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คำนำ
แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง(กรต.)ประจ าภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2563 ของ ศู น ย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอคีรีรัฐนิคม ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการจัด แผนการ
จัดการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.) ตามแผนการลงทะเบียน ตามแผนการลงทะเบียนเรียน
รายวิชาเลือกบังคับและรายวิชาเลือกเสรี จานวน 8 วิชา ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์(พว31001) วิชาช่องทางการ
ขยายอาชีพ (อช 31001) วิชาพัฒ นาอาชีพให้ มีความมั่นคง (อช 31003) วิช าศิล ปศึกษา(ทช31003) วิช า
ประวัติศาสตร์ชาติไทย(สค32034) วิช าลู กเสื อ กศน (สค32035) วิชาการพั ฒ นาแผนและโครงการอาชีพ
(อช 32001) และวิชาสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต(ทช32005)
ในการจัดแผนการจัดการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) ฉบับนี้ได้รับความร่วมมือร่วม
ใจอย่างดียิ่งจากผู้บริหาร ข้าราชการ ครูอาสาสมัครฯ ครู กศน. ร่วมกันแสดงความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนเกิด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ค รบถ้ ว นตามตั ว ชี้ วั ด ผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง และคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข อง
สถานศึกษา ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ที่ให้ความรู้ คาแนะนา ทาให้แผนการจัดการเรียนรู้แผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) ในครั้งนี้ ประสบความสาเร็จเป็นรูปเล่มสมบูรณ์คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่า เอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้นาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพต่อไป
คณะผู้จัดทา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอคีรีรัฐนิคม

ค

สำรบัญ
เรื่อง

หน้า

คานา
สารบัญ
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาวิทยาศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาช่องทางการขยายอาชีพ
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาศิลปศึกษา
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาลูกเสือ กศน.
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาการพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ
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ตำรำงวิเครำะห์เนื้อหำ
รำยวิชำ วิทยำศำสตร์ พว ๓๑๐๐๑
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จำนวน ๕ หน่วยกิต
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ
มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งมีชีวิต ระบบ
นิเวศน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่นประเทศและโลก สาร แรง พลังงาน กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของโลก และดาราศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวิต
หัวเรื่อง ๑. ทักษะทำงวิทยำศำสตร์และกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
ตัวชี้วัด
๑. อธิบายธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และทักษะทางวิทยาศาสตร์
๒. อธิบายขั้นตอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
๓. อธิบายและบอกวิธีการใช้วัสดุและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับควำมยำกง่ำย
เนื้อหาง่าย
ปานกลาง ยากมาก หมำย
ตัวชี้วัด
รำยละเอียดเนื้อหำ
(ศึกษา
เหตุ
นามา
(สอน
ด้วย
พบกลุ่ม
เสริม)
ตนเอง)
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ ๑. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
๑.๑ ความหมายและความสาคัญของ

เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑.๑. กระบวนการทาง
๑.๒ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑.๒.๑ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ๕ ขั้น
๒. อธิบายกระบวนการทาง
๑.๒.๒ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการ ๑๓ ทักษะ
๑.๒.๓ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ ๖ ลักษณะ
ทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทาง
๑.๒.๔ จิตวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ได้
๒. เทคโนโลยี
๓. นาความรู้ และกระบวนการทาง ๒.๑ ความหมาย และความสาคัญของ

วิทยาศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาต่างๆ เทคโนโลยีที่เหมาะสม

ได้
๒.๒ ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์ และ
๔. อธิบายความหมาย ความสาคัญ เทคโนโลยีต่อชีวิต และสังคม

และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยี ๒.๓ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใน
ต่อชีวิต และสังคมได้
ปัจจุบนั

๒.๔ เทคโนโลยีกับการประกอบอาชีพ และ
๕. นาความรู้ และเลือกใช้
การนาเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิต
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

๒.๕ การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
๖.มีทักษะในการเลือกใช้วัสดุ
การประกอบอาชีพกับการดารงชีวิต
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และ

๒.๖ เทคโนโลยีพนื้ บ้าน
สารเคมีได้
๓. การใช้วัสดุ อุปกรณ์สารเคมี และ
๗. เกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร์

ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
๘. มีจิตวิทยาศาสตร์

2

หัวเรื่อง ๒. โครงงำนวิทยำศำสตร์
ตัวชี้วัด
๑. อธิบายประเภทเลือกหัวข้อ วางแผน วิธีนาเสนอและประโยชน์ของโครงงานได้
๒. วางแผนและทาโครงงานวิทยาศาสตร์ได้
๓. อธิบายและบอกแนวทางในการนาผลจากโครงงานไปใช้ได้
ระดับควำมยำกง่ำย
เนื้อหาง่าย
ปานกลาง
รำยละเอียดเนื้อหำ
ยากมาก
ตัวชี้วัด
(ศึกษา
นามา
(สอนเสริม)
ด้วยตนเอง)
พบกลุ่ม
โครงงานวิทยาศาสตร์
๑. โครงงานวิทยาศาสตร์

๑. อธิบายประเภท เลือก
๑.๑ ประเภทของ
หัวข้อ วางแผน วิธีทานาเสนอ โครงงาน

และประโยชน์ของโครงงานได้ ๑.๒ การเลือกหัวข้อ
๒. นาความรู้เกี่ยวกับ
โครงงาน
วิทยาศาสตร์ กระบวนการทาง ๑.๓ การวางแผนการ

วิทยาศาสตร์และโครงงานไป กระทาโครงงาน
ใช้ได้
๑.๔ การนาเสนอ

๓. วางแผนการทาโครงงานได้ โครงงาน
๔. ทาโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ ๑.๕ ประโยชน์ของ

๕. อธิบายและบอกแนวได้ใน โครงงานเพื่อการพัฒนา
การนาผลจากโครงงานไปใช้ได้ คุณภาพชีวิต
๖. นาความรู้เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และโครงงานไป
ใช้ได้

หมำยเหตุ

3

หัวเรื่อง ๓. สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
๑.อธิบายรูปร่างส่วนประกอบความแตกต่างระบบการทางานการรักษาดุลยภาพของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ได้
๒. อธิบายการรักษาดุลยภาพของพืชและสัตว์ และมนุษย์ และการนาความรู้ไปใช้
๓. ศึกษา สืบค้นข้อมูลและอธิบายกระบวนการแบ่งเซลล์แบบไบโทซิล และไปโอซิลได้
ระดับควำมยำกง่ำย
เนื้อหาง่าย ปานกลาง
รำยละเอียดเนื้อหำ
หมำยเหตุ
ยากมาก
ตัวชี้วัด
(ศึกษา
นามา
(สอนเสริม)
ด้วยตนเอง) พบกลุ่ม
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
เซลล์

๑. อธิบายรูปร่าง
๑.๑ ระบบการทางานของ
ส่วนประกอบ ความ
เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ และ
แตกต่าง ระบบการทางาน การรักษาดุลยภาพ

การรักษาดุลยภาพของเซลล์ ๑.๒ กลไกและการรักษา
พืชและเซลล์สัตว์ได้
ดุลยภาพของพืช สัตว์ และ
๒. อธิบายการรักษาดุลย
มนุษย์
ภาพของพืชและสัตว์ และ
มนุษย์ และการนาความรู้ไป
ใช้ได้
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หัวเรื่อง ๔. พันธุกรรมและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
ตัวชี้วัด
๑. อธิบายกระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม การผ่าเหล่า และการเกิด
ความหลากหลายทางชีวภาพ
๒. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมได้
๓. อธิบายความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตได้
ระดับควำมยำกง่ำย
ตัวชี้วัด
เนื้อหาง่าย ปานกลาง
รำยละเอียดเนื้อหำ
หมำยเหตุ
ยากมาก
(ศึกษา
นามา
(สอนเสริม)
ด้วยตนเอง) พบกลุ่ม

พันธุกรรมและความ ๑. พันธุกรรม การถ่ายทอดทาง
หลากหลายทางชีวภาพ พันธุกรรม การแปรผันทาง
๑. อธิบายกระบวนการ พันธุกรรม และการผ่าเหล่า

ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ๒. ความหลากหลายทางชีวภาพ
การแปรผันทาง
๒.๑ กระบวนการถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม การผ่าเหล่า พันธุกรรม
และการเกิดความ
๒.๒ การเกิดการผ่าเหล่า
หลากหลายทางชีวภาพ ๒.๓ การเกิดความหลากหลายทาง
๒. อธิบายลักษณะทาง ชีวภาพ

พันธุกรรมของบุคคลได้ ๓. โรคที่เกิดจากการถ่ายทอดทาง
๓. อธิบายปัจจัยที่ทา พันธุกรรม และการนาไปใช้ใน
ให้สิ่งแวดล้อมเกิดการ ชีวิตประจาวัน

เปลี่ยนแปลงได้
๔. ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
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หัวเรื่อง ๕. เทคโนโลยีชีวภำพ
ตัวชี้วัด
๑. อธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ และประโยชน์ได้
๒. อธิบายผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้
๓. อธิบายบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพได้
ระดับควำมยำกง่ำย
ตัวชี้วัด
เนื้อหาง่าย
ปานกลาง
รำยละเอียดเนื้อหำ
(ศึกษา
ยากมาก
นามา
ด้วย
(สอนเสริม)
พบกลุ่ม
ตนเอง)

เทคโนโลยีชีวภาพ
๑. ความหมายและลักษณะของ
๑. อธิบายเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพ
๒. ปัจจัยที่มีผลต่อเทคโนโลยีชีวภาพ

ประโยชน์ ได้
๓. เทคโนโลยีชวี ภาพในชีวิตประจา
๒. อธิบายผลของ
วัน

เทคโนโลยีชีวภาพต่อชีวิต ๔. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับ
และสิ่งแวดล้อมได้
เทคโนโลยีชีวภาพ

๓. อธิบายบทบาทของภูมิ ๕. ประโยชน์และผลกระทบของ
ปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับ ๕.๑ความหลากหลายทางชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพได้
๕.๒ ชีวิตและสิ่งแวดล้อม

หมำยเหตุ
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หัวเรื่อง ๖ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
๑. อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตได้
๒. อธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น ระดับ ประเทศและ
ระดับโลกได้
๓. อธิบายสาเหตุของปัญหาวางแผน และลงมือปฏิบัติได้
๔. อธิบายการป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวัง อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
๕. อธิบายปรากฏการณ์ของธรณีวิทยาที่มีผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
๖. อธิบาย ปรากฏการณ์ สภาวะโลกร้อน สาเหตุและผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์
ระดับควำมยำกง่ำย
ตัวชี้วัด
เนื้อหา
ปาน
ยาก
หมำย
ง่าย
รำยละเอียดเนื้อหำ
กลาง มาก
เหตุ
(ศึกษา
นามา (สอน
ด้วย
พบกลุ่ม เสริม)
ตนเอง)

ทรัพยากรธรรมชาติและ
๑. กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต
สิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน

๑. อธิบายกระบวนการ
๒. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติระดับท้องถิ่น
เปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต ประเทศและระดับโลก

ได้
๓. ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่มีผลกระทบต่อ
๒. อภิบายการใช้
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพ
๔. ปัญหาและผลกระทบของระบบนิเวศและสภาพ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ และโลก

ท้องถิ่นระดับ ระดับประเทศ ๕. แนวทางการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และระดับโลกได้
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน
๓. อธิบายสาเหตุของปัญหา ๖. การวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

วางแผน และลงมือปฏิบัติได้ สิ่งแวดล้อม
๔. อธิบายป้องกัน แก้ไข เฝ้า ๗. การปฏิบัติตน หรือการร่วมมือกับชุมชนในการ

ระวัง อนุรักษ์ และพัฒนา
ป้องกัน พัฒนาหรือแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมได้
๘. สภาวะโลกร้อน สาเหตุและผลกระทบ การ

๕. อธิบายปรากฏการณ์ ของ ป้องกันและแก้ไขปัญหาโลกร้อน
ธรณีวิทยาที่มีผลกระทบต่อชีวิต
และสิ่งแวดล้อมได้
๖. อธิบายปรากฏการณ์ สภาวะ
โลกร้อน สาเหตุและผลกระทบ
ต่อชีวิตมนุษย์

7

หัวเรื่อง ๗. ธำตุ สมบัติของธำตุและธำตุกัมมันตภำพรังสี
ตัวชี้วัด
อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมการและปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจาวันได้
ระดับควำมยำกง่ำย
ตัวชี้วัด

เนื้อหาง่าย
รำยละเอียดเนื้อหำ

ธาตุ สมบัติของธาตุและ
ธาตุกัมมันตภาพรังสี
๑.อธิบายทฤษฏี
โครงสร้างและการ
จัดเรียงอิเล็กตรอนใน
อะตอมได้
๒.อธิบายสมบัติของธาตุ
ตามตารางธาตุได้
๓.บอกประโยชน์ของ
ตารางธาตุได้
๔.อธิบายสมบัติธาตุ
กัมมันตรังสีและ
กัมมันตภาพรังสีได้
๕.บอกประโยชน์ และ
ผลกระทบจาก
กัมมันตภาพรังสีได้

๑. โครงสร้างอะตอมและทฤษฏี
อะตอม
๒. การจัดเรียงอิเล็กตรอนใน
อะตอม
๓. การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ
๔. สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ
๕. ประโยชน์ของตารางธาตุ
๖.ความหมายและการเกิด
กัมมันตภาพรังสี
๗. ประโยชน์และโทษของ
กัมมันตภาพรังสี
๘. ผลกระทบของสารกัมมันตรังสี
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

(ศึกษา

ปานกลาง
นามา

ด้วย
ตนเอง)

พบกลุ่ม

ยากมาก
(สอนเสริม)
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หัวเรื่อง ๘ สมกำรเคมีและปฏิกิริยำเคมี
ตัวชี้วัด
1. อธิบายการเกิดสมการเคมีและปฏิกิริยาเคมีและดุลสมการเคมีได้
2. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อปฏิกิริยาเคมีได้
3. อธิบายผลที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้
ระดับควำมยำกง่ำย
ตัวชี้วัด

เนื้อหาง่าย
รำยละเอียดเนื้อหำ

สมการเคมีและปฏิกิริยา
เคมี
๑. อธิบายการเกิดสมการ
เคมีและปฏิกิริยาเคมี
และดุลสมการเคมีได้
๒. อธิบายปัจจัยที่มีผล
ต่อปฏิกิริยาเคมีได้
๓. อธิบายผลที่เกิดจาก
ปฏิกิริยาเคมีต่อชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมได้

๑. ความหมายของสมการเคมี
ปฏิกิริยาเคมี และสัญลักษณ์ใน
สมการเคมี
๒. การเขียนและการอ่านสมการ
เคมี
๓. ปัจจัยที่มีผลต่อปฏิกิริยาเคมี
๔. ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจาวัน
และผลของปฏิกิริยาเคมีต่อชีวิต
และสิ่งแวดล้อม

(ศึกษา

ปานกลาง
นามา

ด้วย
ตนเอง)

พบกลุ่ม

ยากมาก
(สอนเสริม)
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หัวเรื่อง ๙ โปรตีน คำร์โบไฮเดรต และไขมัน
ตัวชี้วัด
๑. อธิบายสมบัติ ชนิด ประเภทการเกิด และประโยชน์ของโปรตีนได้
๒. อธิบายสมบัติ ชนิด ประเภทการเกิด และประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรตได้
๓. อธิบายสมบัติ ชนิด ประเภทการเกิด และประโยชน์ของไขมันได้
ระดับควำมยำกง่ำย
ตัวชี้วัด

เนื้อหาง่าย
รำยละเอียดเนื้อหำ

โปรตีน คาร์โบไฮเดรต
และไขมัน
๑. อธิบายสมบัติ ชนิด
ประเภท การเกิด และ
ประโยชน์ของโปรตีนได้
๒. อธิบายสมบัติ ชนิด
ประเภท การเกิด และ
ประโยชน์ของ
คาร์โบไฮเดรตได้
๓. อธิบายสมบัติ ชนิด
ประเภท การเกิด และ
ประโยชน์ของไขมันได้

๑. สมบัติ ชนิด ประเภท การเกิด
และประโยชน์ของโปรตีน
๒. สมบัติ ชนิด ประเภท การเกิด
และประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต
๓. สมบัติ ชนิด ประเภท การเกิด
และประโยชน์ของไขมัน

(ศึกษา

ปานกลาง
นามา

ด้วย
ตนเอง)

พบกลุ่ม

ยากมาก
(สอนเสริม)
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หัวเรื่อง ๑๐ ปิโตรเลียมและพอลิเมอร์
ตัวชี้วัด
๑. อธิบายหลักการกลั่น ลาดับส่วน ผลิตภัณฑ์และประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ปิโตเลี่ยม ผลกระทบจา
การใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยม
๒. อธิบาย ความหมาย ประเภท ชนิดการเกิดและสมบัติของพอลิเมอร์ พอลิเมอร์ในชีวิตประจาวัน
ผลกระทบจากการใช้พลาสติก ยาง ยางสังเคราะห์ เส้นและเส้นใยสังเคราะห์
ระดับควำมยำกง่ำย
ตัวชี้วัด

ปิโตรเลียมและพอลิเมอร์
๑. อธิบายหลักการกลั่น
ลาดับส่วนได้
๒. บอกผลิตภัณฑ์และ
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม
๓. อธิบายผลกระทบที่
เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมได้
๔. อธิบายความหมาย
ประเภท ชนิด การเกิด
และสมบัติของ
พอลิเมอร์ได้
๕. อธิบายสมบัติการเกิด
และผลกระทบที่เกิดจาก
การใช้พลาสติก ยาง ยาง
สังเคราะห์ เส้นและเส้น
ใยสังเคราะห์ได้

รำยละเอียดเนื้อหำ

๑. ปิโตรเลียม
๑.๑ การกลั่นลาดับส่วน
๑.๒ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากการ
กลั่นปิโตรเลียม
๑.๓ ผลกระทบของการใช้
ปิโตรเลียม
๒. พอลิเมอร์
๒.๑ ความหมาย ประเภท ชนิด
การเกิดและสมบัติของพอลิเมอร์
๒.๒ พอลิเมอร์ในชีวิต
ประจาวัน
๑.๒.๑ พลาสติก
๑.๒.๒ ยางและยางสังเคราะห์
๑.๒.๓ เส้นใยธรรมชาติและใย
สังเคราะห์
๒.๓ ผลกระทบของการใช้พอลิ
เมอร์

เนื้อหาง่าย
(ศึกษา

ปานกลาง
นามา

ด้วยตนเอง)

พบกลุ่ม

ยากมาก
(สอนเสริม)







หมำยเหตุ
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หัวเรื่อง ๑๑ สำรเคมีกับชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
๑. อธิบายความสาคัญและความจาเป็นที่ต้องใช้สารเคมีได้
๒. อธิบายวิธีการใช้สารเคมีบางชนิดได้ถูกต้อง
๓. อธิบายผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารเคมีได้
ระดับควำมยำกง่ำย
ตัวชี้วัด

สารเคมีกับชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม
๑. อธิบายความสาคัญ
และความจาเป็นที่ต้องใช้
สารเคมีได้
๒. อธิบายวิธีการใช้
สารเคมีบางชนิดได้
ถูกต้อง
๓. อธิบายผลกระทบที่
เกิดจากการใช้สารเคมีได้

รำยละเอียดเนื้อหำ

๑. ความสาคัญของสารกับชีวิต
และสิ่งแวดล้อม
๒. ความจาเป็นที่ต้องใช้สารเคมี
๓. การใช้สารเคมีที่ถูกต้อง
๔. ผลกระทบที่เกิดจากการใช้
สารเคมี

เนื้อหาง่าย
(ศึกษา

ปานกลาง
นามา

ด้วยตนเอง)

พบกลุ่ม

ยากมาก
(สอนเสริม)





หมำยเหตุ
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หัวเรื่อง ๑๒ แรงและกำรเคลื่อนที่
ตัวชี้วัด
๑. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ในสนามโน้มถ่วง สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า
ได้
๒. ระบุและอธิบายการเคลื่อนที่ของแรงแบบต่างๆ และการนาไปใช้ประโยชน์
ระดับควำมยำกง่ำย
ตัวชี้วัด

แรงและการเคลื่อนที่
๑. อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างแรงกับการ
เคลื่อนที่ในสนามโน้มถ่วง
สนามแม่เหล็ก
และสนามไฟฟ้าได้
๒. ระบุและอธิบายการ
เคลื่อนที่ของแรงแบบ
ต่างๆ และการนาไปใช้
ประโยชน์

รำยละเอียดเนื้อหำ

๑. แรงและความสัมพันธ์
ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของ
อนุภาค
๒. ความสัมพันธ์ระหว่างแรง
และการเคลื่อนที่ของ
อนุภาคในสนามโน้มถ่วง
สนามแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวัน

เนื้อหาง่าย
(ศึกษา

ปานกลาง
นามา

ด้วยตนเอง)

พบกลุ่ม



ยากมาก
(สอนเสริม)
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หัวเรื่อง ๑๓ เทคโนโลยีอวกำศ
ตัวชี้วัด
๑. บอกความหมาย ความสาคัญ และความเป็นมาของเทคโนโลยีอวกาศได้
๒. อธิบายและระบุประเภทของเทคโนโลยีอวกาศได้
๓. อธิบายการนาเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ประโยชน์ได้
๔. บอกโครงการสารวจอวกาศที่สาคัญในปัจจุบันได้
ระดับควำมยำกง่ำย
ตัวชี้วัด

เทคโนโลยีอวกาศ
๑. บอกความหมาย
ความสาคัญ และความ
เป็นมาของเทคโนโลยี
อวกาศได้
๒. อธิบายและระบุ
ประเภทของเทคโนโลยี
อวกาศได้
๓. อธิบายการนา
เทคโนโลยีอวกาศมาใช้
ประโยชน์ได้

รำยละเอียดเนื้อหำ

เนื้อหาง่าย
(ศึกษา

ปานกลาง
นามา

ด้วยตนเอง)

พบกลุ่ม


๑. ความหมายความสาคัญและ
ความเป็นมาของเทคโนโลยี
อวกาศ
๒. ประเภทของเทคโนโลยี
อวกาศ
๒.๑ ดาวเทียม
๒.๒ ยานสารวจอวกาศ
๒.๓ ยานขนส่งอวกาศ
๒.๔ สถานีทดลองอวกาศ

