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ทักษะการเรียนรู 

สาระทักษะการเรียนรู เปนสาระเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียนในดาน การเรียนรู 

ดวยตนเอง  การใชแหลงเรียนรู การจัดการความรู การคิดเปน และการวิจัยอยางงาย โดยมี

วัตถุประสงค เพื่อใหผูเรียนสามารถกําหนดเปาหมาย วางแผนการเรียนรูดวยตนเอง เขาถึงและเลือกใชแหลง

เรียนรู จัดการ ความรู  กระบวนการแกปญหา และตัดสินใจอยางมีเหตุผล ที่สามารถใชเปนเคร่ืองมือในการ

ชี้นาํตนเองใน การเรยีนรู และการประกอบอาชีพใหสอดคลองกบัหลักการพื้นฐาน และการพัฒนา 5 ศักยภาพ

ของพื้นที่ใน 5 กลุมอาชีพ คือ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสรางสรรค การอํานวยการ 

(การบรหิาร จัดการและบริการ) ตามยุทธศาสตร กระทรวงศึกษาธิการ ไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)
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ผังมโนทัศน 

ระดับประถมศึกษา 

            

 

 

 

  

ทบทวนความเขาใจความเชื่อพืนฐานทางการศึกษาผูใหญ
การศึกษานอกระบบ การเชื่อมโยงไปสูการเรียนรู ความหมาย
ความสําคัญของการคิดเปน
การฝกทักษะในการพิจาณาขอมูล และการนําไปใช              
การฝกปฏิบัติการคิด การตัดสนิใจอยางเปนระบบในการแกปญหา
ศึกษาทําความเขาใจกับความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ 
การศึกษานอกระบบการเชื่อมโยงไปสูการเรียนรูเรื่อง
ความหมายความสําคัญของการคิดเปน และศักยภาพการ
ประกอบอาชีพในดาน
- ศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่
- ศักยภาพของพื้นที่ตามสภาพภูมิอากาศ
- ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลที่ตั้งของแตละพื้นที่

ทักษะการเรียนรู 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 5 กลุมอาชีพใหม 

มาตรฐานที่ 1.2  

การใชแหลงเรียนรู 

มาตรฐานที่ 1.1  

การเรียนรูดวยตนเอง 

มาตรฐานที่ 1.5  

การวิจัยอยางงาย 

มาตรฐานที่ 1.4 

การคิดเปน 

มาตรฐานที่ 1.3 

การจัดการความรู 

ความหมาย ความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง 
 

ฝกทักษะพื้นฐานทางการศกึษาหาความรู 

ทักษะการแกปญหาและเทคนิคในการเรียนรู 

 

เจตคติ/ปจจัยที่ทําใหการเรียนรูดวยตนเองประสบความสําเร็จ 

การเปดรับโอกาสการเรียนรู การคิดริเริ่มสรางสรรค 

การสรางแรงจูงใจ การสรางวินัยในตนเอง 

การคิดเชิงบวก การใฝรูใฝเรียน ความรับผิดชอบ 

 

ความหมาย ความสําคัญของแหลงเรียนรู 
 
การเขาถึงและการใชแหลงเรียนรู 
หองสมุด สถานศึกษา ศูนยการเรียน 
กฎ กติกา เงื่อนไขในการใชบรกิารและศกัยภาพ   
การประกอบอาชีพโดยเนน 

- ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นที่
- ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ

วิถีชีวิตของแตละพื้นที่ 

ความหมาย ความสําคัญของการวิจัยอยางงาย 
กระบวนการ ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ศึกษาทําความเขาใจกับความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ 

การศึกษานอกระบบการเชื่อมโยงไปสูการเรยีนรูเรื่องความหมาย

ความสาํคญัของการคดิเปน และศกัยภาพการประกอบอาชพีในดาน 

- ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่

- ศักยภาพของพื้นที่ตามสภาพภมูิอากาศ 

- ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลที่ตั้งของแตละพื้นที่

 
ความหมาย ความสําคัญ หลักการ          
กระบวนการจัดการเรียนรู การรวมกลุม         
การพัฒนาความรู และการจัดทําสารสนเทศ 

 
ฝกทักษะกระบวนการจัดการความรู  
การรวมกลุมปฏิบัติการ การพฒันาความรู 
สรุปองคความรู และจัดทําสารสนเทศองคความรู 

 



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)
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ผังมโนทัศน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทบทวนความหมาย ความสาํคญั กระบวนการเรยีนรู 
 
ฝกทักษะพื้นฐานทางการศึกษา แกปญหา 

เทคนิคในการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะการวางแผน 

การประเมินผลการเรียนรู การวิเคราะหวิจารณ 

 

ทักษะการเรียนรู 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 5 กลุมอาชีพใหม 

มาตรฐานที่ 1.2  

การใชแหลงเรียนรู 

มาตรฐานที่ 1.1  

การเรียนรูดวยตนเอง 
มาตรฐานที่ 1.5  

การวิจัยอยางงาย 

มาตรฐานที่ 1.4 

การคิดเปน มาตรฐานที่ 1.3 

การจัดการความรู 

เจตคติ/ปจจัยทีทําใหการเรียนรูประสบความสําเร็จ  
การเปดรับโอกาสการเรียนรู การคิดริเริ่มสรางสรรค 
การคิดเชิงบวก การสรางวินัยตนเอง การใฝรูใฝเรียน
และความรบัผดิชอบ 

 
ความหมายความสําคัญของการใชแหลงเรียนประเภทตาง ๆ 

 
ศึกษา เรียนรูการใชอินเทอรเน็ต การเขาถึงขอมูลสารสนเทศ
และศกัยภาพการประกอบอาชพีโดยเนน 

- ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นที่
- ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต

ของแตละพื้นที่ 

 
ความหมาย ความสาํคญั หลักการของการจัดการความรู 
กระบวนการจัดการความรู การรวมกลุม 
การพัฒนาขอบขายความรู การจัดทําสารสนเทศเผยแพรความรู 

 
ฝกทักษะกระบวนการจัดการความรู การแสวงหา 
การประยุกตใชความรู การแลกเปลี่ยนเรยีนรู 
และการพัฒนาขอบขายความรู 

 
สรุปองคความรู การจัดทําสารสนเทศองคความรู
 

ความหมาย ความสําคัญการวิจัยอยางงาย 
กระบวนการ และขั้นตอนของการดาํเนินงาน 

 
ศึกษา ฝกทักษะสถิติอยางงายเพื่อการวิจัย 

เครื่องมือการวิจัย และการเขียนโครงการวิจัย 

 

ทบทวนความเขาใจความเชือ่พื้นฐานทางการศกึษาผูใหญ 

การศึกษานอกระบบ การเชื่อมโยงไปสูการเรียนรู 

ความหมาย ความสําคัญของการคิดเปน 

 
การฝกทักษะในการพิจาณาขอมูล และการนําไปใช           
การฝกปฏิบัติการคิด การตัดสินใจอยางเปนระบบในการแกปญหา 

ศึกษาทําความเขาใจกับความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษา

ผูใหญ การศึกษานอกระบบการเชื่อมโยงไปสูการเรียนรู

เรื่องความหมายความสําคัญของการคิดเปน และ

ศักยภาพการประกอบอาชีพในดาน 

- ศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่

- ศักยภาพของพื้นที่ตามสภาพภูมิอากาศ

- ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลที่ตั้งของแตละพื้นที่
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ผังมโนทัศน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

            

 

 

 

          

            

        

            

               

          

           

         

      

   

              

      

  

ทักษะการเรียนรู 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 5 กลุมอาชีพใหม 

มาตรฐานที่ 1.2  

การใชแหลงเรียนรู 

มาตรฐานที่ 1.1  

การเรียนรูดวยตนเอง มาตรฐานที่ 1.5  

การวิจัยอยางงาย 

มาตรฐานที่ 1.4 

การคิดเปน 

มาตรฐานที่ 1.3 

การจัดการความรู 

ทบทวนความหมาย ความสาํคญั 
กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 
 
ทบทวนการวางแผน การประเมินผลการเรยีนรู 
ทักษะพื้นฐาน เทคนิคในการเรียนรูดวยตนเอง     
และการวิเคราะหวิจารณ

เจตคติ/ปจจัยที่ทําใหการเรียนรูประสบความสําเร็จ  
การเปดรับโอกาสการเรียนรู การคิดริเริ่มสรางสรรค 
การคิดเชิงบวก การสรางแรงจูงใจ การใฝรูใฝเรียน    
การสรางวินัยในตนเอง และความรับผิดชอบ

ทบทวนความหมาย ความสาํคญัประเภทแหลงเรยีนรู 
 
ทบทวนการใชหองสมุด การเขาถึงสารสนเทศ
 
ศึกษา สํารวจแหลงเรียนภายในชุมชน จัดกลุม
ประเภท และความสําคัญ 
 
ศึกษาเรียนรูกับภูมิปญญา ปราชญ ผูรูในทองถินและ
ศักยภาพการประกอบอาชีพโดยเนน 

- ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นที่
- ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ

วิถีชวีิตของแตละพื้นที่ 
 

ทบทวนความหมาย ความสําคัญ หลักการของการจัดการเรียนรู 
กระบวนการจัดการความรู การรวมกลุม การพัฒนาขอบขาย
ความรู การจัดทําสารสนเทศเผยแพรความรู 
 
ฝกทักษะกระบวนการจัดการความรู การแสวงหาความรู 
การประยุกตใช แลกเปลี่ยนเรียนรู 
 
สรุปองคความรู จัดทําสารสนเทศ องคความรูใหม 
และการนําไปใชในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว 
 

ทบทวนความหมาย ความสําคัญการวิจัยอยางงาย 
กระบวนการ ขั้นตอนการดําเนินงาน สถิติอยางงายเพื่อ
การวิจัย เครื่องมือการวิจัย การเขียนโครงวิจัยอยางงาย 

ศกึษา ฝกทักษะการวิจัยในบาน การเขยีนรายงานการวิจัย 
การนําเสนอและเผยแพรงานวิจัย 
 

ทบทวนความรู ความเขาใจ ความหมายของความเชือ่ 
พื้นฐานทางการศึกษา การเชื่อมโยงสูกระบวนการคิด

 
ทบทวนความหมาย ความสําคัญของการคิดเปน      
กระบวนการคิดเปน เพื่อแกปญหาอยางเปนระบบ 
 

การเปรียบเทียบลักษณะขอมูลทางดานวิชาการ ตนเอง 
และสังคม สิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน ฝกปฏิบัติการเก็บ
ขอมูลวิเคราะห สังเคราะหขอมูล เพื่อประกอบการคิด

 
ฝกปฏิบัติการคิดแกปญหาอยางเปนระบบจากกรณีตัวอยาง
 

สรปุกระบวนการแกปญหาดวยกระบวนการคิดเปนจาก
ขอมูลที่เก็บ และวิเคราะหจากชุมชน 
 

ศึกษาทําความเขาใจกับความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ 

การศึกษานอกระบบการเชื่อมโยงไปสูการเรียนรูเรื่อง

ความหมายความสําคัญของการคิดเปน และศักยภาพการ

ประกอบอาชพีในดาน 

- ศกัยภาพของทรพัยากรมนุษยในแตละพื้นที่

- ศักยภาพของพื้นที่ตามสภาพภูมิอากาศ

- ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลที่ตั้งของแตละพื้นที่



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ

และ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)

8 

มาตรฐานที่ 1.1  มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเอง 

1. อธิบายความหมาย
ของการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและวิธีการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง
2. ปฏิบัติตนตาม
ขั้นตอนการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง
3. เห็นคุณค่าของ
กิจกรรมการแสวงหา
ความรู้
4. สามารถบอกหรือ
ยกตัวอย่างอาชีพในกลุ่ม
อาชีพด้านการ
เกษตรกรรมอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม ความคิด
สร้างสรรค์  การบริหาร

สามารถวิเคราะห์  
เห็นความส าคัญ และ
ปฏิบัติการแสวงหา
ความรู้จากการอ่าน ฟัง 
และสรุปได้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 

1. สามารถวิเคราะห์
ความรู้จาก การอ่าน
การฟัง การสังเกต และ
และสรุป ได้ถูกต้อง
2. สามารถจัดระบบการ
แสวงหาความรู้ให้กับ
ตนเอง
3. ปฏิบัติตามขั้นตอนใน
การแสวงหาความรู้
เกี่ยวกับทักษะการอ่าน
ทักษะการฟัง และทักษะ
การจดบันทึก
4. สามารถน าความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง 5
ศักยภาพของพื้นที่ และ
หลักการพื้นฐานตาม
ยุทธศาสตร์ 2555

สามารถประมวลความรู้ 
ท างานบนฐานข้อมูล 
และมีความช านาญใน
การอ่าน ฟัง จดบันทึก 
เป็นสารสนเทศอย่าง
คล่องแคล่วรวดเร็ว 

1. ประมวลความรู้ และ
สรุปเป็นสารสนเทศ
2. ท างานบนฐานข้อมูล
ด้วยการแสวงหาความรู้
จนเป็นลักษณะนิสัย
3. มีความช านาญใน
ทักษะการอ่าน ทักษะ
การฟัง และทักษะการจด
บันทึก อย่างคล่องแคล่ว
รวดเร็ว
4. สามารถน าความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่อง
5  ศักยภาพของพื้นที่
และหลักการพื้นฐาน
ตามยุทธศาสตร์ตาม
กระทรวงศึกษาธิการ
2555 ไปเพิ่มขีด



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)

9 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

จัดการและการบริการ ที่
สอดคล้องกับศักยภาพ
ของพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่
ได้  

กระทรวงศึกษาธิการไป
เพิ่มขีดความสามารถ             
การประกอบอาชีพโดย
เน้นที่กลุ่มอาชีพใหม่ ให้
แข่งขันได้ในระดับ
ท้องถิ่น 

ความสามารถการ
ประกอบอาชีพโดยเน้น
ที่กลุ่มอาชีพใหม่ ให้
แข่งขันได้ในตลาดสากล 



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)

10 

มาตรฐานที่ 1.2  มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
รู้จัก เห็นคุณค่า และใช้
แหล่งเรียนรู้ถูกต้อง 

1. บอกประเภท
คุณลักษณะของ
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
และเลือกใช้แหล่งเรียนรู้
ได้ตามความเหมาะสม
2. ใช้แหล่งเรียนรู้        
อย่างเห็นคุณค่า
3. ท าตามกฎ กติกา และ
ขั้นตอนการใช้
แหล่งเรียนรู้
4. สามารถบอกหรือ
ยกตัวอย่างแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
ความคิดสร้างสรรค์ 
การบริหารจัดการและ

สามารถจ าแนก จัดล าดับ
ความส าคัญ และเลือกใช้       
แหล่งเรียนรู้        
ได้อย่างเหมาะสม 

1. จ าแนกความแตกต่าง
ของแหล่งเรียนรู้ และ
ตัดสินใจเลือกใช้แหล่ง
เรียนรู้
2. เรียงล าดับความส าคัญ
ของแหล่งเรียนรู้ และ
จัดท าระบบในการใช้
เรียนรู้ของตนเอง
3. สามารถปฏิบัติการใช้
แหล่งเรียนรู้ตามขั้นตอน
ได้อย่างถูกต้อง
4. สามารถเลือกใช้ 
แหล่งเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
ความคิดสร้างสรรค์ 

สามารถวางแผนและใช้
แหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
คล่องแคล่ว  จนเป็น
ลักษณะนิสัย 

1. วางแผนการใช้แหล่ง
เรียนรู้ตามความต้องการ
จ าเป็นของ แต่ละบุคคล
2. ใช้แหล่งเรียนรู้จาก
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมตามความ
ต้องการจ าเป็น
3. ใช้แหล่งเรียนรู้อย่าง
แคล่วคล่องจนเป็น
ลักษณะนิสัย
4. สามารถวางแผนและ
เลือกใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาอาชีพของตนเอง
และท้องถิ่นได้อย่าง
รวดเร็วเหมาะสมกับ
ความสามารถ เช่น การ
หาต าแหน่งงานว่างจาก



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)

11 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

การบริการของพื้นที่ที่
ตนเองอาศัยอยู่ได้  

การบริหารจัดการและ
การบริการเกี่ยวกับอาชีพ
ของพื้นที่ที่ตนเองอาศัย
อยู่ได้ตามความต้องการ  

อินเทอร์เน็ต ฯลฯ  

9



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)

12 

มาตรฐานที่ 1.3  มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการจัดการความรู้ 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
เข้าใจความหมาย 
กระบวนการชุมชน
ปฏิบัติการและท าตาม
กระบวนการจัดการ
ความรู้ชุมชน 

1. อธิบายความหมาย
กระบวนการชุมชน
ปฏิบัติการ ก าหนด
ขอบเขตความรู้จาก
ความสามารถหลักของ
ชุมชน และวิธีการ
ยกระดับขอบเขตความรู้
ให้สูงขึ้น
2. ร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และสรุปผลการ
เรียนรู้ที่บ่งชี้ถึงคุณค่า
ของกระบวนการจัดการ
ความรู้
3. สามารถสังเกต และ
ท าตามกระบวนการการ
จัดการความรู้ชุมชน

สามารถจ าแนกผลที่
เกิดขึ้นจากขอบเขต
ความรู้ ตัดสินคุณค่า 
ก าหนดแนวทางพัฒนา 

1. วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้น
ของขอบเขตความรู้ 
ตัดสินคุณค่าก าหนด
แนวทางพัฒนา
2. เห็นความสัมพันธ์ของ
กระบวนการจัดการ
ความรู้ กับการน าไปใช้
ในการพัฒนาชุมชน
3. ปฏิบัติตาม
กระบวนการการจัดการ
ความรู้ได้อย่างเป็น
ระบบ
4. สามารถน า
กระบวนการจัดการ
ความรู้ของชุมชนจ าแนก
อาชีพในด้านต่าง ๆ ของ
ชุมชน  คือ เกษตรกรรม

สามารถสรุป   องค์
ความรู้ใหม่ น าไป
สร้างสรรค์สังคมอุดม
ปัญญา 

1. ออกแบบผลิตภัณฑ์
สร้างสูตร สรุปองค์
ความรู้ใหม่ของขอบเขต
ความรู้
2. ประพฤติตนเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้
3. สามารถจัดท าแผนที่
ความคิดเกี่ยวกับอาชีพ
ในด้านต่าง ๆ ของชุมชน
เช่น เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม ความคิด
สร้างสรรค์ การบริหาร
จัดการ ได้อย่างถูกต้อง
4. สร้างสรรค์สังคมอุดม
ปัญญา



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)

13 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

4. สามารถน า
กระบวนการจัดการ
ความรู้ของชุมชนไป
เลือกประกอบอาชีพที่
เหมาะสมกับตนเองได้

อุตสาหกรรม  
พิณชยกรรม  
ความคิดสร้างสรรค์ 
การบริหารจัดการ            
ได้อย่างถูกต้อง  



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)

15

มาตรฐานที่ 1.4  มีความรูความเขาใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีตอการคิดเปน (ตอ) 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

3. เขาใจลักษณะของ

ขอมูลดานวิชาการ

ตนเอง และสังคม

สิง่แวดลอม และ

สามารถเปรียบเทียบ

ความแตกตางของขอมูล

ทั้งสามดาน

4. เขาใจและบอกไดวา

หลักการ”คิดเปน” และ

ความเชื่อพื้นฐานทาง

การศึกษาผูใหญเปนเรื่อง

ที่สอดคลองกับ 5

ศักยภาพของพื้นที่ตาม

ยุทธศาสตร ของ

กระทรวงศึกษาธิการ

2555 ในการนําไปเพิ่ม

ขีดความสามารถการ

สิ่งแวดลอมที่จัดเก็บ 

และทักษะในการ

วิเคราะห สังเคราะห

ขอมูลทั้งสามดาน                  

เพือ่ประกอบการ

ตัดสนิใจแกปญหา 

3. ปฏิบัติตามเทคนิค

กระบวนการคิดเปน

ประกอบการตัดสินใจ

ไดอยางเปนระบบ

4. สามารถนําความรู 

ความเขาใจในเรื่อง 5

ศักยภาพของพื้นที่ และ

หลักการพื้นฐานตาม

ยุทธศาสตรตาม

กระทรวงศึกษาธิการ

2555 ไปเพิ่มขีด

นําคุณธรรม จริยธรรม ที่

เกี่ยวของมาสงเสริม

กระบวนการคดิเปนให

มากขึ้น 

3. อภิปราย ถกแถลงถึง

ปญหาและอุปสรรค

ในการใชกระบวนการ

คิดเปน ประกอบการ

แกปญหา

4. เชื่อมโยงปรัชญา

คดิเปน กระบวนการ

เรียนรู การศึกษานอก

ระบบ

5. บอกลักษณะของ

คนคิดเปน ไดอยางนอย

8 ประการ



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)
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ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

ประกอบอาชีพโดยเนน 5 

กลุมอาชีพใหมในระดับ

ทองถิ่น 

ความสามารถการ

ประกอบอาชีพโดยเนนที่

กลุมอาชีพใหม ให

แขงขันไดในระดบัชาติ 

6. สามารถนําความรู 

ความเขาใจในเรื่อง 5

ศักยภาพ ของพื้นที่และ

หลักการพื้นฐานตาม

ยุทธศาสตรตาม

กระทรวงศึกษาธิการ

2555 ไปเพิ่มขีด

ความสามารถการ

ประกอบอาชีพโดยเนนที่

กลุมอาชีพใหม ให

แขงขันไดในตลาดสากล



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)
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มาตรฐานที่ 1.5  มีความรูความเขาใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีตอการวิจัยอยางงาย 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

เขาใจความหมาย เห็น

ความสําคัญ และ

ปฏบิตักิารรวบรวม

ขอมูล วิเคราะหขอมูล 

และสรุปผลการหา

ความรู ความจริง 

1. อธิบายความหมาย

ความสําคัญ และขั้นตอน

ในการทําวิจัยอยางงาย

คนหาความรูความจริง

2. เห็นความสําคัญของ

การคนหาความรู ความ

จริง

3. ปฏิบัติการเก็บ

รวบรวมขอมูล วิเคราะห

ขอมูล และสรุปผลการ

หาความรูความจริง

สามารถวิเคราะหปญหา 

ความจําเปนเห็น

ความสัมพันธของ

กระบวนการวิจัย               

กับการนําไปใชในชีวิต 

และดําเนินการวิจัย

ทดลองตามขั้นตอน 

1. ระบุปญหา ความจําเปน 

วัตถุประสงค และ

ประโยชน ที่คาดวาจะ

ไดรับจากการวิจัย และ

สืบคนขอมูลเพื่อทําความ

กระจางในปญหาการวิจัย

รวมทั้งกําหนดวิธีการหา

ความรูความจริง

2. เห็นความสมัพนัธ

ของกระบวนการวิจัยกับ

การนําไปใชในชีวิต

3. ปฏิบัติการศึกษาทดลอง 

รวบรวม วิเคราะหขอมูล

และสรุปความรูความจริง

ตามขั้นตอนไดอยาง

ถูกตอง ชัดเจน เชน การ

วิเคราะหอาชีพ

สามารถวางแผน           

การวิจัย ดําเนินการตาม

แบบแผนอยางถูกตอง 

1. ออกแบบการวิจัย เพื่อ

คนหาความรู ความจริงที่

ตองการคําตอบ

2. ดําเนินการตามแบบ

แผนการวิจัย และ

วิเคราะหขอมูล สรุป

สารสนเทศความรู ความ

จริงที่ตองการคําตอบ

3. ใชกระบวนการวิจัย

อยางงายเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพและขีด

ความสามารถในการ

ประกอบอาชีพสราง

รายไดที่มั่งคั่ง และมั่นคง





หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)

คำาอธิบายรายวิชา

และ

รายละเอียดคำาอธิบายรายวิชาบังคับ

ระดับประถมศึกษา



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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 ค ำอธิบำยรำยวิชำ ทร11001 ทักษะกำรเรียนรู้   จ ำนวน  5  หน่วยกิต 
ระดับประถมศึกษำ   

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ 
สาระทักษะการเรียนรู้ เป็นสาระเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านการเรียนรู้

ด้วยตนเอง  การใช้แหล่งเรียนรู้ การจัดการความรู้ การคิดเป็น และการวิจัยอย่างง่าย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถก าหนดเป้าหมาย วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าถึงและเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ จัดการ
ความรู้  กระบวนการแก้ปัญหา และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ที่สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการชี้น าตนเองใน
การเรียนรู้ และการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับหลักการพื้นฐาน และการพัฒนา 5 ศักยภาพหลักของ
พื้นที่ใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ คือ กลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ 
การบริหารจัดการเป็นการบริการ  ตามยุทธศาสตร์ 2555 กระทรวงศึกษาธิการ ได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
ดังนั้นสาระทักษะการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาจึงมีมาตรฐานการเรียนรู้ระดับดังนี้ 

1. ความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
2. รู้จัก เห็นคุณค่า และใช้แหล่งเรียนรู้ถูกต้อง
3. เข้าใจ ความหมาย กระบวนการชุมชน และศักยภาพของชุมชนในการปฏิบัติการและท าตาม

กระบวนการจัดการความรู้ชุมชน ด้านอาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันที่สามารถ
สร้างรายได้ที่มั่งคั่ง และมั่นคง 

4. ความสามารถในการอธิบายกระบวนการคิดเป็น และทักษะในการใช้กระบวนการคิดเป็นในการ
แก้ปัญหา การเรียนรู้และการประกอบอาชีพได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

5. เข้าใจความหมาย เห็นความส าคัญ และปฏิบัติการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการ
หาความรู้ ความจริง ในการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ 

6. เข้าใจความหมาย และเห็นความส าคัญของศักยภาพของพื้นท่ีใน การเพิ่มขีดความสามารถของ
การประกอบอาชีพ 5 กลุ่มอาชีพใหม่ 

ศึกษำและฝึกทักษะเกี่ยวกับเร่ืองดังต่อไปนี้   
1. กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง

ความหมาย ความส าคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเอง
      ฝึกทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู้ ทักษะการแก้ปัญหาและเทคนิคในการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง  ด้านการอ่าน การฟัง การสังเกต การจ า และการจดบันทึก 
                  เจตคติ/ปัจจัย ที่ท าให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบความส าเร็จ การเปิดรับโอกาสการเรียนรู้      



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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6. ทักษะการเรียนรู้ และศักยภาพหลักของพื้นท่ีในการพัฒนาอาชีพ
ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ทักษะการเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการเพิ่มศักยภาพและ

ขีดความสามารถในการแข่งขันใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่  คือ กลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การบริหารจัดการและการบริการ โดยค านึงถึงศักยภาพหลักของพื้นท่ี 
คือ  ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ในแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของ
ภูมิประเทศ และท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละ
พื้นที่ และศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่ 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ควรจัดในลักษณะของการบูรณาการทักษะต่าง ๆ ไปพร้อมกับการสร้างสถานการณ์ในการ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  เพื่อ 1) ฝึกให้ผู้เรียนได้ก าหนดเป้าหมาย และวางแผนการเรียนรู้  2) เพิ่มพูนให้มี
ทักษะพื้นฐานในการอ่าน ฟัง สังเกต จ า จดบันทึก 3) มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ท าให้การเรียนรู้
ด้วยตนเองประสบผลส าเร็จ และน าความรู้ไปใช้ในวิถีชีวิตให้เหมาะสมกับตนเอง และชุมชน/สังคม 

2. การใช้แหล่งเรียนรู้
ต้องให้ผู้เรียนทุกคนไปศึกษาห้องสมุดประชาชนอ าเภอ ท าความเข้าใจบทบาท หน้าที่ กฎ กติกา

เงื่อนไขการให้บริการ เพื่อใช้ห้องสมุดประชาชนให้สอดคล้องกับความต้องการ ความจ าเป็นในการน าไปใช้
ในการเรียนรู้ของตนเอง รวมทั้งมอบหมายให้ผู้เรียนไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ เช่นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แหล่งเรียนรู้ชุมชน 

3. การจัดการความรู้
ศึกษาค้นคว้าหลักการ และกระบวนการของการจัดการความรู้ การฝึกปฏิบัติจริงโดย

การรวมกลุ่มปฏิบัติการ/ชุมชนปฏิบัติการ (Community of practice = Cops) สรุปองค์ความรู้ของกลุ่มและ
จัดท าสารสนเทศเผยแพร่ความรู้ 

4. การคิดเป็น
ให้ผู้เรียนได้ศึกษาท าความเข้าใจกับความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผู้ใหญ่ /การศึกษานอกระบบ

ด้วยกระบวนการอภิปรายกลุ่มและร่วมสรุปสาระส าคัญที่เชื่อมโยงไปสู่การคิดเป็นด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล
ทั้งด้านวิชาการ ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม และน าไปสู่การคิดและการแก้ปัญหาตามกระบวนการคิดเป็น
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสุข จากใบงานและใบความรู้ต่าง ๆ ที่มีการจั ดเตรียมไว้ให้ผู้ เรียน           
มีโอกาสฝึกทักษะในการคิด การให้เหตุผลในการแก้ปัญหาหลากหลายชนิดที่เสนอขึ้นมาเป็นกรณีตัวอย่าง 
และสรุปให้เห็นว่าการแก้ปัญหาตามกระบวนการคิดเป็นนั้นต้องใช้ข้อมูลประกอบอย่างน้อย 3 ประการ
ดังกล่าว 
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5. การวิจัยอย่างง่าย
จัดให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ฝึกทักษะการสังเกตและค้นหาปัญหา  

ที่พบในชีวิตประจ าวัน / ในสาระที่เรียน การตั้งค าถาม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน / ผู้รู้ การคาดเดา
ค าตอบอย่างมีเหตุผล การฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัยง่าย ๆ  การเก็บรวบรวมข้อมูล การสรุปข้อมูลและ
เขียนรายงานผลอย่างง่าย ๆ

6. ทักษะการเรียนรู้และศักยภาพหลักของพื้นท่ีในการพัฒนาอาชีพ 
จัดให้ผู้เรียนท้ังรายบุคคล/กลุ่มได้ศึกษา ประยุกต์ทักษะการเรียนรู้  โดยค านึงถึงพื้นฐานศักยภาพ

แต่ละพื้นที่ ท่ีมีความแตกต่าง และมีความต้องการของท้องถิ่นไม่เหมือนกัน ในการเพิ่มขีดความสามารถของ
การประกอบอาชีพ 5 กลุ่มอาชีพใหม่ คือ กลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิด
สร้างสรรค์ การบริหารจัดการและการบริการ เพื่อสร้างอาชีพ และรายได้ อย่างมั่นคง และยั่งยืนอย่าง
ต่อเนื่อง

การวัดและประเมินผล
1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ใช้การประเมินจากสภาพจริงของผู้เรียนที่แสดงออกเกี่ยวกับ การก าหนดเป้าหมาย และวางแผน
การเรียนรู้ รวมทักษะพื้นฐานและเทคนิคในการเรียนรู้ต่าง ๆ  ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้การเรียนรู้ประสบ
ความส าเร็จ

2. การใช้แหล่งเรียนรู้
ข้อมูลจากการน าเสนอ ซึ่งเป็นผลจากการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่นการเขียน

รายงาน การร่วมกันอภิปราย การน าในการพบกลุ่ม เป็นต้น
3. การจัดการความรู้

จากการสังเกต ความสนใจ การแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วม การให้ความร่วมมือ
ในกลุ่มปฏิบัติการ ผลงาน/ชิ้นงานจากการรวมกลุ่มปฏิบัติการ ใช้วิธีการประเมินแบบมีส่วนร่วมระหว่างครู
ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันประเมินตีค่าความสามารถ ความสาเร็จกับเป้าหมายท่ีวางไว้ และระบุ
ข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข ส่วนที่ท าได้ดีแล้วก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

4. การคิดเป็น
ประเมินจากการร่วมอภิปรายของผู้เรียน และจากการใช้ข้อมูลทางวิชาการ ตนเอง และสังคม

สิ่งแวดล้อม มาประมวลใช้ประกอบการคิด การตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและพอเพียงของผู้เรียน
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6. ทักษะการเรียนรู้ และศักยภาพหลักของพื้นท่ีในการพัฒนาอาชีพ 
ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ทักษะการเรียนรู้ เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการเพิ่มศักยภาพและ

ขีดความสามารถในการแข่งขันใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่  คือ กลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การบริหารจัดการและการบริการ โดยค านึงถึงศักยภาพหลักของพื้นท่ี
คือ  ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ในแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของ
ภูมิประเทศ และท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละ
พื้นที่ และศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ควรจัดในลักษณะของการบูรณาการทักษะต่าง ๆ ไปพร้อมกับการสร้างสถานการณ์ในการ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อ 1) ฝึกให้ผู้เรียนได้กาหนดเป้าหมาย และวางแผนการเรียนรู้ 2) เพิ่มพูนให้มี
ทักษะพื้นฐานในการอ่าน ฟัง สังเกต จา จดบันทึก 3) มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ท าให้การเรียนรู้
ด้วยตนเองประสบผลส าเร็จ และน าความรู้ไปใช้ในวิถีชีวิตให้เหมาะสมกับตนเอง และชุมชน/สังคม

2. การใช้แหล่งเรียนรู้
ต้องให้ผู้เรียนทุกคนไปศึกษาห้องสมุดประชาชนอาเภอ ท าความเข้าใจบทบาท หน้าที่ กฎ กติกา 

เงื่อนไขการให้บริการ เพื่อใช้ห้องสมุดประชาชนให้สอดคล้องกับความต้องการ ความจ าเป็นในการน าไปใช้
ในการเรียนรู้ของตนเอง รวมทั้งมอบหมายให้ผู้เรียนไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ เช่นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แหล่งเรียนรู้ชุมชน

3. การจัดการความรู้
ศึกษาค้นคว้าหลักการ และกระบวนการของการจัดการความรู้ การฝึกปฏิบัติจริงโดย

การรวมกลุ่มปฏิบัติการ/ชุมชนปฏิบัติการ (Community of practice = Cops) สรุปองค์ความรู้ของกลุ่มและ
จัดท าสารสนเทศเผยแพร่ความรู้

4. การคิดเป็น
ให้ผู้เรียนได้ศึกษาท าความเข้าใจกับความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผู้ใหญ่ /การศึกษานอกระบบ

ด้วยกระบวนการอภิปรายกลุ่มและร่วมสรุปสาระสาคัญที่เชื่อมโยงไปสู่การคิดเป็นด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล
ทั้งด้านวิชาการ ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม และน าไปสู่การคิดและการแก้ปัญหาตามกระบวนการคิดเป็น
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสุข จากใบงานและใบความรู้ต่าง ๆ ท่ีมีการจั ดเตรียมไว้ให้ผู้ เรียน           
มีโอกาสฝึกทักษะในการคิด การให้เหตุผลในการแก้ปัญหาหลากหลายชนิดที่เสนอขึ้นมาเป็นกรณีตัวอย่าง 
และสรุปให้เห็นว่าการแก้ปัญหาตามกระบวนการคิดเป็นนั้นต้องใช้ข้อมูลประกอบอย่างน้อย 3 ประการ
ดังกล่าว
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5. การวิจัยอย่างง่าย
จัดให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ฝึกทักษะการสังเกตและค้นหาปัญหา

ที่พบในชีวิตประจ าวัน / ในสาระที่เรียน  การตั้งค าถาม  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน / ผู้รู้ การคาดเดา
ค าตอบอย่างมีเหตุผล การฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัยง่าย ๆ  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การสรุปข้อมูลและ
เขียนรายงานผลอย่างง่าย ๆ 

6. ทักษะการเรียนรู้และศักยภาพหลักของพื้นท่ีในการพัฒนาอาชีพ
จัดให้ผู้เรียนท้ังรายบุคคล/กลุ่มได้ศึกษา ประยุกต์ทักษะการเรียนรู้  โดยค านึงถึงพื้นฐานศักยภาพ

แต่ละพื้นที่ ท่ีมีความแตกต่าง และมีความต้องการของท้องถิ่นไม่เหมือนกัน ในการเพิ่มขีดความสามารถของ
การประกอบอาชีพ 5 กลุ่มอาชีพใหม่ คือ กลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิด
สร้างสรรค์ การบริหารจัดการและการบริการ เพื่อสร้างอาชีพ และรายได้ อย่างมั่นคง และยั่งยืนอย่าง
ต่อเนื่อง  

การวัดและประเมินผล 
1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ใช้การประเมินจากสภาพจริงของผู้เรียนที่แสดงออกเกี่ยวกับ การก าหนดเป้าหมาย และวางแผน
การเรียนรู้   รวมทักษะพื้นฐานและเทคนิคในการเรียนรู้ต่าง ๆ  ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้การเรียนรู้ประสบ
ความส าเร็จ 

2. การใช้แหล่งเรียนรู้
ข้อมูลจากการน าเสนอ ซึ่งเป็นผลจากการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่นการเขียน

รายงาน การร่วมกันอภิปราย การน าในการพบกลุ่ม เป็นต้น 
3. การจัดการความรู้

จากการสังเกต ความสนใจ การแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วม การให้ความร่วมมือ
ในกลุ่มปฏิบัติการ ผลงาน/ช้ินงานจากการรวมกลุ่มปฏิบัติการ ใช้วิธีการประเมินแบบมีส่วนร่วมระหว่างครู 
ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันประเมินตีค่าความสามารถ  ความส าเร็จกับเป้าหมายที่วางไว้ และระบุ
ข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข ส่วนที่ท าได้ดีแล้วก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

4. การคิดเป็น
ประเมินจากการร่วมอภิปรายของผู้เรียน และจากการใช้ข้อมูลทางวิชาการ ตนเอง และสังคม

สิ่งแวดล้อม มาประมวลใช้ประกอบการคิด การตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและพอเพียงของผู้เรียน  

21



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)

24 

5. การวิจัยอย่างง่าย
จากการสังเกต  ความสนใจ  การมีส่วนร่วม  ความร่วมมือ  จากผลงาน / ชิ้นงานที่มอบหมายให้

ฝึกปฏิบัติ ในระหว่างเรียนและการสอบปลายภาคเรียน 
6. ทักษะการเรียนรู้และศักยภาพหลักของพื้นท่ีในการพัฒนาอาชีพ

จากการสังเกต  ความสนใจ  การมีส่วนร่วม  ความร่วมมือ  จากผลงาน / ชิ้นงานที่มอบหมายให้
ฝึกปฏิบัติ ในระหว่างการเรียนและการสอบปลายภาคเรียน 

22
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รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา 
ทร11001 วิชาทักษะการเรียนรู้ สาระทักษะการเรียนรู้  จ านวน  5  หน่วยกิต 

ระดับประถมศึกษา

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
             1. ความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

2. รู้จัก เห็นคุณค่า และใช้แหล่งเรียนรู้ถูกต้อง
3. เข้าใจ ความหมาย กระบวนการชุมชน และศักยภาพของชุมชนในการปฏิบัติการและทาตาม

กระบวนการจัดการความรู้ชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ
4. ความสามารถในการอธิบายกระบวนการคิดเป็น และทักษะในการใช้กระบวนการคิดเป็นในการ

แก้ปัญหา การเรียนรู้และการประกอบอาชีพได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต
5. เข้าใจความหมาย เห็นความส าคัญ และปฏิบัติการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการ

หาความรู้ ความจริง ในการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ
6. เข้าใจความหมาย และเห็นความสาคัญของศักยภาพหลักของพื้นที่ในการเพิ่มขีดความสามารถ

ของการประกอบอาชีพ 5 กลุ่มอาชีพใหม่

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน 
(ชั่วโมง)

1 การเรียนรู้
ด้วยตนเอง

1. รู้ เข้าใจความหมาย ตระหนัก 
และเห็นความส าคัญของการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
2. สามารถก าหนดเป้าหมายและ
วางแผนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง
3. มีทักษะพื้นฐานทางการศึกษา
หาความรู้ ทักษะการแก้ปัญหา 
และเทคนิคในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
4. สามารถอธิบายปัจจัย ที่ท าให้
การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบ
ความส าเร็จ

1. ความหมาย ความส าคัญของการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง

2. การก าหนดเป้าหมายและ
วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

3. ทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู้ 
ทักษะการแก้ปัญหา และเทคนิคในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (การอ่าน การฟัง  การ
สังเกต การจ า และการจดบันทึก)
4. เจตคต/ิปัจจัย ที่ท าให้การเรียนรู้ด้วย
ตนเองประสบความส าเร็จ (การเปิดรับ
โอกาสการเรียนรู้ การคิดริเร่ิมและ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การสร้างแรงจูงใจ 
การสร้างวินัยในตนเอง การคิดเชิงบวก

3

8

15

8



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)

24 

5. การวิจัยอย่างง่าย
จากการสังเกต  ความสนใจ  การมีส่วนร่วม  ความร่วมมือ  จากผลงาน / ช้ินงานที่มอบหมายให้

ฝึกปฏิบัติ ในระหว่างเรียนและการสอบปลายภาคเรียน
6. ทักษะการเรียนรู้และศักยภาพหลักของพื้นท่ีในการพัฒนาอาชีพ 

จากการสังเกต ความสนใจ การมีส่วนร่วม ความร่วมมือ จากผลงาน / ชิ้นงานที่มอบหมายให้
ฝึกปฏิบัติ ในระหว่างการเรียนและการสอบปลายภาคเรียน

22
25 

รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา  
ทร11001 วิชาทักษะการเรียนรู้  สาระทักษะการเรียนรู้  จ านวน  5  หน่วยกิต 

ระดับประถมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
1. ความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
2. รู้จัก เห็นคุณค่า และใช้แหล่งเรียนรู้ถูกต้อง
3. เข้าใจ ความหมาย กระบวนการชุมชน และศักยภาพของชุมชนในการปฏิบัติการและท าตาม

