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คํานํา 
 
 แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู หลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 
ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ท่ี กศน. อําเภอเมืองยโสธรเปดใหลงทะเบียนเรียนตามแผนการลงทะเบียนรายภาค
เรียนท้ังสิ้น 5 รายวิชา ประกอบดวย วิชาทักษะการเรียนรู : ทร 21001 วิชาศิลปศึกษา : ทช21003  วิชา
ศาสนาและหนาท่ีพลเมือง  : สค21002 วิชาพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม : สค21003 และวิชาการพัฒนาแผน
และโครงงานอาชีพ : อช22001 รวมท้ังสิ้น 13 หนวยกิต ซ่ึงในแผนจัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบดวย การ
วิเคราะหเนื้อหารายวิชา แผนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง แผนจัดการเรียนรูแบบพบกลุม และแผนการจัด
กิจกรรมสอนเสริม ในแตละรายวิชา ผูจัดทําไดกําหนดประสบการณการเรียนรูตามรูปแบบ ONIE 4 ข้ันตอน คือ 
1) ข้ันกําหนดสภาพ ปญหา ความตองการในการเรียนรู ( O : Orientation) 2) ข้ันการแสวงหาขอมูลและการ
จัดการเรียนรู (N : New ways of learning) 3) ข้ันการปฏิบัติและนําไปประยุกต (I : Implementation) และ 4) 
ข้ันประเมินผล (E : Evaluation) 
 จึงหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูฉบับนี้จะเปนประโยชนตอครู กศน. ทุกกลุม เพ่ือใช
เปนแนวทางในการจัดกิจกรรมใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนตอไป ขอขอบคุณผูมีสวนเก่ียวของ ผูมีสวนรวม ใน
การจัดทําเอกสารฉบับนี้ เปนอยางยิ่ง ไว ณ โอกาสนี้ 
 
 
        กศน. อําเภอเมืองยโสธร 
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การวิเคราะหหลักสูตร 
รายวิชาท่ีเปดใหลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 
กศน. อําเภอเมืองยโสธร สํานักงาน กศน. จังหวัดยโสธร 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
1. รายวิชาบังคับ (4 รายวิชา 10 หนวยกิต เวลา 400 ช่ัวโมง) 

1.1 ทักษะการเรียนรู ทร21001 5 หนวยกิต  
1.2 ศิลปศึกษา ทช21003 2 หนวยกิต  
1.3 ศาสนาและหนาท่ีพลเมือง สค21002 2 หนวยกิต  
1.4 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003 1 หนวยกิต  

2. รายวิชาเลือก (1 รายวิชา 3 หนวยกิต 120 ช่ัวโมง) 
2.1 การพัฒนาแผนและโครงงานอาชีพ ทร21001 3 หนวยกิต  
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1. รายวิชาทักษะการเรียนรู (ทร21001)  
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ฉบับปรับปรุง 2560) 
 

สาระสําคัญ 
 รายวิชาทักษะการเรียนรู มีเนื้อหาเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักเรียนในดาน การเรียนรูดวย
ตนเอง การใชแหลงเรียนรู การจัดการความรู การคิดเปนและการวิจัยอยางงาย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเรียน
สามารถกําหนดเปาหมาย วางแผนการเรียนรูดวยตนเอง เขาถึงและเลือกใชแหลงเรียนรูจัดการความรู 
กระบวนการแกปญหาและตัดสินใจอยางมีเหตุผล ท่ีจะสามารถใชเปนเครื่องมือชี้นา ในการเรียนรู และการ
ประกอบอาชีพใหสอดคลองกับหลักการพ้ืนฐานและการพัฒนา 5 ศักยภาพของพ้ืนท่ี ใน 5 กลุมอาชีพใหม คือ 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสรางสรรค การบริหารจัดการและการบริการ ตามยุทธศาสตร 
2555 กระทรวงศึกษาธิการ ไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 บทท่ี 1 การเรียนรูดวยตนเอง 
 1. สามารถวิเคราะหความรูจากการอาน การฟง การสังเกต และสรุปไดถูกตอง 
 2. สามารถจัดระบบการแสวงหาความรูใหกับตนเอง 
 3. ปฏิบัติตามข้ันตอนในการแสวงหาความรูเก่ียวกับทักษะการอาน ทักษะการฟง และทักษะการ 
จดบันทึก 
 4. สามารถนําความรู ความเขาใจในเรื่อง 5 ศักยภาพของพ้ืนท่ี และหลักการพ้ืนฐาน ตามยุทธศาสตร 
2555 กระทรวงศึกษาธิการ ไปเพ่ิมขีดความสามารถการประกอบอาชีพโดยเนนท่ี กลุมอาชีพใหม ใหแขงขันไดใน
ระดับทองถ่ิน 
 บทท่ี 2 การใชแหลงเรียนรู 
 1. จําแนกความแตกตางของแหลงเรียนรู และตัดสินใจเลือกใชแหลงเรียนรู 
 2. เรียงลาดับความสําคัญของแหลงเรียนรู และจัดทาระบบการใชแหลงเรียนรูของตนเอง 
 3. สามารถปฏิบัติการใชแหลงเรียนรูตามข้ันตอนไดถูกตอง 
 4. สามารถใชแหลงเรียนรูดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสรางสรรค การบริหาร
จัดการและการบริการ เก่ียวกับอาชีพของพ้ืนท่ีท่ีตนอาศัยอยูไดตามความตองการ 
 บทท่ี 3 การจัดการความรู 
 1. วิเคราะหผลท่ีเกิดข้ึนของขอบขายความรู ตัดสินคุณคา กําหนดแนวทางพัฒนา 
 2. เห็นความสัมพันธของกระบวนการจัดการความรู กับการนาไปใชการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
 3. ปฏิบัติตามกระบวนการจัดการความรูไดอยางเปนระบบ 
 4. สามารถนากระบวนการจัดการความรูของชุมชน จําแนกอาชีพในดานตาง ๆ ของชุมชน คือ 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสรางสรรค การบริหารจัดการและการบริการ ไดอยางถูกตอง 
 บทท่ี 4 การคิดเปน 
 1. อธิบายหรือทบทวนปรัชญาคิดเปนและลักษณะของขอมูลดานวิชาการ ตนเอง สังคม สิ่งแวดลอม ท่ีจะ
นํามาวิเคราะหและสังเคราะหเพ่ือประกอบการคิดและตัดสินใจแกปญหา 
 2. จําแนก เปรียบเทียบ ตรวจสอบขอมูลดานวิชาการ ตนเอง สังคม สิ่งแวดลอม ท่ีจัดเก็บ และทักษะใน
การวิเคราะห สังเคราะหขอมูลท้ังสามดาน เพ่ือประกอบการตัดสินใจแกปญหา 
 3. ปฏิบัติการตามเทคนิคกระบวนการคิดเปน ประกอบการตัดสินใจไดอยางเปนระบบ 
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 4. สามารถนําความรู ความเขาใจในเรื่อง 5 ศักยภาพของพ้ืนท่ี และหลักการพ้ืนฐานตามยุทธศาสตร 
2555 กระทรวงศึกษาธิการ ไปเพ่ิมขีดความสามารถการประกอบอาชีพโดยเนนท่ีกลุมอาชีพใหมใหแขงขันไดใน
ระดับชาติ 
 บทท่ี 5 การวิจัยอยางงาย 
 1. ระบุปญหา ความจําเปน วัตถุประสงค และประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัยและสืบคนขอมูล 
เพ่ือทาความกระจางในปญหาการวิจัย รวมท้ังกําหนดวิธีการหาความรูความจริง 
 2. เห็นความสัมพันธของกระบวนการวิจัยกับการนาไปใชในชีวิต 
 3. ปฏิบัติการศึกษา ทดลอง รวบรวม วิเคราะหขอมูล และสรุปความรูความจริงตามข้ันตอนไดอยาง
ถูกตอง ชัดเจน เชน การวิเคราะหอาชีพ 
 บทท่ี 6 ทักษะการเรียนรูและศักยภาพหลักของพ้ืนท่ีในการพัฒนาอาชีพ 
 1. บอกความหมาย ตระหนักและเห็นความสําคัญของทักษะการเรียนรูและศักยภาพหลักของพ้ืนท่ี 
 2. สามารถบอกอาชีพในกลุมอาชีพใหม 5 ดาน 
 3. ยกตัวอยางอาชีพท่ีสอดคลองกับศักยภาพหลักของพ้ืนท่ี 
 

ขอบขายเนื้อหา 
 บทท่ี 1 การเรียนรูดวยตนเอง 
 เรื่องท่ี 1 ความหมาย และความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง 
 เรื่องท่ี 2 การกําหนดเปาหมาย และการวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง 
 เรื่องท่ี 3 ทักษะพ้ืนฐานทางการศึกษาหาความรู ทักษะการแกปญหา 
 และเทคนิคในการเรียนรูดวยตนเอง 
 เรื่องท่ี 4 ปจจัยท่ีทาใหการเรียนรูดวยตนเองประสบความสําเร็จ 
 บทท่ี 2 การใชแหลงเรียนรู 
 เรื่องท่ี 1 ความหมาย และความสําคัญของแหลงเรียนรู 
 เรื่องท่ี 2 หองสมุด : แหลงเรียนรู 
 เรื่องท่ี 3 แหลงเรียนรูสําคัญในชุมชน 
 บทท่ี 3 การจัดการความรู 
 เรื่องท่ี 1 ความหมาย ความสําคัญหลักการกระบวนการจัดการความรู 
 เรื่องท่ี 2 การฝกทักษะ และกระบวนการจัดการความรู 
 บทท่ี 4 การคิดเปน 
 เรื่องท่ี 1 ความเชื่อพ้ืนฐานทางการศึกษาผูใหญ และการเชื่อมโยงสูกระบวนการคิดเปน 
และปรัชญาคิดเปน 
 เรื่องท่ี 2 ลักษณะและความแตกตางของขอมูลดานวิชาการ ตนเอง และสังคมสิ่งแวดลอม รวมท้ังเทคนิค
การเก็บขอมูลและวิเคราะห สังเคราะหขอมูล การคิดเปนท่ีจะนามาใชประกอบการคิด การตัดสินใจ แกปญหาของ
คนคิดเปน 
 เรื่องท่ี 3 กรณีตัวอยางเพ่ือการฝกปฏิบัติ 
 บทท่ี 5 การวิจัยอยางงาย 
 เรื่องท่ี 1 ความหมายและประโยชนของการวิจัยอยางงาย 
 เรื่องท่ี 2 ข้ันตอนการวิจัยอยางงาย 
 เรื่องท่ี 3 สถิติงาย ๆ เพ่ือการวิจัย 
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 เรื่องท่ี 4 เครื่องการวิจัยเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล 
 เรื่องท่ี 5 การเขียนโครงการวิจัยอยางงาย 
 บทท่ี 6 ทักษะการเรียนรูและศักยภาพภาพหลักของพ้ืนท่ีในการพัฒนาอาชีพ 
 เรื่องท่ี 1 ความหมาย ความสําคัญของศักยภาพหลักของพ้ืนท่ี 
 เรื่องท่ี 2 กลุมอาชีพใหม 5 ดาน และศักยภาพหลักของพ้ืนท่ี 5 ประการ 
 เรื่องท่ี 3 ตัวอยางการวิเคราะหศักยภาพหลักของพ้ืน 
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ตารางวิเคราะหเนื้อหา 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 
สาระทักษะการเรียนรู รายวิชาทักษะการเรียนรู รหัส ทร21001 จํานวน ๕ หนวยกิต 

ลําดับ
ท่ี 

ตัวช้ีวัด เนื้อหา-สาระการเรียนรู 

ความยาก-งาย/การจัดกิจกรรม
การเรียนรู 

หมายเหตุ 
(อ่ืนๆ) 

(เวลา:ช่ัวโมง) 
งาย 
กรต. 

ปานกลาง 
พบกลุม 

ยาก 
สอนเสริม 

1 การเรียนรูดวยตนเอง 
๑. บอกความหมาย 
ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการ
เรียนรูดวยตนเองได 
๒. มีทักษะพื้นฐานทาง
การศึกษาหาความรู 
ทักษะการแกปญหา 
และเทคนิคในการ
เรียนรูดวยตนเองได 
๓. อธิบายปจจัยที่ทํา
ใหการเรียนรูดวย
ตนเองประสบ
ความสําเร็จได 
๔. สามารถวาง
แผนการเรียนรูและ
การประเมินผลการ
เรียนรูดวยตนเองได 

การเรียนรูดวยตนเอง 
๑. ความหมาย ความสาํคัญ
ของการเรียนรูดวยตนเอง 
๒. การกําหนดเปาหมาย
และการวางแผนการเรียนรู
ดวยตนเอง 
๓. ทักษะพื้นฐานทาง
การศึกษาหาความรู ทักษะ
การแกปญหา และเทคนิค
ในการเรียนรูดวยตนเอง 
๔. ปจจัยที่ทําใหการเรียนรู
ดวยตนเองประสบ
ความสําเร็จ 
๕. การวางแผนการเรียนรู 
และ การประเมินผลการ
เรียนรูดวยตนเอง 
๖. การฝกทักษะวาง
แผนการเรียนรูและการ
ประเมินผลการเรียนรูดวย
ตนเอง การวิจารณ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 
 

3 
 
 

3 
 
 
 

3 
 
 

8 
 
 

20 

2 การใชแหลงเรียนรู 
๑. อธิบายความหมาย 
ความสําคัญ ของการ
ใชหองสมุดอําเภอ 
๒. อธิบายการเขาถึง
สารสนเทศของ
หองสมุดประชาชน 
๓. อธิบายแหลงเรียนรู 
หอสมุดแหงชาติ 
หอสมุด 

การใชแหลงเรียนรู 
๑. ความหมาย ความสาํคัญ 
ของการใชหองสมุดอําเภอ 
๒. การเขาถึงสารสนเทศ
ของหองสมุดประชาชน 
๓. แหลงเรียนรู หอสมุด
แหงชาติ หอสมุดวิทยาลัย/
มหาวิทยาลยั หองสมุด
เฉพาะ หองสมุดโรงเรียน 
พิพิธภัณฑ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
3 
 

3 
 

3 - 10 
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ลําดับ
ท่ี 

ตัวช้ีวัด เนื้อหา-สาระการเรียนรู 

ความยาก-งาย/การจัดกิจกรรม
การเรียนรู 

หมายเหตุ 
(อ่ืนๆ) 

(เวลา:ช่ัวโมง) 
งาย 
กรต. 

ปานกลาง 
พบกลุม 

ยาก 
สอนเสริม 

 วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย 
หองสมุดเฉพาะ 
หองสมุดโรงเรียน 
พิพิธภัณฑ อุทยาน
แหงชาติ แหลงเรียนรู
สําคัญอ่ืน ๆ ใน
ประเทศ 
๔. อธิบายและ
ปฏิบัติการใช
อินเทอรเน็ต และการ
เขาถึงขอมูล
สารสนเทศทีต่องการ
และสนใจ 

อุทยานแหงชาติ แหลง
เรียนรูสําคัญอ่ืน ๆ ใน
ประเทศ 
หนวยงาน กศน. เชน 
หองสมุดประชาชน, ศรช., 
ศูนยวิทยาศาสตร รังสต ิ
แหลงเรียนรูดานการศึกษา 
เชน องคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ
(อพวช.) ,หออัครศิลปน, 
มหาวิทยาลยัตาง ๆ 
แหลงเรียนรูดานวฒันธรรม 
ประเพณี เชน วัด, 
โบราณสถาน, ชุมชน แหลง
เรียนรูดานการเกษตรกรรม 
เชน ศูนยวิจัยขาว, ภูมิ
ปญญาทองถ่ินหมอดิน, 
ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๔. การใชอินเทอรเน็ต การ
เขาถึงขอมูลสารสนเทศที่
ตองการและสนใจ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

3 การจัดการความรู 
๑. อธิบายความหมาย 
ความสําคัญ หลักการ 
กระบวนการจัดการ
ความรู การรวมกลุม
เพื่อตอยอดความรู 
การพัฒนาขอบขาย
ความรูของกลุม และ 
การจัดทําสารสนเทศ
เผยแพรความรู 
๒. ปฏิบัติการจัดการ
ความรูในเนื้อหาที่
สอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน 

การจัดการความรู 
๑. ความหมาย ความสาํคัญ 
หลักการ กระบวนการ
จัดการความรู การรวมกลุม
เพื่อตอยอดความรู การ
พัฒนาขอบขายความรูของ
กลุม และการจัดทาํ
สารสนเทศเผยแพรความรู 
๒. การฝกทักษะ
กระบวนการจัดการความรู
ดวยตนเอง และ 
กระบวนการจัดการความรู 
ดวยการรวมกลุมปฏิบัติการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 
 
 
 
 
 
 

3 - 18 
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ลําดับ
ท่ี 

ตัวช้ีวัด เนื้อหา-สาระการเรียนรู 

ความยาก-งาย/การจัดกิจกรรม
การเรียนรู 

หมายเหตุ 
(อ่ืนๆ) 

(เวลา:ช่ัวโมง) 
งาย 
กรต. 

ปานกลาง 
พบกลุม 

ยาก 
สอนเสริม 

 ๓. จัดทําสารสนเทศ
และเผยแพรความรู 

๓. สรุปองคความรูของกลุม 
จัดทําสารสนเทศองค
ความรูในการพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว 

   3 - 9 

4 การคิดเปน 
๑. อธิบายไดถึงความ
เชื่อพื้นฐานทาง
การศึกษาผูใหญ/
การศึกษานอกระบบ 
และเชื่อมโยงมาสู
กระบวนการคิดเปน 
และระบบคิด การแก 
ปญหาอยางคนคิดเปน 
๒. อธิบายลกัษณะของ
ขอมูลวิชาการ ตนเอง 
และสังคม สิง่แวดลอม 
โดยเปรียบเทียบให
เห็นความแตกตางของ
ขอมูลทั้ง ๓ ประการ 
๓. อธิบายและฝก
ปฏิบัติการคิดเปน จาก
กรณีตัวอยางตาง ๆ ถึง
กระบวนการแกปญหา
อยางคนคิดเปนได
อยางเปนระบบ 

การคิดเปน 
๑. ความเชื่อพื้นฐานทาง
การศึกษาผูใหญ/การศึกษา
นอกระบบ ๕ ประการโดย
สรุป 
๒. ปรัชญาการคิดเปน 
๒.๑ ความหมาย/
ความสําคัญ 
๒.๒ ศัพทเฉพาะ 
๒.๓ การเชื่อมโยงของความ
เชื่อพื้นฐานทางการศึกษา
ผูใหญ/กศน. สูปรัชญาคิด
เปน 
๓. ลักษณะของขอมูล ๓ 
ดาน ที่จะนาํมาใช
ประกอบการคิดในการ
ตัดสินใจ คือ ขอมูลทาง
วิชาการ ตนเอง และสังคม 
สิ่งแวดลอม รวมถึงการ
เปรียบเทียบเพื่อให 
เห็นความแตกตางของ
ขอมูล ทั้ง ๓ ประการ
ดังกลาว 
๔. กระบวนการคิดการ
แกปญหาอยางคนคิดเปนใน
รายละเอียดพรอมตัวอยาง
การนําไปปฏิบัติในวิถีการ
ดําเนินชีวิตจริง 
๕. กรณีตัวอยางที่
หลากหลายเพื่อการฝก
ทักษะการปฏิบตั ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
3 - 2 

 
 
 

3 - 2 
 
 
 
 
 
 
 

8 - 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 - 2 
 
 
 
 

8 - 2 
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ลําดับ
ท่ี 

ตัวช้ีวัด เนื้อหา-สาระการเรียนรู 

ความยาก-งาย/การจัดกิจกรรม
การเรียนรู 

หมายเหตุ 
(อ่ืนๆ) 

(เวลา:ช่ัวโมง) 
งาย 
กรต. 

ปานกลาง 
พบกลุม 

ยาก 
สอนเสริม 

5 การวิจัยอยางงาย 
๑. อธิบายความหมาย 
ความสําคัญการวิจัย
อยางงาย กระบวนการ
และข้ันตอนของการ
ดําเนินงาน 
๒. มีทักษะในการใช
สถิติงาย ๆ เพื่อการ
วิจัยและจัดทาํ
เคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล 
๓. มีทักษะในการ
เขียนโครงการวิจัย
อยางงาย ๆ 

การวิจัยอยางงาย 
๑. ความหมาย ความสาํคัญ
การวิจัยอยางงาย 
กระบวนการและข้ันตอน
ของการดํา เนินงาน 
๒. ฝกทักษะ สถิติงาย ๆ 
เพื่อการวิจัย เคร่ืองมือการ
วิจัย 
๑. ฝกทักษะในการเขียน
โครงการวิจัยอยางงาย ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 – 2 

 
 
 

8 – 2 
 
 

3 – 2 - 15 
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แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา สาระทักษะการเรียนรู รายวิชาทักษะการเรียนรู รหัสวิชา ทร21001 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 5 หนวยกิต (วิธีการเรียนรูดวยตนเอง) 

ครั้งท่ี 
วัน/เดือน/ป 

หัวเรื่อง/ตัวช้ีวัด 
เนื้อหาสาระการ

เรียนรู 
การจัดกระบวนการ

เรียนรู 
ส่ือ-แหลงเรียนรู 

1 การเรียนรูดวยตนเอง 
๑. บอกความหมาย 
ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการ
เรียนรูดวยตนเอง 

การเรียนรูดวยตนเอง 
๑. ความหมาย 
ความสําคัญของการ
เรียนรูดวยตนเอง 
๒. การกําหนด
เปาหมายและการวาง
แผนการเรียนรูดวย
ตนเอง 

 
ครูมอบหมายใหผูเรียนไป
ศึกษาในหัวขอเร่ืองตอไปนี้ 
- ความหมาย ความสําคัญ
ของการเรียนรูดวยตนเอง 
- การกําหนดเปาหมายและ
การวางแผนการเรียนรูดวย
ตนเอง 

 
๑. หองสมุด
ประชาชนจังหวัด
ยโสธร 
๒. อินเตอรเน็ต 
๓. ใบความรู 
๔. กศน.ตําบล 
๕. ผูรู 

2 การใชแหลงเรียนรู 
๑.อธิบายความหมาย 
ความสําคัญ ของการ
ใชหองสมุดประชาชน 

การใชแหลงเรียนรู 
๑. ความหมาย 
ความสําคัญ ของการ
ใชหองสมุดประชาชน 

 
ครูมอบหมายใหผูเรียนไป
ศึกษาในหัวขอเร่ือง
ความหมาย ความสําคัญ 
ของการใชหองสมุด 

 
๑. หองสมุด 
๒. อินเตอรเน็ต 
๓. ใบความรู 
๔. กศน.ตําบล 
๕. ผูรู 

3 การจัดการความรู 
๑. อธิบายความหมาย 
ความสําคัญ หลักการ 
กระบวนการจัดการ
ความรู การรวมกลุม
เพื่อตอยอดความรู 
การพัฒนาขอบขาย
ความรูของกลุม และ 
การจัดทําสารสนเทศ
เผยแพรความรู 

การจัดการความรู 
๑. ความหมาย 
ความสําคัญ หลักการ 
กระบวนการจัดการ
ความรู การรวมกลุม
เพื่อตอยอดความรู 
การพัฒนาขอบขาย
ความรูของกลุม และ
การจัดทําสารสนเทศ
เผยแพรความรู 

 
ครูมอบหมายใหผูเรียนไป
ศึกษาในหัวขอเร่ือง
ความหมาย ความสําคัญ 
หลักการ กระบวนการ
จัดการความรู การรวมกลุม
เพื่อตอยอดความรู การ
พัฒนาขอบขายความรูของ
กลุม และการจัดทาํ
สารสนเทศเผยแพรความรู 

 
๑. หองสมุด 
๒. อินเตอรเน็ต 
๓. ใบความรู 
๔. กศน.ตําบล 
๕. ผูรู 

4 การคิดเปน 
๑. อธิบายไดถึงความ
เชื่อพื้นฐานทาง
การศึกษาผูใหญ/
การศึกษานอกระบบ 
และเชื่อมโยงมาสู
กระบวนการคิดเปน 
และระบบคิด การ
แกปญหาอยางคนคิด
เปน 
๒. อธิบายลกัษณะของ
ขอมูลวิชาการ ตนเอง 
และสังคม สิง่แวดลอม 

การคิดเปน 
๑. ความเชื่อพื้นฐาน
ทางการศึกษาผูใหญ/
การศึกษานอกระบบ 
๕ ประการโดยสรุป 
๒. ปรัชญาการคิดเปน 
๒.๑ ความหมาย/
ความสําคัญ 
๒.๒ ศัพทเฉพาะ 
๒.๓ การเชื่อมโยงของ
ความเชื่อพื้นฐานทาง
การศึกษาผูใหญ/กศน. 
สูปรัชญาคิดเปน 

 
ขั้นที่ ๑ กําหนดสภาพ
ปญหา 
- ครูกลาวทักทายผูเรียนและ
อธิบายเก่ียวกับการเรียนรู
ดวยตนเองและการ
ประเมินผลการเรียนรูดวย
ตนเอง 
ขั้นที่ ๒ ข้ันแสวงหาขอมูล 
- ครูอธิบายการวางแผนการ
เรียนรู และ การประเมินผล
การเรียนรูดวยตนเอง 

 
๑. หองสมุด 
๒. อินเตอรเน็ต 
๓. ใบความรู 
๔. กศน.ตําบล 
๕. ผูรู 
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โดยเปรียบเทียบให
เห็นความแตกตางของ
ขอมูลทั้ง 

- ครูอธิบายเก่ียวกับการฝก
ทักษะวางแผนการเรียนรู
และการประเมินผลการ
เรียนรูดวยตนเอง การ
วิจารณ 
ขั้นที่ ๓ การปฏิบัตินาํไปใช 
- ผูเรียนฝกทําแบบฝกหัด
เพิ่มเติม 
ขั้นที่ ๔ การประเมินผลการ
เรียนรู 
- ครูประเมินผลการเรียนรู
ตามเนื้อหาและตัวชี้วัด 

5 การคิดเปน 
๓. อธิบายและฝก
ปฏิบัติการคิดเปน จาก
กรณีตัวอยางตาง ๆ ถึง
กระบวนการแกปญหา
อยางคนคิดเปนได
อยางเปนระบบ 

การคิดเปน 
๓. ลักษณะของขอมูล 
๓ ดาน ที่จะนาํมาใช
ประกอบการคิดในการ
ตัดสินใจ คือ ขอมูล
ทางวชิาการ ตนเอง 
และสังคม สิง่แวดลอม 
รวมถึงการ
เปรียบเทียบเพื่อให 
เห็นความแตกตางของ
ขอมูล ทั้ง ๓ ประการ
ดังกลาว 
๔. กระบวนการคิด
การแกปญหาอยางคน
คิดเปนในรายละเอียด
พรอมตัวอยางการ
นําไปปฏิบัติในวิถีการ
ดําเนินชีวิตจริง 
๕. กรณีตัวอยางที่
หลากหลายเพื่อการฝก
ทักษะการปฏิบตั ิ