๓. ประโยชน์ของการใช้
เทคโนโลยีอวกาศ
๓.๑ ปรากฏการณ์บนโลก
๔.บอกโครงการสารวจ ๓.๒ ปรากฏการณ์ในอวกาศ
อวกาศที่สาคัญในปัจจุบัน ๔.โครงการสารวจอวกาศที่
ได้
สาคัญในปัจจุบัน







ยากมาก
(สอนเสริม)

หมำยเหตุ
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หัวเรื่อง ๑๔ อำชีพช่ำงไฟฟ้ำ
ตัวชี้วัด
สามารถอธิบ าย ออกแบบ วางแผน ทดลอง ทดสอบ ปฏิ บั ติ ก ารเรื่อ งไฟฟ้ าได้ อ ย่ างถู ก ต้ อ งและ
ปลอดภัย คิด วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ของการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม แบบขนาน แบบ
ผสม ประยุกต์และเลือกใช้ความรู้ และทักษะอาชีพช่างไฟฟ้า ให้เหมาะสมกับด้านบริหารจัดการและ
การบริการ
ระดับควำมยำกง่ำย
ตัวชี้วัด

อาชีพช่างไฟฟ้า
๑.สามารถอธิบาย
ออกแบบ วางแผน
ทดลอง ทดสอบ
ปฏิบัติการเรื่องไฟฟ้าได้
อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย คิด วิเคราะห์
๒.สามารถเปรียบเทียบ
ข้อดี ข้อเสีย ของการต่อ
วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม
แบบขนาน แบบผสม
๓.สามมารถประยุกต์และ
เลือกใช้ความรู้ และ
ทักษะอาชีพช่างไฟฟ้า ให้
เหมาะสมกับด้านบริหาร
จัดการและการบริการ

รำยละเอียดเนื้อหำ

๑. ประเภทของไฟฟ้า
๒. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือช่าง
ไฟฟ้า
๓. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
วงจรไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้า
อย่างง่าย
๔. กฎของโอห์ม
๕. การเดินสายไฟฟ้าอย่างง่าย
๖. การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง
ง่าย
๗. ความปลอดภัยและอุบัติเหตุ
จากอาชีพช่างไฟฟ้า
๘. การบริหารจัดการและการ
บริการ
๙. โครงงานวิทยาศาสตร์สู่อาชีพ
๑๐. คาศัพท์ทางไฟฟ้า

เนื้อหาง่าย
(ศึกษา

ปานกลาง
นามา

ด้วยตนเอง)

พบกลุ่ม












ยากมาก
(สอนเสริม)

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)
สาระความรู้พื้นฐาน ระดับ ม.ปลาย วิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา พว ๓๑๐๐๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ครั้ง วัน/เดือน/ปี
ที่

หัวเรื่อง/
ตัวชี้วัด
๑. กระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี
๑.๑.
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
๑. อธิบาย
ธรรมชาติและ
ความสาคัญของ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้
๑.กระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี
๑.๑ ความหมายและ
ความสาคัญของ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
๑. ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความหมายและ
ความสาคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. สรุปและจดบันทึกในคู่มือผู้เรียน /สมุดบันทึก
๓. นาเสนอความรู้ที่ได้รับจากการค้นคว้าในวันที่
จัดกิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ห้องสมุด
๒. อินเตอร์เน็ต
๓. ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน/ผู้รู้
๔. กศน.ตาบล

กำรวัดและ
ประเมินผล
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)
สาระความรู้พื้นฐาน ระดับ ม.ปลาย วิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา พว ๓๑๐๐๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ครั้ง วัน/เดือน/ปี
ที่

หัวเรื่อง/
ตัวชี้วัด

เนื้อหำสำระกำร
เรียนรู้

สิ่งมีชีวิตและ
๑.ความหมายและ
สิ่งแวดล้อม
ลักษณะ
๒.๓
ของเทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ
1. อธิบายเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีชีวภาพ
และประโยชน์ของ
เทคโนโลยีชีวภาพ

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
๑. ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ ความหมาย
และลักษณะของเทคโนโลยีชีวภาพ
๒. สรุปและจดบันทึกในคู่มือผู้เรียน /สมุดบันทึก
๓.นาเสนอความรู้ที่ได้รับจากการค้นคว้าในวันที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ห้องสมุด
๒. อินเตอร์เน็ต
๓. ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน/ผู้รู้
๔. กศน.ตาบล

กำรวัดและ
ประเมินผล
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)
สาระความรู้พื้นฐาน ระดับ ม.ปลาย วิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา พว ๓๑๐๐๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ครั้ง วัน/เดือน/ปี
ที่

หัวเรื่อง/
ตัวชี้วัด
๕. ดำรำศำสตร์
เพื่อชีวิต
เทคโนโลยีอวกำศ
๑.บอกความหมาย
ความสาคัญ และ
ความเป็นมาของ
เทคโนโลยีอวกาศ
๕. ดำรำศำสตร์
เพื่อชีวิต
เทคโนโลยีอวกำศ
๔.บอกโครงการ
สารวจอวกาศที่
สาคัญในปัจจุบัน
ได้

เนื้อหำสำระกำร
เรียนรู้
1. ความหมาย
ความสาคัญและความ
เป็นมาของเทคโนโลยี
อวกาศ

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

๑. ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ ความหมาย
ความสาคัญและความเป็นมาของเทคโนโลยีอวกาศ
๒. สรุปและจดบันทึกในคู่มือผู้เรียน /สมุดบันทึก
๓. นาเสนอความรู้ที่ได้รับจากการค้นคว้าในวันที่
จัดกิจกรรมการเรียนรู้

๑. ห้องสมุด
๒. อินเตอร์เน็ต
๓. ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน/ผู้รู้
๔. กศน.ตาบล

๔. โครงการสารวจอวกาศ ๑. ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ โครงการสารวจ
ที่สาคัญในปัจจุบัน
อวกาศที่สาคัญในปัจจุบัน
๒. สรุปและจดบันทึกในคู่มือผู้เรียน /สมุดบันทึก
๓. นาเสนอความรู้ที่ได้รับจากการค้นคว้าในวันที่
จัดกิจกรรมการเรียนรู้

๑. ห้องสมุด
๒. อินเตอร์เน็ต
๓. ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน/ผู้รู้
๔. กศน.ตาบล

กำรวัดและ
ประเมินผล
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ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้
รายวิชา ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หัวเรื่อง
1. การงานอาชีพ
ตัวชี้วัด
1. อธิบายความสาคัญ และความจาเป็นในการขยายอาชีพ
2. อธิบายลักษณะขอบข่ายกระบวนการผลิตงานอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และโลก เพื่อ
นามาวิเคราะห์ขยายอาชีพ
3. อธิบายการจัดการในงานอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และโลก เพื่อนามาวิเคราะห์ในการ
ขยายอาชีพ
4. อธิบายคุณธรรม จริยธรรม ในการขยายอาชีพ
5. อธิบายการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมในการขยายอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และ
โลก

รายละเอียดเนื้อหา
1.ความสาคัญ และความจาเป็นในการขยายอาชีพ
2.การขยายอาชีพในชุมชน ประเทศ และโลก
- งานบ้าน
- งานเกษตร
- งานช่าง
- งานประดิษฐ์
- งานธุรกิจ
ฯลฯ
3.การขยายกระบวนการจัดการงานอาชีพในชุมชน
สังคม ประเทศ และโลก
3.1 การจัดการการผลิต
- การวางแผน
- การจัดทาโครงการ
- การใช้วัสดุอุปกรณ์

ระดับความยากง่าย
เนื้อหาง่าย
ปานกลาง
(ศึกษา
นามา
ด้วยตนเอง)
พบกลุ่ม





ยากมาก
หมายเหตุ
(สอน
เสริม)
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รายละเอียดเนื้อหา
- การใช้แรงงาน
- การใช้สถานที่
- การใช้ทุน
ฯลฯ
3.2 การจัดการการตลาด
- การกาหนดทิศทางการตลาด
- การหาความต้องการของตลาด
- การขนส่ง
- การขาย
- การกาหนดราคาขาย
- การทาบัญชีประเภทต่างๆ
ฯลฯ
4.คุณธรรม จริยธรรม
- ความรับผิดชอบ
- การประหยัด
- การอดออม
- ความสะอาด
- ความประณีต
- ความขยัน
- ความซื่อสัตย์
ฯลฯ
5.การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมในการขยาย
อาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และโลก

ระดับความยากง่าย
เนื้อหาง่าย
ปานกลาง
(ศึกษา
นามา
ด้วยตนเอง)
พบกลุ่ม







ยากมาก
(สอน
เสริม)

หมายเหตุ
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หัวเรื่อง
1. ช่องทางการขยายอาชีพ
ตัวชี้วัด
1. อธิบายความจาเป็นในการมองเห็นช่องทางในการขยายอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง
2. ศึกษาอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และโลก เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการขยายอาชีพ
3. กาหนดวิธีการและขั้นตอนการขยายอาชีพโดยพิจารณาความเป็นไปได้ของการขยายอาชีพ พร้อม
ทั้งให้เหตุผลในการขยายอาชีพที่เลือก

รายละเอียดเนื้อหา
1.ความจาเป็นในการมองเห็นช่องทางการประกอบอาชีพ
2.ความเป็นไปได้ในการขยายอาชีพ
- การลงทุน
- การตลาด
- กระบวนการผลิต
- การขนส่ง
- การบรรจุหีบห่อ
- การแปรรูป
- ผลกระทบต่อชุมชน และสภาพแวดล้อม
- ความรู้ความ สามารถ
ฯลฯ
3.การกาหนดวิธีการและขั้นตอนการขยายอาชีพพร้อมให้
เหตุผล

ระดับความยากง่าย
เนื้อหาง่าย
ปานกลาง ยากมาก
(ศึกษา
นามา
(สอน
ด้วยตนเอง)
พบกลุ่ม
เสริม)





หมายเหตุ
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หัวเรื่อง
1. การตัดสินใจเลือกขยายอาชีพ
ตัวชี้วัด
1.ตัดสินใจเลือกขยายอาชีพได้เหมาะสมกับตนเอง

รายละเอียดเนื้อหา
1.การตัดสินใจเลือกขยายอาชีพ
- ความพร้อม
- ความต้องการของตลาด
- ความรู้ ทักษะและเทคนิคต่างๆ
- ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- สถานที่
- แรงงาน
- เงินทุน
ฯลฯ

ระดับความยากง่าย
เนื้อหาง่าย
ปานกลาง
ยากมาก
(ศึกษา
นามา
(สอนเสริม)
ด้วยตนเอง)
พบกลุ่ม


หมาย
เหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระการประกอบอาชีพ รายวิชา ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 2 หน่วยกิต
หัวเรื่อง การงานอาชีพ

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้

กิจกรรม

แหล่งเรียนรู้

1.อธิบายความสาคัญ
และความจาเป็นใน
การขยายอาชีพ
2.อธิบายคุณธรรม
จริยธรรม ในการขยาย
อาชีพ

1.ความสาคัญ และความ
จาเป็นในการขยายอาชีพ
2.การขยายกระบวนการ
จัดการงานอาชีพในชุมชน
สังคม ประเทศ และโลก
2.1 การจัดการการผลิต
- การวางแผน
- การจัดทาโครงการ
- การใช้วัสดุอุปกรณ์
- การใช้แรงงาน
- การใช้สถานที่
- การใช้ทุน
ฯลฯ

1.ให้ผู้เรียนค้นคว้าเกี่ยวกับความหมาย
ความสาคัญ และความจาเป็นในการขยาย
อาชีพ และสรุปเนื้อหาและปริ้นเย็บมุม
นามาส่งครูในวันพบกลุ่ม
2.ให้ผู้เรียน เขียนอธิบายเรื่องการขยาย
กระบวนการจัดการงานอาชีพในชุมชน
สังคม ประเทศ และโลกตามขั้นตอน
2.1 การจัดการการผลิต
- การวางแผน
- การจัดทาโครงการ
- การใช้วัสดุอุปกรณ์
- การใช้แรงงาน
- การใช้สถานที่
- การใช้ทุน
ฯลฯ
ลงในสมุดบันทึกการเรียนรู้แล้วนามาส่ง
ครูผู้สอนในวันพบกลุ่ม

1. ห้องสมุด
2. หนังสือแบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระการประกอบอาชีพ รายวิชา ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 2 หน่วยกิต
หัวเรื่อง การงานอาชีพ

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้

กิจกรรม

แหล่งเรียนรู้

1.อธิบายการ
จัดการในงานอาชีพ
ในชุมชน สังคม
ประเทศ และโลก
เพื่อนามาวิเคราะห์
ในการขยายอาชีพ
2.อธิบายคุณธรรม
จริยธรรม ในการ
ขยายอาชีพ
3.อธิบายการ
อนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมใน
การขยายอาชีพใน
ชุมชน สังคม
ประเทศ และโลก

1.การจัดการการตลาด
- การกาหนดทิศทางการตลาด
- การหาความต้องการของตลาด
- การขนส่ง - การขาย
- การกาหนดราคาขาย
- การทาบัญชีประเภทต่างๆฯลฯ
2.คุณธรรม จริยธรรม
- ความรับผิดชอบ
- การประหยัด
- การอดออม
- ความสะอาด
- ความประณีต
- ความขยัน
- ความซื่อสัตย์ ฯลฯ
3.การอนุรักษ์พลังงาน และ
สิ่งแวดล้อมในการขยายอาชีพใน
ชุมชน สังคม ประเทศ และโลก

๑.ให้ผู้เรียนค้นคว้าการจัดการในงานอาชีพ
ในชุมชน สังคม ประเทศ และโลก เพื่อ
นามาวิเคราะห์ในการขยายอาชีพ
และอธิบายเนื้อหาโดยสรุปลงในสมุดบันทึก
การเรียนรู้ในนามาส่งในวันพบกลุ่ม
๒.ให้ผู้เรียน เขียนอธิบายคุณธรรม
จริยธรรม ในการขยายอาชีพ โดยสรุป
เนื้อหาลงในสมุดบันทึกการเรียนรู้
2.1 ให้ผู้เรียนเขียน อธิบายการอนุรักษ์
พลังงาน และสิ่งแวดล้อมในการขยายอาชีพ
ในชุมชน สังคม ประเทศ และโลกและสรุป
เนื้อหาลงในสมุดบันทึกการเรียนรู้แล้วนามา
ส่งครูผู้สอนในวันพบกลุ่ม

1. ห้องสมุด
2. หนังสือ
แบบเรียน
3. internet
๔. กศน.ตาบล

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระการประกอบอาชีพ รายวิชา ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 2 หน่วยกิต
หัวเรื่อง ช่องทางการขยายอาชีพ

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้

กิจกรรม

แหล่งเรียนรู้

1.อธิบายการ
จัดการในงานอาชีพ
ในชุมชน สังคม
ประเทศ และโลก
เพื่อนามาวิเคราะห์
ในการขยายอาชีพ
2.อธิบายคุณธรรม
จริยธรรม ในการ
ขยายอาชีพ
3.อธิบายการ
อนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมใน
การขยายอาชีพใน
ชุมชน สังคม
ประเทศ และโลก

1.การจัดการการตลาด
- การกาหนดทิศทางการตลาด
- การหาความต้องการของตลาด
- การขนส่ง - การขาย
- การกาหนดราคาขาย
- การทาบัญชีประเภทต่างๆฯลฯ
2.คุณธรรม จริยธรรม
- ความรับผิดชอบ
- การประหยัด
- การอดออม
- ความสะอาด
- ความประณีต
- ความขยัน
- ความซื่อสัตย์ ฯลฯ
3.การอนุรักษ์พลังงาน และ
สิ่งแวดล้อมในการขยายอาชีพใน
ชุมชน สังคม ประเทศ และโลก

1.ให้ผู้เรียนค้นคว้าการจัดการในงานอาชีพ
ในชุมชน สังคม ประเทศ และโลก เพื่อ
นามาวิเคราะห์ในการขยายอาชีพ
และอธิบายเนื้อหาโดยสรุปลงในสมุดบันทึก
การเรียนรู้ในนามาส่งในวันพบกลุ่ม
2.ให้ผู้เรียน เขียนอธิบายคุณธรรม
จริยธรรม ในการขยายอาชีพ โดยสรุป
เนื้อหาลงในสมุดบันทึกการเรียนรู้
2.1 ให้ผู้เรียนเขียน อธิบายการอนุรักษ์
พลังงาน และสิ่งแวดล้อมในการขยายอาชีพ
ในชุมชน สังคม ประเทศ และโลกและสรุป
เนื้อหาลงในสมุดบันทึกการเรียนรู้แล้วนามา
ส่งครูผู้สอนในวันพบกลุ่ม

1. ห้องสมุด
2. หนังสือ
แบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระการประกอบอาชีพ รายวิชา ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 2 หน่วยกิต
1. หัวเรื่อง การตัดสินใจเลือกขยายอาชีพ

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้

กิจกรรม

1.ตัดสินใจเลือก
1.การตัดสินใจเลือกขยายอาชีพ
1.ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าการตัดสินใจเลือก
ขยายอาชีพได้
- ความพร้อม
ขยายอาชีพได้เหมาะสมกับตนเองโดยมี
เหมาะสมกับตนเอง - ความต้องการของตลาด
ข้อกาหนดคือ- ความพร้อม
- ความรู้ ทักษะและเทคนิคต่างๆ - ความต้องการของตลาด
- ทรัพยากรธรรมชาติ และ
- ความรู้ ทักษะและเทคนิคต่างๆ
สิ่งแวดล้อม
- ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- สถานที่
- สถานที่
- แรงงาน
- แรงงาน
- เงินทุน
- เงินทุน
ฯลฯ
ฯลฯ
โดยสรุปลงในสมุดบันทึกการเรียนรู้ในนามา
ส่งในวันพบกลุ่ม

แหล่งเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. หนังสือ
แบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล

หมำยเหตุ

26

ตำรำงกำรวิเครำะห์สำระกำรเรียนรู้รำยวิชำกำรพัฒนำอำชีพให้มีควำมมั่นคง อช ๓๑๐๐๓
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จำนวน ๒ หน่วยกิต
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ
มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพ ให้มีผลิตภัณฑ์หรืองานบริการ สร้างรายได้พอเพียงต่อ
การดารงชีวิต มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ
หัวเรื่อง :
๑. ศักยภาพธุรกิจ
ตัวชี้วัด :
๑. อธิบายความหมาย ความสาคัญ และความจาเป็นของการพัฒนาอาชีพ เพื่อให้มีความมั่นคง
๒. อธิบายความจาเป็น และคุณค่าของการวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจ
๓. วิเคราะห์ตาแหน่งธุรกิจในระยะต่าง ๆ
๔. วิเคราะห์ธุรกิจตามศักยภาพ ๕ ด้าน ได้แก่ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่
ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศและทาเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่
ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ในแต่ละพื้นที่ตามเส้นทางของเวลา
ระดับความยากง่าย
เนื้อหา ยากมาก หมาย
รายละเอียดเนื้อหา
ง่าย
เหตุ
ปานกลาง (สอน
(กรต.)
(พบกลุ่ม) เสริม)

๑. ความหมาย ความสาคัญ และความจาเป็นของการพัฒนา
อาชีพ

๒. ความจาเป็นของการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ

๓. การวิเคราะห์ตาแหน่งธุรกิจ
- ระยะเริ่มต้น
- ระยะสร้างตัว
- ระยะทรงตัว
- ระยะตกต่าหรือสูงขึ้น

๔. วิเคราะห์ธุรกิจตามศักยภาพ ๕ ด้าน ได้แก่ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ตาม
ลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศและทาเลที่ตั้งของ
แต่ละพื้นที่ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีและ
วิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละ
พื้นที่ตามเส้นทางของเวลา
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หัวเรื่อง : ๒. การจัดทาแผนพัฒนาการตลาด
ตัวชี้วัด : ๑. กาหนดทิศทางการตลาด
๒. กาหนดเป้าหมายการตลาด
๓. กาหนดกลยุทธ์สู่เป้าหมาย
๔. วิเคราะห์กลยุทธ์
๕. กาหนดกิจกรรมและแผนการพัฒนาการตลาด

รายละเอียดเนื้อหา
๑. การกาหนดทิศทางเป้าหมายการตลาด
๒. การกาหนดกลยุทธ์สู่เป้าหมาย
3. กิจกรรมและแผนการพัฒนาการตลาด

ระดับความยากง่าย
เนื้อหา ยากมาก
ง่าย
ปานกลาง (สอน
(กรต.)
(พบกลุ่ม) เสริม)




หมาย
เหตุ

หัวเรื่อง : ๓. การจัดทาแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ
ตัวชี้วัด : ๑. อธิบายการกาหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการ
๒. สามารถวิเคราะห์ทุนปัจจัยการผลิตหรือการบริการ
๓. กาหนดเป้าหมายการผลิตหรือการบริการ
๔. กาหนดแผนกิจกรรมการผลิต
๕. พัฒนาระบบการผลิตหรือกาบริการได้

รายละเอียดเนื้อหา
๑. การกาหนดวิเคราะห์ทุนการผลิตหรือการบริการ
๒. การกาหนดเป้าหมายการผลิตหรือการบริการ
๓. การกาหนดแผนกิจกรรมและพัฒนาระบบการผลิตหรือการ
บริการ

ระดับความยากง่าย
เนื้อหา ยากมาก
ง่าย
ปานกลาง (สอน
(กรต.)
(พบกลุ่ม) เสริม)




หมาย
เหตุ
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หัวเรื่อง : ๔. การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก
ตัวชี้วัด : ๑.อธิบายความจาเป็น และคุณค่าของธุรกิจเชิงรุก
๒.อธิบายการแทรกความนิยมเข้าสู่ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง
๓.อธิบายการสร้างรูปลักษณ์ คุณภาพสินค้าใหม่
๔.อธิบายการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง

รายละเอียดเนื้อหา
๑.การแทรกความนิยมการสร้างรูปลักษณ์คุณภาพสินค้าใหม่
เข้าสู่ความต้องการของผู้บริโภค
๒.การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง ยั่งยืน (พออยู่ พอ
กิน มีรายได้ มีการออม และมีทุนในการขยายอาชีพ)

ระดับความยากง่าย
เนื้อหา ยากมาก
ง่าย
ปานกลาง (สอน
(กรต.)
(พบกลุ่ม) เสริม)


