทักษะการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษา นวตสาร .2554
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้ความรู้พื้นฐาน รายวิชา ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา นวตสาร .2554
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้ทักษะชีวิต รายวิชา เศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นประถมศึกษา นวตสาร .2554

37

คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษำ
นางจิราภรณ์ อุทัยศรี
นางนภาวรรณ ธรฤทธิ์
นายจักรพันธ์ นวลสุทธิ์
นายไพบูลย์ ศักดา
นายธเนศ สุขสวัสดิ์
นางสาวจุฑามาส ศุภลักษณ์
นางสาวภูริชชญา สุดสาย

ผูอ้ านวยการ กศน.อาเภอคีรีรัฐนิคม
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ
ครู
ครูอาสาสมัคร กศน.
ครูอาสาสมัคร กศน.
ครูอาสาสมัคร กศน.
ครูอาสาสมัคร กศน.

ผู้จัดทำ
นายชัญญาพัฒน์ ทิพรัตน์
นายกฤษฏา ภิรอด
นายพีระพงษ์ คาจันทร์
นายวงวิทย์ ศักดา
นายธนสร รัชชะ
นางบุบผา คีรีมา
นางอโณทัย คาจันทร์
นางสาวภิญญดา ศรีคิรินทร์
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