 
ขั้นที่ ๑ กําหนดสภาพ
ปญหา 
- ครูกลาวทักทายผูเรียนและ
อธิบายเก่ียวกับการเรียนรู
ดวยตนเองและการประเมนิ 
ผลการเรียนรูดวยตนเอง 
ขั้นที่ ๒ ข้ันแสวงหาขอมูล 
- ครูอธิบายการวางแผนการ
เรียนรู และ การประเมินผล
การเรียนรูดวยตนเอง 
- ครูอธิบายเก่ียวกับการฝก
ทักษะวางแผนการเรียนรู
และการประเมินผลการ
เรียนรูดวยตนเอง การ
วิจารณ 
ขั้นที่ ๓ การปฏิบัตินาํไปใช 
- ผูเรียนฝกทําแบบฝกหัด
เพิ่มเติม 
ขั้นที่ ๔ การประเมินผลการ
เรียนรู 
- ครูประเมินผลการเรียนรู
ตามเนื้อหาและตัวชี้วัด 

   
๑. หองสมุด 
๒. อินเตอรเน็ต 
๓. ใบความรู 
๔. กศน.ตําบล 
๕. ผูรู 

5 การวิจัยอยางงาย 
๑. อธิบายความหมาย 
ความสําคัญการวิจัย
อยางงาย กระบวนการ
และข้ันตอนของการ
ดําเนินงาน 

 
๑. ความหมาย 
ความสําคัญการวิจัย
อยางงาย กระบวนการ
และข้ันตอนของการ
ดําเนินงาน 

 
ขั้นที่ ๑ กําหนดสภาพ
ปญหา 
- ครูกลาวทักทายผูเรียนและ
อธิบายเก่ียวกับการเรียนรู
ดวยตนเองและการ

 
๑. หองสมุด 
๒. อินเตอรเน็ต 
๓. ใบความรู 
๔. กศน.ตําบล 
๕. ผูรู 
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๒. มีทักษะในการใช
สถิติงาย ๆ เพื่อการ
วิจัยและจดัทาํ
เคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล 
๓. มีทักษะในการ
เขียนโครงการวิจัย
อยางงาย ๆ 

๒. ฝกทักษะ สถิติงาย 
ๆ เพื่อการวิจัย 
เคร่ืองมือการวิจัย 
๓. ฝกทักษะในการ
เขียนโครงการวิจัย
อยางงาย ๆ 

ประเมินผลการเรียนรูดวย
ตนเอง 
ขั้นที่ ๒ ข้ันแสวงหาขอมูล 
- ครูอธิบายการวางแผนการ
เรียนรู และ การประเมินผล
การเรียนรูดวยตนเอง 
- ครูอธิบายเก่ียวกับการฝก
ทักษะวางแผนการเรียนรู
และการประเมินผลการ
เรียนรูดวยตนเอง การ
วิจารณ 
ขั้นที่ ๓ การปฏิบัตินาํไปใช 
- ผูเรียนฝกทําแบบฝกหัด
เพิ่มเติม 
ขั้นที่ ๔ การประเมินผลการ
เรียนรู 
- ครูประเมินผลการเรียนรู
ตามเนื้อหาและตัวชี้วัด 
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แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา สาระทักษะการเรียนรู รายวิชาทักษะการเรียนรู รหัสวิชา ทร21001 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 5 หนวยกิต (วิธีการเรียนรูแบบพบกลุม) 

ครั้ง
ท่ี 

หัวเรื่อง/ตัวช้ีวัด 
เนื้อหาสาระการ

เรียนรู 
การจัดกระบวนการเรียนรู 

ส่ือ-แหลง
เรียนรู 

การวัด 
และ

ประเมินผล 
1 การใชแหลงเรียนรู 

๒. อธิบายการเขาถึง
สารสนเทศของ
หองสมุดประชาชน 
๓. อธิบายแหลง
เรียนรู หอสมุด
แหงชาติ หอสมุด
วิทยาลัย/
มหาวิทยาลยั 
หองสมุดเฉพาะ 
หองสมุดโรงเรียน 
พิพิธภัณฑ อุทยาน
แหงชาติ แหลง
เรียนรูสําคัญอ่ืน ๆ 
ในประเทศ 
๔. อธิบายและ
ปฏิบัติการใช
อินเทอรเน็ต และ
การเขาถึงขอมูล
สารสนเทศทีต่องการ
และสนใจ 

การใชแหลงเรียนรู 
๒. การเขาถึงสาร 
สนเทศของหองสมุด
ประชาชน 
๓. แหลงเรียนรู 
หอสมุดแหงชาติ 
หอสมุดวิทยาลัย/ 
หองสมุดโรงเรียน 
พิพิธภัณฑ อุทยาน
แหงชาติ แหลง
เรียนรูสําคัญอ่ืน ๆ 
ในประเทศ 
หนวยงาน กศน. เชน 
หองสมุดประชาชน
,ศรช., ศูนย
วิทยาศาสตร รังสต ิ
แหลงเรียนรูดาน
การศึกษา เชน 
องคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตร
แหงชาต(ิอพวช) ,หอ
อัครศิลปน, 
มหาวิทยาลยัตาง ๆ 
แหลงเรียนรูดาน
วัฒนธรรม ประเพณี 
เชน วัด, แหลงเรียน 
รูดานการเกษตร 
กรรม เชน ศูนยวิจัย
ขาว, ภูมิปญญา
ทองถ่ิน, ศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. การใชอินเทอร 
เน็ต การเขาถึงขอมูล
สารสนเทศทีต่อง 
การและสนใจ 

 
ขั้นที่ ๑ กําหนดสภาพปญหา 
๑) ครูกลาวทักทายผูเรียนและ
พูดคุยกับผูเรียนเก่ียวกับการ
เขาถึงสารสนเทศของหองสมุด
ประชาชน และแหลงเรียนรู
ตาง ๆ 
ขั้นที่ ๒ ข้ันแสวงหาขอมูล 
- ครูและผูเรียนรวมแสดง
ความคิดเห็นและพูดคุย 
เก่ียวกับ แหลงเรียนรู หอสมุด
แหงชาติ หอสมุดวิทยาลัย/
มหาวิทยาลยั หองสมุดเฉพาะ 
หองสมุดโรงเรียน พิพิธภัณฑ 
อุทยานแหงชาติ แหลงเรียนรู
สําคัญอ่ืน ๆ ในประเทศ 
- ครูใหผูเรียนศึกษาหาความรู
จากหนังสือ 
ใบความรู และอินเตอรเน็ต 
ขั้นที่ ๓ การปฏิบัตินาํไปใช 
- ผูเรียนสรุปความรูทีไ่ดเปน
แผนผังความคิด 
- ผูเรียนนําความรูที่ไดมาทาํ
ใบงาน และแบบทดสอบ 
- ครูใหผูเรียนสรุปเนื้อหาจาก
หนังสือที่อานลงในสมดุบนัทึก
การเรียนรู 
- ครูและผูเรียนสรุปเนื้อหา
เปนแผนผังความคิดแลว
นําเสนอรวมกัน 
ขั้นที่ ๔ การประเมินผลการ
เรียนรู 
- ประเมินจากใบงาน 
- ประเมินจากแบบทดสอบ 
- บันทึกการเรียนรูของผูเรียน 

 
- หนังสือเรียน 
- ใบความรู 
- ใบงาน 
- อินเตอรเน็ต 
- หองสมุด 
ประชาชน 
- แหลงเรียนรู
ชุมชน 
- แบบทดสอบ
ออนไลน 

 
- การสังเกต 
- การชักถาม 
- การมีสวน
รวม 
- การตรวจ
ผลงาน 
- บันทึกการ
เรียนรู 
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บันทึกหลงัการสอน 
 
 ครั้งท่ี ……… ….. วันท่ี……  . เดือน ……        ………. พ.ศ.  ………........... 
 
 กิจกรรมการเรียนรู 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 สภาพปญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 แนวทางการแกไขปญหา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ขอเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
         ลงชื่อ………………………………………………….ผูบันทึก 
      (………………..……………….…......………) 
      ตําแหนง………………………………………………… 
 
 
ขอคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      

            ลงชื่อ…........................... 
                  (นายเจียม  ขันเงิน) 
        ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองยโสธร 
       

        วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ. ….......... 
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แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา สาระทักษะการเรียนรู รายวิชาทักษะการเรียนรู รหัสวิชา ทร21001 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 5 หนวยกิต (วิธีการเรียนรูแบบพบกลุม) 

ครั้ง
ท่ี 

หัวเรื่อง/ตัวช้ีวัด 
เนื้อหาสาระการ

เรียนรู 
การจัดกระบวนการ

เรียนรู 
ส่ือ-แหลง
เรียนรู 

การวัด 
และ

ประเมินผล 
2 การใชแหลงเรียนรู 

๒. อธิบายการเขาถึง
สารสนเทศของ
หองสมุดประชาชน 
๓. อธิบายแหลง
เรียนรู หอสมุด
แหงชาติ หอสมุด
วิทยาลัย/
มหาวิทยาลยั 
หองสมุดเฉพาะ 
หองสมุดโรงเรียน 
พิพิธภัณฑ อุทยาน
แหงชาติ แหลง
เรียนรูสําคัญอ่ืน ๆ 
ในประเทศ 
๔. อธิบายและ
ปฏิบัติการใช
อินเทอรเน็ต และ
การเขาถึงขอมูล
สารสนเทศทีต่องการ
และสนใจ 

การใชแหลงเรียนรู 
๒. การเขาถึงสารสน 
เทศของหองสมุด
ประชาชน 
๓. แหลงเรียนรู 
หอสมุดแหงชาติ 
หอสมุดวิทยาลัย/
มหาวิทยาลยั หองสมุด
เฉพาะ หองสมุด
โรงเรียน พิพิธภัณฑ 
อุทยานแหงชาติ แหลง
เรียนรูสําคัญอ่ืน ๆ ใน
ประเทศ 
หนวยงาน กศน. เชน 
หองสมุดประชาชน
,ศรช., ศูนย
วิทยาศาสตร รังสต ิ
แหลงเรียนรูดาน
การศึกษา เชน 
องคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ
(อพวช) ,หออัครศิลปน
, มหาวิทยาลัยตาง ๆ 
แหลงเรียนรูดาน
วัฒนธรรม ประเพณี 
เชน วัด, โบราณสถาน, 
แหลงเรียนรูดานการ
เกษตรกรรม เชน ศูนย
การเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๔. การใชอินเทอรเน็ต 
การเขาถึงขอมูล
สารสนเทศทีต่องการ
และสนใจ 

ขั้นที่ ๑ กําหนดสภาพ
ปญหา 
๑) ครูกลาวทักทายผูเรียน
และพูดคุยกับผูเรียน
เก่ียวกับความหมาย
ความสําคัญของการใช
หองสมุดอําเภอ เพื่อเปน
แนวทางในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู 
ขั้นที่ ๒ ข้ันแสวงหาขอมูล 
- ครูและผูเรียนรวมแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับการ
เขาถึงสารสนเทศของ
หองสมุดประชาชน วา
ผูเรียนมีวิธีการเขาถึง
สารสนเทศหองสมุด
ประชาชนไดอยางไร และ
ชองทางไหนบาง 
- ครูใหผูเรียนศึกษาหา
ความรูจากแหลงเรียนรู 
ตาง ๆ เชน หองสมุด
ประชาชน ศรช. วัด ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน และ
อินเทอรเน็ต 
- ใหผูเรียนบอกถึงประโยชน
และความสาํคัญใน
การศึกษาหาความรูจาก
แหลงการเรียนรูตาง ๆ ทีไ่ด
ศึกษามา 
ขั้นที่ ๓ การปฏิบัตินาํไปใช 
- ผูเรียนสรุปความรูทีไ่ดเปน
แผนผังความคิด 
- ผูเรียนนําความรูที่ไดมาทาํ
ใบงาน และแบบทดสอบ 

- หนังสือเรียน 
- ใบความรู 
- ใบงาน 
- อินเตอรเน็ต 
- หองสมุด 
ประชาชน 
- แหลงเรียนรู
ชุมชน 
- แบบทดสอบ
ออนไลน 

- การสังเกต 
- การชักถาม 
- การมีสวน
รวม 
- การตรวจ
ผลงาน 
- บันทึกการ
เรียนรู 
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- ครูใหผูเรียนสรุปเนื้อหา
จากหนังสือที่อานลงในสมุด
บันทึกการเรียนรู 
- ครูและผูเรียนสรุปเนื้อหา
เปนแผนผังความคิดแลว
นําเสนอรวมกัน 
ขั้นที่ ๔ การประเมินผลการ
เรียนรู 
- ประเมินจากใบงาน 
- ประเมินจากแบบทดสอบ 
- บันทึกการเรียนรูของ
ผูเรียน 
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บันทึกหลงัการสอน 
 
 ครั้งท่ี ……… ….. วันท่ี……  . เดือน ……        ………. พ.ศ.  ………........... 
 
 กิจกรรมการเรียนรู 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 สภาพปญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 แนวทางการแกไขปญหา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ขอเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
         ลงชื่อ………………………………………………….ผูบันทึก 
      (………………..……………….…......………) 
      ตําแหนง………………………………………………… 
 
 
ขอคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      

            ลงชื่อ…........................... 
                  (นายเจียม  ขันเงิน) 
        ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองยโสธร 
       

        วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ. ….......... 
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แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา สาระทักษะการเรียนรู รายวิชาทักษะการเรียนรู รหัสวิชา ทร21001 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 5 หนวยกิต (วิธีการเรียนรูแบบพบกลุม) 

ครั้ง
ท่ี 

หัวเรื่อง/ตัวช้ีวัด 
เนื้อหาสาระการ

เรียนรู 
การจัดกระบวนการเรียนรู 

ส่ือ-แหลง
เรียนรู 

การวัด 
และ

ประเมินผล 
3 การจัดการความรู 

๒. ปฏิบัติการ
จัดการความรูใน
เนื้อหาที่สอดคลอง
กับความตองการ
ของชุมชน 
๓. จัดทํา
สารสนเทศและ
เผยแพรความรู 

 
๒. การฝกทักษะ
กระบวนการ
จัดการความรูดวย
ตนเอง และ 
กระบวนการ
จัดการความรูดวย
การรวมกลุม
ปฏิบัติการ ๓. สรุป
องคความรูของ
กลุม จัดทํา
สารสนเทศองค
ความรูในการ
พัฒนาตนเอง 
ครอบครัว 

ขั้นที่ ๑ กําหนดสภาพปญหา 
- ครูกลาวทักทายผูเรียนและ
พูดคุยกับผูเรียนเก่ียวกับ
ความสําคัญ หลักการ
กระบวนการจัดการความรู การ
รวมกลุมเพื่อตอยอดความรู การ
พัฒนาขอบขายความรูของกลุม 
และการจัดทาํสารสนเทศเผยแพร
ความรู 
ขั้นที่ ๒ ข้ันแสวงหาขอมูล 
- ครูและผูเรียนรวมแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับการฝกทักษะ
กระบวนการจัดการความรูดวย
ตนเอง และกระบวนการจัดการ
ความรูดวยการรวมกลุมปฏิบตั ิ
- ครูใหผูเรียนแบงกลุมศึกษาหา
ความรู และสรุปองคความรูของ
กลุม จัดทําสารสนเทศองคความรู
ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว 
ขั้นที่ ๓ การปฏิบัตินาํไปใช 
- ผูเรียนสรุปความรูทีไ่ดเปน
แผนผังความคิด 
- ผูเรียนนําความรูที่ไดมาทาํใบ
งาน และแบบทดสอบ 
- ครูใหผูเรียนสรุปเนื้อหาจาก
หนังสือที่อานลงในสมดุบนัทึกการ
เรียนรู 
- ครูและผูเรียนสรุปเนื้อหาเปน
แผนผังความคิดแลวนําเสนอ
รวมกัน 
ขั้นที่ ๔ การประเมินผล - 
ประเมินจากใบงาน 
- ประเมินจากแบบทดสอบ 
- บันทึกการเรียนรูของผูเรียน 

- หนังสือเรียน 
- ใบความรู 
- ใบงาน 
- อินเตอรเน็ต 
- หองสมุด 
ประชาชน 
- แหลงเรียนรู
ชุมชน 
- แบบทดสอบ
ออนไลน 

- การสังเกต 
- การชักถาม 
- การมีสวน
รวม 
- การตรวจ
ผลงาน 
- บันทึกการ
เรียนรู 
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บันทึกหลงัการสอน 
 
 ครั้งท่ี ……… ….. วันท่ี……  . เดือน ……        ………. พ.ศ.  ………........... 
 
 กิจกรรมการเรียนรู 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 สภาพปญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 แนวทางการแกไขปญหา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ขอเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
         ลงชื่อ………………………………………………….ผูบันทึก 
      (………………..……………….…......………) 
      ตําแหนง………………………………………………… 
 
 
ขอคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      

            ลงชื่อ…........................... 
                  (นายเจียม  ขันเงิน) 
        ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองยโสธร 
       

        วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ. ….......... 
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แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา สาระทักษะการเรียนรู รายวิชาทักษะการเรียนรู รหัสวิชา ทร21001 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 5 หนวยกิต (วิธีการเรียนรูแบบพบกลุม) 

ครั้ง
ท่ี 

หัวเรื่อง/ตัวช้ีวัด 
เนื้อหาสาระการ

เรียนรู 
การจัดกระบวนการเรียนรู 

ส่ือ-แหลง
เรียนรู 

การวัด 
และ

ประเมินผล 
4 การคิดเปน 

๑. อธิบายไดถึง
ความเชื่อพื้นฐาน
ทางการศึกษา
ผูใหญ/การศึกษา
นอกระบบ และ
เชื่อมโยงมาสู
กระบวนการคิด
เปน และระบบคิด 
การแก 
ปญหาอยางคนคิด
เปน 
๒. อธิบายลกัษณะ
ของขอมูลวิชาการ 
ตนเอง และสังคม 
สิ่งแวดลอม โดย
เปรียบเทียบใหเห็น
ความแตกตางของ
ขอมูลทั้ง ๓ 
ประการ 

การคิดเปน 
๑. ความเชื่อ
พื้นฐานทาง
การศึกษาผูใหญ/
การศึกษานอก
ระบบ 
๕ ประการโดยสรุป 
๒. ปรัชญาการคิด
เปน 
๒.๑ ความหมาย/
ความสําคัญ 
๒.๒ ศัพทเฉพาะ 
๒.๓ การเชื่อมโยง
ของความเชื่อ
พื้นฐานทาง
การศึกษาผูใหญ/
กศน. สูปรัชญาคิด
เปน 
๓. ลักษณะของ
ขอมูล ๓ ดาน ที่จะ
นํามาใช
ประกอบการคิดใน
การตัดสินใจ คือ 
ขอมูลทางวิชาการ 
ตนเอง และสังคม 
สิ่งแวดลอม รวมถึง
การเปรียบเทียบ
เพื่อให 
เห็นความแตกตาง
ของขอมูล ทั้ง ๓ 
ประการดังกลาว 

ขั้นที่ ๑ กําหนดสภาพปญหา 
ใหผูเรียนไปหาความหมายของคํา
วา คิดเปนในแงมุมตาง ๆ ทั้งโดย
การอานหนังสือ สนทนาธรรม ฟง
วิทยุ คุยกับเพื่อน ฯลฯ แลว
บันทึกการคิดดังกลาวลงในหนา
วางของแบบเรียนนี้อยางสั้น ๆ 
โดยไมตองกังวลวาจะไมถูกตอง 
ใหผูเรียนลองใหความเห็นของ
ผูเรียนเองบางวา คิดเปนคืออะไร 
โดยไมตองกังวลวาจะไมถูกตอง 
ขั้นที่ ๒ แสวงหาความรู 
- ผูเรียนหาความหมายของคําวา 
คิดเปนในแงมุมตาง ๆ ทั้งโดยการ
อานหนังสือ สนทนาธรรม ฟงวทิยุ 
คุยกับเพื่อน ฯลฯ แลวบันทึกการ
คิดดังกลาวลงในหนาวางของ
แบบเรียนนี้อยางสัน้ ๆ โดยไมตอง
กังวลวาจะไมถูกตอง ผูเรียนลอง
ใหความเห็นของผูเรียนเองบางวา 
คิดเปนคืออะไร โดยไมตองกังวล
วาจะไมถูกตอง 
- ใหครูและผูเรียนรวมกันเสนอ
กรณีตัวอยาง การตัดสนิใจดวย
กระบวนการคิดเปน และรวมกัน
รวบรวมขอมูลทั้ง 3 ดาน บันทกึ
ลงไวในแบบฟอรมจําแนกขอมูล 
ขั้นที่ ๓ การปฏิบัตินาํไปใช 
ผูเรียนนําบันทึกความเขาใจที่ได
ศึกษาเร่ือง คิดเปน ในกิจกรรมที่ 
1 และ 2 ไปปรึกษาครูวา ทานมี
ความเขาใจเร่ืองคิดเปนมากนอย
เพียงใด ครูประเมินความเขาใจ
ของผูเรียนแตละคน 
ขั้นที่ ๔ การประเมินผลการ
เรียนรู 

1. หนังสือ
เรียนรายวิชา 
ทักษะการ
เรียนรู บท การ
ใชแหลงเรียนรู 
2. ใบงาน / 
แบบฝก
กิจกรรม 
3. หองสมุด
ประชาชน 
พิพิธภัณฑ 
๔. ผูรู/ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
๕.สืบคนขอมูล
จาก
อินเทอรเน็ต 
๖.สื่อวิดีทัศน 
๗.หนังสือ /
เอกสาร 

- การสังเกต 
- การชักถาม 
- การมีสวน
รวม 
- การตรวจ
ผลงาน 
- บันทึกการ
เรียนรู 
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- ครูวัดผลการเรียนรูของผูเรียน
จากที่ครูมอบหมายงานใหกับ
ผูเรียนเชนใบความรู ใบงาน 
ชิ้นงานที่มอบหมาย 
- ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู
ของผูเรียน เชนความสนใจ การ
รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู ความ
รับผิดชอบ เปนตน 
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บันทึกหลงัการสอน 
 
 ครั้งท่ี ……… ….. วันท่ี……  . เดือน ……        ………. พ.ศ.  ………........... 
 
 กิจกรรมการเรียนรู 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 สภาพปญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 แนวทางการแกไขปญหา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ขอเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
         ลงชื่อ………………………………………………….ผูบันทึก 
      (………………..……………….…......………) 
      ตําแหนง………………………………………………… 
 
 
ขอคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      

            ลงชื่อ…........................... 
                  (นายเจียม  ขันเงิน) 
        ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองยโสธร 
       

        วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ. ….......... 
 



26 
 
แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา สาระทักษะการเรียนรู รายวิชาทักษะการเรียนรู รหัสวิชา ทร21001 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 5 หนวยกิต (วิธีการเรียนรูแบบพบกลุม) 

ครั้ง
ท่ี 

หัวเรื่อง/ตัวช้ีวัด 
เนื้อหาสาระการ

เรียนรู 
การจัดกระบวนการเรียนรู 

ส่ือ-แหลง
เรียนรู 

การวัด 
และ

ประเมินผล 
5 การคิดเปน 

๓. อธิบายและฝก
ปฏิบตัิการคิดเปน 
จากกรณตีัวอยาง
ตาง ๆ ถึง
กระบวนการ
แกปญหาอยางคน
คิดเปนไดอยางเปน
ระบบ 

การคิดเปน 
๔. กระบวนการคิด
การแกปญหาอยาง
คนคิดเปนใน
รายละเอียดพรอม
ตัวอยางการนาํไป
ปฏิบัติในวิถีการ
ดําเนินชีวิตจริง 
๕. กรณีตัวอยางที่
หลากหลายเพื่อ
การฝกทักษะการ
ปฏิบัต ิ

ขั้นที่ ๑ กําหนดสภาพปญหา 
ใหผูเรียนไปศึกษาจากกรณี
ตัวอยางตาง ๆ ถึงกระบวนการ
แกปญหาอยางคนคิดเปนไดอยาง
เปนระบบ ใหผูเรียนลองให
ความเห็นของผูเรียนเองบางวา
จากการศึกษาผูเรียนไดอะไรบาง 
ขั้นที่ ๒ แสวงหาความรู 
ใหผูเรียนแบงกลุมๆละ ๕ คนและ
ศึกษากรณีตัวอยางการตัดสนิใจ
ดวยกระบวนการคิดเปน 
ใหครูและผูเรียนรวมกันเสนอกรณี
ตัวอยาง การตัดสนิใจดวย
กระบวนการคิด บนัทึกลงไวใน
แบบฟอรมจําแนกขอมูล จากนัน้
ใหชวยกันฝกการวิเคราะหและ
สังเคราะหขอมูล กําหนด
ทางเลือกในการตัดสนิใจ 2 – 3 
ทางเลือกที่เหมาะสมและเปนไป
ได แลวเลือก 1 
ทางเลือกในการตัดสนิใจ ให
เหตุผลประกอบการตัดสนิใจลงใน
แบบฟอรมที่กําหนด 
ขั้นที่ ๓ การปฏิบัตินาํไปใช 
ผูเรียนรวมกันเสนอกรณีตัวอยาง 
การตัดสนิใจดวยกระบวนการคิด
เปน บนัทึกลงไวในแบบฟอรม
จําแนกขอมูล จากนัน้ใหชวยกัน
ฝกการวิเคราะหและสังเคราะห
ขอมูล กําหนดทางเลือกในการ
ตัดสินใจ 2 – 3 ทางเลือกที่
เหมาะสมและเปนไปได แลวเลอืก 
1 ทางเลือกในการตัดสนิใจ ให
เหตุผลประกอบการตัดสนิใจลงใน
แบบฟอรมที่กําหนด 

1. หนังสือ
เรียนรายวิชา 
ทักษะการ
เรียนรู บท การ
ใชแหลงเรียนรู 
2. ใบงาน / 
แบบฝก
กิจกรรม 
3. หองสมุด
ประชาชน 
พิพิธภัณฑ 
๔. ผูรู/ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
๕.สืบคนขอมูล
จาก
อินเทอรเน็ต 
๖.สื่อวิดีทัศน 
๗.หนังสือ /
เอกสาร 

- การสังเกต 
- การชักถาม 
- การมีสวน
รวม 
- การตรวจ
ผลงาน 
- บันทึกการ
เรียนรู 
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ขั้นที่ ๔ การประเมินผลการ
เรียนรู 
- ครูวัดผลการเรียนรูของผูเรียน
จากที่ครูมอบหมายงานใหกับ
ผูเรียนเชนใบความรู ใบงาน 
ชิ้นงานที่มอบหมาย 
- ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู
ของผูเรียน เชนความสนใจ การ
รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู ความ
รับผิดชอบ เปนตน 
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บันทึกหลงัการสอน 
 
 ครั้งท่ี ……… ….. วันท่ี……  . เดือน ……        ………. พ.ศ.  ………........... 
 