หมาย
เหตุ



หัวเรื่อง : ๕. โครงการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
ตัวชี้วัด : ๑. วิเคราะห์ความเป็นไปไของแผนการตลาดและการผลิตหรือการบริการ
๒. เขียนโครงการการพัฒนาอาชีพได้
๓. ตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาอาชีพ
๔. ปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพ

รายละเอียดเนื้อหา
๑. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนการตลาดและการ
ผลิตหรือการบริการ
๒. การเขียนโครงการการพัฒนาอาชีพและตรวจสอบความ
เป็นไปได้ของโครงการและการปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพ

ระดับความยากง่าย
เนื้อหา ยากมาก
ง่าย
ปานกลาง (สอน
(กรต.)
(พบกลุ่ม) เสริม)



หมาย
เหตุ
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แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) สาระความรู้พื้นฐานระดับม.ปลาย
วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง รหัสวิชา อช 31001
ภาคเรียนที่ 1/25๖3 หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วันเดือนปี

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

๑. อธิบายความหมาย
ความสาคัญ และความจาเป็น
ของการพัฒนาอาชีพ เพื่อให้มี
ความมั่นคง

๑. ความหมาย ความสาคัญ
และความจาเป็นของการ
พัฒนาอาชีพ

๒. ความจาเป็นของการ
วิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ

๒. อธิบายความจาเป็น และ
คุณค่าของการวิเคราะห์
ศักยภาพของธุรกิจ

กิจกรรม

แหล่งเรียนรู้

1.ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า
1.ห้องสมุด
ความหมาย ความสาคัญ และ
2.อินเตอร์เน็ต
ความจาเป็นของการพัฒนาอาชีพ 3.ภูมิปัญญาชาวบ้าน/ผู้รู้
4.กศน.ตาบล
2.ความจาเป็น และคุณค่าของ
การวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจ
3.สรุปและจดบันทึกในคู่มือ
ผู้เรียน/สมุดบันทึก
3.นาเสนอความรู้ที่ได้รับจากการ
ค้นคว้าในวันที่จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน

หมายเหตุ
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ตำรำงวิเครำะห์เนื้อหำ
หลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
สำระทักษะกำรดำเนินชีวิต รำยวิชำ ศิลปศึกษำ รหัสวิชำ ทช31003
จำนวน 2 หน่วยกิต
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ
รู้ เข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม ชื่นชม เห็นคุณค่าความงาม ความไพเราะ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางทัศนศิลป์ ดนตรี
และนาฏศิลป์ สากล และสามารถวิพากษ์วิจารณ์ ได้อย่างเหมาะสม
หัวเรื่อง 1. ทัศนศิลป์สำกล
ตัวชี้วัด
1. อธิบายความหมาย ความสาคัญและความเป็นมาของงานทัศนศิลป์สากลในด้านต่าง ๆได้
2.อธิบายเกี่ยวกับความซาบซึ้งในงานทัศนศิลป์สากล
3. อธิบายกระบวนวิพากษ์ วิจารณ์ งานทัศนศิลป์สากลด้านต่าง ๆ
4.สามารถจินตนาการ และอธิบายวิธีการสร้างสรรค์ความงามจากธรรมชาติให้ออกมาเป็นความงามทางทัศนศิลป์สากล
5.อธิบายวิพากษ์ วิจารณ์คุณค่าของงาน ทัศนศิลป์ สากล ในเรื่องของความงาม ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ โดย
นาวัตถุ วัสดุ สิ่งของต่าง ๆ เข้ามาประดับ เสริมแต่งร่างกายที่อยู่อาศัย ตกแต่งสถานที่สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
6. การนาเสนอ ถ่ายทอด ความรู้ วิพากษ์วิจารณ์ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การตกแต่งวัสดุของงานทัศนศิลป์สากล
7.อธิบายคุณค่าของความซาบซึ้ง ความรักและความหวงแหนทางวัฒนธรรม ประเพณีของโบราณสถานโบราณวัตถุของสากลทั่ว
โลก
8.นาเสนอถ่ายทอดความรู้ วิเคราะห์ วิพากษ์ – วิจารณ์ วัฒนธรรม ประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ ของสากลได้

ตัวชี้วัด

รายละเอียดเนื้อหา

1. อธิบายความหมาย
ความสาคัญและความเป็นมา
ของงานทัศนศิลป์สากลในด้าน
ต่าง ๆได้
2.อธิบายเกี่ยวกับความซาบซึ้ง
ในงานทัศนศิลป์สากล
3. อธิบายกระบวนวิพากษ์
วิจารณ์ งานทัศนศิลป์สากลด้าน
ต่าง ๆ
4.สามารถจินตนาการ และ
อธิบายวิธีการสร้างสรรค์ความ
งามจากธรรมชาติให้ออกมาเป็น
ความงามทางทัศนศิลป์สากล
5.อธิบายวิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า

1. ความหมาย ความสาคัญและความ
เป็นมาของทัศนศิลป์สากลในด้าน
- จิตรกรรม
- ประติมากรรม
- สถาปัตยกรรม
- ภาพพิมพ์
2.จุด เส้น สี แสง – เงา รูปร่างและ
รูปทรง เพื่อให้เกิดความซาบซึ้งและมี
ทัศนคติที่ดีกับงานทัศนศิลป์
3. การวิพากษ์วิจารณ์ งานทัศนศิลป์ของ
สากล
4. ความงามทางทัศนศิลป์ของสากล ที่เกิด
จากการสร้างสรรค์ด้วยจุด เส้น สี แสง –
เงา รูปร่าง และรูปทรงของวัตถุจาก

ระดับความยากง่าย
หมาย
ง่าย
เนื้อหาที่
ยากมาก
เหตุ
(ศึกษาด้วย
นามา
(สอนเสริม)
ตนเอง)
บูรณาการ
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ตัวชี้วัด

รายละเอียดเนื้อหา

ของงาน ทัศนศิลป์ สากล ใน
เรื่องของความงาม ที่เกิดจาก
ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์
โดยนาวัตถุ วัสดุ สิ่งของต่าง ๆ
เข้ามาประดับ เสริมแต่งร่างกาย
ที่อยู่อาศัย ตกแต่งสถานที่
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม
6. การนาเสนอ ถ่ายทอด
ความรู้ วิพากษ์วิจารณ์ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ การตกแต่งวัสดุ
ของงานทัศนศิลป์สากล
7.อธิบายคุณค่าของความ
ซาบซึ้ง ความรักและความหวง
แหนทางวัฒนธรรม ประเพณี
ของโบราณสถานโบราณวัตถุ
ของสากลทั่วโลก
8.นาเสนอถ่ายทอดความรู้
วิเคราะห์ วิพากษ์ – วิจารณ์
วัฒนธรรม ประเพณี
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ของ
สากลได้

ธรรมชาติ
5. ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม
ความเหมาะสม ความพอดีของการนาวัตถุ
วัสดุสิ่งของต่างๆ มาประดับตกแต่งร่างกาย
ที่อยู่อาศัย หรือตกแต่งสถานที่สิ่งแวดล้อม
ทั่ว ๆ ไป

6.การศึกษา เปรียบเทียบ วิเคราะห์
วิพากษ์ วิจารณ์ เกี่ยวกับ ความคิด
สร้างสรรค์ในการประดับตกแต่งในงาน
ทัศนศิลป์สากล
7.ความสาคัญ ความดี ความงาม ของ
วัฒนธรรม ประเพณี และความสวยงาม
ของจิตรกรรมฝาผนัง โบสถ์ วิหาร
พระราชวัง ยุคสมัยต่าง ๆ ทั่วโลก
8.การนาเสนอ และการวิเคราะห์
วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ประเพณี โบราณสถานและโบราณวัตถุของ
สากล

ระดับความยากง่าย
หมาย
ง่าย
เนื้อหาที่
ยากมาก
เหตุ
(ศึกษาด้วย
นามา
(สอนเสริม)
ตนเอง)
บูรณาการ
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หัวเรื่อง ๒. ดนตรีสำกล
ตัวชี้วัด
1.อธิบายประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของเครื่องดนตรีสากลประเภทต่างๆ ได้
2.อธิบาย รูปแบบและเทคนิควิธีการเล่นของเครื่องดนตรีสากลประเภทต่างๆ ได้
3.อธิบายคุณค่าและความไพเราะของการเล่นเครื่องดนตรีสากล และสามารถวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ได้
4. อธิบายถึงคุณค่าและความไพเราะของเพลงสากล และสามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เพลงสากล
5. อธิบายประวัติความเป็นมาของภูมิปัญญาทางดนตรีและเพลงสากลได้
6.อธิบายถึงคุณค่าของความรัก และความหวงแหน พร้อมยกตัวอย่างตลอดจนร่วมสืบสานกระบวนการ
ถ่ายทอดของภูมิปัญญาทางดนตรีสากลได้

ตัวชี้วัด
1.อธิบายประวัติความเป็นมา
และวิวัฒนาการของเครื่อง
ดนตรีสากลประเภทต่างๆ ได้
2.อธิบาย รูปแบบและเทคนิค
วิธีการเล่นของเครื่องดนตรี
สากลประเภทต่างๆ ได้
3.อธิบายคุณค่าและความ
ไพเราะของการเล่นเครื่องดนตรี
สากล และสามารถวิเคราะห์
วิพากษ์วิจารณ์ได้
4. อธิบายถึงคุณค่าและความ
ไพเราะของเพลงสากล และ
สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์
วิจารณ์ เพลงสากล
5. อธิบายประวัติความเป็นมาของ
ภูมิปัญญาทางดนตรีและเพลงสากล
ได้
6.อธิบายถึงคุณค่าของความรัก
และความหวงแหน พร้อม
ยกตัวอย่างตลอดจนร่วมสืบสาน
กระบวนการถ่ายทอดของภูมิ
ปัญญาทางดนตรีสากลได้

รำยละเอียดเนื้อหำ
1.ประวัติความเป็นมาและ
วิวัฒนาการของเครื่องดนตรีสากล
ประเภทต่าง ๆ
2.รูปแบบของเครื่องดนตรีสากล
ประเภทต่าง ๆ และเทคนิควิธีการ
เล่นของเครื่องดนตรีสากลแต่ละ
ประเภท
3. คุณค่าและความไพเราะของการ
เล่นเครื่องดนตรีสากล และสามารถ
วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์

ระดับควำมยำกง่ำย
เนื้อหาง่าย
ปานกลาง ยากมาก
(ศึกษา
นามา
(สอน
ด้วยตนเอง)
พบกลุ่ม
เสริม)





4. คุณค่าของความไพเราะ ของ
เพลง สากล และสามารถวิเคราะห์
วิพากษ์วิจารณ์



5. ประวัติความเป็นมาของภูมิ
ปัญญาทางดนตรีและเพลงสากล



6. เห็นคุณค่าและเกิดความหวง
แหน ภูมิปัญญาทางดนตรีสากล



หมำย
เหตุ
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หัวเรื่อง 3. นำฏศิลป์สำกล
ตัวชี้วัด
1.อธิบายรูปแบบ ประเภท และโอกาสในการแสดงนาฏศิลป์และการละครสากลทั่วโลกได้
2.อธิบายประวัติ ความเป็นมาและวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครสากลประเภทต่าง ๆได้
3.อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการละครสากล กับการพัฒนาสังคมได้
4.สามารถประยุกต์ใช้ทักษะ การแสดงนาฏศิลป์และการละครสากลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
อย่างเหมาะสมได้
5.อธิบายการนาความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์มาประเมินคุณค่าการละครและเชื่อมโยงความหมายกับ
ชีวิตและสังคมได้ เลือกชมการแสดง เพื่อสร้างความสุขและเกิดประโยชน์ต่อตนเองได้
6.อธิบายคุณค่า ความสาคัญของนาฏศิลป์และการละครสากลมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาสากล กับ
การพัฒนาสังคมได้
7.อธิบายประวัติความเป็นมา และวิวัฒนาการของการลีลาศมาตรฐานได้
8.อธิบาย คุณค่าและความสัมพันธ์ของวัฒนธรรม ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการของลีลาศมาตรฐานที่
เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรม
9.ระบุคุณค่าและความสัมพันธ์ของท่าลีลาศ มาตรฐานไปประยุกต์ใช้ประกอบกับเพลงอื่น ๆ เพื่อให้สอดคล้อง
กับวัฒนธรรม ประเพณี และในชีวิตประจาวันของแต่ละภูมิภาคทั่วโลก

ตัวชี้วัด
1.อธิบายรูปแบบ ประเภท และ
โอกาสในการแสดงนาฏศิลป์และ
การละครสากลทั่วโลกได้
2.อธิบายประวัติ ความเป็นมา
และวิวัฒนาการของนาฏศิลป์
และการละครสากลประเภทต่าง
ๆได้
3.อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
นาฏศิลป์และการละครสากล
กับการพัฒนาสังคมได้
4.สามารถประยุกต์ใช้ทักษะ
การแสดงนาฏศิลป์และการ
ละครสากลไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
อย่างเหมาะสมได้
5.อธิบายการนาความรู้ ความ
เข้าใจและประสบการณ์มา

รำยละเอียดเนื้อหำ
1.การแสดงนาฏศิลป์และการละคร
สากลในรูปแบบและโอกาสต่าง ๆ
2.ประวัติ ความเป็นมา และ
วิวัฒนาการการแสดงทางนาฏศิลป์
และการละครสากลประเภทต่างๆ
3.ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์
และการละครสากลกับบทบาททาง
สังคมในการพัฒนาสังคม
4.การเลือกใช้และผสมผสาน
องค์ประกอบและพัฒนาทักษะทาง
นาฏศิลป์และการละครสากล
5.การใช้ความรู้และความเข้าใจ
และประสบการณ์ประเมินคุณค่า
การละครวิธีการเลือกชม การ
แสดงนาฏศิลป์และการละครของ
สากล เพื่อสร้างความสุขและเกิด

ระดับควำมยำกง่ำย
เนื้อหาง่าย
ปานกลาง ยากมาก
(ศึกษา
นามา
(สอน
ด้วยตนเอง)
พบกลุ่ม
เสริม)








หมำย
เหตุ
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ประเมินคุณค่าการละครและ
เชื่อมโยงความหมายกับชีวิตและ
สังคมได้ เลือกชมการแสดง เพื่อ
สร้างความสุขและเกิดประโยชน์
ต่อตนเองได้
6.อธิบายคุณค่า ความสาคัญ
ของนาฏศิลป์และการละคร
สากลมรดกทางวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาสากล กับการพัฒนา
สังคมได้
7.อธิบายประวัติความเป็นมา
และวิวัฒนาการของการลีลาศ
มาตรฐานได้
8.อธิบาย คุณค่าและ
ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรม
ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับ
วิวัฒนาการของลีลาศมาตรฐานที่
เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรม
9.ระบุคุณค่าและความสัมพันธ์
ของท่าลีลาศ มาตรฐานไป
ประยุกต์ใช้ประกอบกับเพลงอื่น
ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม
ประเพณี และในชีวิตประจาวัน
ของแต่ละภูมิภาคทั่วโลก

ประโยชน์ต่อตนเอง
6.คุณค่าของนาฏศิลป์และการ
ละครสากลที่เกี่ยวข้องกับมรดกทาง
วัฒนธรรมภูมิปัญญา สากลและ
การพัฒนาสังคม
7.ประวัติความเป็นมา วิวฒ
ั นาการ
ของลีลาศสากลต่างๆทั่วโลก
8.คุณค่าและความสัมพันธ์ของ
วัฒนธรรม ประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับ
การวิวัฒนาการของการลีลาศ
มาตรฐานที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม
9.การนาท่าลีลาศมาตรฐานไป
ประยุกต์ใช้ประกอบเพลงอื่น ๆ
เพื่อนาไปใช้ โดยให้สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมในภูมิภาค
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หัวเรื่อง 4. กำรออกแบบกับแนวทำงกำรประกอบอำชีพ
ตัวชี้วัด
1.อธิบายประเภทและลักษณะของอาชีพด้านกาออกแบบตกแต่งที่อยู่อาศัยและเครื่องแต่งกายได้
2.สามารถประยุกต์และเลือกใช้ทักษะการออกแบบงานศิลปะและนาไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ตรงตาม
แนวทางอาชีพ
3.อธิบายถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะประกอบอาชีพด้านการออกแบบตกแต่งที่อยู่อาศัย และการแต่งกาย

ตัวชี้วัด

รำยละเอียดเนื้อหำ

1.อธิบายประเภทและลักษณะ
ของอาชีพด้านกาออกแบบตกแต่ง
ที่อยู่อาศัยและเครื่องแต่งกายได้

1.ประเภทและลักษณะเฉพาะของ
อาชีพการออกแบบด้าน
- การออกแบบตกแต่ง
- การออกแบบเครื่องเฟอร์นิเจอร์
2.สามารถประยุกต์และเลือกใช้
- การออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น
ทักษะการออกแบบงานศิลปะและ 2.สภาพการจ้าง การทางานแต่ละ
นาไปใช้ในการประกอบอาชีพได้
สาขาอาชีพด้านการออกแบบ
ตรงตามแนวทางอาชีพ

3.คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
3.อธิบายถึงคุณสมบัติของผูท้ ี่จะ
ประกอบอาชีพด้านการออกแบบ ด้านการออกแบบตกแต่งเครื่อง
ตกแต่งที่อยู่อาศัย และการแต่งกาย เฟอร์นิเจอร์และเสื้อผ้าแฟชั่น

ระดับควำมยำกง่ำย
เนื้อหาง่าย
ปานกลาง ยากมาก
(ศึกษา
นามา
(สอน
ด้วยตนเอง)
พบกลุ่ม
เสริม)





หมำย
เหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา ศิลปศึกษา รหัสวิชา ทช31003
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 2 หน่วยกิต
หัวเรื่อง ทัศนศิลป์สากล

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้

1. อธิบายความหมาย
1. ความหมาย ความสาคัญ
ความสาคัญและความ และความเป็นมาของ
เป็นมาของงานทัศนศิลป์ ทัศนศิลป์สากลในด้าน
สากลในด้านต่าง ๆได้
- จิตรกรรม
- ประติมากรรม
- สถาปัตยกรรม
- ภาพพิมพ์

กิจกรรม
1.ให้ผู้เรียนค้นคว้าเกี่ยวกับความหมาย
ความสาคัญและความเป็นมาของ
ทัศนศิลป์สากลในด้าน
- จิตรกรรม
- ประติมากรรม
- สถาปัตยกรรม
- ภาพพิมพ์
2.ให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3.สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
4.นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้

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

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา ศิลปศึกษา รหัสวิชา ทช31003
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 2 หน่วยกิต
หัวเรื่อง ทัศนศิลป์สากล

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้

1.อธิบายเกี่ยวกับความ 1.จุด เส้น สี แสง – เงา
ซาบซึ้งในงานทัศนศิลป์ รูปร่างและรูปทรง เพื่อให้
สากล
เกิดความซาบซึ้งและมี
ทัศนคติที่ดีกับงาน
ทัศนศิลป์

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด
1. อธิบายกระบวน
วิพากษ์ วิจารณ์ งาน
ทัศนศิลป์สากลด้าน
ต่าง ๆ

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้
1. การวิพากษ์วิจารณ์
งานทัศนศิลป์ของสากล

กิจกรรม

แหล่งเรียนรู้

1.ให้ผู้เรียนค้นคว้าทัศนศิลป์สากลเรื่องจุด
เส้น สี แสง – เงา รูปร่างและรูปทรง
เพื่อให้เกิดความซาบซึ้งและมีทัศนคติที่ดี
กับงานทัศนศิลป์ และการประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
2.สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
3.นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้

1. ห้องสมุด
2. หนังสือแบบเรียน
3. internet
๔. กศน.ตาบล

กิจกรรม

แหล่งเรียนรู้

๑.ให้ผู้เรียนค้นคว้าเรื่องการ
วิพากษ์วิจารณ์ งานทัศนศิลป์ของสากล
๒.ให้ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
๓.สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
๔.นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้

1. ห้องสมุด
2. หนังสือแบบเรียน
3. internet
๔. กศน.ตาบล

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา ศิลปศึกษา รหัสวิชา ทช31003
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 2 หน่วยกิต
หัวเรื่อง ทัศนศิลป์สากล

วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้

กิจกรรม

แหล่งเรียนรู้

1.สามารถจินตนาการ
และอธิบายวิธีการ
สร้างสรรค์ความงาม
จากธรรมชาติให้ออกมา
เป็นความงามทาง
ทัศนศิลป์สากล

1. ความงามทางทัศนศิลป์
ของสากล ที่เกิดจากการ
สร้างสรรค์ด้วยจุด เส้น สี
แสง-เงา รูปร่าง และ
รูปทรงของวัตถุจาก
ธรรมชาติ

1.ให้ผู้เรียนค้นคว้าเรื่องความงามทาง
ทัศนศิลป์ของสากล ที่เกิดจากการ
สร้างสรรค์ด้วยจุด เส้น สี แสง-เงา
รูปร่าง และรูปทรงของวัตถุจากธรรมชาติ
2.ให้ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
3.สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
4.นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้

1. ห้องสมุด
2. หนังสือแบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล

ตัวชี้วัด

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้

กิจกรรม

1. การนาเสนอ
ถ่ายทอด ความรู้
วิพากษ์วิจารณ์
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ การ
ตกแต่งวัสดุของงาน
ทัศนศิลป์สากล

1.การศึกษา เปรียบเทียบ
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
เกี่ยวกับ ความคิดสร้างสรรค์
ในการประดับตกแต่งในงาน
ทัศนศิลป์สากล

1.ให้ผู้เรียนศึกษา เปรียบเทียบ วิเคราะห์
วิพากษ์ วิจารณ์ เกี่ยวกับ ความคิดสร้างสรรค์
ในการประดับตกแต่งในงานทัศนศิลป์สากล
2.ให้ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3.สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
4.นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัดกิจกรรม
การเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. หนังสือ
แบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา ศิลปศึกษา รหัสวิชา ทช31003
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 2 หน่วยกิต
หัวเรื่อง ทัศนศิลป์สากล

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้

กิจกรรม

แหล่งเรียนรู้

1. อธิบายคุณค่าของ
ความซาบซึ้ง ความรัก
และความหวงแหนทาง
วัฒนธรรม ประเพณี
ของโบราณสถาน
โบราณวัตถุของสากล
ทั่วโลก

