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ตารางวิเคราะห์เนื้อหา 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551   

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563 
สาระความรู้พื้นฐาน รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัส  พว21001 จ านวน  4  หน่วยกิต   

กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม  ส านักงาน กศน.จังหวัดสุราษรร์ธานี 
  มาตรฐานการเรียนรู้ 

มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่นและประเทศ สาร แรง พลังงาน 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก และดาราศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิต 

ที ่ ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
เนื้อหาง่าย 
ด้วยตนเอง 

(กรต.) 

เนื้อหา 
ปานกลาง 
(พบกลุ่ม) 

เนื้อหายาก 
น ามาสอน
เสริม (ส.ส.) 

หมายเหต ุ

1. 
1.1 

1. อธิบายธรรมชาติและ
ความส าคัญของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้ 
2. อธิบายกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และเจตคติทางวิทยาศาสตร์
ได้ 
3. น าความรู้และกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้
แก้ปัญหาต่างๆ ได้ 
4. อธิบายความหมาย 
ความส าคัญและความสัมพันธ์
ของเทคโนโลยีต่อชีวิต และ
สังคมได้ 
5. น าความรู้ และเลือกใช้
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
6. เลือกใช้วัสดุ และอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
7. เกิดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 
8. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

1. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 1.1 ความหมายและความส าคัญ
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 1.2 กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
  1.2.1 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
5 ขั้น  
  1.2.2 ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ  
  1.2.3 เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
6 ลักษณะ  
2. เทคโนโลย ี
 2.1 ความหมาย และ
ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่อชีวิตและสังคม 
 2.2 ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน 
 2.3 เทคโนโลยีกับการประกอบ
อาชีพ และการน าเทคโนโลยีไป
ใช้ในชีวิต 
3. วัสดุ และอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ 
 3.1 ประเภทของวัสดุและ
อุปกรณ์    
 3.2 วิธีใช้วสัดุ และอุปกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   



 

ที ่ ตัวช้ีวัด เนื้อหา 

เนื้อหาง่าย 
ด้วยตนเอง 

(กรต.) 

เนื้อหา 
ปานกลาง 
(พบกลุ่ม) 

เนื้อหายาก 
น ามาสอน
เสริม (ส.ส.) 

หมายเหต ุ

1. 
1.2 

1. อธิบายประเภท เลือก
หัวข้อ วางแผน วิธีท า 
น าเสนอและประโยชน์ของ
โครงงานได้ 
2. วางแผนการท าโครงงานได้ 
3. ท าโครงงานวิทยาศาสตร์กลุ่ม
ได้ 
4. อธิบายและบอกแนวได้ใน
การน าผลจากโครงงานไปใช้ได ้
5. น าความรู้เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และ
โครงงานไปใช้ได้ 

1. โครงงานวิทยาศาสตร์ 
 1.1 ประเภทของโครงงาน 
 1.2 การเลือกหัวข้อโครงงาน 
 1.3 การวางแผนการกระท า
โครงงาน 
 1.4 การน าเสนอโครงงาน 
 1.5 ประโยชน์ของโครงงานเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

    
 
 
 
 
 
 
 

2. 
2.1 

1. อธิบายลักษณะ โครงสร้าง 
องค์ประกอบ และหน้าที่ของ
เซลล์ได้ 
2. เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างเซลล์พืชและเซลล์
สัตว์ได้ 

1. ลักษณะ รปูร่างของเซลล์พชืและสตัว ์
 1.1 สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว  
 1.2 สิ่งมีชีวิตหลายเซลล ์
2. องค์ประกอบโครงสร้าง และ
หน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
3. กระบวนการที่สารผ่านเซลล์ 
 3.1 การแพร่ 
 3.2 การออสโมซิส 

  
 
 
 
 
 

  

2. 
2.2 

1. อธิบายกระบวนการแพร่
และออสโมซิสได้ 
2. อธิบายโครงสร้างและการ
ท างานของระบบล าเลียงในพืชได้ 
3. อธิบายความส าคัญและ
ปัจจัยที่จ าเป็นส าหรับ
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได ้
4. อธิบายโครงสร้างและการ
ท างานของระบบสืบพันธุ์ใน
พืชในท้องถิ่นได้ 
5. อธิบายการท างานของ
ระบบต่างๆ ในสัตว์ได้ 

1. การด ารงชีวิตของพืช 
 1.1 ระบบการล าเลียงน้ า 
อาหาร และแร่ธาตุของพืช 
 1.2 โครงสร้างและการท างาน
ของระบบล าเลียงน้ าในพืช 
 1.3 โครงสร้างและการท างาน
ของระบบล าเลียงอาหารในพืช 
 1.4 กระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง 
  1.4.1ความส าคัญของ
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
  1.4.2 ปัจจัยที่จ าเป็นส าหรับ
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 

    

 



 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด เนื้อหา 

เนื้อหาง่าย 
ด้วยตนเอง 

(กรต.) 