 กิจกรรมการเรียนรู 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 สภาพปญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 แนวทางการแกไขปญหา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ขอเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
         ลงชื่อ………………………………………………….ผูบันทึก 
      (………………..……………….…......………) 
      ตําแหนง………………………………………………… 
 
 
ขอคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      

            ลงชื่อ…........................... 
                  (นายเจียม  ขันเงิน) 
        ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองยโสธร 
       

        วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ. ….......... 
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แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา สาระทักษะการเรียนรู รายวิชาทักษะการเรียนรู รหัสวิชา ทร21001 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 5 หนวยกิต (วิธีการเรียนรูแบบพบกลุม) 

ครั้ง
ท่ี 

หัวเรื่อง/ตัวช้ีวัด 
เนื้อหาสาระการ

เรียนรู 
การจัดกระบวนการเรียนรู 

ส่ือ-แหลง
เรียนรู 

การวัด 
และ

ประเมินผล 
5 การวิจัยอยางงาย 

๑. อธิบาย
ความหมาย 
ความสําคัญการ
วิจัยอยางงาย 
กระบวนการและ
ข้ันตอนของการ
ดําเนินงาน 
๒. มีทักษะในการ
ใชสถิติงาย ๆ เพื่อ
การวิจัยและจดัทาํ
เคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูล 
๓. มีทักษะในการ
เขียนโครงการวิจัย
อยางงาย ๆ 

การวิจัยอยางงาย 
๑. ความหมาย 
ความสําคัญการ
วิจัยอยางงาย 
กระบวนการและ
ข้ันตอนของการ
ดําเนินงาน 
๒. ฝกทักษะ สถิติ
งาย ๆ เพื่อการ
วิจัย เคร่ืองมือการ
วิจัย 
๓. ฝกทักษะในการ
เขียนโครงการวิจัย
อยางงาย ๆ 

ขั้นที่ ๑ กําหนดสภาพปญหา 
ข้ันที่ ๑ กําหนดสภาพปญหา 
ครูแจกใบความรู เร่ือง การเขียน
โครงการวิจัยอยางงาย” และแจก
ใบงานใหผูเรียน ฝกเขียน
โครงการวิจัยอยางงาย และเขียน
รายงานการวิจัยและเผยแพร
งานวิจยั” 
ขั้นที่ ๒ แสวงหาความรู 
ใหผูเรียนแบงกลุม กลุมละ 5 คน 
แตละกลุมไปศึกษาการเขียน
โครงการวิจัยที่สนใจ แลวสรุปให
ครอบคลุมหัวขอการเขียน
โครงการวิจัยอยางงาย 6 หัวขอ
ขางตน 
ขั้นที่ ๓ การปฏิบัตินาํไปใช 
ครูและผูเรียนรวมกันประเมิน
ความรู ความเขาใจและทักษะการ
นําไปใชตามเกณฑที่กําหนดไว 
ขั้นที่ ๔ การประเมินผล – ครู
วัดผลการเรียนรูของผูเรียนจากที่
ครูมอบหมายงานใหกับผูเรียนเชน
ใบความรู ใบงาน ชิน้งานที่
มอบหมาย 
- ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู
ของผูเรียน เชนความสนใจ การ
รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู ความ
รับผิดชอบ เปนตน 

- หนังสือเรียน 
- ใบความรู 
- ใบงาน 
- อินเตอรเน็ต 
- หองสมุด 
กศน.ตําบล 
- แหลงเรียนรู
ชุมชน 

- การสังเกต 
- การชักถาม 
- การมีสวน
รวม 
- การตรวจ
ผลงาน 
- บันทึกการ
เรียนรู 
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บันทึกหลงัการสอน 
 
 ครั้งท่ี ……… ….. วันท่ี……  . เดือน ……        ………. พ.ศ.  ………........... 
 
 กิจกรรมการเรียนรู 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 สภาพปญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 แนวทางการแกไขปญหา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ขอเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
         ลงชื่อ………………………………………………….ผูบันทึก 
      (………………..……………….…......………) 
      ตําแหนง………………………………………………… 
 
 
ขอคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      

            ลงชื่อ…........................... 
                  (นายเจียม  ขันเงิน) 
        ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองยโสธร 
       

        วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ. ….......... 
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แผนการจัดการเรียนรู สาระทักษะการเรียนรู รายวิชาทักษะการเรียนรู รหัสวิชา ทร 21001 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 5 หนวยกิต (แบบสอนเสริม) 

ครั้งท่ี 
วัน/เดือน/ป 

หัวเรื่อง/ตัวช้ีวัด 
เนื้อหาสาระการ

เรียนรู 
กิจกรรมการเรียนรู ส่ือ-วิทยากร 

 การเรียนรูดวยตนเอง 
๔. สามารถวาง
แผนการเรียนรูและ
การประเมินผลการ
เรียนรูดวยตนเองได 

การเรียนรูดวยตนเอง 
๕. การวางแผนการ
เรียนรู และ การ
ประเมินผลการเรียนรู
ดวยตนเอง 
๖. การฝกทักษะวาง
แผนการเรียนรูและ
การประเมินผลการ
เรียนรูดวยตนเอง การ
วิจารณ 

ขั้นที่ ๑ กําหนดสภาพปญหา 
- ครูกลาวทักทายผูเรียนและ
อธิบายเก่ียวกับการเรียนรูดวย
ตนเองและการประเมินผลการ
เรียนรูดวยตนเอง 
ขั้นที่ ๒ ข้ันแสวงหาขอมูล 
- ครูอธิบายการวางแผนการ
เรียนรู และ การประเมินผลการ
เรียนรูดวยตนเอง 
- ครูอธิบายเก่ียวกับการฝกทักษะ
วางแผนการเรียนรูและการ
ประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง 
การวิจารณ 
ขั้นที่ ๓ การปฏิบัตินาํไปใช 
- ผูเรียนฝกทําแบบฝกหัดเพิ่มเติม 
ขั้นที่ ๔ การประเมินผลการ
เรียนรู 
- ครูประเมินผลการเรียนรูตาม
เนื้อหาและตัวชี้วัด 

๑. หองสมุด 
๒.อินเตอร เน็ต 
๓. ใบความรู 
๔. กศน.ตําบล 
๕. ผูรู 
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แผนการจัดการเรียนรู สาระทักษะการเรียนรู รายวิชาทักษะการเรียนรู รหัสวิชา ทร 21001 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 5 หนวยกิต (แบบสอนเสริม) 

ครั้งท่ี 
วัน/เดือน/ป 

หัวเรื่อง/ตัวช้ีวัด 
เนื้อหาสาระการ

เรียนรู 
กิจกรรมการเรียนรู ส่ือ-วิทยากร 

 การใชแหลงเรียนรู 
๓. อธิบายแหลงเรียนรู 
หอสมุดแหงชาติ 
หอสมุดวิทยาลัย/
มหาวิทยาลยั หองสมุด
เฉพาะ หองสมุด
โรงเรียน พิพิธภัณฑ 
อุทยานแหงชาติ แหลง
เรียนรูสําคัญอ่ืน ๆ ใน
ประเทศ 
๔. อธิบายและ
ปฏิบัติการใช
อินเทอรเน็ต และการ
เขาถึงขอมูล
สารสนเทศทีต่องการ
และสนใจ 

การใชแหลงเรียนรู 
๓. แหลงเรียนรู 
หอสมุดแหงชาติ 
หอสมุดวิทยาลัย/
มหาวิทยาลยั หองสมุด
เฉพาะ หองสมุด
โรงเรียน พิพิธภัณฑ 
อุทยานแหงชาติ แหลง
เรียนรูสําคัญอ่ืน ๆ ใน
ประเทศ 
- หนวยงาน กศน. เชน 
หองสมุดประชาชน, 
ศรช., ศูนย
วิทยาศาสตร รังสต ิ
- แหลงเรียนรูดาน
การศึกษา เชน 
องคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ
(อพวช.) ,หออัคร
ศิลปน, มหาวิทยาลยั
ตาง ๆ 
- แหลงเรียนรูดาน
วัฒนธรรม ประเพณี 
เชน วัด, โบราณสถาน, 
ชุมชนเขมร สวย 
- แหลงเรียนรูดานการ
เกษตรกรรม เชน 
ศูนยวิจัยขาวสุรินทร, 
ภูมิปญญาทองถ่ินหมอ
ดิน, ศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. การใชอินเทอรเน็ต 
การเขาถึงขอมูล
สารสนเทศทีต่องการ
และสนใจ 

ขั้นที่ ๑ กําหนดสภาพปญหา 
- ครูกลาวทักทายผูเรียนและอธบิาย
เก่ียวกับการใชแหลงเรียนรูตาง ๆ 
ขั้นที่ ๒ ข้ันแสวงหาขอมูล 
- ครูอธิบายแหลงเรียนรู หอสมุด
แหงชาติ หอสมุดวิทยาลัย/
มหาวิทยาลยั หองสมุดเฉพาะ 
หองสมุดโรงเรียน พิพิธภัณฑ 
อุทยานแหงชาติ แหลงเรียนรูสาํคัญ
อ่ืน ๆ ในประเทศ 
- หนวยงาน กศน. เชน หองสมดุ
ประชาชน,ศรช., ศูนยวิทยาศาสตร 
รังสติ 
- แหลงเรียนรูดานการศึกษา เชน 
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
แหงชาต(ิอพวช.) ,หออัครศิลปน, 
มหาวิทยาลยัตาง ๆ 
- แหลงเรียนรูดานวฒันธรรม 
ประเพณี เชน วัด, โบราณสถาน, 
ชุมชนเขมร สวย 
- แหลงเรียนรูดานการเกษตรกรรม 
เชน ศูนยวิจัยขาวสุรินทร, ภูมิ
ปญญาทองถ่ินหมอดิน, ศูนยการ
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพยีง 
- การใชอินเทอรเน็ต การเขาถึง
ขอมูลสารสนเทศที่ตองการและ
สนใจ 
ขั้นที่ ๓ การปฏิบัตินาํไปใช 
- ผูเรียนฝกทําแบบฝกหัดเพิ่มเติม 
ขั้นที่ ๔ การประเมินผลการเรียนรู 
- ครูประเมินผลการเรียนรูตาม
เนื้อหาและตัวชี้วัด 

๑. หองสมุด 
๒.อินเตอรเนต็ 
๓. ใบความรู 
๔. กศน.ตําบล 
๕. ผูรู 
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แผนการจัดการเรียนรู สาระทักษะการเรียนรู รายวิชาทักษะการเรียนรู รหัสวิชา ทร 21001 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 5 หนวยกิต (แบบสอนเสริม) 

ครั้งท่ี 
วัน/เดือน/ป 

หัวเรื่อง/ตัวช้ีวัด 
เนื้อหาสาระการ

เรียนรู 
กิจกรรมการเรียนรู ส่ือ-วิทยากร 

 การจัดการความรู 
๒. ปฏิบัติการจัดการ
ความรูในเนื้อหาที่
สอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน 
๓. จัดทําสารสนเทศ
และเผยแพรความรู 

 
๒. การฝกทักษะ
กระบวนการจัดการ
ความรูดวยตนเอง และ 
กระบวนการจัดการ
ความรูดวยการ
รวมกลุมปฏิบัติการ 
๓. สรุปองคความรูของ
กลุม จัดทําสารสนเทศ
องคความรูในการ
พัฒนาตนเอง 
ครอบครัว 

 
ขั้นที่ ๑ กําหนดสภาพปญหา 
- ครูกลาวทักทายผูเรียนและอธบิาย
เก่ียวกับการจัดการความรูในเนือ้หา
ที่สอดคลองกับความตองการของ
ชุมชน 
ขั้นที่ ๒ ข้ันแสวงหาขอมูล 
- ครูอธิบายการฝกทักษะ
กระบวนการจัดการความรูดวย
ตนเอง และ กระบวนการจัดการ
ความรูดวยการรวมกลุมปฏิบตัิการ 
- ครูอธิบายเก่ียวกับหลักการสรุป
องคความรูของกลุม จัดทํา
สารสนเทศองคความรูในการพฒันา
ตนเอง ครอบครัว 
ขั้นที่ ๓ การปฏิบัตินาํไปใช 
- ผูเรียนฝกทําแบบฝกหัดเพิ่มเติม 
ขั้นที่ ๔ การประเมินผลการเรียนรู 
- ครูประเมินผลการเรียนรูตาม
เนื้อหาและตัวชี้วัด 

๑. หองสมุด 
๒.อินเตอรเนต็ 
๓. ใบความรู 
๔. กศน.ตําบล 
๕. ผูรู 
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แผนการจัดการเรียนรู สาระทักษะการเรียนรู รายวิชาทักษะการเรียนรู รหัสวิชา ทร 21001 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 5 หนวยกิต (แบบสอนเสริม) 

ครั้งท่ี 
วัน/เดือน/ป 

หัวเรื่อง/ตัวช้ีวัด 
เนื้อหาสาระการ

เรียนรู 
กิจกรรมการเรียนรู ส่ือ-วิทยากร 

 การทําวิจัยอยางงาย 
๓. มีทักษะในการ
เขียนโครงการวิจัย
อยางงาย ๆ 

การทําวิจัยอยางงาย 
๓. ฝกทักษะในการ
เขียนโครงการวิจัย
อยางงาย ๆ 

 
ขั้นที่ ๑ กําหนดสภาพปญหา 
- ครูกลาวทักทายผูเรียนและอธบิาย
เก่ียวกับการเรียนรูดวยตนเองและ
การประเมินผลการเรียนรูดวย
ตนเอง 
ขั้นที่ ๒ ข้ันแสวงหาขอมูล 
- ครูอธิบายการวางแผนการเรียนรู 
และ การประเมินผลการเรียนรูดวย
ตนเอง 
- ครูอธิบายเก่ียวกับการฝกทักษะ
วางแผนการเรียนรูและการ
ประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง 
การวิจารณ 
ขั้นที่ ๓ การปฏิบัตินาํไปใช 
- ผูเรียนฝกทําแบบฝกหัดเพิ่มเติม 
ขั้นที่ ๔ การประเมินผลการเรียนรู 
- ครูประเมินผลการเรียนรูตาม
เนื้อหาและตัวชี้วัด 

๑. หองสมุด 
๒.อินเตอรเนต็ 
๓. ใบความรู 
๔. กศน.ตําบล 
๕. ผูรู 
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รายวิชาศิลปศกึษา (ทช21003) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
สาระสําคัญ 
 มีความรูความเขาใจ มีคุณธรรม จริยธรรม ชื่นชม เห็นคุณคาความงาม ความไพเราะ 
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ทางทัศนศิลปไทย ดนตรีไทย นาฏศิลปไทย และวิเคราะหไดอยางเหมาะสม 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1. อธิบายความหมายของธรรมชาติ ความงาม ความไพเราะของทัศนศิลปไทย ดนตรีไทย 
และนาฏศิลปไทย 
 2. อธิบายความรูพ้ืนฐานของ ทัศนศิลปไทย ดนตรีไทย และนาฏศิลปไทย 
 3. สรางสรรคผลงานโดยใชความรูพ้ืนฐาน ดาน ทัศนศิลปไทย ดนตรีไทย และนาฏศิลปไทย 
 4. ชื่นชม เห็นคุณคาของ ทัศนศิลปไทย ดนตรีไทย และนาฏศิลปไทย 
 5. วิเคราะห วิพากย วิจารณ งานดานทัศนศิลปไทย ดนตรีไทย และนาฏศิลปไทย 
 6. อนุรักษสืบทอดภูมิปญญาดานทัศนศิลปไทย ดนตรีไทย และนาฏศิลปไทย 
 
 

ขอบขายเนื้อหา 
 บทท่ี 1 ทัศนศิลปไทย 
 บทท่ี 2 ดนตรีไทย 
 บทท่ี 3 นาฏศิลปไทย 
 บทท่ี 4 นาฏศิลปไทยกับการประกอบอาชีพ 
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ตารางวิเคราะหเนื้อหา 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
กศน. อําเภอเมืองยโสธร  สํานักงาน กศน. จังหวัดยโสธร 
 

สาระทักษะการดําเนินชีวิต รายวิชา ศิลปศึกษา รหัสวิชา ทช21003  : 2 หนวยกิต 
มาตรฐานการเรียนรู 
 รู เขาใจ มีคุณธรรม จริยธรรม ชื่นชม เห็นคุณคาความงาม ความไพเราะ ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมทาง
ทัศนศิลป ดนตรี และนาฏศิลปไทย และสามารถวิเคราะห วิพากษ วิจารณ ไดอยางเหมาะสมความสามารถในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
ความยาก-งาย/วิธีจัดกิจกรรม 

งาย 
ตนเอง 

ปานกลาง 
พบกลุม 

ยาก 
ทางไกล 

1 ทัศนศิลปไทย 
1. อธิบายความสาํคัญของงาน
ทัศนศิลปที่ใชของจุด เสน สี 
แสง เงา รูปราง ในการสรางงาน
ทัศนศิลปไทยไดอยางเหมาะสม 
2. อธิบายความเปนมาของงาน
ทัศนศิลปไทยในดานตางๆ 
3. อธิบาย วิเคราะห วิพากษ 
วิจารณ ความหมาย และความ
งามของทัศนศิลปไทยที่เกิดจาก
ความงามตามธรรมชาต ิ
4. อธิบาย วิเคราะหวิพากษ 
วิจารณ วิธีการนาความงามจาก
ธรรมชาติมาสรางสรรค
จินตนาการใหออกมาเปน ความ
งามทางทัศนศิลปไทย 
5. อธิบายวิเคราะห วิพากษ 
วิจารณ คุณคาของงาน
ทัศนศิลปไทย เร่ืองของความ
งามที่เกิดจากความคิด
สรางสรรคของมนุษย 
6. อธิบาย วิเคราะห วิพากษ 
วิจารณ คุณคาของความซาบซึ้ง 
ความรัก และความหวงแหน
วัฒนธรรม ประเพณี 
โบราณวัตถุ และโบราณสถาน
ของชาต ิ

ทัศนศิลปไทย 
1. ความสําคัญของทัศนศิลปที่ใช
ของจุด เสน สี แสง – เงา รูปราง
และรูปทรง เพื่อความซาบซึ้งในงาน
ทัศนศิลปของไทย 
2. ความหมาย ความเปนมาของ
ทัศนศิลปไทยดาน 
จิตรกรรม 
ประติมากรรม 
สถาปตยกรรม 
ภาพพิมพ 
3. ความงามของทัศนศิลปไทยที่
เกิดจากความงามตามธรรมชาต ิ
เชน ตนไม ทะเล แมนา ลาธาร 
ภูเขา และสัตวประเภท 
ตาง ๆ 
4. วิธีการนาความงามของ
ธรรมชาติมาสรางสรรคงาน 
5. ความคิดสรางสรรคเหมาะสม 
และความพอดีของการนาวัตถุหรือ
วัสดุสิ่งของตางๆ มาประดบัตกแตง
รางกายและที่อยูอาศัยหรือตกแตง
สถานที่ สิ่งแวดลอมทั่วๆไป 
6. คุณคาของความซาบซึ้ง ความดี
งามของวัฒนธรรม ประเพณี และ
ความสวยงามของวัด โบสถ วิหาร
ยุคตางๆของชาต ิ
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2 ดนตรีไทย 
1. อธิบายความสาํคัญ ความ
เปนมาและวิวัฒนาการของ
เคร่ืองดนตรีไทยชนดิตาง ๆ 
2. อธิบายประเภทของดนตรี 
และเทคนิควิธีการเลนเคร่ือง
ดนตรีไทย 
3. อธิบายวเิคราะห วิพากษ 
วิจารณ คุณคาของความงาม
และความไพเราะของเพลงและ
เคร่ืองดนตรีไทย 
4. อธิบายประวัติ ของคุณคา
ความรัก และความหวงแหน 
ตลอดจนรวมสบืสาน
กระบวนการถายทอดของภูมิ
ปญญา ทางดานเพลงและดนตรี
ไทย 

ดนตรีไทย 
1. ประวัติความเปนมาและ 
วิวัฒนาการของเคร่ืองดนตรีไทย 
2. เทคนิควิธีการเลนของเคร่ือง
ดนตรีไทยแตละประเภท 
3. คุณคาของความงามและไพเราะ 
4. ประวัติของคุณคาความรักและ
หวงแหน ของภูมิปญญา ตลอดจน 
กิจกรรมกระบวนการถายทอดของ
ภูมิปญญาทางดานเพลงและดนตรี
ไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

3 นาฏศิลปไทย 
1. อธิบายประวัติ ความเปนมา 
และวิวัฒนาการในการแสดง
นาฏศิลปไทยในแตละภาคตาง 
ๆ 
2. บอกรูปแบบองคประกอบ 
และวิธีการแสดงนาฏศิลปไทย
ประเภท ตาง ๆ 
3. แสดงความคิดเห็นและ
ความรูสึกตอการแสดงประเภท
ตาง ๆ 
4. บอกประโยชนและเลือกชม
การแสดงนาฏศิลปไทยที่ตน
สนใจ เพื่อสรางความสุขและ
ประโยชนตอตนเอง 
5. อธิบายทาราและสื่อ
ความหมายของนาฏศิลปไทย 
6. บอกหลักและวิธีการฝกการ
ใชทาทางสื่อความหมาย 
7. บอกประโยชนและคุณคา
ของนาฏศิลปและภาษาทา เพื่อ
การอนุรักษดานนาฏศิลป 
8. อธิบายความสัมพนัธของ
ประวัติความเปนมา วัฒนธรรม 
ประเพณีที่เก่ียวของกับ
วิวัฒนาการของราวงมาตรฐาน 

นาฏศิลปไทย 
1. ประวัติ ความเปนมา และ 
วิวัฒนาการของการแสดงนาฏศิลป
ไทยประเภทตาง ๆ 
2. รูปแบบ/องคประกอบและ
วิธีการแสดงนาฏศิลปไทยในแตละ
ภาคประเภทตาง ๆ 
3. การแสดงความคิดเห็นและ
ความรูสึกตอการแสดงนาฏศิลปไทย
ประเภทตาง ๆ 
4. ประโยชนและวธิีเลือกชมการ
แสดงนาฏศิลปไทย 
5. ทารา และการสื่อความหมายใน
นาฏศิลปไทย 
6. การใชทาทางสื่อความหมาย 
รวมทั้งโอกาสที่ใชแสดง 
7. ประโยชนและคุณคาของ
นาฏศิลปไทยและภาษาทาที่
เก่ียวของกับการอนุรักษมรดกทาง
วัฒนธรรม 
8. ประวัติความเปนมา วิวฒันาการ 
ความหมายของเนื้อเพลงที่ใชและ
การแตงกายประกอบการแสดงรา
วงมาตรฐาน 
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 9. อธิบายการประยุกตทาราวง
มาตรฐานไปใชกับเพลงอ่ืนๆใน
โอกาสตาง ๆ 
10. บอกแนวทางอนุรักษ
การละเลนตามวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญญาตาม
แนวทางนาฏศิลปไทยของภาค
ตางๆ 

9. การนาทาราวงมาตรฐานไป
ประยุกตใชประกอบกับเพลงอ่ืน ๆ 
เพื่อนาไปใชในชีวติประจาวันโดยให
สอดคลองกับวัฒนธรรม 
10. การอนุรักษ การละเลน ตาม
วัฒนธรรมประเพณี ของภูมิปญญา
ทางนาฏศิลปไทยของภาคตางๆ 
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แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู  
รายวิชาศิลปศึกษา รหัสวิชา ทช21003  
สาระทักษะการดําเนินชีวิต ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (วิธีการเรียนรูดวยตนเอง : กรต.)  
 