กระบวนการจัดการความรู้ชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ 
4. ความสามารถในการอธิบายกระบวนการคิดเป็น และทักษะในการใช้กระบวนการคิดเป็นในการ

แก้ปัญหา การเรียนรู้และการประกอบอาชีพได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
5. เข้าใจความหมาย เห็นความส าคัญ และปฏิบัติการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการ

หาความรู้ ความจริง ในการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ 
6. เข้าใจความหมาย และเห็นความส าคัญของศักยภาพหลักของพื้นที่ในการเพิ่มขีดความสามารถ

ของการประกอบอาชีพ 5 กลุ่มอาชีพใหม่ 

ท่ี  หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน 
(ชั่วโมง) 

1 การเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 

1. รู้ เข้าใจความหมาย ตระหนัก
และเห็นความส าคัญของการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
2. สามารถก าหนดเป้าหมายและ
วางแผนการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 
3. มีทักษะพื้นฐานทางการศึกษา
หาความรู้ ทักษะการแก้ปัญหา 
และเทคนิคในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง   
4. สามารถอธิบายปัจจัย ที่ท าให้
การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบ
ความส าเร็จ 

1. ความหมาย ความส าคัญของการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง

2. การก าหนดเป้าหมายและ
วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

3. ทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู้ 
ทักษะการแก้ปัญหา และเทคนิคในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  (การอ่าน การฟัง  การ
สังเกต การจ า และการจดบันทึก)
4. เจตคติ/ปัจจัย ที่ท าให้การเรียนรู้ด้วย
ตนเองประสบความส าเร็จ (การเปิดรับ
โอกาสการเรียนรู้ การคิดริเร่ิมและ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การสร้างแรงจูงใจ 
การสร้างวินัยในตนเอง การคิดเชิงบวก 

3 

8 

15 

8 



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน 
(ชั่วโมง)

เร่ืองที่ท ำวิจัย
3.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย
3.3 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
3.4  เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
3.5 วิธีด ำเนนิกำรวิจัย
3.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
3.7 สรุปผลและข้อเสนอแนะ
3.8 เอกสำรอ้ำงอิง

6 ทักษะการ
เรียนรู้และ
ศักยภาพ
หลักของ
พื้นที่ในการ
พัฒนา
อาชีพ

1. รู้เข้าใจความหมาย ตระหนัก
และเห็นความส าคัญ ศักยภาพ
หลักของพื้นที่ 5 ศักยภาพ
2. อธิบายถึง องค์ประกอบของ
ศักยภาพ 5 ศักยภาพ 
3. ยกตัวอย่างการใช้ศักยภาพ 5 
ศักยภาพ โดยค านึงถึงศักยภาพแล
พบริบมรอบ ๆ ตัวผู้เรียน

1. ความหมาย ความส าคัญ ของศักยภาพ
หลักในการพัฒนาอาชีพ
2. การวิเคราะห์ศักยภาพหลักของพื้นที่
ในการพัฒนาอาชีพ

2. 1 ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในแต่ละพื้นที่

2.2 ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะ
ภูมิอากาศ

2.3 ศักยภาพของภูมิประเทศ และ
ท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่

2.4 ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่

2.5 ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ใน
แต่ละพื้นที่

3. ตัวอย่างอาชีพที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพหลักของพื้น คือ

3.1 กลุ่มอาชีพด้านการเกษตรกรรม
3.2 กลุ่มอาชีพด้านอุตสาหกรรม
3.3 กลุ่มอาชีพด้านพาณิชยกรรม

5

5

20



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)

31 

ท่ี  หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน 
(ชั่วโมง) 

เร่ืองที่ท ำวิจัย 
3.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
3.3 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
3.4  เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
3.5 วิธีด ำเนนิกำรวิจัย 
3.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
3.7 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
3.8 เอกสำรอ้ำงอิง 

6 ทักษะการ
เรียนรู้และ
ศักยภาพ
หลักของ
พื้นที่ในการ
พัฒนา
อาชีพ 

1. รู้เข้าใจความหมาย ตระหนัก
และเห็นความส าคัญ ศักยภาพ
หลักของพื้นที่ 5 ศักยภาพ
2. อธิบายถึง องค์ประกอบของ
ศักยภาพ 5 ศักยภาพ
3. ยกตัวอย่างการใช้ศักยภาพ 5
ศักยภาพ โดยค านึงถึงศักยภาพแล
พบริบมรอบ ๆ ตัวผู้เรียน 

1. ความหมาย ความส าคัญ ของศักยภาพ
หลักในการพัฒนาอาชีพ
2. การวิเคราะห์ศักยภาพหลักของพื้นที่
ในการพัฒนาอาชีพ

2. 1 ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในแต่ละพื้นที่ 

     2.2 ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะ
ภูมิอากาศ 

2.3 ศักยภาพของภูมิประเทศ และ
ท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่ 

2.4 ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ 

2.5 ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ใน
แต่ละพื้นที่ 

3. ตัวอย่างอาชีพที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพหลักของพื้น คือ

3.1 กลุ่มอาชีพด้านการเกษตรกรรม 
3.2 กลุ่มอาชีพด้านอุตสาหกรรม 
3.3 กลุ่มอาชีพด้านพาณิชยกรรม 

5 

5 

20 



คำาอธิบายรายวิชา

และ

รายละเอียดคำาอธิบายรายวิชาบังคับ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

32 

ท่ี  หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน 
(ชั่วโมง) 

3.4 กลุ่มอาชีพด้านความคิด
สร้างสรรค์ 

3.5 กลุ่มอาชีพด้านบริหารจัดการ 
และการบริการ 



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)

คำาอธิบายรายวิชา

และ

รายละเอียดคำาอธิบายรายวิชาบังคับ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

32 

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน 
(ชั่วโมง)

3.4 กลุ่มอาชีพด้านความคิด
สร้างสรรค์

3.5 กลุ่มอาชีพด้านบริหารจัดการ
และการบริการ



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)

34

34 

อธิบายรายวิชา ทร21001 ทักษะการเรียนรู้  จ านวน  5   หน่วยกิต  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
สาระทักษะการเรียนรู้ เป็นสาระเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านการเรียนรู้

ด้วยตนเอง  การใช้แหล่งเรียนรู้ การจัดการความรู้ การคิดเป็น และการวิจัยอย่างง่าย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถก าหนดเป้าหมาย วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าถึงและเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ จัดการ
ความรู้  กระบวนการแก้ปัญหา และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ที่สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการชี้น าตนเองใน
การเรียนรู้ และการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับหลักการพื้นฐาน และการพัฒนา 5 ศักยภาพของพื้นท่ีใน 
5 กลุ่มอาชีพใหม่ คือ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การบริหารจัดการและ
การบริการ  ตามยุทธศาสตร์ 2555 กระทรวงศึกษาธิการ ได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ดังนั้นสาระทักษะการ
เรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีมาตรฐานการเรียนรู้ระดับดังนี้ 

1. สามารถวิเคราะห์ เห็นความส าคัญ และปฏิบัติการแสวงหาความรู้จากการอ่าน ฟัง และสรุปได้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2. สามารถจ าแนก จัดล าดับความส าคัญ และเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถจ าแนกผลที่เกิดขึ้นจากขอบเขตความรู้ ตัดสินคุณค่า ก าหนดแนวทางพัฒนา
4. ความสามารถในการศึกษา เลือกสรร จัดเก็บ และการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลทั้งสามประการ

และการใช้เทคนิคในการฝึกทักษะ การคิดเป็น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหา 
5. สามารถวิเคราะห์ปัญหา ความจ าเป็น เห็นความสัมพันธ์ของกระบวนการวิจัยกับการน าไปใช้ใน

ชีวิต และด าเนินการวิจัยทดลองตามขั้นตอน 
6. สามารถจ าแนก และวิเคราะห์ ทักษะการเรียนรู้ และศักยภาพหลักของพื้นที่ในการเพิ่มขีด

ความสามารถของการประกอบอาชีพใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่  

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเร่ืองดังต่อไปนี้   
1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ทบทวน ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการของการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ทบทวนทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู้ ทักษะการแก้ปัญหาและเทคนิคในการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง ด้านการอ่าน การฟัง การสังเกต การจ า และการจดบันทึก 
ฝึกทักษะการวางแผนการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ทักษะพื้นฐานและเทคนิค

ในการเรียนรู้ด้วยตนเองในเร่ืองการวางแผน การประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และการวิเคราะห์วิจารณ์  
เจตคติ/ปัจจัย ที่ท าให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบความส าเร็จ การเปิดรับโอกาสการเรียนรู้     



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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อธิบายรายวิชา ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ จ านวน  5   หน่วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
สาระทักษะการเรียนรู้ เป็นสาระเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านการเรียนรู้

ด้วยตนเอง  การใช้แหล่งเรียนรู้ การจัดการความรู้ การคิดเป็น และการวิจัยอย่างง่าย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถก าหนดเป้าหมาย วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าถึงและเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ จัดการ
ความรู้  กระบวนการแก้ปัญหา และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ที่สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการชี้นาตนเองใน
การเรียนรู้ และการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับหลักการพื้นฐาน และการพัฒนา 5 ศักยภาพของพื้นท่ีใน 
5 กลุ่มอาชีพใหม่ คือ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การบริหารจัดการและ
การบริการ  ตามยุทธศาสตร์ 2555 กระทรวงศึกษาธิการ ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ดังนั้นสาระทักษะการ
เรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีมาตรฐานการเรียนรู้ระดับดังนี้

1. สามารถวิเคราะห์ เห็นความสาคัญ และปฏิบัติการแสวงหาความรู้จากการอ่าน ฟัง และสรุปได้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ

2. สามารถจ าแนก จัดล าดับความส าคัญ และเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถจ าแนกผลที่เกิดขึ้นจากขอบเขตความรู้ ตัดสินคุณค่า ก าหนดแนวทางพัฒนา
4. ความสามารถในการศึกษา เลือกสรร จัดเก็บ และการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลทั้งสามประการ

และการใช้เทคนิคในการฝึกทักษะ การคิดเป็น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหา
5. สามารถวิเคราะห์ปัญหา ความจาเป็น เห็นความสัมพันธ์ของกระบวนการวิจัยกับการนาไปใช้ใน

ชีวิต และด าเนินการวิจัยทดลองตามขั้นตอน
6. สามารถจ าแนก และวิเคราะห์ ทักษะการเรียนรู้ และศักยภาพหลักของพื้นที่ในการเพิ่มขีด

ความสามารถของการประกอบอาชีพใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ 

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเร่ืองดังต่อไปนี้
1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ทบทวน ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการของการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ทบทวนทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู้ ทักษะการแก้ปัญหาและเทคนิคในการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง ด้านการอ่าน การฟัง การสังเกต การจ า และการจดบันทึก
ฝึกทักษะการวางแผนการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะพื้นฐานและเทคนิค

ในการเรียนรู้ด้วยตนเองในเร่ืองการวางแผน การประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการวิเคราะห์วิจารณ์ 
เจตคติ/ปัจจัย ที่ทาให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบความส าเร็จ การเปิดรับโอกาสการเรียนรู้     



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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6. ทักษะการเรียนรู้ และศักยภาพหลักของพื้นท่ีในการพัฒนาอาชีพ

ศึกษา วิเคราะห์ และจ าแนกใช้ทักษะการเรียนรู้  และศักยภาพหลักของพื้นท่ีในการเพิ่มขีด
ความสามารถของการประกอบอาชีพใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่  คือ กลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การบริหารจัดการและการบริการ โดยค านึงถึงศักยภาพหลักของพื้นท่ี 
คือ  ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ในแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของ
ภูมิประเทศ และท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละ
พื้นที่ และศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่ 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ควรจัดในลักษณะของการบูรณาการทักษะต่าง ๆ ไปพร้อมกับการสร้างสถานการณ์ในการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย ซับซ้อน อย่างสร้างสรรค์  เพื่อ 1) ฝึกให้ผู้เรียนได้ก าหนดเป้าหมาย และวางแผนการ
เรียนรู้   2) เพิ่มพูนให้มีทักษะพื้นฐานในการการวางแผน การประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง  การวิเคราะห์
วิจารณ์  3) มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ท าให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบผลส าเร็จ  และน าความรู้
ไปใช้ในวิถีชีวิตให้เหมาะสมกับตนเอง และชุมชน/สังคม 

2. การใช้แหล่งเรียนรู้
ให้ผู้เรียนศึกษาสารสนเทศ  จากระดับชุมชนสู่ระดับจังหวัด ประเทศ และโลก การเรียนรู้การใช้

อินเตอร์เน็ต และแหล่งเรียนรู้ได้สอดคล้องกับความต้องการ ความจ าเป็นในการน าไปใช้ในการแสวงหา
ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ของตนเอง 

3. การจัดการความรู้
ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหลักการ และกระบวนการของการจัดการความรู้ การฝึกปฏิบัติจริงโดย

การรวมกลุ่มปฏิบัติการ/ชุมชนปฏิบัติการ (Community of practice = Cops) สรุปองค์ความรู้ของกลุ่ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม ยกระดับความรู้ และจัดท าสารสนเทศเผยแพร่ความรู้ 

4. การคิดเป็น
ให้ผู้เรียนที่ยังไม่เคยเรียนสาระนี้มาก่อนได้ศึกษาเล่าเรียน และฝึกทักษะการคิด การตัดสินใจใน

รายละเอียด เช่นเดียวกับในระดับประถมศึกษา ส าหรับผู้เรียนที่ได้เรียนสาระนี้มาก่อนแล้วควรจัดให้ผู้เรียน
ได้ทบทวน ท าความเข้าใจกับการเช่ือมโยง ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผู้ใหญ่ /การศึกษานอกระบบมาสู่
การคิดเป็นคล้ายกระบวนการอภิปราย ถกแถลงอย่างกว้างขวาง 
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ให้ผู้เรียนได้ศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของข้อมูลทางด้านวิชาการ ตนเอง และสังคม 
สิ่งแวดล้อม จากเอกสาร แหล่งความรู้ ใบความรู้ ฯลฯ และให้มีการฝึกอธิบายและยกตัวอย่าง เพื่อ
เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของลักษณะข้อมูลทั้ง 3 ประการ ควรให้มีการท าใบงานในการฝึกปฏิบัติ
เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้ลักษณะของข้อมูลทั้ง 3 ด้าน

ให้ผู้ เรียนมีโอกาสฝึกปฏิบัติในการทาแบบฝึกหัดในใบงาน และการอภิปรายถกแถลงถึง
กระบวนการคิด แก้ปัญหาอย่างการคิดเป็นที่ต้องใช้ข้อมูล และกระบวนการคิด แก้ปัญหาอย่างคนคิดเป็นจาก
กรณีตัวอย่างที่หลากหลายยิ่งขึ้น

5. การวิจัยอย่างง่าย
จัดให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ฝึกทักษะการสังเกตและค้นหาปัญหา  

ที่พบในชีวิตประจ าวัน / ในสาระที่เรียน การตั้งค าถาม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน / ผู้รู้ การคาดเดา
ค าตอบอย่างมีเหตุผล / การตั้งสมมติฐาน   การฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัยที่มีความซับซ้อนขึ้น การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การสร้างเคร่ืองมือ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน การนาเสนอข้อมูล การสรุป
ข้อมูลและเขียนรายงานผล  การเผยแพร่ข้อค้นพบ

6. ทักษะการเรียนรู้ และศักยภาพหลักของพื้นท่ีในการพัฒนาอาชีพ 
จัดให้ผู้ เรียนท้ังรายบุคคล/กลุ่มได้ศึกษา วิเคราะห์ จ าแนกทักษะการเรียนรู้  โดยคานึงถึง

ศักยภาพหลักของแต่ละพื้นที่ ท่ีมีความแตกต่าง และมีความต้องการของท้องถิ่นท่ีไม่เหมือนกัน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของการประกอบอาชีพใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ คือ กลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การบริหารจัดการและการบริการ เพื่อสร้างอาชีพ และรายได้ อย่างมั่นคง 
และยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

การวัดและประเมินผล
1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ใช้การประเมินจากผลงานของผู้เรียนที่แสดงออกเกี่ยวกับ การกาหนดเป้าหมาย และวางแผนการ
เรียนรู้ รวมทักษะพื้นฐานและเทคนิคในการเรียนรู้ต่าง ๆ  ตลอดจนปัจจัยท่ีทาให้การเรียนรู้ประสบ
ความส าเร็จ

2. การใช้แหล่งเรียนรู้
    จากการสังเกต ความสนใจ การมีส่วนร่วมและ ผลงานที่ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
3. การจัดการความรู้
จากการสังเกต ความสนใจ การแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วม การให้ความร่วมมือ

ในกลุ่มปฏิบัติการ ผลงาน /ชิ้นงานจากการรวมกลุ่มปฏิบัติการ ใช้วิธีการประเมินแบบมีส่วนร่วม
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6. ทักษะการเรียนรู้ และศักยภาพหลักของพื้นท่ีในการพัฒนาอาชีพ 

ศึกษา วิเคราะห์ และจาแนกใช้ทักษะการเรียนรู้  และศักยภาพหลักของพื้นท่ีในการเพิ่มขีด
ความสามารถของการประกอบอาชีพใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่  คือ กลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การบริหารจัดการและการบริการ โดยค านึงถึงศักยภาพหลักของพื้นท่ี
คือ  ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ในแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของ
ภูมิประเทศ และท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละ
พื้นที่ และศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ควรจัดในลักษณะของการบูรณาการทักษะต่าง ๆ ไปพร้อมกับการสร้างสถานการณ์ในการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย ซับซ้อน อย่างสร้างสรรค์  เพื่อ 1) ฝึกให้ผู้เรียนได้กาหนดเป้าหมาย และวางแผนการ
เรียนรู้   2) เพิ่มพูนให้มีทักษะพื้นฐานในการการวางแผน การประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง การวิเคราะห์
วิจารณ์ 3) มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ท าให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบผลสาเร็จ และนาความรู้
ไปใช้ในวิถีชีวิตให้เหมาะสมกับตนเอง และชุมชน/สังคม

2. การใช้แหล่งเรียนรู้
ให้ผู้เรียนศึกษาสารสนเทศ จากระดับชุมชนสู่ระดับจังหวัด ประเทศ และโลก การเรียนรู้การใช้

อินเตอร์เน็ต และแหล่งเรียนรู้ได้สอดคล้องกับความต้องการ ความจาเป็นในการนาไปใช้ในการแสวงหา
ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ของตนเอง

3. การจัดการความรู้
ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหลักการ และกระบวนการของการจัดการความรู้ การฝึกปฏิบัติจริงโดย

การรวมกลุ่มปฏิบัติการ/ชุมชนปฏิบัติการ (Community of practice = Cops) สรุปองค์ความรู้ของกลุ่ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม ยกระดับความรู้ และจัดท าสารสนเทศเผยแพร่ความรู้

4. การคิดเป็น
ให้ผู้เรียนที่ยังไม่เคยเรียนสาระนี้มาก่อนได้ศึกษาเล่าเรียน และฝึกทักษะการคิด การตัดสินใจใน

รายละเอียด เช่นเดียวกับในระดับประถมศึกษา สาหรับผู้เรียนที่ได้เรียนสาระนี้มาก่อนแล้วควรจัดให้ผู้เรียน
ได้ทบทวน ทาความเข้าใจกับการเชื่อมโยง ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผู้ใหญ่ /การศึกษานอกระบบมาสู่
การคิดเป็นคล้ายกระบวนการอภิปราย ถกแถลงอย่างกว้างขวาง
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ให้ผู้เรียนได้ศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของข้อมูลทางด้านวิชาการ ตนเอง และสังคม 
สิ่งแวดล้อม จากเอกสาร แหล่งความรู้ ใบความรู้ ฯลฯ และให้มีการฝึกอธิบายและยกตัวอย่าง เพื่อ
เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของลักษณะข้อมูลทั้ง 3 ประการ ควรให้มีการท าใบงานในการฝึกปฏิบัติ
เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้ลักษณะของข้อมูลทั้ง 3 ด้าน 

ให้ผู้ เรียนมีโอกาสฝึกปฏิบัติในการท าแบบฝึกหัดในใบงาน และการอภิปรายถกแถลงถึง
กระบวนการคิด แก้ปัญหาอย่างการคิดเป็นที่ต้องใช้ข้อมูล และกระบวนการคิด แก้ปัญหาอย่างคนคิดเป็นจาก
กรณีตัวอย่างที่หลากหลายยิ่งขึ้น 

5. การวิจัยอย่างง่าย
จัดให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ฝึกทักษะการสังเกตและค้นหาปัญหา

ที่พบในชีวิตประจ าวัน / ในสาระที่เรียน  การตั้งค าถาม  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน / ผู้รู้ การคาดเดา
ค าตอบอย่างมีเหตุผล / การตั้งสมมติฐาน   การฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัยที่มีความซับซ้อนขึ้น  การเก็บ
รวบรวมข้อมูล  การสร้างเคร่ืองมือ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน  การน าเสนอข้อมูล   การสรุป
ข้อมูลและเขียนรายงานผล  การเผยแพร่ข้อค้นพบ 

6. ทักษะการเรียนรู้ และศักยภาพหลักของพื้นท่ีในการพัฒนาอาชีพ
จัดให้ผู้ เรียนท้ังรายบุคคล/กลุ่มได้ศึกษา วิเคราะห์ จ าแนกทักษะการเรียนรู้  โดยค านึงถึง

ศักยภาพหลักของแต่ละพื้นที่ ท่ีมีความแตกต่าง และมีความต้องการของท้องถิ่นท่ีไม่เหมือนกัน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของการประกอบอาชีพใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ คือ กลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การบริหารจัดการและการบริการ เพื่อสร้างอาชีพ และรายได้ อย่างมั่นคง 
และยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง  

การวัดและประเมินผล 
1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ใช้การประเมินจากผลงานของผู้เรียนที่แสดงออกเกี่ยวกับ การก าหนดเป้าหมาย และวางแผนการ
เรียนรู้ รวมทักษะพื้นฐานและเทคนิคในการเรียนรู้ต่าง ๆ  ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้การเรียนรู้ประสบ
ความส าเร็จ 

2. การใช้แหล่งเรียนรู้
จากการสังเกต ความสนใจ การมีส่วนร่วมและ ผลงานที่ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้

3. การจัดการความรู้
จากการสังเกต ความสนใจ การแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วม การให้ความร่วมมือ

ในกลุ่มปฏิบัติการ ผลงาน / ช้ินงานจากการรวมกลุ่มปฏิบัติการ ใช้วิธีการประเมินแบบมีส่วนร่วม  
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ระหว่างครู ผู้ เรียนและผู้ เกี่ยวข้องร่วมกันประเมินตีค่าความสามารถ  ความส าเร็จกับเป้าหมายที่    
วางไว้ และระบุข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข ส่วนที่ท าได้ดีแล้วก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

4. การคิดเป็น
ประเมินจากการอภิปราย การท าแบบฝึกหัด ท าใบงาน และการสังเกตจากการอภิปราย

ถกแถลง การให้เหตุผล ความรอบคอบและละเอียดยิ่งขึ้น ความพอเพียง และความเหมาะสมใน 
การแสวงหาข้อมูลทั้ง 3 ประการ ประกอบการคิด การตัดสินใจ 

5. การวิจัยอย่างง่าย
จากการสังเกต  ความสนใจ  การมีส่วนร่วม  ความร่วมมือ  จากผลงาน / ชิ้นงานที่มอบหมายให้           

ฝึกปฏิบัติ  ในระหว่างเรียน และการสอบปลายภาคเรียน 
6. ทักษะการเรียนรู้ และศักยภาพหลักของพื้นท่ีในการพัฒนาอาชีพ

จากการสังเกต  ความสนใจ  การมีส่วนร่วม  ความร่วมมือ  จากผลงาน / ชิ้นงานที่มอบหมายให้ฝึก
ปฏิบัติ และการประเมินแบบมีส่วนร่วม 
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รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา
ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ จ านวน  5 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ

1. สามารถวิเคราะห์ เห็นความสาคัญ และปฏิบัติการแสวงหาความรู้จากการอ่าน ฟัง และสรุปได้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ

2. สามารถจ าแนก จัดล าดับความส าคัญ และเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถจ าแนกผลที่เกิดขึ้นจากขอบเขตความรู้ ตัดสินคุณค่า ก าหนดแนวทางพัฒนา
4. ความสามารถในการศึกษา เลือกสรร จัดเก็บ และการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลทั้งสามประการ

และการใช้เทคนิคในการฝึกทักษะ การคิดเป็น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหา
5. สามารถวิเคราะห์ปัญหา ความจ าเป็น เห็นความสัมพันธ์ของกระบวนการวิจัยกับการนาไปใช้ใน

ชีวิต และด าเนินการวิจัยทดลองตามขั้นตอน
6. สามารถจาแนก และวิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้ และศักยภาพหลักของพื้นที่ในการเพิ่มขีด

ความสามารถของการประกอบอาชีพ 5 กลุ่มอาชีพใหม่

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน 
(ชั่วโมง)

1 การเรียนรู้
ด้วยตนเอง

1. บอกความหมาย ตระหนักและ
เห็นความส าคัญของการเรียนรู้
ด้วยตนเอง
2. มีทักษะพื้นฐานทางการศึกษา
หาความรู้ ทักษะการแก้ปัญหา 
และเทคนิคในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
3. อธิบายปัจจัยที่ท าให้การเรียนรู้
ด้วยตนเองประสบความส าเร็จ
4. สามารถวางแผนการเรียนรู้และ
การประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้

1. ความหมาย ความส าคัญของการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
2. การก าหนดเป้าหมาย และการวาง
แผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3. ทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู้ 
ทักษะการแก้ปัญหา แล ะเทคนิคในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
4. ปัจจัยที่ท าให้การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ประสบความส าเร็จ
5. การวางแผนการเรียนรู้ และ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
6. การฝึกทักษะวางแผนการเรียนรู้และ
การประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การวิจารณ์

3

3

3

4

6

15
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ระหว่างครู ผู้ เรียนและผู้ เกี่ยวข้องร่วมกันประเมินตีค่าความสามารถ ความสาเร็จกับเป้าหมายที่   
วางไว้ และระบุข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข ส่วนที่ท าได้ดีแล้วก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

4. การคิดเป็น
ประเมินจากการอภิปราย การท าแบบฝึกหัด ท าใบงาน และการสังเกตจากการอภิปราย 

ถกแถลง การให้เหตุผล ความรอบคอบและละเอียดยิ่งขึ้น ความพอเพียง และความเหมาะสมใน
การแสวงหาข้อมูลทั้ง 3 ประการ ประกอบการคิด การตัดสินใจ

5. การวิจัยอย่างง่าย
จากการสังเกต ความสนใจ การมีส่วนร่วม ความร่วมมือ จากผลงาน / ชิ้นงานที่มอบหมายให้          

ฝึกปฏิบัติ  ในระหว่างเรียน และการสอบปลายภาคเรียน
6. ทักษะการเรียนรู้ และศักยภาพหลักของพื้นท่ีในการพัฒนาอาชีพ 

จากการสังเกต  ความสนใจ  การมีส่วนร่วม  ความร่วมมือ  จากผลงาน / ชิ้นงานที่มอบหมายให้ฝึก
ปฏิบัติ และการประเมินแบบมีส่วนร่วม

39 

รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา 
ทร21001 ทักษะการเรียนรู้  จ านวน  5  หน่วยกิต  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

1. สามารถวิเคราะห์ เห็นความส าคัญ และปฏิบัติการแสวงหาความรู้จากการอ่าน ฟัง และสรุปได้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2. สามารถจ าแนก จัดล าดับความส าคัญ และเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถจ าแนกผลที่เกิดขึ้นจากขอบเขตความรู้ ตัดสินคุณค่า ก าหนดแนวทางพัฒนา
4. ความสามารถในการศึกษา เลือกสรร จัดเก็บ และการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลทั้งสามประการ

และการใช้เทคนิคในการฝึกทักษะ การคิดเป็น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหา 
5. สามารถวิเคราะห์ปัญหา ความจ าเป็น เห็นความสัมพันธ์ของกระบวนการวิจัยกับการน าไปใช้ใน

ชีวิต และด าเนินการวิจัยทดลองตามขั้นตอน 
6. สามารถจ าแนก และวิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้ และศักยภาพหลักของพื้นที่ในการเพิ่มขีด

ความสามารถของการประกอบอาชีพ 5 กลุ่มอาชีพใหม่ 

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน 
(ชั่วโมง) 

1 การเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 

1. บอกความหมาย ตระหนักและ
เห็นความส าคัญของการเรียนรู้
ด้วยตนเอง
2. มีทักษะพื้นฐานทางการศึกษา
หาความรู้ ทักษะการแก้ปัญหา
และเทคนิคในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
3. อธิบายปัจจัยที่ท าให้การเรียนรู้
ด้วยตนเองประสบความส าเร็จ 
4. สามารถวางแผนการเรียนรู้และ
การประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้

1. ความหมาย ความส าคัญของการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
2. การก าหนดเป้าหมาย และการวาง
แผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3. ทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู้ 
ทักษะการแก้ปัญหา แล ะเทคนิคในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
4. ปัจจัยที่ท าให้การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ประสบความส าเร็จ 
5. การวางแผนการเรียนรู้ และ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
6. การฝึกทักษะวางแผนการเรียนรู้และ
การประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
การวิจารณ์

3 

3 

3 

4 

6 

15 
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คำาอธิบายรายวิชา

และ

รายละเอียดคำาอธิบายรายวิชาบังคับ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

42 

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน 
(ชั่วโมง) 

6 ทักษะการ
เรียนรู้และ
ศักยภาพ
หลักของ
พื้นที่ในการ
พัฒนา
อาชีพ 

1. บอกความหมาย ตระหนักและ
เห็นความส าคัญ ของทักษะการ
เรียนรู้ และศักยภาพหลักของ
พื้นที่
2. มีทักษะการเรียนรู้พื้นฐาน และ
เทคนิควิธีในการแสวงหาความรู้
3. สามารถบอกอาชีพในกลุ่ม
อาชีพใหม่ ได้แก่ ก ลุ่มอาชีพด้าน
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม ความคิด
สร้างสรรค์ การบริหารจัดการและ
การบริการ
4. สามารถบอกและยกตัวอย่าง
ทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ 5 กลุ่มอาชีพใหม่

1. ความหมาย ความส าคัญ ของทักษะ
การเรียนรู้และศักยภาพหลักของพื้นที่
2. ทักษะการเรียนรู้พื้นฐาน และเทคนิค
วิธีทางศึกษาหาความรู้
3. การเข้าถึงและการเลือกใช้ศักยภาพ
หลักของพื้นที่
4. ตัวอย่างอาชีพในกลุ่มอาชีพด้าน

4.1  การเกษตรกรรม
4.2  อุตสาหกรรม 
4.2 พาณิชยกรรม 
4.3 ความคิด  สร้างสรรค์ 
4.4 บรหิารจัดการ และการบริการ 

ที่สอดคล้องกับศักยภาพหลักของพื้น 

2 

3 

10 

15 
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คำาอธิบายรายวิชา

และ

รายละเอียดคำาอธิบายรายวิชาบังคับ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน 
(ชั่วโมง)

6 ทักษะการ
เรียนรู้และ
ศักยภาพ
หลักของ
พื้นที่ในการ
พัฒนา
อาชีพ

1. บอกความหมาย ตระหนักและ
เห็นความส าคัญ ของทักษะการ
เรียนรู้ และศักยภาพหลักของ
พื้นที่
2. มีทักษะการเรียนรู้พื้นฐาน และ
เทคนิควิธีในการแสวงหาความรู้
3. สามารถบอกอาชีพในกลุ่ม
อาชีพใหม่ ได้แก่ ก ลุ่มอาชีพด้าน
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม   
พาณิชยกรรม ความคิด
สร้างสรรค์ การบริหารจัดการและ
การบริการ
4. สามารถบอกและยกตัวอย่าง
ทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ 5 กลุ่มอาชีพใหม่

1. ความหมาย ความส าคัญ ของทักษะ
การเรียนรู้และศักยภาพหลักของพื้นที่
2. ทักษะการเรียนรู้พื้นฐาน และเทคนิค
วิธีทางศึกษาหาความรู้
3. การเข้าถึงและการเลือกใช้ศักยภาพ
หลักของพื้นที่
4. ตัวอย่างอาชีพในกลุ่มอาชีพด้าน  

4.1 การเกษตรกรรม
4.2  อุตสาหกรรม
4.2 พาณิชยกรรม
4.3 ความคิด  สร้างสรรค์
4.4 บรหิารจัดการ และการบริการ

ที่สอดคล้องกับศักยภาพหลักของพื้น

2

3

10

15
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ ทร31001 ทักษะกำรเรียนรู้   จ ำนวน   5  หน่วยกิต  
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ 
สาระทักษะการเรียนรู้ เป็นสาระเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านการเรียนรู้

ด้วยตนเอง  การใช้แหล่งเรียนรู้ การจัดการความรู้ การคิดเป็น และการวิจัยอย่างง่าย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถก าหนดเป้าหมาย วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าถึงและเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ จัดการ
ความรู้  กระบวนการแก้ปัญหา และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ที่สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการชี้น าตนเองใน
การเรียนรู้ และการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับหลักการพื้นฐาน และการพัฒนา 5 ศักยภาพหลักของ
พื้นท่ีใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ คือ กลุ่มอาชีพดด้าน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  ความคิด
สร้างสรรค์  การบริหารจัดการและการบริการตามยุทธศาสตร์ 2555 กระทรวงศึกษาธิการ ได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต ดังนั้น สาระทักษะการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจึงมีมาตรฐานการเรียนรู้ระดับดังนี้ 

1. สามารถประมวลความรู้ ท างานบนฐานข้อมูล และมีความช านาญในการอ่าน ฟัง จดบันทึก เป็น
สารสนเทศอย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว 

2. สามารถวางแผนและใช้แหล่งเรียนรู้ได้อย่างคล่องแคล่วจนเป็นลักษณะนิสัย
3. สามารถสรุปองค์ความรู้ใหม่ น าไปสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4. ความสามารถในการฝึกทักษะการคิดเป็นที่ซับซ้อนเชื่อมโยงกับคุณธรรม จริยธรรม ที่เกี่ยวข้อง

กับปรัชญาคิดเป็นและสามารถระบุถึงปัญหาอุปสรรคการพัฒนากระบวนการคิดเป็น และการแก้ไข 
5. สามารถวางแผนการวิจัย ด าเนินการตามแบบแผนอย่างถูกต้อง
6. สามารถวางแผนประยุกต์ใช้ทักษะการเรียนรู้ และศักยภาพหลักของพื้นที่เป็นเคร่ืองมือในการ

เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ 
ศึกษำและฝึกทักษะเกี่ยวกับเร่ืองดังต่อไปนี้   

1. กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ทบทวน ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการของการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 ฝึกทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู้ ทักษะการแก้ปัญหาและเทคนิคในการเรียนรู้                

ด้วยตนเอง ด้านการอ่าน การฟัง การสังเกต การจ า และการจดบันทึก 
ทบทวนการวางแผนการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะพื้นฐานและ

เทคนิคในการเรียนรู้ด้วยตนเองในเร่ืองการวางแผน การประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง การวิเคราะห์
วิจารณ์ 

ฝึกทักษะความรู้ทักษะการพูด และการท าแผนผังความคิด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ ทร31001 ทักษะกำรเรียนรู้   จ ำนวน   5  หน่วยกิต
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ
สาระทักษะการเรียนรู้ เป็นสาระเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านการเรียนรู้

ด้วยตนเอง  การใช้แหล่งเรียนรู้ การจัดการความรู้ การคิดเป็น และการวิจัยอย่างง่าย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถก าหนดเป้าหมาย วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าถึงและเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ จัดการ
ความรู้  กระบวนการแก้ปัญหา และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ที่สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการชี้นาตนเองใน
การเรียนรู้ และการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับหลักการพื้นฐาน และการพัฒนา 5 ศักยภาพหลักของ
พื้นท่ีใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ คือ กลุ่มอาชีพดด้าน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  ความคิด
สร้างสรรค์ การบริหารจัดการและการบริการตามยุทธศาสตร์ 2555 กระทรวงศึกษาธิการ ได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต ดังนั้น สาระทักษะการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจึงมีมาตรฐานการเรียนรู้ระดับดังนี้

1. สามารถประมวลความรู้ ทางานบนฐานข้อมูล และมีความชานาญในการอ่าน ฟัง จดบันทึก เป็น
สารสนเทศอย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว

2. สามารถวางแผนและใช้แหล่งเรียนรู้ได้อย่างคล่องแคล่วจนเป็นลักษณะนิสัย
3. สามารถสรุปองค์ความรู้ใหม่ น าไปสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4. ความสามารถในการฝึกทักษะการคิดเป็นที่ซับซ้อนเชื่อมโยงกับคุณธรรม จริยธรรม ที่เกี่ยวข้อง

กับปรัชญาคิดเป็นและสามารถระบุถึงปัญหาอุปสรรคการพัฒนากระบวนการคิดเป็น และการแก้ไข
5. สามารถวางแผนการวิจัย ด าเนินการตามแบบแผนอย่างถูกต้อง
6. สามารถวางแผนประยุกต์ใช้ทักษะการเรียนรู้ และศักยภาพหลักของพื้นที่เป็นเคร่ืองมือในการ

เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่
ศึกษำและฝึกทักษะเกี่ยวกับเร่ืองดังต่อไปนี้

1. กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ทบทวน ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ฝึกทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู้ ทักษะการแก้ปัญหาและเทคนิคในการเรียนรู้        

ด้วยตนเอง ด้านการอ่าน การฟัง การสังเกต การจ า และการจดบันทึก
ทบทวนการวางแผนการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะพื้นฐานและ

เทคนิคในการเรียนรู้ด้วยตนเองในเร่ืองการวางแผน การประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง การวิเคราะห์
วิจารณ์

ฝึกทักษะความรู้ทักษะการพูด และการท าแผนผังความคิด



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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ฝึกการสรุปกระบวนการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการคิดเป็นจากข้อมูลที่เก็บและวิเคราะห์จาก
ชุมชน 

5. การวิจัยอย่างง่าย
ทบทวนความหมาย  ความส าคัญการวิจัยอย่างง่าย กระบวนการและขั้นตอนของการด าเนินงาน

สถิติง่าย ๆ เพื่อการวิจัย เคร่ืองมือการวิจัย และการเขียนโครงการวิจัยอย่างง่าย ๆ 
ศึกษา ฝึกทักษะ การวิจัยในบ้าน การเขียนรายงานวิจัย การน าเสนอและเผยแพร่งานวิจัย 

6. ทักษะการเรียนรู้ และศักยภาพหลักของพื้นท่ีในการประกอบอาชีพ

ทบทวน ประยุกต์ ใช้ทักษะกาเรเรียนรู้ และศักยภาพหลักของพื้นท่ี  คือ  ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ  ศักยภาพของภูมิประเทศ และ
ท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ และศักยภาพ
ของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการ
แข่งขันในกลุ่มอาชีพใหม่ เช่น กลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ 
และการบริหารจัดการและการบริการ 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ควรจัดในลักษณะของการบูรณาการทักษะต่าง ๆ ไปพร้อมกับการสร้างสถานการณ์ในการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย ซับซ้อน อย่างสร้างสรรค์  เพื่อ 1) ฝึกให้ผู้เรียนได้ก าหนดเป้าหมาย และวางแผนการ
เรียนรู้   2) เพิ่มพูนให้มีทักษะพื้นฐานทักษะการพูด และการท าแผนผังความคิดโดยการปฏิบัติจริง              
3) มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ท าให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบผลส าเร็จ และน าความรู้ไปใช้ใน
วิถีชีวิตให้เหมาะสมกับตนเอง และชุมชน/สังคม

2. การใช้แหล่งเรียนรู้
ให้ผู้เรียนทุกคนไปส ารวจ ศึกษา รวบรวมแหล่งเรียนรู้ ภายในชุมชน จังหวัด ประเทศ และโลก

รวมทั้งการใช้อินเทอร์เน็ต การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศท่ีสนใจ ท าความเข้าใจ บทบาท หน้าท่ี ข้อดีข้อเสีย
ของแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

3. การจัดการความรู้
ศึกษาค้นคว้าหลักการ และกระบวนการของการจัดการความรู้ การฝึกปฏิบัติจริงโ ดย

การรวมกลุ่มปฏิบัติการ/ชุมชนปฏิบัติการ (Community of practice = Cops) สรุปองค์ความรู้ของกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม ยกระดับความรู้/สร้างองค์ความรู้ใหม่และจัดท าสารสนเทศเผยแพร่ความรู้ 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
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4. การคิดเป็น
ให้ผู้เรียนได้มีการทบทวนทั้งความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผู้ใหญ่ / กศน. ที่เชื่อมโยงไปสู่

ปรัชญาคิดเป็น และกระบวนการคิดการแก้ปัญหาที่เป็นระบบกระบวนการคิดเป็นที่ใช้ข้อมูลของการคิด
อย่างน้อย 3 ประการ คือ ข้อมูลวิธีการตนเอง และสังคม สิ่งแวดล้อม

ให้ผู้เรียนได้มีการอภิปรายถกแถลงถึงประสบการณ์ในการคิดของตนเองที่ผ่านมาว่ามีการใช้
กระบวนการคิดเป็นมากน้อยเพียงใด มีผลกระทบจากการคิดการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างใด รวมถึงการใช้
หลักคุณธรรมจริยธรรมบูรณาการเข้ากับกระบวนการคิดเป็นเพื่อปรับกระบวนการ  คิดเป็นที่ยั่งยืน