เนื้อหา 
ปานกลาง 
(พบกลุ่ม) 

เนื้อหายาก 
น ามาสอน
เสริม (ส.ส.) 

หมายเหต ุ

   1.5 ระบบสืบพันธุ์ในพืช 
  1.5.1 โครงสร้างและการท างาน
ของระบบสืบพันธุ์ของพืชไร้ดอก 
  1.5.2 โครงสร้างและการท างาน
ของระบบสืบพันธุ์ของพืชมีดอก 
2. การด ารงชีวิตของสัตว์ 
 2.1 โครงสร้างและการท างาน
ของระบบต่างๆ ของสัตว์ 
  2.1.1 ระบบหายใจ 
  2.1.2 ระบบย่อยอาหาร 
  2.1.3 ระบบขับถ่าย 
  2.1.4 ระบบสืบพันธ์ ฯลฯ 

   
 
 
 
 

 
 

2. 
2.3 

1. อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ  ในระบบนิเวศ
ในท้องถิ่น และการถ่ายทอด
พลังงานได ้
2. อธิบายและเขียนแผนภูมิ 
แสดงสายใยอาหารของระบบ
นิเวศต่างๆ ในท้องถิ่นได้ 
3. อธิบายวัฏจักรของน้ าและ
คาร์บอนได้ 

1. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
ต่างๆ ในระบบนิเวศ 
2. การถ่ายทอดพลังงาน 
3. สายใยอาหาร 
4. วัฏจักรของน้ า 
5. วัฏจักรคาร์บอน 

  
 
 
 
 
 

  

2. 
2.4 

1. บอกส่วนประกอบและ
วิธีการแบ่งชั้นของโลกได้ 
2. อธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของเปลือกโลกโดย
กระบวนการต่างๆ ได้ 
3. บอกองค์ประกอบและการ
แบ่งชั้นบรรยากาศได้ 
4. บอกความหมายและ
ความส าคัญของอุณหภูมิ
ความชื้นและความกดอากาศได้ 
 

1.โลก 
 1.1โลก ส่วนประกอบและการ
แบ่งชั้นของโลก 
 1.2 ทรัพยากรธรณีในท้องถิ่น 
และประเทศ 
 1.3 การเปลีย่นแปลงของเปลือกโลก 
  1.3.1 กระบวนการยกตวั และการยุบตัว 
  1.3.2 การผุพังอยู่กับท่ี 
  1.3.3 การกร่อน 
  1.3.4 การพัดพา 
  1.3.5 การทับถม 

    

 
 



 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด เนื้อหา 

เนื้อหาง่าย 
ด้วยตนเอง 

(กรต.) 

เนื้อหา 
ปานกลาง 
(พบกลุ่ม) 

เนื้อหายาก 
น ามาสอน
เสริม (ส.ส.) 

หมายเหต ุ

 5. อธิบายความสัมพันธ์ของ
อุณหภูมิ ความชื้นและความ 
กดอากาศต่อชีวิตความเป็นอยู่
ได้ 
6. บอกชนิดของลมได้ 
7. อธิบายอิทธิพลของลมต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้ 
8. บอกวิธีการป้องกันภัยที่
เกิดจากปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติได้ 
9. บอกประโยชน์ของการ
พยากรณ์อากาศได้ 
10. อธิบาย เกี่ยวกับสภาพ 
ปัญหา การใช้และการแก้ไข
สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 
และประเทศ 
11.อธิบาย สรุปแนวคิดในการ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืนได้ 

  1.3.6 กรณีศึกษาภัยจากการ
เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก เช่น 
แผ่นดินไหว การเกดิปรากฏการณ์สนึาม ิ
2. บรรยากาศ 
 2.1 ชั้นบรรยากาศ องค์ประกอบ
และการแบ่งชั้นบรรยากาศ 
 2.2 อุณหภูมิ ความชื้น และ
ความกดอากาศในท้องถิ่น  
 2.3 ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิ 
ความชื้นและความกดอากาศ ที่มี
ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ 
3. ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
 3.1 ชนิดของลม 
  3.1.1 ลมมรสุม 
  3.1.2 ลมพายุหมุน เขตร้อน ฯลฯ 
  3.1.3 กรณีศึกษาการ 
เกิดพายุนากีส  พายุงวงช้าง 
พายุนาคเล่นน้ า ฯลฯ 
 3.2 อิทธิพลของลมต่อ 
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
 3.3 การป้องกันภัยที่เกิดจาก
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
 3.4 ความส าคัญและประโยชน์
ของการพยากรณ์อากาศ 
4. ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 4.1 การใช้และปัญหาเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น
และประเทศ 
 4.2 การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น  
  4.2.1 ขยะ  
  4.2.2 น้ าเสีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด เนื้อหา 

เนื้อหาง่าย 
ด้วยตนเอง 

(กรต.) 

