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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการเสริมความรู/การสอนเสริม

2

แผนการจัดกิจกรรมเรียนรูโดยการเสริมความรู/สอนเสริม
วิทยาศาสตร รหัสวิชา พว 11001

3

การวิเคราะหเนื้อหา
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
สาระความรูพื้นฐาน รายวิชา วิทยาศาสตร รหัสวิชา พว 11001 จํานวน 3 หนวยกิต
กศน.อําเภอคีรีรัฐนิคม สํานักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎรธานี
มาตรฐานการเรียนรู
มีความรู ความเขาใจ ทักษะ และเห็นคุณคาเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งมีชีวิต ระบบ
นิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในทองถิ่นและประเทศ สาร แรง พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก และ
ดาราศาสตรมีจิตวิทยาศาสตรและนําความรูไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิต
ที่
1

เนื้อหางาย เนื้อหา เนื้อหายาก
ตัวชี้วัด
เนื้อหา
ดวยตัวเอง ปานกลาง นํามาสอน หมายเหตุ
(กรต.)
(พบกลุม) เสริม (ส.ส.)
1. อธิบายธรรมชาติ
1. กระบวนการทางวิทยาศาสตร

และความสําคัญของ
1.1 ความหมายและความสําคัญ
วิทยาศาสตรและ
ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีได
1.2 กระบวนการทาง
2. อธิบายกระบวนการ วิทยาศาสตร
ทางวิทยาศาสตร
1.2.1วิธีการทางวิทยาศาสตร 5
3. นําความรู และ
ขั้น
กระบวนการทาง
1.2.2 ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรไปใช
วิทยาศาสตร 13 ทักษะ
แกปญหาตางๆ ได
1.2.3 เจตคติทาง
4. เกิดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร 6 ลักษณะ
วิทยาศาสตร
1.2.4 จิตวิทยาศาสตร

5. มีจิตวิทยาศาสตร 2. เทคโนโลยี
2.1 ความหมาย และความสําคัญ
6. เลือกใชเทคโนโลยี
2.2 เทคโนโลยีกบั ชีวิต
ไดอยางเหมาะสม

7. ใชวัสดุ และอุปกรณ 3. อุปกรณทางวิทยาศาสตร
3.1 ประเภท
ทางวิทยาศาสตรบาง
3.2 วิธีใชอุปกรณ
ชนิด
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ที่

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

2

1. อธิบายประเภท
การเลือกหัวขอ
วิธีดําเนินการและการ
นําเสนอโครงงาน
2. นําความรูเกี่ยวกับ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและ
โครงงานไปใช
3. เกิดกระบวนการ
กลุม
1. บอกลักษณะ และ
การจัดกลุมของ
สิ่งมีชีวิตในทองถิ่นได
2. อธิบายเกี่ยวกับ
ประเภทและหนาที่ของ
ราก ใบ ลําตน ใบดอก
และผลของพืชทองถิ่น
ที่เหมาะสมตอการ
ดํารงชีวิตใน
สิ่งแวดลอมที่แตกตาง
กัน
3.อธิบายเกี่ยวกับ
ปจจัยที่จําเปนตอการ
ดํารงชีวิตของพืช
4.อธิบายวิธีการขยาย
พันธพืชดวยวิธีการ
ตางๆ
5.จําแนกพืชในทองถิ่น
ได

1. โครงงานวิทยาศาสตร
1.1 ประเภทของโครงงาน
1.2 การเลือกหัวขอโครงงาน
1.3 การเขียนโครงงาน
1.4 การวางแผนการกระทํ า
โครงงาน
1.5 การนําเสนอโครงงาน

3

1. บอกลักษณะ และการจัดกลุม
ของสิ่งมีชีวิตในทองถิ่นได
2.พืช
2.1 ประเภทของพืช
2.2 ลักษณะภายนอกของ
สวนประกอบตางๆ ของพืช
2.3 หนาที่ของสวนประกอบของ
พืช
2.4 ปจจัยที่จําเปนตอการ
ดํารงชีวิต ของพืช
2.5 การขยายพันธพืช
2.6 พืชในทองถิ่น
3.สัตว
3.1 การแบงประเภทของสัตว
3.2 โครงสรางและหนาที่ของ
อวัยวะสัตว
3.3 ปจจัยทีจ่ ําเปนตอการ
เจริญเติบโตของสัตว
3.4 การขยายพันธสัตวและ
การนําไปใชประโยชน