1. ความสาคัญ ความดี
ความงาม ของวัฒนธรรม
ประเพณี และความ
สวยงามของจิตรกรรมฝา
ผนัง โบสถ์ วิหาร
พระราชวัง ยุคสมัยต่าง ๆ
ทั่วโลก

1.ให้ผู้เรียนค้นคว้าเรื่อง ความสาคัญ
ความดี ความงาม ของวัฒนธรรม
ประเพณี และความสวยงามของจิตรกรรม
ฝาผนัง โบสถ์ วิหารพระราชวัง ยุคสมัย
ต่าง ๆ ทั่วโลก
2.ให้ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
3.สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
4.นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้

1. ห้องสมุด
2. หนังสือแบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา ศิลปศึกษา รหัสวิชา ทช31003
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 2 หน่วยกิต
หัวเรื่อง ดนตรีสากล

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้

1.อธิบายประวัติความ 1.ประวัติความเป็นมาและ
เป็นมาและวิวัฒนาการ วิวัฒนาการของเครื่อง
ของเครื่องดนตรีสากล ดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ
ประเภทต่างๆ ได้

กิจกรรม
1.ให้ผู้เรียนค้นคว้าเรื่อง ประวัติความ
เป็นมาและวิวัฒนาการของเครื่องดนตรี
สากลประเภทต่าง ๆ
2.ให้ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
3.สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
4.นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้

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

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา ศิลปศึกษา รหัสวิชา ทช31003
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 2 หน่วยกิต
หัวเรื่อง ดนตรีสากล

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้

1.อธิบาย รูปแบบและ
เทคนิควิธีการเล่นของ
เครื่องดนตรีสากล
ประเภทต่างๆ ได้

1.รูปแบบของเครื่องดนตรี
สากลประเภทต่าง ๆ และ
เทคนิควิธีการเล่นของ
เครื่องดนตรีสากลแต่ละ
ประเภท

กิจกรรม
1.ให้ผู้เรียนค้นคว้ารูปแบบของเครื่อง
ดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ และเทคนิค
วิธีการเล่นของเครื่องดนตรีสากลแต่ละ
ประเภท
2.ให้ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
3.สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
4.นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้

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

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา ศิลปศึกษา รหัสวิชา ทช31003
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 2 หน่วยกิต
หัวเรื่อง ดนตรีสากล

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้

กิจกรรม

แหล่งเรียนรู้

1. อธิบายคุณค่าและ
ความไพเราะของการ
เล่นเครื่องดนตรีสากล
และสามารถวิเคราะห์
วิพากษ์วิจารณ์ได้

1. คุณค่าและความไพเราะของ
การเล่นเครื่องดนตรีสากล
และสามารถวิเคราะห์
วิพากษ์วิจารณ์

1.ให้ผู้เรียนค้นคว้าเรื่อง คุณค่าและ
ความไพเราะของการเล่นเครื่องดนตรี
สากล และสามารถวิเคราะห์
วิพากษ์วิจารณ์
2.ให้ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
3.สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
4.นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้

1. ห้องสมุด
2. หนังสือแบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา ศิลปศึกษา รหัสวิชา ทช31003
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 2 หน่วยกิต
หัวเรื่อง ดนตรีสากล

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้

1.อธิบายประวัติความ 1. ประวัติความเป็นมาของ
เป็นมาของภูมิปัญญา ภูมปิ ัญญาทางดนตรีและ
ทางดนตรีและเพลงสากล เพลงสากล
ได้

กิจกรรม

แหล่งเรียนรู้

1.ให้ผู้เรียนศึกษาประวัติความเป็นมาของ
ภูมิปัญญาทางดนตรีและเพลงสากล
2.ให้ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
3.สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
4.นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้

1. ห้องสมุด
2. หนังสือแบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา ศิลปศึกษา รหัสวิชา ทช31003
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 2 หน่วยกิต
หัวเรื่อง ดนตรีสากล

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้

1.อธิบายถึงคุณค่าของ 1. เห็นคุณค่าและเกิดความ
ความรัก และความ
หวงแหน ภูมิปัญญาทาง
หวงแหน พร้อม
ดนตรีสากล
ยกตัวอย่างตลอดจน
ร่วมสืบสาน
กระบวนการถ่ายทอด
ของภูมิปัญญาทาง
ดนตรีสากลได้

กิจกรรม

แหล่งเรียนรู้

1.ให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องเห็นคุณค่าและเกิด
ความหวงแหน ภูมิปัญญาทางดนตรีสากล
2.ให้ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
3.สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
4.นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้

1. ห้องสมุด
2. หนังสือแบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา ศิลปศึกษา รหัสวิชา ทช31003
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 2 หน่วยกิต
หัวเรื่อง นาฏศิลป์สากล

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้

1.อธิบายรูปแบบ
1. การแสดงนาฏศิลป์และ
ประเภท และโอกาสใน การละครสากลในรูปแบบ
การแสดงนาฏศิลป์และ และโอกาสต่าง ๆ
การละครสากลทั่วโลก
ได้

กิจกรรม

แหล่งเรียนรู้

1.ให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องการแสดงนาฏศิลป์
และการละครสากลในรูปแบบและโอกาส
ต่าง ๆ
2.ให้ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
3.สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
4.นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้

1. ห้องสมุด
2. หนังสือแบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา ศิลปศึกษา รหัสวิชา ทช31003
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 2 หน่วยกิต
หัวเรื่อง นาฏศิลป์สากล

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด
1.อธิบายประวัติ
ความเป็นมาและ
วิวัฒนาการของ
นาฏศิลป์และการ
ละครสากลประเภท
ต่าง ๆได้

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้

กิจกรรม

1. ประวัติ ความเป็นมา และ 1.ให้ผู้เรียนศึกษาประวัติ ความเป็นมา
วิวัฒนาการการแสดงทาง และวิวัฒนาการการแสดงทางนาฏศิลป์
นาฏศิลป์และการละคร
และการละครสากลประเภทต่างๆ
สากลประเภทต่างๆ
2.ให้ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
3.สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
4.นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้

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

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา ศิลปศึกษา รหัสวิชา ทช31003
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 2 หน่วยกิต
หัวเรื่อง นาฏศิลป์สากล

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้

กิจกรรม

แหล่งเรียนรู้

1.อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างนาฏศิลป์และ
การละครสากล กับ
การพัฒนาสังคมได้

1. ความสัมพันธ์ระหว่าง
นาฏศิลป์และการละคร
สากลกับบทบาททางสังคม
ในการพัฒนาสังคม

1.ให้ผู้เรียนค้นคว้าเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างนาฏศิลป์และการละครสากลกับ
บทบาททางสังคมในการพัฒนาสังคม
2.ให้ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
3.สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
4.นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้

1. ห้องสมุด
2. หนังสือแบบเรียน
3. internet
5. กศน.ตาบล

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา ศิลปศึกษา รหัสวิชา ทช31003
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 2 หน่วยกิต
หัวเรื่อง นาฏศิลป์สากล

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้

1.สามารถประยุกต์ใช้
ทักษะ การแสดง
นาฏศิลป์และการ
ละครสากลไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคมอย่าง
เหมาะสมได้

1. การเลือกใช้และ
ผสมผสานองค์ประกอบและ
พัฒนาทักษะทางนาฏศิลป์
และการละครสากล

กิจกรรม
1.ให้ผู้เรียนเลือกใช้และผสมผสาน
องค์ประกอบและพัฒนาทักษะทาง
นาฏศิลป์และการละครสากล
2.ให้ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
3.สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
4.นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้

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

หมำยเหตุ

49

แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา ศิลปศึกษา รหัสวิชา ทช31003
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 2 หน่วยกิต
หัวเรื่อง นาฏศิลป์สากล

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้

กิจกรรม

แหล่งเรียนรู้

1.อธิบายการนาความรู้
ความเข้าใจและ
ประสบการณ์มา
ประเมินคุณค่าการ
ละครและเชื่อมโยง
ความหมายกับชีวิตและ
สังคมได้ เลือกชมการ
แสดง เพื่อสร้าง
ความสุขและเกิด
ประโยชน์ต่อตนเองได้

1. การใช้ความรู้และความ
เข้าใจและประสบการณ์
ประเมินคุณค่าการละคร
วิธีการเลือกชม การแสดง
นาฏศิลป์และการละครของ
สากล เพื่อสร้างความสุข
และเกิดประโยชน์ต่อตนเอง

1.ให้ผู้เรียนใช้ความรู้และความเข้าใจและ
ประสบการณ์ประเมินคุณค่าการละคร
วิธีการเลือกชม การแสดงนาฏศิลป์และ
การละครของสากล เพื่อสร้างความสุข
และเกิดประโยชน์ต่อตนเอง
2.ให้ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
3.สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
4.นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้

1. ห้องสมุด
2. หนังสือแบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา ศิลปศึกษา รหัสวิชา ทช31003
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 2 หน่วยกิต
หัวเรื่อง นาฏศิลป์สากล

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้

กิจกรรม

แหล่งเรียนรู้

1.อธิบายคุณค่า
ความสาคัญของ
นาฏศิลป์และการ
ละครสากลมรดกทาง
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาสากล กับการ
พัฒนาสังคมได้

1. คุณค่าของนาฏศิลป์
และการละครสากลที่
เกี่ยวข้องกับมรดกทาง
วัฒนธรรมภูมิปัญญา
สากลและการพัฒนาสังคม

1.ให้ผู้เรียนศึกษาคุณค่าของนาฏศิลป์และ
การละครสากลที่เกี่ยวข้องกับมรดกทาง
วัฒนธรรมภูมิปัญญา สากลและการพัฒนา
สังคม
2.ให้ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
3.สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
4.นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้

1. ห้องสมุด
2. หนังสือแบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา ศิลปศึกษา รหัสวิชา ทช31003
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 2 หน่วยกิต
หัวเรื่อง นาฏศิลป์สากล

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด

เนื้อหาสาระการเรียนรู้

1.อธิบายประวัติความ
เป็นมา และ
วิวัฒนาการของการ
ลีลาศมาตรฐานได้

1. ประวัติความเป็นมา
วิวัฒนาการของลีลาศสากล
ต่างๆทั่วโลก

กิจกรรม
1.ให้ผู้เรียนศึกษาประวัติความเป็นมา
วิวัฒนาการของลีลาศสากลต่างๆทั่วโลก
2.ให้ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
3.สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
4.นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้

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

หมายเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา ศิลปศึกษา รหัสวิชา ทช31003
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 2 หน่วยกิต
หัวเรื่อง นาฏศิลป์สากล

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้

กิจกรรม

แหล่งเรียนรู้

1.อธิบาย คุณค่าและ
ความสัมพันธ์ของ
วัฒนธรรม ประเพณีที่
เกี่ยวข้องกับ
วิวัฒนาการของลีลาศ
มาตรฐานที่เกี่ยวกับ
มรดกทางวัฒนธรรม

1.คุณค่าและความสัมพันธ์
ของวัฒนธรรม ประเพณี
ที่เกี่ยวข้องกับการ
วิวัฒนาการของการลีลาศ
มาตรฐานที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม

1.ให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องคุณค่าและ
ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรม ประเพณี ที่
เกี่ยวข้องกับการวิวัฒนาการของการลีลาศ
มาตรฐานที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
2.ให้ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
3.สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
4.นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้

1. ห้องสมุด
2. หนังสือแบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา ศิลปศึกษา รหัสวิชา ทช31003
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 2 หน่วยกิต
หัวเรื่อง นาฏศิลป์สากล

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้

กิจกรรม

แหล่งเรียนรู้

1.ระบุคุณค่าและ
ความสัมพันธ์ของท่า
ลีลาศ มาตรฐานไป
ประยุกต์ใช้ประกอบ
กับเพลงอื่น ๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับ
วัฒนธรรม ประเพณี
และในชีวิตประจาวัน
ของแต่ละภูมิภาคทั่ว
โลก

1.การนาท่าลีลาศมาตรฐานไป
ประยุกต์ใช้ประกอบเพลงอื่น ๆ เพื่อ
นาไปใช้ โดยให้สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมในภูมิภาค

1.ให้ผู้เรียนศึกษาการนาท่าลีลาศ
มาตรฐานไปประยุกต์ใช้ประกอบเพลงอื่น
ๆ เพื่อนาไปใช้ โดยให้สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมในภูมิภาค
2.ให้ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
3.สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
4.นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้

1. ห้องสมุด
2. หนังสือแบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา ศิลปศึกษา รหัสวิชา ทช31003
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 2 หน่วยกิต
หัวเรื่อง การออกแบบกับแนวทางการประกอบอาชีพ

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด
1.อธิบายประเภทและ

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้

1. ประเภทและ
ลักษณะของอาชีพด้าน ลักษณะเฉพาะของอาชีพ
กาออกแบบตกแต่งที่อยู่ การออกแบบด้าน
อาศัยและเครื่องแต่งกาย - การออกแบบตกแต่ง
ได้
- การออกแบบเครื่อง
เฟอร์นิเจอร์
- การออกแบบเสื้อผ้า
แฟชั่น

กิจกรรม
1.ให้ผู้เรียนศึกษาประเภทและ
ลักษณะเฉพาะของอาชีพการออกแบบ
ด้าน
- การออกแบบตกแต่ง
- การออกแบบเครื่องเฟอร์นิเจอร์
- การออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น
2.ให้ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
3.สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
4.นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้

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

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา ศิลปศึกษา รหัสวิชา ทช31003
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 2 หน่วยกิต
หัวเรื่อง การออกแบบกับแนวทางการประกอบอาชีพ

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้

กิจกรรม

1.สามารถประยุกต์และ 1. สภาพการจ้าง การทางานแต่ละ 1.ให้ผู้เรียนศึกษาสภาพการจ้าง การ
เลือกใช้ทักษะการ
สาขาอาชีพด้านการออกแบบ
ทางานแต่ละสาขาอาชีพด้านการออกแบบ
ออกแบบงานศิลปะและ
2.ให้ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
นาไปใช้ในการประกอบ
ตนเอง
อาชีพได้ตรงตาม
3.สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
แนวทางอาชีพ
4.นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้

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

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา ศิลปศึกษา รหัสวิชา ทช31003
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 2 หน่วยกิต
หัวเรื่อง การออกแบบกับแนวทางการประกอบอาชีพ

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด
1.อธิบายถึงคุณสมบัติ

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้

1.คุณสมบัติของผู้ประกอบ
ของผู้ที่จะประกอบ
อาชีพด้านการออกแบบ
อาชีพด้านการออกแบบ ตกแต่งเครื่องเฟอร์นิเจอร์
ตกแต่งที่อยู่อาศัย และ และเสื้อผ้าแฟชั่น
การแต่งกาย

กิจกรรม

แหล่งเรียนรู้

1.ให้ผู้เรียนศึกษาคุณสมบัติของผู้ประกอบ
อาชีพด้านการออกแบบตกแต่งเครื่อง
เฟอร์นิเจอร์และเสื้อผ้าแฟชั่น
2.ให้ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
3.สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
4.นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้

1. ห้องสมุด
2. หนังสือแบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล

หมำยเหตุ
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ตำรำงวิเครำะห์เนื้อหำ
หลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
ระดับ ม.ปลำย ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563
สำระควำมรู้พื้นฐำน รำยวิชำประวัติศำสตร์ชำติไทย รหัสวิชำ สค 32035 จำนวน 3 หน่วยกิต
กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม สำนักงำน กศน.จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
มำตรฐำนที่กำรเรียนรู้ระดับ มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
การเมืองการปกครองในโลก และนามาปรับใช้ในการดาเนินชีวิต เพื่อความมั่นคงของชาติ
ตัวชี้วัด
1. อธิบายความหมาย ความสาคัญของสถาบันหลักของชาติ
2. อธิบายความเป็นมาของชนชาติไทย
3. บอกพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยกับการรวมชาติ
4. อธิบายความสาคัญของสถาบันศาสนา
5. อธิบายความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
6. อธิบายและยกตัวอย่างที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
7. บอกบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์
8. อธิบายความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์
9. อธิบายวิธีการทางประวัติศาสตร์
10. ประยุกต์ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สนใจ
11. อธิบายพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์
12. อธิบายคุณประโยชน์ของบุคคลสาคัญที่มีต่อการพัฒนาชาติไทย
13. วิเคราะห์คุณประโยชน์ของบุคคลสาคัญที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย
14. เขียนบรรยายคุณค่าที่ได้รับจากการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย
15. อธิบายความหมายและความสาคัญของมรดกไทย
16. ยกตัวอย่างมรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร์ได้อย่างน้อย 3 เรื่อง
17. วิเคราะห์มรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย
18. อธิบายความหมาย ความสาคัญของการอนุรักษ์มรดกไทย
19. ยกตัวอย่างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกไทย
20. วิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย
21. อภิปรายและนาเสนอเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย
หัวเรื่อง 1. ควำมภูมิใจในควำมเป็นชำติไทย
ตัวชี้วัด
1. อธิบายความหมาย และความสาคัญของสถาบันหลักของชาติ
2. อธิบายความเป็นมาของชนชาติไทย
3. บอกพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยกับการรวมชาติ
4. อธิบายความสาคัญของสถาบันศาสนา
5. อธิบายความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
6. อธิบายและยกตัวอย่างที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
7. บอกบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์
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ตัวชี้วัด
ความภูมิใจในความเป็นชาติไทย
1. อธิบายความหมาย และความสาคัญ
ของสถาบันหลักของชาติ
2. อธิบายความเป็นมาของชนชาติไทย
3. บอกพระปรีชาสามารถของ
พระมหากษัตริย์ไทยกับการรวมชาติ
4. อธิบายความสาคัญของสถาบัน
ศาสนา
5. อธิบายความสาคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์
6. อธิบายและยกตัวอย่างที่แสดงถึง
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
7. บอกบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และ
รัตนโกสินทร์

รำยละเอียดเนื้อหำ
เรื่องที่1.สถาบันหลักของชาติ
1. ชาติ
1.1 ความหมาย ความสาคัญของชาติ
1.2 ความเป็นมาของชนชาติไทย
1.3 การรวมไทยเป็นปึกแผ่น
2. ศาสนา
2.1 ศาสนาพุทธ
2.2 ศาสนาคริสต์
2.3 ศาสนาอิสลาม
2.4 ศาสนาซิกข์
2.5 ศาสนาฮินดู
3. พระมหากษัตริย์
3.1 องค์อุปถัมภ์ของศาสนา
3.2 การปกครอง
3.3 การเสียสละ
3.4 พระปรีชาสามารถ
เรื่องที่2.บทสรุปสถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจของ
คนในชาติพระมหากษัตริย์กับการรวม
ชาติ
เรื่องที่3.บุญคุณของพระมหากษัตริย์
ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี
และรัตนโกสินทร์
3.1 สมัยสุโขทัย
3.2 สมัยอยุธยา
3.3 สมัยธนบุรี
3.4 สมัยรัตนโกสินทร์

ระดับควำมยำกง่ำย
เนื้อหาง่าย ปานกลาง ยากมาก หมำย
(ศึกษา
นามา
(สอน เหตุ
ด้วยตนเอง) พบกลุ่ม
เสริม)
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หัวเรื่อง 2. กำรประยุกต์ใช้วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์
ตัวชี้วัด
1. อธิบายความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์
2. อธิบายวิธีการทางประวัติศาสตร์
3. ประยุกต์ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ที่สนใจ
ระดับควำมยำกง่ำย
เนื้อหาง่าย
ปานกลาง
รำยละเอียดเนื้อหำ
ยากมาก
ตัวชี้วัด
(ศึกษา
นามา
(สอนเสริม)
ด้วยตนเอง)
พบกลุ่ม

การประยุกต์ใช้วิธีการทาง
เรื่องที่ 1 ความหมาย
ประวัติศาสตร์
ความสาคัญ และ
1. อธิบายความหมาย
ประโยชน์ของวิธีการทาง
ความสาคัญ และประโยชน์
ประวัติศาสตร์

ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่องที่ 2 วิธีการทาง
2. อธิบายวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
2.1 การกาหนดหัวเรื่อง
3. ประยุกต์ใช้วิธีการทาง
ที่จะศึกษา/การตั้ง
ประวัติศาสตร์ในการศึกษา
ประเด็นทีจ่ ะศึกษา
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์
2.2 การรวบรวม
ที่สนใจ
หลักฐาน/สืบค้นและ
รวบรวมข้อมูล
2.3 การประเมินค่าของ
หลักฐาน/การวิเคราะห์
และตีความข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์
2.4 การวิเคราะห์
สังเคราะห์ และจัด
หมวดหมู่ข้อมูล
2.5 การเรียบเรียงและ
นาเสนอข้อมูล

เรื่องที่ 3 ตัวอย่างการนา
วิธีการทางประวัติศาสตร์
มาใช้ศึกษา
ประวัติศาสตร์ไทย

หมำยเหตุ
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หัวเรื่อง 3. บุญคุณของแผ่นดิน
ตัวชี้วัด
1. อธิบายพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์
2. อธิบายคุณประโยชน์ของบุคคลสาคัญที่มีต่อการพัฒนาชาติไทย
3. วิเคราะห์พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย
4. เขียนบรรยายคุณค่าที่ได้รับจากการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย
ระดับควำมยำกง่ำย
เนื้อหา ปาน
ยาก
ตัวชี้วัด
หมำย
ง่าย กลาง
รำยละเอียดเนื้อหำ
มาก
เหตุ
(ศึกษา นามา
(สอน
ด้วย พบ
เสริม)
ตนเอง) กลุ่ม

บุญคุณของแผ่นดิน
เรื่องที่ 1 พระราชกรณียกิจของ
1 . อ ธิ บ า ย พ ร ะ ร า ช ก ร ณี ย กิ จ ข อ ง พระมหากษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์

พระมหากษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่องที่ 2 คุณประโยชน์ของบุคคลสาคัญ
2. อธิบายคุณประโยชน์ของบุคคลสาคัญที่ 2.1 กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
มีต่อการพัฒนาชาติไทย
2.2 ท้าวสุรนารี
3. วิ เ คราะห์ พ ระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของ 2.3 สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์
พระมหากษัตริย์ไทยที่มีผลต่อการพัฒ นา (ช่วง บุนนาค)
ชาติไทย
2.4 กรมพระยาดารงราชานุภาพ
4. เขี ย นบ รรยายคุ ณ ค่ า ที่ ได้ รั บ จาก 2.5 กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย
2.6 พระยาอนุมานราชธน
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หัวเรื่อง 4. มรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร์
ตัวชี้วัด
1. อธิบายความหมายและความสาคัญของมรดกไทย
2. ยกตัวอย่างมรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร์ได้อย่างน้อย 3 เรื่อง
3. วิเคราะห์มรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย
4. อธิบายความหมายความสาคัญของการอนุรักษ์มรดกไทย
5. ยกตัวอย่างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกไทย
ระดับควำมยำกง่ำย
ตัวชี้วัด
เนื้อหาง่าย ปานกลาง
รำยละเอียดเนื้อหำ
ยากมาก
(ศึกษา
นามา
(สอนเสริม)
ด้วยตนเอง) พบกลุ่ม

มรดกไทยสมัย
เรื่องที่ 1 ความหมายและ
รัตนโกสินทร์
ความสาคัญของมรดกไทย

1. อธิบายความหมาย เรื่องที่ 2 มรดกไทยสมัย
และความสาคัญของ รัตนโกสินทร์
มรดกไทย
2.1 ด้านสถาปัตยกรรม
2. ยกตัวอย่างมรดก
2.2 ด้านประติมากรรม
ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 2.3 ด้านจิตรกรรม
ได้อย่างน้อย 3 เรื่อง 2.4 ด้านวรรณกรรม
3. วิเคราะห์มรดกไทย 2.5 ด้านดนตรี และนาฏศิลป์
สมัยรัตนโกสินทร์ที่มี 2.6 ด้านประเพณี
ผลต่อการพัฒนาชาติ 2.7 ด้านการแต่งกายและอาหาร
ไทย
2.8 ตัวอย่างการมีส่วนร่วมการ
4. อธิบายความหมาย อนุรักษ์มรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร์

ความสาคัญของการ
เรื่องที่ 3 มรดกไทยที่มีผลต่อการ
อนุรักษ์มรดกไทย
พัฒนาชาติไทย

5. ยกตัวอย่างการมี
เรื่องที่ 4 การอนุรักษ์มรดกไทย
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ เรื่องที่ 5 การมีส่วนร่วมในการ

มรดกไทย
อนุรักษ์มรดกไทย

หมำยเหตุ
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หัวเรื่อง 5. กำรเปลี่ยนแปลงของชำติไทยสมัยรัตนโกสินทร์
ตัวชี้วัด
1. วิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย
2. อภิปรายและนาเสนอเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย
ระดับควำมยำกง่ำย
ตัวชี้วัด
เนื้อหาง่าย
ปานกลาง
รำยละเอียดเนื้อหำ
(ศึกษา
ยากมาก
นามา
ด้วย
(สอนเสริม)
พบกลุ่ม
ตนเอง)

การเปลี่ยนแปลงของ เรื่องที1่ . เหตุการณ์สาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนา
ชาติไทยสมัย
ชาติไทย
รัตนโกสินทร์
1. วิเคราะห์เหตุการณ์ 1.1 การสถาปนาอาณาจักร
สาคัญทางประวัติศาสตร์ที่ รัตนโกสินทร์
มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย 1.2 สนธิสัญญาเบาว์ริง
2. อภิปรายและนาเสนอ 1.3 การปฏิรูปการปกครองในสมัย
รัชกาลที่ 5
เหตุการณ์สาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อ 1.4 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
2475
การพัฒนาชาติไทย
1.5 ความเป็นชาติไทยสมัยจอมพล
ป. พิบูลสงคราม

เรื่องที2่ . ตัวอย่างการวิเคราะห์และ
อภิปรายเหตุการณ์สาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อ
การพัฒนาชาติไทย

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)
สาระความรู้พื้นฐาน ระดับ ม.ปลาย วิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย รหัสวิชา สค ๓๒๐๓๔ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ครั้ง วัน/เดือน/ปี
ที่

หัวเรื่อง/
ตัวชี้วัด

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

ความภูมิใจใน
ความเป็นชาติไทย
1. อธิบาย
ความหมาย และ
ความสาคัญของ
สถาบันหลักของ
ชาติ
2. อธิบายความ
เป็นมาของชน
ชาติไทย
3. บอกพระปรีชา
สามารถของ
พระมหากษัตริย์
ไทยกับการรวม
ชาติ
4. อธิบาย
ความสาคัญของ
สถาบันศาสนา

เรื่องที่1.สถาบันหลักของ
ชาติ
1. ชาติ
1.1 ความหมาย
ความสาคัญของชาติ
1.2 ความเป็นมาของชนชาติ
ไทย
1.3 การรวมไทยเป็นปึกแผ่น
2. ศาสนา
2.1 ศาสนาพุทธ
2.2 ศาสนาคริสต์
2.3 ศาสนาอิสลาม
2.4 ศาสนาซิกข์
2.5 ศาสนาฮินดู
3. พระมหากษัตริย์
3.1 องค์อุปถัมภ์ของศาสนา
3.2 การปกครอง
3.3 การเสียสละ
3.4 พระปรีชาสามารถ

๑. ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความหมายและ
ความสาคัญเรื่องสถาบันหลักของชาติ
๒. สรุปและจดบันทึกในคู่มือผู้เรียน /สมุดบันทึก
๓. นาเสนอความรู้ที่ได้รับจากการค้นคว้าในวันที่
จัดกิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ห้องสมุด
๒. อินเตอร์เน็ต
๓. ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน/ผู้รู้
๔. กศน.ตาบล

กำรวัดและ
ประเมินผล
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)
สาระความรู้พื้นฐาน ระดับ ม.ปลาย วิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย รหัสวิชา สค ๓๒๐๓๔ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ครั้ง วัน/เดือน/ปี
ที่

หัวเรื่อง/
ตัวชี้วัด

เนื้อหำสำระกำร
เรียนรู้

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

การประยุกต์ใช้
วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์
1. อธิบาย
ความหมาย
ความสาคัญ และ
ประโยชน์ของ
วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์

เรื่องที่ 1 ความหมาย
ความสาคัญ และ
ประโยชน์ของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์

๑. ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ 1 ความหมาย
ความสาคัญ และประโยชน์ของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์
๒. สรุปและจดบันทึกในคู่มือผู้เรียน /สมุดบันทึก
๓.นาเสนอความรู้ที่ได้รับจากการค้นคว้าในวันที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ห้องสมุด
๒. อินเตอร์เน็ต
๓. ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน/ผู้รู้
๔. กศน.ตาบล

กำรวัดและ
ประเมินผล
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)
สาระความรู้พื้นฐาน ระดับ ม.ปลาย วิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย รหัสวิชา สค ๓๒๐๓๔ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ครั้ง วัน/เดือน/ปี
ที่

หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด

เนื้อหำสำระกำร
เรียนรู้

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

บุญคุณของแผ่นดิน
1. อธิบายพระราชกรณีย
กิจ ของพระมหากษั ตริย์
ไทยสมัยรัตนโกสินทร์
2. อธิบ ายคุณ ประโยชน์
ของบุ ค คลส าคั ญ ที่ มี ต่ อ
การพัฒนาชาติไทย
3. วิ เ คราะห์ พ ระมหา
ก รุ ณ า ธิ คุ ณ ข อ ง
พระมหากษัตริย์ ไทยที่มี
ผลต่อการพัฒนาชาติไทย
4. เขียนบรรยายคุณค่าที่
ได้ รั บ จ าก ก ารศึ ก ษ า
ประวัติศาสตร์ชาติไทย

เรื่องที่ 1 พระราชกรณีย
กิจของพระมหากษัตริย์
ไทยสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่องที่ 2 คุณประโยชน์
ของบุคคลสาคัญ
2.1 กรมพระราชวังบวร
มหาสุรสิงหนาท
2.2 ท้าวสุรนารี
2.3 สมเด็จเจ้าพระยา
มหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง
บุนนาค)
2.4 กรมพระยาดารงรา
ชานุภาพ
2.5 กรมหลวงชุมพรเขต
อุดมศักดิ์
2.6 พระยาอนุมาน
ราชธน

1. ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ ความหมาย
ความสาคัญและความเป็นมาของพระราช
กรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยสมัย
รัตนโกสินทร์และคุณประโยชน์ของบุคคล
สาคัญ
2. สรุปและจดบันทึกในคู่มือผู้เรียน /สมุด
บันทึก
3. นาเสนอความรู้ที่ได้รับจากการค้นคว้าใน
วันที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้

1. ห้องสมุด
2. อินเตอร์เน็ต
3. ภูมิปัญญาชาวบ้าน/
ผู้รู้
4. กศน.ตาบล

กำรวัดและ
ประเมินผล
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)
สาระความรู้พื้นฐาน ระดับ ม.ปลาย วิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย รหัสวิชา สค ๓๒๐๓๔ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ครั้ง วัน/เดือน/ปี
ที่

หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด

เนื้อหำสำระกำร
เรียนรู้

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

มรดกไทยสมัย
รัตนโกสินทร์
1. อธิบายความหมาย
และความสาคัญของ
มรดกไทย
5. ยกตัวอย่างการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์มรดก
ไทย

เรื่องที่ 1 ความหมายและ
ความสาคัญของมรดก
ไทย
เรื่องที่ 5 การมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์มรดกไทย

1. ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ ความหมาย
ความสาคัญและความเป็นมาของความสาคัญ
ของมรดกไทยและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
มรดกไทย
2. สรุปและจดบันทึกในคู่มือผู้เรียน /สมุด
บันทึก
3. นาเสนอความรู้ที่ได้รับจากการค้นคว้าใน
วันที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้

1. ห้องสมุด
2. อินเตอร์เน็ต
3. ภูมิปัญญาชาวบ้าน/
ผู้รู้
4. กศน.ตาบล

กำรวัดและ
ประเมินผล
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ตำรำงวิเครำะห์สำระกำรเรียนรู้
รำยวิชำ ลูกเสือ กศน. สค 32035 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
หัวเรื่อง
1. ลูกเสือกับการพัฒนา
ตัวชี้วัด
1.
2.
3.
4.

อธิบายสาระสาคัญของการลูกเสือ
อธิบายความสาคัญของการลูกเสือกับการพัฒนา
อภิปรายความเป็นพลเมืองดีในทัศนะคติของลูกเสือ
นาเสนอผลการสารวจตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนา
ระดับความยากง่าย
เนื้อหาง่าย
ปานกลาง
รายละเอียดเนื้อหา
(ศึกษา
นามา
ด้วยตนเอง)
พบกลุ่ม

1.สาระสาคัญของการลูกเสือ
1.1 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาลูกเสือ
1.2 หลักการสาคัญของการลูกเสือ
2.ความสาคัญของการลูกเสือกับการพัฒนา

2.1 การพัฒนาตนเอง
2.2 การพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
2.3 การพัฒนาสัมพันธภาพภายในชุมชนและสังคม

3.ลูกเสือกับการพัฒนาความเป็นพลเมืองดี
3.1 ความหมายของพลเมืองดี
3.2 ความเป็นพลเมืองดีในทัศนะของการลูกเสือ

4. การสารวจตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมเพื่อ
พัฒนา
4.1 การสารวจตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม
4.2 แนวทางการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและ
สังคม

ยากมาก
หมายเหตุ
(สอน
เสริม)
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หัวเรื่อง
2. การลูกเสือไทย
ตัวชี้วัด
๑. อธิบายประวัติการลูกเสือไทย
2. อธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณะลูกเสือแห่งชาติ

รายละเอียดเนื้อหา
1.ประวัติการลูกเสือ
1.1 พระราชประวัติของสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
1.2 กาเนิดลูกเสือไทย
1.3 กิจการลูกเสือไทยแต่ละยุค
2.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณะลูกเสือแห่งชาติ
2.1 คณะลูกเสือแห่งชาติ
2.2 การบริหารงานของคณะลูกเสือแห่งชาติ
2.3 การลูกเสือในสถานศึกษา

ระดับความยากง่าย
เนื้อหาง่าย
ปานกลาง
(ศึกษา
นามา
ด้วยตนเอง)
พบกลุ่ม


ยากมาก
หมายเหตุ
(สอน
เสริม)



หัวเรื่อง
3. การลูกเสือโลก
ตัวชี้วัด
1. อธิบายประวัติผู้ให้กาเนิดการลูกเสือโลก
2. อธิบายความสาคัญองค์การลูกเสือโลก
3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือไทยกับลูกเสือโลก

รายละเอียดเนื้อหา
1. ประวัติการลูกเสือไทย
2. องค์การลูกเสือโลก
3. ความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือไทยกับลูกเสือโลก

ระดับความยากง่าย
เนื้อหาง่าย
ปานกลาง
(ศึกษา
นามา
ด้วยตนเอง)
พบกลุ่ม




ยากมาก
หมายเหตุ
(สอน
เสริม)
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หัวเรื่อง
4. คุณธรรมจริยธรรมของลูกเสือ
ตัวชี้วัด
1.อธิบายคาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
2.อธิบายคุณธรรม จริยธรรมจากคาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
3.ยกตัวอย่างการนาคาปฏิญาณและกฎของลูกเสือที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
4.อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรม จริยธรรมในคาปฏิญาณและกฎของลูกเสือกับหลักของ
เศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดเนื้อหา
1. คาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
2. คุณธรรม จริยธรรมจากคาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
3. การนาคาปฏิญาณและกฎของลูกเสือที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
4. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรม จริยธรรมในคา
ปฏิญาณและกฎของลูกเสือกับหลักของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ระดับความยากง่าย
เนื้อหาง่าย
ปานกลาง
(ศึกษา
นามา
ด้วยตนเอง)
พบกลุ่ม





ยากมาก
หมายเหตุ
(สอน
เสริม)
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หัวเรื่อง
5. วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ตัวชี้วัด
1. อธิบายความหมาย และความสาคัญของวินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. อธิบายผลกระทบจากการขาดวินัยและขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
3. ยกตัวอย่างแนวทางการ เสริมสร้างวินัย และความ เป็นระเบียบเรียบร้อย
4. อธิบายระบบหมู่ลูกเสือ
5. อธิบายและยกตัวอย่าง การพัฒนาภาวะผู้นา -ผู้ตาม
ระดับความยากง่าย
เนื้อหาง่าย
ปานกลาง
ยากมาก
รายละเอียดเนื้อหา
หมายเหตุ
(ศึกษา
นามา
(สอน
ด้วยตนเอง)
พบกลุ่ม
เสริม)

1.วินัยและความเป็นระเบียบ เรียบร้อย
1.1 ความหมายของวินัยและความ เป็นระเบียบ
เรียบร้อย
1.2 ความสาคัญของวินัยและ ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
2. ผลกระทบจากการขาดวินัย และ ขาดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
3. แนวทางการเสริมสร้างวินัย และ ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
4. ระบบหมู่ลูกเสือ
5. การพัฒนาภาวะผู้นา –ผู้ตาม
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หัวเรื่อง
6.ลูกเสือ กศน. กับ การพัฒนา
ตัวชี้วัด
1. อธิบายความเป็นมา และ ความสาคัญของลูกเสือ กศน.
2. อธิบายลูกเสือ กศน. กับการพัฒนา
3. ระบุบทบาทหน้าที่ของ ลูกเสือ กศน. ที่มีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม
4. ระบุบทบาทหน้าที่ของ ลูกเสือ กศน. ที่มีต่อ สถาบันหลักของชาติ

รายละเอียดเนื้อหา
1. ลูกเสือ กศน.
1.1 ความเป็นมาของลูกเสือ กศน
1.2 ความสาคัญของลูกเสือ กศน.
2. ลูกเสือ กศน.กับการพัฒนา
3. บทบาทหน้าที่ของลูกเสือ กศน. ที่มีต่อตนเอง
ครอบครัว ชุมชน และสังคม
4. บทบาทหน้าที่ของลูกเสือ กศน. ที่มีต่อสถาบัน หลัก
ของชาติ

ระดับความยากง่าย
เนื้อหาง่าย
ปานกลาง
(ศึกษา
นามา
ด้วยตนเอง)
พบกลุ่ม




ยากมาก
หมายเหตุ
(สอน
เสริม)
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หัวเรื่อง
7. ลูกเสือ กศน. กับจิตอาสาและ การบริการ
ตัวชี้วัด
1. อธิบายความหมาย และ ความสาคัญของจิตอาสา และการบริการ
2. อธิบายหลักการของ จิตอาสา และการบริการ
3. ยกตัวอย่างกิจกรรม จิตอาสา และการให้บริการ ของลูกเสือ กศน.
4. นาเสนอผลการปฏิบัติตน ในฐานะลูกเสือ กศน. เพื่อเป็นจิตอาสาและ การให้บริการอย่างน้อย 4
กิจกรรม

รายละเอียดเนื้อหา
1. จิตอาสา และการบริการ
1.1 ความหมายของจิตอาสา
1.2 ความสาคัญของจิตอาสา
1.3 ความหมายของการบริการ
1.4 ความสาคัญของการบริการ
2. หลักการของจิตอาสา และ การบริการ
2.1 หลักการของจิตอาสา
2.2 ประเภทของจิตอาสา
2.3 หลักการของการบริการ
2.4 ประเภทของการบริการ
3. กิจกรรมจิตอาสาและการ ให้บริการของลูกเสือ กศน
4. การปฏิบัติตนในฐานะลูกเสือ กศน. เพื่อเป็นจิตอาสา
และการให้บริการ

ระดับความยากง่าย
เนื้อหาง่าย
ปานกลาง
(ศึกษา
นามา
ด้วยตนเอง)
พบกลุ่ม








ยากมาก
หมายเหตุ
(สอน
เสริม)
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หัวเรื่อง
8. การเขียน โครงการเพื่อ พัฒนาชุมชนและ สังคม
ตัวชี้วัด
1. อธิบายความหมาย ความสาคัญของโครงการ
2. จาแนกลักษณะของ โครงการ
3. ระบุองค์ประกอบของ โครงการ
4. อธิบายขั้นตอนการเขียน โครงการ
5. บอกขั้นตอนการ ดาเนินงานตามโครงการ
6. อภิปรายผลการ ปฏิบัติงานตามโครงการ และการเสนอผลการ ดาเนินงานต่อที่ประชุม
ระดับความยากง่าย
เนื้อหาง่าย
ปานกลาง
ยากมาก
รายละเอียดเนื้อหา
หมายเหตุ
(ศึกษา
นามา
(สอน
ด้วยตนเอง)
พบกลุ่ม
เสริม)

1. โครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและ สังคม
1.1 ความหมายของโครงการ
1.2 ความสาคัญของโครงการ
2. ลักษณะของโครงการ
3. องค์ประกอบของโครงการ
4. ขั้นตอนการเขียนโครงการ
5. การดาเนินการตามโครงการ
6. การสรุปรายงานผลการ ดาเนินงานโครงการเพื่อเสนอ
ต่อที่ประชุม
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หัวเรื่อง
9. ทักษะลูกเสือ
ตัวชี้วัด
1. อธิบายความหมายและ ความสาคัญของแผนที่ - เข็มทิศ
2. อธิบายส่วนประกอบ ของเข็มทิศ
3. อธิบายวิธีการใช้ Google Map และ Google Earth
4. อธิบายความหมายและ ความสาคัญของเงื่อนเชือก และการผูกแน่น
5. ผูกเงื่อนเชือกได้และ บอกชื่อเงื่อนอย่างน้อย 7 เงื่อน
6. สาธิตวิธีการผูกแน่น อย่างน้อย 2 วิธี
ระดับความยากง่าย
เนื้อหาง่าย
ปานกลาง
รายละเอียดเนื้อหา
(ศึกษา
นามา
ด้วยตนเอง)
พบกลุ่ม

1. แผนที่ - เข็มทิศ
1.1 ความหมาย และความสาคัญ ของแผนที่
1.2 ความหมาย และความสาคัญ ของเข็มทิศ
2. วิธีการใช้แผนที่ – เข็มทิศ
2.1 วิธีการใช้แผนที
2.2 วิธีการใช้เข็มทิศ
3. การใช้ Google Map และ Google Earth

4. เงื่อนเชือกและการผูกแน่น

4.1 ความหมายของเงื่อนเชือก และการผูกแน่น
4.2 ความสาคัญของเงื่อนเชือก และการผูกแน่น
4.3 การผูกเงื่อนเชือกและ การผูกแน่น

ยากมาก
หมายเหตุ
(สอน
เสริม)
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หัวเรื่อง
10. ความปลอดภัยใน การเข้าร่วม กิจกรรมลูกเสือ
ตัวชี้วัด
1. บอกความหมาย ความสาคัญของความ ปลอดภัยในการเข้าร่วม กิจกรรมลูกเสือ
2. บอกหลักการ วิธีการเฝ้า ระวังเบื้องต้น ในการเข้า ร่วมกิจกรรมลูกเสือ
3. อธิบายสถานการณ์หรือ โอกาสที่จะเกิดความ ไม่ปลอดภัยในการเข้าร่วม กิจกรรมลูกเสือ

รายละเอียดเนื้อหา
1. ความปลอดภัยในการเข้าร่วม กิจกรรมลูกเสือ
1.1 ความหมายของความปลอดภัย ในการเข้าร่วม
กิจกรรมลูกเสือ
1.2 ความสาคัญของความ ปลอดภัยในการเข้าร่วม
กิจกรรม ลูกเสือ
2. หลักการ วิธีการในการเฝ้าระวัง เบื้องต้น ในการเข้า
ร่วมกิจกรรม ลูกเสือ
3. การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุความ ไม่ปลอดภัยในการเข้า
ร่วมกิจกรรม ลูกเสือ
4. การปฏิบัติตนตามหลักความ ปลอดภัย

ระดับความยากง่าย
เนื้อหาง่าย
ปานกลาง
(ศึกษา
นามา
ด้วยตนเอง)
พบกลุ่ม






ยากมาก
หมายเหตุ
(สอน
เสริม)
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หัวเรื่อง
11. การปฐมพยาบาล
ตัวชี้วัด
1. อธิบายความหมาย และ ความสาคัญของการปฐม พยาบาล
2. อธิบายและสาธิตวิธีการ ปฐมพยาบาลกรณีต่าง ๆ อย่างน้อย 3 วิธี
3. อธิบายวิธีการวัด สัญญาณชีพ และการ ประเมินเบื้องต้น
4. สาธิตวิธีการช่วยชีวิตขั้น พื้นฐาน