เนื้อหา 
ปานกลาง 
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น ามาสอน
เสริม (ส.ส.) 

หมายเหต ุ

    4.2.3 ดินถล่ม  
  4.2.4 การกัดเซาะชายฝั่ง ฯลฯ  
 4.3 สภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
และประเทศ 
 4.4 ปัญหาและการแก้ไข
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและ
ประเทศ 
 4.5 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน 
 4.6 สภาวะโลกร้อน สาเหตุและ
ผลกระทบ การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโลกร้อน 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
3.1 

1. อธิบายสมบัติทางกายภาพ
และสมบัติทางเคมีได้ 
2. อธิบายความแตกต่าง และ
จ าแนกธาตุ สารประกอบ 
สารละลาย และสารผสมได้ 
3. จ าแนกสารโดยใช้เนื้อสาร
และสถานะเป็นเกณฑ์ได้ 

1.สมบัติของสาร 
1.1 สมบัติทางกายภาพของสาร 
1.2 สมบัติทางเคมีของสาร 
2. เกณฑ์ในการจ าแนกสาร 
2.1 ใช้สถานะ 
2.2 ใช้เนื้อสาร 
3. สมบัติของธาตุ สารประกอบ 
สารละลาย สารผสม 

  
 
 
 
 
 
 

  

3. 
3.2 

1. อธิบายและจ าแนกธาตุ 
สารประกอบ โลหะ อโลหะ 
และโลหะก่ึงอโลหะได้ 
2. บอกผลกระทบที่เกิดจาก
ธาตุกัมมันตรังสีได้ 
3. อธิบายการเกิด
สารประกอบได้ 
4. บอกธาตุและสารประกอบ
ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

1. ความหมายและสมบัติของธาตุ 
กัมมันตรังสี 
2. สมบัติของโลหะ อโลหะ และ
โลหะกึ่งอโลหะ 
3. ธาตุกัมมันตรังสี 
4. สารประกอบ 
 4.1 ความหมาย 
 4.2 การเกิดสารประกอบ 
 4.3 ธาตุและสารใน
ชีวิตประจ าวัน 

   
 
 
 
 

 

  



 

ที ่ ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
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หมายเหต ุ

3. 
3.3 

1. อธิบายสมบัติและ
องค์ประกอบของสารละลาย
ได้ 
2. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการ
ละลายของสารได้ 
3. หาความเข้มข้นของ
สารละลายได้ 
4. อธิบายและเตรียม
สารละลายบางชนิดได้ 
5. อธิบายและจ าแนกกรด 
เบส และเกลือได้ 
6. อธิบายและตรวจสอบ
ความเป็นกรด-เบส ของสาร
ได้ 
7. อธิบายการใช้กรด-เบส 
บางชนิดในชีวิตได้ 

1. สารละลาย 
 1.1 สมบัติของสารละลาย และ
องค์ประกอบของสารละลาย 
 1.2 ความสามารถในการละลาย
ของสาร 
 1.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการละลาย
ของสาร 
 1.4 ความเข้มข้นของสารละลาย 
 1.5 การเตรียมสารละลาย 
2. กรด-เบส 
 2.1 ความหมายและสมบัติของ
กรด-เบส และเกลือได้ 
 2.2 ความเป็นกรด-เบสของสาร 
 2.3 กรด – เบส ของสารใน
ชีวิตประจ าวัน 
 2.4 กรณีศึกษากรด-เบสที่มีผล
ต่อคุณสมบัติของดิน 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
3.4 

1. อธิบายสาระและสาร
สังเคราะห์ได้ 
2. อธิบายการใช้สารและ
ผลิตภัณฑ์ของสารบางชนิดใน
ชีวิตประจ าวันและเลือกใช้ได้ 
3. อธิบายผลกระทบที่เกิด
จากการใช้สาร และผลิตภัณฑ์
ที่มีต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

1. สาร 
 1.1 สารอาหาร 
 1.2 สารปรุงแต่ง 
 1.3 สารปนเปื้อน 
 1.4 สารเจือปน 
 1.5 สารพิษ 
2. สารสังเคราะห์ 
 2.1 ประเภท และการเกิด 
 2.2 สมบัติและประโยชน์ 
3. สารและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิต 
4. การเลือกใช้สารในชีวิต 
5. ผลกระทบที่เกิดจากการใช้
สารต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 



 

ที ่ ตัวช้ีวัด เนื้อหา 

เนื้อหาง่าย 
ด้วยตนเอง 

(กรต.) 