คร้ังที่ 
วัน/เดือน/ป 

ตัวชี้วัด เน้ือหาสาระการเรียนรู กิจกรรม สื่อ-แหลงเรียนรู 

1 ทัศนศิลปไทย 
1.อธิบายความสาํคัญของ
งานทัศนศิลปที่ใชของจุด 
เสน สี แสง เงา รูปราง ใน
การสรางงานทัศนศิลป
ไทยไดอยางเหมาะสม 
2.อธิบายความเปนมาของ
งานทัศนศิลปไทยในดาน
ตางๆ 
3.อธิบาย วิเคราะห 
วิพากษ วิจารณ 
ความหมาย และความงาม
ของทัศนศิลปไทยที่เกิด
จากความงามตาม
ธรรมชาต ิ
4.อธิบาย วิเคราะห 
วิพากษ วิจารณ วธิีการนา
ความงามจากธรรมชาติมา
สรางสรรคจินตนาการให
ออกมาเปน ความงามทาง
ทัศนศิลปไทย 
5. อธิบายวิเคราะห 
วิพากษ วิจารณ คุณคา
ของงานทัศนศิลปไทย 
เร่ืองของความงามที่เกิด
จากความคิดสรางสรรค
ของมนุษย 
6. อธิบาย วิเคราะห 
วิพากษ วิจารณ คุณคา
ของความซาบซึ้ง ความรัก 
และความหวงแหน
วัฒนธรรม ประเพณี 
โบราณวัตถุ และ
โบราณสถานของชาต ิ

ทัศนศิลปไทย 
1. ความสําคัญของ
ทัศนศิลปที่ใชของจุด เสน 
สี แสง – เงา รูปรางและ
รูปทรง เพื่อความซาบซึง้
ในงานทัศนศิลปของไทย 
2. ความหมาย ความ
เปนมาของทัศนศิลปไทย
ดาน 
- จิตรกรรม 
- ประติมากรรม 
- สถาปตยกรรม 
- ภาพพมิพ 
3. ความงามของทัศนศิลป
ไทยที่เกิดจากความงาม
ตามธรรมชาติ เชน ตนไม 
ทะเล แมนา ลาธาร ภูเขา 
และสัตวประเภทตางๆ 
4. วิธีการนาความงามของ
ธรรมชาติมาสรางสรรค
งาน 
5. ความคิดสรางสรรค
เหมาะสม 
และความพอดีของการนา
วัตถุหรือวัสดุสิ่งของตางๆ 
มาประดบัตกแตงรางกาย
และที่อยูอาศัยหรือตกแตง
สถานที่ สิ่งแวดลอม
ทั่วๆไป 
6. คุณคาของความซาบซึ้ง 
ความดีงามของวฒันธรรม 
ประเพณี และความ
สวยงามของวัด โบสถ 
วิหารยุคตางๆของชาต ิ

 
ครูมอบหมายใหผูเรียนไป
ศึกษาเร่ืองการเรียนรูดวย
ตนเองในหัวขอ 
- ความสําคัญของ
ทัศนศิลปที่ใชของจุด เสน 
สี แสง – เงา รูปรางและ
รูปทรง เพื่อความซาบซึง้
ในงานทัศนศิลปของไทย 
- ความหมาย ความเปนมา
ของทัศนศิลปไทยดาน
จิตรกรรม ประติมากรรม, 
สถาปตยกรรม, ภาพพิมพ 
- ความงามของทัศนศิลป
ไทยที่เกิดจากความงาม
ตามธรรมชาติ เชน ตนไม 
ทะเล แมนา ลาธาร ภูเขา 
และสัตวประเภทตางๆ 
- วิธีการนาความงามของ
ธรรมชาติมาสรางสรรค
งาน 
- ความคิดสรางสรรค
เหมาะสม และความพอดี
ของการนาวัตถุหรือวัสดุ
สิ่งของตางๆ มาประดบั
ตกแตงรางกายและที่อยู
อาศัยหรือตกแตงสถานที่ 
สิ่งแวดลอมทั่วๆไป 
- คุณคาของความซาบซึง้ 
ความดีงามของวฒันธรรม 
ประเพณี และความ
สวยงามของวัด โบสถ 
วิหารยุคตางๆของชาต ิ
แลวสรุปทารายงานใหเปน
รูปเลมมาสงในชั่วโมง
ถัดไป 
- ครูเปดโอกาสใหผูเรียน
ซักถาม ขอสงสัย 

 
- หนังสือเรียน 
- อินเตอรเน็ต 
- หองสมุด กศน.
ตําบล 
- แหลงเรียนรู
ชุมชน 
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คร้ังที่ 
วัน/เดือน/ป 

ตัวชี้วัด เน้ือหาสาระการเรียนรู กิจกรรม สื่อ-แหลงเรียนรู 

2 ดนตรีไทย 
1. อธิบายความสาํคัญ 
ความเปนมาและ
วิวัฒนาการของเคร่ือง
ดนตรีไทยชนิดตางๆ 
3.อธิบายวิเคราะห 
วิพากษ วิจารณ คุณคา
ของความงามและความ
ไพเราะของเพลงและ
เคร่ืองดนตรีไทย 
4. อธิบายประวัติ ของ
คุณคาความรัก และความ
หวงแหน ตลอดจนรวมสบื
สานกระบวนการถายทอด
ของภูมิปญญา ทางดาน
เพลงและดนตรีไทย 

ดนตรีไทย 
1. ประวัติความเปนมา
และ 
วิวัฒนาการของเคร่ือง
ดนตรีไทย 
3. คุณคาของความงาม
และไพเราะของเพลงและ
เคร่ืองดนตรีไทย 
4. ประวัติของคุณคาความ
รักและหวงแหน ของภูมิ
ปญญา ตลอดจน กิจกรรม
กระบวนการถายทอดของ
ภูมิปญญาทางดานเพลง
และดนตรีไทย 

 
ครูมอบหมายใหผูเรียนไป
ศึกษาเร่ืองการเรียนรูดวย
ตนเองในหัวขอ 
- ประวัติความเปนมาและ 
วิวัฒนาการของเคร่ือง
ดนตรีไทย 
- คุณคาของความงามและ
ไพเราะของเพลงและ
เคร่ืองดนตรีไทย 
- ประวัติของคุณคาความ
รักและหวงแหน ของภูมิ
ปญญา ตลอดจน กิจกรรม
กระบวนการถายทอดของ
ภูมิปญญาทางดานเพลง
และดนตรีไทย แลวสรุป
ทารายงานใหเปนรูปเลม
มาสงในชั่วโมงถัดไป 
ครูเปดโอกาสใหผูเรียน
ซักถาม ขอสงสัย 

 
- หนังสือเรียน 
- อินเตอรเน็ต 
- หองสมุด กศน.
ตําบล 
- แหลงเรียนรู
ชุมชน 

3 นาฏศิลปไทย 
1. อธิบายประวัติ ความ
เปนมา และวิวัฒนาการใน
การแสดงนาฏศิลปไทยใน
แตละภาคตาง ๆ 
2. บอกรูปแบบ
องคประกอบ และวิธีการ
แสดงนาฏศิลปไทย
ประเภทตาง ๆ 
4. บอกประโยชนและ
เลือกชมการแสดง
นาฏศิลปไทยที่ตนสนใจ 
เพื่อสรางความสุขและ
ประโยชนตอ ตนเอง 
5. อธิบายทาราและสื่อ
ความหมายของนาฏศิลป
ไทย 
6. บอกหลักและวิธีการฝก
การใชทาทางสื่อ
ความหมาย 
7. บอกประโยชนและ
คุณคาของนาฏศิลปและ
ภาษาทา เพื่อการอนุรักษ
ดานนาฏศิลป 

นาฏศิลปไทย 
1.ประวัติ ความเปนมา 
และวิวัฒนาการของการ
แสดงนาฏศิลปไทย
ประเภทตาง ๆ 
2. รูปแบบ/องคประกอบ
และวิธีการแสดงนาฏศิลป
ไทยในแตละภาคประเภท
ตาง ๆ 
4. ประโยชนและวธิีเลือก
ชมการแสดงนาฏศิลปไทย 
5. ทารา และการสื่อ
ความหมายในนาฏศิลป
ไทย 
6. การใชทาทางสื่อ
ความหมาย รวมทั้งโอกาส
ที่ใชแสดง 
7. ประโยชนและคุณคา
ของนาฏศิลปไทยและ
ภาษาทาที่เก่ียวของกับ
การอนุรักษมรดกทาง
วัฒนธรรม 
8. ประวัติความเปนมา 
วิวัฒนาการ ความหมาย
ของเนื้อเพลงที่ใชและการ 

 
ครูมอบหมายใหผูเรียนไป
ศึกษาเร่ืองการเรียนรูดวย
ตนเองในหัวขอ 
- ประวัติ ความเปนมา 
และวิวัฒนาการของการ
แสดงนาฏศิลปไทย
ประเภทตาง ๆ 
- รูปแบบ/องคประกอบ
และวิธีการแสดงนาฏศิลป
ไทยในแตละภาคประเภท
ตาง ๆ 
- ประโยชนและวิธีเลือก
ชมการแสดงนาฏศิลปไทย 
- ทารา การใชทาทางและ
การสื่อความหมายใน
นาฏศิลปไทยรวมทั้ง
โอกาสที่ใชแสดง 
- ประโยชนและคุณคาของ
นาฏศิลปไทยและภาษาทา
ที่เก่ียวของกับการอนุรักษ
มรดกทางวัฒนธรรม 

 
- หนังสือเรียน 
- อินเตอรเน็ต 
- หองสมุด กศน.
ตําบล 
- แหลงเรียนรู
ชุมชน 
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 8. อธิบายความสัมพนัธ
ของประวัติความเปนมา 
วัฒนธรรม ประเพณีที่
เก่ียวของกับวิวัฒนาการ
ของราวงมาตรฐาน 
9. อธิบายการประยุกตทา
ราวงมาตรฐานไปใชกับ
เพลงอ่ืนๆในโอกาสตาง ๆ 
10. บอกแนวทางอนุรักษ
การละเลนตามวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญญาตาม
แนวทางนาฏศิลปไทยของ
ภาคตางๆ 

แตงกายประกอบการ
แสดงราวงมาตรฐาน 
9. การนาทาราวง
มาตรฐานไปประยุกตใช
ประกอบกับเพลงอ่ืน ๆ 
เพื่อนาไปใชในชีวติประจา
วันโดยใหสอดคลองกับ
วัฒนธรรม 
10. การอนุรักษ 
การละเลน ตามวัฒนธรรม
ประเพณี ของภูมิปญญา
ทางนาฏศิลปไทยของภาค
ตางๆ 

- ประวัติความเปนมา 
วิวัฒนาการ ความหมาย
ของเนื้อเพลงที่ใชและการ
แตงกายประกอบการ
แสดงราวงมาตรฐาน 
- การนาทาราวงมาตรฐาน
ไป 
ประยุกตใชประกอบกับ
เพลงอ่ืน ๆ เพื่อนาไปใชใน
ชีวิตประจาวนัโดยให
สอดคลองกับวัฒนธรรม 
- การอนุรักษ การละเลน 
ตามวัฒนธรรมประเพณี 
ของภูมิปญญาทาง
นาฏศิลปไทยของภาค
ตางๆ 
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แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู  
รายวิชาศิลปศึกษา รหัสวิชา ทช21003  
สาระทักษะการดําเนินชีวิต ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (วิธีเรียนแบบพบกลุม)  
 

คร้ังที่ ตัวชี้วัด 
เน้ือหาสาระการ

เรียนรู 
กิจกรรมการเรียนรู 

สื่อ-แหลง
เรียนรู 

การวัดและ 
ประเมินผล 

1 ดนตรีไทย 
2. อธิบายประเภท
ของดนตรี และ
เทคนิควิธีการเลน
เคร่ืองดนตรีไทย 

ดนตรีไทย 
2. เทคนิควิธีการ
เลนของเคร่ือง
ดนตรีไทยแตละ
ประเภท 

 
ขั้นที่ ๑ กําหนดสภาพ
ปญหา 
๑. ครูกับผูเรียนสนทนาถึง
ภูมิปญญาทองถ่ินทางดาน
ดนตรีที่มีในทองถ่ิน 
ขั้นที่ ๒ แสวงหาความรู 
๑. ครูอธิบายประเภทของ
ดนตรี และเทคนิควิธีการ
เลนเคร่ืองดนตรีไทย 
๒. แบงกลุมผูเรียน
ออกเปน ๔ กลุม โดยครู
กําหนดหัวขอ ใหศึกษา
คนควาขอมูลเร่ืองประเภท
ของดนตรีแตละชนิดและ
เทคนิควิธีการเลนเคร่ือง
ดนตรีไทยจากใบความรู
และสืบคนขอมูลเพิ่มเติม
จากอินเตอรเน็ต แหลง
เรียนรูตางๆ 
๓. ผูเรียนแตละกลุมสง
ตัวแทนนาเสนอหนาชัน้
เรียนตามหัวขอที่ไดรับ
มอบหมาย 
๔. ผูเรียนทาใบงานและนา
สงในวันพบกลุมคร้ังตอไป 
ขั้นที่ ๓ การปฏิบัติ
นําไปใช 
๑. ครูและผูเรียนรวมกัน
สรุปเนื้อหาเร่ืองประเภท
ของดนตรีแตละชนิดและ
เทคนิควิธกีารเลนเคร่ือง
ดนตรีไทย 
๒. ผูเรียนสามารถนา
ความรูและประสบการณที่
ไดไปใชในการดาเนินชีวิต
ประจาวนั 
ขั้นที่ ๔ การประเมินผล
การเรียนรู 
๑. ครูประเมินผลการ
เรียนรู ตามเนื้อหาและ
ตัวชี้วัด 

 
- หนังสือเรียน 
- ใบความรู 
- ใบงาน 
- อินเตอรเน็ต 
- หองสมุด 
กศน.ตําบล 
- แหลงเรียนรู
ชุมชน 
- แบบทดสอบ
ออนไลน 
- คลิปวิดีโอ
เสริมความรู 

 
- การสังเกต 
- การซักถาม 
- การมีสวนรวม 
- การตรวจ
ผลงาน 
- บันทึกการ
เรียนรู 
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บันทึกหลงัการสอน 
 
 ครั้งท่ี …………..         วันท่ี……. เดือน ………….....…. พ.ศ. ……...........…..  
 

 กิจกรรมการเรียนรู  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 สภาพปญหาและอุปสรรค  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 แนวทางการแกไขปญหา  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ขอเสนอแนะ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงชื่อ                              ผูบันทึก  
              (………………..……………  )  
            ตําแหนง………………………………………  
 
 ขอคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงชื่อ…..............................  
             (นายเจียม ขันเงิน)  
           ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองยโสธร 
 
       วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ. ………….. 
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คร้ังที่ ตัวชี้วัด 
เน้ือหาสาระการ

เรียนรู 
กิจกรรมการเรียนรู 

สื่อ-แหลง
เรียนรู 

การวัดและ 
ประเมินผล 

2 นาฏศิลปไทย 
3. แสดงความ
คิดเห็นและความ 
รูสึกตอการแสดง
ประเภทตาง ๆ 

นาฏศิลปไทย 
3. การแสดงความ
คิดเห็นและ
ความรูสึกตอการ
แสดงนาฏศิลปไทย
ประเภทตาง ๆ 

ขั้นที่ ๑ กําหนดสภาพ
ปญหา 
๑. ครูใหผูเรียนดูคลิป
วิดีโอเก่ียวกับนาฏศิลป
ไทย 
ขั้นที่ ๒ แสวงหาความรู 
๑. ครูอธิบายนาฏศิลปไทย
ประเภทตาง ๆ 
๒. แบงกลุมผูเรียน
ออกเปน ๓ กลุม โดยครู
กําหนดหัวขอ ใหศึกษา
คนควาขอมูลเร่ืองการ
แสดงนาฏศิลปไทย
ประเภทตางๆ เพิ่มเติม
จากใบความรู และสืบคน
ขอมูลจากอินเตอรเน็ต 
แหลงเรียนรูตางๆ พรอม
แสดงความคิดเห็นและ
ความรูสึกตอการแสดง
นาฏศิลปไทยประเภท
ตางๆ 
๓. ผูเรียนแตละกลุมสง
ตัวแทนนาเสนอหนาชัน้
เรียนตามหัวขอที่ไดรับ
มอบหมาย 
๔. ผูเรียนทาใบงานและนา
สงในวันพบกลุมคร้ังตอไป 
ขั้นที่ ๓ การปฏิบัติ
นําไปใช 
๑. ครูและผูเรียนรวมกัน
สรุปเนื้อหาเร่ืองแสดง
ความคิดเห็นและ
ความรูสึกตอการแสดง
ประเภทตาง ๆ 
๒. ผูเรียนสามารถนา
ความรูและประสบการณที่
ไดไปใชในการดาเนินชีวิต
ประจาวนั 
ขั้นที่ ๔ การประเมินผล
การเรียนรู 
- ครูประเมินผลการเรียนรู 
ตามเนื้อหาและตัวชี้วัด 

 
- หนังสือเรียน 
- ใบความรู 
- ใบงาน 
- อินเตอรเน็ต 
- หองสมุด 
กศน.ตําบล 
- แหลงเรียนรู
ชุมชน 
- แบบทดสอบ
ออนไลน 
- คลิปวิดีโอ
เสริมความรู 

 
- การสังเกต 
- การซักถาม 
- การมีสวนรวม 
- การตรวจ
ผลงาน 
- บันทึกการ
เรียนรู 
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บันทึกหลงัการสอน 
 
 ครั้งท่ี …………..         วันท่ี……. เดือน ………….....…. พ.ศ. ……...........…..  
 

 กิจกรรมการเรียนรู  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 สภาพปญหาและอุปสรรค  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 แนวทางการแกไขปญหา  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ขอเสนอแนะ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงชื่อ                              ผูบันทึก  
              (………………..……………  )  
            ตําแหนง………………………………………  
 
 ขอคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงชื่อ…..............................  
             (นายเจียม ขันเงิน)  
           ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองยโสธร 
 
       วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ. ………….. 
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รายวิชาศาสนาและหนาที่พลเมือง (สค21002) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

สาระสําคัญ 
 ประเทศไทย เปนประเทศท่ีมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
มีประชากรอาศัยอยูหลายเชื้อชาติ มีภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อท่ีแตกตางกัน การใหความรูเก่ียวกับ
ความสําคัญ หลักธรรมทางศาสนา และวัฒนธรรม คานิยมของประเทศตาง ๆ ตลอดจนความเปนมา หลักการ 
ความสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หลักการอยูรวมกัน หลักการสําคัญของประชาธิปไตยและ
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมในการอยูรวมกันอยางสันติ สามัคคี ปรองดองหลักสิทธิมนุษยชน และความตระหนัก
ในการมีจิตสํานึกในการมีสวนรวมท่ีจะปองกันและปราบปรามการทุจริต จะทําใหคนในสังคมไทยสามารถ นํา
หลักการ คําสอนและกฎระเบียบตาง ๆ ของสังคมมาปรับใชในการดําเนินชีวิตของตนไดอยางถูกตอง มีความสุข 
อันจะสงผลตอความสันติสุขของสังคม 
 

ผลการเรียนที่คาดหวัง 
 1. อธิบายความเปนมา ความสําคัญ หลักคําสอน ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี คานิยมของประเทศไทย
และประเทศในทวีปเอเชียได 
 2. ยอมรับและปฏิบัติตนเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติสุขในสังคมท่ีมีความหลากหลายทางศาสนา 
วัฒนธรรม และประเพณี 
 3. อนุรักษและสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนปฏิบัติตามคานิยมท่ีพึงประสงคของไทย และอธิบาย
วัฒนธรรม ประเพณี คานิยมของชาติตาง ๆ ในเอเชีย 
 4. อธิบายความเปนมา หลักการ เจตนารมณ โครงสราง สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญได 
 5. มีความรูความเขาใจในหลักสําคัญของประชาธิปไตยและมีคุณธรรม จริยธรรมในการอยูรวมกันอยาง
สันติ สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท 
 6. อธิบายจุดเดนของรัฐธรรมนูญเก่ียวกับสิทธิ เสรีภาพ และหนาท่ีของประชาชนได 
 7. อธิบายสิทธิ เสรีภาพและคุณธรรม จริยธรรม การอยูรวมกันตามวิถีทางประชาธิปไตยได 
 8. อธิบายการปฏิรูปการเมือง การปกครอง และมีสวนรวมการเมืองการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขได 
 9. อธิบายหลักสิทธิมนุษยชน ตระหนักถึงประโยชนและมีสวนรวมตามหลักสิทธิมนุษยชนได 
 10. วิเคราะหการแกปญหาการทุจริตและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

ขอบขายเนื้อหา 
 บทท่ี 1 ศาสนาในประเทศไทยและในเอเชีย 
 บทท่ี 2 วัฒนธรรม ประเพณี และคานิยมของไทยและเอเชีย 
 บทท่ี 3 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และหลักสําคัญของประชาธิปไตยและมีคุณธรรม จริยธรรมใน
การอยูรวมกันอยางสันติ สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท 
 บทท่ี 4 พัฒนาการทางการเมืองและการอยูรวมกันในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 
 บทท่ี 5 สิทธิมนุษยชน 
 บทท่ี 6 การมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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ตารางวิเคราะหเนื้อหา 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  : กศน. อําเภอเมืองยโสธร  สํานักงาน กศน. จังหวัดยโสธร 
 
มาตรฐานการเรียนรูระดับ 
1. มีความรู ความเขาใจ เห็นคุณคาและสืบทอดศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีของ ประเทศในทวีปเอเชีย 
2. มีความรู ความเขาใจดําเนินชีวิต ตามวิถีประชาธิปไตย กฎระเบียบของประเทศเพ่ือนบาน 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
ความยาก-งาย/วิธีจัดกิจกรรม 

งาย 
ตนเอง 

ปานกลาง 
พบกลุม 

ยาก 
ทางไกล 

1 ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
1. มีความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับความเปนมาของศาสนา
ตางๆ ในประเทศไทย และ
ประเทศในทวีปเอเชีย 
2. นําหลักธรรมสําคัญๆ ใน
ศาสนาของตน มาประพฤติ
ปฏิบัติใหสามารถอยูรวมกันกับ
ศาสนาอ่ืนไดอยางสนัติสุข 
3. เห็นประโยชนในการนา
หลักธรรมคาสอนในศาสนาทีต่น
นับถือมาประพฤตปิฏิบัตติน 
เพื่อเปนคนดีในสังคม 
4. นําขอปฏิบัติของบุคคล
ตัวอยางที่ใชหลักธรรมทาง
ศาสนามาปฏิบัติในชีวิตประจา
วันมาใชใหเหมาะสมกับวิถีชีวิต
ของตนเอง 
5. มีความรู ความเขาใจใน
วัฒนธรรมประเพณีของประเทศ
ไทยและประเทศในเอเชีย 
6. ตระหนักถึงความสําคัญ ใน
วัฒนธรรมประเพณีของประเทศ
ไทยและประเทศในเอเชีย 
7. มีสวนรวมในการปฏิบัติตน
ตามวัฒนธรรมประเพณี ของ
สังคมไทย 
8. ประพฤติตนตามคานิยม
จริยธรรมที่พึงประสงคของ
สังคมไทย 

ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  
1. ความเปนมาของศาสนาใน
ประเทศไทย 
- พุทธ 
- คริสต 
- อิสลาม 
- ฮินด ู
2. ความเปนมาของศาสนาในทวีป
เอเชีย 
- พุทธ 
- คริสต 
- อิสลาม 
- ฮินด ู
3. หลักธรรมในแตละศาสนาทีท่ํา
ใหอยูรวมกับศาสนาอ่ืนไดอยางมี
ความสุข 
- ศาสนาพุทธ คือ 
  พรหมวิหาร4 
  ฆราวาสธรรม ฯลฯ 
- ศาสนาคริสต 
- ศาสนาอิสลาม 
- ศาสนาฮนิด ู
4.1 หลักธรรมในแตละศาสนาที่ทา
ใหผูนามาประพฤติปฏิบัติเปนคนดี
ในศาสนาพุทธคือ 
เบญจศีล เบญจธรรม พรหมวิหาร
ธรรมที่ทําใหงาม 
ศาสนาคริสต 
ศาสนาอิสลาม 
ศาสนาฮนิด ู
4.2 กรณีตัวอยางบุคคลตัวอยางใน
แตละศาสนา 
5. วัฒนธรรมประเพณีในประเทศ
ไทยและประเทศในเอเชีย 
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- ภาษา 
- การแตงกาย 
- อาหาร 
- ประเพณี ฯลฯ 
6. การอนุรักษ และสืบสาน 
วัฒนธรรมประเพณี ของประเทศ
ไทย และประเทศในเอเชีย(กรณี
ตัวอยาง) 
7. การประพฤติปฏิบัติตน เพื่อการ
อนุรักษ และสืบสาน วัฒนธรรม
ประเพณีของประเทศไทยและ
ประเทศในเอเชีย 
8. คานิยมที่พึงประสงคของ
ประเทศไทยและประเทศตางๆใน
เอเชีย 
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ท่ี ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
ความยาก-งาย/วิธีจัดกิจกรรม 

งาย 
ตนเอง 

ปานกลาง 
พบกลุม 

ยาก 
ทางไกล 

2 หนาที่พลเมือง 
1. รูและเขาใจความสําคัญของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย 
2. รูและเขาใจหลักคุณธรรม
จริยธรรมของการอยูรวมกัน 
3. มีสวนรวมทางการเมืองการ
ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 
4. รูและเขาใจหลักสิทธิ
มนุษยชน 
5. การมีสวนรวมในการ 
คุมครองปกปองตนเอง และ
ผูอ่ืนตามหลักสิทธิมนุษยชน 
6. ตระหนักถึงประโยชนของ
การมีสวนรวมในการคุมครอง
ปกปองตนเอง และผูอ่ืนตาม
หลักสิทธิมนุษยชน 

หนาที่พลเมือง 
1.1 ความเปนมา หลักการ 
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
1.2 โครงสราง และสาระสําคัญ
ของรัฐธรรมนูญ 
1.3 การปฏิรูปการเมือง และ
จุดเดนของรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวกับ
สิทธิเสรีภาพหนาท่ีของประชาชน 
2. หลักการอยูรวมกันตามวิถีทาง
ประชาธิปไตยบนพ้ืนฐานของ
คุณธรรมจรยิธรรม 
3. สถานการณ และการมีสวน
รวมทางการเมืองการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 
4. หลักสิทธิมนุษยชน 
5. การมีสวนรวมในการคุมครอง
ตนเอง และผูอ่ืนตามหลักสิทธิ
มนุษยชน 
6. ประโยชนของการมีสวนรวม
ในการคุมครองฯ (ยกตัวอยาง) 
- ภาษา - การแตงกาย – อาหาร - 
ประเพณ ี 
6. การอนุรักษ และสืบสาน 
วัฒนธรรมประเพณี ของประเทศ
ไทย และประเทศในเอเชีย (กรณี
ตัวอยาง) 
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แผนการจดัการเรียนรู 
สาระการพัฒนาสังคม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน รายวิชาศาสนาและหนาท่ีพลเมือง รหัสวิชา สค21002  
วิธีเรียนดวยตนเอง (กรต.) 
 

คร้ังที่ 
วัน/เดือน/ป 

ตัวชี้วัด 
เน้ือหา-สาระการ

เรียนรู 
กระบวนการจัดการเรียนรู สื่อ-แหลงเรียนรู 

1 
(2 ชม.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(12 ชม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี 
3. เห็นประโยชนใน
การนําหลักธรรมคํา
สอนในศาสนาที่ตน
นับถือมาประพฤติ
ปฏิบัติตน เพื่อเปน
คนดีในสังคม 
 
 
 
 
4. นําขอปฏิบัติของ
บุคคลตัวอยางที่ใช
หลักธรรมทาง
ศาสนามาปฏิบัติใน
ชีวิตประจาวนัมาใช
ใหเหมาะสมกับวิถี
ชีวิตของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
5. มีความรู ความ
เขาใจในวัฒนธรรม
ประเพณีของ
ประเทศไทยและ
ประเทศในเอเชีย 
 
 
6. ตระหนักถึง
ความสําคัญ ใน
วัฒนธรรมประเพณี
ของประเทศไทย
และประเทศใน
เอเชีย 

ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี 
3. หลักธรรมในแตละ
ศาสนาที่ทาํใหอยู
รวมกับศาสนาอ่ืนได
อยางมีความสุข 
ศาสนาพุทธ คือ 
- พรหมวิหาร4 
- ฆราวาสธรรม ฯลฯ 
ศาสนาคริสต 
ศาสนาอิสลาม 
ศาสนาฮนิด ู
4.1 หลักธรรมในแตละ
ศาสนาที่ทาใหผูนามา
ประพฤติปฏิบตัิเปนคน
ดีในศาสนาพุทธคือ 
เบญจศีล เบญจธรรม 
พรหมวิหารธรรมที่ทํา
ใหงาม 
ศาสนาคริสต 
ศาสนาอิสลาม 
ศาสนาฮนิด ู
4.2 กรณีตัวอยาง
บุคคลตัวอยางในแตละ
ศาสนา 
5. วัฒนธรรมประเพณี
ในประเทศไทยและ
ประเทศในเอเชีย 
- ภาษา 
- การแตงกาย 
- อาหาร 
- ประเพณี ฯลฯ 
6. การอนุรักษ และสืบ
สาน วฒันธรรม
ประเพณี ของประเทศ
ไทย และประเทศใน
เอเชีย(กรณีตัวอยาง) 
 

 
- ใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวย
ตนเองเก่ียวกับเร่ือง หลักธรรม
ในแตละศาสนาที่ทาํใหอยู
รวมกับศาสนาอ่ืน 
- ศาสนาพุทธ คือ 
พรหมวิหาร 4 
ฆราวาสธรรม ฯลฯ 
ศาสนาคริสต 
ศาสนาอิสลาม 
ศาสนาฮนิด ู
- ใหผูเรียนทํารายงานในเนื้อหา
ที่ศึกษาสงครู 
- ใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวย
ตนเองเก่ียวกับเร่ือง หลัก
หลักธรรมในแตละศาสนาทีท่ํา
ใหผูนํามาประพฤติปฏิบัติเปน
คนดีในศาสนาพุทธคือ 
เบญจศีล เบญจธรรม พรหม
วิหารธรรมที่ทําใหงาม 
- ใหผูเรียนศึกษาความเปนมา 
ศาสนาคริสต 
ศาสนาอิสลาม 
ศาสนาฮนิด ู
- ใหผูเรียนสรุปเนื้อหา ทํา
รายงานในหัวขอที่ศึกษาสงครู 
- ใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวย
ตนเองเก่ียวกับเร่ือง กํารอนุรักษ 
และสืบสานวัฒนธรรมประเพณ ี
ของประเทศไทยและประเทศใน
เอเชีย 
- ใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวย
ตนเองเก่ียวกับเร่ือง การ
ประพฤติปฏิบตัิตน เพื่อกํารอนุ
รักษและสบืสาน วัฒนธรรม
ประเพณีของประเทศไทยและ
ประเทศในเอเชีย 

 
- หนังสือเรียน 
- ใบความรู 
- ใบงาน 
- อินเตอรเน็ต 
- หองสมุดประชาชน 
- แหลงเรียนรูชุมชน 
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7. มีสวนรวมในการ
ปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมประเพณี 
ของสังคมไทย 
 
 
8. ประพฤติตนตาม
คานิยมจริยธรรมที่
พึงประสงคของ
สังคมไทย 
 

 
 
7. การประพฤติปฏิบัติ
ตน เพื่อการอนุรักษ 
และสืบสาน วัฒนธรรม
ประเพณีของประเทศ
ไทยและประเทศใน
เอเชีย 
8. คานิยมที่พึงประสงค
ของประเทศไทยและ
ประเทศตางๆในเอเชีย 

- ใหผูเรียนบอกคํานิยมที่พึง
ประสงคของประเทศไทยและ
ประเทศต่ํางๆในเอเชีย 
- ใหผูเรียนสรุปเนื้อหา ทํา
รายงานในหัวขอที่ศึกษา 
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แผนการจัดการเรียนรู 
สาระการพัฒนาสังคม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน รายวิชาศาสนาและหนาท่ีพลเมือง รหัสวิชา สค21002  
จัดกิจกรรมเรียนรูแบบพบกลุม (พก.) 
 