รายละเอียดเนื้อหา
1. การปฐมพยาบาล
1.1 ความหมายของการ ปฐมพยาบาล
1.2 ความสาคัญของการ ปฐมพยาบาล
1.3 หลักการของการ ปฐมพยาบาล
2. วิธีการปฐมพยาบาลกรณีต่างๆ
3. การวัดสัญญาณชีพและการ ประเมินเบื้องต้น
4. วิธีการช่วยชีวิตขั้น พื้นฐาน

ระดับความยากง่าย
เนื้อหาง่าย
ปานกลาง
(ศึกษา
นามา
ด้วยตนเอง)
พบกลุ่ม






ยากมาก
หมายเหตุ
(สอน
เสริม)
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หัวเรื่อง
12. การเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และชีวิตชาวค่าย
ตัวชี้วัด
1. อธิบายความหมายของ การเดินทางไกล
2. อธิบายความหมายของ การอยู่ค่ายพักแรม
3. อธิบายการใช้เครื่องมือ สาหรับชีวิตชาวค่าย
4. อธิบายวิธีการจัดการ ค่ายพักแรม

รายละเอียดเนื้อหา
1. การเดินทางไกล
1.1 ความหมายของการเดิน ทางไกล
1.2 วัตถุประสงค์ของการเดิน ทางไกล
1.3 หลักการของการเดินทางไกล
1.4 การบรรจุเครื่องหลังสาหรับ การเดินทางไกล
2. การอยู่ค่ายพักแรม
2.1 ความหมายของการอยู่ค่าย พักแรม
2.2 วัตถุประสงค์ของการอยู่ค่าย พักแรม
2.3 หลักการของการอยู่ค่าย พักแรม
3. ชีวิตชาวค่าย
3.1 เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่จาเป็น สาหรับชีวิตชาวค่าย
3.2 การสร้างครัวชาวค่าย
3.3 การสร้างเตาประเภทต่าง ๆ
3.4 การประกอบอาหาร แบบชาวค่าย
3.5 การกางเต็นท์ และการ เก็บเต็นท์ชนิดต่าง ๆ
4. วิธีการจัดการค่ายพักแรม
4.1 การวางผังค่ายพักแรม
4.2 การสุขาภิบาลในค่ายพักแรม

ระดับความยากง่าย
เนื้อหาง่าย
ปานกลาง
(ศึกษา
นามา
ด้วยตนเอง)
พบกลุ่ม








ยากมาก
หมายเหตุ
(สอน
เสริม)
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หัวเรื่อง
13. การฝึกปฏิบัติการ เดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และ ชีวิตชาวค่าย
ตัวชี้วัด
1. วางแผนและปฏิบัติ กิจกรรมการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และชีวิตชาวค่าย ทุกกิจกรรม
2. ใช้ชีวิตชาวค่ายร่วมกับ ผู้อื่นในค่ายพักแรมได้อย่าง สนุกสนานและมีความสุข

รายละเอียดเนื้อหา
กิจกรรมการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม และชีวิตชาว
ค่าย
1. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และ อุดมการณ์ลูกเสือ
2. กิจกรรมสร้างค่ายพักแรม
3. กิจกรรมชีวิตชาวค่าย
4. กิจกรรมฝึกทักษะลูกเสือ
5. กิจกรรมกลางแจ้ง
6. กิจกรรมนันทนาการและชุมนุม รอบกองไฟ
7. กิจกรรมนา เสนอผลการ ดาเนินงาน ตามโครงการที่
ได้ ดาเนินการมาก่อนการเข้าค่าย

ระดับความยากง่าย
เนื้อหาง่าย
ปานกลาง
(ศึกษา
นามา
ด้วยตนเอง)
พบกลุ่ม









ยากมาก
หมายเหตุ
(สอน
เสริม)
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระการพัฒนาสังคม รายวิชา ลูกเสือ กศน. สค ๓๒๐๓๕
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 3 หน่วยกิต
หัวเรื่อง ลูกเสือกับการพัฒนา

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้

1.อธิบาย
1.สาระสาคัญของการลูกเสือ
สาระสาคัญของ 1.1 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาลูกเสือ
การลูกเสือ
1.2 หลักการสาคัญของการลูกเสือ

กิจกรรม

แหล่งเรียนรู้

1.ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าและ
อธิบายสาระสาคัญของการลูกเสือ
โดยหัวข้อคือ
1.1 วัตถุประสงค์ของการพัฒนา
ลูกเสือ
1.2 หลักการสาคัญของการลูกเสือ
โดยสรุปลงในสมุดบันทึกการเรียนรู้
ในนามาส่งในวันพบกลุ่ม

1. ห้องสมุด
2. หนังสือ
แบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระการพัฒนาสังคม รายวิชา ลูกเสือ กศน. สค ๓๒๐๓๕
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 3 หน่วยกิต
หัวเรื่อง ลูกเสือกับการพัฒนา

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้

กิจกรรม

แหล่งเรียนรู้

- อธิบาย
ความสาคัญของ
การลูกเสือกับ
การพัฒนา

2.ความสาคัญของการลูกเสือกับการพัฒนา
2.1 การพัฒนาตนเอง
2.2 การพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
2.3 การพัฒนาสัมพันธภาพภายในชุมชนและ
สังคม

1.ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า
ความสาคัญของการลูกเสือกับการ
พัฒนา
1.1 การพัฒนาตนเอง
1.2 การพัฒนาสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล
1.3 การพัฒนาสัมพันธภาพภายใน
ชุมชนและสังคม โดยสรุปลงในสมุด
บันทึกการเรียนรู้ในนามาส่งในวัน
พบกลุ่ม

1. ห้องสมุด
2. หนังสือ
แบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระการพัฒนาสังคม รายวิชา ลูกเสือ กศน. สค ๓๒๐๓๕
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 3 หน่วยกิต
หัวเรื่อง ลูกเสือกับการพัฒนา

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด
- อภิปรายความ
เป็นพลเมืองดี
ในทัศนะคติของ
ลูกเสือ

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้
3.ลูกเสือกับการพัฒนาความเป็นพลเมืองดี
3.1 ความหมายของพลเมืองดี
3.2 ความเป็นพลเมืองดีในทัศนะของการ
ลูกเสือ

กิจกรรม

แหล่งเรียนรู้

1.ให้ผู้เรียนร่วมอภิปรายความเป็น
พลเมืองดีในทัศนะคติของลูกเสือใน
หัวข้อ
1.1 ความหมายของพลเมืองดี
1.2 ความเป็นพลเมืองดีในทัศนะ
ของการลูกเสือโดยสรุปลงในสมุด
บันทึกการเรียนรู้ในนามาส่งในวัน
พบกลุ่ม

1. ห้องสมุด
2. หนังสือ
แบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระการพัฒนาสังคม รายวิชา ลูกเสือ กศน. สค ๓๒๐๓๕
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 3 หน่วยกิต
หัวเรื่อง ลูกเสือกับการพัฒนา

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้

กิจกรรม

แหล่งเรียนรู้

- นาเสนอผล
การสารวจ
ตนเอง
ครอบครัว
ชุมชนและสังคม
เพื่อพัฒนา

4. การสารวจตนเอง ครอบครัว ชุมชนและ
สังคมเพื่อพัฒนา
4.1 การสารวจตนเอง ครอบครัว ชุมชนและ
สังคม
4.2 แนวทางการพัฒนาตนเอง ครอบครัว
ชุมชนและสังคม

1.ให้ผู้เรียนค้นคว้าและนาเสนอผล
การสารวจตนเอง ครอบครัว ชุมชน
และสังคมเพื่อพัฒนา
1.1 การสารวจตนเอง ครอบครัว
ชุมชนและสังคม
1.2 แนวทางการพัฒนาตนเอง
ครอบครัว ชุมชนและสังคม
โดยสรุปลงในสมุดบันทึกการเรียนรู้
ในนามาส่งในวันพบกลุ่ม

1. ห้องสมุด
2. หนังสือ
แบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระการพัฒนาสังคม รายวิชา ลูกเสือ กศน. สค ๓๒๐๓๕
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 3 หน่วยกิต
หัวเรื่อง การลูกเสือไทย

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด
1.อธิบาย
ประวัติการ
ลูกเสือไทย
2.อธิบายความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับ
คณะลูกเสือ
แห่งชาติ

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้
1.ประวัติการลูกเสือ
1.1. พระราชประวัติของสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว
1.2 กาเนิดลูกเสือไทย
1.3 กิจการลูกเสือไทยแต่ละยุค
2.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณะลูกเสือแห่งชาติ
2.1 คณะลูกเสือแห่งชาติ
2.2 การบริหารงานของคณะลูกเสือแห่งชาติ
2.3 การลูกเสือในสถานศึกษา

กิจกรรม

แหล่งเรียนรู้

1.ให้ผู้เรียนค้นคว้าและอธิบาย
ประวัติการลูกเสือไทย
1.ประวัติการลูกเสือ
1.1 พระราชประวัติของสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
1.2 กาเนิดลูกเสือไทย
1.3 กิจการลูกเสือไทยแต่ละยุค
2.ให้ผู้เรียนค้นคว้าและอธิบาย
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณะลูกเสือ
แห่งชาติ
2.1 คณะลูกเสือแห่งชาติ
2.2 การบริหารงานของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ
2.3 การลูกเสือในสถานศึกษา
โดยสรุปลงในสมุดบันทึกการเรียนรู้
ในนามาส่งในวันพบกลุ่ม

1. ห้องสมุด
2. หนังสือ
แบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระการพัฒนาสังคม รายวิชา ลูกเสือ กศน. สค ๓๒๐๓๕
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 3 หน่วยกิต
หัวเรื่อง การลูกเสือโลก

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด
1. อธิบาย
ประวัติผู้ให้
กาเนิดการ
ลูกเสือโลก
2. อธิบาย
ความสาคัญ
องค์การลูกเสือ
โลก
3. อธิบาย
ความสัมพันธ์
ระหว่างลูกเสือ
ไทยกับลูกเสือ
โลก

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้
1. ประวัติการลูกเสือไทย
2. องค์การลูกเสือโลก
3. ความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือไทยกับลูกเสือ
โลก

กิจกรรม

แหล่งเรียนรู้

1.ให้ผู้เรียนค้นคว้าอธิบายประวัติ
ผู้ให้กาเนิดการลูกเสือโลก
2.ให้ผู้เรียนค้นคว้าและอธิบาย
ความสาคัญองค์การลูกเสือโลก
3.ให้ผู้เรียนค้นคว้าและอธิบาย
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ลูกเสือไทยกับลูกเสือโลกโดยสรุป
ลงในสมุดบันทึกการเรียนรู้ในนามา
ส่งในวันพบกลุ่ม

1. ห้องสมุด
2. หนังสือ
แบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระการพัฒนาสังคม รายวิชา ลูกเสือ กศน. สค ๓๒๐๓๕
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 3 หน่วยกิต
หัวเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมของลูกเสือ

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้

กิจกรรม

แหล่งเรียนรู้

1.อธิบายคาปฏิญาณและ
กฎของลูกเสือ
2.อธิบายคุณธรรม
จริยธรรมจากคาปฏิญาณ
และกฎของลูกเสือ
3.ยกตัวอย่างการนาคา
ปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
4.อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างคุณธรรม
จริยธรรมในคาปฏิญาณ
และกฎของลูกเสือกับหลัก
ของเศรษฐกิจพอเพียง

1. คาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
2. คุณธรรม จริยธรรมจากคา
ปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
3. การนาคาปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
4. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรม
จริยธรรมในคาปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือกับหลักของเศรษฐกิจพอเพียง

1.ให้ผู้เรียนค้นคว้าอธิบายคา
ปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
2.ให้ผู้เรียนค้นคว้าและอธิบาย
อธิบายคุณธรรม จริยธรรมจากคา
ปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
3.ให้ผู้เรียนค้นคว้ายกตัวอย่างการ
นาคาปฏิญาณและกฎของลูกเสือที่
ใช้ในชีวิตประจาวัน
4.ให้ผู้เรียนค้นคว้าอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรม
จริยธรรมในคาปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือกับหลักของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยสรุปลงในสมุดบันทึก
การเรียนรู้ในนามาส่งในวันพบกลุ่ม

1. ห้องสมุด
2. หนังสือ
แบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล

หมำยเหตุ

86

แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระการพัฒนาสังคม รายวิชา ลูกเสือ กศน. สค ๓๒๐๓๕
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 3 หน่วยกิต
หัวเรื่อง วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้

กิจกรรม

แหล่งเรียนรู้

หมำยเหตุ

1. อธิบายความหมาย
และความสาคัญของวินัย
และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
2. อธิบายผลกระทบจาก
การขาดวินัยและขาด
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
3. ยกตัวอย่างแนวทางการ
เสริมสร้างวินัย และความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
4. อธิบายระบบหมู่ลูกเสือ
5. อธิบายและยกตัวอย่าง
การพัฒนาภาวะผู้นา -ผู้
ตาม

1.วินัยและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
1.1 ความหมายของวินัยและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
1.2 ความสาคัญของวินัยและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. ผลกระทบจากการขาดวินัย และ
ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
3. แนวทางการเสริมสร้างวินัย และ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
4. ระบบหมู่ลูกเสือ
5. การพัฒนาภาวะผู้นา –ผู้ตาม

1.ให้ผู้เรียนค้นคว้าอธิบาย
ความหมาย และความสาคัญของ
วินัย และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
2.ให้ผู้เรียนอธิบายผลกระทบจาก
การขาดวินัยและขาดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
3.ให้ผู้เรียนยกตัวอย่างแนวทางการ
เสริมสร้างวินัย และความ เป็น
ระเบียบเรียบร้อยโดยสรุปลงใน
สมุดบันทึกการเรียนรู้ในนามาส่งใน
วันพบกลุ่ม

1. ห้องสมุด
2. หนังสือ
แบบเรียน
3. internet
3. กศน.ตาบล

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ค่าย
ลูกเสือ
อธิบายระบบหมู่
ลูกเสือ
อธิบายและ
ยกตัวอย่าง การ
พัฒนาภาวะผู้นา
-ผู้ตาม
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระการพัฒนาสังคม รายวิชา ลูกเสือ กศน. สค ๓๒๐๓๕
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 3 หน่วยกิต
หัวเรื่อง ลูกเสือ กศน. กับจิตอาสาและ การบริการ

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด
1. อธิบายความหมาย
และ ความสาคัญของจิต
อาสา และการบริการ
2. อธิบายหลักการของ จิต
อาสา และการบริการ
3. ยกตัวอย่างกิจกรรม จิต
อาสา และการให้บริการ
ของลูกเสือ กศน.
4. นาเสนอผลการปฏิบัติ
ตน ในฐานะลูกเสือ กศน.
เพื่อเป็นจิตอาสาและ การ
ให้บริการอย่างน้อย 4
กิจกรรม

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้
1. จิตอาสา และการบริการ
1.1 ความหมายของจิตอาสา
1.2 ความสาคัญของจิตอาสา
1.3 ความหมายของการบริการ
1.4 ความสาคัญของการบริการ
2. หลักการของจิตอาสา และ การ
บริการ
2.1 หลักการของจิตอาสา
2.2 ประเภทของจิตอาสา
2.3 หลักการของการบริการ
2.4 ประเภทของการบริการ
3. กิจกรรมจิตอาสาและการ
ให้บริการของลูกเสือ กศน
4. การปฏิบัติตนในฐานะลูกเสือ
กศน. เพื่อเป็นจิตอาสาและการ
ให้บริการ

กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ค่ายลูกเสือ กศน.

แหล่งเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. หนังสือ
แบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล

หมำยเหตุ
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ค่าย
ลูกเสือ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระการพัฒนาสังคม รายวิชา ลูกเสือ กศน. สค ๓๒๐๓๕
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 3 หน่วยกิต
หัวเรื่อง ทักษะลูกเสือ

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้

1. อธิบายวิธีการใช้
Google Map และ
Google Earth
2. อธิบายความหมาย
และ ความสาคัญของเงื่อน
เชือก และการผูกแน่น
3. ผูกเงื่อนเชือกได้และ
บอกชื่อเงื่อนอย่างน้อย 7
เงื่อน
4. สาธิตวิธีการผูกแน่น
อย่างน้อย 2 วิธี

3. การใช้ Google Map และ
Google Earth
4. เงื่อนเชือกและการผูกแน่น
4.1 ความหมายของเงื่อนเชือก
และการผูกแน่น
4.2 ความสาคัญของเงื่อนเชือก
และการผูกแน่น
4.3 การผูกเงื่อนเชือกและ การผูก
แน่น

กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ค่ายลูกเสือ กศน.

แหล่งเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. หนังสือ
แบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล

หมำยเหตุ
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ค่าย
ลูกเสือ

89

แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระการพัฒนาสังคม รายวิชา ลูกเสือ กศน. สค ๓๒๐๓๕
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 3 หน่วยกิต
หัวเรื่อง ความปลอดภัยใน การเข้าร่วม กิจกรรมลูกเสือ

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด
1. บอกความหมาย
ความสาคัญของความ
ปลอดภัยในการเข้าร่วม
กิจกรรมลูกเสือ
2. บอกหลักการ วิธีการ
เฝ้า ระวังเบื้องต้น ในการ
เข้า ร่วมกิจกรรมลูกเสือ
3. อธิบายสถานการณ์
หรือ โอกาสที่จะเกิดความ
ไม่ปลอดภัยในการเข้าร่วม
กิจกรรมลูกเสือ

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้

กิจกรรม

1. ความปลอดภัยในการเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลูกเสือ
ค่ายลูกเสือ กศน.
1.1 ความหมายของความปลอดภัย
ในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
1.2 ความสาคัญของความ
ปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรม
ลูกเสือ
2. หลักการ วิธีการในการเฝ้าระวัง
เบื้องต้น ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ลูกเสือ
3. การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุความ
ไม่ปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรม
ลูกเสือ
4. การปฏิบัติตนตามหลักความ
ปลอดภัย

แหล่งเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. หนังสือ
แบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล

หมำยเหตุ
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ค่าย
ลูกเสือ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระการพัฒนาสังคม รายวิชา ลูกเสือ กศน. สค ๓๒๐๓๕
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 3 หน่วยกิต
หัวเรื่อง การปฐมพยาบาล

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด
1. อธิบายความหมาย
และ ความสาคัญของการ
ปฐม พยาบาล
2. อธิบายและสาธิต
วิธีการ ปฐมพยาบาลกรณี
ต่าง ๆ อย่างน้อย 3 วิธี
3. อธิบายวิธีการวัด
สัญญาณชีพ และการ
ประเมินเบื้องต้น
4. สาธิตวิธีการช่วยชีวิต
ขั้น พื้นฐาน

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้

กิจกรรม

1. การปฐมพยาบาล
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.1. ความหมายของการ ปฐม
ค่ายลูกเสือ กศน.
พยาบาล
1.2 ความสาคัญของการ ปฐม
พยาบาล
1.3 หลักการของการ ปฐมพยาบาล
2. วิธีการปฐมพยาบาลกรณีต่างๆ
3.. การวัดสัญญาณชีพและการ
ประเมินเบื้องต้น
4. วิธีการช่วยชีวิตขั้น พื้นฐาน

แหล่งเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. หนังสือ
แบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล

หมำยเหตุ
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ค่าย
ลูกเสือ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระการพัฒนาสังคม รายวิชา ลูกเสือ กศน. สค ๓๒๐๓๕
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 3 หน่วยกิต
หัวเรื่อง การเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และชีวิตชาวค่าย

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้

กิจกรรม

1. อธิบายความหมายของ 1. การเดินทางไกล
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การเดินทางไกล
1.1 ความหมายของการเดิน
ค่ายลูกเสือ กศน.
2. อธิบายความหมายของ ทางไกล
การอยู่ค่ายพักแรม
1.2 วัตถุประสงค์ของการเดิน
3.อธิบายวิธีการจัดการ
ทางไกล
ค่ายพักแรม
1.3 หลักการของการเดินทางไกล
1.4 การบรรจุเครื่องหลังสาหรับ
การเดินทางไกล
2. การอยู่ค่ายพักแรม
2.1 ความหมายของการอยู่ค่าย พัก
แรม
2.2 วัตถุประสงค์ของการอยู่ค่าย
พักแรม
2.3 หลักการของการอยู่ค่าย พัก
แรม
3. วิธีการจัดการค่ายพักแรม
3.1 การวางผังค่ายพักแรม
3.2 การสุขาภิบาลในค่ายพักแรม

แหล่งเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. หนังสือ
แบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล

หมำยเหตุ
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ค่าย
ลูกเสือ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระการพัฒนาสังคม รายวิชา ลูกเสือ กศน. สค ๓๒๐๓๕
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 3 หน่วยกิต
หัวเรื่อง การฝึกปฏิบัติการ เดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และ ชีวิตชาวค่าย

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้

1. วางแผนและปฏิบัติ
กิจกรรมการเดินทางไกล
อยู่ค่ายพักแรม และชีวิต
ชาวค่าย ทุกกิจกรรม
2. ใช้ชีวิตชาวค่ายร่วมกับ
ผู้อื่นในค่ายพักแรมได้
อย่าง สนุกสนานและมี
ความสุข

1. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และ
อุดมการณ์ลูกเสือ
2. กิจกรรมสร้างค่ายพักแรม
3. กิจกรรมชีวิตชาวค่าย
4. กิจกรรมฝึกทักษะลูกเสือ
5. กิจกรรมกลางแจ้ง
6. กิจกรรมนันทนาการและชุมนุม
รอบกองไฟ
7. กิจกรรมนา เสนอผลการ
ดาเนินงาน ตามโครงการที่ได้
ดาเนินการมาก่อนการเข้าค่าย

กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ค่ายลูกเสือ กศน.