เนื้อหา 
ปานกลาง 
(พบกลุ่ม) 

เนื้อหายาก 
น ามาสอน
เสริม (ส.ส.) 

หมายเหต ุ

4. 
4.1 

1. ระบุประเภทและความหมาย
ของแรงประเภทต่างๆ  ได้ 
2. อธิบายการกระท าของแรง
และโมเมนต์ของแรงได้ 
3. บอกระบุประโยชน์ของแรง
ในชีวิตประจ าวันได้ 
4. การหาค่าผลจากการ
กระทบของแรง และโมเมนต์ได ้
5. ให้ความรู้ในเรื่องโมเมนต์
ในชีวิตประจ าวันได้ 

1. แรง 
 1.1 ความหมายและหนว่ยของแรง  
 1.2 ผลการกระท าของแรง 
2. โมเมนต์  
 1.2 ความหมายและ ชนิดของ
โมเมนต์ 
 2.2 การหาค่าโมเมนต์ 
 2.3 การใช้โมเมนต์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
4.2 

1. อธิบายความหมายของงาน
และพลังงานในรูปแบบต่างๆ 
ได้ 
2. การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 
ได้ 
3. ใช้กฎของโอห์มในการ
ค านวณได้ 
4. บอกวิธีการอนุรักษ์และ
ประหยัดพลังงานได้ 
5. อธิบายสมบัติของแสง 
พลังงานความร้อน และน า
ประโยชน์ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
6. อธิบายพลังงานทดแทน 
และเลือกใช้ได้ 

1. ความหมายของงานและพลังงาน  
2. รูปของพลังงาน  
3. ไฟฟ้า  
 3.1 พลังงานไฟฟ้า 
 3.2 กฎของโอห์ม 
 3.3 การต่อความต้านทานแบบต่างๆ  
 3.4 การหาค่าความต้านทาน 
 3.5 ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 
 3.6 การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 
4. แสง 
 4.1 แสง และสมบัติของแสง 
 4.2 เลนส ์
 4.3 ประโยชน ์และโทษของแสง 
5. พลังงานความร้อน และ
แหล่งก าเนิด  
 5.1 พลังงานความร้อน และ
แหล่งก าเนิด  
 5.2 อุณหภูมิ และการวัด  
การขยายตัวของวัตถุ 
 5.3 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 5.4 พลังงานทดแทนและ 
การใช้ประโยชน ์เช่น เอททานอล ไบโอ
ดีเซล  พลังงานนิวเคลียร์ฯลฯ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

ที ่ ตัวช้ีวัด เนื้อหา 

เนื้อหาง่าย 
ด้วยตนเอง 

(กรต.) 

เนื้อหา 
ปานกลาง 
(พบกลุ่ม) 

เนื้อหายาก 
น ามาสอน
เสริม (ส.ส.) 

หมายเหต ุ

5. 1. ระบุชื่อของกลุ่มจักราศีได้ 
2. อธิบายวิธีการหาดาวเหนือ
ได้ 
3. อธิบายการใช้แผนที่ดาวได้ 
4. อธิบายประโยชน์จากกลุ่ม
ดาวฤกษ์ต่อการด ารง
ชีวิตประจ าวันได้ 

1. กลุ่มดาวจักราศี 
2. การสังเกตต าแหน่งของดาว
ฤกษ์ 
3. วิธีการหาดาวเหนือ 
4. แผนที่ดาว 
5. การใช้ประโยชน์จากกลุ่มดาว
ฤกษ์ 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้การสอนเสริม  
สาระความรู้พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา พว21001 ภาคเรียนที่ 1/2563 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี ตัวช้ีวัด เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ ONIE Model หมายเหตุ (สื่อ) 

  2. สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
2.2 กระบวนการด ารงชีวิต
ของพืชและสัตว์ 
1. อธิบายกระบวนการแพร่
และออสโมซิสได้ 
2. อธิบายโครงสร้างและการ
ท างานของระบบล าเลียงใน
พืชได้ 
3. อธิบายความส าคัญและ
ปัจจัยที่จ าเป็นส าหรับ
กระบวนการสังเคราะห์ด้วย
แสงได้ 
4. อธิบายโครงสร้างและการ
ท างานของระบบสืบพันธุ์ใน
พืชในท้องถิ่นได้ 
5. อธิบายการท างานของ
ระบบต่างๆ ในสัตว์ได้ 