คร้ังที่ ตัวชี้วัด 
เน้ือหา-สาระการ

เรียนรู 
กระบวนการจัดการเรียนรู 

สื่อ-แหลง
เรียนรู 

การวัดและ 
ประเมินผล 

1 ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี 
1. มีความรู ความ
เขาใจเก่ียวกับความ
เปนมาของศาสนา
ตางๆ ในประเทศ
ไทย และประเทศใน
ทวีปเอเชยี 
2. นาหลักธรรม
สําคัญๆ ในศาสนา
ของตน มาประพฤติ
ปฏิบัติใหสามารถอยู
รวมกันกับศาสนาอ่ืน
ไดอยางสนัติสุข 
3. เห็นประโยชนใน
การนาหลักธรรมคา
สอนในศาสนาที่ตน
นับถือมาประพฤติ
ปฏิบัติตน เพื่อให
เปนคนดีในสังคม 

1. ความเปนมาของ
ศาสนาในประเทศไทย 
- พุทธ 
- คริสต 
- อิสลาม 
- ฮินด ู
2. ความเปนมาของ
ศาสนาในทวปีเอเชีย 
- พุทธ 
- คริสต 
- อิสลาม 
- ฮินด ู
3. หลักธรรมในแตละ
ศาสนาที่ทาใหอยู
รวมกับศาสนาอ่ืนได
อยางมีความสุข 
ศาสนาพุทธ คือ 
- พรหมวิหาร4 
- ฆราวาสธรรม ฯลฯ 
ศาสนาคริสต 

ขั้นที่ ๑ กําหนดสภาพ
ปญหา 
1. ครูสรางความคุนเคยกับ
ผูเรียนโดยการเปดประเด็น
เร่ืองศาสนาทีน่ักเรียนสวน
ใหญนับถือแลวถามถึง
ความสําคัญและเหตุผลที่
ตองนับถือศาสนานั้นๆ 
2. ครูทาความเขาใจกับวิชา
พรอมมาตรฐานและชี้แจง
ตัวชี้วัดของหนวยการเรียนรู 
3. ครูทักทายกลาวนาและ
อธิบายการกําหนดเปาหมาย
และการวางแผนการเรียนรู
เก่ียวกับความเปนมาของ
ศาสนาในประเทศไทยและ
ในทวีปเอเชีย 
4. ครูและผูเรียนรวมกัน
อภิปรายถึงประวัติความ
เปนมาของศาสนาที่คนไทย
นับถือและศาสนาอ่ืนๆที่รูจัก
ในสังคม 
5. ครูเปดโอกาสใหผูเรียน
ซักถามขอสงสัยกอนเขาสู
บทเรียนข้ันตอไป 
ขั้นที่ ๒ แสวงหาความรู 
1. ครูและผูเรียนวางแผน
วิธีการเรียนรูเนื้อหาเร่ือง
ความเปนมาและหลักธรรม
ของศาสนาในประเทศไทย
และในทวปีเอเชีย 
2. ครูแจกใบความรู เร่ือง 
ศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม 
ฮินด ู
3. ครูแจกใบความรู เร่ือง 
วัฒนธรรม ประเพณีของไทย
และเอเชีย 
4. ครูแจกใบความรู เร่ือง 
หลักธรรมของศาสนาพุทธ 

- หนังสือเรียน 
- ใบความรู 
- ใบงาน 
- อินเตอรเน็ต 
- หองสมุด 
ประชาชน 
- แหลงเรียนรู
ชุมชน 

- การสังเกต 
- การชัก
ถาม 
- การมีสวน
รวม 
- การตรวจ
ผลงาน 
- บันทึกการ
เรียนรู 
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ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม 
และศาสนาฮินด ู
5. ครูจัดทําฉลาก แยกเปน
ศาสนา พุทธ คริสต อิสลาม 
ฮินดู แลวแบงกลุมผูเรียน
ออกเปน 4 กลุม จากนั้นครู
ใหตัวแทนกลุมออกมาจับ
ฉลากเพือ่ศึกษาประวัติความ
เปนมาและความสําคัญ 
หลักคําสอน ศาสนา ของแต
ละศาสนาที่จับฉลากได 
ขั้นที่ ๓ การปฏิบัตินาํไปใช 
1. ครูและผูเรียนสรุปเนื้อหา
ที่ไดเรียนรูรวมกัน 
2. ครูใหผูเรียนรวมกันจัด
ปายนิเทศแสดงผลงานของ
ตนเอง 
ขั้นที่ ๔ การประเมินผลการ
เรียนรู 
1. ครูใหผูเรียนมีสวนรวมใน
การประเมินผลชิ้นงานของ
แตละกลุมโดยการเขียนชื่อ
ของตนเองในชิ้นงานที่
ตนเองชื่นชอบ 
2 ครูสังเกตจากการมีสวน
รวมของผูเรียนมอบหมาย
งานบันทึกการเรียนรู (กรต.) 
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บันทึกหลงัการสอน 
 
 ครั้งท่ี …………..      วันท่ี……   . เดือน …………     …. พ.ศ. ……   ……..  
 
 กิจกรรมการเรียนรู  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
  
 สภาพปญหาและอุปสรรค  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
 
 แนวทางการแกไขปญหา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
 
 ขอเสนอแนะ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....  
 
     ลงชื่อ……………………………………ผูบันทึก  
           (………………..……………….…)  
           ตําแหนง……………………………………  
 
 ขอคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
     ลงชื่อ…..........................  
           (นายเจียม ขันเงิน)  
         ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองยโสธร 
 
           วันท่ี……. เดือน ……       ………. พ.ศ. …… … 
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คร้ังที่ ตัวชี้วัด 
เน้ือหา-สาระการ

เรียนรู 
กระบวนการจัดการเรียนรู 

สื่อ-แหลง
เรียนรู 

การวัดและ 
ประเมินผล 

2 ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี 
มีความรู ความเขาใจ
ในวัฒนธรรม
ประเพณีของ
ประเทศไทยและ
ประเทศในเอเชีย 

วัฒนธรรม
ประเพณีใน
ประเทศไทยและ
ประเทศในเอเชีย 
- ภาษา 
- การแตงกาย 
- อาหาร 
- ประเพณี ฯลฯ 

ขั้นที่ ๑ กําหนดสภาพปญหา 
1. ครูทบทวนเนื้อหา สราง
ความคุนเคยกับผูเรียน 
2. ครูใหผูเรียนศึกษา คนควา
หัวขอ วัฒนธรรมประเพณีใน
ประเทศไทยและประเทศเอเชีย 
3. ครูและผูเรียนรวมกัน
อภิปรายในหัวขอที่ครูกําหนดให 
- ภาษา 
- การแตงกาย 
- อาหาร 
- ประเพณี ฯลฯ 
ขั้นที่ ๒ แสวงหาความรู 
1. ครูทบทวนเนื้อหาที่เรียนผาน
มา 
2. ครูแจกใบความรู ใหผูเรียน
ศึกษาเพิ่มเติม 
3.ครูใหผูเรียนนาเนื้อหาทีไ่ป
คนความาอภิปรายรวมกัน 
บันทึกลงสมุด 
4.ครูแบงกลุมผูเรียน พรอม
กําหนดหัวขอแลวนาเสนอหนา
ชั้นเรียน 
5.ครูแจกใบความรู เพื่อให
ผูเรียนไปศึกษาเพิ่มเติม 
ข้ันที่ ๓ การปฏิบัตนิําไปใช 
1.ครูและผูเรียนสรุปเนื้อหาที่ได
เรียนรูรวมกัน 
2.ครูมอบหมายงานในคร้ังตอไป 
ขั้นที่ ๔ การประเมินผลการ
เรียนรู 
1.ครูใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
ประเมินผลชิ้นงานของแตละ
กลุมโดยการเขียนชื่อของตนเอง
ในชิ้นงานที่ตนเองชืน่ชอบ 
2 ครูสังเกตจากการมีสวนรวม
ของผูเรียน 
มอบหมายงานบนัทึกการเรียนรู 
(กรต.) 

- หนังสือเรียน 
- ใบความรู 
- ใบงาน 
- อินเตอรเน็ต 
- หองสมุด 
ประชาชน 
- แหลงเรียนรู
ชุมชน 

- การสังเกต 
- การชัก
ถาม 
- การมีสวน
รวม 
- การตรวจ
ผลงาน 
- บันทึกการ
เรียนรู 
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บันทึกหลงัการสอน 
 
 ครั้งท่ี …………..      วันท่ี……   . เดือน …………     …. พ.ศ. ……   ……..  
 
 กิจกรรมการเรียนรู  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
  
 สภาพปญหาและอุปสรรค  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
 
 แนวทางการแกไขปญหา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
 
 ขอเสนอแนะ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....  
 
     ลงชื่อ……………………………………ผูบันทึก  
           (………………..……………….…)  
           ตําแหนง……………………………………  
 
 ขอคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
     ลงชื่อ…..........................  
           (นายเจียม ขันเงิน)  
         ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองยโสธร 
 
           วันท่ี……. เดือน ……       ………. พ.ศ. …… … 
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คร้ังที่ ตัวชี้วัด 
เน้ือหา-สาระการ

เรียนรู 
กระบวนการจัดการเรียนรู 

สื่อ-แหลง
เรียนรู 

การวัดและ 
ประเมินผล 

3 หนาที่พลเมือง 
1.รูและเขาใจ
ความสําคัญของ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักร
ไทย 
2. รูและเขาใจ
หลักคุณธรรม
จริยธรรมของ
การอยูรวมกัน 

1.1 ความเปนมา 
หลักการ เจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ 
1.2 โครงสราง และ
สาระสาํคัญของ
รัฐธรรมนูญ 
1. 3 การปฏิรูป
การเมือง และจุดเดน
ของรัฐธรรมนูญที่
เก่ียวกับสิทธิเสรีภาพ
หนาที่ของประชาชน 
2. หลักการอยู
รวมกันตามวิถีทาง
ประชาธิปไตยบน
พื้นฐานของคุณธรรม
จริยธรรม 

ขั้นที่ ๑ กําหนดสภาพปญหา 
1. ครูชวนผูเรียนพูดคุยเก่ียวกับ
รัฐธรรมนูญวามีความสําคัญและ
เก่ียวของกับการดาเนินชีวิตประ
จาวันอยางไร 
2. ครูและผูเรียนรวมกันอภิปราย
เร่ืองโครงสรางและสาระสาํคัญ
ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยพรอมกับพูดคุย
เร่ืองบทบาท หนาที่ในการปฏิบตัิ
เปนพลเมืองด ี
3.ครูเปดโอกาสใหผูเรียนซักถาม
ขอสงสัยกอนเขาสูบทเรียนข้ัน
ตอไป 
ขั้นที่ ๒ แสวงหาความรู 
1. ครูแจกใบความรูเร่ือง ความ
เปนมา หลักการ เจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญ 
2. ครูใหผูเรียนศึกษาใบความรู 
พรอมทั้งสรุปใจความสาํคัญ 
3. ครูสุมตัวอยางผูเรียนออกมา
แสดงความความคิดเห็นตามที่
ตนเองสรุปไว 
4. ครูแบงกลุมผูเรียนออกเปน 2 
กลุม เพื่อศึกษากรณีตัวอยาง
เก่ียวกับเหตุการณ 14 ตุลา และ
พฤษภาทมิฬวาเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยางไรจากกรณี
ตัวอยางที่ 2 
5.ครูใหผูเรียนสงตัวแทนกลุมนา
เสนอความรูจากการศึกษากรณี
ตัวอยาง พรอมอภิปรายรวมกัน 
6.ครูใหผูเรียนทาใบงาน เร่ือง 
ความเปนมา หลักการ 
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
7.ครูแจกใบความรู เร่ือง 
โครงสรางและสาระสาํคัญของ
รัฐธรรมนูญ 
ขั้นที่ ๓ การปฏิบัตินาํไปใช 
๑. ครูและผูเรียนสรุปเนื้อหา
รวมกัน 
 
 
 

- หนังสือเรียน 
- ใบความรู 
- ใบงาน 
- อินเตอรเน็ต 
- หองสมุด 
ประชาชน 
- แหลงเรียนรู
ชุมชน 

- การสังเกต 
- การชัก
ถาม 
- การมีสวน
รวม 
- การตรวจ
ผลงาน 
- บันทึกการ
เรียนรู 
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ขั้นที่ ๔ การประเมินผลการ
เรียนรู 
๑. ครูสังเกตจากการมีสวนรวม
ของผูเรียน 
2. ตรวจใบงาน 
มอบหมายงาน 
บันทึกการเรียนรู (กรต.) 
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บันทึกหลงัการสอน 
 
 ครั้งท่ี …………..      วันท่ี……   . เดือน …………     …. พ.ศ. ……   ……..  
 
 กิจกรรมการเรียนรู  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
  
 สภาพปญหาและอุปสรรค  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
 
 แนวทางการแกไขปญหา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
 
 ขอเสนอแนะ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....  
 
     ลงชื่อ……………………………………ผูบันทึก  
           (………………..……………….…)  
           ตําแหนง……………………………………  
 
 ขอคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
     ลงชื่อ…..........................  
           (นายเจียม ขันเงิน)  
         ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองยโสธร 
 
           วันท่ี……. เดือน ……       ………. พ.ศ. …… … 
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คร้ังที่ ตัวชี้วัด 
เน้ือหา-สาระการ

เรียนรู 
กระบวนการจัดการเรียนรู 

สื่อ-แหลง
เรียนรู 

การวัดและ 
ประเมินผล 

4 หนาที่พลเมือง 
หนาที่พลเมือง 
4. รูและเขาใจ
หลักสิทธิ
มนุษยชน 
5. การมีสวนรวม
ในการ คุมครอง
ปกปองตนเอง 
และผูอ่ืนตาม
หลักสิทธิ
มนุษยชน 

 
4.หลักสิทธิมนุษยชน 
5. การมีสวนรวมใน
การคุมครองตนเอง 
และผูอ่ืนตามหลัก
สิทธิมนุษยชน 

 
ขั้นที่ ๑ กําหนดสภาพปญหา 
1. ครูทักทายกลาวนาและสราง
ความคุนเคยกับผูเรียนพรอมกับ
เปดประเด็นพูดคุยกับผูเรียนเร่ือง
ขาวสถานการณในปจจุบนั
เก่ียวกับปญหา เด็ก สตรี ถูกลวง
ละเมิดจากการกระทาที่ไร
มนุษยธรรม พรอมยกตัวอยาง
เหตุการณที่เคยเกิดข้ึนในปจจุบนั 
เชน เด็กถูกพอเลี้ยงทุบตี ทาราย
รางกาย และถูกลวงละเมิดทาง
เพศ และรวมกันอภิปรายวาควร
ไดรับสิทธิการดูแลชวยเหลือจาก
สังคมอยางไรบาง เพื่อนาเขาสู
บทเรียน 
2. ครูอธิบายและกําหนด
เปาหมายวางแผนการเรียนรู
เก่ียวกับหลักสิทธิมนุษยชนเพื่อให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
ตระหนักถึงหลักสิทธิมนุษยชน 
3. ครูและผูเรียนรวมกันอภิปราย
เร่ือง ประเภทสิทธิมนุษยชน 
4. ครูเปดโอกาสใหผูเรียนซักถาม
ขอสงสัยกอนเขาสูบทเรียนในข้ัน
ตอไป 
ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรู 
1. ครูและผูเรียนวางแผนวิธีการ
เรียนรูเนื้อหาที่กําหนด 
2.ครูแจกใบความรู เร่ือง หลัก
สิทธิมนุษยชน 
3. ครูใหผูเรียนแตละกลุมจัด
บอรดแสดงผลงานของแตละกลุม
ตามหัวขอที่ไดไปศึกษาแลวนา
ผลงานมานาเสนอหนาชั้นเรียน 
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและการ
นําไปใช 
1. ครูและผูเรียนสรุปเนื้อหาที่ได
เรียนรูรวมกัน 
2. ผูเรียนนาผลงานไปจัดแสดงไว
ใน กศน. ตําบล 
 
 
 

- หนังสือเรียน 
- ใบความรู 
- ใบงาน 
- อินเตอรเน็ต 
- หองสมุด 
ประชาชน 
- แหลงเรียนรู
ชุมชน 

- การสังเกต 
- การชัก
ถาม 
- การมีสวน
รวม 
- การตรวจ
ผลงาน 
- บันทึกการ
เรียนรู 
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ขั้นที่ 4 การประเมินผล 
1. สังเกตจากการมีสวนรวมของ
ผูเรียน 
2. ผลงาน/ ชิน้งาน 
มอบหมายงาน 
บันทึกการเรียนรู (กรต.) 
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บันทึกหลงัการสอน 
 
 ครั้งท่ี …………..      วันท่ี……   . เดือน …………     …. พ.ศ. ……   ……..  
 
 กิจกรรมการเรียนรู  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
  
 สภาพปญหาและอุปสรรค  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
 
 แนวทางการแกไขปญหา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
 
 ขอเสนอแนะ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....  
 
     ลงชื่อ……………………………………ผูบันทึก  
           (………………..……………….…)  
           ตําแหนง……………………………………  
 
 ขอคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
     ลงชื่อ…..........................  
           (นายเจียม ขันเงิน)  
         ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองยโสธร 
 
           วันท่ี……. เดือน ……       ………. พ.ศ. …… … 
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รายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม  (สค21003) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

สาระสําคัญ 
 1. ความหมาย ความสําคัญ หลักการและประโยชนของการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 
 2. ความสําคัญของขอมูล วิธีการจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลอยางงาย 
 3. การมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
 4. การพัฒนาอาชีพในชุมชนและสังคม 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1. อธิบายสาระสําคัญท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 
 2. จัดเก็บและวิเคราะหขอมูลอยางงาย 
 3. มีสวนรวมและนําผลจากการวางแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ไปใชในชีวิตประจําวัน 
 4. วิเคราะหศักยภาพของประเทศเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
 
ขอบขายเนื้อหา 
 บทท่ี 1 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 
 บทท่ี 2 ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาชุมชน 
 บทท่ี 3 การจัดทําแผนชุมชน 
 บทท่ี 4 การเผยแพรผลการปฏิบัติ 
 บทท่ี 5 การพัฒนาอาชีพในชุมชนและสังคม 
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ตารางวิเคราะหเนื้อหา 
รายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม  (สค21003) 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  : กศน. อําเภอเมืองยโสธร  สํานักงาน กศน. จังหวัดยโสธร 
 
มาตรฐานการเรียนรูระดับ 
 มีความรู ความเขาใจ หลักการพัฒนาชุมชน สังคม สามารถวิเคราะห ขอมูล และกําหนดแนวทางการ
พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ใหสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณปจจุบัน 
ศึกษาและฝกทักษะเก่ียวกับเรื่องดังตอไปนี้ 
 1. ความหมาย ความสําคัญ ของขอมูล ประโยชนของขอมูลตนเอง ชุมชน สังคม 
 2. เทคนิคและวิธีการจัดเก็บขอมูล เชน การจัดเวทีประชาคม การสํารวจขอมูลการประชาพิจารณ โดยใช
แบบสอบถาม การสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ ฯลฯ 
 3. การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 
 4. การจัดทําแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมและการนาไปใชในชีวิตประจาวัน 
 
การจัดประสบการณการเรียนรู 
 จัดใหผูเรียนฝกทักษะจากการปฏิบัติจริงการเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การจัดทําแผนพัฒนาตนเอง 
ชุมชน สังคม โดยการเขารวมสังเกตการณ สรางสถานการณจาลอง จัดทาเวทีประชาคม และการศึกษาดูงาน 
เปรียบเทียบการจัดทาแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ระหวางกลุม ระหวางชุมชน 
กรวัดและประเมินผล 
 จากผลงาน และการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
ความยาก-งาย/วิธีจัดกิจกรรม 
งาย 

ตนเอง 
ปานกลาง 
พบกลุม 

ยาก 
ทางไกล 

1 พัฒนาชุมชน สังคม 
1. มีความรู ความเขาใจ 
หลักการพัฒนา ชุมชน สังคม 
2. มีความรู ความเขาใจ และ
เห็นความสําคัญของขอมูล
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สงัคม 
3. วิเคราะหและอธิบายขอมูล 
4. เกิดความตระหนัก และมี
สวนรวมในการจัดทา
แผนพัฒนาชุมชน สังคม 
5. สามารถกําหนดแนวทางการ
พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
สังคม 

 
1. หลักการพัฒนาตนเอง ชุมชน 
สังคม 
2. ความหมาย ความสาํคัญ 
ประโยชน ของขอมูลดาน 
- ภูมิศาสตร 
- ประวัตศิาสตร 
- เศรษฐศาสตร 
- การเมือง การปกครอง 
- ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ี
- หนาที่พลเมือง 
- ทรัพยากร สิ่งแวดลอม 
- สาธารณสุข 
- การศึกษา 
3. วิธีการจัดเก็บ วิเคราะหขอมูล
ดวยวิธีการที่หลากหลาย และ
เผยแพรขอมูล 
4. การมีสวนรวมในการวางแผน 
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พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
สังคม 
5.1 เทคนิคการมีสวนในการจัดทา
แผน เชน 
- การจัดทาเวทีประชาคม 
- การประชุมกลุมยอย 
- การสํารวจประชามต ิ
- การประชาพิจารณ 
ฯลฯ 
5.2 การจัดทําแผน 
- ทิศทาง นโยบาย 
- โครงการ 
- ผูรับผิดชอบ 
- จัดลาดบัความสําคัญ 
ฯลฯ 
5.3 การเผยแพรสูการปฏิบัต ิ
- การเขียนรายงาน 
- การเขียนโครงงาน 
ฯลฯ 
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แผนการจัดการเรียนรู 
รายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม  (สค21003) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  : กศน. อําเภอเมืองยโสธร  สํานักงาน กศน. จังหวัดยโสธร 
วิธีเรียนดวยตนเอง (กรต.) 
 

คร้ังที่ 
วัน/เดือน/ป 

ตัวชี้วัด 
เน้ือหา-สาระการ

เรียนรู 
กระบวนการจัดการเรียนรู สื่อ-แหลงเรียนรู 

 พัฒนาชุมชน 
สังคม 
1. มีความรู ความ
เขาใจ หลักการ
พัฒนา ชุมชน 
สังคม 
2. มีความรู ความ
เขาใจ และเห็น
ความสําคัญของ
ขอมูลตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน 
สังคม 
3. วิเคราะหและ
อธิบายขอมูล 
4.เกิดความ
ตระหนัก และมี
สวนรวมในการ
จัดทําแผนพัฒนา
ชุมชน สังคม 

1. หลักการพัฒนา
ตนเอง ชุมชน สังคม 
2. ความหมาย 
ความสําคัญ ประโยชน 
ของขอมูลดาน 
ภูมิศาสตร 
ประวัติศาสตร 
เศรษฐศาสตร 
การเมือง การปกครอง 
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี 
หนาที่พลเมือง 
ทรัพยากร สิ่งแวดลอม 
สาธารณสุข 
การศึกษา 
3. วิธีการจัดเก็บ 
วิเคราะหขอมูลดวย
วิธีการที่หลากหลาย 
และเผยแพรขอมูล 
4. การมีสวนรวมในการ
วางแผน 
พัฒนาตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน 
สังคม 

1. ใหนักศึกษาศึกษาคนควาหา
ความรูดวยตนเอง เก่ียวกับ
หลักการพัฒนา ชุมชน สังคม 
ความหมาย ความสําคัญ 
ประโยชน ของขอมูลดาน 
- ภูมิศาสตร 
- ประวัติศาสตร 
- เศรษฐศาสตร 
- การเมือง การปกครอง 
- ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ี
- หนาที่พลเมือง 
- ทรัพยากร สิ่งแวดลอม 
- สาธารณสุข 
- การศึกษา 
- วิธีการจัดเก็บ วิเคราะหขอมูล
ดวยวิธีการที่หลากหลาย และ
เผยแพรขอมูล 
- การมีสวนรวมในการวางแผน 
พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
สังคม 
2. สรุปและจดลงสมุดบันทึก 
กิจกรรมการเรียนรู 
3. นําเสนอความรูทีไ่ดรับจาก 
การคนควาในวนัที่จัด 
กิจกรรมการเรียนรู 

- หนังสือเรียน 
- อินเทอรเน็ต 
- หองสมุดประชาชน 
- แหลงเรียนรูชุมชน 
- ใบความรู/แผนพับ 
- ภูมิปญญา/ปราชญ 
 
 
 

 5. สามารถกําหนด
แนวทางการพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน สังคม 

5.1 เทคนิคการมีสวน
ในการจัดทําแผน เชน 
- การจัดทาํเวที
ประชาคม 
- การประชุมกลุมยอย 
- การสํารวจประชามต ิ
- การประชาพิจารณ 
ฯลฯ 
5.2 การจัดทําแผน 
ทิศทาง นโยบาย 
โครงการ 
ผูรับผิดชอบ 
จัดลําดบัความสําคัญ 
ฯลฯ 

1. ใหนักศึกษาศึกษาคนควาหา
ความรูดวยตนเอง เก่ียวกับ
เทคนิค เทคนิคการมีสวนในการ
จัดทําแผน พัฒนาตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สงัคม เชน 
- การจัดทําเวทีประชาํคม 
- การประชุมกลุมยอย 
- การสํารวจประชํามต ิ
- การประชาพิจารณ 
ฯลฯ 
เทคนิควิธีการจัดทําแผน 
ทิศทาง นโยบาย 
โครงการ 
ผูรับผิดชอบ 

- หนังสือเรียน 
- อินเทอรเน็ต 
- หองสมุดประชาชน 
- แหลงเรียนรูชุมชน 
- ใบความรู/แผนพับ 
- ภูมิปญญา/ปราชญ 
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5.3 การเผยแพรสูการ
ปฏิบัต ิ
การเขียนรายงาน 
การเขียนโครงงาน 
ฯลฯ 

จัดลําดบัความสําคัญ 
ฯลฯ 
การเผยแพรสูการปฏิบัต ิ
การเขียนรายงาน 
การเขียนโครงงาน 
ฯลฯ 
2. สรุปและจดลงสมุดบันทึก 
กิจกรรมการเรียนรู 
3. นําเสนอความรูทีไ่ดรับจาก 
การคนควาในวนัที่จัด 
กิจกรรมการเรียนรู 
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แผนการจัดการเรียนรู 
รายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม  (สค21003) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  : กศน. อําเภอเมืองยโสธร  สํานักงาน กศน. จังหวัดยโสธร 
วิธีเรียนแบบพบกลุม (พก.) 
 