เนื้อหางาย เนื้อหา เนื้อหายาก
ดวยตัวเอง ปานกลาง นํามาสอน หมายเหตุ
(กรต.)
(พบกลุม) เสริม (ส.ส.)
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ที่

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

4

1. อธิบาย
ความสัมพันธของกลุม
สิ่งมีชีวิตตางๆ กับ
สภาพแวดลอม
2. อธิบาย
ความสัมพันธของ
สิ่งมีชีวิตในหวงโซ
อาหาร
3. .อธิบาย
ความสัมพันธระหวาง
สภาพแวดลอมใน
ทองถิ่นกับการ
ดํารงชีวิตของสิง่ มีชีวิต

1. อธิบายความสัมพันธของกลุม
สิ่งมีชีวิตตางๆ กับสภาพแวดลอม
1.1 แหลงที่อยูอ าศัย
1.2 ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต
กับสิง่ มีชีวิต
1.3 ความสัมพันธของกลุม
สิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดลอม
2. หวงโซอาหาร
2.1 ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต
ในหวงโซอาหาร
2.2 การถายทอดพลังงานจาก
ผูผลิตสูผ ูบริโภค
3. ความสัมพันธระหวาง
สภาพแวดลอมกับการดํารงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิต
3.1 สภาพแวดลอมที่
เหมาะสมของสิง่ มีชีวิตในแตละ
แหลงที่อยู
3.2 ความสามารถในการ
ปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม

เนื้อหางาย เนื้อหา เนื้อหายาก
ดวยตัวเอง ปานกลาง นํามาสอน หมายเหตุ
(กรต.)
(พบกลุม) เสริม (ส.ส.)
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ที่

ตัวชี้วัด

เนื้อหา
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1. อธิบายผลกระทบ
ของการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ
และการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
2. อธิบายความหมาย
และประเภทของ
สิ่งแวดลอม
3. อธิบายการ
เปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดลอมในทองถิ่น
และเสนอแนวทางการ
ปองกันและแกไข

1. อธิบายความหมายและ
ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ.
โลก
1.1 ความหมายและประเภท
1.2 การใชทรัพยากรใน
ทองถิ่น
1.3 ผลกระทบการใช
ทรัพยากรในทองถิ่น
1.4 การดูแลรักษา
2. สิ่งแวดลอม
2.1 ความหมายและประเภท
2.2 การเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดลอมในทองถิ่น
2.3 การปองกันและแกไข
ปจจัยหาโลกรอน
1. การเกิดปรากฎการณ
ธรรมชาติ
1.1 เมฆ
1.2 หมอก
1.3 น้ําคาง
1.4 ฝน
1.5 ลูกเห็บ
1.6 กรณีน้ําคางแข็ง สาเหตุ
และผลกระทบ
2. การรายงานสภาพอากาศของ
ทองถิ่น
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1. บอกสภาพอากาศ
ของทองถิ่น

เนื้อหางาย เนื้อหา เนื้อหายาก
ดวยตัวเอง ปานกลาง นํามาสอน หมายเหตุ
(กรต.)
(พบกลุม) เสริม (ส.ส.)
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ที่

ตัวชี้วัด

7

1. . อธิบายความหมาย
ความสําคัญและความ
จําเปนในการใชสาร
2. อธิบายสมบัตทิ ั่วไป
ของสาร
3. จําแนกสารโดยใช
สถานะและการจัดเรียง
อนุภาค
4. อธิบายปจจัยที่มผี ล
ตอการเปลี่ยนแปลง
สถานะของสาร
1. อธิบายวิธีการและ
กระบวนการการแยก
สาร
2. เลือกใชวิธีการแยก
สารทีเ่ หมาะสมและ
นํามาใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน

8

เนื้อหา
1.ความหมายความสําคัญและ
ความจําเปนในการใชสาร
2. สมบัติทั่วไปของสาร
3. สถานะของสาร
4.การจัดเรียงอนุภาคของสาร
5.ปจจัยที่มผี ลตอการเปลี่ยน
สถานะของสาร