1. การด ารงชีวิตของพืช 
 1.1 ระบบการล าเลียงน้ า 
อาหาร และแร่ธาตุของพืช 
 1.2 โครงสร้างและการ
ท างานของระบบล าเลียงน้ า
ในพืช 
 1.3 โครงสร้างและการ
ท างานของระบบล าเลียง
อาหารในพืช 
 1.4 กระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสง 
  1.4.1ความส าคัญของ
กระบวนการสังเคราะห์ด้วย
แสง 
  1.4.2 ปัจจัยที่จ าเป็นส าหรับ
กระบวนการสังเคราะห์ด้วย
แสง 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพปัญหาการเรียนรู ้
1. ครูและผู้เรียนพูดคุยซักถามเก่ียวกับการ
ด ารงชีวิตของพืช และการด ารงชีวิตของสัตว์ 
2. ครูและผู้เรียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ด ารงชีวิตของพืช และการด ารงชีวิตของสัตว์ 
3. ครูและผู้เรียนร่วมกันวางแผนการจัด
กิจกรรม 
ขั้นที่ 2 แสวงหาข้อมูลและกิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม วิเคราะห์การด ารงชีวิต
ของพืช และการด ารงชีวิตของสัตว์ 
2. ครูให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเรื่องการด ารงชีวิต
ของพืช และการด ารงชีวิตของสัตว์ 
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและการน าไปใช้ 
1. ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ ไปวิเคราะห์ วิจารณ์
การด ารงชีวิตของพืช และการด ารงชีวิตของ
สัตว์ ได้อย่างถูกต้องมีหลักเกณฑ์ 

(โดยวิทยากรและครู 
กศน.) 
- ใบงาน 
- แบบฝึกหัด 
- วีดีโอตัวอย่าง
เกี่ยวกับ การ
ด ารงชีวิตของพืช 
และการด ารงชีวิต
ของสัตว์ 
 

  
 



แผนการจัดการเรียนรู้การสอนเสริม  
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ครั้ง
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วัน/เดือน/ปี ตัวช้ีวัด เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ ONIE Model 
หมายเหตุ (สื่อ) 

   1.5 ระบบสืบพันธุ์ในพืช 
  1.5.1 โครงสร้างและการ
ท างานของระบบสืบพันธุ์ของ
พืชไร้ดอก 
  1.5.2 โครงสร้างและการ
ท างานของระบบสืบพันธุ์ของ
พืชมีดอก 
2. การด ารงชีวิตของสัตว์ 
 2.1 โครงสร้างและการ
ท างานของระบบต่างๆ ของ
สัตว์ 
  2.1.1 ระบบหายใจ 
  2.1.2 ระบบย่อยอาหาร 
  2.1.3 ระบบขับถ่าย 
  2.1.4 ระบบสืบพันธ์ ฯลฯ 

2. ครูให้ผู้เรียนศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ วิจารณ์ การด ารงชีวิตของพืช และ
การด ารงชีวิตของสัตว์ เก็บไว้ในแฟ้มสะสม
ผลงาน 
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ครูและผู้เรียนสรุปสาระส าคัญตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ 
2. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 5 ครูบันทึกผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ลงในแบบฟอร์มบันทึก 
 

 

 

 



 แผนการจัดการเรียนรู้การสอนเสริม  
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  3. สารเพื่อชีวิต 
3.2 ธาตุและสารประกอบ 
1. อธิบายและจ าแนกธาตุ 
สารประกอบ โลหะ อโลหะ 
และโลหะก่ึงอโลหะได้ 
2. บอกผลกระทบที่เกิดจาก
ธาตุกัมมันตรังสีได้ 
3. อธิบายการเกิด
สารประกอบได้ 
4. บอกธาตุและ
สารประกอบที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

1. ความหมายและสมบัติของ
ธาตุ กัมมันตรังสี 
2. สมบัติของโลหะ อโลหะ 
และโลหะก่ึงอโลหะ 
3. ธาตุกัมมันตรังสี 
4. สารประกอบ 
 4.1 ความหมาย 
 4.2 การเกิดสารประกอบ 
 4.3 ธาตุและสารใน
ชีวิตประจ าวัน 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพปัญหาการเรียนรู ้
1. ครูและผู้เรียนพูดคุยซักถามเก่ียวกับ
ความหมายและสมบัติของธาตุ กัมมันตรังสี ,
สมบัติของโลหะ อโลหะ และโลหะกึ่งอโลหะ ,
ธาตุกัมมันตรังสี , สารประกอบ 
2. ครูและผู้เรียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายและสมบัติของธาตุ กัมมันตรังสี ,
สมบัติของโลหะ อโลหะ และโลหะกึ่งอโลหะ ,
ธาตุกัมมันตรังสี , สารประกอบ 
3. ครูและผู้เรียนร่วมกันวางแผนการจัด
กิจกรรม 
ขั้นที่ 2 แสวงหาข้อมูลและกิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ความหมายและสมบัติ
ของธาตุ กัมมันตรังสี ,สมบัติของโลหะ อโลหะ 
และโลหะก่ึงอโลหะ ,ธาตุกัมมันตรังสี , 
สารประกอบ 
 