คร้ังที่ ตัวชี้วัด 
เน้ือหา-สาระการ

เรียนรู 
กระบวนการจัดการเรียนรู 

สื่อ-แหลง
เรียนรู 

การวัดและ 
ประเมินผล 

1 พัฒนาชุมชน สังคม 
2. มีความรู ความ
เขาใจ และเห็น
ความสําคัญของ
ขอมูลตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน 
สังคม 
3. วิเคราะหและ
อธิบายขอมูล 
4.เกิดความตระหนัก 
และมีสวนรวมในการ
จัดทาแผนพัฒนา
ชุมชน สังคม 

2.ความหมาย 
ความสําคัญ ประโยชน 
ของขอมูลดาน 
ภูมิศาสตร 
ประวัติศาสตร 
เศรษฐศาสตร 
การเมือง การปกครอง 
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี 
หนาที่พลเมือง 
ทรัพยากร สิ่งแวดลอม 
สาธารณสุข 
การศึกษา 
3.วิธีการจัดเก็บ 
วิเคราะหขอมูลดวย
วิธีการที่หลากหลาย 
และเผยแพรขอมูล 
4.การมีสวนรวมใน
การวางแผน 
พัฒนาตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน 
สังคม 

ขั้นที่ ๑ กําหนดสภาพ
ปญหา 
- ครูนาเขาสูบทเรียนโดย
การสนทนากับนักศึกษาถึง
สถานการณการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID 19) วามีผลกระทบ
ตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
สังคม อยางไรบาง 
- ครูและนักศึกษารวมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรูการดูแล
ตนเอง ชุมชน สังคมอยางไร 
ในสถานการณการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID 19) 
- ครูและนกัศึกษารวมกัน
สนทนาเร่ืองแนวทาง
การศึกษาเก่ียวกับการจัด
การศึกษาในสถานการณ
ปจจุบนั 
ขั้นที่ ๒ แสวงหาความรู 
- ครูอธิบายเร่ืองแนวทางใน
การเก็บรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลชุมชน 
- ครูใหนักศึกษาแบงกลุม
จานวน 3 กลุมๆ ละ
เทาๆกัน แลวจบัฉลากเลือก
หัวขอเพื่อ 
รวมกันวิเคราะหขอมูลของ 
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
กลุมละ 3 หัวขอ ตามหัวขอ
ดังนี ้
ภูมิศาสตร 
ประวัติศาสตร 
เศรษฐศาสตร 
การเมือง การปกครอง 
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ี
หนาที่พลเมือง 
ทรัพยากร สิ่งแวดลอม 

- หนังสือเรียน 
- ใบความรู 
- ใบงาน 
- อินเทอรเน็ต 
- หองสมุด 
- กศน. ตําบล 
- แหลงเรียนรู
ชุมชน 
- คลิปวีดีโอ
ออนไลน 
(YouTube) 

- การสังเกต 
- การชัก
ถาม 
- การมีสวน
รวม 
- การตรวจ
ผลงาน 
- บันทึกการ
เรียนรู 
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สาธารณสุข 
การศึกษา 
- นักศึกษาแตละกลุมสง
ตัวแทนออกมานําเสนอ 
หนาชัน้เรียน 
- ครูเสนอแนะแนวทางใน
การมีสวนรวมในการ
วางแผนพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สงัคม 
- ครูมอบหมายใหนักศึกษา
ทําขอสอบออนไลนและทํา
ใบงานเพื่อนาสงในการพบ
กลุมคร้ังตอไป 
ขั้นที่ ๓ การปฏิบัตินาํไปใช 
- ครูกลาวถึงคุณลักษณะอัน
พึงประสงคของนักศึกษา 
กศน.อําเภอเมืองยโสธร
กิจกรรมจิตอาสา และ
แนวทางการปฏิบัตตินให
เปนแบบอยางที่ดีแกผูอ่ืน 
ขั้นที่ ๔ การประเมินผลการ
เรียนรู 
- สังเกตพฤติกรรมการมีสวน
รวมของนักศึกษา 
- การอภิปรายหนาชัน้เรียน 
- ตรวจใบงาน 
- ตรวจผลงานกลุม 
- การตรวจแบบทดสอบ 
มอบหมายงาน 
บันทึกการเรียนรู (กรต.) 
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บันทึกหลงัการสอน 
 
 ครั้งท่ี …………..      วันท่ี……   . เดือน …………     …. พ.ศ. ……   ……..  
 
 กิจกรรมการเรียนรู  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
  
 สภาพปญหาและอุปสรรค  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
 
 แนวทางการแกไขปญหา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
 
 ขอเสนอแนะ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....  
 
     ลงชื่อ……………………………………ผูบันทึก  
           (………………..……………….…)  
           ตําแหนง……………………………………  
 
 ขอคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
     ลงชื่อ…..........................  
           (นายเจียม ขันเงิน)  
         ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองยโสธร 
 
           วันท่ี……. เดือน ……       ………. พ.ศ. …… … 
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แผนการจัดการเรียนรู 
รายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม  (สค21003) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  : กศน. อําเภอเมืองยโสธร  สํานักงาน กศน. จังหวัดยโสธร 
วิธีเรียนแบบพบกลุม (พก.) 
 

คร้ังที่ ตัวชี้วัด 
เน้ือหา-สาระการ

เรียนรู 
กระบวนการจัดการเรียนรู 

สื่อ-แหลง
เรียนรู 

การวัดและ 
ประเมินผล 

2 พัฒนาชุมชน สังคม 
5. สามารถกําหนด
แนวทางการพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน สังคม 

5.1 เทคนิคการมีสวน
ในการจัดทําแผน เชน 
- การจัดทําเวที
ประชาคม 
- การประชุมกลุมยอย 
- การสํารวจประชามต ิ
- การประชาพิจารณ 
ฯลฯ 
5.2 การจัดทําแผน 
ทิศทาง นโยบาย 
โครงการ 
ผูรับผิดชอบ 
จัดลาดบัความสําคัญ 
ฯลฯ 
5.3 การเผยแพรสูการ
ปฏิบัติการเขียน
รายงานการเขียน
โครงงาน ฯลฯ 

ขั้นที่ ๑ กําหนดสภาพ
ปญหา 
- ครูนําเขาสูบทเรียนโดย
สอบถามนักศึกษาเก่ียวกับ
การเขารวมประชุมในชุมชน
วานักศึกษาไดมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นหรือ
วางแผนการดาเนนิงาน/
กิจกรรมของชุมชนอยางไร
บางแลวรวมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู 
ขั้นที่ ๒ แสวงหาความรู 
- ครูอธิบายเร่ืองเทคนิคใน
การจัดทาแผน พัฒนา
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
สังคม 
- ครูใหนักศึกษาแบงกลุม
จํานวน 4 กลุมๆ ละ
เทาๆกัน รวมกันกําหนด
แผนในการพฒันาตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สงัคม ใน
ยุคสถานการณการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID19) โดยใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชใน
การวางแผน โดยจัดทาใน
รูปแบบรายงานหรือ
โครงงานกลุมละ 1 เร่ือง 
- แตละกลุมสงตัวแทน
ออกมานําเสนอ หนาชั้น
เรียน 
- 
ครูและนักศึกษารวมกัน
อภิปรายเก่ียวกับเร่ืองแผนฯ 
ที่แตละกลุมไดนาเสนอและ
วิธีการเผยแพรขอมูล
ขาวสาร 

- หนังสือเรียน 
- ใบความรู 
- ใบงาน 
- อินเทอรเน็ต 
- หองสมุด 
- กศน. ตําบล 
- แหลงเรียนรู
ชุมชน 
- คลิปวีดีโอ
ออนไลน 
(YouTube) 

- การสังเกต 
- การชัก
ถาม 
- การมีสวน
รวม 
- การตรวจ
ผลงาน 
- บันทึกการ
เรียนรู 
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- ครูมอบหมายใหนักศึกษา
ทาขอสอบออนไลนและทํา
ใบงานเพื่อนาสงในการพบ
กลุมคร้ังตอไป 
ขั้นที่ ๓ การปฏิบัตินาํไปใช 
- ครูไดมอบหมายให
นักศึกษาไดเขารวมกิจกรรม
จิตอาสาหรือกิจกรรมอ่ืนๆที่
เก่ียวกับการพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว สังคม ชุมชน 
ที่จัดข้ึนในตาํบลและให
นักศึกษาเผยแพรขอมูลผาน
ไลน เพจ เฟสบุคของอําเภอ
และของตําบล 
ข้ันที่ ๔ การประเมินผลการ
เรียนรู 
- สังเกตพฤติกรรมการมีสวน
รวมของนักศึกษา 
- การอภิปรายหนาชัน้เรียน 
- ตรวจใบงาน 
- ตรวจผลงานกลุม 
- การตรวจแบบทดสอบ 
มอบหมายงาน 
บันทึกการเรียนรู (กรต.) 
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บันทึกหลงัการสอน 
 
 ครั้งท่ี …………..      วันท่ี……   . เดือน …………     …. พ.ศ. ……   ……..  
 
 กิจกรรมการเรียนรู  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
  
 สภาพปญหาและอุปสรรค  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
 
 แนวทางการแกไขปญหา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
 
 ขอเสนอแนะ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....  
 
     ลงชื่อ……………………………………ผูบันทึก  
           (………………..……………….…)  
           ตําแหนง……………………………………  
 
 ขอคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
     ลงชื่อ…..........................  
           (นายเจียม ขันเงิน)  
         ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองยโสธร 
 
           วันท่ี……. เดือน ……       ………. พ.ศ. …… … 
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วิชาการพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ รหัสวิชา อช22001 
รายวิชาเลือก สาระการประกอบอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน   หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 

สาระสําคัญ 
 ศึกษา วิเคราะหแผนและโครงพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง ทบทวนองคความรูในอาชีพ ทักษะในอาชีพ 
ท่ีตองฝกเพ่ิมเติม วิเคราะหผลิตภัณฑท้ังดานความตองการ และคุณภาพ ระบบการจัดการดานการผลิต การ
จัดการ การตลาด ระบบการบัญชี ประเมินผลการประกอบอาชีพ พัฒนาแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาอาชีพใหมี
รายได และเหลือเงินออมตามศักยภาพ 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มีความรู ความเขาใจในการศึกษาอาชีพใหมีความม่ันคง 
 
ขอบขายเนื้อหา 
บทท่ี 1 การวิเคราะห แผนและโครงการพัฒนา อาชีพใหมีรายไดและเหลือเงินออมตามศักยภาพ 
 1.2 ความสําคัญของเหตุผลของแผนและโครงการกับการมีรายไดและเหลือเงินออม 
 1.2 ความสําคัญของเปาหมายของแผนและโครงการกับการมีรายไดและเหลือเงินออม 
 1.3 ความสัมพันธของวัตถุประสงคของแผนและโครงการกับการมีรายไดและเงินออม 
 1.4 ความสัมพันธของวิธีการและข้ันตอนของแผนและโครงการกับการมีรายไดและเหลือออม 
 
บทท่ี 2 การทบทวนองคความรูท่ีจําเปนตอการพัฒนาอาชีพตอการมีรายไดและเหลือเงินออม 
 2.1 การทบทวนองคความรูท่ีจําเปนตองใชในการเรียนรู 
 2.2 การจัดลําดับความสําคัญ/จําเปนขององคความรู 
 2.3 การตัดสินใจเลือกความรูท่ีจําเปนตองใช 
 2.4 การระบุความรูท่ีจําเปนตองใชในการเรียนรู 
 2.5 การแสวงหาความรูและจัดทําระบบสารสนเทศ 
 

บทท่ี 3 การระบุทักษะในความรูท่ีจําเปนตองฝกเพ่ิมเติมเพ่ือการมีรายไดและเหลือเงินออม 
 - ทักษะท่ีมีความจําเปนตองฝกเพ่ิมเติม 
 

บทท่ี 4 การพัฒนาระบบการผลิต 
 4.1 ปจจัยการผลิต เชน ทุนเครื่องมือ เพียงตอการจัดการ 
 4.2 ข้ันตอนการผลิต 
 4.3 ผลผลิตท่ีคาดหวังตอการมีรายไดและเหลือเงินออม 
 

บทท่ี 5 การวิเคราะหการตลาด 
 5.1 ความตองการผลิตภัณฑและการควบคุมคุณภาพ 
 5.2 ชองทางการตลาด 
 5.3 การสงเสริมการขาย 
 5.4 การจดบันทึกการขาย 
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บทท่ี 6 การพัฒนาระบบการบัญชี 
 6.1 การจดบันทึกเพ่ือระบุกลุมเปาหมาย 
 6.2 การจดบันทึกเพ่ือระบุผลิตภัณฑท่ีตลาดตองการ 
 6.3 การวิเคราะหรายรับ – รายจาย 
 6.4 การพัฒนาระบบบัญชี 
 

บทท่ี 7 การพัฒนาแผนและโครงการพัฒนาอาชีพใหมีรายไดและเหลือเงินออม 
 7.1 แบบฟอรมการทําบัญชี 
 7.2 ประโยชนของการทําบัญชีรายรับ – รายจาย 
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ตารางวิเคราะหเนื้อหา 
สาระการประกอบอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน 3 หนวยกิต (120 ชั่วโมง) 
มาตรฐานท่ี 3.4 มีความรู ความเขาใจในการศึกษาอาชีพใหมีความม่ันคง 
 
ศึกษาและฝกทักษะเกี่ยวกับเรื่องตอไปนี้ 
 ศึกษา วิเคราะหแผนและโครงพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง ทบทวนองคความรูในอาชีพ ทักษะในอาชีพ 
ท่ีตองฝกเพ่ิมเติม วิเคราะหผลิตภัณฑท้ังดานความตองการ และคุณภาพ ระบบการจัดการดานการผลิต การ
จัดการการตลาด ระบบการบัญชี ประเมินผลการประกอบอาชีพ พัฒนาแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาอาชีพใหมีรายได 
และเหลือเงินออมตามศักยภาพ 
 

การจัดประสบการณการเรียนรู 
 เนนการศึกษา วิเคราะหการพัฒนาแผนและโครงการพัฒนาอาชีพเพ่ือใหมีความเขมแข็ง มีรายได และ 
เหลือเงินออมตามศักยภาพ 
 

การวัดและประเมินผล 
 ประเมินจากแผนและโครงการพัฒนาอาชีพท่ีไดรับการพัฒนามาจากการปฏิบัติการศึกษา วิเคราะหเพ่ือ 
ใหมีความเขมแข็ง มีรายได และเหลือเงินออมตามศักยภาพ 
 

ที่ หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เน้ือหา 

วิเคราะห 

งาย 
ปาน 
กลาง 

ยาก 

1 
 

วิเคราะหแผน
และโครงการ
พัฒนาอาชีพใหมี
รายได มีเงินออม
และมีทุน 
ในการขยาย
อาชีพ 

1. วิเคราะหเหตุผลของแผน
และโครงการสัมพนัธตอการมี
รายได มีเงินออมและมีทนุใน
การขยายอาชีพ 
2. วิเคราะหเปาหมายของ
แผนและโครงการสัมพนัธตอ
การมีรายได มีเงินออมและมี
ทุนในการขยายอาชีพ 
3. วิเคราะหวัตถุประสงคของ
แผนและโครงการสัมพนัธตอ
การมีรายได มีเงินออมและ 
4. วิเคราะหวิธีการและ
ข้ันตอนของแผนและโครงการ
สัมพันธตอการมีรายได มีเงิน
ออมและมีทุนในการขยาย
อาชีพ 

1. ความสัมพันธของเหตุผลของ
แผนและโครงการกับการมีรายได 
มีเงินออม และมีทุนในการาขยาย
อาชีพ 
2. ความสัมพันธของเปาหมาย
ของแผนและโครงการกับการมี
รายได มีเงินออมและมีทนุในการ
ขยายอาชีพ 
3. ความสัมพันธของวัตถุประสงค 
ของแผนและโครงการกับการมี
รายได มีเงินออมและมีทนุในการ
ขยายอาชีพ 
4. ความสัมพันธของวิธีการและ
ข้ันตอนของแผนและโครงการกับ
การมีรายได มีเงินออมและมีทนุ
ในการขยายอาชีพ 
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ที่ หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เน้ือหา 

วิเคราะห 

งาย 
ปาน 
กลาง 

ยาก 

2 การทบทวนองค
ความรูที่จําเปน
ตอการพัฒนา
อาชีพใหมีรายได 
มีเงินออมและมี
ทุนในการขยาย
อาชีพ 

1. ทบทวนระบุความรูที่
จําเปนตองใชในการเรียนรู
พัฒนาอาชีพใหมีรายได มีเงิน
ออมและมีทุนในการขยาย
อาชีพ 
2. จัดลําดับความสาํคัญ ความ
จําเปนของความรูที่ใชในการ
เรียนรู พัฒนาอาชีพใหมีรายได 
มีเงินออมและมีทุนในการ
ขยายอาชีพ 
3. ตัดสินใจเลือกความรูที่
จําเปนตองใชในการเรียนรู 
พัฒนาอาชีพใหมีรายได มีเงิน 
ออมและมีทุนในการขยาย 
อาชีพ 
4. ระบุความรูที่จําเปนตองใช
ในการเรียนรูพัฒนาอาชีพใหม ี
รายไดมีเงินออมและมีทนุใน 
การขยายอาชีพได 
5. แสวงหาความรู จัดเปน
ระบบ 
สารสนเทศของความรูที่
จําเปนตองใชในการเรียนรู 

1. การทบทวนองคความรูที ่
จําเปนตองใชในการเรียนรู 
 
 
2. การจัดลําดับความสาํคัญ/ 
จําเปนขององคความรู 
 
 
 
3. การตัดสินใจเลือกความรูที่ 
จําเปนตองใช 
 
 
 
4. การระบุความรูและจัดทํา 
ระบบสารสนเทศ 
 
5. การแสวงหาความรูและ 
จัดทําระบบสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3 การระบุทักษะใน
ความรูที่ 
จําเปนตองฝก
เพิ่มเติมเพื่อ 
การมีรายได มี
เงินออมและ 
มีทุนในการขยาย
อาชีพ 

ระบุทักษะที่มีความจาํเปนตอง 
ฝกเพิ่มเติมเพื่อการมีรายได มี
เงินออมและมีทุนในการขยาย
อาชีพ 

ทักษะที่มีความจาํเปนตองฝก 
เพิ่มเติม 
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ที่ หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เน้ือหา 

วิเคราะห 

งาย 
ปาน 
กลาง 

ยาก 

4 การพัฒนาระบบ
การผลิต 

1. วิเคราะหปจจัยการผลิต
ตามความตองการและ
คุณภาพของตลาดได 
2. ระบุกระบวนการผลิตให 
ผลิตภัณฑมีคุณภาพตามความ 
ตองการของตลาดได 
3. ระบุผลผลิตพอเพียงตอการ
มีรายได มีเงินออมและมีทนุใน 
การขยายอาชีพ 

1. ปจจัยการผลิต เชน ทนุ 
เคร่ืองมือ เพียงพอตอการจัดการ 
2. ข้ันตอนการผลิต 
3. ผลผลิตที่คาดหวังตอการมี
รายได มีเงินออมและมีทนุ 
ในการขยายอาชีพ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

5 การวิเคราะห
การตลาด 

1. ระบุความตองการ
ผลิตภัณฑและคุณภาพตาม
ความตองการของลูกคาได 
2. ระบุกลุมลูกคาชองทาง
ตลาดได 
3. อธิบายวิธีการสงเสริมการ
ขายได 
4. จดบันทึกการขายเพื่อขยาย 
กลุมลูกคาได 

1. ความตองการผลิตภัณฑและ 
การควบคุมคุณภาพ 
2. ชองทางการตลาด 
3. การสงเสริมการขาย 
4. การจดบันทึกการขาย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

6 การพัฒนาระบบ
บัญช ี

1. วิเคราะหการจดบันทึกเพื่อ 
ระบุกลุมเป าหมายเพื่อขยาย 
การตลาดได 
2. วิเคราะหการจดบันทึกเพื่อ
ระบุผลิตภัณฑที่ตลาดตองการ
ได 
3. วิเคราะหรายรับรายจาย
เพื่อลดรายจายเพิ่มรายไดได 
4. บอกวิธีการพัฒนาระบบ
บัญชไีด 

1. การจดบันทึกเพื่อระบุ
กลุมเปาหมาย 
2. การจดบันทึกเพื่อระบุ
ผลิตภัณฑทีต่ลาดตองการ 
3. การวิเคราะหรายรับ รายจาย 
4. การพัฒนาระบบบัญช ี

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

7 การพัฒนาแผน
และโครงการ
พัฒนาอาชีพใหมี
รายได มีเงินออม
และมีทุนในการ
ขยายอาชีพ 

พัฒนาแผนและโครงการ
พัฒนาอาชีพใหมีรายได มีเงิน
ออมและมีทุนในการขยาย
อาชีพ 

การพัฒนาแผนและโครงการ 
พัฒนาอาชีพตามผลการวิเคราะห 
- แผนและโครงการพัฒนาอาชพี 
- องคความรู 
- ทักษะในความรู 
- การตลาด 
- การผลิต 
- ระบบการบัญช ี
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แผนการจัดการเรียนรู  
สาระการประกอบอาชีพ   รายวิชา: การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  รหัสวิชา: อช32001  : 3 หนวยกิต 
วิธีการเรียนรูดวยตนเอง   กศน. อําเภอเมืองยโสธร  สํานักงาน กศน. จังหวัดยโสธร 

ครั้งท่ี จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียน/เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู 
ส่ือและแหลง

เรียนรู 
การวัด 

และประเมินผล 
1 1. ผูเรียนสามารถ

วิเคราะหเหตุผลของแผน
และโครงการสัมพนัธตอ
การมีรายได มีเงินออม
และมีทุนในการขยาย
อาชีพ 
2. ผูเรียนสามารถ
วิเคราะหเปาหมายของ
แผนและโครงการสัมพนัธ
ตอการมีรายได มีเงินออม
และมีทุนในการขยาย
อาชีพ 

1. ความสัมพันธของเหตุผลของ
แผนและโครงการกับการมีรายได 
มีเงินออม และมีทุนในการาขยาย
อาชีพ 
2. ความสัมพันธของเปาหมาย
ของแผนและโครงการกับการมี
รายได มีเงินออมและมีทนุในการ
ขยายอาชีพ 

ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดสภาพ ปญหา ความตองการ
ในการเรียนรู ( O : Orientation) 
1. ครูสนทนากับผูเรียนถึงเร่ือง ความสัมพันธของ
เหตุผลของแผนและโครงการกับการมีรายได มีเงนิ
ออม และมีทุนในการาขยายอาชีพ 
2. ครูสนทนากับผูเรียนถึงเร่ือง ความสัมพันธของ
เปาหมายของแผนและโครงการกับการมีรายได มีเงนิ
ออมและมีทุนในการขยายอาชพี 
ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาขอมูลและการจัดการเรียนรู 
(N : New ways of learning) 
1. ครูบอกแหลงเรียนรูที่ใชในการศึกษาหาขอมูล 
2. ครูมอบหมายงานใหผูเรียนไปศึกษาคนควาตาม
หัวขอที่กําหนดและจดบนัทึก 
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติและนาํไปประยกุต (I : 
Implementation) 
1. ใหผูเรียนสรุปผลการศึกษาคนควาและจัดทาํเปน
รายงานสงตามกําหนด 
2. ใหผูเรียนทําใบงาน 
ขั้นตอนที่ 4  ข้ันประเมินผล (E : Evaluation) 
ใหผูเรียนบันทึกการเรียนรูและรายงานสรุปผล
การศึกษาคนควาหนาชัน้เรียน 

1. หนังสือเรียน
รายวิชา การพัฒนา
แผนและโครงการ
อาชีพ (อช22001) 
บทที่ 1 
2. ใบงานที่ 2 

1. ตรวจผลงานจาก
การคนควาดวย
ตนเอง 
2. ตรวจการสงงาน
ที่มอบหมายใหทํา 
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แผนการจัดการเรียนรู  
สาระการประกอบอาชีพ   รายวิชา: การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  รหัสวิชา: อช32001  : 3 หนวยกิต 
วิธีการเรียนรูดวยตนเอง    กศน. อําเภอเมืองยโสธร  สํานักงาน กศน. จังหวัดยโสธร 

ครั้งท่ี จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียน/เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู 
ส่ือและแหลง

เรียนรู 
การวัด 

และประเมินผล 
2 1. วิเคราะหวัตถุประสงค

ของแผนและโครงการ
สัมพันธตอการมีรายได มี
เงินออมและ 
2. วิเคราะหวิธีการและ
ข้ันตอนของแผนและ
โครงการสัมพันธตอการมี
รายได มีเงินออมและมีทนุ
ในการขยายอาชีพ 

1. ความสัมพันธของวัตถุประสงค
ของแผนและโครงการกับการมี
รายได มีเงินออมและมีทนุในการ
ขยายอาชีพ 
2. ความสัมพันธของวิธีการและ
ข้ันตอนของแผนและโครงการกับ
การมีรายได มีเงินออมและมีทนุ
ในการขยายอาชีพ 

ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดสภาพ ปญหา ความตองการ
ในการเรียนรู ( O : Orientation)   
1. ครูสนทนากับผูเรียนถึงเร่ือง ความสัมพันธของ
วัตถุประสงคของแผนและโครงการกับการมีรายได มี
เงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ 
2. ครูสนทนากับผูเรียนถึงเร่ือง ความสัมพันธของ
วิธีการและข้ันตอนของแผนและโครงการกับการมี
รายได มีเงินออมและมีทนุในการขยายอาชีพ 
ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาขอมูลและการจัดการเรียนรู 
(N : New ways of learning) 
1. ครูบอกแหลงเรียนรูที่ใชในการศึกษาหาขอมูล 
2. ครูมอบหมายงานใหผูเรียนไปศึกษาคนควาตาม
หัวขอที่กําหนดและจดบนัทึก 
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติและนําไปประยุกต (I : 
Implementation) 
1. ใหผูเรียนสรุปผลการศึกษาคนควาและจัดทาํเปน
รายงานสงตามกําหนด 
2. ใหผูเรียนทําใบงาน 
ขั้นตอนที่ 4  ข้ันประเมินผล (E : Evaluation) 
ใหผูเรียนบันทึกการเรียนรูและรายงานสรุปผล
การศึกษาคนควาหนาชัน้เรียน 