1. กระบวนการการแยกสาร
1.1. การกรองแบบตางๆ
1.2. การกลั่น
1.3. การระเหย
1.4. การตกตะกอน
1.5. การตกผลึก
1.6. การกลั่นลําดับสวน
1.7. การระเหิดหรือการระเหย
แหง
1.8. โคมาโตกราฟฟ
2.การแยกสารที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน

เนื้อหางาย เนื้อหา เนื้อหายาก
ดวยตัวเอง ปานกลาง นํามาสอน หมายเหตุ
(กรต.)
(พบกลุม) เสริม (ส.ส.)
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ที่

ตัวชี้วัด

7

1. . อธิบายความหมาย
ความสําคัญและความ
จําเปนในการใชสาร
2. อธิบายสมบัตทิ ั่วไป
ของสาร
3. จําแนกสารโดยใช
สถานะและการจัดเรียง
อนุภาค
4. อธิบายปจจัยที่มผี ล
ตอการเปลี่ยนแปลง
สถานะของสาร
1. อธิบายวิธีการและ
กระบวนการการแยก
สาร
2. เลือกใชวิธีการแยก
สารทีเ่ หมาะสมและ
นํามาใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน
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เนื้อหา
1.ความหมายความสําคัญและ
ความจําเปนในการใชสาร
2. สมบัติทั่วไปของสาร
3. สถานะของสาร
4.การจัดเรียงอนุภาคของสาร
5.ปจจัยที่มผี ลตอการเปลี่ยน
สถานะของสาร

1. กระบวนการการแยกสาร
1.1. การกรองแบบตางๆ
1.2. การกลั่น
1.3. การระเหย
1.4. การตกตะกอน
1.5. การตกผลึก
1.6. การกลั่นลําดับสวน
1.7. การระเหิดหรือการระเหย
แหง
1.8. โคมาโตกราฟฟ
2.การแยกสารที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน

เนื้อหางาย เนื้อหา เนื้อหายาก
ดวยตัวเอง ปานกลาง นํามาสอน หมายเหตุ
(กรต.)
(พบกลุม) เสริม (ส.ส.)
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ที่

ตัวชี้วัด

เนื้อหา
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1. อธิบายสมบัติของ
สารที่นํามาใชใน
ชีวิตประจําวันได
2. อธิบายกระบวนการ
การเขาสูรางกายของ
สารได
3. จําแนกประเภทของ
สาร และผลิตภัณฑที่
พบในชีวิตประจําวัน
4. อธิบายวิธีการใชสาร
ในชีวิตประจําวันบาง
ชนิดและผลกระทบที่
เกิดตอชีวิตและ
สิ่งแวดลอม
5. เลือกซื้อและเลือกใช
สารไดถูกตองและ
เหมาะสม

1. สมบัติของสารที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน
2. การเขาสูร างกายของสาร
3. ประเภทของสารที่พบใน
ชีวิตประจําวัน
4.สาร และผลิตภัณฑของสารที่
ใชในชีวิตประจําวัน
4.1 สารทําความสะอาด
4.2 สารทางเกษตร
4.3 ยารักษาโรค
4.4 สารปรุงแตงและสาร
ปนเปอ น
4.5ผลิตภัณฑเสริม
5. ผลกระทบทีเ่ กิดจากการใช
สารตอชีวิตและสิ่งแวดลอม
6. การเลือกซือ้ และการเลือกใช
สาร

เนื้อหางาย เนื้อหา เนื้อหายาก
ดวยตัวเอง ปานกลาง นํามาสอน หมายเหตุ
(กรต.)
(พบกลุม) เสริม (ส.ส.)








10

ที่
10

เนื้อหางาย เนื้อหา เนื้อหายาก
ตัวชี้วัด
เนื้อหา
ดวยตัวเอง ปานกลาง นํามาสอน หมายเหตุ
(กรต.)
(พบกลุม) เสริม (ส.ส.)