(โดยวิทยากรและครู 
กศน.) 
- ใบงาน 
- แบบฝึกหัด 
- วีดีโอตัวอย่าง
เกี่ยวกับ ความหมาย
และสมบัติของธาตุ 
กัมมันตรังสี ,สมบัติ
ของโลหะ อโลหะ 
และโลหะก่ึงอโลหะ ,
ธาตุกัมมันตรังสี , 
สารประกอบ 
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วัน/เดือน/ปี ตัวช้ีวัด เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ ONIE Model 
หมายเหตุ (สื่อ) 

    
 

2. ครูให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเรื่องความหมายและสมบัติของ
ธาตุ กัมมันตรังสี ,สมบัติของโลหะ อโลหะ และโลหะกึ่ง
อโลหะ ,ธาตุกัมมันตรังสี , สารประกอบ 
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและการน าไปใช้ 
1. ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ ไปวิเคราะห์ วิจารณ์ความหมายและ
สมบัติของธาตุ กัมมันตรังสี ,สมบัติของโลหะ อโลหะ และ
โลหะกึ่งอโลหะ ,ธาตุกัมมันตรังสี , สารประกอบได้อย่าง
ถูกต้องมีหลักเกณฑ์ 
2. ครูให้ผู้เรียนศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจารณ์ 
ความหมายและสมบัติของธาตุ กัมมันตรังสี ,สมบัติของโลหะ 
อโลหะ และโลหะกึ่งอโลหะ ,ธาตุกัมมันตรังสี , สารประกอบ
เก็บไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน 
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ครูและผู้เรียนสรุปสาระส าคัญตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
2. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 5 ครูบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลงใน
แบบฟอร์มบันทึก 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้การสอนเสริม 
สาระความรู้พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา พว21001 ภาคเรียนที่ 1/2563 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี ตัวช้ีวัด เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ ONIE Model หมายเหตุ (สื่อ) 

  3. สารเพื่อชีวิต 
3.3 สารละลาย 
1. อธิบายสมบัติและ
องค์ประกอบของสารละลาย
ได้ 
2. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อ
การละลายของสารได้ 
3. หาความเข้มข้นของ
สารละลายได้ 
4. อธิบายและเตรียม
สารละลายบางชนิดได้ 
5. อธิบายและจ าแนกกรด 
เบส และเกลือได้ 
6. อธิบายและตรวจสอบ
ความเป็นกรด-เบส ของสาร
ได้ 

1. สารละลาย 
 1.1 สมบัติของสารละลาย 
และองค์ประกอบของ
สารละลาย 
 1.2 ความสามารถในการ
ละลายของสาร 
 1.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ละลายของสาร 
 1.4 ความเข้มข้นของ
สารละลาย 
 1.5 การเตรียมสารละลาย 
2. กรด-เบส 
 2.1 ความหมายและสมบัติ
ของกรด-เบส และเกลือได้ 
  
 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพปัญหาการเรียนรู ้
1. ครูและผู้เรียนพูดคุยซักถามเก่ียวกับ
สารละลาย , กรด-เบส 
2. ครูและผู้เรียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
สารละลาย , กรด-เบส 
3. ครูและผู้เรียนร่วมกันวางแผนการจัด
กิจกรรม 
ขั้นที่ 2 แสวงหาข้อมูลและกิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม วิเคราะห์สารละลาย , 
กรด-เบส 
2. ครูให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเรื่องสารละลาย , 
กรด-เบส 
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและการน าไปใช้ 
1. ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ ไปวิเคราะห์ วิจารณ์
สารละลาย , กรด-เบส ได้อย่างถูกต้องมี
หลักเกณฑ์ 

(โดยวิทยากรและครู 
กศน.) 
- ใบงาน 
- แบบฝึกหัด 
- วีดีโอตัวอย่าง
เกี่ยวกับ สารละลาย 
, กรด-เบส 

  
 



แผนการจัดการเรียนรู้การสอนเสริม  
สาระความรู้พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา พว21001 ภาคเรียนที่ 1/2563 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี ตัวช้ีวัด เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ ONIE Model 
หมายเหตุ (สื่อ) 