ให้ผู้เรียนได้ฝึกการเก็บข้องมูล การเลือกใช้ข้อข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูล
ในชุมชน และน ามาฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหา ในลักษณะการคิดเป็นที่มีข้อมูลคุณธรรม จริยธรรม บูรณาการ
ด้วยเหมือนการคิดที่ยั่งยืน

ให้มีการสรุปรายงานการคิดแก้ปัญหาด้วยกรนะบวนการคิดเป็น เพื่อจัดท าเป็นร่องรอยในแฟ้ม
ผลงาน

5. การวิจัยอย่างง่าย
จัดให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า เอกสารที่เกี่ยวข้อง การใช้เทคโนโลยีเพื่อสืบค้นข้อมูลฝึกทักษะ 

การสังเกตและค้นหาปัญหาที่พบในชีวิตประจาวัน / ในการประกอบอาชีพ / ในสาระที่เรียน การตั้งค าถาม  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน / ผู้รู้ การคาดเดาค าตอบอย่างมีเหตุผล การฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัย
ตามหลักการ การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างเคร่ืองมือ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอย่างง่าย ๆ
ที่เหมาะสมกับข้อมูล การนาเสนอข้อมูล การสรุปข้อมูลและเขียนรายงานผลตามหลักการ การเผยแพร่
ข้อค้นพบด้วยวิธีการหลากหลาย

6. ทักษะการเรียนรู้ และศักยภาพหลักของพื้นท่ีในการพัฒนาอาชีพ 
จัดให้ผู้เรียนท้ังรายบุคคล/กลุ่มได้ศึกษา  สารวจ วิเคราะห์ ประยุกต์ทักษะการเรียนรู้  และ

พื้นฐานศักยภาพหลักแต่ละพื้นท่ี ท่ีมีความแตกต่าง และมีความต้องการท้องถิ่นท่ีไม่เหมือนกัน ในการเพิ่ม
ขีดความสามารถท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาการประกอบอาชีพในกลุ่มอาชีพใหม่ คือ ด้านเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การบริหารจัดการและการบริการ เพื่อสร้างอาชีพ และ
รายได้ อย่างมั่นคง และยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

การวัดและประเมินผล
1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ใช้การประเมินจากสภาพจริงของผู้เรียนที่แสดงออกเกี่ยวกับ การกาหนดเป้าหมาย และวางแผน
การเรียนรู้ รวมทักษะพื้นฐานและเทคนิคในการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้การเรียนรู้ประสบ
ความส าเร็จ



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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ฝึกการสรุปกระบวนการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการคิดเป็นจากข้อมูลที่เก็บและวิเคราะห์จาก
ชุมชน

5. การวิจัยอย่างง่าย
ทบทวนความหมาย  ความส าคัญการวิจัยอย่างง่าย กระบวนการและขั้นตอนของการด าเนินงาน  

สถิติง่าย ๆ เพื่อการวิจัย เคร่ืองมือการวิจัย และการเขียนโครงการวิจัยอย่างง่าย ๆ
ศึกษา ฝึกทักษะ การวิจัยในบ้าน การเขียนรายงานวิจัย การน าเสนอและเผยแพร่งานวิจัย

6. ทักษะการเรียนรู้ และศักยภาพหลักของพื้นท่ีในการประกอบอาชีพ 

ทบทวน ประยุกต์ ใช้ทักษะกาเรเรียนรู้ และศักยภาพหลักของพ้ืนท่ี  คือ ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศ และ
ท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ และศักยภาพ
ของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการ
แข่งขันในกลุ่มอาชีพใหม่ เช่น กลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ 
และการบริหารจัดการและการบริการ

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ควรจัดในลักษณะของการบูรณาการทักษะต่าง ๆ ไปพร้อมกับการสร้างสถานการณ์ในการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย ซับซ้อน อย่างสร้างสรรค์  เพื่อ 1) ฝึกให้ผู้เรียนได้ก าหนดเป้าหมาย และวางแผนการ
เรียนรู้   2) เพิ่มพูนให้มีทักษะพื้นฐานทักษะการพูด และการท าแผนผังความคิดโดยการปฏิบัติจริง      
3) มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ท าให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบผลส าเร็จ และน าความรู้ไปใช้ใน
วิถีชีวิตให้เหมาะสมกับตนเอง และชุมชน/สังคม

2. การใช้แหล่งเรียนรู้
ให้ผู้เรียนทุกคนไปส ารวจ ศึกษา รวบรวมแหล่งเรียนรู้ ภายในชุมชน จังหวัด ประเทศ และโลก

รวมทั้งการใช้อินเทอร์เน็ต การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่สนใจ ท าความเข้าใจ บทบาท หน้าที่ ข้อดีข้อเสีย
ของแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

3. การจัดการความรู้
ศึกษาค้นคว้าหลักการ และกระบวนการของการจัดการความรู้ การฝึกปฏิบัติจริงโ ดย

การรวมกลุ่มปฏิบัติการ/ชุมชนปฏิบัติการ (Community of practice = Cops) สรุปองค์ความรู้ของกลุ่ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม ยกระดับความรู้/สร้างองค์ความรู้ใหม่และจัดทาสารสนเทศเผยแพร่ความรู้
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
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4. การคิดเป็น
ให้ผู้เรียนได้มีการทบทวนทั้งความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผู้ใหญ่ / กศน. ที่เชื่อมโยงไปสู่

ปรัชญาคิดเป็น และกระบวนการคิดการแก้ปัญหาที่เป็นระบบกระบวนการคิดเป็นที่ใช้ข้อมูลของการคิด
อย่างน้อย 3 ประการ คือ ข้อมูลวิธีการตนเอง และสังคม สิ่งแวดล้อม 

ให้ผู้เรียนได้มีการอภิปรายถกแถลงถึงประสบการณ์ในการคิดของตนเองที่ผ่านมาว่ามีการใช้
กระบวนการคิดเป็นมากน้อยเพียงใด มีผลกระทบจากการคิดการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างใด รวมถึงการใช้
หลักคุณธรรมจริยธรรมบูรณาการเข้ากับกระบวนการคิดเป็นเพื่อปรับกระบวนการ  คิดเป็นที่ยั่งยืน 

ให้ผู้เรียนได้ฝึกการเก็บข้องมูล การเลือกใช้ข้อข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูล 
ในชุมชน และน ามาฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหา ในลักษณะการคิดเป็นที่มีข้อมูลคุณธรรม จริยธรรม บูรณาการ
ด้วยเหมือนการคิดที่ยั่งยืน 

ให้มีการสรุปรายงานการคิดแก้ปัญหาด้วยกรนะบวนการคิดเป็น เพื่อจัดท าเป็นร่องรอยในแฟ้ม
ผลงาน 

5. การวิจัยอย่างง่าย
จัดให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า เอกสารที่เกี่ยวข้อง การใช้เทคโนโลยีเพื่อสืบค้นข้อมูลฝึกทักษะ

การสังเกตและค้นหาปัญหาที่พบในชีวิตประจ าวัน / ในการประกอบอาชีพ / ในสาระที่เรียน การตั้งค าถาม  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน / ผู้รู้   การคาดเดาค าตอบอย่างมีเหตุผล  การฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัย
ตามหลักการ การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างเคร่ืองมือ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอย่างง่าย ๆ        
ที่เหมาะสมกับข้อมูล การน าเสนอข้อมูล การสรุปข้อมูลและเขียนรายงานผลตามหลักการ การเผยแพร่            
ข้อค้นพบด้วยวิธีการหลากหลาย 

6. ทักษะการเรียนรู้ และศักยภาพหลักของพื้นท่ีในการพัฒนาอาชีพ
จัดให้ผู้เรียนท้ังรายบุคคล/กลุ่มได้ศึกษา  ส ารวจ วิเคราะห์ ประยุกต์ทักษะการเรียนรู้  และ

พื้นฐานศักยภาพหลักแต่ละพ้ืนท่ี ท่ีมีความแตกต่าง และมีความต้องการท้องถิ่นท่ีไม่เหมือนกัน ในการเพิ่ม
ขีดความสามารถท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการประกอบอาชีพในกลุ่มอาชีพใหม่ คือ ด้านเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การบริหารจัดการและการบริการ เพื่อสร้างอาชีพ และ
รายได้ อย่างมั่นคง และยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง  

การวัดและประเมินผล 
1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ใช้การประเมินจากสภาพจริงของผู้เรียนที่แสดงออกเกี่ยวกับ การก าหนดเป้าหมาย และวางแผน
การเรียนรู้  รวมทักษะพื้นฐานและเทคนิคในการเรียนรู้ต่าง ๆ  ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้การเรียนรู้ประสบ
ความส าเร็จ 
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2. การใช้แหล่งเรียนรู้
ผลงานจากการศึกษาส ารวจ และการน าไปใช้ประโยชน์

3. การจัดการความรู้
ประเมินจากสภาพจริงโดย การสังเกต ความสนใจ การแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วม การให้

ความร่วมมือในกลุ่มปฏิบัติการ ผลงาน/ช้ินงานจากการรวมกลุ่มปฏิบัติการ ใช้วิธีการประเมินแบบมีส่วน
ร่วมระหว่างครู ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันประเมินตีค่าความสามารถ  ความส าเร็จกับเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ และระบุข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข ส่วนที่ท าได้ดีแล้วก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

4. การคิดเป็น
ประเมินจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจแก้ปัญหาจากข้อมูลตาม

ข้อเท็จจริง ประเมินจากการใช้ข้อมูลที่เหมาะสม สอดคล้อง เพียงพอ น่าเชื่อถือ ประเมินจากการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม และการอภิปรายถกแถลง และความพอใจในการแก้ปัญหาด้วยวิธีคิดเป็นอย่างยั่งยืน 

5. การวิจัยอย่างง่าย
ประเมินจากสภาพจริงโดย การสังเกต  ความสนใจ  การมีส่วนร่วม  ความร่วมมือจากผลงาน /

ชิ้นงานที่มอบหมายให้ฝึกปฏิบัติ  ในระหว่างเรียน และการสอบปลายภาคเรียน 
6. ทักษะการเรียนรู้ และศักยภาพหลักของพื้นท่ีในการพัฒนาอาชีพ

ประเมินจากสภาพจริงโดย  ความสนใจ  การมีส่วนร่วม  ความร่วมมือ  จากผลงาน / ชิ้นงานที่
มอบหมายให้ฝึกปฏิบัติ ในระหว่างเรียนและการสอบปลายภาคเรียน 

49 

รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา 
ทร31001 ทักษะการเรียนรู้ จ านวน  5  หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
1. สามารถประมวลความรู้ ทางานบนฐานข้อมูล และมีความชานาญในการอ่าน ฟัง จดบันทึก เป็น

สารสนเทศอย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว
2. สามารถวางแผนและใช้แหล่งเรียนรู้ได้อย่างคล่องแคล่วจนเป็นลักษณะนิสัย
3. สามารถสรุปองค์ความรู้ใหม่ น าไปสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4. ความสามารถในการฝึกทักษะการคิดเป็นที่ซับซ้อนเชื่อมโยงกับคุณธรรม จริยธรรม ที่เกี่ยวข้อง

กับปรัชญาคิดเปน็และสามารถระบุถึงปัญหาอุปสรรคการพัฒนากระบวนการคิดเป็น และการแก้ไข
5. สามารถวางแผนการวิจัย ด าเนินการตามแบบแผนอย่างถูกต้อง
6. สามารถวางแผนประยุกต์ใช้ทักษะการเรียนรู้ และศักยภาพหลักของพื้นที่เป็นเคร่ืองมือในการ

เพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน 
(ชั่วโมง)

1 การเรียนรู้
ด้วยตนเอง

1. อธิบายความหมาย ความส าคัญ
และกระบวนการของการเรียนรู้
ด้วยตนเอง
2. ปฏิบัติการฝึกทักษะพื้นฐาน
ทางการศึกษาหาความรู้ ทักษะ
การแก้ปัญหา และเทคนิคในการ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้ และการวาง
แผนการเรียนรู้ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้        
ด้วยตนเอง
3. ฝึกปฏิบัติทักษะการพูด 
และการท าแผนผังความคิด
4. อธิบายปัจจัย ที่ท าให้การเรียนรู้
ด้วยตนเองประสบความส าเร็จ

1. ความหมาย ความส าคัญ และ
กระบวนการของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
2. ทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู้ 
ทักษะการแก้ปัญหาและเทคนิคในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งการวาง
แผนการเรียนรู้ และการประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

3. ทักษะการพูดและการท าแผนผัง
ความคิด
4. ปัจจัย ที่ท าให้การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ประสบความส าเร็จ 

4

12

8

10
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2. การใช้แหล่งเรียนรู้
ผลงานจากการศึกษาส ารวจ และการน าไปใช้ประโยชน์

3. การจัดการความรู้
ประเมินจากสภาพจริงโดย การสังเกต ความสนใจ การแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วม การให้

ความร่วมมือในกลุ่มปฏิบัติการ ผลงาน/ช้ินงานจากการรวมกลุ่มปฏิบัติการ ใช้วิธีการประเมินแบบมีส่วน
ร่วมระหว่างครู ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันประเมินตีค่าความสามารถ  ความส าเร็จกับเป้าหมายที่กาหนด
ไว้ และระบุข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข ส่วนที่ท าได้ดีแล้วก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

4. การคิดเป็น
ประเมินจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจแก้ปัญหาจากข้อมูลตาม

ข้อเท็จจริง ประเมินจากการใช้ข้อมูลที่เหมาะสม สอดคล้อง เพียงพอ น่าเช่ือถือ ประเมินจากการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม และการอภิปรายถกแถลง และความพอใจในการแก้ปัญหาด้วยวิธีคิดเป็นอย่างยั่งยืน

5. การวิจัยอย่างง่าย
ประเมินจากสภาพจริงโดย การสังเกต ความสนใจ การมีส่วนร่วม ความร่วมมือจากผลงาน / 

ชิ้นงานที่มอบหมายให้ฝึกปฏิบัติ  ในระหว่างเรียน และการสอบปลายภาคเรียน
6. ทักษะการเรียนรู้ และศักยภาพหลักของพื้นท่ีในการพัฒนาอาชีพ 

ประเมินจากสภาพจริงโดย ความสนใจ การมีส่วนร่วม ความร่วมมือ จากผลงาน / ชิ้นงานที่
มอบหมายให้ฝึกปฏิบัติ ในระหว่างเรียนและการสอบปลายภาคเรียน
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รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา  
ทร31001 ทักษะการเรียนรู้  จ านวน  5  หน่วยกิต  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
1. สามารถประมวลความรู้ ท างานบนฐานข้อมูล และมีความช านาญในการอ่าน ฟัง จดบันทึก เป็น

สารสนเทศอย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว 
2. สามารถวางแผนและใช้แหล่งเรียนรู้ได้อย่างคล่องแคล่วจนเป็นลักษณะนิสัย
3. สามารถสรุปองค์ความรู้ใหม่ น าไปสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4. ความสามารถในการฝึกทักษะการคิดเป็นที่ซับซ้อนเชื่อมโยงกับคุณธรรม จริยธรรม ที่เกี่ยวข้อง

กับปรัชญาคิดเปน็และสามารถระบุถึงปัญหาอุปสรรคการพัฒนากระบวนการคิดเป็น และการแก้ไข 
5. สามารถวางแผนการวิจัย ด าเนินการตามแบบแผนอย่างถูกต้อง
6. สามารถวางแผนประยุกต์ใช้ทักษะการเรียนรู้ และศักยภาพหลักของพื้นท่ีเป็นเคร่ืองมือในการ

เพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ 

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน 
(ชั่วโมง) 

1 การเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 

1. อธิบายความหมาย ความส าคัญ
และกระบวนการของการเรียนรู้
ด้วยตนเอง
2. ปฏิบัติการฝึกทักษะพื้นฐาน
ทางการศึกษาหาความรู้ ทักษะ
การแก้ปัญหา และเทคนิคในการ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้ และการวาง
แผนการเรียนรู้ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้
ด้วยตนเอง
3. ฝึกปฏิบัติทักษะการพูด
และการท าแผนผังความคิด 
4. อธิบายปัจจัย ที่ท าให้การเรียนรู้
ด้วยตนเองประสบความส าเร็จ

1. ความหมาย ความส าคัญ และ
กระบวนการของการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. ทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู้
ทักษะการแก้ปัญหาและเทคนิคในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  รวมทั้งการวาง
แผนการเรียนรู้ และการประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง

3. ทักษะการพูดและการท าแผนผัง
ความคิด
4. ปัจจัย ที่ท าให้การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ประสบความส าเร็จ

      4 

12 

8 

10 
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน 
(ชั่วโมง) 

6 ทักษะการ
เรียนรู้และ
ศักยภาพ
หลักของ
พื้นที่ในการ
พัฒนา
อาชีพ 

1. อธิบายความหมาย ความส าคัญ
ของทักษะการเรียนรู้ และ
ศักยภาพหลักของพื้นที่ ที่แตกต่าง
กัน
2. ยกตัวอย่างเกี่ยวกับศักยภาพ
หลักของพื้นที่หลัก ที่แตกต่างกัน 
3. สามารถบอกหรือยกตัวอย่าง
เกี่ยวกับศักยภาพหลักของพื้นที่
ของตนเอง
4. ยกตัวอย่างอาชีพที่ใช้หลักการ
พื้นฐานของศักยภาพหลักในการ
ประกอบอาชีพในกลุ่มอาชีพใหม่
เช่น กลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
ความคิดสร้างสรรค์ การบริหาร
จัดการและการบริการ

1. ความหมาย ความส าคัญ ของศักยภาพ
หลักของพื้นที่ 
2. กลุ่มอาชีพใหม่ 5 ด้าน และศักยภาพ
หลักของพื้นที่ 5 ประการ 
กลุ่มอาชีพใหม่ 

1. กลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม
2. กลุ่มอาชีพด้านอุตสาหกรรม
3. กลุ่มอาชีพด้านพาณิชยกรรม
4. กลุ่มอาชีพด้านความคิด

สร้างสรรค์
5. กลุ่มอาชีพด้านการบริหารจัดการ

และการบริการ
ศักยภาพหลักของพื้นที่ 

1. ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในแต่ละพื้นที่ 

2. ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะ
ภูมิอากาศ 

3. ศักยภาพของภูมิประเทศ และ
ท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่ 

4. ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ 

5. ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ในแต่ละพื้นที่ 
3. ตัวอย่างการวิเคราะห์ศักยภาพหลัก
ของพื้นที่ ทั้ง 5 ประการในกลุ่มอาชีพ
ใหม่ ด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ 
บริหารจัดการ และการบริการ

2 

2 

10 

16 
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน 
(ชั่วโมง)

6 ทักษะการ
เรียนรู้และ
ศักยภาพ
หลักของ
พื้นที่ในการ
พัฒนา
อาชีพ

1. อธิบายความหมาย ความส าคัญ
ของทักษะการเรียนรู้ และ
ศักยภาพหลักของพื้นที่ ที่แตกต่าง
กัน
2. ยกตัวอย่างเกี่ยวกับศักยภาพ
หลักของพื้นที่หลัก ที่แตกต่างกัน
3. สามารถบอกหรือยกตัวอย่าง
เกี่ยวกับศักยภาพหลักของพื้นที่
ของตนเอง
4. ยกตัวอย่างอาชีพที่ใช้หลักการ
พื้นฐานของศักยภาพหลักในการ
ประกอบอาชีพในกลุ่มอาชีพใหม่
เช่น กลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
ความคิดสร้างสรรค์ การบริหาร
จัดการและการบริการ

1. ความหมาย ความส าคัญ ของศักยภาพ
หลักของพื้นที่ 
2. กลุ่มอาชีพใหม่ 5 ด้าน และศักยภาพ
หลักของพื้นที่ 5 ประการ
กลุ่มอาชีพใหม่

1. กลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม 
2. กลุ่มอาชีพด้านอุตสาหกรรม
3. กลุ่มอาชีพด้านพาณิชยกรรม
4. กลุ่มอาชีพด้านความคิด

สร้างสรรค์
5. กลุ่มอาชีพด้านการบริหารจัดการ

และการบริการ
ศักยภาพหลักของพื้นที่

1. ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในแต่ละพื้นที่

2. ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะ
ภูมิอากาศ

3. ศักยภาพของภูมิประเทศ และ
ท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่

4. ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่

5. ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ในแต่ละพื้นที่
3. ตัวอย่างการวิเคราะห์ศักยภาพหลัก
ของพื้นที่ ทั้ง 5 ประการในกลุ่มอาชีพ
ใหม่ ด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ 
บริหารจัดการ และการบริการ

2

2

10

16
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ผังมโนทัศน 

ทบทวนความเขาใจความเชือพืนฐานทางการศึกษาผูใหญ
การศึกษานอกระบบ การเชื่อมโยงไปสูการเรียนรู ความหมาย
ความสําคัญของการคิดเปน
การฝกทักษะในการพิจาณาขอมูล และการนําไปใช              
การฝกปฏิบัติการคิด การตัดสนิใจอยางเปนระบบในการแกปญหา
ศึกษาทําความเขาใจกับความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ 
การศึกษานอกระบบการเชื่อมโยงไปสูการเรียนรูเรื่อง
ความหมายความสําคัญของการคิดเปน และศักยภาพการ
ประกอบอาชีพในดาน
- ศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่
- ศักยภาพของพื้นที่ตามสภาพภูมิอากาศ
- ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลที่ตั้งของแตละพื้นที่

สาระความรูพืน้ฐาน 
คณิตศาสตร ภาษาไทย 

จํานวนและการดาํเนินการ 
 
การวัด 
 
เรขาคณิต 
 
พีชคณิต 
 
การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 
 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 
 
การเชื่อมโยงความรูคณิตศาสตรกับงานอาชีพ 
 

วทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
 
สิงมีชีวิตและสิงแวดลอม 
 
สารเพื่อชีวิต

แรงและพลังงานเพื่อชีวิต 
 
ดาราศาสตรเพื่อชีวิต 
 
วิทยาศาสตรกับชองทางในการประกอบอาชีพ
 

การฟง การด ู
 
การอาน 
 
การพูด 
 
การเขียน 
 

หลักการใชภาษา
 

วรรณคดีและวรรณกรรม 
 

ภาษาไทยกับการประกอบอาชพี 
 

มาตรฐานที่ 2.1  

มีความรู ความเขาใจ และทักษะพื้นฐาน 

เกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร 

มาตรฐานที่ 2.2  

มีความรู ความเขาใจ และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับ

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

ภาษาตางประเทศ 

การฟง 
 
การพูด 
 
การอาน 
 
การเขียน 
 

ภาษาอังกฤษกับการประกอบอาชีพ 
 





วิชาภาษาไทย
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ผังมโนทัศน์ 
ระดับประถมศึกษา 

 

ทบทวนความเข้าใจความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผู้ใหญ่
การศึกษานอกระบบ การเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ ความหมาย
ความส าคัญของการคิดเป็น
การฝึกทักษะในการพิจาณาข้อมูล และการน าไปใช้     
การฝึกปฏิบัติการคิด การตัดสนิใจอย่างเป็นระบบในการแกป้ัญหา
ศึกษาท าความเข้าใจกับความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผู้ใหญ่ 
การศึกษานอกระบบการเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง
ความหมายความส าคัญของการคิดเป็น และศักยภาพการ
ประกอบอาชีพในด้าน
- ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่
- ศักยภาพของพื้นที่ตามสภาพภูมิอากาศ
- ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่

วิชาภาษาไทย 

การอ่าน 

การฟัง การดู 
ภาษาไทย 
กับการประกอบอาชีพ 

วรรณคดี                
และวรรณกรรม 

หลักการใช้ภาษาไทย 

หลักการ ความส าคัญ จุดมุ่งหมาย การสรุปความ 
และมารยาทในการฟังและดู 

ความส าคัญ หลักการ จุดมุ่งหมาย ของการอ่านออกเสียงและ
อ่านในใจ การอ่านบทร้อยกรอง ร้อยแก้วได้อย่างถูกต้อง        
มีนิสัยรักการอ่าน ตลอดจนมารยาทในการอ่าน 

การใช้ภาษาไทยด้านการพูด การเขียน เป็น
ช่องทางในการประกอบอาชีพ 
 

สามารถค้นคว้าเรื่องราว ประโยชน์ และ
คุณค่าของนิทาน นิทานพื้นบ้าน วรรณคดี 
และวรรณกรรมท้องถิ่น 
 

ความส าคัญ ลักษณะการพูดที่ดี เพื่อแสดงความรู้ 
ความคิด ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 
 

การพูด 

การน าเสียงและรูปอักษรไทยประสมเป็น 
ค าอ่าน และเขียนได้ถูกต้องตามหลักการ 
ใช้ภาษา การใช้เครื่องหมายวรรคตอน 
เข้าใจลักษณะของค าไทย ค าภาษาถิ่น และ
ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 
 

การเขียน หลักการ ความส าคัญของการเขียนประเภทต่างๆ 
การกรอกแบบรายการต่างๆ มีนิสัยรักการเขียน 
ตลอดจนมารยาทในการเขียน 
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ผังมโนทัศน์
ระดับประถมศึกษา

ทบทวนความเข้าใจความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผู้ใหญ่
การศึกษานอกระบบ การเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ ความหมาย
ความส าคัญของการคิดเป็น
การฝึกทักษะในการพิจาณาข้อมูล และการน าไปใช้     
การฝึกปฏิบัติการคิด การตัดสนิใจอย่างเป็นระบบในการแกป้ัญหา
ศึกษาท าความเข้าใจกับความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผู้ใหญ่ 
การศึกษานอกระบบการเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง
ความหมายความส าคัญของการคิดเป็น และศักยภาพการ
ประกอบอาชีพในด้าน
- ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่
- ศักยภาพของพื้นที่ตามสภาพภูมิอากาศ
- ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่

วิชาภาษาไทย

การอ่าน

การฟัง การดู
ภาษาไทย
กับการประกอบอาชีพ

วรรณคดี        
และวรรณกรรม

หลักการใช้ภาษาไทย

หลักการ ความส าคัญ จุดมุ่งหมาย การสรุปความ 
และมารยาทในการฟังและดู

ความส าคัญ หลักการ จุดมุ่งหมาย ของการอ่านออกเสียงและ
อ่านในใจ การอ่านบทร้อยกรอง ร้อยแก้วได้อย่างถูกต้อง
มีนิสัยรักการอ่าน ตลอดจนมารยาทในการอ่าน

การใช้ภาษาไทยด้านการพูด การเขียน เป็น
ช่องทางในการประกอบอาชีพ

สามารถค้นคว้าเรื่องราว ประโยชน์ และ
คุณค่าของนิทาน นิทานพื้นบ้าน วรรณคดี 
และวรรณกรรมท้องถิ่น

ความส าคัญ ลักษณะการพูดที่ดี เพื่อแสดงความรู้ 
ความคิด ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม

การพูด

การน าเสียงและรูปอักษรไทยประสมเป็น
ค าอ่าน และเขียนได้ถูกต้องตามหลักการ
ใช้ภาษา การใช้เครื่องหมายวรรคตอน
เข้าใจลักษณะของค าไทย ค าภาษาถิ่น และ
ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย

การเขียนหลักการ ความส าคัญของการเขียนประเภทต่างๆ 
การกรอกแบบรายการต่างๆ มีนิสัยรักการเขียน 
ตลอดจนมารยาทในการเขียน





หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ

และ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
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านอกระบบระดับการศึกษ
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มาตรฐานที่ 2.1  มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
การฟัง การดู 
1. เห็นความส าคัญของ
การฟังและดู

2. สามารถจับใจความ
และสรุปความจาก
เรื่องที่ฟังและดู

3. มีมารยาทในการฟัง
และดู

1. รู้และเข้าใจหลักการ
ความส าคัญและ
จุดมุ่งหมายของ
การฟังและดู

2. จับใจความส าคัญ
และสรุปความจาก
เรื่องที่ฟังและดู

3. ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทในการฟัง
และดู

การฟัง การดู 
1. สามารถสรุปความ
จับประเด็นส าคัญ
ของเรื่องที่ฟัง     และ
ดู

2. วิเคราะห์ แยกแยะ
ข้อเท็จจริง
ข้อคิดเห็นและ
จุดประสงค์ของ
เรื่องที่ฟัง และดู 

3. สามารถแสดง
ทรรศนะและความ
คิดเห็นต่อผู้พูด
อย่างมีเหตุผล

4. มีมารยาทในการฟัง
และดู

1. สรุปความ จับประเด็น
ส าคัญของเรื่องที่ฟัง
และดู

2.  วิเคราะห์ความ
น่าเชื่อถือจากการฟัง 
และดูสื่อโฆษณาและ
ข่าวสารประจ าวันอย่าง
มีเหตุผล 

3.  วิจารณ์การใช้น้ าเสียง 
กิริยาท่าทาง ถ้อยค าของ 
ผู้พูดอย่างมีเหตุผล 

4.  ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทในการฟัง และดู

การฟัง การดู 
1. สามารถเลือกสื่อ ใน

การฟัง และดูอย่าง
สร้างสรรค์

2. สามารถฟังและดู   
อย่างมีวิจารณญาณ

3. เป็นผู้มีมารยาทใน
การฟังและดู

1. เห็นคุณค่าของสื่อ
ในการฟังและดู

2. วิจารณ์ความ
สมเหตุสมผล
การล าดับความ
และความเป็นไปได้ 
ของเรื่องที่ฟังและดู

3. น าเสนอความรู้   
ความคิดเห็นที่ได้   
จากการฟังและดู

4. ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทในการฟัง
และดู



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ
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มาตรฐานที่ 2.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
การฟัง การดู
1. เห็นความส าคัญของ
การฟังและดู

2. สามารถจับใจความ 
และสรุปความจาก
เรื่องที่ฟังและดู

3. มีมารยาทในการฟัง  
และดู

1. รู้และเข้าใจหลักการ
ความส าคัญและ
จุดมุ่งหมายของ      
การฟังและดู

2. จับใจความส าคัญ    
และสรุปความจาก
เรื่องที่ฟังและดู

3. ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทในการฟัง    
และดู

การฟัง การดู
1. สามารถสรุปความ 
จับประเด็นส าคัญ
ของเรื่องที่ฟัง และ
ดู

2. วิเคราะห์ แยกแยะ
ข้อเท็จจริง 
ข้อคิดเห็นและ
จุดประสงค์ของ  
เรื่องที่ฟัง และดู 

3. สามารถแสดง
ทรรศนะและความ
คิดเห็นต่อผู้พูด  
อย่างมีเหตุผล

4. มีมารยาทในการฟัง 
และดู

1.  สรุปความจับประเด็น
ส าคัญของเรื่องที่ฟัง
และดู

2.  วิเคราะห์ความ
น่าเชื่อถือจากการฟัง
และดูสื่อโฆษณาและ
ข่าวสารประจ าวันอย่าง
มีเหตุผล

3. วิจารณ์การใช้น้ าเสียง
กิริยาท่าทางถ้อยค าของ
ผู้พูดอย่างมีเหตุผล

4.  ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทในการฟังและดู 

การฟัง การดู
1. สามารถเลือกสื่อ ใน

การฟัง และดูอย่าง
สร้างสรรค์

2.  สามารถฟังและดู   
อย่างมีวิจารณญาณ

3.  เป็นผู้มีมารยาทใน
การฟังและดู

1. เห็นคุณค่าของสื่อ
ในการฟังและดู

2. วิจารณ์ความ
สมเหตุสมผล
การล าดับความ   
และความเป็นไปได้ 
ของเรื่องที่ฟังและดู

3.  น าเสนอความรู้   
ความคิดเห็นที่ได้   
จากการฟังและดู

4. ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทในการฟัง  
และดู

64 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

การพูด 
1. เห็นความส าคัญ และ
ลักษณะการพูดที่ดี

2. สามารถพูดแสดง
ความรู้ ความคิด
ความรู้สึกในโอกาส
ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม

3. มีมารยาทในการพูด

1. เข้าใจความส าคัญ
และลักษณะการพูด
ที่ดี

2. พูดแสดงความรู้ 
ความคิด ความรู้สึก
ได้อย่างเหมาะสม

3. ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทในการพูด

การพูด 
1. สามารถพูดน าเสนอ
ความรู้   แสดงความ
คิดเห็น สร้างความ
เข้าใจ  โน้มน้าวใจ
ปฏิเสธเจรจาต่อรอง
ด้วยภาษากิริยา
ท่าทางที่สุภาพ ใน
โอกาสต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม

2. มีมารยาทในการพูด

1. พูดน าเสนอความรู้
ความคิดเห็น
สร้างความเข้าใจ
โน้มน้าวใจ ปฏิเสธ
เจรจาต่อรอง ด้วย
ภาษากิริยาท่าทาง
ที่สุภาพ

2. ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทในการพูด

การพูด 
1. สามารถพูด ทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็น
ทางการโดยใช้ภาษา
ถูกต้องเหมาะสม

2. สามารถแสดงความ
คิดเห็นเชิงวิเคราะห์ 
และประเมินค่าการ
ใช้ภาษาพูดจากสื่อ
ต่างๆ

3. มีมารยาทในการพูด

1. ใช้ศิลปะการพูดที่
เป็นทางการและไม่
เป็นทางการได้อย่าง
เหมาะสมกับโอกาส
และบุคคล

2. วิเคราะห์ ประเมินค่า
การใช้ภาษาพูดจาก
สื่อต่างๆ

3. ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทในการพูด

การอ่าน 
1. เห็นความส าคัญของ
การอ่าน ทั้งการอ่าน
ออกเสียงและอ่านใน
ใจ

2. สามารถอ่านได้อย่าง
ถูกต้อง และอ่านได้
เร็ว เข้าใจความหมาย

1. เข้าใจความส าคัญ
หลักการ และ
จุดมุ่งหมายของการ
อ่านทั้งอ่านออกเสียง
และอ่านในใจ

2. อ่านออกเสียงค า
ข้อความ บทสนทนา

การอ่าน 
1. สามารถอ่านได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

2. จับใจความส าคัญ
แยกข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นจากเรื่อง
ที่อ่าน

3. สามารถอ่านหนังสือ

1. อ่านในใจได้คล่อง
และเร็ว

2. อ่านออกเสียงและอ่าน
ท านองเสนาะได้อยา่ง
ถูกต้องตามลกัษณะ
ค าประพันธ์

3. วิเคราะห์ แยกแยะ

การอา่น 
1. สามารถอ่านอย่าง  มี
วิจารณญาณ
จัดล าดับความคิดจาก
เรื่องที่อ่าน

2. สามารถศึกษาภาษา
ถิ่น ส านวน สุภาษิต
ที่มีอยู่ในวรรณคดี 

1. ตีความ แปลความ 
และขยายความเรื่องที่
อ่าน 

2. วิเคราะห์ วิจารณ์ความ
สมเหตุสมผล การ
ล าดับความคิดและ
ความเป็น ไปได้ของ



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ
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ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของถ้อยค า ข้อความ  
เนื้อเรื่องที่อ่าน 

3. มีมารยาทในการอ่าน
และนิสัยรักการอ่าน

เรื่องสั้น บทร้อย
กรอง และบทร้อง
เล่น บทกล่อมเด็ก 

3. อธิบายความหมาย
ของค าและข้อความ
ที่อ่าน

4. ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทในการอ่าน
และมีนิสัยรักการ
อ่าน

และสื่อสารสนเทศ
ได้อย่างกว้างขวาง 
เพื่อพัฒนาตนเอง  

4. มีมารยาทในการอ่าน
และนิสัยรัก การอ่าน

ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น 
และจุดมุ่งหมายของ
เรื่องที่อ่าน 

4. เลือกอ่านหนังสือ
และสื่อสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาตนเอง

5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทในการอ่าน
และมีนิสัยรักการ
อ่าน

วรรณกรรมปัจจุบัน 
และวรรณกรรม
ท้องถิ่น  

3. สามารถวิเคราะห์ 
วิจารณ์ ประเมินค่า
องค์ประกอบของ
วรรณคดี 
วรรณกรรมปัจจุบัน
วรรณกรรมท้องถิ่น

4. สามารถค้นคว้าหา
ความรู้จากสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่อ
สารสนเทศ

5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทในการอ่าน
และนิสัยรักการอ่าน

เรื่องที่อ่าน 
3. อธิบายความหมาย
ของภาษาถิ่น ส านวน
สุภาษิตที่ปรากฏใน
วรรณคดี 
วรรณกรรมปัจจุบัน
วรรณกรรมท้องถิ่น

4. วิเคราะห์ วิจารณ์
ประเมินค่าวรรณคดี  
วรรณกรรมปัจจุบัน
วรรณกรรมท้องถิ่น
ในฐานะที่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมของ
ชาติแล้วน าไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต

5. เลือกใช้สื่อในการ
ค้นคว้าหาความรู้
ที่หลากหลาย
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ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของถ้อยค า ข้อความ  
เนื้อเรื่องที่อ่าน

3. มีมารยาทในการอ่าน
และนิสัยรักการอ่าน

เรื่องสั้น บทร้อย
กรอง และบทร้อง
เล่น บทกล่อมเด็ก

3. อธิบายความหมาย
ของค าและข้อความ
ที่อ่าน

4.  ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทในการอ่าน
และมีนิสัยรักการ
อ่าน

และสื่อสารสนเทศ
ได้อย่างกว้างขวาง
เพื่อพัฒนาตนเอง

4. มีมารยาทในการอ่าน
และนิสัยรัก การอ่าน

ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น 
และจุดมุ่งหมายของ
เรื่องที่อ่าน

4. เลือกอ่านหนังสือ      
และสื่อสารสนเทศ 
เพื่อพัฒนาตนเอง 

5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทในการอ่าน
และมีนิสัยรักการ
อ่าน

วรรณกรรมปัจจุบัน 
และวรรณกรรม
ท้องถิ่น 

3. สามารถวิเคราะห์ 
วิจารณ์ ประเมินค่า
องค์ประกอบของ
วรรณคดี 
วรรณกรรมปัจจุบัน 
วรรณกรรมท้องถิ่น

4. สามารถค้นคว้าหา
ความรู้จากสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่อ
สารสนเทศ

5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทในการอ่าน 
และนิสัยรักการอ่าน

เรื่องที่อ่าน
3. อธิบายความหมาย
ของภาษาถิ่น ส านวน
สุภาษิตที่ปรากฏใน
วรรณคดี 
วรรณกรรมปัจจุบัน 
วรรณกรรมท้องถิ่น  

4.  วิเคราะห์ วิจารณ์
ประเมินค่าวรรณคดี  
วรรณกรรมปัจจุบัน
วรรณกรรมท้องถิ่น
ในฐานะที่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมของ
ชาติแล้วน าไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต

5. เลือกใช้สื่อในการ
ค้นคว้าหาความรู้
ที่หลากหลาย
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ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

6. มีมารยาทในการอ่าน
และมีนิสัยรักการอ่าน

การเขียน 
1. เห็นความส าคัญของ
การเขียนและ
ประโยชน์ของการ
คัดลายมือ

2. สามารถเขียนค า
ค าคล้องจอง
ประโยค และ   เขียน
บันทึกเรื่องราว
สื่อสาร เหตุการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันได้

3. มีมารยาทในการ
เขียนและนิสัยรักการ
เขียน

1. เข้าใจหลักการเขียน
และเห็นความส าคัญ
ของการเขียน

2. รู้จักอักษรไทย เขียน
สะกดค า และรู้
ความหมายของค า
ค าคล้องจอง และ
ประโยค

3. เขียนสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน
จดบันทึก โดยใช้ค า
ถูกต้อง ชัดเจน

4. เขียนเรียงความ
ย่อความ จดหมาย
ได้ตามรูปแบบ

การเขียน 
1. สามารถเลือกใช้
ภาษาในการน าเสนอ
ตามรูปแบบของงาน
เขียนประเภทต่างๆ
ได้อย่างสร้างสรรค์ 

2. สามารถใช้แผนภาพ
ความคิด จัดล าดับ
ความคิด เพื่อพัฒนา
งานเขียน

3. สามารถแต่งบทร้อย
กรองตามความสนใจ
ได้ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์และ
ลักษณะค าประพันธ์

4. สามารถเขียนสื่อสาร
เรื่องราวต่างๆ ได้

1. เลือกใช้ภาษาในการ
น าเสนอตามรูปแบบ
ของงานเขียน
ประเภทร้อยแก้วและ
ร้อยกรองได้อย่าง
สร้างสรรค์

2. ใช้แผนภาพความคิด
จัดล าดับความคิด
ก่อนการเขียน

3. แต่งบทร้อยกรอง
ประเภทกลอนสี่
กลอนสุภาพ

4. เขียนบทร้อยแก้ว
ประเภทประวัติ
ตนเอง อธิบายความ
ย่อความข่าว

การเขียน 
1. รู้และเข้าใจหลักการ
เขียนประเภทต่างๆ
โดยใช้ค าในการ
เขียนได้ตรง
ความหมาย และ
ถูกต้องตามอักขระ
วิธีและระดับภาษา

2. สามารถวิพากษ์
วิจารณ์และประเมิน
งานเขียนของผู้อื่น
เพื่อน ามาพัฒนางาน
เขียน

3. สามารถแต่งค า
ประพันธ์ประเภท
ร้อยแก้วและร้อย
กรอง

1. กรอกแบบพิมพ์
ประเภทต่างๆ ได้
ถูกต้อง เขียนย่อ
ความ  เรียงความ
จดหมาย  เขียน
อธิบาย ชี้แจง โน้ม
น้าวใจ แสดงทัศนะ
และการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ โดย  ใช้
หลักการเขียนและ
โวหารต่างๆ ได้
ถูกต้องตามอักขระ
วิธีและระดับภาษา

2. แต่งค าประพันธ์
ประเภทร้อยกรอง
ได้ถูกต้องตาม
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ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

5. เขียนรายงาน
การค้นคว้า สามารถ
อ้างอิงแหล่งความรู้

6. กรอกแบบรายการต่างๆ
7. ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทในการเขียน
และมีการจดบันทึก
อย่างสม่ าเสมอ