1. หนังสือเรียน
รายวิชา การพัฒนา
แผนและโครงการ
อาชีพ (อช22001) 
บทที่ 1 
2. ใบงานที่ 3 

1. ตรวจผลงานจาก
การคนควาดวย
ตนเอง 
2. ตรวจการสงงาน
ที่มอบหมายใหทํา 
3. สังเกตการ
อภิปราย 
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แผนการจัดการเรียนรู  
สาระการประกอบอาชีพ   รายวิชา: การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  รหัสวิชา: อช32001  : 3 หนวยกิต 
วิธีการเรียนรูดวยตนเอง    กศน. อําเภอเมืองยโสธร  สํานักงาน กศน. จังหวัดยโสธร 

ครั้งท่ี จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียน/เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู 
ส่ือและแหลง

เรียนรู 
การวัด 

และประเมินผล 
3 ผูเรียนสามารถทบทวน

ระบุความรูที่จาํเปนตองใช
ในการเรียนรูพัฒนาอาชีพ
ใหมีรายได มีเงินออมและ
มีทุนในการขยายอาชีพ 

การทบทวนองคความรูที่
จําเปนตองใชในการเรียนรู 

ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดสภาพ ปญหา ความตองการ
ในการเรียนรู ( O : Orientation)   
ครูสนทนากับผูเรียนถึงเร่ือง การทบทวนองคความรูที่
จําเปนตอการพฒันาอาชีพใหมีรายได มีเงนิออมและมี
ทุนในการขยายอาชีพ 
ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาขอมูลและการจัดการเรียนรู 
(N : New ways of learning) 
1. ครูบอกแหลงเรียนรูที่ใชในการศึกษาหาขอมูล 
2. ครูมอบหมายงานใหผูเรียนไปศึกษาคนควาตาม
หัวขอที่กําหนดและจดบนัทึก 
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติและนาํไปประยกุต (I : 
Implementation) 
1. ใหผูเรียนสรุปผลการศึกษาคนควาและจัดทาํเปน
รายงานสงตามกําหนด 
2. ใหผูเรียนทําใบงาน 
ขั้นตอนที่ 4  ข้ันประเมินผล (E : Evaluation) 
1. ใหผูเรียนรายงานสรุปผลการศึกษาคนควาหนา
หองเรียน 
2. ใหผูเรียนบันทึกการเรียนรู 

1. หนังสือเรียน
รายวิชา การพัฒนา
แผนและโครงการ
อาชีพ (อช22001) 
บทที่ 2 
2. ใบงานที่ 4 

1. ตรวจผลงานจาก
การคนควาดวย
ตนเอง 
2. ตรวจการสงงาน
ที่มอบหมายใหทํา 
3. สังเกตการ
อภิปราย 

 
 



82 
 
แผนการจัดการเรียนรู  
สาระการประกอบอาชีพ   รายวิชา: การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  รหัสวิชา: อช32001  : 3 หนวยกิต 
วิธีการเรียนรูดวยตนเอง    กศน. อําเภอเมืองยโสธร  สํานักงาน กศน. จังหวัดยโสธร 

ครั้งท่ี จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียน/เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู 
ส่ือและแหลง

เรียนรู 
การวัด 

และประเมินผล 
4 ผูเรียนสามารถจัดลําดบั

ความสําคัญจาํเปนของ
ความรูที่ใชในการเรียนรู
พัฒนาอาชีพใหมีรายได มี
เงินออมและมีเงินทุนใน
การขยายอาชีพ 

การจัดลาํดบัความสําคัญและ
ความจําเปนของความรู 

ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดสภาพ ปญหา ความตองการ
ในการเรียนรู ( O : Orientation)   
- ครูสนทนากับผูเรียนถึงเร่ือง จดัลําดบัความสาํคัญ
จําเปนของความรูที่ใชในการเรียนรูพัฒนาอาชีพใหมี
รายได มีเงินออมและมีเงนิทุนในการขยายอาชีพ 
ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาขอมูลและการจัดการเรียนรู 
(N : New ways of learning) 
1. ครูบอกแหลงเรียนรูที่ใชในการศึกษาหาขอมูล 
2. ครูมอบหมายงานใหผูเรียนไปศึกษาคนควาตาม
หัวขอที่กําหนดและจดบนัทึก 
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติและนาํไปประยกุต (I : 
Implementation) 
1. ใหผูเรียนสรุปผลการศึกษาคนควาและจัดทาํเปน
รายงานสงตามกําหนด 
2. ใหผูเรียนทําใบงาน 
ขั้นตอนที่ 4  ข้ันประเมินผล (E : Evaluation) 
1. ใหผูเรียนรายงานสรุปผลการศึกษาคนควาตอกลุม 
2. ใหผูเรียนบันทึกการเรียนรู 

1. หนังสือเรียน
รายวิชา การพัฒนา
แผนและโครงการ
อาชีพ (อช22001) 
บทที่ 2 
2. ใบงานที่ 5 

1. ตรวจผลงานจาก
การคนควาดวย
ตนเอง 
2. ตรวจการสงงาน
ที่มอบหมายใหทํา 
3. สังเกตการ
รายงาน 
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แผนการจัดการเรียนรู  
สาระการประกอบอาชีพ   รายวิชา: การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  รหัสวิชา: อช32001  : 3 หนวยกิต 
วิธีการเรียนรูดวยตนเอง   กศน. อําเภอเมืองยโสธร  สํานักงาน กศน. จังหวัดยโสธร 

ครั้งท่ี จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียน/เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู 
ส่ือและแหลง

เรียนรู 
การวัด 

และประเมินผล 
5 ผูเรียนสามารถตัดสินใจ

เลือกความรูที่จําเปนตอง
ใชในการเรียนรูพัฒนา
อาชีพใหมีรายได มีเงิน
ออมและมีทุนในการขยาย
อาชีพ 

การตัดสินใจเลือกความรูที่
จําเปนตองใช 

ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดสภาพ ปญหา ความตองการ
ในการเรียนรู ( O : Orientation)   
ครูสนทนากับผูเรียนถึงเร่ือง การตัดสินใจเลือกความรู
ที่จําเปนตองใชในการเรียนรูพัฒนาอาชีพใหมีรายได มี
เงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ 
ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาขอมูลและการจัดการเรียนรู 
(N : New ways of learning) 
1. ครูบอกแหลงเรียนรูที่ใชในการศึกษาหาขอมูล 
2. ครูมอบหมายงานใหผูเรียนไปศึกษาคนควาตาม
หัวขอที่กําหนดและจดบนัทึก 
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติและนาํไปประยกุต (I : 
Implementation) 
1. ใหผูเรียนสรุปผลการศึกษาคนควาและจัดทาํเปน
รายงานสงตามกําหนด 
2. ใหผูเรียนทําใบงาน 
ขั้นตอนที่ 4  ข้ันประเมินผล (E : Evaluation) 
1. ใหผูเรียนรายงานสรุปผลการศึกษาคนควาตอกลุม 
2. ใหผูเรียนบันทึกการเรียนรู 

1. หนังสือเรียน
รายวิชา การพัฒนา
แผนและโครงการ
อาชีพ (อช22001) 
บทที่ 2 
2. ใบงานที่ 6 

1. ตรวจผลงานจาก
การคนควาดวย
ตนเอง 
2. ตรวจการสงงาน
ที่มอบหมายใหทํา 
3. สังเกตการ
รายงาน 
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แผนการจัดการเรียนรู  
สาระการประกอบอาชีพ   รายวิชา: การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  รหัสวิชา: อช32001  : 3 หนวยกิต 
วิธีการเรียนรูดวยตนเอง    กศน. อําเภอเมืองยโสธร  สํานักงาน กศน. จังหวัดยโสธร 

ครั้งท่ี จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียน/เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู 
ส่ือและแหลง

เรียนรู 
การวัด 

และประเมินผล 
6 ผูเรียนสามารถระบุความรู

ที่จําเปนตองใชในการ
เรียนรูพัฒนาอาชีพใหมี
รายได มีเงินออมและมีทนุ
ในการขยายอาชีพ 

การระบุความรูและจัดการสาระ
สนเทศ 

ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดสภาพ ปญหา ความตองการ
ในการเรียนรู ( O : Orientation)   
ครูสนทนากับผูเรียนถึงเร่ือง การระบุความรูที่
จําเปนตองใชในการเรียนรูพัฒนาอาชีพใหมีรายได มี
เงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ 
ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาขอมูลและการจัดการเรียนรู 
(N : New ways of learning) 
1. ครูบอกแหลงเรียนรูที่ใชในการศึกษาหาขอมูล 
2. ครูมอบหมายงานใหผูเรียนไปศึกษาคนควาตาม
หัวขอที่กําหนดและจดบนัทึก 
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติและนาํไปประยกุต (I : 
Implementation) 
1. ใหผูเรียนสรุปผลการศึกษาคนควาและจัดทาํเปน
รายงานสงตามกําหนด 
2. ใหผูเรียนทําใบงาน 
ขั้นตอนที่ 4  ข้ันประเมินผล (E : Evaluation) 
1. ใหผูเรียนรายงานสรุปผลการศึกษาคนควาตอกลุม 
2. ใหผูเรียนบันทึกการเรียนรู 

1. หนังสือเรียน
รายวิชา การพัฒนา
แผนและโครงการ
อาชีพ (อช22001) 
บทที่ 2 
2. ใบงานที่ 7 

1. ตรวจผลงานจาก
การคนควาดวย
ตนเอง 
2. ตรวจการสงงาน
ที่มอบหมายใหทํา 
3. สังเกตการ
รายงาน 
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แผนการจัดการเรียนรู  
สาระการประกอบอาชีพ   รายวิชา: การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  รหัสวิชา: อช32001  : 3 หนวยกิต 
วิธีการเรียนรูดวยตนเอง    กศน. อําเภอเมืองยโสธร  สํานักงาน กศน. จังหวัดยโสธร 

ครั้งท่ี จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียน/เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู 
ส่ือและแหลง

เรียนรู 
การวัด 

และประเมินผล 
7 ผูเรียนสามารถแสวงหา

ความรูจัดเปนระบบ
สารสนเทศของความรูที่
จําเปนตองใชในการเรียนรู
พัฒนาอาชีพใหมีรายได มี
เงินออมและมีทุนในการ
ขยายอาชีพ 

การแสวงหาความรูและจัดทาํ
ระบบสารสนเทศ 

ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดสภาพ ปญหา ความตองการ
ในการเรียนรู ( O : Orientation)   
ครูสนทนากับผูเรียนถึงเร่ือง การแสวงหาความรู
จัดเปนระบบสารสนเทศของความรูที่จําเปนตองใชใน
การเรียนรูพัฒนาอาชีพใหมีรายได มีเงินออมและมีทนุ
ในการขยายอาชีพ 
ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาขอมูลและการจัดการเรียนรู 
(N : New ways of learning) 
1. ครูบอกแหลงเรียนรูที่ใชในการศึกษาหาขอมูล 
2. ครูมอบหมายงานใหผูเรียนไปศึกษาคนควาตาม
หัวขอที่กําหนดและจดบนัทึก 
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติและนาํไปประยกุต (I : 
Implementation) 
1. ใหผูเรียนสรุปผลการศึกษาคนควาและจัดทาํเปน
รายงานสงตามกําหนด 
2. ใหผูเรียนทําใบงาน 
ขั้นตอนที่ 4  ข้ันประเมินผล (E : Evaluation) 
1. ใหผูเรียนรายงานสรุปผลการศึกษาคนควาตอกลุม 
2. ใหผูเรียนบันทึกการเรียนรู 

1. หนังสือเรียน
รายวิชา การพัฒนา
แผนและโครงการ
อาชีพ (อช22001) 
บทที่ 2 
2. ใบงานที่ 8 

1. ตรวจผลงานจาก
การคนควาดวย
ตนเอง 
2. ตรวจการสงงาน
ที่มอบหมายใหทํา 
3. สังเกตการ
รายงาน 
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แผนการจัดการเรียนรู  
สาระการประกอบอาชีพ   รายวิชา: การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  รหัสวิชา: อช32001  : 3 หนวยกิต 
วิธีการเรียนรูดวยตนเอง    กศน. อําเภอเมืองยโสธร  สํานักงาน กศน. จังหวัดยโสธร 

ครั้งท่ี จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียน/เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู 
ส่ือและแหลง

เรียนรู 
การวัด 

และประเมินผล 
8 ผูเรียนเขาใจและสามารถ

ระบุทักษะที่มีความ
จําเปนตองฝกเพิ่มเติมเพื่อ
การมีรายได มีเงินออม
และมีทุนในการขยาย
อาชีพ 

เงินออมเปนปจจัยที่จะทาํให
เปาหมายซึ่งบุคคลกําหนดไวใน
อนาคตบรรลุจุดประสงค เชน 
กําหนดเปาหมายไววา จะตองมี
บาน เปนของตนเองในอนาคตให
ได เงินออมจะเปนปจจัยสําคัญที่
กําหนดเปาหมายที่วางไวเปนจริง
ข้ึนมาได 

ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดสภาพ ปญหา ความตองการ
ในการเรียนรู ( O : Orientation)   
1. ครูและผูเรียนสนทนาถึงเร่ือง ทักษะที่มีความ
จําเปนตองฝกเพิ่มเติมเพื่อการมีรายได มีเงินออมและ
มีทุนในการขยายอาชีพ 
2. ผูเรียนตอบคําถามเพื่อวัดความรูเดิม ดังนี ้
    - การออมคืออะไร 
    - นักศึกษามีวิธีออมเงินอยางไร 
ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาขอมูลและการจัดการเรียนรู 
(N : New ways of learning) 
1. ใหนักศึกษาศึกษาคนควาขอมูลจากหนังสือเรียน
วิชาการพฒันาแผนและโครงการอาชีพ  อช32001  
2.  ครูมอบ หมายงานใหผูเรียนไปศึกษาคนควาตาม
หัวขอที่กําหนดและจดบนัทึกลงสมุดบันทึกการเรียนรู
หัวขอที่กําหนดและจดบนัทึก 
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติและนาํไปประยุกต (I : 
Implementation) 
1. ใหผูเรียนสรุปผลการศึกษาคนควาและจัดทาํเปน
รายงานสงตามกําหนด 
2. ใหผูเรียนทําใบงานที่ 9  เร่ือง ทักษะการออมที่
จําเปนตองฝกเพิ่มเติม 
 

1.  หนังสือเรียน
รายวิชา การพัฒนา
แผนและโครงการ
อาชีพ  (อช22001) 
2. ใบงานที่ 9 เร่ือง 
ทักษะการออมที่
จําเปนตองฝก
เพิ่มเติม 

1. ตรวจผลงานจาก
การคนควาดวย
ตนเอง 
2. ตรวจการสงงาน
ที่มอบหมายใหทํา 
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ขั้นตอนที่ 4  ข้ันประเมินผล (E : Evaluation) 
1. ตอบคําถามจากใบงานที่ 9 ไดถูกตอง 
2. สงรายงานตามเวลาที่กําหนด 
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แผนการจัดการเรียนรู  
สาระการประกอบอาชีพ   รายวิชา: การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  รหัสวิชา: อช32001  : 3 หนวยกิต 
วิธีการเรียนรูดวยตนเอง    กศน. อําเภอเมืองยโสธร  สํานักงาน กศน. จังหวัดยโสธร 

ครั้งท่ี จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียน/เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู 
ส่ือและแหลง

เรียนรู 
การวัด 

และประเมินผล 
9 สามารถอธิบายทักษะที่มี

ความจําเปนตองฝก
เพิ่มเติมเพื่อการมีรายได มี
เงินออมและมีทุนในการ
ขยายอาชีพ ได 

การที่คนเรามี “เปาหมาย” อยาง
หนึ่งอยางใดในอนาคตกําหนดไว
อยางชัดเจนแนนอน ก็จะทาํให
เกิดความกระตือรือรน ที่จะเก็บ
ออมมากข้ึน เปาหมายของแตละ
บุคลอาจแตกตางกัน แลวแต
ความจําเปนและความตองการ
ของเขา และยังข้ึนอยูกับ 
ความหวังและความทะเยอทะยาน
ในชีวิต 

ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดสภาพ ปญหา ความตองการ
ในการเรียนรู ( O : Orientation)   
1.  ครูและผูเรียนสนทนาถึงเร่ือง ทักษะที่ฝกเพิ่มเติม
เพื่อการมีรายได มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ
และทบทวนความรูเดิม 
2.  ผูเรียนยกตัวอยางวิธีการออมที่ประสบความสําเร็จ  
เพื่อนํามาอภิปรายผลรวมกัน 
ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาขอมูลและการจัดการเรียนรู 
(N : New ways of learning) 
1. ใหนักศึกษาศึกษาคนควาขอมูลจากหนังสือเรียน
วิชาการพฒันาแผนและโครงการอาชีพ  อช32001  
2. ครูมอบหมายงานใหผูเรียนไปศึกษาคนควาตาม
หัวขอที่กําหนดและจดบนัทึกลงสมุดบันทึกการเรียนรู 
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติและนาํไปประยกุต (I : 
Implementation) 
1. ใหผูเรียนสรุปผลการศึกษาคนควาและจัดทาํเปน
รายงานสงตามกําหนด 
2. ใหผูเรียนทําใบงานที่ 10 เร่ือง  ทักษะที่ตองฝก
เพิ่มเติมในการออม 
ขั้นตอนที่ 4  ข้ันประเมินผล (E : Evaluation) 
1. ตอบคําถามจากแบบฝกหัดใบงานที่ 10  
2. สงรายงานตามเวลาที่กําหนด 

1. หนังสือเรียน
รายวิชา การพัฒนา
แผนและโครงการ
อาชีพ  (อช22001) 
2. ใบงานที่ 10 
เร่ือง ทักษะที่ตองฝก
เพิ่มเติมในการออม 

1.  สังเกต
กระบวนการมีสวน
รวม 
2.  ผลงานจากการ
คนควาดวยตนเอง 
3.  สอบถาม 
4.  การสงงานที่
มอบหมายใหทํา 
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แผนการจัดการเรียนรู  
สาระการประกอบอาชีพ   รายวิชา: การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  รหัสวิชา: อช32001  : 3 หนวยกิต 
วิธีการเรียนรูดวยตนเอง    กศน. อําเภอเมืองยโสธร  สํานักงาน กศน. จังหวัดยโสธร 

ครั้งท่ี จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียน/เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู 
ส่ือและแหลง

เรียนรู 
การวัด 

และประเมินผล 
10 1. วิเคราะหปจจัยการ

ผลิตตามความตองการ
และคุณภาพของตลาดได 
2. ระบุกระบวนการผลิต
ใหผลิตภัณฑมีคุณภาพ
ตามความตองการของ
ตลาดได 

ปจจัยการผลิต (factors of 
production) หมายถึง สิ่งตางๆที่
ผูผลิตนํามาผานกระบวนการผลติ 
ข้ึนเปนสนิคาหรือบริการเพื่อ
ตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภค ในทางเศรษฐศาสตร 

ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดสภาพ ปญหา ความตองการ
ในการเรียนรู ( O : Orientation)   
1. ครูและผูเรียนสนทนาถึงเร่ือง ปจจัยและข้ันตอน
การผลิต 
-  นักศึกษาเคยผลิตอาหารหรือสินคาอ่ืนๆ ไปขาย
หรือไม  
-  นักศึกษาเคยสังเกตกระบวนการผลิตสนิคาอะไรบาง 
และมีข้ันตอนอยางไร 
     2.  ผูเรียนยกตัวอยางกระบวนการผลิตสินคา 1 
ตัวอยาง เพื่อนํามาอภิปรายผลรวมกัน 
ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาขอมูลและการจัดการเรียนรู 
(N : New ways of learning) 
1. ใหนักศึกษาศึกษาคนควาขอมูลจากหนังสือเรียน
วิชาการพฒันาแผนและโครงการอาชีพ  อช32001  
2. ครูมอบหมายงานใหผูเรียนไปศึกษาคนควาตาม
หัวขอที่กําหนดและจดบนัทึกลงสมุดบันทึกการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 

1. หนังสือเรียน
รายวิชา การพัฒนา
แผนและโครงการ
อาชีพ  (อช22001) 
2. ใบงานที่ 11 
เร่ือง  ปจจัยและ
ข้ันตอนการผลิต 

1.  สังเกต
กระบวนการมีสวน
รวม 
2.  ผลงานจากการ
คนควาดวยตนเอง 
3.  สอบถาม 
4.  การสงงานที่
มอบหมายใหทํา 
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ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติและนาํไปประยกุต (I : 
Implementation) 
1. ตอบคําถามจากแบบฝกหัดใบงานที่ 11 ไดถูกตอง 
2. สงรายงานตามเวลาที่กําหนดการผลิต 
ขั้นตอนที่ 4  ข้ันประเมินผล (E : Evaluation) 
1. ตอบคําถามจากแบบฝกหัดใบงานที่ 10  
2. สงรายงานตามเวลาที่กําหนด 
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แผนการจัดการเรียนรู  
สาระการประกอบอาชีพ   รายวิชา: การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  รหัสวิชา: อช32001  : 3 หนวยกิต 
วิธีการเรียนรูดวยตนเอง    กศน. อําเภอเมืองยโสธร  สํานักงาน กศน. จังหวัดยโสธร 

ครั้งท่ี จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียน/เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู 
ส่ือและแหลง

เรียนรู 
การวัด 

และประเมินผล 
11 สารมารถระบผุลผลิต

พอเพียงตอการมีรายได มี
เงินออมและมีทุนในการ
ขยายอาชีพ 

ในระบบการผลิตโดยทั่วไป มีกล
ไกลพื้นฐาน เหมือนกับระบบ
ทั่วๆไป มี 3 สวน ดวยกัน คือ 
ปจจัยการผลิต (Input) ไดแก คน 
(Man) วัตถุดิบตางๆ (Materials) 
เคร่ืองจักร (Machines) พลังงาน 
(Energy) เงิน (Money) ขาวสาร
ขอมูล (Information) สวน 
กระบวนการผลิต (Process) 
ไดแก การเตรียมวัตถุดิบตางๆ 
การนําสวนประกอบตางๆ เขา
ดวยกัน การสรางรูปทรง การ
ตกแตง และสวนที่เปนผลผลิต 
(Output) ไดแก ผลิตภัณฑ
สําเร็จรูป (Products) ซ่ึงผลผลติ
จะออกมา ในรูปของสินคา หรือ
บริการ 

ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดสภาพ ปญหา ความตองการ
ในการเรียนรู ( O : Orientation)   
1. ครูและผูเรียนสนทนาถึงเร่ือง ระบบการผลิต 
-  นักศึกษาอธิบายความหมายตามความเขาใจของ 
ระบบการผลิต  
-  นักศึกษาคิดวาระบบการผลิต ข้ันตอนใดสําคัญทีสุ่ด 
2. ผูเรียนยกตัวอยางกระบวนการผลิตสนิคา 1 
ตัวอยาง เพื่อนํามาอภิปรายผลรวมกัน 
ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาขอมูลและการจัดการเรียนรู 
(N : New ways of learning) 
1. ใหนักศึกษาศึกษาคนควาขอมูลจากหนังสือเรียน
วิชาการพฒันาแผนและโครงการอาชีพ  อช32001  
2. ครูมอบหมายงานใหผูเรียนไปศึกษาคนควาตาม
หัวขอที่กําหนดและจดบนัทึกลงสมุดบันทึกการเรียนรู
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติและนาํไปประยกุต (I : 
Implementation) 
1. ใหผูเรียนสรุปผลการศึกษาคนควาและจัดทาํเปน
รายงานสงตามกําหนด 
2. ใหผูเรียนทําใบงานที่ 12 เร่ือง  ระบบการผลิต
ขั้นตอนที่ 4  ข้ันประเมินผล (E : Evaluation) 
1. ทําแบบฝกหัดใบงานที่ 10  
2. สงรายงานตามเวลาที่กําหนด 

1. หนังสือเรียน
รายวิชา การพัฒนา
แผนและโครงการ
อาชีพ  (อช22001) 
2. ใบงานที่ 12 
เร่ือง ระบบการผลิต 

1. สังเกต
กระบวนการมีสวน
รวม 
2. ผลงานจากการ
คนควาดวยตนเอง 
3. การสงงานที่
มอบหมายใหทํา 
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แผนการจัดการเรียนรู  
สาระการประกอบอาชีพ   รายวิชา: การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  รหัสวิชา: อช32001  : 3 หนวยกิต 
วิธีการเรียนรูดวยตนเอง    กศน. อําเภอเมืองยโสธร  สํานักงาน กศน. จังหวัดยโสธร 

ครั้งท่ี จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียน/เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู 
ส่ือและแหลง

เรียนรู 
การวัด 

และประเมินผล 
12 ผูเรียนสามารถระบุความ

ตองการผลิตภัณฑและ
คุณภาพตามความตองการ
ของลูกคาได 

การควบคุมคุณภาพ  ไมไดจาํกัด
อยูกับฝายใดฝายหนึ่งเทานัน้  
จะตองทําเปนระบบทั้งองคการ
ตั้งแตการควบคุมระดับนโยบาย
การออกแบบผลิตภัณฑใหมี
คุณภาพตามที่กําหนด  ตลอดทัง้
การควบคุมคุณภาพในการผลิต  
ซึ่งประกอบดวย  3  ข้ันตอน  คือ  
   (1)  การตรวจสอบคุณภาพ
วัตถุดิบ 
   (2)  การควบคุมการผลติใน
กระบวนการผลิต    
   (3)  การตรวจสอบคุณภาพของ
ผลิตภัณฑทีท่ําสําเร็จรูปแลว
ประโยชนอันเกิดจากการควบคุม
คุณภาพ 

ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดสภาพ ปญหา ความตองการ
ในการเรียนรู ( O : Orientation)   
-  ครูและนักศึกษาสนทนา และอภิปรายเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑตางๆที่รูจักหรือผลิตในหมูบาน 
-  นักศึกษาตอบคําถามความรูเดิมเก่ียวกับผลิตภัณฑ
ตางๆที่รูจักหรือผลิตในหมูบาน 
 1. นักศึกษาคิดวาคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑมีลักษณะ
อยางไร  
 2. นักศึกษาคิดวาการควบคุมคุณภาพสินคามี
ประโยชนอยางไร 
 3. นักศึกษาเคยผลิตสนิคาเพื่อจําหนายหรือไม และมี
การควบคุมคุณภาพอยางไร 
-  ครูและนักศึกษารวมกันอภิปรายรูปแบบความ
ตองการผลิตภัณฑและการควบคุมคุณภาพของสมาชิก
ในหมูบาน 
ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาขอมูลและการจัดการเรียนรู 
(N : New ways of learning) 
1.  ใหนักศึกษาศึกษาคนควาขอมูลจากหนังสือเรียน
วิชาการพฒันาแผนและโครงการอาชีพ  อช32001 /
อินเตอรเน็ต / แหลงเรียนรู  เก่ียวกับวิเคราะหความ
ตองการผลิตภัณฑและการควบคุมคุณภาพ 