1. อธิบายความหมาย 1.ความหมายหนวยและประเภท
หนวยประเภทของแรง ของแรง

ผลที่เกิดจากการ
2. ผลของแรงทีก่ ระทําตอวัตถุ
กระทําของแรง ความ และประโยชนของแรง

ดัน แรงลอยตัว แรง
3. ความดัน
ดึงดูดของโลก และแรง 3.1 ความหมาย
เสียดทาน
3.2 ความดันของของเหลว
2. การนําแรงและการ
3.3 ความดันของอากาศ
เคลื่อนที่ไปใช
3.4 แรงลอยตัว

ประโยชนใน
4. แรงดึงดูดของโลกความหมาย
ชีวิตประจําวัน
ประโยชนและโทษของแรงดึงดูด
ของโลก

5. แรงเสียดทาน
5.1 ความหมาย ประโยชน
และโทษของแรงเสียดทาน
5.2 การนําแรงเสียดทานไปใช
ในชีวิตประจําวัน
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ครั้งที่
1

วัน เดือน ป

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง (กรต.)
สาระการเรียนรูพื้นฐาน รายวิชา วิทยาศาสตร รหัส พว11001 ภาคเรียนที่ 1/2563
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
ตัวชี้วัด
เนื้อหา
การจัดกระบวนการเรียนรู
1. อธิบายความหมายหนวย
ประเภทของแรง ผลทีเ่ กิดจากการ
กระทําของแรง ความดัน แรง
ลอยตัว แรงดึงดูดของโลกและแรง
เสียดทาน

1. ความหมายหนวยและ
ประเภทของแรง

แหลงเรียนรู

การวัดและ
ประเมินผล
ขั้นที่ 1 กําหนดสภาพปญหา
1. ใบความรู
- การสังเกต
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียนครูใหผเู รียนจับกลุม 2. หนังสือแบบเรียน
- การซักถาม
3 คนเลนกิจกรรมนันทนาการ
แหลงการเรียนรู/สืบคน - การมีสวนรวม
ขั้นที่ 2 แสวงหาความรู
ขอมูลเพิ่มเติม
- การตรวจผลงาน
2. ขั้นสอน ครูผูสอนอธิบายความหมาย
3. .หองสมุดประชาชน - บันทึกการ
เรียนรู
- เกี่ยวกับความหมายหนวยและ
4. กศน.ตําบล
ประเภทของแรง
5. แหลงขอมูล
- แรง ความดัน
สารสนเทศ
- แรงลอยตัว
6. internet
- แรงดึงดูดของโลก
7.แหลงเรียนรูชุมชน
- แรงเสียดทาน
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ครั้งที่

วัน เดือน ป

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู
3. ขั้นสรุปผล
- ครูและนักศึกษารวมกันสรุปองค
ความรูเรื่องความหมายหนวยและประเภท
ของแรงจากกิจกรรมที่ทํา
- ทดสอบหลังเรียน

แหลงเรียนรู

การวัดและ
ประเมินผล
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ครั้งที่
2

วัน เดือน ป

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง (กรต.)
สาระการเรียนรูพื้นฐาน รายวิชา วิทยาศาสตร รหัส พว11001 ภาคเรียนที่ 1/2563
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เรื่อง แรงและพลังงานเพื่อชีวิต
ตัวชี้วัด
เนื้อหา
การจัดกระบวนการเรียนรู
1. อธิบายอิทธิพลของดวงอาทิตย
และดวงจันทรที่มีผลตอการเกิด
ปรากฏการณทางดาราศาสตรบน
โลกและการนําไปใชได

1. พลังงานและประเภทของ
พลังงานที่ใชในชีวิตประจําวัน
2. พลังงานไฟฟา
2.1 แหลงกําเนิด
2.2 การเปลี่ยนรูป
2.3 ไฟฟาในบานวงจรไฟฟา
อยางงาย
2.5 ความปลอดภัยในการใช
ไฟฟาในครัวเรือน
2.6 การประหยัดและอนุรักษ
พลังงานไฟฟา