5. มีมารยาทในการ
เขียนและนิสัยรักการ
เขียน

5. เขียนรายงานการ
ค้นควา้สามารถ
อ้างอิงแหล่งความรู้
ได้ถูกต้อง

6. กรอกแบบรายการ
ต่างๆ

7. ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทในการเขียน
และมีการจดบันทึก
อย่างสม่ าเสมอ

4. มีมารยาทในการ
เขียน และนิสัยรัก
การเขียน

ฉันทลักษณ์และ      
ใช้ถ้อยค าที่ไพเราะ 

3. ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทในการเขียน
และมกีารจดบันทึก
อย่างสม่ าเสมอ

หลักการใช้ภาษา 
1. สามารถสะกดค าโดย
น าเสียงและรูป
อักษรไทยประสม
เป็นค าอ่านและเขียน
ได้ถูกต้องตาม
หลักการใช้ภาษา

2. สามารถใช้
เครื่องหมายวรรค

1. อธิบายการใช้เสียง
และรูปอักษรไทย
อักษร 3 หมู่ และการ
ผันวรรณยุกต์ได้

2. อธิบายเกี่ยวกบัการ
สะกดค า พยางค์ และ
ประโยคได้ถูกต้อง

3. ใช้เครื่องหมายวรรค

หลักการใช้ภาษา 
1. รู้และเข้าใจชนิด และ
หน้าที่ของค า พยางค์  
วลี ประโยค และ
สามารถอ่าน เขียนได้
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
ของภาษา

2. สามารถใช้
เครื่องหมาย        วรรค

1. อธิบายความแตกต่าง
ของค า พยางค์ วลี 
ประโยค ได้ถูกต้อง

2. ใช้เครื่องหมายวรรค
ตอน อักษรย่อ ค า
ราชาศัพท์ได้ถูกต้อง

3. อธิบายความแตกต่าง
ระหว่างภาษาพูดและ

หลักการใช้ภาษา 
1. รู้และเข้าใจธรรมชาติ
ของภาษา

2. สามารถใช้ภาษา
สร้างมนุษยสัมพันธ์
ในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อื่น และ  ใช้
ค าราชาศัพท์     ค า
สุภาพได้ถูกต้องตาม

1. อธิบายธรรมชาติของ
ภาษาและใช้ประโยค
ตามเจตนาของการ
สื่อสาร

2. เลือกใช้ถ้อยค า
ส านวน
สุภาษิต ค าพังเพย
ให้ตรงความหมาย
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ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ตอนได้ถูกต้อง และ
เหมาะสม 

3. เข้าใจลักษณะของค า
ไทย ค าภาษาถิ่น และ
ค าภาษา ต่างประเทศ
ที่ ใช้ในภาษาไทย

ตอนและอักษรย่อ     
ได้ถูกต้อง 

4. บอกประโยชน์        
การใช้พจนานุกรม

5. บอกความหมายของ
ส านวน ค าพังเพย
สุภาษิต ค าราชาศัพท์ 
ค าสุภาพ และ
น าไปใช้ได้ถูกต้อง
เหมาะสม

6. บอกลักษณะค าไทย
ค าภาษาถิ่น และค า
ภาษาต่างประเทศที่มี
ใช้ในภาษาไทย

ตอน อักษรย่อ             
ค าราชาศัพท์ 

3. สามารถวิเคราะห์
ความแตกต่าง
ระหว่างภาษาพูดและ
ภาษาเขียน

4. รู้และเข้าใจส านวน
สุภาษิต ค าพังเพย
ในการพูดและเขียน

ภาษาเขียนได้ 
4. อธิบายความแตกต่าง
ความหมายของ
ส านวน สุภาษิต
ค าพังเพย และน าไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ถูกต้อง

ฐานะของบุคคล 3. ใช้ประโยคได้ถูกต้อง
ตามเจตนาของ
ผู้ส่งสาร

4. ใช้ค าสุภาพ และค า
ราชาศัพท์ให้ถูกต้อง
ตามฐานะและบุคคล

วรรณคดี วรรณกรรม 
1. สามารถค้นคว้า
เรื่องราว ประโยชน์
และคุณค่าของนิทาน

1. อธิบายถึงประโยชน์
และคุณค่าของนิทาน
นิทานพื้นบ้าน

วรรณคดี วรรณกรรม 
1. รู้และเข้าใจความ
แตกต่างของ
วรรณคดี  วรรณกรรม

1. อธิบายความแตกต่าง
และคุณค่าของ
วรรณคดี 

วรรณคดี วรรณกรรม 
1. สามารถวิเคราะห์และ
เห็นคุณค่าวรรณคดี
วรรณกรรมปัจจุบัน

1. วิจารณ์ และอธิบาย
คุณค่าวรรณคดี
วรรณกรรมปัจจุบัน



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)
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ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
นิทานพื้นบ้าน 
วรรณกรรมและ
วรรณกรรมท้องถิ่น 

    วรรณกรรมและ
วรรณกรรมใน
ท้องถิ่น 

ปัจจุบันและ
วรรณกรรมท้องถิ่น 
ตลอดจนเห็นคุณค่า 

วรรณกรรมปัจจุบัน
และวรรณกรรม
ท้องถิ่น 

และวรรณกรรม
ท้องถิ่น โดยใช้
หลักการพินิจ
วรรณคดี 

 และวรรณกรรม
ท้องถิ่น 

ภาษาไทยกับการ
ประกอบอาชีพ 
1. ใช้ความรู้ด้านการพูด

ภาษาไทยเพื่อการ
ประกอบอาชีพ

2. ใช้ความรู้ด้านการ
เขียนภาษาไทยเพื่อ
การประกอบอาชีพ

1. ใช้ความรู้การพูด
ภาษาไทยเป็น
ช่องทางในการ
ประกอบอาชีพ

2. ใช้ความรู้การเขียน
ภาษาไทยเป็นช่อง
ทางการประกอบ
อาชีพ

ภาษาไทยกับการ
ประกอบอาชีพ 
1. ใช้ความรู้ด้านการพูด

ภาษาไทยเพื่อการ
ประกอบอาชีพ

2. ใช้ความรู้ด้านการ
เขียนภาษาไทยเพื่อ
การประกอบอาชีพ

1. ใช้ความรู้การพูด
ภาษาไทยเป็น
ช่องทางในการ
ประกอบอาชีพ

2. ใช้ความรู้การเขียน
ภาษาไทยเป็นช่อง
ทางการประกอบ
อาชีพ

ภาษาไทยกับการ
ประกอบอาชีพ 
1. ใช้ความรู้ด้านการพูด

ภาษาไทยเพื่อการ
ประกอบอาชีพ

2. ใช้ความรู้ด้านการ
เขียนภาษาไทยเพื่อ
การประกอบอาชีพ

1. ใช้ความรู้การพูด
ภาษาไทยเป็น
ช่องทางในการ
ประกอบอาชีพ

2. ใช้ความรู้การเขียน
ภาษาไทยเป็นช่อง
ทางการประกอบ
อาชีพ
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คำาอธิบายรายวิชา

และ

รายละเอียดคำาอธิบายรายวิชาบังคับ

ระดับประถมศึกษา



คำาอธิบายรายวิชา

และ

รายละเอียดคำาอธิบายรายวิชาบังคับ

ระดับประถมศึกษา
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ พท11001 ภำษำไทย จ ำนวน  3 หน่วยกิต 
ระดับประถมศึกษำ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ 
กำรฟัง กำรดู 
1. เห็นความส าคัญของการฟังและดู
2. สามารถจับใจความ และสรุปความจากเร่ืองที่ฟังและดู
3. มีมารยาทในการฟังและดู
กำรพูด
1. เห็นความส าคัญ และลักษณะการพูดที่ดี
2. สามารถพูดแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
3. มีมารยาทในการพูด
กำรอ่ำน
1. เห็นความส าคัญของการอ่าน ทั้งการอ่านออกเสียงและอ่านในใจ
2. สามารถอ่านได้อย่างถูกต้อง และอ่านได้เร็ว เข้าใจความหมายของถ้อยค า ข้อความ

เน้ือเร่ืองที่อ่าน 
3. มีมารยาทในการอ่านและนิสัยรักการอ่าน
กำรเขียน
1. เห็นความส าคัญของการเขียนและประโยชน์ของการคัดลายมือ
2. สามารถเขียนค า ค าคล้องจอง ประโยค และเขียนบันทึกเร่ืองราว สื่อสาร เหตุการณ์

ในชีวิตประจ าวันได้ 
3. มีมารยาทในการเขียนและนิสัยรักการเขียน
หลักกำรใช้ภำษำ
1. สามารถสะกดค า  โดยน าเสียงและรูปอักษรไทยประสมเป็นค าอ่านและเขียนได้ถูกต้อง

ตามหลักการใช้ภาษา 
2. สามารถใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนได้ถูกต้องและเหมาะสม
3. เข้าใจลักษณะของค าไทย ค าภาษาถิ่น และ ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
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วรรณคดี วรรณกรรม
สามารถค้นคว้าเร่ืองราว ประโยชน์และคุณค่าของนิทาน นิทานพื้นบ้าน วรรณกรรมและ

วรรณกรรมท้องถิ่น
ภาษาไทยกับการประกอบอาชีพ
1. ใช้ความรู้ด้านการพูดภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
2. ใช้ความรู้ด้านการเขียนภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเร่ืองดังต่อไปนี้
การฟัง การดู
หลักการ ความส าคัญ จุดมุ่งหมาย การสรุปความ และมารยาทของการฟังและดู
การพูด
ความส าคัญ  ลักษณะการพูดที่ดี และมารยาทในการพูด
การอ่าน
หลักการ ความส าคัญ จุดมุ่งหมายของการอ่านออกเสียงและอ่านในใจ บทร้อยแก้ว บทร้อยกรองและ

มารยาทของการอ่าน
การเขียน
หลักการ ความส าคัญของการเขียน การคัดลายมือ การเขียนสื่อสารในชีวิตประจ าวันด้วยวิธีการเขียน

ประเภทต่างๆ และการกรอกแบบรายการต่างๆ ตลอดจนมีมารยาทในการเขียน
หลักการใช้ภาษา
การใช้เสียงและรูปอักษรไทย อักษร 3 หมู่ การผันวรรณยุกต์ ความหมายของค า ค าไทย ค าภาษาถิ่น     

ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย  การสะกดค า พยางค์และประโยค การใช้เคร่ืองหมาย วรรคตอน 
พจนานุกรม และความหมายของส านวน ค าพังเพย สุภาษิต ค าราชาศัพท์ ค าสุภาพ

วรรณคดี และวรรณกรรม
ประโยชน์และคุณค่าของนิทาน นิทานพื้นบ้าน และวรรณกรรมในท้องถิ่น
ภาษาไทยกับการประกอบอาชีพ
การใช้ความรู้ด้านการพูด การเขียนภาษาไทยเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพ

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
จัดประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริงเป็น

รายบุคคลหรือใช้กระบวนการกลุ่มเกี่ยวกับทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน และหลักการใช้ภาษา
การวัดและประเมินผล

การสังเกต การฝึกปฏิบัติ  การทดสอบ (แบบทดสอบ)  และการประเมินชิ้นงานในแต่ละกิจกรรม
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วรรณคดี วรรณกรรม   
สามารถค้นคว้าเร่ืองราว ประโยชน์และคุณค่าของนิทาน นิทานพื้นบ้าน วรรณกรรมและ

วรรณกรรมท้องถิ่น 
ภาษาไทยกับการประกอบอาชีพ 
1. ใช้ความรู้ด้านการพูดภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
2. ใช้ความรู้ด้านการเขียนภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเร่ืองดังต่อไปนี้ 
การฟัง การดู 
หลักการ ความส าคัญ จุดมุ่งหมาย การสรุปความ และมารยาทของการฟังและดู 
การพูด 
ความส าคัญ  ลักษณะการพูดที่ดี และมารยาทในการพูด 
การอ่าน 
หลักการ ความส าคัญ จุดมุ่งหมายของการอ่านออกเสียงและอ่านในใจ บทร้อยแก้ว บทร้อยกรองและ

มารยาทของการอ่าน 
การเขียน 
หลักการ ความส าคัญของการเขียน การคัดลายมือ การเขียนสื่อสารในชีวิตประจ าวันด้วยวิธีการเขียน

ประเภทต่างๆ และการกรอกแบบรายการต่างๆ  ตลอดจนมีมารยาทในการเขียน 
หลักการใช้ภาษา 
การใช้เสียงและรูปอักษรไทย อักษร 3 หมู่ การผันวรรณยุกต์ ความหมายของค า ค าไทย ค าภาษาถิ่น     

ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย  การสะกดค า พยางค์และประโยค การใช้เคร่ืองหมาย วรรคตอน 
พจนานุกรม และความหมายของส านวน ค าพังเพย สุภาษิต ค าราชาศัพท์ ค าสุภาพ 

วรรณคดี และวรรณกรรม 
ประโยชน์และคุณค่าของนิทาน นิทานพื้นบ้าน และวรรณกรรมในท้องถิ่น 
ภาษาไทยกับการประกอบอาชีพ 
การใช้ความรู้ด้านการพูด การเขียนภาษาไทยเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพ 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
จัดประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริงเป็น

รายบุคคลหรือใช้กระบวนการกลุ่มเกี่ยวกับทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน และหลักการใช้ภาษา 
การวัดและประเมินผล 

การสังเกต การฝึกปฏิบัติ  การทดสอบ (แบบทดสอบ)  และการประเมินชิ้นงานในแต่ละกิจกรรม 
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ภาษาไทยกับการประกอบอาชีพ 1. ใช้ความรู้ด้านการพูดภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
2. ใช้ความรู้ด้านการเขียนภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง)

1 การฟัง การดู 1. รู้และเข้าใจหลักการ
ความสาคัญและจุดมุ่งหมาย
ของการฟังและดู

2. จับใจความส าคัญ และ
สรุปความจากเร่ืองที่ฟัง
และดู

3. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาท
ในการฟังและดู

1. หลักการ ความส าคัญและ
จุดมุ่งหมายของการฟัง 
และดู

2. การจับใจความส าคัญ    
จากการฟังและดู

3. การสรุปความจากการฟัง
และดู

4.  มารยาทในการฟังและดู

2

3

3

2

2. การพูด 1. เข้าใจหลักการ ความส าคัญ
และจุดมุ่งหมายของ
ลักษณะการพูดที่ดี

2. การเตรียมการ และพูด
แสดงความรู้ ความคิด 
ความรู้สึกได้อย่าง
เหมาะสม

3. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาท
ในการพูด

1. หลักการ ความส าคัญและ
จุดมุ่งหมายของการพูด

2.  การเตรียมการพูดและ
ลักษณะการพูดที่ดี

3.  การพูดในโอกาสต่าง ๆ
-การพูดอวยพร
-การพูดขอบคุณ
-การพูดแสดงความเสียใจ
ดีใจ

- การพูดต้อนรับ
- การพูดรายงาน

4.  มารยาทในการพูด

2

2

3

1
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ภาษาไทยกับการประกอบอาชีพ 1. ใช้ความรู้ด้านการพูดภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ 
2. ใช้ความรู้ด้านการเขียนภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง) 

1 การฟัง การดู  1. รู้และเข้าใจหลักการ
ความส าคัญและจุดมุ่งหมาย
ของการฟังและดู

2. จับใจความส าคัญ และ
สรุปความจากเร่ืองที่ฟัง
และดู

3. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาท
ในการฟังและดู

1. หลักการ ความส าคัญและ
จุดมุ่งหมายของการฟัง
และดู

2. การจับใจความส าคัญ
จากการฟังและดู

3. การสรุปความจากการฟัง
และดู

4. มารยาทในการฟังและดู

2 

3 

3 

2 

2. การพูด 1. เข้าใจหลักการ ความส าคัญ
และจุดมุ่งหมายของ
ลักษณะการพูดที่ดี

2. การเตรียมการ และพูด
แสดงความรู้ ความคิด
ความรู้สึกได้อย่าง
เหมาะสม

3. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาท
ในการพูด

1. หลักการ ความส าคัญและ
จุดมุ่งหมายของการพูด

2. การเตรียมการพูดและ
ลักษณะการพูดที่ดี

3. การพูดในโอกาสต่าง ๆ
-การพูดอวยพร
-การพูดขอบคุณ
-การพูดแสดงความเสียใจ
ดีใจ

- การพูดต้อนรับ
- การพูดรายงาน

4. มารยาทในการพูด

2 

2 

3 

1 
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง) 

2. อธิบายเกี่ยวกบัการสะกดค า
พยางค์  และประโยค 
ได้ถูกต้อง

3. ใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน
และอักษรย่อได้ถูกต้อง

4. บอกวิธีการใช้ และประโยชน์
ของการใช้พจนานุกรม

5. บอกความหมายของ
ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต
ค าราชาศัพท์ ค าสุภาพ และ
น าไปใช้ได้ถูกต้อง
เหมาะสม

6. บอกลักษณะค าไทย
ค าภาษาถิ่น และ
ค าภาษาต่างประเทศ
ที่มีใช้ในภาษาไทย

(ไตรยางศ์) 
3. ค าและพยางค์
4. ค าในมาตราตัวสะกด

9 มาตรา
5. ชนิดและหน้าที่ของค า 7ชนิด
6. โครงสร้างและชนิดของ

ประโยค
7. เคร่ืองหมายวรรคตอน

8. การใช้พจนานุกรม

9. ความหมายและการใช้
ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต
ค าราชาศัพท์และค าสุภาพ

10. การใช้ภาษาที่เหมาะสม
กับบุคคล สถานการณ์ 
วัฒนธรรม ประเพณี

11. ลักษณะของค าไทย
ค าภาษาถิ่น  ค าภาษา
ต่างประเทศที่มีใช้ใน
ภาษาไทย

1 
2 

3 
2 

1 

1 

3 

1 

2 

6. วรรณคดี วรรณกรรม อธิบายถึงประโยชน์ 
และคุณค่าของนิทาน  
นิทานพื้นบ้าน วรรณกรรม 
และวรรณกรรมในท้องถิ่น 

1. เร่ืองราว นิทาน
นิทานพื้นบ้านและ
วรรณกรรมท้องถิ่น

2. เร่ืองราววรรณคดีที่มี       
ความหลากหลาย 
- กลอนบทละคร

5 

15 

79 

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง)

(สังข์ทอง)
- กลอนนิทาน             

(พระอภัยมณี)
- กลอนเสภา 

(ขุนช้าง ขุนแผน)
7. ภาษาไทยกับการ

ประกอบอาชีพ
1. ใช้ความรู้การพูดภาษาไทย

เป็นช่องทางในการ
ประกอบอาชีพ

2. ใช้ความรู้การเขียน
ภาษาไทยเป็นช่องทาง
การประกอบอาชีพ

1.  ภาษาไทยด้านการพูดกับ
ช่องทางการประกอบอาชีพ

2.  ภาษาไทยด้านการเขียนกับ
ช่องทางการประกอบอาชีพ

2

2



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)

78 

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง)

2. อธิบายเกี่ยวกบัการสะกดค า
พยางค์  และประโยค 
ได้ถูกต้อง

3. ใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน
และอักษรย่อได้ถูกต้อง

4. บอกวิธีการใช้ และประโยชน์
ของการใช้พจนานุกรม

5. บอกความหมายของ
ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต 
ค าราชาศัพท์ ค าสุภาพ และ
น าไปใช้ได้ถูกต้อง 
เหมาะสม

6. บอกลักษณะค าไทย 
คาภาษาถิ่น และ
ค าภาษาต่างประเทศ         
ที่มีใช้ในภาษาไทย

(ไตรยางศ์)
3.  ค าและพยางค์
4. ค าในมาตราตัวสะกด 

9 มาตรา
5. ชนิดและหน้าที่ของค า 7ชนิด
6. โครงสร้างและชนิดของ

ประโยค
7. เคร่ืองหมายวรรคตอน 

8. การใช้พจนานุกรม

9. ความหมายและการใช้
ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต 
ค าราชาศัพท์และค าสุภาพ

10. การใช้ภาษาที่เหมาะสม     
กับบุคคล สถานการณ์ 
วัฒนธรรม ประเพณี

11. ลักษณะของค าไทย
ค าภาษาถิ่น  ค าภาษา 
ต่างประเทศที่มีใช้ใน
ภาษาไทย

1
2

3
2

1

1

3

1

2

6. วรรณคดี วรรณกรรม อธิบายถึงประโยชน์
และคุณค่าของนิทาน 
นิทานพื้นบ้าน วรรณกรรม
และวรรณกรรมในท้องถิ่น

1. เร่ืองราว นิทาน          
นิทานพื้นบ้านและ
วรรณกรรมท้องถิ่น

2.  เร่ืองราววรรณคดีที่มี 
ความหลากหลาย
- กลอนบทละคร

5

15

79 

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง) 

(สังข์ทอง) 
- กลอนนิทาน

(พระอภัยมณี)
- กลอนเสภา

(ขุนช้าง ขุนแผน)
7. ภาษาไทยกับการ

ประกอบอาชีพ 
1. ใช้ความรู้การพูดภาษาไทย

เป็นช่องทางในการ
ประกอบอาชีพ

2. ใช้ความรู้การเขียน
ภาษาไทยเป็นช่องทาง
การประกอบอาชีพ

1. ภาษาไทยด้านการพูดกับ
ช่องทางการประกอบอาชีพ

2. ภาษาไทยด้านการเขียนกับ
ช่องทางการประกอบอาชีพ

2 

2 



คำาอธิบายรายวิชา

และ

รายละเอียดคำาอธิบายรายวิชาบังคับ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น



คำาอธิบายรายวิชา

และ

รายละเอียดคำาอธิบายรายวิชาบังคับ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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หลักการใช้ภาษา
1.  รู้และเข้าใจชนิด และหน้าที่ของค า พยางค์  วลี ประโยค และสามารถอ่าน เขียนได้ถูกต้อง

ตามหลักเกณฑ์ของภาษา
2.  สามารถใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน อักษรย่อ ค าราชาศัพท์
3. สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน
4. รู้และเข้าใจส านวน สุภาษิต ค าพังเพยในการพูดและเขียน
วรรณคดี วรรณกรรม
รู้และเข้าใจความแตกต่างของวรรณคดี  วรรณกรรมปัจจุบันและวรรณกรรมท้องถิ่น ตลอดจน

เห็นคุณค่า
ภาษาไทยกับการประกอบอาชีพ
1.  ใช้ความรู้ด้านการพูดภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
2. ใช้ความรู้ด้านการเขียนภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเร่ืองดังต่อไปนี้
การฟัง การดู
การสรุปความ จับประเด็นส าคัญของเร่ืองที่ฟังและดู ตลอดจนการมีมารยาทในการฟังและดู
การพูด
การพูดน าเสนอความรู้  ความคิดเห็น โน้มน้าวใจ ปฏิเสธ  เจรจาต่อรอง  และมารยาทในการพูด
การอ่าน
การอ่านออกเสียงและอ่านในใจทั้งร้อยแก้ว และร้อยกรอง  การแยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นและ

จุดมุ่งหมายของเร่ืองที่อ่าน ตลอดจนมารยาทในการอ่าน
การเขียน
การใช้แผนภาพความคิด จัดล าดับความคิดก่อนการเขียน การแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสี่  กลอน

สุภาพ การเขียนสื่อสารเร่ืองราวต่างๆ  และการเขียนรายงาน การค้นคว้า อ้างอิง ตลอดจนมารยาท  ในการเขียน
หลักการใช้ภาษา
ชนิดและหน้าที่ของค า พยางค์ วลี  ประโยค การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน อักษรย่อ พจนานุกรม     

ค าราชาศัพท์ ความแตกต่างและความหมายของส านวน สุภาษิต ค าพังเพย
วรรณคดีและวรรณกรรม
ความแตกต่างและคุณค่าของวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบันและวรรณกรรมท้องถิ่น
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หลักการใช้ภาษา 
1. รู้และเข้าใจชนิด และหน้าที่ของค า พยางค์  วลี ประโยค และสามารถอ่าน เขียนได้ถูกต้อง

ตามหลักเกณฑ์ของภาษา 
2. สามารถใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน อักษรย่อ ค าราชาศัพท์
3. สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน
4. รู้และเข้าใจส านวน สุภาษิต ค าพังเพยในการพูดและเขียน
วรรณคดี วรรณกรรม
รู้และเข้าใจความแตกต่างของวรรณคดี  วรรณกรรมปัจจุบันและวรรณกรรมท้องถิ่น ตลอดจน

เห็นคุณค่า 
ภาษาไทยกับการประกอบอาชีพ 
1. ใช้ความรู้ด้านการพูดภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
2. ใช้ความรู้ด้านการเขียนภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเร่ืองดังต่อไปนี้ 
การฟัง การดู 
การสรุปความ จับประเด็นส าคัญของเร่ืองที่ฟังและดู  ตลอดจนการมีมารยาทในการฟังและดู 
การพูด 
การพูดน าเสนอความรู้  ความคิดเห็น โน้มน้าวใจ ปฏิเสธ  เจรจาต่อรอง  และมารยาทในการพูด 
การอ่าน 
การอ่านออกเสียงและอ่านในใจทั้งร้อยแก้ว และร้อยกรอง  การแยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นและ

จุดมุ่งหมายของเร่ืองที่อ่าน ตลอดจนมารยาทในการอ่าน 
การเขียน 
การใช้แผนภาพความคิด จัดล าดับความคิดก่อนการเขียน การแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสี่  กลอน

สุภาพ การเขียนสื่อสารเร่ืองราวต่างๆ  และการเขียนรายงาน การค้นคว้า อ้างอิง ตลอดจนมารยาท  ในการเขียน 
หลักการใช้ภาษา 
ชนิดและหน้าที่ของค า พยางค์ วลี  ประโยค การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน อักษรย่อ พจนานุกรม     

ค าราชาศัพท์ ความแตกต่างและความหมายของส านวน สุภาษิต ค าพังเพย 
วรรณคดีและวรรณกรรม 
ความแตกต่างและคุณค่าของวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบันและวรรณกรรมท้องถิ่น 
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ภาษาไทยกับการประกอบอาชีพ 
การใช้ความรู้ด้านการพูด การเขียนภาษาไทยเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพ 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
จัดประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการฝึกปฏิบัติจริงเป็น

รายบุคคลหรือกระบวนการกลุ่มเกี่ยวกับทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน และหลักการใช้ภาษา 

การวัดและประเมินผล 
การสังเกต การฝึกปฏิบัติ  การทดสอบ (แบบทดสอบ)  และการประเมินชิ้นงานในแต่ละกิจกรรม 
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ภาษาไทยกับการประกอบอาชีพ 1.  ใช้ความรู้ด้านการพูดภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ 
2. ใช้ความรู้ด้านการเขียนภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง) 

1. การฟัง การดู  1. สรุปความ จับประเด็นส าคัญของ
เร่ืองที่ฟังและดู

2.  วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการ
ฟัง และดูสื่อโฆษณาและข่าวสาร
ประจ าวันอย่างมีเหตุผล 

3.  วิเคราะห์ วิจารณ์การใช้น  าเสียง 
กิริยาท่าทาง ถ้อยค าของผู้พูด 
อย่างมีเหตุผล 

4.  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาท 
ในการฟังและดู

1.  สรุปความ จับประเด็นส าคัญ
ของเร่ืองที่ฟังและ ดู

2. หลักการจับใจความส าคัญ
ของเร่ืองที่ฟังและดู

3. การวิเคราะห์ วิจารณ์
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น
และสรุปความ

4. การมีมารยาทในการฟัง
และดู 

2 

2 

4 

2 

2. การพูด 1. พูดน าเสนอความรู้ ความ
คิดเห็น สร้างความเข้าใจ
โน้มน้าวใจ ปฏิเสธ
เจรจาต่อรองด้วยภาษา
กิริยาท่าทางที่สุภาพ

2. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาท
ในการพูด

1.  สรุปความ จับประเด็นส าคัญ
ของเร่ืองที่พูดได้

2. การพูดน าเสนอความรู้ 
ความคิดเห็น และการพูด
ในโอกาสต่างๆ เช่น

- พูดแนะน าตนเอง
- พูดกล่าวต้อนรับ
- พูดกล่าวขอบคุณ
- พูดโน้มน้าวใจ
- พูดปฏิเสธ
- พูดเจรจาต่อรอง
- พูดแสดงความคิดเห็น

3. การมีมารยาทในการพูด

2 

4 

2 
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง)

3. การอ่าน 1. อ่านในใจได้คล่องและเร็ว

2. อ่านออกเสียงและอ่านทานอง
เสนาะได้อย่างถูกต้องตาม
ลักษณะค าประพันธ์

3. เลือกอ่านหนังสือและสื่อ
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาตนเอง

4. วิเคราะห์ วิจารณ์ แยกแยะ
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นและ
จุดมุ่งหมายของเร่ืองที่อ่าน

5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทใน
การอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน

1. หลักการอ่านในใจจากสื่อ
ประเภทต่างๆ

2. หลักการอ่านออกเสียง 
ที่เป็นทั งร้อยแก้วและ
ร้อยกรอง

3. หลักการเลือกอ่านหนังสือ
และสื่อสารสนเทศ

4.  หลักการอ่านจับใจความ
ส าคัญ

5. หลักการวิเคราะห์ วิจารณ์

6. มารยาทในการอ่านและ
นิสัยรักการอ่าน

5

5

3

10

15

2

4. การเขียน 1. เลือกใช้ภาษาในการน าเสนอ
ตามรูปแบบของงานเขียน
ประเภทร้อยแก้วและ
ร้อยกรองได้อย่างสร้างสรรค์

2. ใช้แผนภาพความคิด จัดล าดับ
ความคิดก่อนการเขียน

3. แต่งบทร้อยกรอง ประเภท
กลอนสี่ กลอนสุภาพ

4. เขียนบทร้อยแก้วประเภทประวัติ 
ตนเอง อธิบายความ ย่อความ ข่าว

5. เขียนรายงานการค้นคว้าสามารถ
อ้างอิงแหล่งความรู้ ได้ถกูต้อง

6. กรอกแบบรายการต่างๆ

1. หลักการเขียน  การใช้
ภาษาในการเขียน  

2. หลักการเขียนแผนภาพ
ความคิด

3. หลักการเขียนเพื่อการ
สื่อสารประเภทต่าง ๆ 
เช่น การเขียนเรียงความ    
ย่อความ เขียนชี แจง 
เขียนแสดงความคิดเห็น 
ค าขวัญ ค าคม ค าโฆษณา 
เขียนรายงานการค้นคว้า 

4

14

18
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ภาษาไทยกับการประกอบอาชีพ 1.  ใช้ความรู้ด้านการพูดภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
2. ใช้ความรู้ด้านการเขียนภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง)

1. การฟัง การดู 1.  สรุปความจับประเด็นส าคัญของ
เร่ืองที่ฟังและดู

2.  วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการ
ฟังและดูสื่อโฆษณาและข่าวสาร
ประจ าวันอย่างมีเหตุผล

3. วิเคราะห์ วิจารณ์การใช้น  าเสียง
กิริยาท่าทางถ้อยค าของผู้พูด
อย่างมีเหตุผล

4.  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาท 
ในการฟังและดู

1.  สรุปความจับประเด็นส าคัญ
ของเร่ืองที่ฟังและดู

2.  หลักการจับใจความส าคัญ
ของเร่ืองที่ฟังและดู

3. การวิเคราะห์ วิจารณ์
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น  
และสรุปความ

4. การมีมารยาทในการฟัง  
และดู

2

2

4

2

2. การพูด 1. พูดน าเสนอความรู้ ความ
คิดเห็น สร้างความเข้าใจ
โน้มน้าวใจ ปฏิเสธ
เจรจาต่อรองด้วยภาษา      
กิริยาท่าทางที่สุภาพ 

2. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาท  
ในการพูด

1.  สรุปความจับประเด็นส าคัญ
ของเร่ืองที่พูดได้

2.  การพูดน าเสนอความรู้ 
ความคิดเห็น และการพูด
ในโอกาสต่างๆ เช่น

- พูดแนะน าตนเอง
- พูดกล่าวต้อนรับ
- พูดกล่าวขอบคุณ
- พูดโน้มน้าวใจ
- พูดปฏิเสธ
- พูดเจรจาต่อรอง
- พูดแสดงความคิดเห็น

3. การมีมารยาทในการพูด

2

4

2

86 

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง) 

3. การอ่าน 1. อ่านในใจได้คล่องและเร็ว

2. อ่านออกเสียงและอ่านท านอง
เสนาะได้อย่างถูกต้องตาม
ลักษณะค าประพันธ์

3. เลือกอ่านหนังสือและสื่อ
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาตนเอง

4. วิเคราะห์ วิจารณ์ แยกแยะ
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นและ
จุดมุ่งหมายของเร่ืองที่อ่าน

5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทใน
การอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน

1. หลักการอ่านในใจจากสื่อ
ประเภทต่างๆ

2. หลักการอ่านออกเสียง
ที่เป็นทั งร้อยแก้วและ
ร้อยกรอง

3. หลักการเลือกอ่านหนังสือ
และสื่อสารสนเทศ  

4. หลักการอ่านจับใจความ
ส าคัญ

5. หลักการวิเคราะห์ วิจารณ์

6. มารยาทในการอ่านและ
นิสัยรักการอ่าน

5 

5 

3 

10 

15 

2 

4. การเขียน 1. เลือกใช้ภาษาในการน าเสนอ
ตามรูปแบบของงานเขียน
ประเภทร้อยแก้วและ
ร้อยกรองได้อย่างสร้างสรรค์

2. ใช้แผนภาพความคิด จัดล าดับ
ความคิดก่อนการเขียน 

3. แต่งบทร้อยกรอง ประเภท
กลอนสี่ กลอนสุภาพ

4. เขียนบทร้อยแก้วประเภทประวัติ 
ตนเอง อธิบายความ ย่อความ ข่าว 

5. เขียนรายงานการค้นคว้าสามารถ
อ้างอิงแหล่งความรู้  ได้ถกูต้อง

6. กรอกแบบรายการต่างๆ

1. หลักการเขียน  การใช้
ภาษาในการเขียน

2. หลักการเขียนแผนภาพ
ความคิด

3. หลักการเขียนเพื่อการ
สื่อสารประเภทต่าง ๆ
เช่น การเขียนเรียงความ
ย่อความ เขียนชี แจง
เขียนแสดงความคิดเห็น
ค าขวัญ ค าคม ค าโฆษณา
เขียนรายงานการค้นคว้า

4 

14 

18 
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง) 

7. ภาษาไทยกับการ
ประกอบอาชีพ 

1. ใช้ความรู้การพูดภาษาไทย
เป็นช่องทางในการประกอบ
อาชีพ
2. ใช้ความรู้การเขียนภาษาไทย
เป็นช่องทางการประกอบอาชีพ 

1. ภาษาไทยด้านการพูดกับ
ช่องทางการประกอบอาชีพ

2. ภาษาไทยด้านการเขียนกับ
ช่องทางการประกอบอาชีพ

2 

2 
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คำาอธิบายรายวิชา

และ

รายละเอียดคำาอธิบายรายวิชาบังคับ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

89 

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง)

7. ภาษาไทยกับการ
ประกอบอาชีพ

1.  ใช้ความรู้การพูดภาษาไทย
เป็นช่องทางในการประกอบ
อาชีพ
2.  ใช้ความรู้การเขียนภาษาไทย
เป็นช่องทางการประกอบอาชีพ

1.  ภาษาไทยด้านการพูดกับ
ช่องทางการประกอบอาชีพ

2.  ภาษาไทยด้านการเขียนกับ
ช่องทางการประกอบอาชีพ

2

2
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หลักการใช้ภาษา
1.  รู้และเข้าใจธรรมชาติของภาษา
2. สามารถใช้ภาษาสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน และใช้ค าราชาศัพท์    

ค าสุภาพได้ถูกต้องตามฐานะของบุคคล
วรรณคดี วรรณกรรม
สามารถวิเคราะห์และเห็นคุณค่าวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน และวรรณกรรมท้องถิ่น โดยใช้

หลักการพินิจวรรณคดี
ภาษาไทยกับการประกอบอาชีพ
1.  ใช้ความรู้ด้านการพูดภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
2.  ใช้ความรู้ด้านการเขียนภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเร่ืองดังต่อไปนี้
การฟัง การดู
การวิจารณ์ความสมเหตุสมผล การล าดับความและความเป็นไปได้ของเร่ืองที่ฟังและดูจากสื่อ

ที่หลากหลาย ตลอดจนมารยาทของการฟังและดู
การพูด
ศิลปะการพูดที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  และมารยาทในการพูด
การอ่าน
การอ่านเพื่อตีความ แปลความ ขยายความ ความหมายของภาษาถิ่น ส านวน สุภาษิต องค์ประกอบ  ของ

การประเมินค่าวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบันและวรรณกรรมท้องถิ่น  ตลอดจนมารยาทในการอ่าน
การเขียน
หลักการเขียนประเภทต่างๆ และการแต่งค าประพันธ์ประเภทร้อยกรอง ตลอดจนมารยาทในการเขียน
หลักการใช้ภาษา
ธรรมชาติของภาษา การใช้ถ้อยค า ประโยค ส านวน สุภาษิต ค าพังเพย ค าสุภาพ ค าราชาศัพท์
วรรณคดีและวรรณกรรม
หลักการพินิจและประเมินคุณค่าเกี่ยวกับวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน และวรรณกรรมท้องถิ่น
ภาษาไทยกับการประกอบอาชีพ
การใช้ความรู้ด้านการพูด การเขียนภาษาไทยเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
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หลักการใช้ภาษา 
1. รู้และเข้าใจธรรมชาติของภาษา
2. สามารถใช้ภาษาสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน และใช้ค าราชาศัพท์

ค าสุภาพได้ถูกต้องตามฐานะของบุคคล 
วรรณคดี วรรณกรรม 
สามารถวิเคราะห์และเห็นคุณค่าวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน และวรรณกรรมท้องถิ่น โดยใช้ 

หลักการพินิจวรรณคดี 
ภาษาไทยกับการประกอบอาชีพ 
1. ใช้ความรู้ด้านการพูดภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
2. ใช้ความรู้ด้านการเขียนภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเร่ืองดังต่อไปนี ้
การฟัง การดู 
การวิจารณ์ความสมเหตุสมผล การล าดับความและความเป็นไปได้ของเร่ืองที่ฟังและดูจากสื่อ        

ที่หลากหลาย ตลอดจนมารยาทของการฟังและดู 
การพูด 
ศิลปะการพูดที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  และมารยาทในการพูด 
การอ่าน 
การอ่านเพื่อตีความ แปลความ ขยายความ ความหมายของภาษาถิ่น ส านวน สุภาษิต องค์ประกอบ  ของ

การประเมินค่าวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบันและวรรณกรรมท้องถิ่น  ตลอดจนมารยาทในการอ่าน 
การเขียน 
หลักการเขียนประเภทต่างๆ  และการแต่งค าประพันธ์ประเภทร้อยกรอง ตลอดจนมารยาทในการเขียน 
หลักการใช้ภาษา 
ธรรมชาติของภาษา การใช้ถ้อยค า ประโยค ส านวน สุภาษิต ค าพังเพย ค าสุภาพ ค าราชาศัพท์ 
วรรณคดีและวรรณกรรม 
หลักการพินิจและประเมินคุณค่าเกี่ยวกับวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน และวรรณกรรมท้องถิ่น 
ภาษาไทยกับการประกอบอาชีพ 
การใช้ความรู้ด้านการพูด การเขียนภาษาไทยเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพ 
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รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา พท31001 ภาษาไทย จ านวน 5 หน่วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
การฟัง การดู 1. สามารถเลือกสื่อ ในการฟัง และดูอย่างสร้างสรรค์

2.  สามารถฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ
3.  เป็นผู้มีมารยาทในการฟังและดู

การพูด 1. สามารถพูด ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  โดยใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม
2.  สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ และประเมินค่าการใช้ภาษาพูดจากสื่อต่างๆ
3. มีมารยาทในการพูด

การอ่าน 1. สามารถอ่านอย่าง    มีวิจารณญาณ จัดล าดับความคิดจากเร่ืองที่อ่าน
2. สามารถศึกษาภาษาถิ่น ส านวน สุภาษิตที่มีอยู่ในวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบันและ

วรรณกรรมท้องถิ่น 
3.  สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่าองค์ประกอบของวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน 

วรรณกรรมท้องถิ่น 
4.  สามารถค้นคว้าหาความรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศ
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทในการอ่าน และนิสัยรักการอ่าน

การเขียน 1.  รู้และเข้าใจหลักการเขียนประเภทต่างๆ โดยใช้ค าในการเขียนได้ตรงความหมาย และ
ถูกต้องตามอักขระวิธีและระดับภาษา

2.  สามารถวิพากษ์วิจารณ์และประเมินงานเขียนของผู้อ่ืน เพื่อน ามาพัฒนางานเขียน
3.  สามารถแต่งค าประพันธ์ประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง
4. มีมารยาทในการเขียน และนิสัยรักการเขียน

หลักการใช้ภาษา 1. รู้และเข้าใจธรรมชาติของภาษา
2. สามารถใช้ภาษาสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน และใช้ค าราชาศัพท์    

ค าสุภาพได้ถูกต้องตามฐานะของบุคคล
วรรณคดี วรรณกรรม สามารถวิเคราะห์และเห็นคุณค่าวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน และวรรณกรรมท้องถิ่น

โดยใช้หลักการพินิจวรรณคดี
ภาษาไทยกับการประกอบอาชีพ 1. ใช้ความรู้ด้านการพูดภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ

2. ใช้ความรู้ด้านการเขียนภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
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รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา พท31001 ภาษาไทย จ านวน 5 หน่วยกิต 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
การฟัง การดู 1.  สามารถเลือกสื่อ ในการฟัง และดูอย่างสร้างสรรค์ 

2. สามารถฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ
3. เป็นผู้มีมารยาทในการฟังและดู

การพูด  1. สามารถพูด ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  โดยใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม
2. สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ และประเมินค่าการใช้ภาษาพูดจากสื่อต่างๆ
3. มีมารยาทในการพูด

การอ่าน  1. สามารถอ่านอย่าง    มีวิจารณญาณ จัดล าดับความคิดจากเร่ืองที่อ่าน
2. สามารถศึกษาภาษาถิ่น ส านวน สุภาษิตที่มีอยู่ในวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบันและ

วรรณกรรมท้องถิ่น
3. สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่าองค์ประกอบของวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน

วรรณกรรมท้องถิ่น
4. สามารถค้นคว้าหาความรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศ
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทในการอ่าน และนิสัยรักการอ่าน

การเขียน 1. รู้และเข้าใจหลักการเขียนประเภทต่างๆ โดยใช้ค าในการเขียนได้ตรงความหมาย และ
ถูกต้องตามอักขระวิธีและระดับภาษา

2. สามารถวิพากษ์วิจารณ์และประเมินงานเขียนของผู้อ่ืน เพื่อน ามาพัฒนางานเขียน
3. สามารถแต่งค าประพันธ์ประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง
4. มีมารยาทในการเขียน และนิสัยรักการเขียน

หลักการใช้ภาษา 1.  รู้และเข้าใจธรรมชาติของภาษา 
2. สามารถใช้ภาษาสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน และใช้ค าราชาศัพท์

ค าสุภาพได้ถูกต้องตามฐานะของบุคคล
วรรณคดี วรรณกรรม สามารถวิเคราะห์และเห็นคุณค่าวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน และวรรณกรรมท้องถิ่น 

โดยใช้หลักการพินิจวรรณคดี 
ภาษาไทยกับการประกอบอาชีพ 1. ใช้ความรู้ด้านการพูดภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ 

2. ใช้ความรู้ด้านการเขียนภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน 
(ชั่วโมง) 

1. การฟัง การดู   1. เห็นคุณค่าของสื่อในการฟังและดู
2. วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การ
ล าดับความและความเป็นไปได้ 
ของเร่ืองที่ฟังและดู

3. น าเสนอความรู้ ความคิดเห็น
ที่ได้จากการฟังและดู

4. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาท
ในการฟังและดู

1. หลักการฟัง และดู  
2. สรุปความ จับประเด็น

ใจความส าคัญของเร่ือง
ที่ฟังและดู

3. การวิเคราะห์ข้อเท็จจริง
ข้อคิดเห็นและสรุปความ

4. มารยาทในการฟังและดู

10 
4 

4 

2 

2. การพูด 1. ใช้ศิลปะการพูดที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการได้อย่าง
เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล

2. วิเคราะห์ ประเมินค่าการใช้
ภาษาพูดจากสื่อต่างๆ

3. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทใน
การพูด

1. หลักการแสดงความคิดเห็น
2. การพูดเป็นทางการและ

ไม่เป็นทางการ
3. ศิลปะการพูดประเภท

ต่างๆ เช่น
- พูดแนะน าตนเอง
- พูดกล่าวต้อนรับ
- พูดกล่าวขอบคุณ
- พูดโน้มน้าวใจ/ปฏิเสธ
- พูดเจรจาต่อรอง
- พูดแสดงความคิดเห็น
- พูดอธิบาย
- พูดสุนทรพจน์ /โต้วาที

4. มารยาทในการพูด

2 
6 

8 

2 

3. การอ่าน 1. ตีความ แปลความ และขยาย
ความเร่ืองที่อ่าน

2. วิเคราะห์ วิจารณ์ความ
สมเหตุสมผล การล าดับ

1. หลักการตีความ แปล
ความและขยายความ

2. การอ่านบทประพันธ์
ที่ไพเราะทั้งร้อยแก้ว

2 

7 
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง)

1. การฟัง การดู  1. เห็นคุณค่าของสื่อในการฟังและดู
2. วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การ
ล าดับความและความเป็นไปได้
ของเร่ืองที่ฟังและดู

3.  น าเสนอความรู้ ความคิดเห็น 
ที่ได้จากการฟังและดู

4. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาท
ในการฟังและดู

1.  หลักการฟัง และดู 
2.  สรุปความ จับประเด็น

ใจความส าคัญของเร่ือง     
ที่ฟังและดู

3. การวิเคราะห์ข้อเท็จจริง 
ข้อคิดเห็นและสรุปความ

4. มารยาทในการฟังและดู

10
4

4

2

2. การพูด 1. ใช้ศิลปะการพูดที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการได้อย่าง
เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล

2. วิเคราะห์ ประเมินค่าการใช้
ภาษาพูดจากสื่อต่างๆ 

3. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทใน
การพูด

1. หลักการแสดงความคิดเห็น
2. การพูดเป็นทางการและ

ไม่เป็นทางการ
3. ศิลปะการพูดประเภท

ต่างๆ เช่น 
- พูดแนะน าตนเอง
- พูดกล่าวต้อนรับ
- พูดกล่าวขอบคุณ
- พูดโน้มน้าวใจ/ปฏิเสธ
- พูดเจรจาต่อรอง
- พูดแสดงความคิดเห็น
- พูดอธิบาย
- พูดสุนทรพจน์ /โต้วาที

4. มารยาทในการพูด

2
6

8

2

3. การอ่าน 1. ตีความ แปลความ และขยาย
ความเร่ืองที่อ่าน

2. วิเคราะห์ วิจารณ์ความ
สมเหตุสมผล การล าดับ

1. หลักการตีความ แปล
ความและขยายความ

2.  การอ่านบทประพันธ์  
ที่ไพเราะทั้งร้อยแก้ว         

2

7
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง) 

7. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทใน
การเขียน และมีการจดบันทึก
อย่างสม ่าเสมอ

การกรอกแบบพิมพ์และ
ใบสมัครงาน 

4. การปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทในการเขียน       
และมีนิสัยรักการเขียน 

2 

5. หลักการใช้ภาษา 1. อธิบายความแตกต่างของค่า
พยางค์ วลี ประโยค
การสะกดค่าได้ถูกต้อง

2. ใช้เครื องหมายวรรคตอน
อักษรย่อ ค่าราชาศัพท์        
ได้ถูกต้อง

3. อธิบายความแตกต่างระหว่าง
ภาษาพูดและภาษาเขียน

1. ความหมายของค่า พยางค์
วลี ประโยค และการ
สะกดค่า

2. หลักในการสะกดค่า
3. การใช้เครื องหมายวรรค

ตอน อักษรย่อ ค่าราชา
ศัพท์ และการใช้เลขไทย

4. การใช้ค่าและการสร้างค่า
ในภาษาไทย 
- การสร้างค่าไทย
- ค่าประสม
- ค่าซ้อน
- ค่าซ ่า
- ค่าสมาส ค่าสนธิ
- หลักการสังเกตค่าภาษา
อื นๆ ที ใช้ในภาษาไทย

5. ชนิดของประโยค
6. การใช้ระดับภาษาที เป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ

3 

3 
4 

9 

8 
4 
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง)

4. อธิบายการใช้ ความแตกต่าง  
และความหมายของส่านวน 
สุภาษิต ค่าพังเพย และน่าไปใช้
ในชีวิตประจ่าวันได้ถูกต้อง

7.  การใช้ส่านวน สุภาษิต 
ค่าพังเพย

5

5. อธิบายหลักการและสามารถ
แต่งค่าประพันธ์ประเภทต่างๆ

8. หลักการแต่งค่าประพันธ์
ประเภทต่าง ๆ เช่น

- กาพย์ยานี 11
- กาพย์ฉบัง 16
- กลอน 
- ฯลฯ

4

6. วรรณคดี วรรณกรรม อธิบายความแตกต่าง
และคุณค่าของวรรณคดี 
วรรณกรรมปัจจุบันและ
วรรณกรรมท้องถิ น

1. หลักการพิจารณาวรรณคดี
2. หลักการพินิจวรรณกรรม
3. ประวัติความเป็นมา

ลักษณะและคุณค่า     
ของเพลงพื นบ้าน
เพลงกล่อมเด็ก  

5
5
5

4. หลักการพินิจวรรณคดี
ด้านวรรณศิลป์ และด้าน
สังคม 
- สามก๊ก
- ราชาธิราช
- กลอนเสภาขุนช้าง 
ขุนแผน

- กลอนบทละครเรื อง
รามเกียรติ์ 

5
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง)

7. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทใน
การเขียน และมีการจดบันทึก
อย่างสม ่าเสมอ

การกรอกแบบพิมพ์และ
ใบสมัครงาน

4. การปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทในการเขียน       
และมีนิสัยรักการเขียน

2

5. หลักการใช้ภาษา 1. อธิบายความแตกต่างของค่า 
พยางค์ วลี ประโยค       
การสะกดค่าได้ถูกต้อง

2. ใช้เครื องหมายวรรคตอน 
อักษรย่อ ค่าราชาศัพท์        
ได้ถูกต้อง

3. อธิบายความแตกต่างระหว่าง
ภาษาพูดและภาษาเขียน

1. ความหมายของค่า พยางค์
วลี ประโยค และการ
สะกดค่า

2. หลักในการสะกดค่า 
3.  การใช้เครื องหมายวรรค

ตอน อักษรย่อ ค่าราชา
ศัพท์ และการใช้เลขไทย

4.  การใช้ค่าและการสร้างค่า
ในภาษาไทย 
- การสร้างค่าไทย
- ค่าประสม 
- ค่าซ้อน
- ค่าซ ่า
- ค่าสมาส ค่าสนธิ
- หลักการสังเกตค่าภาษา
อื นๆ ที ใช้ในภาษาไทย

5. ชนิดของประโยค
6. การใช้ระดับภาษาที เป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ

3

3
4

9

8
4

88 

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง) 

4. อธิบายการใช้ ความแตกต่าง
และความหมายของส่านวน
สุภาษิต ค่าพังเพย  และน่าไปใช้
ในชีวิตประจ่าวันได้ถูกต้อง

7. การใช้ส่านวน สุภาษิต
ค่าพังเพย

5 

5. อธิบายหลักการและสามารถ
แต่งค่าประพันธ์ประเภทต่างๆ

8. หลักการแต่งค่าประพันธ์
ประเภทต่าง ๆ เช่น
- กาพย์ยานี 11
- กาพย์ฉบัง 16
- กลอน
- ฯลฯ

4 

6. วรรณคดี วรรณกรรม อธิบายความแตกต่าง 
และคุณค่าของวรรณคดี 
วรรณกรรมปัจจุบันและ 
วรรณกรรมท้องถิ น 

1. หลักการพิจารณาวรรณคดี
2. หลักการพินิจวรรณกรรม
3. ประวัติความเป็นมา

ลักษณะและคุณค่า
ของเพลงพื นบ้าน
เพลงกล่อมเด็ก

5 
5 
5 

4. หลักการพินิจวรรณคดี
ด้านวรรณศิลป์ และด้าน
สังคม
- สามก๊ก
- ราชาธิราช
- กลอนเสภาขุนช้าง
ขุนแผน

- กลอนบทละครเรื อง
รามเกียรติ์ 

5 
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ผังมโนทัศน์ 
ระดับประถมศึกษา 

 

 

ประโยคค ำถำม ประโยคค ำตอบ 
ค ำสรรพนำม ค ำบุพบท และค ำคุณศัพท์ 

กำรแนะน ำตนเอง และกำรแนะน ำผู้อื่น  
(Introducing) 
 

ทบทวนควำมเข้ำใจควำมเชื่อพื้นฐำนทำงกำรศึกษำผู้ใหญ่
กำรศึกษำนอกระบบ กำรเชื่อมโยงไปสู่กำรเรียนรู้ ควำมหมำย
ควำมส ำคัญของกำรคิดเป็น
กำรฝึกทักษะในกำรพิจำณำข้อมูล และกำรน ำไปใช้     
กำรฝึกปฏิบัติกำรคิด กำรตัดสนิใจอย่ำงเป็นระบบในกำรแกป้ัญหำ
ศึกษำท ำควำมเข้ำใจกับควำมเชื่อพื้นฐำนทำงกำรศึกษำผู้ใหญ่ 
กำรศึกษำนอกระบบกำรเชื่อมโยงไปสู่กำรเรียนรู้เร่ือง
ควำมหมำยควำมส ำคัญของกำรคิดเป็น และศักยภำพกำร
ประกอบอำชีพในด้ำน
- ศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่
- ศักยภำพของพื้นที่ตำมสภำพภูมิอำกำศ
- ศักยภำพของภูมิประเทศและท ำเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่

ภำษำอังกฤษส ำหรับอำชีพแม่บ้ำน

ประโยคควำมเดียว 
(Simple Sentence) 

กำรขอร้อง กำรออกค ำสั่ง และกำรขอโทษ 

กำรทักทำย และกำรตอบรับกำรทักทำย 
(Greeting) 
 

การเขยีน การอา่นพยัญชนะ สระ และการประสมค า

กำรกล่ำวลำ และกำรตอบรับกำรกล่ำวลำ 
(Leave Taking) 
 

สัญลักษณ์ 

จ านวนนับและล าดับที่

ค านาม (Noun) และค าศัพท์หมวดตา่งๆ 

ภาษาต่างประเทศ 



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)





มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ

และ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)
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คำาอธิบายรายวิชา

และ

รายละเอียดคำาอธิบายรายวิชาบังคับ

ระดับประถมศึกษา



คำาอธิบายรายวิชา

และ

รายละเอียดคำาอธิบายรายวิชาบังคับ

ระดับประถมศึกษา
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รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา 
พต11001 วิชาภาษาอังกฤษพืน้ฐาน จ านวน 3 หน่วยกิต

ระดับประถมศึกษา

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจ าวันได้ถูกต้องตามหลักภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน 
(ชั่วโมง)

1 การทักทาย
และ
การตอบรับ     
การทักทาย
(Greeting)

ทักทายและตอบรับการทักทาย
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล

การทักทายและตอบรับการทักทายเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

1. การทักทายช่วงเวลาต่าง ๆ
Good morning.
Good afternoon.
Good evening.

2. การทักทายบุคคลเมื่อพบคร้ัง
แรก

A : How do you do?
B : How do you do?
A : Nice to meet you.
B : Nice to meet you, too.

3. การทักทายบุคคลที่รู้จักมาก่อน
A : How are you?
B : Fine, thanks.

And you?
A :  I’m fine.

Thank  you.

2

3

4
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รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา  
พต11001 วิชาภาษาอังกฤษพืน้ฐาน  จ านวน 3 หน่วยกิต 

ระดับประถมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจ าวันได้ถูกต้องตามหลักภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน 
(ชั่วโมง) 

1 การทักทาย 
และ 
การตอบรับ     
การทักทาย 
(Greeting) 

ทักทายและตอบรับการทักทาย
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

การทักทายและตอบรับการทักทายเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

1. การทักทายช่วงเวลาต่าง ๆ
Good morning. 
Good afternoon. 
Good evening. 

2. การทักทายบุคคลเมื่อพบคร้ัง
แรก 

A : How do you do? 
B : How do you do? 
A : Nice to meet you. 
B : Nice to meet you,  too. 

3. การทักทายบุคคลที่รู้จักมาก่อน
A : How are you? 
B : Fine, thanks. 
      And  you? 
A :  I’m fine. 
       Thank  you. 

2 

3  

4 
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน 
(ชั่วโมง) 

2 การแนะน า
ตนเองและ
การแนะน า
ผู้อ่ืน 
(Introducing) 

แนะน าตนเองและแนะน าผู้อ่ืน
ตามมารยาทที่ดีทางสังคม 

การแนะน าตนเองและการแนะน าผู้อื่น
ตามมารยาทที่ดีทางสังคม 

1. การแนะน าตนเองกับผู้อื่น
Rose    : Hello, I am Rose. 
Cherry : Hello, I am  Cherry. 

2. การแนะน าผู้อ่ืนให้รู้จักกัน
John : Hi Judy. 
Judy : Hi John. 
John : Judy this is Sandra. 
Judy : Hello Sandra,  please to 
meet you. 
Sandra : Hello Judy, I’m please 
to meet  you, too. 

4 

4 

3 การกล่าวลา 
และ การ
ตอบรับ     
การกล่าวลา      
(Leave 
Taking) 

กล่าวลาและตอบรับ  การกล่าวลา
ตามความเหมาะสมในโอกาส        
ต่าง ๆ 

การกล่าวลาและตอบรับการกล่าวลาตาม
ความเหมาะสมในโอกาสต่าง ๆ 
1. การกล่าวลาในโอกาสต่าง ๆ ได้แก่

1.1  การกล่าวลาหลังพูดคุยกันแล้ว
A : Good-bye. 
B : Good-bye. 
     See you later. 

1.2  การกล่าวลาก่อนเดินทาง 
  1.2.1 กรณีส่งชาวต่างชาติเดินทาง
กลับบา้น 

              A : Have a safe  journey  
back  home. 
              B : Thank you. 

       1.2.2 อาจพูดด้วยข้อความ          

3 

3 
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน 
(ชั่วโมง)

สั้น ๆ 
A : Bon voyage!
B : Thank you.

1.3 การกล่าวลาทางโทรศัพท์
A : I’ll have a   meeting in 

five minutes. Bye now. 
B : O.K. Bye. I’ll call you 

later.
1.4 การกล่าวลาหลังงานเลี้ยงเลิก

A : Thank you for this 
lovely meal. 
B : You’re welcome. Bye.
A : Bye!

1.5 การกล่าวลาก่อนเข้านอน
1.5.1  A : Good night.

B : Good  night.
1.5.2 A : Sleep well. Good 

night.
B : Thank you. Good 
night.

2. การตอบรับการกล่าวลาในโอกาสต่าง ๆ
- Good-bye.
- Bye.
- See you.
- Good night.
- See you later.
- I’ll call you later.

3

3

3

3
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน 
(ชั่วโมง)

2 การแนะนา
ตนเองและ
การแนะนา
ผู้อ่ืน
(Introducing)

แนะน าตนเองและแนะน าผู้อ่ืน
ตามมารยาทที่ดีทางสังคม

การแนะน าตนเองและการแนะน าผู้อื่น
ตามมารยาทที่ดีทางสังคม

1. การแนะน าตนเองกับผู้อื่น
Rose    : Hello, I am Rose.
Cherry : Hello, I am  Cherry.

2. การแนะน าผู้อ่ืนให้รู้จักกัน
John : Hi Judy.
Judy : Hi John.
John : Judy this is Sandra.
Judy : Hello Sandra,  please to 
meet you.
Sandra : Hello Judy, I’m please 
to meet  you, too.

4

4

3 การกล่าวลา 
และ การ
ตอบรับ     
การกล่าวลา      
(Leave 
Taking)

กล่าวลาและตอบรับ  การกล่าวลา
ตามความเหมาะสมในโอกาส
ต่าง ๆ

การกล่าวลาและตอบรับการกล่าวลาตาม
ความเหมาะสมในโอกาสต่าง ๆ
1. การกล่าวลาในโอกาสต่าง ๆ ได้แก่

1.1 การกล่าวลาหลังพูดคุยกันแล้ว
A : Good-bye.
B : Good-bye. 

See you later.
1.2  การกล่าวลาก่อนเดินทาง

1.2.1 กรณีส่งชาวต่างชาติเดินทาง
กลับบ้าน

A : Have a safe  journey
back  home.

B : Thank you.
1.2.2 อาจพูดด้วยข้อความ

3

3
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน 
(ชั่วโมง) 

สั้น ๆ 
        A : Bon voyage! 
        B : Thank you. 

        1.3 การกล่าวลาทางโทรศัพท์ 
 A : I’ll have a   meeting in 

  five minutes. Bye now. 
 B : O.K. Bye. I’ll call you 

later. 
1.4 การกล่าวลาหลังงานเลี้ยงเลิก 
       A : Thank you for this 

lovely meal.  
       B : You’re welcome. Bye. 
       A : Bye! 
1.5 การกล่าวลาก่อนเข้านอน   

1.5.1  A : Good night. 
          B : Good  night. 

  1.5.2 A : Sleep well. Good 
night. 

           B : Thank you. Good 
night. 

2. การตอบรับการกล่าวลาในโอกาสต่าง ๆ
- Good-bye.
- Bye.
- See you.
- Good night.
- See you later.
- I’ll call you later.

3 

3 

3 

3 
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คำาอธิบายรายวิชา

และ

รายละเอียดคำาอธิบายรายวิชาบังคับ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
จาํนวน 

(ชั่วโมง) 

1.2 การแนะนําตนเองและผูอ่ืน เชน 

      Pat    : Hello, I’m Pat.  

      Suda : Hi, my name is Suda. How do you 

do?    

      หรือ 

      A     :  Bob, this is John, my  friend from  

                 New Zealand. 

           B     :  How do you do? Nice to meet you. 

       John :  How do you do?  Nice to meet you, 

   too. 

etc. 

2. ภาษาทาทางที่ใชในโอกาสตาง ๆ ดังน้ี

2.1 ทาทางที่สื่อความหมายทางภาษา เชน

 กวักมือ = Come here. 

โบกมือ = Bye-bye.     

ชู 2 น้ิว = Victory 

ผายมือ = This way, please. 

           etc. 

2.2 ทาทางการปฏิบัติตามวัฒนธรรมของ

เจาของ 

ภาษา เชน  

- Hand Shaking.

6 

2 

2 
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
จาํนวน 

(ชั่วโมง) 

- He / She is out.

- He / She will be back soon. Would you like

to  wait?

                 etc. 

2. การรับฝากขอความทางโทรศัพท

A : Hello, may I speak to  Mrs. Wanida?

B : Sorry, she’s not here now.

      Would you like to leave her a massage? 

A : My name is Somsri. 

Please tell her to call me to 02-281-3732. 

          etc. 

3 การแส 

ความรูสึกตาง 

(Expression 

of feelings) 

ใชภาษาอังกฤษในการ

แสดงความรูสึก  

(ดีใจ/เสยีใจ/เขาใจ/

พอใจ/ 

ไมพอใจ/ 

ใหกําลังใจ/สนใจ/              

ไมสนใจ) 

1. คํา วลี ประโยค บทสนทนาที่แสดงอารมณ

ความรูสึกตางๆ

1.1 พอใจ/ไมพอใจ

- That’s great./ That’s bad.

- How wonderful!

- How awful!

- I am so pleased to hear that.

- I am afraid I don’t like it.

- I love/like/enjoy it.

- I am disappointed to see that.

         etc. 

        1.2 สนใจ/ไมสนใจ 

-  I’m interested in....................... 

-  I’m not interested in....................... 

-  I don’t care (about that)....................  

8 
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
จาํนวน 

(ชั่วโมง) 

        yet,  nowhere,  given it to her. 

  Correlative Conjunction ไดแก คํา

ตอไปน้ี 

both……..and……… 

either…….or………. 

neither…..nor……… 

not only...........but also.........   

               เชน 

- Neither did he listen, nor did he

improve.

- Not only the English teacher get him

a bad grade, but also the social teacher

did so.

7 Past Tense ใช Past Tense ใน

รูปแบบ 

ตาง ๆ ได 

Past Tense ในรูปแบบตางๆ 

1. Past Simple Tense

Subject + V2

Subject +            +V3

1.1 เหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต และจบลงไป

แลวกอนพูดประโยคน้ัน เชน  

- He spoke.

- She came here yesterday.

1.2 แสดงการกระทําที่กระทําเปนประจําในอดีต 

โดยมีคําที่แสดงความบอย ความเปนประจํา       

อยูดวย  เชน  

- He always got up late when he was

38 

was 

    were
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และ

รายละเอียดคำาอธิบายรายวิชาบังคับ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง)

- Sorry about that.   
- I’m glad to................................................
- I’m pleased to........................................... 
- I love to....................................................
- I’m sorry to..............................................
- It’s my fault that.......................................

6. การแสดงความพอใจ/ไม่พอใจ ให้รู้จักค ำ วลี 
และรูปประโยคที่จะที่จะน ำมำใช้ในกำรแสดง
ควำมพอใจ/ไม่พอใจในโอกำสต่ำง ๆ ได้ถูกต้อง 
เช่น แสดงควำมพอใจ/ไม่พอใจในกำรรับบริกำร
เป็นต้น  ตัวอย่ำงค ำ วลี และรูปประโยค เช่น

- Great!     
- Awful!
- Good news!    
- How nice!
- How terrible!     
- That’s fantastic!
- I can’t stand it!
- I’m very disappointed with.....................
- It’s ashamed that.....................................

7. การแสดงความปรารถนา/ เห็นใจและการตอบ
รับ กำรใช้ ค ำ วลี และรูปประโยคที่จะน ำมำใช้
ใน    กำรแสดงควำมปรำรถนำดี/เห็นใจใน
โอกำสต่ำง ๆ ได้ถูกต้อง เช่น กำรแสดงควำม
ระลึกถึง กำรแสดงควำมเห็นใจเมื่อผู้อ่ืนประสบ

2

2
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน 
(ชั่วโมง) 

- Sorry about that.
-   I’m glad to................................................      
-   I’m pleased to........................................... 
-   I love to.................................................... 
-   I’m sorry to.............................................. 
-   It’s my fault that....................................... 

6. การแสดงความพอใจ/ไม่พอใจ ให้รู้จักค ำ วลี 
และรูปประโยคที่จะที่จะน ำมำใช้ในกำรแสดง
ควำมพอใจ/ไม่พอใจในโอกำสต่ำง ๆ ได้ถูกต้อง
เช่น แสดงควำมพอใจ/ไม่พอใจในกำรรับบริกำร        
เป็นต้น  ตัวอย่ำงค ำ วลี และรูปประโยค เช่น

- Great!
- Awful!
- Good news!
- How nice!
- How terrible!
- That’s fantastic!
- I can’t stand it!
- I’m very disappointed with..................... 
- It’s ashamed that..................................... 

7. การแสดงความปรารถนา/ เห็นใจและการตอบ
รับ กำรใช้ ค ำ วลี และรูปประโยคที่จะน ำมำใช้
ใน    กำรแสดงควำมปรำรถนำดี/เห็นใจใน
โอกำสต่ำง ๆ ได้ถูกต้อง เช่น กำรแสดงควำม
ระลึกถึง กำรแสดงควำมเห็นใจเมื่อผู้อ่ืนประสบ

2 

2 



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)

140

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
จาํนวน 

(ชั่วโมง) 

บริษทัทวัร การจองโรงแรม/ ที่พัก การใชบริการ

ในที่ทําการไปรษณีย/ธนาคาร/รานอินเตอรเน็ต 

ตัวอยาง  คํา วลี และรูปประโยค  

เชน 

- May I help you?

- What can I do for you?

-   Let me.............................. 

-  Shall I ...............................? 

- Is there anything I can do for you?

-  I would like......................... 

-  I prefer................................. 

-  I’d rather.............................. 

-  How much..............................? 

-  How about..............................? 

-  I’m afraid................................? 

-  We recommend........................ 

-  Would you please....................? 

-  Please let me know..................  

- It’s occupied.

etc.

2 What should you 

do? 

อานและทําตาม

คําแนะนําในการใช

คูมือ ปายคาํแนะนํา 

วิธีการปรุง 

ขอควรระวังและ 

ปายประกาศ 

1. การใชพจนานุกรม (Dictionary)

1.1 ทบทวนการคาหาความหมายของคําศัพท

โดยเรียงตามตัวอักษรของคําศัพทที่คนหา

จาก  a ถึง z 

1.2 ใหอานวิธีการใชพจนานุกรมและขอมูลตาง 

ๆ ที่อยูในสวนหนา (คําชี้แจงในการใช) 

2 



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)

151

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
จาํนวน 

(ชั่วโมง) 

-   May I have.................................................    

-   Can you help me........................................     

- You look smart.

-   How nice....................................................  

-   I wonder if.................................................  

-   How to cook.............................................. 

           etc. 

2. ความเชื่อและขนบธรรมเนียม ประเพณีของ

เจาของภาษา 

ความเปนมาของความเชื่อ ขนบธรรมเนียมและ

ประเพณีตาง ๆ ในสงัคมของเจาของภาษา การทาํ

กจิกรรมตามความเชือ่ ขนบธรรมเนียมและ

ประเพณีตาง ๆ  ในดาน  บทเพลง การแตงกาย 

อาหาร เคร่ืองด่ืมและการประกอบพธิกีรรมที่

เกี่ยวของ ไดแก   วันคริสตมาส วันขอบคุณพระเจา  

วันวาเลนไทน และวันพอ 

3. การเปรียบเทียบโครงสรางภาษาไทยกบั

ภาษาอังกฤษ

เปรียบเทียบลักษณะคําที่มาของคําความหมาย

และการประยุกตคําในภาษาอังกฤษใชใน

ภาษาไทยและคําในภาษาไทย ที่นําไปใน

ภาษาอังกฤษ ตัวอยาง เชน

- ศัพทของภาษาไทยสวนใหญมาจากภาษาบาล/ี

สันสกฤตในขณะที่ศัพทของภาษาอังกฤษ

สวนใหญจากภาษากรีกและโรมัน

- คําในภาษาอังกฤษที่นํามาใชในภาษาไทย เชน

5 

5 



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)

160 

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง)

16 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับพนักงาน
นวดแผนไทย

1. ใช้ค าศัพท์เกี่ยวกับ
การให้บริการนวด
แผนไทยได้ถูกต้อง

2. ใช้ส านวนภาษาใน
การเชิญชวน       
นัดหมายลูกค้า และ
การให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการนวด
แผนไทย

1. ค าศัพท์เกี่ยวกับการให้บริการนวดแผนไทย
เช่น massage, relax etc.

2. ส านวนภาษาการกล่าวเชิญชวนลูกค้า การนัด
หมายลูกค้า การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ
นวดแผนไทย เช่น 
Come this way to the massage room. Please 
straight out your foot.
Please check your belongings before you 
leave. 
Would you like to return for another 
massage later?

5

17 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับพนักงาน
ขาย

1. ผู้เรียนสามารถใช้
ถ้อยค า ส านวน 
และประโยคตอบ
โต้ในการบอก
ข้อมูล ความ
ประสงค์ในการซื้อ
สินค้าได้ ใน
สถานการณ์ดังน้ี
1.1 การทักทาย

เชิญชวนลูกค้า
1.2 เจรจาซื้อขาย

และต่อรอง
ราคาสินค้าได้

1.3 โต้ตอบในการ
ซื้อขายตั๋ว
โดยสาร บอก

1. การโต้ตอบและชักชวนลูกค้าเข้าชมร้านขาย
ของที่ระลึก

2. การฝึกสนทนาในสถานการณ์ที่ก าหนดและ
การฝึกเรียงล าดับประโยค

3. การต่อรองราคาสินค้าในร้านค้า
4. การฝึกเรียงล าดับบทสนทนา
5. การจองตั๋วรถโดยสาร รถไฟ เคร่ืองบิน
6. การฝึกเรียงล าดับบทสนทนา
7. แบบทดสอบท้ายบท

2

2

4

2



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)

160 

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน 
(ชั่วโมง) 

16 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับพนักงาน
นวดแผนไทย 

1. ใช้ค าศัพท์เกี่ยวกับ
การให้บริการนวด
แผนไทยได้ถูกต้อง

2. ใช้ส านวนภาษาใน
การเชิญชวน
นัดหมายลูกค้า และ
การให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการนวด
แผนไทย

1. ค าศัพท์เกี่ยวกับการให้บริการนวดแผนไทย
เช่น massage, relax etc.

2. ส านวนภาษาการกล่าวเชิญชวนลูกค้า การนัด
หมายลูกค้า การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ
นวดแผนไทย เช่น
Come this way to the massage room. Please
straight out your foot.
Please check your belongings before you
leave.
Would you like to return for another
massage later?

5 

17 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับพนักงาน
ขาย 

1. ผู้เรียนสามารถใช้
ถ้อยค า ส านวน
และประโยคตอบ
โต้ในการบอก
ข้อมูล ความ
ประสงค์ในการซื้อ
สินค้าได้ ใน
สถานการณ์ดังน้ี
1.1 การทักทาย

เชิญชวนลูกค้า 
1.2 เจรจาซื้อขาย

และต่อรอง
ราคาสินค้าได้ 

1.3 โต้ตอบในการ
ซื้อขายตั๋ว
โดยสาร บอก

1. การโต้ตอบและชักชวนลูกค้าเข้าชมร้านขาย
ของที่ระลึก

2. การฝึกสนทนาในสถานการณ์ที่ก าหนดและ
การฝึกเรียงล าดับประโยค

3. การต่อรองราคาสินค้าในร้านค้า
4. การฝึกเรียงล าดับบทสนทนา
5. การจองตั๋วรถโดยสาร รถไฟ เคร่ืองบิน
6. การฝึกเรียงล าดับบทสนทนา
7. แบบทดสอบท้ายบท

2 

2 

4 

2 



161 

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน 
(ชั่วโมง) 

จุดหมาย
ปลายทาง
ส าหรับ         
รถโดยสาร 
รถไฟ และ
เคร่ืองบินได้ 

1.4 มีความรู้ความ
เข้าใจและ
สามารถน า
ความรู้เกี่ยวกับ
การเจรจาซื้อ
ขายไปใช้ได้ทุก
สถานการณ์ 



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)

วิชาคณิตศาสตร์

161 

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง)

จุดหมาย
ปลายทาง
ส าหรับ     
รถโดยสาร 
รถไฟ และ
เคร่ืองบินได้

1.4 มีความรู้ความ
เข้าใจและ
สามารถน า
ความรู้เกี่ยวกับ
การเจรจาซื้อ
ขายไปใช้ได้ทุก
สถานการณ์



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)
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ผังมโนทัศน์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 

ทบทวนความเข้าใจความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผู้ใหญ่
การศึกษานอกระบบ การเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ ความหมาย
ความส าคัญของการคิดเป็น
การฝึกทักษะในการพิจาณาข้อมูล และการน าไปใช้     
การฝึกปฏิบัติการคิด การตัดสนิใจอย่างเป็นระบบในการแกป้ัญหา
ศึกษาท าความเข้าใจกับความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผู้ใหญ่ 
การศึกษานอกระบบการเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง
ความหมายความส าคัญของการคิดเป็น และศักยภาพการ
ประกอบอาชีพในด้าน
- ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่
- ศักยภาพของพื้นที่ตามสภาพภูมิอากาศ
- ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่

ทบทวนความเข้าใจความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผู้ใหญ่
การศึกษานอกระบบ การเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ ความหมาย
ความส าคัญของการคิดเป็น
การฝึกทักษะในการพิจาณาข้อมูล และการน าไปใช้     
การฝึกปฏิบัติการคิด การตัดสนิใจอย่างเป็นระบบในการแกป้ัญหา
ศึกษาท าความเข้าใจกับความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผู้ใหญ่ 
การศึกษานอกระบบการเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง
ความหมายความส าคัญของการคิดเป็น และศักยภาพการ
ประกอบอาชีพในด้าน
- ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่
- ศักยภาพของพื้นที่ตามสภาพภูมิอากาศ
- ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่

คณิตศาสตร ์

การวัด 

เศษส่วนและทศนิยม 
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น 

สถิติ

ความสัมพันธ์ของ 
รูปเรขาคณิตสองมิติ
และสามมิต ิ

ความหมายของเศษส่วน ทศนิยม            
การเขียนเศษส่วน ทศนิยม การเปรียบเทียบ 
การบวก ลบ คูณ หาร และแก้โจทย์ปัญหา 

หน่วยความยาว พื้นที่ การหาพื้นที่ 
และการแก้โจทย์ปัญหา 
 

การทดลองสุ่มและเหตุการณ์           
การหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
และการน าไปใช้ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การน าเสนอ 
การหาค่ากลาง การเลือกใช้ค่ากลาง 
การอ่าน การแปลความหมาย           
การวิเคราะห์ข้อมูล และการน าไปใช้ 
 

ความหมาย การเขียนแสดงจ านวน        
การคูณ การหารเลขยกก าลังที่มีฐาน
เดียวกัน และเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม 
 

เลขยกก าลัง 

ภาพที่เกิดจากการคลี่ รูปเรขาคณิต     
จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้าง   
ด้านบนของรูปเรขาคณิต            
การวาดหรือประดิษฐ์ รูปเรขาคณิต 
 

คู่อันดับและกราฟ ชนิดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ลูกบาศก์           
การประดิษฐ์รูปเรขาคณิต สองมิติ สามมิติ 
 

อัตราส่วน สัดส่วน
และร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา 

จ านวนและการด าเนินงาน 
จ านวนเต็มบวก จ านวนเต็มลบ ศูนย์ 
การเปรียบเทียบ การบวก ลบ คูณ หาร 
สมบัติของจ านวนเต็ม และการน าไปใช้ 

ปริมาตรและพื้นที่ การหาพื้นที่ผิวปริมาตรของปริซึมทรงกระบอก
พีรมิด กรวย ทรงกลม การเปรียบเทียบ   
หน่วยปริมาตร และการแก้โจทย์ปัญหา 

การใช้ทักษะกระบวนการ       
ทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 

ลักษณะประเภทของงานอาชีพที่ใช้ทักษะ
การน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยง
กับงานอาชีพได้ 
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ผังมโนทัศน์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

             
          
     

        
       

           
   

         
        

   
           

ทบทวนความเข้าใจความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผู้ใหญ่
การศึกษานอกระบบ การเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ ความหมาย
ความส าคัญของการคิดเป็น
การฝึกทักษะในการพิจาณาข้อมูล และการน าไปใช้     
การฝึกปฏิบัติการคิด การตัดสนิใจอย่างเป็นระบบในการแกป้ัญหา
ศึกษาท าความเข้าใจกับความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผู้ใหญ่ 
การศึกษานอกระบบการเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง
ความหมายความส าคัญของการคิดเป็น และศักยภาพการ
ประกอบอาชีพในด้าน
- ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่
- ศักยภาพของพื้นที่ตามสภาพภูมิอากาศ
- ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่

ทบทวนความเข้าใจความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผู้ใหญ่
การศึกษานอกระบบ การเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ ความหมาย
ความส าคัญของการคิดเป็น
การฝึกทักษะในการพิจาณาข้อมูล และการน าไปใช้     
การฝึกปฏิบัติการคิด การตัดสนิใจอย่างเป็นระบบในการแกป้ัญหา
ศึกษาท าความเข้าใจกับความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผู้ใหญ่ 
การศึกษานอกระบบการเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง
ความหมายความส าคัญของการคิดเป็น และศักยภาพการ
ประกอบอาชีพในด้าน
- ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่
- ศักยภาพของพื้นที่ตามสภาพภูมิอากาศ
- ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่

คณิตศาสตร ์

การให้เหตุผล 

จ านวนและการด าเนินงาน การใช้ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 

ความน่าจะเป็น

การใช้เครื่องมือและการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

จ านวนจริง สมบัติของจ านวนจริง 
สมบัติการเท่ากัน และการไม่เท่ากัน 
ค่าสัมบูรณ์ 
 

แบบอุปนัยและนิรนัย การอ้างเหตุผล 
 

ลักษณะประเภทของงานอาชีพที่ใช้ทักษะ 
การน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยง 
กับงานอาชีพ 
 

กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ 
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
 

การอ่าน การเขียน การเปรียบเทียบ 
บวก ลบ คูณ หาร และการแก้โจทย์
ปัญหา 

เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลัง
เป็นจ านวนตรรกยะ 

การสร้างรูปทางเรขาคณิต 
โดยใช้เครื่องมือและ          
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 อัตราส่วนตรีโกณมิติและ

การน าไปใช้ อัตราส่วนตรีโกณมิติ           
อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30๐ 45๐ และ 60๐
 

เซต การด าเนินการของเซต แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์
และการแก้ปัญหา 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การหาค่ากลางของข้อมูล   
โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยฐาน และฐานนิยม           
การน าเสนอข้อมูล 
 

สถิติเบื้องต้น



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ

และ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)
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 มาตรฐานที่ 2.2 มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับจ านวนและการ
ด าเนินการ  เศษส่วน 
ทศนิยม และร้อยละ 
การวัด เรขาคณิต สถิติ
และความน่าจะเป็น
เบื้องต้น 

1. ระบุหรือยกตัวอย่าง
เกี่ยวกับจ านวนและ
การด าเนินการ
เศษส่วน ทศนิยม
และร้อยละ การวัด
เรขาคณิต สถิติ    
และความน่าจะเป็น
เบื้องต้นได้

2. สามารถคิดค านวณ
และแก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับจ านวนนับ
เศษส่วน ทศนิยม
ร้อยละ การวัด
เรขาคณิตได้

มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับจ านวนและการ
ด าเนินการ เศษส่วนและ
ทศนิยม เลขยกก าลัง 
อัตราส่วนสัดส่วน และ
ร้อยละ การวัด ปริมาตร
และพื้นที่ผิว คู่อันดับ
และกราฟ 
ความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปเรขาคณิตสองมิติ
และเรขาคณิตสามมิติ 
สถิติและ 
ความน่าจะเป็น 
เชื่อมโยงกับงานอาชีพ
ในสังคมได้ 

1. ระบุ หรือยกตัวอย่าง
เกี่ยวกับจ านวนและ
การด าเนินการ
เศษส่วน และทศนิยม 
เลขยกก าลังอัตราส่วน 
สัดส่วน และร้อยละ
การวัด การหา
ปริมาตรและพื้นที่ผิว
คู่อันดับและกราฟ
ความสมัพันธ์ ระหว่าง
รูปเรขาคณิตสองมิติ
และเรขาคณิตสามมิติ 
สถิติและ  ความน่าจะ
เป็น