1. หนังสือเรียน
รายวิชา การพัฒนา
แผนและโครงการ
อาชีพ  (อช22001) 
อินเตอรเน็ต 
หองสมุดประชาชน 
2. ใบงานที่ 13  
เร่ือง  วิเคราะห
ความตองการ
ผลิตภัณฑและการ
ควบคุมคุณภาพ 
 

1. สังเกต
กระบวนการมีสวน
รวม 
2.  ผลงานจากการ
คนควาดวยตนเอง
และงานกลุม 
3.  สอบถาม 
4.  การสงงานที่
มอบหมายใหทํา 
5.  การนําเสนอ
ผลงาน 
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2.  ครูมอบหมายงานใหผูเรียนไปศึกษาคนควาตาม
หัวขอที่กําหนดและจดบนัทึกลงสมุดบันทึกการเรียนรู 
3.  แบงกลุมกลุมละ 4 – 5 คน เพื่ออภิปรายผลจาก
การศึกษาและรวมกันระดมความคิดสราง mine map 
เพื่อสรุปองคความรู 
4.  ครูและนักศึกษารวมอภิปรายผลการเรียนรูรวมกัน
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติและนาํไปประยกุต (I : 
Implementation) 
1. ใหผูเรียนสรุปผลการศึกษาคนควาและจัดทาํเปน
รายงานสงตามกําหนด 
2. ใหผูเรียนทําใบงานที่ 13 เร่ือง  วิเคราะหความ
ตองการผลิตภัณฑและการควบคุมคุณภาพ 
3. นักศึกษานําเสนอผลงานกลุมหนาชัน้เรียน 
4. ครูและนักศึกษาโตตอบสนทนาคําถามรวมกัน
ขั้นตอนที่ 4  ข้ันประเมินผล (E : Evaluation) 
1. ตอบคําถามจากแบบฝกหัดใบงานที่ 13 ไดถูกตอง 
2.  สงรายงานตามเวลาที่กําหนด 
3.  ผลงานกลุม 
4.  การนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรู  
สาระการประกอบอาชีพ   รายวิชา: การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  รหัสวิชา: อช32001  : 3 หนวยกิต 
วิธีการเรียนรูดวยตนเอง   กศน. อําเภอเมืองยโสธร  สํานักงาน กศน. จังหวัดยโสธร 

ครั้งท่ี จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียน/เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู 
ส่ือและแหลง

เรียนรู 
การวัด 

และประเมินผล 
13 สารมารถระบผุลผลิต

พอเพียงตอการมีรายได มี
เงินออมและมีทุนในการ
ขยายอาชีพ 

ชองทางการตลาด คือชดุของ
แนวทางปฏิบัติหรือกิจกรรมที่
จําเปนในการถายโอนความเปน
เจาของสินคาและการเคลื่อนยาย
สินคา จากจุดที่เกิดการผลิตไป
จนถึงจุดที่เกิดการบริโภค ซึ่ง
ประกอบดวยสถาบันทั้งหมดและ
กิจกรรมทางการตลาดทัง้หมดใน
กระบวนการทางการตลาด 
ชองทางการตลาดเปนเคร่ืองมือที่
มีประโยชนอยางหนึ่งสาํหรับการ
จัดการ 

ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดสภาพ ปญหา ความตองการ
ในการเรียนรู ( O : Orientation)   
1. ครูและผูเรียนสนทนาถึงเร่ือง กระบวนการผลิตให
ผลิตภัณฑมีคุณภาพตามความตองการของตลาด 
-  จะผลิตใหผลติภัณฑมีคุณภาพตามที่ตลาดตองการ
นั้นทาํอยางไร 
-  ตลาดตองการสนิคาที่มีลักษณะอยางไร 
-  สินคาแตละประเภทมีตลาดรองรับแตกตางการ
อยางไรบาง (ยกตัวอยางสนิคาเพื่ออภิปรายรวมกัน) 
2.  ผูเรียนตอบคําถามเพื่อวัดความรูเดิม ดังนี ้
-  ใหนักศึกษายกตัวอยางสินคาบางชนิด  และคิดวา
สินคาชนิดนั้นเหมาะสมสาํหรับการขายรูปแบบใด 
-  นักศึกษาคิดวาตลาดแบบใดที่เปนชองทางการ
กระจายสินคาไดดีที่สุด 
ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาขอมูลและการจัดการเรียนรู 
(N : New ways of learning) 
1. ใหนักศึกษาศึกษาคนควาขอมูลจากหนังสือเรียน
วิชาการพฒันาแผนและโครงการอาชีพ  อช32001  
2. ครูมอบหมายงานใหผูเรียนไปศึกษาคนควาตาม
หัวขอที่กําหนดและจดบนัทึกลงสมุดบันทึกการเรียนรู 
 
 

1. หนังสือเรียน
รายวิชา การพัฒนา
แผนและโครงการ
อาชีพ  (อช22001) 
2. ใบงานที่ 14  
เร่ือง ชองทาง
การตลาด 

1. ผลงานจากการ
คนควาดวยตนเอง 
2. การสงงานที่
มอบหมายใหทํา 
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ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติและนาํไปประยกุต (I : 
Implementation) 
1. ใหผูเรียนสรุปผลการศึกษาคนควาและจัดทาํเปน
รายงานสงตามกําหนด 
2. ใหผูเรียนทําใบงานที่ 14  เร่ือง ชองทางการตลาด
ขั้นตอนที่ 4  ข้ันประเมินผล (E : Evaluation) 
1. ตอบคําถามจากแบบฝกหัดใบงานที่ 14 ไดถูกตอง 
2. สงรายงานตามเวลาที่กําหนด 
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แผนการจัดการเรียนรู  
สาระการประกอบอาชีพ   รายวิชา: การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  รหัสวิชา: อช32001  : 3 หนวยกิต 
วิธีการเรียนรูดวยตนเอง    กศน. อําเภอเมืองยโสธร  สํานักงาน กศน. จังหวัดยโสธร 

ครั้งท่ี จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียน/เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู 
ส่ือและแหลง

เรียนรู 
การวัด 

และประเมินผล 
14 ผูเรียนสามารถอธิบาย

วิธีการสงเสริมการขายได 
ผูเรียนสามารถจดบันทึก
การขายเพื่อขยายกลุม
ลูกคาได 

การทําบัญชีรายรับ-รายจาย 
หมายถึง  การจดบันทึกรายการ
ขอมูลดานการเงินของการ
ปฏิบัติงาน ทัง้ที่เก่ียวกับรายการที่
รับเขามาและรายการที่ตองจาย
ออกไป เพื่อใหมีขอมูลที่เก่ียวของ
ทางดานการเงิน ตลอดจนผลของ
การดําเนินงานนั้นไววาคงเหลือ
เงินหรือไม จํานวนเทาไร  และ
เปรียบเทียบผลการดําเนนิกิจการ
วาไดกําไร หรือขาดทุนเพียงไร 

ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดสภาพ ปญหา ความตองการ
ในการเรียนรู ( O : Orientation)   
1. ครูและผูเรียนสนทนาถึงเร่ือง การสงเสริมการขาย
และการจดบนัทึกการขาย 
-  การขายสินคาที่ดีควรคํานึงถึงอะไรบาง 
-  สิ่งที่จะสงเสริมใหการขายประสบความสาํเร็จนั้นมี
อะไรบาง 
2. ผูเรียนตอบคําถามเพื่อวัดความรูเดิม ดังนี ้
-  ใหนักศึกษายกตัววิธีการขายสินคาทีด่ีในความคิด
ของนักศึกษาเปนอยางไร 
-  นักศึกษาคิดวาการจดบันทึกการขายมีความสาํคัญ
อยางไร 
ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาขอมูลและการจัดการเรียนรู 
(N : New ways of learning) 
1. ใหนักศึกษาศึกษาคนควาขอมูลจากหนังสือเรียน
วิชาการพฒันาแผนและโครงการอาชีพ  อช32001  
2. ครูมอบหมายงานใหผูเรียนไปศึกษาคนควาตาม
หัวขอที่กําหนดและจดบนัทึกลงสมุดบันทึกการเรียนรู 
 
 
 
 

1. หนังสือเรียน
รายวิชา การพัฒนา
แผนและโครงการ
อาชีพ  (อช22001) 
2. ใบงานที่ 15  
เร่ือง การสงเสริม
การขายและการจด
บันทึกการขาย 

1. ผลงานจากการ
คนควาดวยตนเอง 
2. การสงงานที่
มอบหมายใหทํา 
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ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติและนาํไปประยกุต (I : 
Implementation) 
1. ใหผูเรียนสรุปผลการศึกษาคนควาและจัดทาํเปน
รายงานสงตามกําหนด 
2. ใหผูเรียนทําใบงานที่ 15  เร่ือง การสงเสริมการ
ขายและการจดบันทึกการขาย 
ขั้นตอนที่ 4  ข้ันประเมินผล (E : Evaluation) 
1. ตอบคําถามจากแบบฝกหัดใบงานที่ 15 ไดถูกตอง 
2. สงรายงานตามเวลาที่กําหนด 
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แผนการจัดการเรียนรู  
สาระการประกอบอาชีพ   รายวิชา: การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  รหัสวิชา: อช32001  : 3 หนวยกิต 
วิธีการเรียนรูดวยตนเอง   กศน. อําเภอเมืองยโสธร  สํานักงาน กศน. จังหวัดยโสธร 

ครั้งท่ี จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียน/เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู 
ส่ือและแหลง

เรียนรู 
การวัด 

และประเมินผล 
15 1. ผูเรียนสามารถ

วิเคราะหการจดบันทึกเพื่อ
ระบุกลุมเปาหมายเพื่อ
ขยายการตลาดได 
2. ผูเรียนสามารถ
วิเคราะหการจดบันทึกเพื่อ
ระบุผลิตภัณฑที่ตลาด
ตองการได 

การบัญชี (Book Keeping) 
หมายถึง การจดบันทึกเหตุการณ
ตาง ๆ เก่ียวกับการรับ - จายเงนิ 
หรือสิ่งของที่กําหนดมูลคาเปนเงิน
ไวเปนหลักฐานไวในสมุดบัญชี
อยางสม่ําเสมอ  จัดแยกประเภท
ตาง ๆ ใหเปนระเบียบถูกตองตาม
หลักการ และแสดงผลการ
ดําเนินงาน และฐานะการเงนิของ
กิจการในระยะเวลาหนึง่ได 
เพื่อใหเปนประโยชนตอการ
ดําเนินงาน ตลอดจนการวิเคราะห
ผลการดําเนนิงานนั้น ซึ่งการบญัชี
นี้เปนสวนหนึ่งของวชิาการบัญชี 
(Accounting) 

ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดสภาพ ปญหา ความตองการ
ในการเรียนรู ( O : Orientation)   
1. ครูทบทวนความรูเดิมทีน่ักศึกษาไดเรียนรูผาน
มาแลวและรวมสนทนากับผูเรียนถึงเร่ือง ความรู
เบื้องตนเก่ียวกับ ระบบบัญชีและการจดบันทกึเพือ่
ระบุกลุมเปาหมาย 
-  การจดบันทึกการขายมีประโยชนอยางไร 
2.  ผูเรียนตอบคําถามเพื่อวัดความรูเดิม ดังนี ้
-  ใหนักศึกษาบอกวิธีการจดบันทึกการขายเพื่อ
กําหนดกลุมเปาหมาย 
-  นักศึกษาคิดวาการจดบันทึกการขายมีความสาํคัญ
อยางไร 
ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาขอมูลและการจัดการเรียนรู 
(N : New ways of learning) 
1. ใหนักศึกษาศึกษาคนควาขอมูลจากหนังสือเรียน
วิชาการพฒันาแผนและโครงการอาชีพ  อช32001  
2. ครูมอบหมายงานใหผูเรียนไปศึกษาคนควาตาม
หัวขอที่กําหนดและจดบนัทึกลงสมุดบันทึกการเรียนรู
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติและนาํไปประยกุต (I : 
Implementation) 
1. ใหผูเรียนสรุปผลการศึกษาคนควาและจัดทาํเปน
รายงานสงตามกําหนด 

1. หนังสือเรียน
รายวิชา การพัฒนา
แผนและโครงการ
อาชีพ  (อช22001) 
2. ใบงานที่ 16  
เร่ือง ความรูเบื้องตน
เก่ียวกับระบบบญัชี
และการจดบนัทึก
เพื่อระบุ
กลุมเปาหมาย 

1. ผลงานจากการ
คนควาดวยตนเอง 
2. การสงงานที่
มอบหมายใหทํา 
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2. ใหผูเรียนทําใบงานที่ 16  เร่ือง ความรูเบื้องตน
เก่ียวกับระบบบญัชีและการจดบันทึกเพื่อระบุ
กลุมเปาหมาย 
ขั้นตอนที่ 4  ข้ันประเมินผล (E : Evaluation) 
1. ตอบคําถามจากแบบฝกหัดใบงานที่ 16 ไดถูกตอง 
2. สงรายงานตามเวลาที่กําหนด 
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แผนการจัดการเรียนรู  
สาระการประกอบอาชีพ   รายวิชา: การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  รหัสวิชา: อช32001  : 3 หนวยกิต 
วิธีการเรียนรูดวยตนเอง   กศน. อําเภอเมืองยโสธร  สํานักงาน กศน. จังหวัดยโสธร 

ครั้งท่ี จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียน/เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู 
ส่ือและแหลง

เรียนรู 
การวัด 

และประเมินผล 
16 ผูเรียนสามารถวิเคราะห

รายรับ-รายจาย  เพื่อลด
รายจาย  เพิ่มรายได 

บัญชีครัวเรือน มิไดหมายถึง การ
ทําบัญชีหรือบันทึกรายรับรายจาย
ประจําวนัเทานั้น แตอาจหมายถึง
การบันทึกขอมูลดานอ่ืน ๆ ใน
ชีวิต ในครอบครัว เปนตน ของ
เราไดดวย เชน บัญชีทรัพยสนิ 
พันธุพืช พนัธุไม ในบานเราใน
ชุมชนเรา บัญชีความรูความคิด
ของเรา บัญชีผูทรงคุณ ผูรูใน
ชุมชนเรา บัญชีเด็กและเยาชน
ของเรา บัญชีภูมิปญญาดานตาง 
ๆ ของเรา เปนตน 

ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดสภาพ ปญหา ความตองการ
ในการเรียนรู ( O : Orientation)   
-  ครูและนักศึกษาสนทนาและอภิปรายเก่ียวกับ
รายรับรายจาย 
-  รายรับรายจายคืออะไรและมคีวามสําคัญอยางไร 
-  นักศึกษาตอบคําถามความรูเดิมเก่ียวกับรายรับ
รายจาย 
1.  นักศึกษาเคยทําบัญชีรายรับรายจายหรือไม  
อยางไร 
2.  นักศึกษาคิดวาการทาํบัญชรีายรับรายจายสามารถ
ทําไดในงานลักษณะใดบาง หรือใชในชีวิตประจําวนั
อยางไร 
-  ครูและนักศึกษารวมกันอภิปรายรูปแบบการทํา
รายรับรายจาย 
ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาขอมูลและการจัดการเรียนรู 
(N : New ways of learning) 
1. ใหนักศึกษาศึกษาคนควาขอมูลจากหนังสือเรียน
วิชาการพฒันาแผนและโครงการอาชีพ  อช32001 
หนาที่ 88-94 /อินเตอรเน็ต / แหลงเรียนรู  เก่ียวกับ
การทํารายรับรายจาย 
 
 

1. หนังสือเรียน
รายวิชา การพัฒนา
แผนและโครงการ
อาชีพ  (อช22001) 
2. ใบงานที่ 16  
เร่ือง ความรูเบื้องตน
เก่ียวกับระบบบญัชี
และการจดบนัทึก
เพื่อระบุ
กลุมเปาหมาย 

1. ผลงานจากการ
คนควาดวยตนเอง 
2. การสงงานที่
มอบหมายใหทํา 
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2. ครูมอบหมายงานใหผูเรียนไปศึกษาคนควาตาม
หัวขอที่กําหนดและจดบนัทึกลงสมุดบันทึกการเรียนรู 
3. แบงกลุมกลุมละ 4 – 5 คน  เพื่ออภิปรายผลจาก
การศึกษาและรวมกันระดมความคิดสราง mine map 
เพื่อสรุปองคความรู 
4. ครูและนักศึกษารวมอภิปรายผลการเรียนรูรวมกัน 
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติและนาํไปประยกุต (I : 
Implementation) 
1. ใหผูเรียนสรุปผลการศึกษาคนควาและจัดทาํเปน
รายงานสงตามกําหนด 
2. ใหผูเรียนทําใบงานที่ 17 เร่ือง  การทํารายรับ
รายจาย 
3. นักศึกษานําเสนอผลงานกลุมหนาชัน้เรียน 
4. ครูและนักศึกษาโตตอบสนทนาคําถามรวมกัน 
ขั้นตอนที่ 4  ข้ันประเมินผล (E : Evaluation) 
1. ตอบคําถามจากแบบฝกหัดใบงานที่ 17 ไดถูกตอง 
2. สงรายงานตามเวลาที่กําหนด 
3. ผลงานกลุม 
4. การนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรู  
สาระการประกอบอาชีพ   รายวิชา: การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  รหัสวิชา: อช32001  : 3 หนวยกิต 
วิธีการเรียนรูดวยตนเอง    กศน. อําเภอเมืองยโสธร  สํานักงาน กศน. จังหวัดยโสธร 

ครั้งท่ี จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียน/เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู 
ส่ือและแหลง

เรียนรู 
การวัด 

และประเมินผล 
17 ผูเรียนสามารถบอกวิธี

พัฒนาระบบการบัญชีได 
การพัฒนาระบบการบัญชี  
เร่ิมตนจากการการจดบนัทึก คือ
การเขียนขอความ เพื่อชวยในการ
จํา เปนเคร่ืองมือในการรวบรวม
ความรูที่อาน ประมวลความคิด
หลังจากการอาน และเพื่อได
กรอบความคิดในเนื้อหาสาระ
สําหรับการอานตอไป การจด
บันทึกมีประโยชนมาก ใน
การศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะ
อยางยิง่การศึกษาดวยตนเองตาม
ระบบการ สอนทางไกล เพราะ
ผูเรียนตองคนควาหาความรูดวย
ตนเองจากการอาน 

ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดสภาพ ปญหา ความตองการ
ในการเรียนรู ( O : Orientation)   
1. ครูทบทวนความรูเดิมทีน่ักศึกษาไดเรียนรูผาน
มาแลวและรวมสนทนากับผูเรียนถึงเร่ือง การพัฒนา
ระบบบัญช ี
- การพัฒนาระบบบัญชีควรทําสวนไหน 
2. ผูเรียนตอบคําถามเพื่อวัดความรูเดิม ดังนี ้
- ใหนักศึกษาบอกวิธีการจดบันทึกการขายที่นักศึกษา
เคยทํา 
- นักศึกษาคิดวาการจดบันทึกการขายมีความสาํคัญ
อยางไร 
ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาขอมูลและการจัดการเรียนรู 
(N : New ways of learning) 
1. ใหนักศึกษาศึกษาคนควาขอมูลจากหนังสือเรียน
วิชาการพฒันาแผนและโครงการอาชีพ  อช32001  
2.  ครูมอบหมายงานใหผูเรียนไปศึกษาคนควาตาม
หัวขอที่กําหนดและจดบนัทึกลงสมุดบันทึกการเรียนรู 
 
 
 
 
 

1. หนังสือเรียน
รายวิชา การพัฒนา
แผนและโครงการ
อาชีพ  (อช22001) 
2. ใบงานที่ 18  
เร่ือง การพัฒนา
ระบบบัญช ี

1. สังเกต
กระบวนการมีสวน
รวม 
2. ผลงานจากการ
คนควาดวยตนเอง 
3. สอบถาม 
4. การสงงานที่
มอบหมายใหทํา 
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ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติและนาํไปประยกุต (I : 
Implementation) 
1. ใหผูเรียนสรุปผลการศึกษาคนควาและจัดทาํเปน
รายงานสงตามกําหนด 
2. ใหผูเรียนทําใบงานที่ 18  เร่ือง การพัฒนาระบบ
บัญช ี
ขั้นตอนที่ 4  ข้ันประเมินผล (E : Evaluation) 
1. ตอบคําถามจากแบบฝกหัดใบงานที่ 18 ไดถูกตอง 
2. สงรายงานตามเวลาที่กําหนด 
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แผนการจัดการเรียนรู  
สาระการประกอบอาชีพ   รายวิชา: การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  รหัสวิชา: อช32001  : 3 หนวยกิต 
วิธีการเรียนรูดวยตนเอง   กศน. อําเภอเมืองยโสธร  สํานักงาน กศน. จังหวัดยโสธร 

ครั้งท่ี จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียน/เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู 
ส่ือและแหลง

เรียนรู 
การวัด 

และประเมินผล 
18 1. ผูเรียนสามารถพัฒนา

แผนและโครงการพัฒนา
อาชีพใหมีรายได   
2. ผูเรียนสามารถมีเงิน
ออม 
3. ผูเรียนสามารถมีทนุใน
การขยายอาชีพ 

โครงการ คือ การวางแผน
ลวงหนาที่จัดทาํข้ึนอยางมีระบบ
ประกอบดวยกิจกรรมยอยหลาย
กิจกรรมที่ ตองใชทรัพยากรใน
การดําเนินงาน และคาดหวังที่จะ
ไดผลตอบแทนอยางคุมคาแตละ
โครงการมีเปาหมาย เพื่อการผลติ
หรือการใหบริการเพื่อเพิ่มพูน
สมรรถภาพของแผนงาน ดังนั้น
โครงการ จึงเปนสวนสําคัญสวน
หนึ่ง ของการวางแผนที่จะทําให
องคกรบรรลุวัตถุประสงคตาม
เปาหมาย 

ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดสภาพ ปญหา ความตองการ
ในการเรียนรู ( O : Orientation)   
-  ครูและนักศึกษาสนทนาและอภิปรายเก่ียวกับการ
พัฒนาแผนและโครงการพฒันาอาชีพใหมีรายได มีเงิน
ออมและมีทุนในการขยายอาชพี 
-  การพัฒนาโครงการอาชพีมีความสําคัญอยางไร 
-  เงินออมสามารถออมจากสวนใดบาง 
-  นักศึกษาคิดวาการพฒันาอาชีพควรทําอยางไรบาง 
-  นักศึกษามีวิธีในการออมอยางไร 
-  นักศึกษาจะใชเงนิออมที่ไดทาํอะไรบาง 
ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาขอมูลและการจัดการเรียนรู 
(N : New ways of learning) 
1. ใหนักศึกษาศึกษาคนควาขอมูลจากหนังสือเรียน
วิชาการพฒันาแผนและโครงการอาชีพ  อช32001           
/อินเตอรเน็ต / แหลงเรียนรู  เก่ียวกับการพัฒนาแผน
และโครงการพัฒนาอาชีพใหมีรายได มีเงนิออมและมี
ทุนในการขยายอาชีพ 
2. ครูมอบหมายงานใหผูเรียนไปศึกษาคนควาตาม
หัวขอที่กําหนดและจดบนัทึกลงสมุดบันทึกการเรียนรู 
3. แบงกลุมกลุมละ 4 – 5 คน  เพื่ออภิปรายผลจาก
การศึกษาและรวมกันระดมความคิดสราง mine map 
เพื่อสรุป องคความรู 

1. หนังสือเรียน
รายวิชา การพัฒนา
แผนและโครงการ
อาชีพ (อช22001) 
2.  อินเตอรเน็ต 
3.  หองสมุด
ประชาชน 
4.  ใบงานที่ 19 
เร่ือง  การพัฒนา
แผนและโครงการ
พัฒนาอาชีพใหมี
รายได  มีเงินออม
และมีทุนในการ
ขยายอาชีพ 

1.สังเกต
กระบวนการมีสวน
รวม 
2. ผลงานจากการ
คนควาดวยตนเอง
และงานกลุม 
3. สอบถาม 
4. การสงงานที่
มอบหมายใหทํา 
5. การนําเสนอ
ผลงาน 
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4. ครูและนักศึกษารวมอภิปรายผลการเรียนรูรวมกัน 
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติและนาํไปประยกุต (I : 
Implementation) 
1. ใหผูเรียนสรุปผลการศึกษาคนควาและจัดทาํเปน
รายงานสงตามกําหนด 
2.  ใหผูเรียนทําใบงานที่ 19 เร่ือง  การพัฒนาแผน
และโครงการพัฒนาอาชีพใหมีรายได มีเงนิออมและมี
ทุนในการขยายอาชีพ 
3. นักศึกษานําเสนอผลงานกลุมหนาชัน้เรียน 
4. ครูและนักศึกษาโตตอบสนทนาคําถามรวมกัน 
ขั้นตอนที่ 4  ข้ันประเมินผล (E : Evaluation) 
1. ตอบคําถามจากแบบฝกหัดใบงานที่ 19 ไดถูกตอง 
2. สงรายงานตามเวลาที่กําหนด 
3. ผลงานกลุม 
4. การนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 
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คณะผูจัดทํา 
 
 
ท่ีปรึกษา 
นายเจียม ขันเงิน    ผูอํานวยการ กศน. อําเภอเมืองยโสธร 
 
ยกราง-จัดทํา 
นายบรรลุ  ทองเข็ม   คร ูวิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ 
นางสาวจีรภา สุทธิมาตย   ครผููชวย 
 
ตรวจสอบ/แกไขขอมูล 
นายนพรัตน เดชพันธ   ครอูาสาสมัคร กศน.  
นายกิตติพศ ยาวะโนภาส   ครอูาสาสมัคร กศน. 
นางสาวจีรนันท กกแกว   ครอูาสาสมัคร กศน. 
นางดวงมณี ตาลศรี   ครอูาสาสมัคร กศน. 
คร ูกศน. ตําบล ทุกตําบล 
 
ออกแบบปก/จดัรูปเลม 
นายบรรลุ  ทองเข็ม   คร ูวิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ 
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เอกสารอางอิง 

 
1. หนังสือแบบเรียนรายวิชาทักษะการเรียนรู : ทร 21001 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน   
    สํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
2. หนังสือแบบเรียนรายวิชาศิลปศึกษา : ทช21003 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
    สํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
3. หนังสือแบบเรียนรายวิชาศาสนาและหนาท่ีพลเมือง  : สค21002 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
    สํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
4. หนังสือแบบเรียนรายวิชาพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม : สค21003 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
    สํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
5. หนังสือแบบเรียนรายวิชาการพัฒนาแผนและโครงงานอาชีพ : อช22001 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
    สํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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 แผนจัดกจิกรรมการเรียนรู้:  
 บันทึกไว้ที่ www.krubanlu.com 
 
 
 
 