แหล่งเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. หนังสือ
แบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล

หมำยเหตุ
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ค่าย
ลูกเสือ
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ตำรำงกำรวิเครำะห์สำระกำรเรียนรู้รำยวิชำสุขภำพและควำมปลอดภัยในชีวิต ทช 32005
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จำนวน 3 หน่วยกิต
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ
สุขภาพและสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธกัน บุคคลจะมีสุขภาพและสิ่งแวดลอมที่ดีไดนั้น นอกจากตองมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี มีวิธีการปองกันโรคที่ถูกตองเหมาะสมแลว การอาศัยอยูในสภาพที่มีสิ่งแวดลอมที่ดียังเปนปจจัย
สาคัญที่สงผลตอภาวะสุขภาพ และปญหามลพิษที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม เปนปญหาสาคัญที่สงผลกระทบตอสุขภาพ
ของคนเรา โดยสรุปแลวสิ่งแวดลอมถือวามีอิทธิพลตอสุขภาพของมนุษยเปนอยางมาก
หัวเรื่อง :
1. สุขภำพกับสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัด :
วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีตอการปองกันโรคการสรางเสริมสุขภาพ
ของครอบครัวและชุมชน
ระดับความยากง่าย
เนื้อหา ยากมาก
รายละเอียดเนื้อหา
ง่าย
ปานกลาง (สอน
(กรต.)
(พบกลุ่ม) เสริม)

1.1 สภาพแวดลอมกับการสงเสริมสุขภาพ
1.2 วิธีจัดสภาพแวดลอมของครอบครัว และชุมชนที่เอื้อตอการ 
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

หมาย
เหตุ
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หัวเรื่อง :
2.การดูแลสุขภาพตนเองและผูอื่น
ตัวชี้วัด :
ประเมินสุขภาพสวนบุคคลเพื่อกาหนดกลวิธีลดความเสี่ยงและนาไปใชในการสรางเสริม
สุขภาพของตนเองชุมชนและสังคม

รายละเอียดเนื้อหา
1 ความหมายและความสาคัญ ของการมีสุขภาพดี
2 หลักการดูแลสุขภาพเบื้องตน การปองกันการสงเสริม
การรักษาพยาบาลเบื้องตนและการฟนฟูสุขภาพ
3 แนะนาวิธีการออกกาลังกายที่ถูกตองและมีขั้นตอนที่ถูกตอง
การบริโภคอาหารที่ถูกตามหลักโภชนาการและหลักอนามัย
การใชยาอยางถูกตอง
หัวเรื่อง :
ตัวชี้วัด :

ระดับความยากง่าย
เนื้อหา ยากมาก
ง่าย
ปานกลาง (สอน
(กรต.)
(พบกลุ่ม) เสริม)



หมาย
เหตุ



3 สุขภำพผูบริโภค
อธิบายเกี่ยวกับสุขภาพผูบริโภค

รายละเอียดเนื้อหา
1 การเลือกใชภูมิปญญาไทยเพื่อสุขภาพ
2 ขอมูลขาวสาร ผลิตภัณฑ และบริการสุขภาพ
3 สิทธิผูบริโภคและกฎหมายที่เกี่ยวของ

ระดับความยากง่าย
เนื้อหา ยากมาก
ง่าย
ปานกลาง (สอน
(กรต.)
(พบกลุ่ม) เสริม)




หมาย
เหตุ
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หัวเรื่อง :
ตัวชี้วัด :

4 กำรบริหำรจัดกำรชีวิตเพื่อสุขภำพ
วางแผนชีวิต ตรวจสอบและ ประเมินภาวะปรับพฤติกรรม เพื่อการมีสุขภาพที่ดี

รายละเอียดเนื้อหา
1 การวางแผนชีวิตเพื่อการสุขภาพที่ดี
2 การตรวจสอบและประเมินภาวะสุขภาพ และการปรับ
พฤติกรรมสุขภาพ

ระดับความยากง่าย
เนื้อหา ยากมาก
ง่าย
ปานกลาง (สอน
(กรต.)
(พบกลุ่ม) เสริม)



หมาย
เหตุ

หัวเรื่อง :
5 กำรสังเครำะหประยุกตใชขอมูลสำรสนเทศดำนสุขภำพ
ตัวชี้วัด :
1. การเลือกใชขอมูล ขาวสารทางดานสุขภาพไดอยางถูกตอง
2. อธิบายหลักการและวิธีการนาเสนอและเผยแพรขอมูล สารสนเทศดานสุขภาพความปลอดภัย การ
ออกกาลังกายและการเลนกีฬา

รายละเอียดเนื้อหา
1 แหลงขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ
2 วิธีแสวงหาและวิธีเลือกใชขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ

ระดับความยากง่าย
เนื้อหา ยากมาก
ง่าย
ปานกลาง (สอน
(กรต.)
(พบกลุ่ม) เสริม)



หมาย
เหตุ
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หัวเรื่อง :
ตัวชี้วัด :

6 กำรมีสติ
บอกวิธีการฝกสติประโยชนและประเมินระดับของการมีสติ

รายละเอียดเนื้อหา
1 วิธีการฝกสติแบบตาง ๆ
2 การประเมินระดับของการมีสติ

ระดับความยากง่าย
เนื้อหา ยากมาก
ง่าย
ปานกลาง (สอน
(กรต.)
(พบกลุ่ม) เสริม)



หมาย
เหตุ

หัวเรื่อง :
7 กำรพักผอนและนันทนำกำร
ตัวชี้วัด :
วิเคราะหบทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีตอการปองกันโรคการสรางเสริมสุขภาพ
ของครอบครัวและชุมชน

รายละเอียดเนื้อหา
1 ความหมายความสาคัญของการพักผอนการใชเวลาวางและ
กิจกรรมนันทนาการ
2 แหลงบริการนันทนาการ

ระดับความยากง่าย
เนื้อหา ยากมาก
ง่าย
ปานกลาง (สอน
(กรต.)
(พบกลุ่ม) เสริม)


หมาย
เหตุ



หัวเรื่อง :
8 กำรทดสอบและสรำงเสริมสมรรถภำพทำงกำยเพื่อสุขภำพ
ตัวชี้วัด :
ประเมินสรางเสริมและดารงสมรรถภาพทางกายและทางจิตตามหลักการสรางเสริมมรรถ
ภาพเพื่อสุขภาพ
ระดับความยากง่าย
เนื้อหา ยากมาก หมาย
รายละเอียดเนื้อหา
ง่าย
เหตุ
ปานกลาง (สอน
(กรต.)
(พบกลุ่ม) เสริม)

1 หลักและวิธีการเสริมสรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพ

2 การทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
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หัวเรื่อง :
ตัวชี้วัด :
ชีวิต

9 ควำมปลอดภัยในชีวิต
ประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพและแสวงหาแนวทางปองกันอันตรายเพื่อความปลอดภัยใน

รายละเอียดเนื้อหา
1 ปจจัยเสี่ยงในการดารงชีวิต
2 โรคติดตอทางเพศสัมพันธ์
3 อุบัติเหตุ

หัวเรื่อง :
ตัวชี้วัด :
ถูกตอง

ระดับความยากง่าย
เนื้อหา ยากมาก
ง่าย
ปานกลาง (สอน
(กรต.)
(พบกลุ่ม) เสริม)




หมาย
เหตุ

10 กำรปองกันหลีกเลี่ยงและทักษะกำรชวยฟนคืนชีพ
แสดงทักษะการใหความชวยเหลือเมื่อเกิดสถานการณคับขันและการชวยฟนคืนชีพไดอยาง

รายละเอียดเนื้อหา

1 การปฐมพยาบาลและทักษะการชวยฟนคืนชีพ

ระดับความยากง่าย
เนื้อหา ยากมาก
ง่าย
ปานกลาง (สอน
(กรต.)
(พบกลุ่ม) เสริม)


หมาย
เหตุ
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) สำระควำมรู้พื้นฐำนระดับม.ปลำย
วิชาสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต รหัสวิชา ทช 32005
ภาคเรียนที่ 1/2563 หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วันเดือนปี

ตัวชี้วัด
1. วิเคราะห์บทบาทและความ
รับผิดชอบของบุคคลที่มี
ตอการปองกันโรคการสราง
เสริมสุขภาพของครอบครัวและ
ชุมชน

เนื้อหำ

กิจกรรม

1 สภาพแวดลอมกับการ
สงเสริมสุขภาพ

1.ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า
- สภาพแวดล้อมกับการส่งเสริม
สุขภาพ
2 วิธีจัดสภาพแวดลอมของ
- วิธีจัดสภาพแวดลอมของ
ครอบครัว และชุมชนที่เอื้อต ครอบครัว และชุมชนที่เอื้อตอ
อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
2.สรุปและจดบันทึกในคู่มือ
ผู้เรียน/สมุดบันทึกการเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้
1.ห้องสมุด
2.อินเตอร์เน็ต
3.ภูมิปัญญาชาวบ้าน/ผู้รู้
4.กศน.ตาบล

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) สำระควำมรู้พื้นฐำนระดับม.ปลำย
วิชาสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต รหัสวิชา ทช 32005
ภาคเรียนที่ 1/2563 หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วันเดือนปี

ตัวชี้วัด

เนื้อหำ

1. ประเมินสุขภาพสวนบุคคล
เพื่อกาหนดกลวิธีลดความเสี่ยง
และนาไปใชในการสรางเสริม
สุขภาพของตนเองชุมชนและ
สังคม

1 ความหมายและความ
สาคัญ ของการมีสุขภาพดี
2 หลักการดูแลสุขภาพเบื้อง
ตน การปองกันการสง เสริม
การรักษาพยาบาลเบื้องตน
และการฟนฟูสุขภาพ

กิจกรรม
1.ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า
- ความหมายและความสาคัญ
ของการมีสุขภาพดี
- หลักการดูแลสุขภาพเบื้องตน
การปองกันการสง เสริมการ
รักษาพยาบาลเบื้องตน และ
การฟนฟูสุขภาพ
2.สรุปและจดบันทึกในคู่มือ
ผู้เรียน/สมุดบันทึก

แหล่งเรียนรู้
1.ห้องสมุด
2.อินเตอร์เน็ต
3.ภูมิปัญญาชาวบ้าน/ผู้รู้
4.กศน.ตาบล

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) สำระควำมรู้พื้นฐำนระดับม.ปลำย
วิชาสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต รหัสวิชา ทช 32005
ภาคเรียนที่ 1/2563 หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วันเดือนปี

ตัวชี้วัด
1. อธิบายเกี่ยวกับสุขภาพผู
บริโภค

เนื้อหำ

กิจกรรม

1 ขอมูลขาวสาร ผลิตภัณฑ
และบริการสุขภาพ
2 สิทธิผูบริโภคและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ

1.ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า
- ขอมูลขาวสาร ผลิตภัณฑ และ
บริการสุขภาพ
- สิทธิผบู ริโภคและกฎหมายที่
เกี่ยวของ
2.สรุปและจดบันทึกในคู่มือ
ผู้เรียน/สมุดบันทึกการเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้
1.ห้องสมุด
2.อินเตอร์เน็ต
3.ภูมิปัญญาชาวบ้าน/ผู้รู้
4.กศน.ตาบล

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) สำระควำมรู้พื้นฐำนระดับม.ปลำย
วิชาสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต รหัสวิชา ทช 32005
ภาคเรียนที่ 1/25๖3 หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
วันเดือนปี

ตัวชี้วัด
1. การเลือกใชขอมูล ขาวสาร
ทางดานสุขภาพไดอยางถูก
ตอง
2. อธิบายหลักการและวิธีการ
นาเสนอและเผยแพรขอมูล
สารสนเทศดานสุขภาพความ
ปลอดภัยการออกกาลังกายและ
การเลนกีฬา

เนื้อหำ
1 แหลงขอมูลสารสนเทศ
ดานสุขภาพ

กิจกรรม
1.ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า
- แหลงขอมูลสารสนเทศ
ดานสุขภาพ
2 วิธีแสวงหาและวิธีเลือกใช - วิธีแสวงหาและวิธีเลือกใชขอ
ข้อมูลสารสนเทศดานสุขภาพ มูลสารสนเทศดานสุขภาพ
2.สรุปและจดบันทึกในคู่มือ
ผู้เรียน/สมุดบันทึกการเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้
1.ห้องสมุด
2.อินเตอร์เน็ต
3.ภูมิปัญญาชาวบ้าน/ผู้รู้
4.กศน.ตาบล

หมำยเหตุ

102

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) สำระควำมรู้พื้นฐำนระดับม.ปลำย
วิชาสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต รหัสวิชา ทช 32005
ภาคเรียนที่ 1/2563 หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วันเดือนปี

ตัวชี้วัด

เนื้อหำ

1. บอกวิธีการฝกสติประโยชน 1 วิธีการฝกสติแบบตาง ๆ
และประเมินระดับของการมีสติ
2 การประเมินระดับของการมี
สติ

กิจกรรม
1.ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า
- วิธีการฝกสติแบบตาง ๆ
- การประเมินระดับของการมีสติ
2.สรุปและจดบันทึกในคู่มือ
ผู้เรียน/สมุดบันทึกการเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้
1.ห้องสมุด
2.อินเตอร์เน็ต
3.ภูมิปัญญาชาวบ้าน/ผู้รู้
4.กศน.ตาบล

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) สำระควำมรู้พื้นฐำนระดับม.ปลำย
วิชาสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต รหัสวิชา ทช 32005
ภาคเรียนที่ 1/25๖3 หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วันเดือนปี

ตัวชี้วัด
1. วิเคราะหบทบาทและความ
รับผิดชอบของบุคคลที่มีตอ
การปองกันโรคการสรางเสริม
สุขภาพของครอบครัวและ
ชุมชน

เนื้อหำ

กิจกรรม

1 ความหมายความสาคัญของ 1.ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า
การพักผอนการใชเวลา
- ความหมายความสาคัญของการ
วางและกิจกรรมนันทนาการ พักผอนการใชเวลา
วางและกิจกรรมนันทนาการ
2 แหลงบริการนันทนาการ
- แหลงบริการนันทนาการ
2.สรุปและจดบันทึกในคู่มือ
ผู้เรียน/สมุดบันทึกการเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้
1.ห้องสมุด
2.อินเตอร์เน็ต
3.ภูมิปัญญาชาวบ้าน/ผู้รู้
4.กศน.ตาบล

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) สำระควำมรู้พื้นฐำนระดับม.ปลำย
วิชาสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต รหัสวิชา ทช 32005
ภาคเรียนที่ 1/2563 หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วันเดือนปี

ตัวชี้วัด

เนื้อหำ

1. ประเมินสรางเสริมและดารง 1 หลักและวิธีการเสริมสราง
สมรรถภาพทางกายและทางจิต เสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อ
ตามหลักการสรางเสริมมรรถ
สุขภาพ
ภาพเพื่อสุขภาพ
2 การทดสอบและประเมิน
สมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพ

กิจกรรม
1.ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า
- หลักและวิธีการเสริมสรางเสริม
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
- การทดสอบและประเมิน
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
2.สรุปและจดบันทึกในคู่มือ
ผู้เรียน/สมุดบันทึกการเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้
1.ห้องสมุด
2.อินเตอร์เน็ต
3.ภูมิปัญญาชาวบ้าน/ผู้รู้
4.กศน.ตาบล

หมำยเหตุ
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ตำรำงวิเครำะห์เนื้อหำ
หลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย สำระทักษะกำรประกอบอำชีพ
รำยวิชำ กำรพัฒนำแผนโครงกำรอำชีพ รหัสวิชำ อช32001 จำนวน 3 หน่วยกิต
กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม สำนักงำน กศน.จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ
๑. มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพ ให้มีผลิตภัณฑ์หรืองานบริการ สร้างรายได้
พอเพียงต่อการดารงชีวิต มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ
หัวเรื่อง ๑. วิเครำะห์แผนและโครงกำรพัฒนำอำชีพให้มีรำยได้ มีเงินออมและมีทุนในกำรขยำยอำชีพ
ตัวชี้วัด
1. วิเคราะห์เหตุผลของแผนและโครงการสัมพันธ์ต่อการมีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยาย
อาชีพ
2. วิเคราะห์เป้ าหมายของแผนและโครงการสัมพันธ์ต่อการมีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยาย
อาชีพ
3. วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของแผนและโครงการสัมพันธ์ต่อการมีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการ
ขยายอาชีพ
4. วิเคราะห์วิธีการและขั้นตอนของแผนและโครงการสัมพันธ์ต่อการมีรายได้ มีเงินออมและมีทุนใน
การขยายอาชีพ
ระดับควำมยำกง่ำย
เนื้อหาง่าย ปานกลาง ยากมาก หมำย
รำยละเอียดเนื้อหำ
ตัวชี้วัด
(ศึกษา
นามา
(สอน เหตุ
ด้วยตนเอง) พบกลุ่ม
เสริม)
1. วิเคราะห์เหตุผลของแผนและ
โครงการสัมพันธ์ต่อการมีรายได้ มีเงิน
ออมและมีทุนในการขยายอาชีพ
2. วิเคราะห์เป้าหมายของแผนและ
โครงการสัมพันธ์ต่อการมีรายได้ มีเงิน
ออมและมีทุนในการขยายอาชีพ
3. วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของแผนและ
โครงการสัมพันธ์ต่อการมีรายได้ มีเงิน
ออมและมีทุนในการขยายอาชีพ
4. วิเคราะห์วิธีการและขั้นตอนของ
แผนและโครงการสัมพันธ์ต่อการมี
รายได้ มีเงินออมและมีทนุ ในการขยาย
อาชีพ

1. ความสัมพันธ์ของเหตุผล
ของแผนและโครงการกับการมีรายได้ มี
เงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ
2. ความสัมพันธ์ของเป้าหมาย
ของแผนและโครงการกับการมีรายได้ มี
เงินออม และมีทุนในการขยายอาชีพ
3. ความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์ ของ
แผนและโครงการกับการมีรายได้
มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ
4. ความสัมพันธ์ของวิธีการ
และขั้นตอนของแผนและโครงการกบการ
มีรายได้มีเงินออมและมีทนุ ในการขยาย
อาชีพ
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หัวเรื่อง 2. กำรทบทวนองค์ควำมรู้ที่จำเป็นต่อกำรพัฒนำอำชีพให้มีรำยได้ มีเงินออมและมีทุนในกำร
ขยำยอำชีพ
ตัวชี้วัด
1.ทบทวนระบุความรู้ที่จาเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้พัฒนาอาชีพให้มีรายได้มีเงินออมและมีทุนในการ
ขยายอาชีพ
2. จัดลาดับความสาคัญจาเป็นของความรู้ที่ใช้ในการเรียนรู้พัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออมและมี
ทุนในการขยายอาชีพ
3. ตัดสินใจเลือกความรู้ที่จาเป็ นต้องใช้ในการเรียนรู้พัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออมและมีทุนใน
การขยายอาชีพ
4.ระบุความรู้ที่จาเป็น ต้องใช้ในการเรียนรู้พัฒ นาอาชีพให้มีรายได้มีเงินออมและมีทุนในการขยาย
อาชีพได้
5. แสวงหาความรู้จัดเป็นระบบสารสนเทศของความรู้ที่จาเป็ นต้องใช้ในการเรียนรู้พัฒนาอาชีพให้มี
รายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ
ระดับควำมยำกง่ำย
เนื้อหาง่าย
ปานกลาง
ตัวชี้วัด
รำยละเอียดเนื้อหำ
หมำยเหตุ
(ศึกษา
ยากมาก
นามา
ด้วย
(สอนเสริม)
พบกลุ่ม
ตนเอง)
1.ทบทวนระบุความรู้ที่จาเป็นต้อง 1. การทบทวนองค์
ใช้ในการเรียนรู้พัฒนาอาชีพให้มี
ความรู้ที่จาเป็นต้อง

รายได้มีเงินออมและมีทุนในการ
ใช้ในการเรียนรู้
ขยายอาชีพ
2. การจัดลาดับ

2. จัดลาดับความสาคัญจาเป็นของ ความสาคัญ/

ความรู้ที่ใช้ในการเรียนรู้พัฒนา
จาเป็นขององค์
อาชีพให้มีรายได้ มีเงินออมและมี ความรู้

ทุนในการขยายอาชีพ
3. การตัดสินใจเลือก
3. ตัดสินใจเลือกความรู้ที่
ความรู้ที่

จาเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้พัฒนา จาเป็นต้องใช้
อาชีพให้มีรายได้ มีเงินออมและมี 4. การระบุความรู้
ทุนในการขยายอาชีพ
และจัดทา
4.ระบุความรู้ที่จาเป็นต้องใช้ในการ ระบบสารสนเทศ
เรียนรู้พัฒนาอาชีพให้มีรายได้มีเงิน 5. การแสวงหา
ออมและมีทุนในการขยายอาชีพได้ ความรู้และ
5. แสวงหาความรู้จัดเป็นระบบ
จัดทาระบบ
สารสนเทศของความรู้ที่จาเป็นต้อง สารสนเทศ
ใช้ในการเรียนรู้พัฒนาอาชีพให้มี
รายได้ มีเงินออมและมีทุนในการ
ขยายอาชีพได้
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หัวเรื่อง 3. กำรระบุทักษะในควำมรู้ที่จำเป็นต้องฝึกเพิ่มเติมเพื่อกำรมีรำยได้ มีเงินออมและมีทุนในกำร
ขยำยอำชีพ
ตัวชี้วัด
1. ระบุทักษะที่มีความจาเป็นต้องฝึกเพิ่มเติมเพื่อการมีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ

ตัวชี้วัด
1. ระบุทักษะที่มีความ
จาเป็นต้องฝึกเพิ่มเติมเพื่อ
การมีรายได้ มีเงินออมและ
มีทุนในการขยายอาชีพ

รำยละเอียดเนื้อหำ
1.ทักษะที่มีความ
จาเป็นต้องฝึกเพิ่มเติม

ระดับควำมยำกง่ำย
เนื้อหาง่าย
ปานกลาง
ยากมาก
(ศึกษา
นามา
(สอนเสริม)
ด้วยตนเอง)
พบกลุ่ม

หมำยเหตุ



หัวเรื่อง 4. กำรพัฒนำระบบกำรผลิต
ตัวชี้วัด
1. วิเคราะห์ปัจจัยการผลิตตามความต้องการและคุณภาพของตลาดได้
2. ระบุกระบวนการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดได้
3. ระบุผลผลิตพอเพียงต่อการมีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ
ระดับควำมยำกง่ำย
ตัวชี้วัด
เนื้อหาง่าย ปานกลาง
รำยละเอียดเนื้อหำ
ยากมาก
(ศึกษา
นามา
(สอนเสริม)
ด้วยตนเอง) พบกลุ่ม
1. วิเคราะห์ปัจจัยการผลิต 1. ปัจจัยการผลิต เช่น ทุน