2. สามารถคิดค านวณ
และแก้โจทย์ปัญหาที่
ใช้ในชีวิตประจ าวัน

มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับจ านวน   และ
การด าเนินการ เลขยก
ก าลังที่มี  เลขชี้ก าลัง
เป็น  จ านวนตรรกยะ       
เซต และการให้เหตุผล 
อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
และการน าไปใช้     การ
ใช้เครื่องมือ      และการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์            
สถิติเบื้องต้นและ         
ความน่าจะเป็น
เชื่อมโยงกับงานอาชีพ
ในสังคมและอาเซียนได้ 

1. ระบุหรือยกตัวอย่าง
เกี่ยวกับจ านวนและ
การด าเนินการ เลข
ยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลัง
เป็นจ านวนตรรกยะ 
เซต และการให้เหตุผล 
อัตราส่วนตรีโกณมิติ
การใช้เครื่องมือและ
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ สถิติ
เบื้องต้นและ  ความ 
น่าจะเป็น

2. สามารถคิดค านวณและ
แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
จ านวนจริง เลขยกก าลัง 
อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
สถิติและความน่าจะเป็น 



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)
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มาตรฐานที่ 2.2 มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับจ านวนและการ
ด าเนินการ  เศษส่วน 
ทศนิยม และร้อยละ 
การวัด เรขาคณิต สถิติ
และความน่าจะเป็น
เบื้องต้น

1.  ระบุหรือยกตัวอย่าง
เกี่ยวกับจ านวนและ
การด าเนินการ 
เศษส่วน ทศนิยม
และร้อยละ การวัด 
เรขาคณิต สถิติ    
และความน่าจะเป็น
เบื้องต้นได้

2.  สามารถคิดค านวณ
และแก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับจ านวนนับ  
เศษส่วน ทศนิยม
ร้อยละ การวัด 
เรขาคณิตได้

มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับจ านวนและการ
ด าเนินการ เศษส่วนและ
ทศนิยม เลขยกก าลัง 
อัตราส่วนสัดส่วน และ
ร้อยละ การวัด ปริมาตร
และพื้นที่ผิว คู่อันดับ
และกราฟ 
ความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปเรขาคณิตสองมิติ
และเรขาคณิตสามมิติ 
สถิติและ
ความน่าจะเป็น
เชื่อมโยงกับงานอาชีพ
ในสังคมได้

1.  ระบุ หรือยกตัวอย่าง
เกี่ยวกับจ านวนและ
การด าเนินการ
เศษส่วน และทศนิยม
เลขยกกาลังอัตราส่วน
สัดส่วน และร้อยละ
การวัด การหา
ปริมาตรและพื้นที่ผิว
คู่อันดับและกราฟ
ความสมัพันธ์ ระหว่าง
รูปเรขาคณิตสองมิติ
และเรขาคณิตสามมิติ 
สถิติและ ความน่าจะ
เป็น

2.  สามารถคิดค านวณ
และแก้โจทย์ปัญหาที่
ใช้ในชีวิตประจ าวัน

มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับจ านวน   และ
การด าเนินการ เลขยก
ก าลังที่มี  เลขชี้ก าลัง
เป็น  จ านวนตรรกยะ 
เซต และการให้เหตุผล 
อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
และการน าไปใช้     การ
ใช้เครื่องมือ      และการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์    
สถิติเบื้องต้นและ
ความน่าจะเป็น
เชื่อมโยงกับงานอาชีพ
ในสังคมและอาเซียนได้

1.  ระบุหรือยกตัวอย่าง
เกี่ยวกับจ านวนและ
การด าเนินการ เลข  
ยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลัง
เป็นจ านวนตรรกยะ
เซต และการให้เหตุผล
อัตราส่วนตรีโกณมิติ
การใช้เครื่องมือและ
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ สถิติ
เบื้องต้นและ ความ 
น่าจะเป็น

2.  สามารถคิดค านวณและ
แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
จ านวนจริงเลขยกก าลัง
อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
สถิติและความน่าจะเป็น
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 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3. มีความสามารถใน
การเชื่อมโยงความรู้
ต่าง ๆ ทาง
คณิตศาสตร์กับงาน
อาชีพได้ สามารถ
วิเคราะห์งานอาชีพ
ในสังคมที่ใช้ทักษะ
ทางคณิตศาสตร์ได้

3. มีความสามารถใน
การเชื่อมโยงความรู้
ต่าง ๆ ทาง
คณิตศาสตร์กับงาน
อาชีพได้ สามารถ
วิเคราะห์งานอาชีพ
ในสังคมและกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนที่
ใช้ทักษะทาง
คณิตศาสตร์ได้





หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)

คำาอธิบายรายวิชา

และ

รายละเอียดคำาอธิบายรายวิชาบังคับ

ระดับประถมศึกษา



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนือ้หา จ านวน
(ชั่วโมง) 

และเศษเกิน 
3. เปรียบเทียบและเรียงล ำดับ

เศษส่วน 
4. บวก ลบ เศษส่วนและน ำ

ควำมรู้เกี่ยวกับเศษส่วน
ไปใช้แก้โจทย์ปัญหำ

5. คูณเศษส่วนและน ำควำมรู้
เกี่ยวกับกำรคูณเศษส่วน        
ไปใช้แก้โจทย์ปัญหำ 

6. หำรเศษส่วนและน ำควำมรู้
เกี่ยวกับกำรหำรเศษส่วน       
ไปใช้แก้โจทย์ปัญหำ 

และเศษเกิน 
3. กำรเปรียบเทียบเศษส่วน

4. กำรบวก ลบ เศษส่วนและโจทย์
ปัญหำ

5. กำรคูณเศษส่วนและ
โจทย์ปัญหำ

6. กำรหำรเศษส่วนและโจทย์
ปัญหำ

2 

4 

3 

3 

3 ทศนิยม   1. บอกควำมหมำย และเขียน
อ่ำนทศนิยม

2. บอกค่ำประจ ำหลักและค่ำ
ของตัวเลขในแต่ละหลัก
ของทศนิยม

3. เขียนทศนิยมในรูปกำรกระจำย

4. เปรียบเทียบและเรียงล ำดับ
ทศนิยม

5. แปลงทศนิยมให้อยู่ในรูป
เศษส่วน และแปลงเศษส่วน
จ ำนวนนับให้อยู่ในรูปทศนิยม

6. ประมำณค่ำทศนิยมหนึ่ง
ต ำแหน่ง สองต ำแหน่ง
และสำมต ำแหน่ง

7. บวก ลบ ทศนิยม และน ำ
ควำมรู้ไปใช้แก้โจทย์ปัญหำ

1. ควำมหมำยของทศนิยม กำร
เขียนและกำรอ่ำน

2. ค่ำประจ ำหลักและค่ำของตัวเลข
ในแต่ละหลักของทศนิยม

3. กำรเขียนทศนิยม
ในรูปกำรกระจำย

4. กำรเปรียบเทียบและเรียงล ำดับ
ทศนิยม

5. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทศนิยม
และเศษส่วน

6. กำรประมำณค่ำใกล้เคียง
ทศนิยม

7. กำรบวก ลบ ทศนิยม และโจทย์
ปัญหำ กำรคูณ หำร ทศนิยม
และโจทย์ปัญหำ

1 

1 

1 

1 

4 

2 

5 
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนือ้หา จ านวน
(ชั่วโมง)

8. คูณ หำร ทศนิยมและน ำ
ควำมรู้ไปใช้แก้โจทย์ปัญหำ

4 ร้อยละ 1. เขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 
100 ให้อยู่ในรูปร้อยละ และ
ใช้สัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์ (%) 

2. หำค่ำเศษส่วน และเขียนร้อยละ
หรือเปอร์เซ็นต์ให้อยู่ในรูป
เศษส่วน

3. แก้โจทย์ปัญหำกำรคูณ กำรหำร
(บัญญัติไตรยำงศ์) ของจำนวน
นับ และน ำไปประยุกต์ใช้

1. ควำมหมำยของร้อยละ

2. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเศษส่วน
และร้อยละ

3. โจทย์ปัญหำ กำรคูณ กำรหำร 
(บัญญัติไตรยำงศ์)

1

4

10

5 กำรวัด  กำรวัดควำมยำวและระยะทำง
1. วัดควำมยำว ควำมสูง และ
ระยะทำง โดยใช้เคร่ืองมือที่
เป็นมำตรฐำน

2. เลือกเคร่ืองวัดและหน่วยวัด
ควำมยำว ควำมสูง และ
ระยะทำงที่เป็นมำตรฐำน      
ให้เหมำะสมกับสิ่งที่จะวัด

3. เปลี่ยนหน่วยวัดควำมยำว 
ควำมสูง หรือระยะทำงจำก
หน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อย 
และจำกหน่วยย่อยเป็น     
หน่วยใหญ่

4. หำควำมยำว ควำมสูง หรือ
ระยะทำงจริงจำกรูปที่ย่อส่วน 
เมื่อก ำหนดมำตรำส่วนให้ 

5. แก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับกำรวัด 
ควำมยำว ควำมสูง และ
ระยะทำง

1. กำรวัดควำมยำว และระยะทำง

2. กำรเลือกเคร่ืองวัดและหน่วยวัด
ควำมยำว      ควำมสูง หรือ
ระยะทำง    ที่เหมำะสม

3. กำรเปลี่ยนหน่วยกำรวัด

4. มำตรำส่วน

5. โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับกำรวัด 
ควำมยำว ควำมสูง และ
ระยะทำง

1

1

1

1

2



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนือ้หา จ านวน
(ชั่วโมง)

และเศษเกิน
3. เปรียบเทียบและเรียงล ำดับ

เศษส่วน
4. บวก ลบ เศษส่วนและน ำ

ควำมรู้เกี่ยวกับเศษส่วน        
ไปใช้แก้โจทย์ปัญหำ

5. คูณเศษส่วนและน ำควำมรู้
เกี่ยวกับกำรคูณเศษส่วน        
ไปใช้แก้โจทย์ปัญหำ

6. หำรเศษส่วนและน ำควำมรู้
เกี่ยวกับกำรหำรเศษส่วน       
ไปใช้แก้โจทย์ปัญหำ

และเศษเกิน
3. กำรเปรียบเทียบเศษส่วน

4. กำรบวก ลบ เศษส่วนและโจทย์
ปัญหำ

5. กำรคูณเศษส่วนและ 
โจทย์ปัญหำ

6. กำรหำรเศษส่วนและโจทย์
ปัญหำ

2

4

3

3

3 ทศนิยม 1. บอกควำมหมำย และเขียน
อ่ำนทศนิยม

2. บอกค่ำประจ ำหลักและค่ำ 
ของตัวเลขในแต่ละหลัก  
ของทศนิยม

3. เขียนทศนิยมในรูปกำรกระจำย

4. เปรียบเทียบและเรียงล ำดับ
ทศนิยม

5. แปลงทศนิยมให้อยู่ในรูป
เศษส่วน และแปลงเศษส่วน 
จ ำนวนนับให้อยู่ในรูปทศนิยม

6. ประมำณค่ำทศนิยมหนึ่ง
ต ำแหน่ง สองต ำแหน่ง        
และสำมต ำแหน่ง

7. บวก ลบ ทศนิยม และน ำ
ควำมรู้ไปใช้แก้โจทย์ปัญหำ

1. ควำมหมำยของทศนิยม กำร
เขียนและกำรอ่ำน

2. ค่ำประจ ำหลักและค่ำของตัวเลข
ในแต่ละหลักของทศนิยม

3. กำรเขียนทศนิยม
ในรูปกำรกระจำย

4. กำรเปรียบเทียบและเรียงล ำดับ
ทศนิยม

5. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทศนิยม
และเศษส่วน 

6. กำรประมำณค่ำใกล้เคียง
ทศนิยม

7. กำรบวก ลบ ทศนิยม และโจทย์
ปัญหำ กำรคูณ หำร ทศนิยม
และโจทย์ปัญหำ

1

1

1

1

4

2

5
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนือ้หา จ านวน
(ชั่วโมง) 

8. คูณ หำร ทศนิยมและน ำ
ควำมรู้ไปใช้แก้โจทย์ปัญหำ

4 ร้อยละ   1. เขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น
100 ให้อยู่ในรูปร้อยละ และ
ใช้สัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์ (%)

2. หำค่ำเศษส่วน และเขียนร้อยละ
หรือเปอร์เซ็นต์ให้อยู่ในรูป
เศษส่วน 

3. แก้โจทย์ปัญหำกำรคูณ กำรหำร
(บัญญัติไตรยำงศ์) ของจ ำนวน
นับ และน ำไปประยุกต์ใช้ 

1. ควำมหมำยของร้อยละ

2. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเศษส่วน
และร้อยละ

3. โจทย์ปัญหำ กำรคูณ กำรหำร
(บัญญัติไตรยำงศ์)

1 

4 

10 

5 กำรวัด  กำรวัดควำมยำวและระยะทำง 
1. วัดควำมยำว ควำมสูง และ
ระยะทำง โดยใช้เคร่ืองมือที่
เป็นมำตรฐำน 

2. เลือกเคร่ืองวัดและหน่วยวัด
ควำมยำว ควำมสูง และ
ระยะทำงที่เป็นมำตรฐำน      
ให้เหมำะสมกับสิ่งที่จะวัด 

3. เปลี่ยนหน่วยวัดควำมยำว
ควำมสูง หรือระยะทำงจำก
หน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อย     
และจำกหน่วยย่อยเป็น     
หน่วยใหญ่ 

4. หำควำมยำว ควำมสูง หรือ
ระยะทำงจริงจำกรูปที่ย่อส่วน 
เมื่อก ำหนดมำตรำส่วนให้  

5. แก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับกำรวัด
ควำมยำว ควำมสูง และ
ระยะทำง 

1. กำรวัดควำมยำว และระยะทำง

2. กำรเลือกเคร่ืองวัดและหน่วยวัด
ควำมยำว      ควำมสูง หรือ
ระยะทำง    ที่เหมำะสม

3. กำรเปลี่ยนหน่วยกำรวัด

4. มำตรำส่วน

5. โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับกำรวัด
ควำมยำว ควำมสูง และ
ระยะทำง

1 

1 

1 

1 

2 
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กำรชั่งและกำรตวง 
1. เลือกหน่วยกำรชั่ง กำรตวง
ที่เป็นมำตรฐำนให้เหมำะสม
กับสิ่งที่จะชั่งและตวง 

2. เปลี่ยนหน่วยกำรชั่ง กำรตวง
กำรหำพื้นที่ 
1. หำพื้นที่และควำมยำวรอบรูป
ของรูปเรขำคณิต

2. แก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับกำรหำ
พื้นที่ของรูปเรขำคณิต

ปริมำตรและควำมจุ 
1. หำปริมำตรและควำมจุของ

ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำกและ
แก้ปัญหำ 

2. บอกควำมสัมพันธ์ ระหว่ำง
หน่วยของปริมำตร หรือ  
หน่วยของควำมจุ 

ทิศและแผนผัง 
1. บอกชื่อและทิศทำงของทิศ

ทั้งแปด 
2. อ่ำน เขียนแผนผังแสดง

ต ำแหน่งของสิ่งต่ำงๆ และ
แผนผังแสดงกำรเดินทำงโดย
ใช้มำตรำส่วน

เงิน 
1. เขียนและอ่ำนจ ำนวนเงินโดย

ใช้จุดทศนิยมก ำหนดหน่วย
จ ำนวนเต็มและเศษของหน่วย 

2. เปรียบเทียบจ ำนวนเงินและ
แลกเงิน 

1. เลือกหน่วยกำรชั่ง กำรตวง ที่
เป็นมำตรฐำนให้เหมำะสม

2. เปลี่ยนหน่วยกำรชัง่ กำรตวง

1. หำพื้นที่และควำมยำวรอบรูป
ของรูปเรขำคณิต

2. โจทย์ปัญหำของกำรหำพื้นที่
ของรูปเรขำคณิต

1. กำรหำปริมำตรและควำมจุของ
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำกและกำร
แก้ปัญหำ

2. ควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงหน่วย
ของปริมำตร หรือหน่วยของ
ควำมจุ

1. กำรบอกชื่อและทิศทำงของทิศ
ทั้งแปด

2. กำรอ่ำน เขียนแผนผังแสดง
ต ำแหน่งของสิ่งต่ำงๆ และ
แผนผัง  แสดงกำรเดินทำง
โดยใช้มำตรำส่วน

1. กำรเขียนและกำรอ่ำนจ ำนวน
เงิน

2. กำรเปรียบเทียบจ ำนวนเงินและ
แลกเปลี่ยนเงินตรำ

2 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

2 

1 

2 
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3. แก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเงินได้
4. อ่ำนและเขียนบันทึก 

รำยรับ-รำยจ่ำย
อุณหภูมิ
1. กำรวัดอุณหภูมิเป็นองศำ-
ฟำเรนไฮต์ และองศำเซลเซียส

2. เปลี่ยนหน่วยกำรวัดอุณหภูมิ
เวลำ
1. บอก เขียนและอ่ำนเวลำ    
จำกหน้ำปัดนำฬิกำได้     
โดยใช้จุดทศนิยมก ำหนด
หน่วยชั่วโมงและนำที

2. อ่ำนบันทึกเวลำ และบันทึก
กิจกรรมหรือเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
โดยระบุเวลำ

3. เปลี่ยนหน่วยเวลำจำกหน่วย
ใหญ่เป็นหน่วยย่อยและจำก
หน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่ได้

4.  แก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเวลำ
กำรคำดคะเน
1.  คำดคะเนเกี่ยวกับควำมยำว

พื้นที่  ปริมำตร  ควำมจุ 
น้ ำหนัก และเวลำ

3. กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเงิน
4.  กำรอ่ำนและบันทึกรำยรับ-

รำยจ่ำย

1. กำรวัดอุณหภูมิเป็นองศำ-
ฟำเรนไฮต์ และองศำเซลเซียส

2. กำรเปลี่ยนหน่วยกำรวัด

1. บอกและเขียนเวลำจำกหน้ำปัด
นำฬิกำ

2. กำรอ่ำนตำรำงเวลำ     และกำร
บันทึกเหตุกำรณ์   หรือ
กิจกรรม

3. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วย
เวลำ

4. กำรแก้ปัญหำเกี่ยวกับเวลำ

1. กำรคำดคะเนเกี่ยวกับควำมยำว
พื้นที่ ปริมำตร ควำมจุ น้ ำหนัก 
และเวลำ

1
1

1

1

1

1

1

2

2

6 เรขำคณิต  1. จ ำแนกชนิดของรูปเรขำคณิต
สองมิติและสำมมิติ

2. เข้ำใจลักษณะของลูกบำศก์
และน ำไปใช้

3. เขียนรูปเรขำคณิตสองมิติ 
และประดิษฐ์รูปเรขำคณิต 
สำมมิติ

1. ชนิดของรูปเรขำคณิต  สองมิติ
และสำมมิติ

2. ลูกบำศก์

3. กำรประดิษฐ์รูปเรขำคณิตสอง
มิติ หรือสำมมิติ

1

1

3
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กำรชั่งและกำรตวง
1. เลือกหน่วยกำรชั่ง กำรตวง
ที่เป็นมำตรฐำนให้เหมำะสม
กับสิ่งที่จะชั่งและตวง

2. เปลี่ยนหน่วยกำรชั่ง กำรตวง
กำรหำพื้นที่
1. หำพื้นที่และควำมยำวรอบรูป
ของรูปเรขำคณิต

2. แก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับกำรหำ
พื้นที่ของรูปเรขำคณิต

ปริมำตรและควำมจุ
1. หำปริมำตรและควำมจุของ 

ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำกและ
แก้ปัญหำ

2. บอกควำมสัมพันธ์ ระหว่ำง
หน่วยของปริมำตร หรือ
หน่วยของควำมจุ 

ทิศและแผนผัง
1. บอกชื่อและทิศทำงของทิศ  

ทั้งแปด
2. อ่ำน เขียนแผนผังแสดง

ต ำแหน่งของสิ่งต่ำงๆ และ
แผนผังแสดงกำรเดินทำงโดย
ใช้มำตรำส่วน

เงิน
1. เขียนและอ่ำนจ ำนวนเงินโดย

ใช้จุดทศนิยมก ำหนดหน่วย
จ ำนวนเต็มและเศษของหน่วย

2. เปรียบเทียบจ ำนวนเงินและ
แลกเงิน

1. เลือกหน่วยกำรชั่ง กำรตวง ที่
เป็นมำตรฐำนให้เหมำะสม

2. เปลี่ยนหน่วยกำรชัง่ กำรตวง

1. หำพื้นที่และควำมยำวรอบรูป
ของรูปเรขำคณิต

2. โจทย์ปัญหำของกำรหำพื้นที่
ของรูปเรขำคณิต

1. กำรหำปริมำตรและควำมจุของ
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำกและกำร
แก้ปัญหำ

2. ควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงหน่วย
ของปริมำตร หรือหน่วยของ
ควำมจุ

1. กำรบอกชื่อและทิศทำงของทิศ
ทั้งแปด

2. กำรอ่ำน เขียนแผนผังแสดง
ต ำแหน่งของสิ่งต่ำงๆ และ
แผนผัง  แสดงกำรเดินทำง    
โดยใช้มำตรำส่วน

1. กำรเขียนและกำรอ่ำนจ ำนวน
เงิน

2. กำรเปรียบเทียบจ ำนวนเงินและ
แลกเปลี่ยนเงินตรำ

2

3

3

3

3

3

1

2

1

2
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3. แก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเงินได้
4. อ่ำนและเขียนบันทึก

รำยรับ-รำยจ่ำย
อุณหภูมิ 
1. กำรวัดอุณหภูมิเป็นองศำ-            
ฟำเรนไฮต์ และองศำเซลเซียส 

2. เปลี่ยนหน่วยกำรวัดอุณหภูมิ
เวลำ
1. บอก เขียนและอ่ำนเวลำ
จำกหน้ำปัดนำฬิกำได้     
โดยใช้จุดทศนิยมก ำหนด
หน่วยชั่วโมงและนำที

2. อ่ำนบันทึกเวลำ และบันทึก
กิจกรรมหรือเหตุกำรณ์ต่ำงๆ
โดยระบุเวลำ

3. เปลี่ยนหน่วยเวลำจำกหน่วย
ใหญ่เป็นหน่วยย่อยและจำก
หน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่ได้

4. แก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเวลำ
กำรคำดคะเน
1. คำดคะเนเกี่ยวกับควำมยำว

พื้นที่  ปริมำตร  ควำมจุ 
น้ ำหนัก และเวลำ

3. กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเงิน
4. กำรอ่ำนและบันทึกรำยรับ-

รำยจ่ำย

1. กำรวัดอุณหภูมิเป็นองศำ-
ฟำเรนไฮต์ และองศำเซลเซียส 

2. กำรเปลี่ยนหน่วยกำรวัด

1. บอกและเขียนเวลำจำกหน้ำปัด
นำฬิกำ

2. กำรอ่ำนตำรำงเวลำ     และกำร
บันทึกเหตุกำรณ์   หรือ
กิจกรรม

3. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วย
เวลำ

4. กำรแก้ปัญหำเกี่ยวกับเวลำ

1. กำรคำดคะเนเกี่ยวกับควำมยำว
พื้นที่ ปริมำตร ควำมจุ น้ ำหนัก
และเวลำ

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

6 เรขำคณิต  1. จ ำแนกชนิดของรูปเรขำคณิต
สองมิติและสำมมิติ

2. เข้ำใจลักษณะของลูกบำศก์
และน ำไปใช้

3. เขียนรูปเรขำคณิตสองมิติ 
และประดิษฐ์รูปเรขำคณิต
สำมมิติ

1. ชนิดของรูปเรขำคณิต  สองมิติ
และสำมมิติ

2. ลูกบำศก์

3. กำรประดิษฐ์รูปเรขำคณิตสอง
มิติ หรือสำมมิติ

1 

1 

3 
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7 สถิติ 1. เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบ
ค ำถำมโดยใช้กำรสังเกต
กำรส ำรวจ และกำรทดลอง

2. อ่ำนและเขียนแผนภูมิรูปภำพ
และแผนภูมิแท่ง เปรียบเทียบ

3. อ่ำนและเขียนกรำฟเส้น
4. อ่ำนและเขียนแผนภูมิ

รูปวงกลม

1. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล   กำร
จ ำแนกข้อมูลโดยกำรสังเกต
และกำรส ำรวจ

2. กำรอ่ำน กำรเขียนและ
เปรียบเทียบแผนภูมิรูปภำพ
และแผนภูมิแท่ง

3. กำรอ่ำนและกำรเขียนกรำฟเส้น
4. กำรอ่ำนแผนภูมิรูปวงกลม

3 

3 

2 
2 

8 ควำมน่ำจะเป็น
เบื้องต้น   

อภิปรำยเหตุกำรณ์เพื่อสร้ำง
ควำมคุ้นเคยกับค ำที่มีควำมหมำย
เช่นเดียวกับค ำว่ำ “แน่นอน” 
“อำจจะเกิดขึ้น หรือไม่เกิดขึ้น” 
“เป็นไปไม่ได้” และรู้จักใช้ค ำ
เหล่ำนี้ 

โอกำสและเหตุกำรณ์ที่จะเกิดขึ้น
แน่นอนหรืออำจจะเกิดขึ้นหรือ
อำจจะไม่เกิดขึ้นหรือเป็นไปไม่ได้ 

5 
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คำาอธิบายรายวิชา

และ

รายละเอียดคำาอธิบายรายวิชาบังคับ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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7 สถิติ 1. เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบ
ค ำถำมโดยใช้กำรสังเกต     
กำรส ำรวจ และกำรทดลอง

2. อ่ำนและเขียนแผนภูมิรูปภำพ
และแผนภูมิแท่ง เปรียบเทียบ

3. อ่ำนและเขียนกรำฟเส้น
4. อ่ำนและเขียนแผนภูมิ       

รูปวงกลม

1. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำร
จ ำแนกข้อมูลโดยกำรสังเกต 
และกำรส ำรวจ 

2. กำรอ่ำน กำรเขียนและ
เปรียบเทียบแผนภูมิรูปภำพ
และแผนภูมิแท่ง

3. กำรอ่ำนและกำรเขียนกรำฟเส้น
4. กำรอ่ำนแผนภูมิรูปวงกลม

3

3

2
2

8 ควำมน่ำจะเป็น
เบื้องต้น  

อภิปรำยเหตุกำรณ์เพื่อสร้ำง
ควำมคุ้นเคยกับค ำที่มีควำมหมำย
เช่นเดียวกับค ำว่ำ “แน่นอน”
“อำจจะเกิดขึ้น หรือไม่เกิดขึ้น”
“เป็นไปไม่ได้” และรู้จักใช้ค ำ
เหล่ำนี้

โอกำสและเหตุกำรณ์ที่จะเกิดขึ้น
แน่นอนหรืออำจจะเกิดขึ้นหรือ
อำจจะไม่เกิดขึ้นหรือเป็นไปไม่ได้

5
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181 

รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา พค21001 คณิตศาสตร์  จ านวน  4  หน่วยกิต  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจ านวนและการด าเนินการ เศษส่วนและทศนิยม เลข
ยกก าลัง อัตราส่วนสัดส่วน และร้อยละ การวัด ปริมาตรและพื้นที่ผิว คู่อันดับและ
กราฟ ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและเรขาคณิตสามมิติ สถิติและ
ความน่าจะเป็น 

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง) 

1 จ านวนและ    
การด าเนินการ 

1. ระบุหรือยกตัวอย่างจ านวนเต็ม
บวก จ านวนเต็มลบ และศูนย์

2. เปรียบเทียบจ านวนเต็ม
3. บวก ลบ คูณ หาร จ านวนเต็ม
และอธิบายผลที่เกิดขึ้น

4. บอกสมบัติของจ านวนเต็ม
และ      น าความรู้เกี่ยวกับ
สมบัติของจ านวนเต็มไปใช้

1. จ านวนเต็มบวก จ านวนเต็มลบ
และศูนย์

2. การเปรียบเทียบจ านวนเต็ม
3. การบวก ลบ คูณ และหาร
จ านวนเต็ม

4. สมบัติของจ านวนเต็มและการ
น าไปใช้

3 

3 
13 

6 

2 เศษส่วนและ
ทศนิยม 

1. บอกความหมายของเศษส่วน   
และทศนิยม

2. เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม
และเขียนทศนิยมซ้ าในรูป
เศษส่วน

3. เปรียบเทียบเศษส่วนและ
ทศนิยม

4. บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน
และทศนิยมได้ และอธิบายผล
ที่เกิดขึ้น

5. น าความรู้เกี่ยวกับเศษส่วนและ
ทศนิยมไปใช้แก้โจทย์ปัญหา
รวมทั้งสถานการณ์เกี่ยวกับความ
น่าจะเป็น

1. ความหมายของเศษส่วนและ
ทศนิยม

2. การเขียนเศษส่วนด้วยทศนิยม
และการเขียนทศนิยมซ้ าเป็น
เศษส่วน

3. การเปรียบเทียบเศษส่วนและ
ทศนิยม

4. การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน
และทศนิยม

5. โจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์
เกี่ยวกับการบวก ลบ คูณ หาร
เศษส่วนและทศนิยม

1 

2 

2 

6 

6 
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1. ระบุหรือยกตัวอย่างจ านวนเต็ม
บวก จ านวนเต็มลบ และศูนย์
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3. บวก ลบ คูณ หาร จ านวนเต็ม     
และอธิบายผลที่เกิดขึ้น

4. บอกสมบัติของจ านวนเต็ม
และ      น าความรู้เกี่ยวกับ
สมบัติของจ านวนเต็มไปใช้

1. จ านวนเต็มบวก จ านวนเต็มลบ 
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ทศนิยม

4. การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน
และทศนิยม
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เกี่ยวกับการบวก ลบ คูณ หาร
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1

2

2

6

6
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง)

8 ความสัมพันธ์
ระหว่างรูป
เรขาคณิตสอง
มิติและสามมิติ

1. อธิบายลักษณะของรูป
เรขาคณิตสามมิติจากภาพสอง
มิติที่ก าหนดให้

2. ระบุภาพสองมิติที่ได้จากการ
มองด้านหน้า  ด้านข้าง  
ด้านบน ของรูปเรขาคณิต
สามมิติ ที่ก าหนดให้

3. วาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิต        
ที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์        
เมื่อก าหนดภาพสองมิติที่ได้  
จากการมองทางด้านหน้า      
ด้านข้าง  หรือด้านบน

1. ภาพของรูปเรขาคณิตสองมิติที่
เกิดจากการคลี่รูปเรขาคณิต
สามมิติ

2. ภาพของมิติที่ได้จากการมอง
ด้านหน้า ด้านข้าง หรือ
ด้านบนของรูปเรขาคณิตสาม
มิติ

3. การวาดหรือประดิษฐ์รูป
เรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจาก
ลูกบาศก์

4

4

2

9 สถิติ 1. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม
2. น าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่
เหมาะสม

3. การหาค่ากลางของข้อมูลที่
ไม่แจกแจงความถี่

4. เลือกและใช้ค่ากลางของข้อมูล   
ที่ก าหนดให้ได้อย่างเหมาะสม

5. อ่าน แปลความหมาย และ
วิเคราะห์ข้อมูล จากการ
น าเสนอข้อมูลที่ก าหนดให้

6. อภิปรายและให้ข้อคิดเห็น 
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารทาง
สถิตทิี่สมเหตุสมผล

1. การรวบรวมข้อมูล
2. การน าเสนอข้อมูล

3. การหาค่ากลางของข้อมูล

4. การเลือกใช้ค่ากลางของข้อมูล

5. การอ่าน การแปลความหมาย
และการวิเคราะห์ข้อมูล

6. การใช้ข้อมูลสารสนเทศ

2
5

5

2

2

2

10 ความน่าจะเป็น 1. อธิบายเกี่ยวกับการทดลองสุ่ม
และเหตุการณ์ได้

2. หาค่าความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ได้

1. การทดลองสุ่ม และเหตุการณ์

2. การหาความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์

3

5
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง) 
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ลูกบาศก์

4 

4 

2 

9 สถิติ 1. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม
2. น าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่
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5 
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2 
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10 ความน่าจะเป็น 1. อธิบายเกี่ยวกับการทดลองสุ่ม
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3 

5 
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง) 

3. ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะ
เป็นในการคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผล

3. การน าความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ต่างๆ ไปใช้

5 

11 การใช้ทักษะ
กระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร์
ในงานอาชีพ 

1. สามารถวิเคราะห์งานอาชีพใน
สังคมที่ใช้ทักษะทาง
คณิตศาสตร์

2. มีความสามารถในการ
เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทาง
คณิตศาสตร์กับงานอาชีพได้

1. ลักษณะประเภทของงานอาชีพ
ที่ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์

2. การน าความรู้ทาง คณิตศาสตร์
ไป เชื่อมโยงกับงานอาชีพ
ในสังคม

2 

2 
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คำาอธิบายรายวิชา

และ

รายละเอียดคำาอธิบายรายวิชาบังคับ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

185 

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง)

3. ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะ
เป็นในการคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผล

3. การน าความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ต่างๆ ไปใช้

5

11 การใช้ทักษะ
กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
ในงานอาชีพ

1. สามารถวิเคราะห์งานอาชีพใน
สังคมที่ใช้ทักษะทาง
คณิตศาสตร์

2. มีความสามารถในการ
เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทาง
คณิตศาสตร์กับงานอาชีพได้

1. ลักษณะประเภทของงานอาชีพ
ที่ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์

2. การน าความรู้ทาง คณิตศาสตร์
ไป เชื่อมโยงกับงานอาชีพ
ในสังคม

2

2
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ พค31001 คณิตศำสตร์ จ ำนวน  5  หน่วยกิต 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ มีความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับจ านวนและการด าเนินการ เลขยกก าลังที่มีเลขชี้
ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ เซต และการให้เหตุผล อัตราส่วน ตรีโกณมิติ และการ
น าไปใช้  การใช้เคร่ืองมือและการออกแบบผลิตภัณฑ์ สถิติเบื้องต้นและความ
น่าจะเป็น 

ศึกษำและฝึกทักษะเกี่ยวกับเร่ืองดังต่อไปนี้ 
จ ำนวนและกำรด ำเนินกำร    จ านวนจริง สมบัติของจ านวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ สมบัติ

การเท่ากัน และการไม่เท่ากัน ค่าสัมบูรณ์ 
เลขยกก ำลังท่ีมีเลขชี้ก ำลังเป็นจ ำนวนตรรกยะ  การบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  จ านวนที่มีเลขชี้

ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ และจ านวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ 
เซต เซต การด าเนินการของเซต แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์และการแก้ปัญหา 
กำรให้เหตุผล การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย การอ้างเหตุผล 
อัตรำส่วนตรีโกณมิติและกำรน ำไปใช้ อัตราส่วนตรีโกณมิติ อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 45 

และ 60 การน าอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการหาระยะทางและความสูง 
กำรใช้เครื่องมือและกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างรูปทางเรขาคณิตโดยใช้เคร่ืองมือและการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ 
สถิติเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การหาค่ากลางของข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธย

ฐานและฐานนิยม และการน าเสนอข้อมูล 
ควำมน่ำจะเป็น กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
กำรใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ในงำนอำชีพ    น าทักษะทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้

ในการประกอบอาชีพในสังคมและในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้  
จัดประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า โดยการปฏิบัติจริง 

ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหาการให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ พค31001 คณิตศำสตร์ จ ำนวน  5  หน่วยกิต
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ มีความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับจ านวนและการด าเนินการ เลขยกก าลังที่มีเลขชี้
ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ เซต และการให้เหตุผล อัตราส่วน ตรีโกณมิติ และการ
น าไปใช้  การใช้เคร่ืองมือและการออกแบบผลิตภัณฑ์ สถิติเบื้องต้นและความ
น่าจะเป็น

ศึกษำและฝึกทักษะเกี่ยวกับเร่ืองดังต่อไปนี้
จ ำนวนและกำรด ำเนินกำร    จ านวนจริง สมบัติของจ านวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ สมบัติ

การเท่ากัน และการไม่เท่ากัน ค่าสัมบูรณ์
เลขยกก ำลังท่ีมีเลขชี้ก ำลังเป็นจ ำนวนตรรกยะ  การบวก การลบ  การคูณ  การหาร  จ านวนที่มีเลขชี้

ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ และจ านวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์
เซต เซต การด าเนินการของเซต แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์และการแก้ปัญหา
กำรให้เหตุผล การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย การอ้างเหตุผล
อัตรำส่วนตรีโกณมิติและกำรน ำไปใช้ อัตราส่วนตรีโกณมิติ อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 45

และ 60 การน าอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการหาระยะทางและความสูง
กำรใช้เครื่องมือและกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างรูปทางเรขาคณิตโดยใช้เคร่ืองมือและการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์
สถิติเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การหาค่ากลางของข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธย

ฐานและฐานนิยม และการน าเสนอข้อมูล
ควำมน่ำจะเป็น กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
กำรใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ในงำนอำชีพ    น าทักษะทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้

ในการประกอบอาชีพในสังคมและในกลุ่มประชาคมอาเซียน

กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
จัดประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า โดยการปฏิบัติจริง

ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหาการให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง
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การวัดและประเมินผล  

ใชวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเปนจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและทักษะที่ตองการวัด 

รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา พค31001 คณิตศาสตร จํานวน 5 หนวยกิต 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรูระดบั มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับจํานวนและการดําเนินการ เลขยกกําลังที่มีเลขชี้

กําลังเปนจํานวนตรรกยะ เซต และการใหเหตุผล อัตราสวน ตรีโกณมิติ และการ

นําไปใช  การใชเคร่ืองมือและการออกแบบผลิตภัณฑ สถิติเบื้องตนและความ

นาจะเปน 

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
จาํนวน

(ชั่วโมง) 

1 จํานวนและการ

ดําเนินการ  

1. แสดงความสัมพันธของจํานวน

ตางๆ ในระบบจํานวนจริง

2. อธิบายความหมายและหา

ผลลัพธที่เกิดจากการบวก

การลบ การคูณ และการหาร

จํานวนจริง

3. อธิบายสมบัติของจํานวนจริง

ที่เกี่ยวกับการบวก การคูณ

การเทากัน และการไมเทากัน

และนําไปใช

4. อธิบายเกี่ยวกับคาสัมบูรณของ

จํานวนจริงและหาคาสัมบูรณ

ของจํานวนจริง 

1. ความสัมพันธของระบบจํานวน

จริง

2. สมบัติของการบวก การลบ การ

คูณ และการหาร จํานวนจริง

3. สมบัติการเทากันและการไม

เทากัน

4. คาสัมบูรณ

1 

7 

7 

5 

2 เลขยกกําลังที่มี

เลขชี้กําลังเปน

จํานวนตรรกยะ 

1. อธิบายความหมายและบอก

ความแตกตางของจํานวน

ตรรกยะ และอตรรกยะ

2. อธิบายเกี่ยวกับจํานวนจริงที่อยู

ในรูปเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลัง

เปนจํานวนตรรกยะ และ

จํานวนจริงในรูปกรณฑ

1. จํานวนตรรกยะ และอตรรกยะ

2. เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปน

จํานวนตรรกยะและจํานวนจริง

ในรูปกรณฑ

1 

8 
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง)

การหมุน
3. น าสมบัติเกี่ยวกับการเลื่อน
ขนาน การหมุน และการ
สะท้อนจากการแปลงทาง
คณิตศาสตร์และทางเรขาคณิต
ไปใช้ในการออกแบบงาน
ศิลปะ

3. การออกแบบสร้างสรรค์ งาน
ศิลปะจากการแปลง   ทาง
คณิตศาสตร์และ ทางเรขาคณิต

8

7 สถิติเบื้องต้น 1. อธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น และสามารถ  
น าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้นไปใช้ในการตัดสินใจ

2. เลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสมกับ
ข้อมูลที่ก าหนดและ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ

3. น าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ 
รวมทั้งการอ่านและ
ตีความหมายจากการน าเสนอ
ข้อมูล

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 

2. การหาค่ากลางของข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  มัธยฐาน และ
ฐานนิยม

3. การน าเสนอข้อมูล

7

18

10

8 ความน่าจะเป็น 1. หาจ านวนผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น
ของเหตุการณ์ โดยใช้กฎเกณฑ์
เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับและ
แผนภาพต้นไม้อย่างง่าย

2. อธิบายการทดลองสุ่มเหตุการณ์ 
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
และหาความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ที่ก าหนดให้

3. น าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะ
เป็นไปใช้ในการคาดการณ์และ
ช่วยในการตัดสินใจ

1. กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
นับ และแผนภาพต้นไม้

2. ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

3. การน าความน่าจะเป็นไปใช้

10

15

5
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง) 

การหมุน 
3. น าสมบัติเกี่ยวกับการเลื่อน
ขนาน การหมุน และการ
สะท้อนจากการแปลงทาง
คณิตศาสตร์และทางเรขาคณิต
ไปใช้ในการออกแบบงาน
ศิลปะ 

3. การออกแบบสร้างสรรค์ งาน
ศิลปะจากการแปลง   ทาง
คณิตศาสตร์และ ทางเรขาคณิต

8 

7 สถิติเบื้องต้น 1. อธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น และสามารถ
น าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้นไปใช้ในการตัดสินใจ

2. เลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสมกับ
ข้อมูลที่ก าหนดและ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ

3. น าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ
รวมทั้งการอ่านและ
ตีความหมายจากการน าเสนอ
ข้อมูล

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

2. การหาค่ากลางของข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  มัธยฐาน และ
ฐานนิยม

3. การน าเสนอข้อมูล

7 

18 

10 

8 ความน่าจะเป็น 1. หาจ านวนผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น
ของเหตุการณ์ โดยใช้กฎเกณฑ์
เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับและ
แผนภาพต้นไม้อย่างง่าย

2. อธิบายการทดลองสุ่มเหตุการณ์ 
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
และหาความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ที่ก าหนดให้

3. น าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะ
เป็นไปใช้ในการคาดการณ์และ
ช่วยในการตัดสินใจ

1. กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
นับ และแผนภาพต้นไม้

2. ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

3. การน าความน่าจะเป็นไปใช้

10 

15 

5 



191 

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง) 

9 การใช้ทักษะ
กระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร์
ในงานอาชีพ 

1. วิเคราะห์งานอาชีพในสังคม
และประชาคมอาเซียนที่ใช้
ทักษะทางคณิตศาสตร์

2. มีความสามารถในการเชื่อมโยง
ความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์
กับงานอาชีพได้ 

1. ลักษณะประเภทของงานอาชีพ
ที่ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์

2. การน าความรู้ทางคณิตศาสตร์
ไปเชื่อมโยงกับงานอาชีพใน
สังคมและประชาคมอาเซียน

5 

10 



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)

วิชาวิทยาศาสตร์
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง)

9 การใช้ทักษะ
กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
ในงานอาชีพ

1. วิเคราะห์งานอาชีพในสังคม
และประชาคมอาเซียนที่ใช้
ทักษะทางคณิตศาสตร์

2. มีความสามารถในการเชื่อมโยง
ความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์
กับงานอาชีพได้

1. ลักษณะประเภทของงานอาชีพ
ที่ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์

2. การน าความรู้ทางคณิตศาสตร์
ไปเชื่อมโยงกับงานอาชีพใน
สังคมและประชาคมอาเซียน

5

10



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)





หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ

และ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)





คำ�อธิบ�ยร�ยวิช�

และ

ร�ยละเอียดคำ�อธิบ�ยร�ยวิช�บังคับ

 ระดับประถมศึกษ�



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ พว11001  วิทยำศำสตร์ จ ำนวน 3 หน่วยกิต 
ระดับประถมศึกษำ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ  
มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งมีชีวิต 

ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในท้องถิ่น  สาร  แรง  พลังงาน  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก และ
ดาราศาสตร์     มีจิตวิทยาศาสตร์และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต 

ศึกษำและฝึกทักษะเกี่ยวกับเร่ืองต่อไปนี้ 
1. กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโครงงานวิทยาศาสตร์ 

2. สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ ปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติ 
3. สำรเพื่อชีวิต

สมบัติของสาร การแยกสาร สารในชีวิตประจ าวัน การเลือกซื้อและการเลือกใช้ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 

4. แรงและพลังงำนเพื่อชีวิต
แรงและการเคลื่อนที่ของแรง พลังงานในชีวิตประจ าวัน และการอนุรักษ์พลังงาน

5. ดำรำศำสตร์เพื่อชีวิต
ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์

6. อำชีพช่ำงไฟฟ้ำ
ความรู้เกี่ยวกับช่างไฟฟ้า  การบริหารจัดการและการบริการ โครงงานวิทยาศาสตร์สู่อาชีพ

ค าศัพท์ทางไฟฟ้า 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด และทักษะ มีความสามารถในการตัดสินใจ 

น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

205 

กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
ให้ผู้เรียน ศึกษา ค้นคว้า สารวจ ตรวจสอบทดลอง จาแนก อธิบาย อภิปราย นาเสนอด้วยการจัด

กระบวนการเรียนรู้ด้วยการพบกลุ่ม การสอนเสริม การเรียนรู้ด้วยตนเอง การรายงาน การศึกษาจากแหลง่เรียนรู้ 
ประสบการณ์ตรงโดยใชส้ถานการณ์จริง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และประสบการณ์จากผู้เรียน

กำรวัดและประเมินผล
ประเมินจากการสังเกต การอภิปราย การสัมภาษณ์ ทักษะปฏิบัติ รายงานการทดลอง การมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ผลงาน การทดสอบ การประเมินการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ พว11001  วิทยำศำสตร์ จ ำนวน 3 หน่วยกิต
ระดับประถมศึกษำ

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ
มีความรู้ ความเข้าใจทักษะและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งมีชีวิต

ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในท้องถิ่น  สาร แรง  พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกและ
ดาราศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต

ศึกษำและฝึกทักษะเกี่ยวกับเร่ืองต่อไปนี้
1. กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโครงงานวิทยาศาสตร์

2. สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ ปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติ
3. สำรเพื่อชีวิต

สมบัติของสาร การแยกสาร สารในชีวิตประจ าวัน การเลือกซื้อและการเลือกใช้ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย

4. แรงและพลังงำนเพื่อชีวิต
แรงและการเคลื่อนที่ของแรง พลังงานในชีวิตประจ าวัน และการอนุรักษ์พลังงาน

5. ดำรำศำสตร์เพื่อชีวิต
ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์

6. อำชีพช่ำงไฟฟ้ำ
ความรู้เกี่ยวกับช่างไฟฟ้า  การบริหารจัดการและการบริการ โครงงานวิทยาศาสตร์สู่อาชีพ

ค าศัพท์ทางไฟฟ้า
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด และทักษะ มีความสามารถในการตัดสินใจ

น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
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กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
       ให้ผู้เรียน ศึกษา ค้นคว้า ส ารวจ ตรวจสอบ ทดลอง จ าแนก อธิบาย อภิปราย น าเสนอด้วยการจัด

กระบวนการเรียนรู้ด้วยการพบกลุ่ม การสอนเสริม การเรียนรู้ด้วยตนเอง การรายงาน การศึกษาจากแหลง่เรียนรู้   
ประสบการณ์ตรงโดยใชส้ถานการณ์จริง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และประสบการณ์จากผู้เรียน 

กำรวัดและประเมินผล 
        ประเมินจากการสังเกต การอภิปราย การสัมภาษณ์ ทักษะปฏิบัติ รายงานการทดลอง การมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ผลงาน การทดสอบ การประเมินการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
จาํนวน 

(ชั่วโมง) 

8. อธิบายการขยายพันธุสัตว และ

นําความรูไปใชประโยชน

2.2 ระบบนิเวศ 1.อธิบายความสัมพันธของ

กลุมสิ่งมีชีวิตตางๆ กับ

สภาพแวดลอม

2. อธิบายความสัมพันธของ

สิ่งมีชีวิตในหวงโซอาหาร

3. อธิบายความสัมพันธ

ระหวางสภาพแวดลอมใน

ทองถิ่นกับการดํารงชีวิตของ

สิ่งมีชีวิต

1. ความเปนอยูของสิ่งมีชีวิตใน

ทองถิ่น

1.1 แหลงที่อยูอาศัย 

1.2 ความสัมพันธของ

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 

1.3 ความสัมพันธของกลุม

สิ่งมีชีวิต กับสภาพแวดลอม 

2. หวงโซอาหาร

2.1 ความสัมพันธของ

สิ่งมีชีวิตในหวงโซอาหาร 

2.2 การถายทอดพลังงานจาก

ผูผลิตสูผูบริโภค 

3. ความสัมพันธระหวาง

สภาพแวดลอมกับการดํารงชีวิต

ของสิ่งมีชีวิต

3.1 สภาพแวดลอมที่

เหมาะสมของสิ่งมีชีวิต 

ในแตละแหลงที่อยู 

3.2 ความสามารถในการ

ปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม 

10 

2.3 ทรัพยากร 

ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม

และการอนุรักษ 

1. อธิบายความหมาย และ

ประเภทของทรัพยากร

ธรรมชาติ

2. อธิบายเกี่ยวกับการใช

ทรัพยากรธรรมชาติผลกระทบ

และการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ

1. ทรัพยากรธรรมชาติ

1.1 ความหมายและประเภท

1.2 การใชทรัพยากร

ธรรมชาติในทองถิ่น 

1.3 ผลกระทบจากการใช

ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น 

1.4 การดูแลรักษา 

10 
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
จาํนวน 

(ชั่วโมง) 

3.2 การแยกสาร 1. อธิบายวธิีการและ 

กระบวนการแยกสาร

2. เลือกใชวิธีการแยกสารที่

เหมาะสม และนํามาใช

1. การแยกสาร

1.1 การกรองแบบ  ตาง ๆ

1.2 การกลั่น

1.3 การระเหย

1.4 การตกตะกอน

1.5 การตกผลึก

1.6 การกลั่นลําดับสวน

1.7 การระเหิดหรือการระเหย

แหง 

1.8 โครมาโตกราฟ 

2. การแยกสารที่ใชใน

ชีวิตประจําวัน

10 

3.3 สารใน

ชวีิตประจําวัน 

1. อธิบายสมบัติของสารที่

นํามาใชในชีวิตประจําวัน

2. อธบิายการเขาสู รางกายของสาร 

3. จําแนกประเภทของสาร และ

ผลิตภัณฑที่พบในชีวิตประจําวัน 

4. อธิบายวิธีการใชสารใน

ชวีติประจําวันบางชนิดและ

ผลกระทบที่เกิดตอชีวิตและ

สิง่แวดลอม

5. เลอืกซือ้และเลอืกใชสารได

ถูกตอง และเหมาะสม

1. สมบัติของสารที่ใชใน

ชีวิตประจําวัน

2. การเขาสูรางกายของสาร

3. ประเภทของสารที่พบใน

ชีวิตประจําวัน

4. สาร และผลิตภัณฑของสารที่

ใชในชวีติประจําวัน

4.1 สารทําความสะอาด 

4.2 สารทางการเกษตร 

4.3 ยารักษาโรค 

4.4 สารปรุงแตง และสาร

ปนเปอน 

4.5 ผลิตภัณฑเสริม 

ความงาม 

5 ผลกระทบที่เกิดจากการใช

สารตอชวีิตและสิง่แวดลอม 

6.การเลอืกซือ้ และการเลอืก

ใชสาร

15 
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
จาํนวน 

(ชั่วโมง) 

4. บอกคุณสมบัติของแสงและ

อธิบายปรากฏการณธรรมชาติ

จากแสง

5. บอกคุณสมบัติของเสียงและ

การปองกันมลภาวะของเสยีง

6. บอกคุณสมบัติและชนิดของ

พลงังานทดแทนในชวีิต 

ประจําวัน 

3. พลังงานแสง

3.1 แหลงกาํเนิดแสง

3.2 สมบัติของแสง

3.3 ปรากฏการณธรรมชาติ

ของแสง 

4. พลังงานเสียง

4.1 การเกิด และสมบัติของ

เสยีง 

4.2 ความดัง และอันตรายที่

เกิดจากเสียง 

5. ดาราศาสตรเพื่อชีวิต 

ความสัมพันธระหวาง

ดวงอาทิตย โลก และ

ดวงจันทร 

อธิบายอิทธิพลของดวงอาทิตย 

และดวงจันทรที่มีผลตอการ

เกิดปรากฏการณทางดารา

ศาสตรบนโลก และการ

นําไปใชประโยชนได 

1. การเกิดกลางวัน กลางคืน

2. การเกิดขางขึ้น ขางแรม

3. การเกิดสุริยุปราคา และ

จันทรุปราคา

4. การเกิดฤดูกาล

5. การเกดิลมบก ลมทะเล

5 

6 อาชีพชางไฟฟา 

(หมายเหตุ : บูรณา

การใชเวลาการเรียน

การสอนในมาตรฐาน

การเรียนรูเร่ือง แรง

และพลังงานเพื่อชีวิต 

ในหัวขอ พลังงาน

ไฟฟา 10 ชั่งโมง) 

อธิบาย  การออกแบบ วางแผน 

ทดลอง ทดสอบ ปฏิบัติการ

เร่ืองไฟฟาไดอยางถูกตองและ

ปลอดภัย  คิด วิเคราะห 

เปรียบเทียบขอดี ขอเสยี ของ

การตอวงจรไฟฟาแบบอนุกรม 

แบบขนาน แบบผสม ประยุกต

และเลือกใชความรู และทักษะ

อาชีพชางไฟฟา ใหเหมาะสม

กบัดานบริหารจัดการและการ

บริการ 

1. ประเภทของไฟฟา

2. วัสดุอุปกรณเคร่ืองมือชาง

ไฟฟา

3. วัสดุอุปกรณที่ใชใน

วงจรไฟฟา

การตอวงจรไฟฟาอยางงาย

4. กฎของโอหม

5. การเดินสายไฟฟาอยางงาย

6. การใชเคร่ืองใชไฟฟาอยาง

งาย

7. ความปลอดภัยและอุบัติเหตุ

จากอาชีพชางไฟฟา

8. การบริหารจัดการและการ

บริการ

10 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ พว21001  วิทยำศำสตร์ จ ำนวน 4 หน่วยกิต 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ 
มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่นและประเทศ สาร แรง พลังงาน 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก และดาราศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิต 

ศึกษำและฝึกทักษะเกี่ยวกับเร่ืองต่อไปนี้ 
1. กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโครงงานวิทยาศาสตร์ 

2. สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
เซลล ์กระบวนการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ ระบบนิเวศ โลก  บรรยากาศ  ปรากฏการณ์

ทางธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. สำรเพื่อชีวิต

การจ าแนกสาร ธาตุและสารประกอบ สารละลาย กรด-เบส สารและผลิตภัณฑ์ในชีวิต
4. แรงและพลังงำนเพื่อชีวิต

แรงและการใช้ประโยชน์ของแรง งานและพลังงาน
5. ดำรำศำสตร์เพื่อชีวิต

ดวงดาวกับชีวิต
6. อำชีพช่ำงไฟฟ้ำ

ความรู้เกี่ยวกับช่างไฟฟ้า  การบริหารจัดการและการบริการ โครงงานวิทยาศาสตร์สู่อาชีพ
ค าศัพท์ทางไฟฟ้า 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด และทักษะ  มีความสามารถในการตัดสินใจ น า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ พว21001  วิทยำศำสตร์ จ ำนวน 4 หน่วยกิต
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ
มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่นและประเทศ สาร แรง พลังงาน 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก และดาราศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิต

ศึกษำและฝึกทักษะเกี่ยวกับเร่ืองต่อไปนี้
1. กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี
      ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโครงงานวิทยาศาสตร์
2. สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
       เซลล์ กระบวนการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ ระบบนิเวศ โลก  บรรยากาศ  ปรากฏการณ์

ทางธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. สำรเพื่อชีวิต

การจ าแนกสาร ธาตุและสารประกอบ สารละลาย กรด-เบส สารและผลิตภัณฑ์ในชีวิต
4. แรงและพลังงำนเพื่อชีวิต

แรงและการใช้ประโยชน์ของแรง งานและพลังงาน
5. ดำรำศำสตร์เพื่อชีวิต

ดวงดาวกับชีวิต
6. อำชีพช่ำงไฟฟ้ำ

ความรู้เกี่ยวกับช่างไฟฟ้า  การบริหารจัดการและการบริการ โครงงานวิทยาศาสตร์สู่อาชีพ
ค าศัพท์ทางไฟฟ้า

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด และทักษะ  มีความสามารถในการตัดสินใจ น า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา พว21001  วิทยาศาสตร จํานวน 4 หนวยกิต 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

มาตรฐานท่ีการเรียนรูระดบั 

มีความรู ความเขาใจ ทักษะ และเห็นคุณคาเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในทองถิ่นและประเทศ สาร แรง พลังงาน 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก และดาราศาสตร มีจิตวิทยาศาสตรและนําความรูไปใชประโยชนในการ

ดําเนินชีวิต 

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
จาํนวน 

(ชั่วโมง) 

1 กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยี 

1.1 กระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี 

1. อธิบายธรรมชาติและ

ความสําคัญของวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

2. อธิบายกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร วิธีการทาง

วิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรและเจตคติทาง

วิทยาศาสตร

3. นําความรู และกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรไปใชแกปญหา

ตางๆ  

4. เกดิเจตคติทางวิทยาศาสตร 

5. มีจิตวิทยาศาสตร 

6. อธิบายความหมาย ความสําคัญ

และความสัมพันธของเทคโนโลยี

1. กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร

1.1 ความหมายและ

ความสาํคัญของวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี 

1.2 กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 

1.2.1วิธีการทาง

วิทยาศาสตร 5 ขั้น 

1.2.2  ทกัษะกระบวน 

การทางวิทยาศาสตร 13 ทักษะ  

            1.2.3 เจตคติทาง

วิทยาศาสตร 6 ลักษณะ  

1.2.4 จิตวิทยาศาสตร 

2. เทคโนโลยี

2.1 ความหมาย และ

5 



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
จาํนวน 

(ชั่วโมง) 

พลงังานนิวเคลยีรฯลฯ 

5 ดาราศาสตรเพื่อ

ชีวิต 

ดวงดาวกบัชวีิต 

1. ระบุชื่อของกลุมจักราศี

2. อธบิายวิธกีารหาดาวเหนือ

3. อธิบายการใชแผนที่ดาว

4. อธิบายประโยชนจากกลุมดาว

ฤกษตอการดํารงชีวิตประจําวัน

1. กลุมดาวจักราศี

2. การสังเกตตําแหนงของ

ดาวฤกษ

3. วิธกีารหาดาวเหนือ

4. แผนทีด่าว

5. การใชประโยชนจากกลุม

ดาวฤกษ

10 

6 อาชีพชางไฟฟา 

(หมายเหตุ : บูรณา

การใชเวลาการ

เรียนการสอนใน

มาตรฐานการ

เรียนรูเร่ือง แรงและ

พลังงานเพื่อชีวิต 

ในหัวขอ พลังงาน

ไฟฟา 10 ชั่งโมง) 

อธิบาย  การออกแบบ วางแผน  

ทดลอง ทดสอบ ปฏิบัติการเร่ือง

ไฟฟาไดอยางถูกตองและ

ปลอดภัย  คิด วิเคราะห 

เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของการ

ตอวงจรไฟฟาแบบอนุกรม แบบ

ขนาน แบบผสม ประยุกตและ

เลือกใชความรู และทักษะอาชีพ

ชางไฟฟา ใหเหมาะสมกับดาน

บริหารจัดการและการบริการ 

1. ประเภทของไฟฟา

2. วัสดุอุปกรณเคร่ืองมือชาง

ไฟฟา

3. วัสดุอุปกรณที่ใชใน

วงจรไฟฟา

การตอวงจรไฟฟาอยางงาย

4. กฎของโอหม

5. การเดินสายไฟฟาอยางงาย

6. การใชเคร่ืองใชไฟฟาอยาง

งาย

7. ความปลอดภัยและอุบัติเหตุ

จากอาชีพชางไฟฟา

8. การบริหารจัดการและการ

บริการ

9. โครงงานวิทยาศาสตรสูอาชีพ

10. คําศัพททางไฟฟา

10 





คำ�อธิบ�ยร�ยวิช�

และ

ร�ยละเอียดคำ�อธิบ�ยร�ยวิช�บังคับ

ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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คําอธิบายรายวิชา พว31001  วิทยาศาสตร  จํานวน 5 หนวยกิต 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานท่ีการเรียนรูระดบั 

มคีวามรู ความเขาใจ ทกัษะ และเห็นคุณคาเกีย่วกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลย ี

สิง่มชีวีติ ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม ในทองถิ่นประเทศและโลก  สาร แรง  พลังงาน  

กระบวนการเปลีย่นแปลงของโลก และดาราศาสตร มีจิตวิทยาศาสตรและนําความรูไปใชประโยชนในการ

ดําเนินชีวิต 

ศึกษาและฝกทักษะเกี่ยวกับเร่ืองตอไปน้ี 

1. กระบวนการทางวทิยาศาสตร และเทคโนโลยี

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร กระบวนการทางวิทยาศาสตร  วิธีการทางวิทยาศาสตร ทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร เจตคติทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และโครงงานวิทยาศาสตร 

2. สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม

เซลล พนัธกุรรมและความหลากหลายทางชวีภาพ เทคโนโลยชีวีภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

3. สารเพื่อชีวิต

ธาตุและสมบัติของธาตุ  กัมมันตภาพรังสี   สมการเคมี และปฏิกิริยาเคมี  โปรตีน

คารโบไฮเดรต และไขมัน ปโตรเลียม  และพอลิเมอร  สารเคมีกับชีวิต และสิ่งแวดลอม 

4. แรงและพลังงานเพื่อชีวิต

แรง และการเคลื่อนที่ 

5. ดาราศาสตรเพื่อชีวิต

เทคโนโลยีอวกาศ

6. อาชีพชางไฟฟา

ความรูเกี่ยวกับชางไฟฟา  การบริหารจัดการและการบริการ โครงงานวิทยาศาสตรสูอาชีพ

คําศัพททางไฟฟา 

       เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู  ความเขาใจ  ความคิด    มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไป

ใชในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง)

3. บอกประโยชน์ของตาราง
ธาตุ
4. อธิบายสมบัติธาตุ
กัมมันตรังสีและกัมมันตภาพรังสี
5. บอกประโยชน์ และผลกระทบ
จากกัมมันตภาพรังสี

5. ประโยชน์ของตารางธาตุ

6.ความหมายและการเกิด
กัมมันตภาพรังสี
7. ประโยชน์และโทษของ
กัมมันตภาพรังสี
8. ผลกระทบของสาร
กัมมันตรังสี ต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

3.2 สมการเคมีและ
ปฏิกิริยาเคมี

1. อธิบายการเกิดสมการเคมี
และปฏิกิริยาเคมี และดุล
สมการเคมี

2. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อ
ปฏิกิริยาเคมี
3. อธิบายผลที่เกิดจากปฏิกิริยา
เคมีต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม

1. ความหมายของสมการเคมี
ปฏิกิริยาเคมี และสัญลักษณ์ใน
สมการเคมี
2. การเขียนและการอ่านสมการ
เคมี
3. ปัจจัยที่มีผลต่อปฏิกิริยาเคมี

4. ปฏิกิริยาเคมีใน
ชีวิตประจ าวัน และผลของ
ปฏิกิริยาเคมีต่อชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม

15

3.3 โปรตีน
คาร์โบไฮเดรต และ
ไขมัน

1. อธิบายสมบัติ ชนิด ประเภท 
การเกิด และประโยชน์ของ
โปรตีน
2. อธิบายสมบัติ ชนิด ประเภท 
การเกิด และประโยชน์ของ
คารโ์บไฮเดรต
3. อธิบายสมบัติ ชนิด ประเภท 
การเกิด และประโยชน์ของ
ไขมัน

1. สมบัติ ชนิด ประเภท การเกิด 
และประโยชน์ของโปรตีน

2. สมบัติ ชนิด ประเภท การเกิด 
และประโยชน์ของ
คาร์โบไฮเดรต
3. สมบัติ ชนิด ประเภท การเกิด 
และประโยชน์ของไขมัน

15



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน 
(ชั่วโมง) 

3. บอกประโยชน์ของตาราง
ธาตุ
4. อธิบายสมบัติธาตุ
กัมมันตรังสีและกัมมันตภาพรังสี
5.บอกประโยชน์ และผลกระทบ
จากกัมมันตภาพรังสี

5. ประโยชน์ของตารางธาตุ

6.ความหมายและการเกิด
กัมมันตภาพรังสี
7. ประโยชน์และโทษของ
กัมมันตภาพรังสี
8. ผลกระทบของสาร
กัมมันตรังสี ต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม

3.2 สมการเคมีและ
ปฏิกิริยาเคมี 

1. อธิบายการเกิดสมการเคมี
และปฏิกิริยาเคมี และดุล
สมการเคมี

2. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อ
ปฏิกิริยาเคมี
3. อธิบายผลที่เกิดจากปฏิกิริยา
เคมีต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม

1. ความหมายของสมการเคมี
ปฏิกิริยาเคมี และสัญลักษณ์ใน
สมการเคมี
2. การเขียนและการอ่านสมการ
เคมี
3. ปัจจัยที่มีผลต่อปฏิกิริยาเคมี

4. ปฏิกิริยาเคมีใน
ชีวิตประจ าวัน และผลของ
ปฏิกิริยาเคมีต่อชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม

15 

3.3 โปรตีน  
คาร์โบไฮเดรต และ
ไขมัน 

1. อธิบายสมบัติ ชนิด ประเภท
การเกิด และประโยชน์ของ
โปรตีน
2. อธิบายสมบัติ ชนิด ประเภท
การเกิด และประโยชน์ของ
คารโ์บไฮเดรต
3. อธิบายสมบัติ ชนิด ประเภท
การเกิด และประโยชน์ของ
ไขมัน

1. สมบัติ ชนิด ประเภท การเกิด
และประโยชน์ของโปรตีน

2. สมบัติ ชนิด ประเภท การเกิด
และประโยชน์ของ
คาร์โบไฮเดรต
3. สมบัติ ชนิด ประเภท การเกิด
และประโยชน์ของไขมัน

15 
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน 
(ชั่วโมง) 

6 อาชีพช่างไฟฟ้า 
(หมายเหตุ : บูรณา
การใช้เวลาการเรียน
การสอนในมาตรฐาน
การเรียนรู้เร่ือง แรง
และพลังงานเพื่อชีวิต 
ในหัวข้อ พลังงาน
ไฟฟ้า 10 ชั่งโมง) 

อธิบาย  การออกแบบ วางแผน  
ทดลอง ทดสอบ ปฏิบัติการ
เร่ืองไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย  คิด วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ของ
การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม 
แบบขนาน แบบผสม ประยุกต์
และเลือกใช้ความรู้ และทักษะ
อาชีพช่างไฟฟ้า ให้เหมาะสม
กับด้านบริหารจัดการและการ
บริการ 

1. ประเภทของไฟฟ้า
2. วัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือช่าง
ไฟฟ้า
3. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
วงจรไฟฟ้า
การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
4. กฎของโอห์ม
5. การเดินสายไฟฟ้าอย่างง่าย
6. การใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอย่าง
ง่าย
7. ความปลอดภัยและอุบัติเหตุ
จากอาชีพช่างไฟฟ้า
8. การบริหารจัดการและการ
บริการ
9. โครงงานวิทยาศาสตร์สู่อาชีพ
10. ค าศัพท์ทางไฟฟ้า

10 
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ส�ระก�รประกอบอ�ชีพ
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง)

6 อาชีพช่างไฟฟ้า
(หมายเหตุ : บูรณา
การใช้เวลาการเรียน
การสอนในมาตรฐาน
การเรียนรู้เร่ือง แรง
และพลังงานเพื่อชีวิต
ในหัวข้อ พลังงาน
ไฟฟ้า 10 ชั่งโมง)

อธิบาย  การออกแบบ วางแผน  
ทดลอง ทดสอบ ปฏิบัติการ
เร่ืองไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย คิด วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ของ
การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม 
แบบขนาน แบบผสม ประยุกต์
และเลือกใช้ความรู้ และทักษะ
อาชีพช่างไฟฟ้า ให้เหมาะสม
กับด้านบริหารจัดการและการ
บริการ

1. ประเภทของไฟฟ้า 
2. วัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือช่าง
ไฟฟ้า
3. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
วงจรไฟฟ้า
การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
4. กฎของโอห์ม
5. การเดินสายไฟฟ้าอย่างง่าย
6. การใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอย่าง
ง่าย
7. ความปลอดภัยและอุบัติเหตุ
จากอาชีพช่างไฟฟ้า
8. การบริหารจัดการและการ
บริการ
9. โครงงานวิทยาศาสตร์สู่อาชีพ
10. ค าศัพท์ทางไฟฟ้า

10
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านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)
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าขั้นพ
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ผังมโนทัศน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 

โครงการเขาสูอาชีพ

 

การประกอบอาชีพ 

มาตรฐานที ่3.2  

ทกัษะการพฒันาอาชีพ 

มาตรฐานที ่3.1  

ชองทางการพฒันาอาชีพ 

มาตรฐานที ่3.4  

การพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง 

 

การงานอาชีพ 

 

กระบวนการผลิต 

 

ศักยภาพธุรกิจ 

ชองทางการพัฒนาอาชีพ 

 

กระบวนการตลาด 

 
การวางแผนการฝก 

 
ขัน้ตอนการฝกทักษะ 

โครงการพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง 

 

การจัดทําแผนพัฒนาการตลาด 

 
การจัดทําแผนพัฒนาการผลิต

 
การตัดสินใจพัฒนาอาชีพ

 
การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก

 

การทําแผนธุรกิจเพื่อการเขาสูอาชีพ 

การจัดการการผลิต 

 
การจัดการการตลาด 

 
การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา

มาตรฐานที ่3.3  

การจัดการพฒันาอาชีพ 

 

การจัดการความเสี่ยง 
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ผังมโนทัศน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โครงการขยายอาชีพ

 

การประกอบอาชีพ 

มาตรฐานที ่3.2  

ทักษะการขยายอาชีพ 

มาตรฐานที ่3.1  

ชองทางการขยายอาชีพ 

มาตรฐานที ่3.4  

การพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง 

 

การงานอาชีพ 

 

กระบวนการผลิต 

 

ศักยภาพธุรกิจ 

ชองทางการขยายอาชีพ 

 

กระบวนการตลาด 

 
การวางแผนการฝก 

 
ขัน้ตอนการฝกทักษะ 

 

โครงการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง 

การจัดทําแผนพัฒนาการตลาดเพื่อการขยายอาชีพ 

การจัดทําแผนพัฒนาการผลิตเพื่อการขยายอาชีพ 

การตัดสินใจเลือกขยายอาชีพ

 
การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก

 

การทําแผนธุรกิจเพื่อการขยายอาชีพ 

การจัดการการผลิต 

 
การจัดการการตลาด 

 

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อขยายอาชีพ 

 

มาตรฐานที ่3.3  

การจัดการเพือ่ขยายอาชีพ 

 

การจัดการความเสี่ยง 

 

บัญชีธุรกิจ 
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ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้ระดับ     

และ

ผลก�รเรียนรู้ที่ค�ดหวัง



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)
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าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)
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านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)
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คำ�อธิบ�ยร�ยวิช�

และ

ร�ยละเอียดคำ�อธิบ�ยร�ยวิช�บังคับ

 ระดับประถมศึกษ�



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)

262

255 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ อช11001 ช่องทำงกำรเข้ำสู่อำชีพ จ ำนวน 2 หน่วยกิต 
ระดับประถมศึกษำ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ 
มีความรู้  ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีในงานอาชีพ วิเคราะห์ลักษณะงาน ขอบข่ายงานอาชีพใน

ชุมชนสังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และ
ทวีปอัฟริกาที่เหมาะสมกับศักยภาพ  5 ด้าน  ได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่  ศักยภาพ
ของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ   ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่   ศักยภาพของ
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่  ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่เพื่อการ
เข้าสู่อาชีพ 

ศึกษำและฝึกทักษะเกี่ยวกับช่องทำงกำรเข้ำสู่อำชีพ ดังนี้ คือ 
ความหมาย ความส าคัญและความจ าเป็นของการประกอบอาชีพ วิเคราะห์ลักษณะขอบข่ายการงาน

อาชีพ กระบวนการท างาน การบริหารจัดการของอาชีพต่าง  ในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป 
ได้แก่ ทวีปเอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา เพื่อการเข้าสู่อาชีพจากการงาน
อาชีพ ดังนี ้

อำชีพด้ำนเกษตรกรรม เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และการประมง ตาม
กระบวนการผลิตและการจัดการผลผลิต มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิต ปลูกฝังความรับผิดชอบ 
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อน าไปสู่การสร้างงานอาชีพ 

อำชีพด้ำนอุตสำหกรรม เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับการท างานตามกระบวนการของงานช่าง ซึ่ง
ประกอบด้วยการบ ารุงรักษา การติดตั้ง การประกอบ การซ่อมและการผลิตเพื่อน าไปสู่การสร้างอาชีพ 

อำชีพด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์  เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับการท างานด้านการประดิษฐ์สิ่งของ 
เคร่ืองใช้ท่ีเน้นความคิดสร้างสรรค์ โดยเน้นความประณีต สวยงามตามกระบวนการงานประดิษฐ์และ
เทคโนโลยี การอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
สากล เพื่อน าไปสู่การสร้างงานอาชีพ 

อำชีพด้ำนพำณิชยกรรม เป็นการวิเคราะห์งานหรือกิจกรรมที่เป็นการน าเอาทรัพยากรต่าง  มาใช้
ร่วมกัน หรือเปลี่ยนสภาพเพื่อที่จะก่อให้เกิดคุณค่าที่สูงกว่าเดิม โดยในงานหรือกิจกรรมด้านพาณิชยกรรม
ครอบคลุมลักษณะงานการตลาด งานการผลิตหรือบริการ งานการเงินและบัญชี และงานทรัพยากรมนุษย์ 

อำชีพด้ำนอ ำนวยกำรและอำชีพเฉพำะทำง  เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับงานการบริหารจัดการด้วยการ
วางแผน ด าเนินการ เพื่อให้การท างานประสบความส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ และการประกอบอาชีพที่
ใช้ความรู้ ทักษะเฉพาะของแต่ละบุคคล 
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ความหมาย ความจาเป็นในการมองเห็นช่องทางในการเข้าสู่อาชีพในชุมชน สังคม ที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะ
ภูมิอากาศ   ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
และวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ต่าง 
ได้แก่ การลงทุน การตลาด กระบวนการผลิต การขนส่ง การบรรจุหีบห่อ การแปรรูป และผลกระทบต่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ความรู้ความสามารถของตนเองต่ออาชีพนั้น การลาดับความสาคัญของอาชีพที่มี
ความเป็นไปได้ เพื่อน าข้อมูลที่วิเคราะห์ไว้น าไปปรึกษาผู้รู้ การตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง 
โดยวิเคราะห์ความพร้อมของตนเอง ตามศักยภาพทั้ง 5 ด้าน  ได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่
ละพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่
ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละ
พื้นที่

กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
เน้นการสารวจอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย ทวีป

ออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา แล้วน ามาวิเคราะห์ จัดกลุ่มอาชีพ รวมทั้งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน แล้วสรุปเป็นองค์ความรู้ด้านอาชีพของชุมชน แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ตัดสินใจเข้าสู่
อาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเองได้

กำรวัดและประเมินผล  
ประเมินจากสภาพจริง ผลงานปฏิบัติ สังเกตความสนใจ ความร่วมมือในกระบวนการเรียนรู้ ความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ อช11001 ช่องทำงกำรเข้ำสู่อำชีพ จ ำนวน 2 หน่วยกิต
ระดับประถมศึกษำ

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ
มีความรู้  ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีในงานอาชีพ วิเคราะห์ลักษณะงาน ขอบข่ายงานอาชีพใน

ชุมชนสังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และ
ทวีปอัฟริกาที่เหมาะสมกับศักยภาพ 5 ด้าน  ได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่  ศักยภาพ
ของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ   ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่  ศักยภาพของ
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่เพื่อการ
เข้าสู่อาชีพ

ศึกษำและฝึกทักษะเกี่ยวกับช่องทำงกำรเข้ำสู่อำชีพ ดังนี้ คือ
ความหมาย ความส าคัญและความจ าเป็นของการประกอบอาชีพ วิเคราะห์ลักษณะขอบข่ายการงาน

อาชีพ กระบวนการทางาน การบริหารจัดการของอาชีพต่าง  ในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป 
ได้แก่ ทวีปเอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา เพื่อการเข้าสู่อาชีพจากการงาน
อาชีพ ดังนี้

อำชีพด้ำนเกษตรกรรม เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และการประมง ตาม
กระบวนการผลิตและการจัดการผลผลิต มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิต ปลูกฝังความรับผิดชอบ
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อน าไปสู่การสร้างงานอาชีพ

อำชีพด้ำนอุตสำหกรรม เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับการทางานตามกระบวนการของงานช่าง ซึ่ง
ประกอบด้วยการบ ารุงรักษา การติดตั้ง การประกอบ การซ่อมและการผลิตเพื่อน าไปสู่การสร้างอาชีพ

อำชีพด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับการท างานด้านการประดิษฐ์สิ่งของ 
เคร่ืองใช้ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ โดยเน้นความประณีต สวยงามตามกระบวนการงานประดิษฐ์และ
เทคโนโลยี การอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
สากล เพื่อน าไปสู่การสร้างงานอาชีพ

อำชีพด้ำนพำณิชยกรรม เป็นการวิเคราะห์งานหรือกิจกรรมที่เป็นการน าเอาทรัพยากรต่าง มาใช้
ร่วมกัน หรือเปลี่ยนสภาพเพื่อที่จะก่อให้เกิดคุณค่าที่สูงกว่าเดิม โดยในงานหรือกิจกรรมด้านพาณิชยกรรม
ครอบคลุมลักษณะงานการตลาด งานการผลิตหรือบริการ งานการเงินและบัญชี และงานทรัพยากรมนุษย์

อำชีพด้ำนอ ำนวยกำรและอำชีพเฉพำะทำง  เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับงานการบริหารจัดการด้วยการ
วางแผน ด าเนินการ เพื่อให้การท างานประสบความสาเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ และการประกอบอาชีพที่
ใช้ความรู้ ทักษะเฉพาะของแต่ละบุคคล
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ความหมาย ความจ าเป็นในการมองเห็นช่องทางในการเข้าสู่อาชีพในชุมชน สังคม ที่เหมาะสมกับ 
ศักยภาพทั้ง 5 ด้าน  ได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่  ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะ
ภูมิอากาศ   ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่   ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
และวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่  ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ต่าง  
ได้แก่ การลงทุน การตลาด กระบวนการผลิต การขนส่ง การบรรจุหีบห่อ การแปรรูป และผลกระทบต่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ความรู้ความสามารถของตนเองต่ออาชีพนั้น  การล าดับความส าคัญของอาชีพที่มี
ความเป็นไปได้ เพื่อน าข้อมูลที่วิเคราะห์ไว้น าไปปรึกษาผู้รู้ การตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง 
โดยวิเคราะห์ความพร้อมของตนเอง ตามศักยภาพทั้ง 5 ด้าน  ได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่
ละพื้นที่  ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ   ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่  
ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่  ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละ
พื้นที่    

กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้  
เน้นการส ารวจอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย  ทวีป

ออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา แล้วน ามาวิเคราะห์ จัดกลุ่มอาชีพ รวมทั้งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน แล้วสรุปเป็นองค์ความรู้ด้านอาชีพของชุมชน แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ตัดสินใจเข้าสู่
อาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเองได้ 

กำรวัดและประเมินผล  
ประเมินจากสภาพจริง ผลงานปฏิบัติ สังเกตความสนใจ ความร่วมมือในกระบวนการเรียนรู้ ความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
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รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ จ านวน 2 หน่วยกิต 
ระดับประถมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
มีความรู้  ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีในงานอาชีพ วิเคราะห์ลักษณะงาน ขอบข่ายงานอาชีพใน

ชุมชนสังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และ
ทวีปอัฟริกาที่เหมาะสมกับศักยภาพทั้ง 5 ด้าน  ได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่  
ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ   ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่   ศักยภาพ
ของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่  ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่ เพื่อ
การเข้าสู่อาชีพ 

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน 
(ชั่วโมง) 

1 การงานอาชีพ 1.อธิบายความส าคัญ และความ
จ าเป็นในการประกอบอาชีพได้

1.ความส าคัญ และความจ าเป็น
ในการประกอบอาชีพ
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2.อธิบาย วิเคราะห์ลักษณะ
ขอบข่ายกระบวนการผลิตงาน
อาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ
และภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีป
เอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีป
อเมริกา ทวีปยุโรป และ
ทวีปอัฟริกา

2.งานอาชีพในชุมชน สังคม
ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป
ได้แก่ ทวีปเอเซีย  ทวีป
ออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีป
ยุโรป และทวีปอัฟริกา

- งานอาชีพด้านเกษตรกรรม
- งานอาชีพด้านอุตสาหกรรม
- งานอาชีพด้านพาณิชยกรรม
- งานอาชีพด้านความคิด

สร้างสรรค์ 
- งานอาชีพด้านอ านวยการ

และอาชีพเฉพาะ 
3.อธิบายการจัดการอาชีพใน
ชุมชน สังคม ประเทศ และ
ภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย
ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา
ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา

3.การจัดการงานอาชีพในชุมชน
สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5
ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย  ทวีป
ออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีป
ยุโรป และทวีปอัฟริกา
   3.1 การจัดการการผลิต 
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง)

4.อธิบายคุณธรรม จริยธรรม ใน
การท างานอาชีพ

5.อธิบายการอนุรักษ์พลังงาน 
และสิ่งแวดล้อมในการท างาน
อาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ 
และภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีป
เอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีป

- การวางแผน
- การจัดท าโครงการ
- การใช้วัสดุอุปกรณ์
- การใช้แรงงาน
- การใช้สถานที่
- การใช้ทุน

ฯลฯ
3.2 การจัดการการตลาด   
- การก าหนดทิศทางการตลาด
- การหาความต้องการของ

ตลาด
- การขนส่ง
- การขาย
- การก าหนดราคาขาย
- การท าบัญชีประเภทต่างๆ
ฯลฯ

4.คุณธรรม จริยธรรม
- ความรับผิดชอบ
- การประหยัด
- การอดออม
- ความสะอาด
- ความประณีต
- ความขยัน
- ความซื่อสัตย์

ฯลฯ
5.การอนุรักษ์พลังงาน และ
สิ่งแวดล้อมในการท างานอาชีพ
ในชุมชน สังคม ประเทศ และ
ภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย
ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา 
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รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ จ านวน 2 หน่วยกิต
ระดับประถมศึกษา

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
มีความรู้  ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีในงานอาชีพ วิเคราะห์ลักษณะงาน ขอบข่ายงานอาชีพใน

ชุมชนสังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และ
ทวีปอัฟริกาที่เหมาะสมกับศักยภาพทั้ง 5 ด้าน  ได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่  
ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ   ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่  ศักยภาพ
ของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่ เพื่อ
การเข้าสู่อาชีพ

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง)

1 การงานอาชีพ 1.อธิบายความส าคัญ และความ
จ าเป็นในการประกอบอาชีพได้

1.ความส าคัญ และความจ าเป็น
ในการประกอบอาชีพ

50

2.อธิบาย วิเคราะห์ลักษณะ
ขอบข่ายกระบวนการผลิตงาน
อาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ 
และภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีป
เอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีป
อเมริกา ทวีปยุโรป และ
ทวีปอัฟริกา