  7. อธิบายการใช้กรด-เบส 
บางชนิดในชีวิตได้ 

 2.2 ความเป็นกรด-เบสของ
สาร 
 2.3 กรด – เบส ของสารใน
ชีวิตประจ าวัน 
 2.4 กรณีศึกษากรด-เบสที่มี
ผลต่อคุณสมบัติของดิน 
 

2. ครูให้ผู้เรียนศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
สารละลาย , กรด-เบส เก็บไว้ในแฟ้มสะสม
ผลงาน 
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ครูและผู้เรียนสรุปสาระส าคัญตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ 
2. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 5 ครูบันทึกผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ลงในแบบฟอร์มบันทึก 
 

 

 

 
  



แผนการจัดการเรียนรู้การสอนเสริม  
สาระความรู้พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา พว21001 ภาคเรียนที่ 1/2563 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี ตัวช้ีวัด เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ ONIE Model หมายเหตุ (สื่อ) 

  4. แรงและพลังงานเพื่อ
ชีวิต 
4.2 งานและพลังงาน 
1. อธิบายความหมายของ
งานและพลังงานในรูปแบบ
ต่างๆ ได้ 
2. การต่อวงจรไฟฟ้าอย่าง
ง่าย ได้ 
3. ใช้กฎของโอห์มในการ
ค านวณได้ 
4. บอกวิธีการอนุรักษ์และ
ประหยัดพลังงานได้ 
5. อธิบายสมบัติของแสง 
พลังงานความร้อน และน า
ประโยชน์ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

1. ความหมายของงานและ
พลังงาน  
2. รูปของพลังงาน  
3. ไฟฟ้า  
 3.1 พลังงานไฟฟ้า 
 3.2 กฎของโอห์ม 
 3.3 การต่อความต้านทาน
แบบต่างๆ 
 3.4 การหาค่าความต้านทาน 
 3.5 ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 
 3.6 การอนุรักษ์พลังงาน
ไฟฟ้า 
4. แสง 
 4.1 แสง และสมบัติของแสง 
 4.2 เลนส ์
 4.3 ประโยชน์ และโทษของ
แสง 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพปัญหาการเรียนรู ้
1. ครูและผู้เรียนพูดคุยซักถามเก่ียวกับ
ความหมายของงานและพลังงาน , รูปของ
พลังงาน , ไฟฟ้า ,แสง , พลังงานความร้อน 
และแหล่งก าเนิด 
2. ครูและผู้เรียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายของงานและพลังงาน , รูปของ
พลังงาน , ไฟฟ้า ,แสง , พลังงานความร้อน 
และแหล่งก าเนิด 
3. ครูและผู้เรียนร่วมกันวางแผนการจัด
กิจกรรม 
ขั้นที่ 2 แสวงหาข้อมูลและกิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม วิเคราะห์ความหมาย
ของงานและพลังงาน , รูปของพลังงาน , ไฟฟ้า 
,แสง , พลังงานความร้อน และแหล่งก าเนิด 
2. ครูให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเรื่องความหมาย
ของงานและพลังงาน , รูปของพลังงาน , ไฟฟ้า 
,แสง , พลังงานความร้อน และแหล่งก าเนิด 

(โดยวิทยากรและครู 
กศน.) 
- ใบงาน 
- แบบฝึกหัด 
- วีดีโอตัวอย่าง
เกี่ยวกับ ความหมาย
ของงานและพลังงาน 
, รูปของพลังงาน , 
ไฟฟ้า ,แสง , 
พลังงานความร้อน 
และแหล่งก าเนิด 

 



แผนการจัดการเรียนรู้การสอนเสริม  
สาระความรู้พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา พว21001 ภาคเรียนที่ 1/2563 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี ตัวช้ีวัด เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ ONIE Model 
หมายเหตุ (สื่อ) 

  6. อธิบายพลังงานทดแทน 
และเลือกใช้ได้ 

5. พลังงานความร้อน และ
แหล่งก าเนิด  
 5.1 พลังงานความร้อน และ
แหล่งก าเนิด  
 5.2 อุณหภูมิ และการวัด  
การขยายตัวของวัตถุ 
 5.3 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 5.4 พลังงานทดแทนและ 
การใช้ประโยชน์ เช่น เอท
ทานอล ไบโอดีเซล  พลังงาน
นิวเคลียร์ฯลฯ 
 

ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและการน าไปใช้ 
1. ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ ไปวิเคราะห์ วิจารณ์
ความหมายของงานและพลังงาน , รูปของ
พลังงาน , ไฟฟ้า ,แสง , พลังงานความร้อน 
และแหล่งก าเนิด ได้อย่างถูกต้องมีหลักเกณฑ์ 
2. ครูให้ผู้เรียนศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ วิจารณ์ ความหมายของงานและ
พลังงาน , รูปของพลังงาน , ไฟฟ้า ,แสง , 
พลังงานความร้อน และแหล่งก าเนิดเก็บไว้ใน
แฟ้มสะสมผลงาน 
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ครูและผู้เรียนสรุปสาระส าคัญตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ 
2. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 5 ครูบันทึกผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ลงในแบบฟอร์มบันทึก 
 

 

 

  



แผนการจัดการเรียนรู้การสอนเสริม  
สาระความรู้พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา พว21001 ภาคเรียนที่ 1/2563 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี ตัวช้ีวัด เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ ONIE Model หมายเหตุ (สื่อ) 

  5. ดาราศาสตร์เพื่อชีวิต
ดวงดาวกับชีวิต 
1. ระบุชื่อของกลุ่มจักราศีได้ 
2. อธิบายวิธีการหาดาว
เหนือได้ 
3. อธิบายการใช้แผนที่ดาว
ได้ 
4. อธิบายประโยชน์จากกลุ่ม
ดาวฤกษ์ต่อการด ารง
ชีวิตประจ าวันได้ 

1. กลุ่มดาวจักราศี 
2. การสังเกตต าแหน่งของ
ดาวฤกษ์ 
3. วิธีการหาดาวเหนือ 
4. แผนที่ดาว 
5. การใช้ประโยชน์จากกลุ่ม
ดาวฤกษ์ 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพปัญหาการเรียนรู ้
1. ครูและผู้เรียนพูดคุยซักถามเก่ียวกับกลุ่มดาว
จักราศ ี, การสังเกตต าแหน่งของดาวฤกษ์ ,
วิธีการหาดาวเหนือ ,แผนที่ดาว ,การใช้
ประโยชน์จากกลุ่มดาวฤกษ์ 
2. ครูและผู้เรียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่ม
ดาวจักราศี , การสังเกตต าแหน่งของดาวฤกษ์ ,
วิธีการหาดาวเหนือ ,แผนที่ดาว ,การใช้
ประโยชน์จากกลุ่มดาวฤกษ์ 
3. ครูและผู้เรียนร่วมกันวางแผนการจัด
กิจกรรม 
ขั้นที่ 2 แสวงหาข้อมูลและกิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม วิเคราะห์กลุ่มดาวจัก
ราศี , การสังเกตต าแหน่งของดาวฤกษ์ ,วิธีการ
หาดาวเหนือ ,แผนที่ดาว ,การใช้ประโยชน์จาก
กลุ่มดาวฤกษ์ 

(โดยวิทยากรและครู 
กศน.) 
- ใบงาน 
- แบบฝึกหัด 
- วีดีโอตัวอย่าง
เกี่ยวกับ กลุ่มดาวจัก
ราศี , การสังเกต
ต าแหน่งของดาวฤกษ์ 
,วิธีการหาดาวเหนือ ,
แผนที่ดาว ,การใช้
ประโยชน์จากกลุ่ม
ดาวฤกษ์ 

  
 



แผนการจัดการเรียนรู้การสอนเสริม  
สาระความรู้พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา พว21001 ภาคเรียนที่ 1/2563 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี ตัวช้ีวัด เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ ONIE Model 
หมายเหตุ (สื่อ) 

    
 

2. ครูให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเรื่องกลุ่มดาวจักราศี , การสังเกต
ต าแหน่งของดาวฤกษ์ ,วิธีการหาดาวเหนือ ,แผนที่ดาว ,การใช้
ประโยชน์จากกลุ่มดาวฤกษ์ 
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและการน าไปใช้ 
1. ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ ไปวิเคราะห์ วิจารณ์กลุ่มดาวจักราศี , 
การสังเกตต าแหน่งของดาวฤกษ์ ,วิธีการหาดาวเหนือ ,แผนที่
ดาว ,การใช้ประโยชน์จากกลุ่มดาวฤกษ์ ได้อย่างถูกต้องมี
หลักเกณฑ์ 
2. ครูให้ผู้เรียนศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกลุ่มดาวจักราศี , การ
สังเกตต าแหน่งของดาวฤกษ์ ,วิธีการหาดาวเหนือ ,แผนที่ดาว ,
การใช้ประโยชน์จากกลุ่มดาวฤกษ์ เก็บไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน 
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ครูและผู้เรียนสรุปสาระส าคัญตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
2. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 5 ครูบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลงใน
แบบฟอร์มบันทึก 
 

 

 

 

 