แหลงเรียนรู

การวัดและ
ประเมินผล
ขั้นที่ 1 กําหนดสภาพปญหา
1. ใบความรู
- การสังเกต
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียนครูใหผเู รียนจับกลุม 2. หนังสือแบบเรียน
- การซักถาม
3 คนเลนกิจกรรมตุกตาลมลุกสาร
แหลงการเรียนรู/สืบคน - การมีสวนรวม
ขั้นที่ 2 แสวงหาความรู
ขอมูลเพิ่มเติม
- การตรวจ
2. ขั้นสอนครูเกริ่นนําและอธิบายเกี่ยวกับ 3. .หองสมุดประชาชน ผลงาน
ความหมายของชนิด ประเภทของพลังงาน 4. กศน.ตําบล
- บันทึกการ
ตอไปนี้
5. แหลงขอมูล
เรียนรู
2.1 พลังงานไฟฟา
สารสนเทศ
-แหลงกําเนิด
6. internet
- การเปลี่ยนรูป
7. แหลงเรียนรูชุมชน
-ไฟฟาในบานวงจรไฟฟาอยางงาย
- ความปลอดภัยในการใชไฟฟาใน
ครัวเรือน
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ครั้งที่

วัน เดือน ป

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู

3. พลังงานแสง
- การประหยัดและอนุรักษพลังงาน
3.1 แหลงกําเนิดแสง
ไฟฟา
3.2 สมบัติของแสง
2.2 พลังงานแสง
3.3 ปรากฎการณธรรมชาติของ
- แหลงกําเนิดแสง
แสง
- สมบัติของแสง
4.พลังงานเสียง
- ปรากฎการณธรรมชาติของแสง
4.1 การเกิดและสมบัติของเสียง
2.3. พลังงานเสียง
4.2 ความดัง และอันตรายที่เกิด
- การเกิดและสมบัติของเสียง
จากเสียง
- ความดัง และอันตรายทีเ่ กิดจาก
เสียง
- ใหนักศึกษาแตละกลุม ออกมา
นําเสนอกิจกรรมที่มอบหมาย
3. ขั้นสรุปผล
- ครูและนักศึกษารวมกันสรุปองค
ความรูเรื่องพลังงานไฟฟา พลังงานแสง
พลังงานเสียง
- ทดสอบหลังเรียน

แหลงเรียนรู

การวัดและ
ประเมินผล
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ครั้งที่
3

วัน เดือน ป

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง (กรต.)
สาระการเรียนรูพื้นฐาน รายวิชา วิทยาศาสตร รหัส พว11001 ภาคเรียนที่ 1/2563
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เรื่อง แรงและพลังงานเพื่อชีวิต
ตัวชี้วัด
เนื้อหา
การจัดกระบวนการเรียนรู
1. อธิบายอิทธิพลของดวงอาทิตย
และดวงจันทรที่มีผลตอการเกิด
ปรากฏการณทางดาราศาสตรบน
โลกและการนําไปใชได

1. การเกิดกลางวัน กลางคืน
2. การเกิดขางขึ้นขางแรม
3. การเกิดสุริยปุ ราคาและ
จันทรุปราคา
4. การเกิดฤดูกาล
5. การเกิดลมบกลมทะเล

แหลงเรียนรู

การวัดและ
ประเมินผล
ขั้นที่ 1 กําหนดสภาพปญหา
1. ใบความรู
- การสังเกต
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน ครูใหผูเรียนจับ
2. หนังสือแบบเรียน
- การซักถาม
กลุม 3 คนเลนกิจกรรมนันทนาการ
แหลงการเรียนรู/สืบคน - การมีสวนรวม
ขั้นที่ 2 แสวงหาความรู
ขอมูลเพิ่มเติม
- การตรวจ
2. ขั้นสอน ครูเกริ่นนําและอธิบายเกี่ยวกับ
3. .หองสมุดประชาชน ผลงาน
ปรากฏการณตอไปนี้
4. กศน.ตําบล
- บันทึกการ
- การเกิดกลางวัน กลางคืน
5. แหลงขอมูล
เรียนรู
- การเกิดขางขึ้นขางแรม
สารสนเทศ
- การเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา 6. internet
- การเกิดฤดูกาล
7. แหลงเรียนรูชุมชน
- การเกิดลมบกลมทะเล
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ครั้งที่

วัน เดือน ป

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู
3. ขั้นสรุปผล
- ครูและนักศึกษารวมกันสรุปองค
ความรูเรื่อง
- การเกิดกลางวัน กลางคืน
- การเกิดขางขึ้นขางแรม
- การเกิดสุริยปุ ราคาและจันทรุปราคา
- การเกิดฤดูกาล
- การเกิดลมบกลมทะเล
- ทดสอบหลังเรียน

แหลงเรียนรู

การวัดและ
ประเมินผล