ตามความต้องการและ
เครื่องมือ เพียงพอต่อ
คุณภาพของตลาดได้
การจัดการ
2. ระบุกระบวนการผลิต 2. ขั้นตอนการผลิต

ให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ
3. ผลผลิตที่คาดหวังต่อการม

ตามความต้องการของ
รายได้ มีเงินออมและมีทุน
ตลาดได้
ในการขยายอาชีพ
3. ระบุผลผลิตพอเพียงต่อ
การมีรายได้ มีเงินออม
และมีทุนในการขยาย
อาชีพ

หมำยเหตุ

108

หัวเรื่อง 5. กำรวิเครำะห์กำรตลำด
ตัวชี้วัด
1. ระบุความต้องการผลิตภัณฑ์และคุณภาพตามความต้องการของลูกค้าได้
2. ระบุกลุ่มลูกค้าช่องทางตลาดได้
3. อธิบายวิธีการส่งเสริมการขายได้
4. จดบันทึกการขายเพื่อขยายกลุ่มลูกค้าได
ระดับควำมยำกง่ำย
ตัวชี้วัด
เนื้อหาง่าย ปานกลาง
รำยละเอียดเนื้อหำ
หมำยเหตุ
ยากมาก
(ศึกษา
นามา
(สอนเสริม)
ด้วยตนเอง)
พบกลุ่ม

1. ระบุความต้องการ
1. ความต้องการผลิตภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์และคุณภาพตาม การควบคุมคุณภาพ

ความต้องการของลูกค้าได้ 2. ช่องทางการตลาด

2. ระบุกลุ่มลูกค้าช่องทาง 3. การส่งเสริมการขาย

ตลาดได้
4. การจดบันทึกการขาย
3. อธิบายวิธีการส่งเสริม
การขายได้
4. จดบันทึกการขายเพื่อ
ขยายกลุ่มลูกค้าได้
หัวเรื่อง 6 กำรพัฒนำระบบกำรบัญชี
ตัวชี้วัด
1. วิเคราะห์การจดบันทึกเพื่อระบุกลุ่มเป้าหมายเพื่อขยายการตลาดได้
2. วิเคราะห์การจดบันทึกเพื่อระบุผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการได้
3. วิเคราะห์รายรับรายจ่ายเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ได้
4. บอกวิธีการพัฒนาระบบบัญชีได
ระดับควำมยำกง่ำย
ตัวชี้วัด
เนื้อหาง่าย
ปานกลาง
ยากมาก
รำยละเอียดเนื้อหำ
หมำยเหตุ
(ศึกษา
นามา
(สอน
ด้วยตนเอง)
พบกลุ่ม
เสริม)
1. อธิบายเทคโนโลยีการกาจัดเศษ 1. การจดบันทึกเพื่อระบุ

วัสดุเหลือทิ้งดวยการเผาได
กลุ่มเป้าหมาย
2. นาความรูเรื่องเทคโนโลยีการ
2.การจดบันทึกเพื่อระบุ

กาจัดเศษวัสดุเหลือทิ้งดวยการเผาไป ผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการ
ใชได
3. การวิเคราะห์รายรับ

3. อธิบายการผลิตพลังงานจากเศษ รายจ่าย
วัสดุเหลือทิ้งได
4. การพัฒนาระบบบัญชี

4. นาความรูเรื่องการผลิตพลังงาน
จากเศษวัสดุเหลือทิ้งไปใชได
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หัวเรื่อง 7 กำรพัฒนำแผนและโครงกำรพัฒนำอำชีพให้มีรำยได้ มีเงินออมและมีทุนในกำรขยำยอำชีพ
ตัวชี้วัด
1. พัฒนาแผนและโครงการพัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ
ระดับควำมยำกง่ำย
ตัวชี้วัด
เนื้อหาง่าย
ปานกลาง
ยากมาก
รำยละเอียดเนื้อหำ
หมำยเหตุ
(ศึกษา
นามา
(สอน
ด้วยตนเอง)
พบกลุ่ม
เสริม)
๑.พัฒนาแผนและโครงการพัฒนา 1.การพัฒนาแผนและโครงการ

อาชีพให้มีรายได้ มี
พัฒนาอาชีพตามผลการวิเคราะห์
๒.เงินออมและมีทุนในการขยาย - แผนและโครงการพัฒนาอาชีพ
อาชีพ
- องค์ความรู้
- ทักษะในความรู้
- การตลาด
- การผลิต
- ระบบการบัญชี
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา การพัฒนาแผนโครงการอาชีพ รหัสวิชา อช32001
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 3 หน่วยกิต
หัวเรื่อง วิเคราะห์แผนและโครงการพัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้

1. . วิเคราะห์เหตุผลของ
แผนและโครงการ
สัมพันธ์ต่อการมีรายได้
มีเงินออมและมีทุนใน
การขยายอาชีพ

1. ความสัมพันธ์ของเหตุผล
ของแผนและโครงการกับ
การมีรายได้ มีเงินออมและ
มีทุนในการขยายอาชีพ

กิจกรรม
1.ให้ผู้เรียนค้นคว้าเรื่องความสัมพันธ์ของ

แหล่งเรียนรู้

1. ห้องสมุด
เหตุผลของแผนและโครงการกับการมีรายได้ 2. หนังสือแบบเรียน
มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ
3. internet
2.ให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ และการ 4. กศน.ตาบล
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3.สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
4.นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา การพัฒนาแผนโครงการอาชีพ รหัสวิชา อช32001
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 3 หน่วยกิต
หัวเรื่อง วิเคราะห์แผนและโครงการพัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้

1. . วิเคราะห์เป้าหมาย
ของแผนและโครงการ
สัมพันธ์ต่อการมีรายได้
มีเงินออมและมีทุนใน
การขยายอาชีพ

1. ความสัมพันธ์ของ
เป้าหมาย
ของแผนและโครงการกับ
การมีรายได้ มีเงินออม และ
มีทุนในการขยายอาชีพ

กิจกรรม
1.ให้ผู้เรียนค้นคว้าเรื่องความสัมพันธ์ของ
เป้าหมายของแผนและโครงการกับการมี
รายได้ มีเงินออม และมีทนุ ในการขยาย
อาชีพ

2.ให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3.สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
4.นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้

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

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา การพัฒนาแผนโครงการอาชีพ รหัสวิชา อช32001
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 3 หน่วยกิต
หัวเรื่อง วิเคราะห์แผนและโครงการพัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้

1. วิเคราะห์
วัตถุประสงค์ของแผน
และโครงการสัมพันธ์ต่อ
การมีรายได้ มีเงินออม
และมีทุนในการขยาย
อาชีพ

1. ความสัมพันธ์ของ
วัตถุประสงค์ ของแผนและ
โครงการกับการมีรายได้
มีเงินออมและมีทุนใน
การขยายอาชีพ

กิจกรรม
1.ให้ผู้เรียนค้นคว้าเรื่องความสัมพันธ์ของ

แหล่งเรียนรู้

1. ห้องสมุด
วัตถุประสงค์ ของแผนและโครงการกับการมี 2. หนังสือแบบเรียน
รายได้ มีทนุ ในการขยายอาชีพ
3. internet
2.ให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ และการ 4. กศน.ตาบล
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3.สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
4.นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา การพัฒนาแผนโครงการอาชีพ รหัสวิชา อช32001
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 3 หน่วยกิต
หัวเรื่อง วิเคราะห์แผนและโครงการพัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้

1.วิเคราะห์วิธีการและ
ขั้นตอนของแผนและ
โครงการสัมพันธ์ต่อการ
มีรายได้ มีเงินออมและมี
ทุนในการขยายอาชีพ

1. . ความสัมพันธ์ของวิธีการ
และขั้นตอนของแผนและ
โครงการกบการมีรายได้
มีเงินออมและมีทุนใน
การขยายอาชีพ

กิจกรรม
1.ให้ผู้เรียนค้นคว้าเรื่องความสัมพันธ์ของ

แหล่งเรียนรู้

1. ห้องสมุด
วิธีการและขั้นตอนของแผนและโครงการกบ 2. หนังสือแบบเรียน
การมีรายได้มีเงินออมและมีทนุ ใน
3. internet
การขยายอาชีพ
4. กศน.ตาบล
2.ให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3.สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
4.นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา การพัฒนาแผนโครงการอาชีพ รหัสวิชา อช32001
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 3 หน่วยกิต
หัวเรื่อง การทบทวนองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการพัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้

กิจกรรม

1.ทบทวนระบุความรู้ที่ 1.การทบทวนองค์ความรู้ที่ 1.ให้ผู้เรียนค้นคว้าเรื่องการทบทวนองค์

จาเป็นต้องใช้ในการ
จาเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้
เรียนรู้พัฒนาอาชีพให้มี
รายได้มีเงินออมและมี
ทุนในการขยายอาชีพ

ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้
2.ให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3.สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
4.นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้

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

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา การพัฒนาแผนโครงการอาชีพ รหัสวิชา อช32001
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 3 หน่วยกิต
หัวเรื่อง การทบทวนองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการพัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้

1.จัดลาดับความสาคัญ 1.การจัดลาดับ

จาเป็นของความรู้ที่ใช้ ความสาคัญ/จาเป็นของ
ในการเรียนรู้พัฒนา
องค์ความรู้
อาชีพให้มีรายได้ มีเงิน
ออมและมีทุนในการ
ขยายอาชีพ

กิจกรรม
1.ให้ผู้เรียนค้นคว้าเรื่องการจัดลาดับ
ความสาคัญ/จาเป็นขององค์ความรู้
2.ให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3.สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
4.นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้

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

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา การพัฒนาแผนโครงการอาชีพ รหัสวิชา อช32001
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 3 หน่วยกิต
หัวเรื่อง การทบทวนองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการพัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้

กิจกรรม

1.ตัดสินใจเลือกความรู้ 1.การตัดสินใจเลือกความรู้ 1.ให้ผู้เรียนค้นคว้าเรื่องการตัดสินใจเลือก

ที่จาเป็ นต้องใช้ในการ ที่จาเป็นต้องใช้
เรียนรู้พัฒนาอาชีพให้มี
รายได้ มีเงินออมและมี
ทุนในการขยายอาชีพ

ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้
2.ให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3.สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
4.นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้

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

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา การพัฒนาแผนโครงการอาชีพ รหัสวิชา อช32001
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 3 หน่วยกิต
หัวเรื่อง การทบทวนองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการพัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด
1.ระบุความรู้ที่

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้
1.การระบุความรู้และ

จาเป็นต้องใช้ในการ
จัดทาระบบสารสนเทศ
เรียนรู้พัฒนาอาชีพให้มี
รายได้มีเงินออมและมี
ทุนในการขยายอาชีพ
ได้

กิจกรรม
1.ให้ผู้เรียนค้นคว้าเรื่องการระบุความรู้
และจัดทาระบบสารสนเทศ
2.ให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3.สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
4.นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้

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

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา การพัฒนาแผนโครงการอาชีพ รหัสวิชา อช32001
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 3 หน่วยกิต
หัวเรื่อง การทบทวนองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการพัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด
1.แสวงหาความรู้จัด

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้
1.การแสวงหาความรู้และ

เป็นระบบสารสนเทศของ จัดทาระบบสารสนเทศ
ความรู้ทจี่ าเป็นต้องใช้ใน
การเรียนรู้พัฒนาอาชีพให้มี
รายได้ มีเงินออมและมีทุน
ในการขยายอาชีพ ได้

กิจกรรม
1.ให้ผู้เรียนค้นคว้าเรื่องการแสวงหา
ความรู้และจัดทาระบบสารสนเทศ
2.ให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3.สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
4.นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้

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

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา การพัฒนาแผนโครงการอาชีพ รหัสวิชา อช32001
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 3 หน่วยกิต
หัวเรื่อง การระบุทักษะในความรู้ที่จาเป็นต้องฝึกเพิ่มเติมเพื่อการมีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้

1.ระบุทักษะที่มีความ

1.ทักษะที่มีความ

จาเป็นต้องฝึกเพิ่มเติม
เพื่อการมีรายได้ มีเงิน
ออมและมีทุนในการ
ขยายอาชีพ

จาเป็นต้องฝึกเพิ่มเติม

กิจกรรม

แหล่งเรียนรู้

1.ให้ผู้เรียนค้นคว้าเรื่องการระบุทักษะใน
ความรู้ที่จาเป็นต้องฝึกเพิ่มเติมเพื่อการมี
รายได้ มี เงิ น ออมและมี ทุ น ในการขยาย
อาชีพ
2.ให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3.สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
4.นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้

1. ห้องสมุด
2. หนังสือแบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา การพัฒนาแผนโครงการอาชีพ รหัสวิชา อช32001
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 3 หน่วยกิต
หัวเรื่อง การพัฒนาระบบการผลิต

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด
1. . ระบุกระบวนการ

ผลิตให้ผลิตภัณฑ์มี
คุณภาพตามความ
ต้องการของตลาดได้

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้
1.ขั้นตอนการผลิต

กิจกรรม
1.ให้ผู้เรียนค้นคว้าเรื่องขั้นตอนการผลิต
2.ให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3.สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
4.นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้

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

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา การพัฒนาแผนโครงการอาชีพ รหัสวิชา อช32001
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 3 หน่วยกิต
หัวเรื่อง การพัฒนาระบบการผลิต

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้

กิจกรรม

1. ระบุผลผลิตพอเพียง 1.ผลผลิตที่คาดหวังต่อการ 1.ให้ผู้เรียนค้นคว้าเรื่องผลผลิตที่คาดหวัง

ต่อการมีรายได้ มีเงิน
ออมและมีทุนในการ
ขยายอาชีพ

มีรายได้ มีเงินออมและมี
ทุนในการขยายอาชีพ

แหล่งเรียนรู้

1. ห้องสมุด
ต่อการมีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการ 2. หนังสือแบบเรียน
ขยายอาชีพ
3. internet
2.ให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ และการ 4. กศน.ตาบล
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3.สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
4.นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้

หมำยเหตุ

122

แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา การพัฒนาแผนโครงการอาชีพ รหัสวิชา อช32001
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 3 หน่วยกิต
หัวเรื่อง การวิเคราะห์การตลาด

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด
1.ระบุความต้องการ

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้

กิจกรรม

1.ความต้องการผลิตภัณฑ์ 1.ให้ผู้เรียนค้นคว้าเรื่องความต้องการ

ผลิตภัณฑ์และคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ
ตามความต้องการของ
ลูกค้าได้

ผลิตภัณฑ์และการควบคุมคุณภาพ
2.ให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3.สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
4.นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้

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

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา การพัฒนาแผนโครงการอาชีพ รหัสวิชา อช32001
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 3 หน่วยกิต
หัวเรื่อง การวิเคราะห์การตลาด

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด

เนื้อหาสาระการเรียนรู้

1.ระบุกลุ่มลูกค้าช่องทาง 1.ช่องทางการตลาด

ตลาดได้

กิจกรรม

แหล่งเรียนรู้

1.ให้ผู้เรียนค้นคว้าเรื่องช่องทางการตลาด
2.ให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3.สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
4.นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้

1. ห้องสมุด
2. หนังสือแบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล

หมายเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา การพัฒนาแผนโครงการอาชีพ รหัสวิชา อช32001
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 3 หน่วยกิต
หัวเรื่อง การวิเคราะห์การตลาด

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้

1.อธิบายวิธีการส่งเสริม 1.การส่งเสริมการขาย

การขายได้

กิจกรรม

แหล่งเรียนรู้

1.ให้ผู้เรียนค้นคว้าเรื่องการส่งเสริมการขาย
2.ให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3.สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
4.นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้

1. ห้องสมุด
2. หนังสือแบบเรียน
3. internet
5. กศน.ตาบล

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา การพัฒนาแผนโครงการอาชีพ รหัสวิชา อช32001
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 3 หน่วยกิต
หัวเรื่อง การวิเคราะห์การตลาด

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด
1.จดบันทึกการขาย

เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าได้

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้
1.การจดบันทึกการขาย

กิจกรรม

แหล่งเรียนรู้

1.ให้ผู้เรียนค้นคว้าเรื่องการจดบันทึกการ
ขาย
2.ให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3.สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
4.นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้

1. ห้องสมุด
2. หนังสือแบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา การพัฒนาแผนโครงการอาชีพ รหัสวิชา อช32001
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 3 หน่วยกิต
หัวเรื่อง การพัฒนาระบบการบัญชี

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด
1.อธิบายเทคโนโลยี

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้
1.การจดบันทึกเพื่อระบุ

การกาจัดเศษวัสดุ
กลุ่มเป้าหมาย
เหลือทิ้งดวยการเผาได้

กิจกรรม

แหล่งเรียนรู้

1.ให้ผู้เรียนค้นคว้าเรื่องการจดบันทึกเพื่อ
ระบุกลุ่มเป้าหมาย
2.ให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3.สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
4.นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้

1. ห้องสมุด
2. หนังสือแบบเรียน
3. internet
4. กศน.ตาบล

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา การพัฒนาแผนโครงการอาชีพ รหัสวิชา อช32001
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 3 หน่วยกิต
หัวเรื่อง การพัฒนาระบบการบัญชี

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด
1.นาความรูเรื่องเทคโนโลยีการ

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้
1.การจดบันทึกเพื่อระบุ

กิจกรรม

แหล่งเรียนรู้

1.ให้ผู้เรียนค้นคว้าเรื่องการจดบันทึกเพื่อระบุ1. ห้องสมุด
กาจัดเศษวัสดุเหลือทิ้งดวยการเผา ผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการ ผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการ
2. หนังสือแบบเรียน
ไปใชได
2.ให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ และการ 3. internet
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
4. กศน.ตาบล
3.สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
4.นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา การพัฒนาแผนโครงการอาชีพ รหัสวิชา อช32001
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 3 หน่วยกิต
หัวเรื่อง การพัฒนาระบบการบัญชี

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด

เนื้อหำสำระกำร
เรียนรู้

กิจกรรม

1.อธิบายการผลิต

1.การวิเคราะห์รายรับ 1.ให้ผู้เรียนค้นคว้าเรื่องการวิเคราะห์รายรับ รายจ่าย

พลังงานจากเศษ วัสดุ
เหลือทิ้งได

รายจ่าย

2.ให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ และการประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
3.สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
4.นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้

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

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา การพัฒนาแผนโครงการอาชีพ รหัสวิชา อช32001
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 3 หน่วยกิต
หัวเรื่อง การพัฒนาระบบการบัญชี

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด
1.นาความรูเรื่องการ

ผลิตพลังงาน จากเศษ
วัสดุเหลือทิ้งไปใชได

เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้
1.การพัฒนาระบบบัญชี

กิจกรรม
1.ให้ผู้เรียนค้นคว้าเรื่องการพัฒนาระบบ
บัญชี
2.ให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3.สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
4.นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้

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

หมำยเหตุ
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรต.)
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา การพัฒนาแผนโครงการอาชีพ รหัสวิชา อช32001
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จานวน 3 หน่วยกิต
หัวเรื่อง การพัฒนาแผนและโครงการพัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ

วัน/เดือน/ปี

ตัวชี้วัด
1.พัฒนาแผนและ

โครงการพัฒนาอาชีพ
ให้มีรายได้ มีเงินออม
และมีทุนในการขยาย
อาชีพ

เนื้อหาสาระการเรียนรู้
1.การพัฒนาแผนและ

กิจกรรม

1.ให้ผู้เรียนค้นคว้าเรื่องการพัฒนาแผนและโครงการ
โครงการ
พัฒนาอาชีพตามผลการวิเคราะห์
พัฒนาอาชีพตามผลการ - แผนและโครงการพัฒนาอาชีพ
วิเคราะห์
- องค์ความรู้
- แผนและโครงการพัฒนา - ทักษะในความรู้
อาชีพ
- การตลาด
- องค์ความรู้
- การผลิต
- ทักษะในความรู้
- ระบบการบัญชี
- การตลาด
2.ให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ และการประเมินผล
- การผลิต
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
- ระบบการบัญชี
3.สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก
4.นาเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาในวันที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้

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

หมายเหตุ

131

หนังสืออ้ำงอิง
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้ รายวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ลิขสิทธิ์เป็นของ
สานักงาน กศน. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเอกสารทางวิชาการ ลาดับที่ 10/2554 ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้ ทักษะการประกอบอาชีพ รายวิชา ช่องทางการขยายอาชีพ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ลิ ขสิทธิ์เป็ นของ สานักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเอกสารทาง
วิชาการ ลาดับที่ 55/2555 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้ทักษะการประกอบอาชีพ รายวิชา พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ลิ ขสิทธิ์เป็ นของ สานักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเอกสารทาง
วิชาการ ลาดับที่ 31/2555 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้ ทักษะการดาเนินชีวิต รายวิชา ศิลปศึกษา ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอน
ปลาย ลิขสิทธิ์เป็ นของ สานักงาน กศน. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเอกสารทางวิชาการ ลาดับที่
16/2555 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พัฒนาสังคม รายวิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ลิ ข สิ ท ธิ์ เป็ น ของ ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เอกสารทางวิชาการ ลาดับที่ 3/2561
หนั งสือเรี ยนสาระการเรียนรู้ พัฒ นาสังคม รายวิชา ลูกเสือ กศน. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ลิขสิทธิ์เป็นของ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เอกสารทางวิชาการ ลาดับที่ 9/2561
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คณะผูจ้ ัดทำ
ที่ปรึกษำ
นางจิราภรณ์ อุทัยศรี
นางนภาวรรณ ธรฤทธิ์
นายจักรพันธ์ นวลสุทธิ์
นายไพบูลย์ ศักดา
นายธเนศ สุขสวัสดิ์
นางสาวจุฑามาส ศุภลักษณ์
นางสาวภูริชชญา สุดสาย

ผู้อานวยการ กศน.อาเภอคีรีรัฐนิคม
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ
ครู
ครูอาสาสมัคร กศน.
ครูอาสาสมัคร กศน.
ครูอาสาสมัคร กศน.
ครูอาสาสมัคร กศน.

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

ครู กศน.ตาบล
ครู กศน.ตาบล
ครู กศน.ตาบล
ครู กศน.ตาบล
ครู กศน.ตาบล
ครู กศน.ตาบล
ครู กศน.ตาบล
ครู กศน.ตาบล
นักวิชาการศึกษา

ผู้จัดทำ