2.งานอาชีพในชุมชน สังคม 
ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป 
ได้แก่ ทวีปเอเซีย  ทวีป
ออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีป
ยุโรป และทวีปอัฟริกา

- งานอาชีพด้านเกษตรกรรม
- งานอาชีพด้านอุตสาหกรรม
- งานอาชีพด้านพาณิชยกรรม
- งานอาชีพด้านความคิด

สร้างสรรค์
- งานอาชีพด้านอ านวยการ

และอาชีพเฉพาะ
3.อธิบายการจัดการอาชีพใน
ชุมชน สังคม ประเทศ และ
ภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย
ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา 
ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา

3.การจัดการงานอาชีพในชุมชน 
สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 
ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย  ทวีป
ออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีป
ยุโรป และทวีปอัฟริกา

3.1 การจัดการการผลิต
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน 
(ชั่วโมง) 

4.อธิบายคุณธรรม จริยธรรม ใน
การท างานอาชีพ

5.อธิบายการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมในการท างาน
อาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ
และภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีป
เอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีป

- การวางแผน
- การจัดท าโครงการ
- การใช้วัสดุอุปกรณ์
- การใช้แรงงาน
- การใช้สถานที่
- การใช้ทุน

ฯลฯ
  3.2 การจัดการการตลาด   

- การก าหนดทิศทางการตลาด
- การหาความต้องการของ

ตลาด 
- การขนส่ง
- การขาย
- การก าหนดราคาขาย
- การท าบัญชีประเภทต่างๆ
ฯลฯ

4.คุณธรรม จริยธรรม
- ความรับผิดชอบ
- การประหยัด
- การอดออม
- ความสะอาด
- ความประณีต
- ความขยัน
- ความซื่อสัตย์
           ฯลฯ 

5.การอนุรักษ์พลังงาน และ
สิ่งแวดล้อมในการท างานอาชีพ
ในชุมชน สังคม ประเทศ และ
ภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย
ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน 
(ชั่วโมง) 

อเมริกา ทวีปยุโรป และ 
ทวีปอัฟริกา 

ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา 

2 ช่องทางการเข้าสู่
อาชีพ 

1.อธิบายความจ าเป็นในการ
มองเห็นช่องทางในการ
ประกอบอาชีพได้อย่าง

1.ความจ าเป็นในการมองเห็น
ช่องทางการประกอบอาชีพ

20 

เหมาะสมกับตนเอง
2.ศึกษาอาชีพในชุมชน สังคม
ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป
ได้แก่ ทวีปเอเซีย  ทวีป
ออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีป
ยุโรป และทวีปอัฟริกา เพื่อ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการ
เข้าสู่อาชีพของตน

3.ล าดับอาชีพโดยพิจารณาความ
เป็นไปได้ของอาชีพ จ านวน 3
อาชีพ พร้อมทั้งให้เหตุผลในการ
ล าดับอาชีพที่เลือก

2.ความเป็นไปได้ในการเข้าสู่
อาชีพ

- การลงทุน
- การตลาด
- กระบวนการผลิต
- การขนส่ง
- การบรรจุหีบห่อ
- การแปรรูป
- ผลกระทบต่อชุมชน และ
สภาพแวดล้อม

- ความรู้ความสามารถ
     ฯลฯ 

3.การล าดับอาชีพและเหตุผล

3 การตัดสินใจเลือก
อาชีพ 

1.ตัดสินใจเลือกอาชีพได้
เหมาะสมกับตนเอง

1.การตัดสินใจเลือกอาชีพ
ตามศักยภาพ 5 ด้าน คือ

- ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ
พื้นที่
- ศักยภาพของพื้นที่ตาม
ลักษณะภูมิอากาศ
- ศักยภาพของภูมิประเทศ

10 
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง)

และท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่
 - ศักยภาพของศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต
ของแต่ละพื้นที่
 - ศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ในแต่ละพื้นที่
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง)

อเมริกา ทวีปยุโรป และ
ทวีปอัฟริกา

ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา

2 ช่องทางการเข้าสู่
อาชีพ

1.อธิบายความจ าเป็นในการ
มองเห็นช่องทางในการ
ประกอบอาชีพได้อย่าง

1.ความจ าเป็นในการมองเห็น
ช่องทางการประกอบอาชีพ

20

เหมาะสมกับตนเอง
2.ศึกษาอาชีพในชุมชน สังคม 
ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป 
ได้แก่ ทวีปเอเซีย  ทวีป
ออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีป
ยุโรป และทวีปอัฟริกา เพื่อ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการ
เข้าสู่อาชีพของตน

3.ล าดับอาชีพโดยพิจารณาความ
เป็นไปได้ของอาชีพ จ านวน 3 
อาชีพ พร้อมทั้งให้เหตุผลในการ
ล าดับอาชีพที่เลือก

2.ความเป็นไปได้ในการเข้าสู่
อาชีพ

- การลงทุน
- การตลาด
- กระบวนการผลิต
- การขนส่ง
- การบรรจุหีบห่อ
- การแปรรูป
- ผลกระทบต่อชุมชน และ
สภาพแวดล้อม

- ความรู้ความสามารถ
ฯลฯ

3.การล าดับอาชีพและเหตุผล

3 การตัดสินใจเลือก
อาชีพ

1.ตัดสินใจเลือกอาชีพได้
เหมาะสมกับตนเอง

1.การตัดสินใจเลือกอาชีพ
ตามศักยภาพ 5 ด้าน คือ

 - ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ
พื้นที่
 - ศักยภาพของพื้นที่ตาม
ลักษณะภูมิอากาศ
 - ศักยภาพของภูมิประเทศ

10
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน 
(ชั่วโมง) 

และท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่ 
- ศักยภาพของศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต
ของแต่ละพื้นที่
- ศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ในแต่ละพื้นที่
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ อช11002 ทักษะกำรประกอบอำชีพ จ ำนวน 4 หน่วยกิต 
ระดับประถมศึกษำ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในอาชีพที่ตัดสินใจเลือกบนพื้นฐานความรู้ กระบวนการผลิต

กระบวนการตลาด ที่ใช้นวตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
2. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดท าแผนงานและโครงการธุรกิจ เข้าสู่ตลาดการแข่งขันตาม

5 ศักยภาพ  ได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่  ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ   
ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่   ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต
ของแต่ละพื้นที่  ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่  และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
การมีอยู่มีกิน 

ศึกษำและฝึกทักษะเกี่ยวกับช่องทำงกำรเข้ำสู่อำชีพ ดังนี้ คือ 
ความจ าเป็นในการฝึกทักษะอาชีพ กระบวนการผลิต กระบวนการการตลาด ที่ใช้นวตกรรม

เทคโนโลยี ความหมาย ความส าคัญ ของการจัดการอาชีพ และระบบการจัดการเพื่อการเข้าสู่อาชีพที่
ตัดสินใจเลือก แหล่งเรียนรู้ในการฝึก การตัดสินใจเลือกแหล่งและวิธีการฝึก การบันทึกรายงานการฝึก
ทักษะการประกอบอาชีพ 

กำรท ำแผนธุรกิจ แผนธุรกิจเป็นแผนแม่บทในการประกอบอาชีพของทุกคนในครอบครัว ชุมชน 
ซึ่งเป็นกระบวนการในการระดมความคิดจากการวิเคราะห์ชุมชนที่ก าหนดด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ รายได้ 
ค่านิยมของชุมชน ตามศักยภาพ  5 ด้าน ได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่  ศักยภาพของ
พื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ   ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่   ศักยภาพของศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่  ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่ และแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสู่การมีอยู่มีกินเป็นผลส าเร็จ โดยก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ การ
ด าเนินงานที่จะด าเนินการไปตามแผนธุรกิจ 

กำรจัดกำรกำรผลิตหรือกำรบริกำร เป็นการจัดการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ การลดต้นทุนการ
ผลิตหรือการบริการ 

กำรจัดกำรกำรตลำด เป็นการน าผลผลิตเข้าสู่ตลาด ซึ่ งด า เนินการโดยการโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การจัดท าข้อมูลฐานลูกค้า และการกระจายสินค้าให้ถึงลูกค้า 

ปฏิบัติกำร จัดท าแผนงานและโครงการเข้าสู่ธุรกิจ 
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กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
สารวจ วิเคราะห์ทักษะที่ต้องการฝึก แหล่งฝึกและวิธีการฝึก กระบวนการผลิต กระบวนการ

การตลาดที่ใช้นวตกรรม เทคโนโลยี การถอดบทเรียน การสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพ
เป็นการศึกษาปฏิบัติจริงด้วยการท าแผนธุรกิจของชุมชน หรือของผู้เรียนตามศักยภาพ 5 ด้าน ได้แก่ 

ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิ
ประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่ และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการผลิต การ
จัดการการตลาด อาจสร้างสถานการณ์จ าลองขึ้นมา เพื่อฝึกปฏิบัติและน าแผนปฏิบัติการต่าง ๆ เข้าสู่วิถีชีวิต 
หรือดาเนินการจริงตามวิถีชีวิต เพ่ือผู้เรียนจะเกิดความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจอย่าง
แท้จริง

กำรวัดและประเมินผล  
ประเมินจากสภาพจริงจากผลงานการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ การจัดท าแผน และโครงการ

ประกอบอาชีพ
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ อช11002 ทักษะกำรประกอบอำชีพ จ ำนวน 4 หน่วยกิต
ระดับประถมศึกษำ

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ
1. มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในอาชีพที่ตัดสินใจเลือกบนพื้นฐานความรู้ กระบวนการผลิต

กระบวนการตลาด ที่ใช้นวตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม
2. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดท าแผนงานและโครงการธุรกิจ เข้าสู่ตลาดการแข่งขันตาม

5 ศักยภาพ  ได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่  ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ
ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่  ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต
ของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่  และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
การมีอยู่มีกิน

ศึกษำและฝึกทักษะเกี่ยวกับช่องทำงกำรเข้ำสู่อำชีพ ดังนี้ คือ
ความจาเป็นในการฝึกทักษะอาชีพ กระบวนการผลิต กระบวนการการตลาด ที่ใช้นวตกรรม

เทคโนโลยี ความหมาย ความสาคัญ ของการจัดการอาชีพ และระบบการจัดการเพื่อการเข้าสู่อาชีพที่
ตัดสินใจเลือก แหล่งเรียนรู้ในการฝึก การตัดสินใจเลือกแหล่งและวิธีการฝึก การบันทึกรายงานการฝึก
ทักษะการประกอบอาชีพ

กำรทำแผนธุรกิจ แผนธุรกิจเป็นแผนแม่บทในการประกอบอาชีพของทุกคนในครอบครัว ชุมชน
ซึ่งเป็นกระบวนการในการระดมความคิดจากการวิเคราะห์ชุมชนที่ก าหนดด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ รายได้ 
ค่านิยมของชุมชน ตามศักยภาพ  5 ด้าน ได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของ
พื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่ และแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสู่การมีอยู่มีกินเป็นผลสาเร็จ โดยก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ การ
ด าเนินงานที่จะด าเนินการไปตามแผนธุรกิจ

กำรจัดกำรกำรผลิตหรือกำรบริกำร เป็นการจัดการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ การลดต้นทุนการ
ผลิตหรือการบริการ

กำรจัดกำรกำรตลำด เป็นการนาผลผลิตเข้าสู่ตลาด ซึ่ งดาเนินการโดยการโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การจัดท าข้อมูลฐานลูกค้า และการกระจายสินค้าให้ถึงลูกค้า

ปฏิบัติกำร จัดท าแผนงานและโครงการเข้าสู่ธุรกิจ
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กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้  
ส ารวจ วิเคราะห์ทักษะที่ต้องการฝึก แหล่งฝึกและวิธีการฝึก กระบวนการผลิต กระบวนการ

การตลาดที่ใช้นวตกรรม เทคโนโลยี การถอดบทเรียน การสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพ 
เป็นการศึกษาปฏิบัติจริงด้วยการท าแผนธุรกิจของชุมชน หรือของผู้เรียนตามศักยภาพ  5 ด้าน ได้แก่ 

ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่  ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ   ศักยภาพของภูมิ
ประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่   ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่   
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่ และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการผลิต การ
จัดการการตลาด อาจสร้างสถานการณ์จ าลองขึ้นมา เพื่อฝึกปฏิบัติและน าแผนปฏิบัติการต่าง ๆ เข้าสู่วิถีชีวิต 
หรือด าเนินการจริงตามวิถีชีวิต เพื่อผู้เรียนจะเกิดความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจอย่าง
แท้จริง 

กำรวัดและประเมินผล  
ประเมินจากสภาพจริงจากผลงานการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ การจัดท าแผน และโครงการ

ประกอบอาชีพ 
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รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ จ านวน 4 หน่วยกิต 
ระดับประถมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจทักษะในอาชีพที่ตัดสินใจเลือกบนพื้นฐานความรู้ กระบวนการผลิต

กระบวนการตลาด ที่ใช้นวตกรรม/เทคโนโลยีที่เหมาะสม
2. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดท าแผนงานและโครงการธุรกิจ เข้าสู่ตลาดการแข่งขันตาม

ศักยภาพ  5 ด้าน ได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่  ศักยภาพของพื้นที่ตาม
ลักษณะภูมิอากาศ   ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่   ศักยภาพของศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่  ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่
และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการมีอยู่มีกิน

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน 
(ชั่วโมง) 

1 ทักษะในการเข้าสู่
อาชีพ 

1.อธิบาย ความจ าเป็นในการฝึก
ทักษะอาชีพ กระบวนการผลิต
กระบวนการตลาดที่ใช้     
นวัตกรรม เทคโนโลยี 
2. อธิบาย ความหมาย
ความส าคัญของการจัดการ
อาชีพ       และระบบการจัดการ
เพื่อการเข้าสู่อาชีพ
3.ส ารวจแหล่งเรียนรู้ และ
สถานที่ฝึกทักษะเพื่อการเข้าสู่
อาชีพ
4.วางแผนในการฝึกทักษะ
อาชีพ

1.ความจ าเป็นในการฝึกทักษะ
อาชีพ กระบวนการผลิต
กระบวนการตลาดที่ใช้     
นวัตกรรม เทคโนโลยี 
2. ความหมาย ความส าคัญของ
การจัดการอาชีพ

3.แหล่งเรียนรู้ และสถานที่ฝึก
อาชีพ

4.การวางแผนโดยก าหนดสิ่ง
ต่างๆดังนี้

- ความรู้และทักษะที่ต้องฝึก
- วิธีการฝึก
- แหล่งฝึก
- วัน เวลาในการฝึก

            ฯลฯ 
5.การฝึกทักษะอาชีพ

80 
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน 
(ชั่วโมง) 

5.ฝึกทักษะอาชีพตามแผนที่
ก าหนดไว้ได้โดยมีการบันทึก
ขั้นตอนการฝึกทุกขั้นตอน

- การจดบันทึก
- ปัญหาและการแก้ปัญหา
- ข้อเสนอแนะ

             ฯลฯ 
2 การท าแผนธุรกิจ   

เพื่อการเข้าสู่อาชีพ 
1.วิเคราะห์ชุมชนโดยการระดม
ความคิดเห็นของคนในชุมชน
และก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
รายได้ ค่านิยมของชุมชน
เป้าหมาย และกลยุทธ์ ตาม
ศักยภาพ 5 ด้าน ได้แก่ ศักยภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติในแต่
ละพื้นที่  ศักยภาพของพื้นที่
ตามลักษณะภูมิอากาศ
ศักยภาพของภูมิประเทศและ
ท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่
ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละ
พื้นที่  ศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ในแต่ละพื้นที่ และ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

2.วางแผนปฏิบัติการ

1.การวิเคราะห์ชุมชน
- จุดแข็ง
- จุดอ่อน
- โอกาส
- อุปสรรค

ตามศักยภาพ  5 ด้าน ได้แก่ 
ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ
พื้นที่  ศักยภาพของพื้นที่ตาม
ลักษณะภูมิอากาศ   ศักยภาพ
ของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้ง
ของแต่ละพื้นที่   ศักยภาพของ
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ
วิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่  
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ในแต่ละพื้นที่ 
2. การก าหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ รายได้ ค่านิยม
เป้าหมาย และ กลยุทธ์ ในการ
ก าหนดแผนธุรกิจของชุมชน
3.การวางแผนปฏิบัติการ

15 

3 การจัดการการผลิต
หรือการบริการ 

1.จัดการเกี่ยวกับการควบคุม
คุณภาพ
2.อธิบายวิธีการใช้นวตกรรม
เทคโนโลยีในการผลิต
3.อธิบายขั้นตอนการลดต้นทุน

1.การจัดการเกี่ยวกับการ
ควบคุมคุณภาพ
2.การใช้นวตกรรมเทคโนโลยี
ในการผลิต
3.การลดต้นทุนการผลิตหรือ

15 
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รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน จ านวน 2 หน่วยกิต 
ระดับประถมศึกษา 

.  
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพให้มีผลิตภัณฑ์หรืองานบริการ สร้างรายได้พอเพียงต่อการ
ด ารงชีวิต 

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน 
(ชั่วโมง) 

1 ศักยภาพธุรกิจ 1.อธิบายความหมาย
ความส าคัญ และความจ าเป็น
ของการพัฒนาอาชีพเพื่อการมี
อยู่มีกิน
2. อธิบายความจ าเป็น และ
คุณค่าของการวิเคราะห์ศักยภาพ
ธุรกิจ
3.วิเคราะห์ต าแหน่งธุรกิจใน
ระยะต่าง ๆ

4.วิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจตาม
ศักยภาพ 5 ด้านได้แก่ ศักยภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติในแต่
ละพื้นที่  ศักยภาพของพื้นที่ตาม
ลักษณะภูมิอากาศ   ศักยภาพ
ของภูมปิระเทศและท าเลที่ตั้ง
ของแต่ละพื้นที่   ศักยภาพของ
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ
วิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ใน
แต่ละพื้นที่ บนเส้นทางของเวลา

1.ความหมาย ความส าคัญ ความ
จ าเป็นในการพัฒนาอาชีพ

2.ความจ าเป็น และคุณค่าของ
การวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ

3.การวิเคราะห์ต าแหน่งธุรกิจ
- ระยะเร่ิมต้น
- ระยะสร้างตัว
- ระยะทรงตัว
- ระยะตกต่ าหรือสูงขึ้น

4.การวิเคราะห์ธุรกิจตาม
ศักยภาพ 5 ด้านได้แก่ ศักยภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติในแต่
ละพื้นที่  ศักยภาพของพื้นที่ตาม
ลักษณะภูมิอากาศ   ศักยภาพ
ของภูมปิระเทศและท าเลที่ตั้ง
ของแต่ละพื้นที่   ศักยภาพของ
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ
วิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ในแต่ละพื้นที่ บนเส้นทางของ
เวลา

20 
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มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ

มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพให้มีผลิตภัณฑ์หรืองานบริการ สร้างรายได้พอเพียงต่อการ
ด ารงชีวิต

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง)

1 ศักยภาพธุรกิจ 1.อธิบายความหมาย
ความส าคัญ และความจ าเป็น
ของการพัฒนาอาชีพเพื่อการมี
อยู่มีกิน
2. อธิบายความจ าเป็น และ
คุณค่าของการวิเคราะห์ศักยภาพ
ธุรกิจ
3.วิเคราะห์ต าแหน่งธุรกิจใน
ระยะต่าง ๆ

4.วิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจตาม
ศักยภาพ 5 ด้านได้แก่ ศักยภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติในแต่
ละพื้นที่  ศักยภาพของพื้นที่ตาม
ลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพ
ของภูมปิระเทศและท าเลที่ตั้ง
ของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของ
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ
วิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ใน
แต่ละพื้นที่ บนเส้นทางของเวลา

1.ความหมาย ความส าคัญ ความ
จ าเป็นในการพัฒนาอาชีพ

2.ความจ าเป็น และคุณค่าของ
การวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ

3.การวิเคราะห์ต าแหน่งธุรกิจ
- ระยะเร่ิมต้น
- ระยะสร้างตัว
- ระยะทรงตัว
- ระยะตกต่ าหรือสูงขึ้น

4.การวิเคราะห์ธุรกิจตาม
ศักยภาพ 5 ด้านได้แก่ ศักยภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติในแต่
ละพื้นที่  ศักยภาพของพื้นที่ตาม
ลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพ
ของภูมปิระเทศและท าเลที่ตั้ง
ของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของ
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ
วิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ในแต่ละพื้นที่ บนเส้นทางของ
เวลา
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คําอธิบายรายวิชา อช21001 ชองทางการพัฒนาอาชีพ จํานวน 2 หนวยกิต 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

มาตรฐานการเรียนรูระดบั 

มีความรู  ความเขาใจ และเจตคติที่ดีในงานอาชีพ วิเคราะหลักษณะงาน ขอบขายงานอาชีพใน

ชุมชนสังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และ

ทวีปอัฟริกา ที่เหมาะสมกับศักยภาพของตน และสอดคลองกับชุมชนเพื่อการพัฒนาอาชีพ 

ศึกษาและฝกทักษะเกี่ยวกับชองทางพัฒนาอาชีพ ดังน้ี คือ 

ความหมาย ความสําคัญและความจําเปนของการพัฒนาอาชีพ วิเคราะหลักษณะขอบขายการงาน

อาชีพ กระบวนการทํางาน การบริหารจัดการของอาชีพตาง ๆ ในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป 

ไดแก ทวีปเอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา เพือ่การพัฒนาอาชีพ จากการ

งานอาชีพตาง ๆ เชน 

อาชีพดานเกษตรกรรม เปนการวิเคราะหเกีย่วกับการปลูกพืช เลีย้งสัตว และการประมง ตาม

กระบวนการผลิตและการจัดการผลผลิต มีการใชเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิต ปลูกฝงความรับผิดชอบ 

การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมเพื่อนําไปสูการสรางงานอาชีพ 

อาชีพดานอุตสาหกรรม เปนการวิเคราะหเกี ่ยวกับการทํางานตามกระบวนการของงานชาง ซึ่ง

ประกอบดวยการบํารุงรักษา การติดต้ัง การประกอบ การซอมและการผลิตเพื่อนําไปสูการสรางอาชีพ 

อาชีพดานความคิดสรางสรรค เปนการวิเคราะหเกี ่ยวกับการทํางานดานการประดิษฐสิ ่งของ 

เครือ่งใชทีเ่นนความคิดสรางสรรค โดยเนนความประณีต สวยงามตามกระบวนการงานประดิษฐและ

เทคโนโลยี การอนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตามภูมิปญญาทองถิ่นและ

สากล เพื่อนําไปสูการสรางงานอาชีพ 

อาชีพดานพาณิชยกรรม เปนการวิเคราะหงานหรือกิจกรรมที่เปนการนําเอาทรัพยากรตางๆ มาใช

รวมกัน หรือเปลีย่นสภาพเพือ่ที่จะกอใหเกิดคุณคาทีสู่งกวาเดิม โดยในงานหรือกิจกรรมดานพาณิชยกรรม

ครอบคลุมลักษณะงานการตลาด งานการผลิตหรือบริการ งานการเงินและบัญชี และงานทรัพยากรมนุษย 

อาชีพดานอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง  เปนการวิเคราะหเกีย่วกับงานการบริหารจัดการดวยการ

วางแผน ดําเนินการ เพือ่ใหการทํางานประสบความสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค และการประกอบอาชีพที่

ใชความรู ทักษะเฉพาะของแตละบุคคล 

ความหมาย ความจําเปนในการมองเห็นชองทางในการเขาสูอาชีพในชุมชน สังคม ที่เหมาะสมกับ 

ศักยภาพทัง้ 5 ดาน  ไดแก ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นที่  ศักยภาพของพื้นทีต่ามลักษณะ

ภูมิอากาศ   ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลที่ต้ังของแตละพื้นที่   ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

และวิถีชีวิตของแตละพืน้ที่  ศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที ่วิเคราะหความเปนไปไดตางๆ 
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และวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ต่างๆ
ได้แก่ การลงทุน การตลาด กระบวนการผลิต การขนส่ง การบรรจุหีบห่อ การแปรรูป และผลกระทบต่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ความรู้ความสามารถของตนเองต่ออาชีพนั้นๆ การลาดับความสาคัญของอาชีพที่มี
ความเป็นไปได้ เพื่อน าข้อมูลที่วิเคราะห์ไว้น าไปปรึกษาผู้รู้ การตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง 
โดยวิเคราะห์ความพร้อมของตนเอง ตามศักยภาพทั้ง 5 ด้าน  ได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่
ละพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่
ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละ
พื้นที่

กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
เน้นการสารวจอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย ทวีป

ออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา และสิ่งที่ต้องการพัฒนาที่สอดคล้องกับอาชีพของ
ตนเอง แล้วน ามาวิเคราะห์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สรุปเป็นองค์ความรู้สิ่งที่ต้องการพัฒนา 

กำรวัดและประเมินผล  
ประเมินจากสภาพจริง ผลงานปฏิบัติ สังเกตความสนใจ ความร่วมมือในกระบวนการเรียนรู้
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และวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่  ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ต่างๆ 
ได้แก่ การลงทุน การตลาด กระบวนการผลิต การขนส่ง การบรรจุหีบห่อ การแปรรูป และผลกระทบต่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ความรู้ความสามารถของตนเองต่ออาชีพนั้นๆ การล าดับความส าคัญของอาชีพที่มี
ความเป็นไปได้ เพื่อน าข้อมูลที่วิเคราะห์ไว้น าไปปรึกษาผู้รู้ การตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง 
โดยวิเคราะห์ความพร้อมของตนเอง ตามศักยภาพทั้ง 5 ด้าน  ได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่
ละพื้นที่  ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ   ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่  
ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่  ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละ
พื้นที่   

กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้  
เน้นการส ารวจอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย  ทวีป

ออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา  และสิ่งที่ต้องการพัฒนาที่สอดคล้องกับอาชีพของ
ตนเอง แล้วน ามาวิเคราะห์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สรุปเป็นองค์ความรู้สิ่งที่ต้องการพัฒนา  

กำรวัดและประเมินผล  
ประเมินจากสภาพจริง ผลงานปฏิบัติ สังเกตความสนใจ ความร่วมมือในกระบวนการเรียนรู้ 
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รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ จ านวน 2 หน่วยกิต 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
มีความรู้  ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีในงานอาชีพ วิเคราะห์ลักษณะงาน ขอบข่ายงานอาชีพใน

ชุมชนสังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และ 
ทวีปอัฟริกา ที่เหมาะสมกับศักยภาพของตน และสอดคล้องกับชุมชนเพื่อการพัฒนาอาชีพ 

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน 
(ชั่วโมง) 

1 การงานอาชีพ 1.อธิบายความส าคัญ และ
ความจ าเป็นในการพัฒนา
อาชีพ

1.ความส าคัญ และความ
จ าเป็นในการพัฒนาอาชีพ

50 

2.อธิบายลักษณะขอบข่าย
กระบวนการผลิตงานอาชีพใน
ชุมชน สังคม ประเทศ และ
ภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีป
เอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีป
อเมริกา ทวีปยุโรป และ
ทวีปอัฟริกา เพื่อน ามาวิเคราะห์
ในการพัฒนาอาชีพ

2.การพัฒนาอาชีพในชุมชน
สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5
ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย  ทวีป
ออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา
ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา

- งานอาชีพด้าน
เกษตรกรรม 

- งานอาชีพด้าน
อุตสาหกรรม 

- งานอาชีพด้าน
พาณิชยกรรม 

- งานอาชีพด้านความคิด
สร้างสรรค์ 

- งานอาชีพ ด้านอ านวยการ
และอาชีพเฉพาะ 

3.อธิบายการจัดการในงาน
อาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ
และภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีป
เอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีป
อเมริกา ทวีปยุโรป และ

3.การพัฒนากระบวนการ
จัดการงานอาชีพในชุมชน
สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5
ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย  ทวีป
ออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง)

ทวีปอัฟริกา เพื่อน ามาวิเคราะห์
ในการพัฒนาอาชีพ

4.อธิบายคุณธรรม จริยธรรม 
ในการพัฒนาอาชีพ

5.อธิบายการอนุรักษ์พลังงาน 
และสิ่งแวดล้อมในการพัฒนา

ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา
3.1การจัดการการผลิต

- การวางแผน
- การจัดท าโครงการ
- การใช้วัสดุอุปกรณ์
- การใช้แรงงาน
- การใช้สถานที่
- การใช้ทุน

ฯลฯ
3.2 การจัดการการตลาด
- การก าหนดทิศทาง

การตลาด
- การหาความต้องการของ

ตลาด
- การขนส่ง
- การขาย
- การก าหนดราคาขาย
- การท าบัญชีประเภทต่างๆ

ฯลฯ
4.คุณธรรม จริยธรรม

- ความรับผิดชอบ
- การประหยัด
- การอดออม
- ความสะอาด
- ความประณีต
- ความขยัน
- ความซื่อสัตย์

ฯลฯ
5.การอนุรักษ์พลังงาน และ
สิ่งแวดล้อมในการพัฒนา
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รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ จ านวน 2 หน่วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
มีความรู้  ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีในงานอาชีพ วิเคราะห์ลักษณะงาน ขอบข่ายงานอาชีพใน

ชุมชนสังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และ
ทวีปอัฟริกา ที่เหมาะสมกับศักยภาพของตน และสอดคล้องกับชุมชนเพื่อการพัฒนาอาชีพ

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง)

1 การงานอาชีพ 1.อธิบายความส าคัญ และ
ความจ าเป็นในการพัฒนา
อาชีพ

1.ความส าคัญ และความ
จ าเป็นในการพัฒนาอาชีพ

50

2.อธิบายลักษณะขอบข่าย
กระบวนการผลิตงานอาชีพใน
ชุมชน สังคม ประเทศ และ
ภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีป
เอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีป
อเมริกา ทวีปยุโรป และ
ทวีปอัฟริกา เพื่อน ามาวิเคราะห์
ในการพัฒนาอาชีพ

2.การพัฒนาอาชีพในชุมชน 
สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 
ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย  ทวีป
ออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา
ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา

- งานอาชีพด้าน
เกษตรกรรม

- งานอาชีพด้าน
อุตสาหกรรม

- งานอาชีพด้าน
พาณิชยกรรม

- งานอาชีพด้านความคิด
สร้างสรรค์

- งานอาชีพ ด้านอ านวยการ
และอาชีพเฉพาะ

3.อธิบายการจัดการในงาน
อาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ 
และภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีป
เอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีป
อเมริกา ทวีปยุโรป และ

3.การพัฒนากระบวนการ
จัดการงานอาชีพในชุมชน
สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5
ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย  ทวีป
ออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน 
(ชั่วโมง) 

ทวีปอัฟริกา เพื่อน ามาวิเคราะห์
ในการพัฒนาอาชีพ  

4.อธิบายคุณธรรม จริยธรรม
ในการพัฒนาอาชีพ

5.อธิบายการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมในการพัฒนา

ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา 
   3.1การจัดการการผลิต 

- การวางแผน
- การจัดท าโครงการ
- การใช้วัสดุอุปกรณ์
- การใช้แรงงาน
- การใช้สถานที่
- การใช้ทุน

ฯลฯ
3.2 การจัดการการตลาด 
- การก าหนดทิศทาง

การตลาด
- การหาความต้องการของ

ตลาด 
- การขนส่ง
- การขาย
- การก าหนดราคาขาย
- การท าบัญชีประเภทต่างๆ

ฯลฯ
4.คุณธรรม จริยธรรม

- ความรับผิดชอบ
- การประหยัด
- การอดออม
- ความสะอาด
- ความประณีต
- ความขยัน
- ความซื่อสัตย์

           ฯลฯ 
5.การอนุรักษ์พลังงาน และ
สิ่งแวดล้อมในการพัฒนา
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน 
(ชั่วโมง) 

อาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ 
และภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีป
เอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีป
อเมริกา ทวีปยุโรป และ
ทวีปอัฟริกา  

อาชีพในชุมชน สังคม 
ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป 
ได้แก่ ทวีปเอเซีย  ทวีป
ออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา 
ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา 

2 ช่องทางการพัฒนา
อาชีพ 

1.อธิบายความจ าเป็นในการ
มองเห็นช่องทางในการพัฒนา
อาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง
2.ศึกษาอาชีพในชุมชน สังคม
ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป
ได้แก่ ทวีปเอเซีย  ทวีป
ออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีป
ยุโรป และทวีปอัฟริกา เพื่อ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาอาชีพ

3.ก าหนดวิธีการและขั้นตอน
การประกอบอาชีพโดย
พิจารณาความเป็นไปได้ของ
การพัฒนาอาชีพ และจัดล าดับ
พร้อมทั้งให้เหตุผลในการ
ล าดับการพัฒนาอาชีพที่
ก าหนด

1.ความจ าเป็นในการมองเห็น
ช่องทางเพื่อพัฒนาอาชีพ

2.ความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาอาชีพ

- การลงทุน
- การตลาด
- กระบวนการผลิต
- การขนส่ง
- การบรรจุหีบห่อ
- การแปรรูป
- ผลกระทบต่อชุมชน และ
สภาพแวดล้อม

- ความรู้ความ
สามารถ
     ฯลฯ 

3.การก าหนดวิธีการพัฒนา
อาชีพพร้อมให้เหตุผล

20 

3 การตัดสินใจเลือก
พัฒนาอาชีพ 

1.ตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพ
ได้เหมาะสมกับตนเอง

1.การตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพ
ตาม 5  ศักยภาพ ได้แก่

10 
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง)

 - ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ
พื้นที่
 - ศักยภาพของพื้นที่ตาม
ลักษณะภูมิอากาศ
 - ศักยภาพของภูมิ
ประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่
ละพื้นที่
 - ศักยภาพของศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถี
ชีวิตของแต่ละพื้นที่
 - ศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ในแต่ละพื้นที่
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง)

อาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ 
และภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีป
เอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีป
อเมริกา ทวีปยุโรป และ
ทวีปอัฟริกา

อาชีพในชุมชน สังคม 
ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป 
ได้แก่ ทวีปเอเซีย  ทวีป
ออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา
ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา

2 ช่องทางการพัฒนา
อาชีพ

1.อธิบายความจาเป็นในการ
มองเห็นช่องทางในการพัฒนา
อาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง
2.ศึกษาอาชีพในชุมชน สังคม 
ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป 
ได้แก่ ทวีปเอเซีย  ทวีป
ออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีป
ยุโรป และทวีปอัฟริกา เพื่อ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาอาชีพ

3.ก าหนดวิธีการและขั้นตอน
การประกอบอาชีพโดย
พิจารณาความเป็นไปได้ของ
การพัฒนาอาชีพ และจัดล าดับ 
พร้อมทั้งให้เหตุผลในการ
ล าดับการพัฒนาอาชีพที่
ก าหนด

1.ความจ าเป็นในการมองเห็น
ช่องทางเพื่อพัฒนาอาชีพ

2.ความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาอาชีพ

- การลงทุน
- การตลาด
- กระบวนการผลิต
- การขนส่ง
- การบรรจุหีบห่อ
- การแปรรูป
- ผลกระทบต่อชุมชน และ
สภาพแวดล้อม

- ความรู้ความ
สามารถ
ฯลฯ

3.การก าหนดวิธีการพัฒนา
อาชีพพร้อมให้เหตุผล

20

3 การตัดสินใจเลือก
พัฒนาอาชีพ

1.ตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพ
ได้เหมาะสมกับตนเอง

1.การตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพ
ตาม 5  ศักยภาพ ได้แก่

10

251

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
จาํนวน 

(ชั่วโมง) 

- ศักยภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติในแตละ

พื้นที่

- ศักยภาพของพื้นที่ตาม

ลักษณะภูมิอากาศ

- ศักยภาพของภูมิประเทศ

และทําเลที่ต้ังของแตละพื้นที่

- ศักยภาพของศิลปะ

วัฒนธรรม ประเพณีและวิถี

ชีวิตของแตละพื้นที่

- ศักยภาพของทรัพยากร

มนุษยในแตละพื้นที่
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ค าอธิบายรายวิชา อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ จ านวน 4 หน่วยกิต 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจทักษะในการพัฒนาอาชีพที่ตัดสินใจเลือกบนพื้นฐานความรู้ กระบวนการ

ผลิต กระบวนการตลาดที่ใช้นวตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
2. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดท าแผนงานและโครงการธุรกิจ เพื่อพัฒนาอาชีพเข้าสู่

ตลาดการแข่งขันตามศักยภาพ 5 ด้านได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่  
ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ   ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละ
พื้นที่   ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่   ศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่  และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสู่ความเข้มแข็ง

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับทักษะอาชีพที่ต้องการพัฒนาอาชีพ ดังนี้คือ 
ความจ าเป็นในการฝึกทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพ กระบวนการผลิต กระบวนการตลาด ที่ใช้นวัตกรรม

เทคโนโลยี ความหมาย ความส าคัญของการจัดการเพื่อพัฒนาอาชีพ และระบบการจัดการเพื่อการพัฒนา
อาชีพ ที่ตัดสินใจเลือก แหล่งเรียนรู้ในการฝึก วิธีการฝึก การตัดสินใจเลือกแหล่ง และวิธีการฝึก การบันทึก
รายงานการฝึกทักษะการพัฒนาอาชีพโดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา  

ความหมาย ความส าคัญของการจัดท า และหรือปรับปรุงการจัดการอาชีพ 
การท าแผนธุรกิจ แผนธุรกิจเป็นแผนแม่บทในการประกอบอาชีพของทุกคนในครอบครัว ชุมชน 

ซึ่งเป็นกระบวนการในการระดมความคิดจากการวิเคราะห์ชุมชนที่ก าหนดด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ รายได้  
ค่านิยมของชุมชน ตามศักยภาพ 5 ด้านได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่  ศักยภาพของ
พื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ   ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่   ศักยภาพของศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่  ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่  และแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสู่ความเข้มแข็งเป็นผลส าเร็จ โดยก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ การ
ด าเนินงานที่จะด าเนินการไปตามแผนธุรกิจ 

การจัดการความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพและจัดการเกี่ยวกับผลการด าเนินการในอดีตที่ผ่าน
มาในช่วงระยะเวลา 2-3 ปี จนถึงปัจจุบัน เน้นยอดขายของประเภทสินค้า ค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลก าไร วิเคราะห์ 
คู่แข่งขัน วิเคราะห์ส่วนครองตลาดสัมพันธ์ วิเคราะห์สมรรถนะของธุรกิจ วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน
ด้านจุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้านโอกาสและอุปสรรค ว่าประเด็นใดจะท าให้เกิด
ความเสี่ยงในการประกอบอาชีพต้องจัดการแก้ปัญหาความเสี่ยงนั้น เพื่อความเข้มแข็งในอาชีพ 

การจัดการการผลิต หรือการบริการ เป็นการจัดการเกี่ยวกับ การควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานตาม
ความต้องการของตลาด การใช้นวตกรรม เทคโนโลยี การลดต้นทุนการผลิต หรือการบริการ 
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การจัดการการตลาด เป็นการนาผลผลิตเข้าสู่ตลาด ซึ่ งดาเนินการโดยการโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การวิจัยตลาด การส่งเสริมการขาย การจัดท าข้อมูลฐานลูกค้า ความสามารถกระจายสินค้าให้
ถึงลูกค้า

ปฏิบัติการ จัดท าแผนและโครงการพัฒนาธุรกิจ

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ส ารวจ วิ เคราะห์ทักษะที่ต้องการพัฒนาอาชีพแหล่งฝึกและวิธีการฝึก กระบวนการผลิต 

กระบวนการตลาดที่ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี การถอดบทเรียนจากการฝึกทักษะเพื่อการพัฒนาอาชีพโดย
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา

เป็นการศึกษาปฏิบัติจริงด้วยการท าแผนธุรกิจของชุมชน หรือของผู้เรียนตามศักยภาพ 5 ด้านได้แก่ 
ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิ
ประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่   และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความ
เสี่ยง การจัดการการผลิต การจัดการการตลาด อาจสร้างสถานการณ์จาลองขึ้นมาหรือพาไปศึกษาของจริง
เพื่อฝึกปฏิบัติและน าแผนปฏิบัติการต่างๆ เข้าสู่วิถีชีวิต หรือด าเนินการจริงตามวิถีชีวิต เพื่อผู้เรียนจะเกิด
ความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างแท้จริง

การวัดและประเมินผล  
ประเมินจากสภาพจริงจากผลงานการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ การท าแผนงาน และโครงการพัฒนา

อาชีพ โดยการน าภูมิปัญญาในชุมชนมาประยุกต์ใช้
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ค าอธิบายรายวิชา อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ จ านวน 4 หน่วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
1. มีความรู้ ความเข้าใจทักษะในการพัฒนาอาชีพที่ตัดสินใจเลือกบนพื้นฐานความรู้ กระบวนการ

ผลิต กระบวนการตลาดที่ใช้นวตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
2. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทาแผนงานและโครงการธุรกิจ เพื่อพัฒนาอาชีพเข้าสู่

ตลาดการแข่งขันตามศักยภาพ 5 ด้านได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่  
ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละ
พื้นที่ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่  และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสู่ความเข้มแข็ง

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับทักษะอาชีพที่ต้องการพัฒนาอาชีพ ดังนี้คือ
ความจ าเป็นในการฝึกทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพ กระบวนการผลิต กระบวนการตลาด ที่ใช้นวัตกรรม

เทคโนโลยี ความหมาย ความสาคัญของการจัดการเพื่อพัฒนาอาชีพ และระบบการจัดการเพ่ือการพัฒนา
อาชีพ ที่ตัดสินใจเลือก แหล่งเรียนรู้ในการฝึก วิธีการฝึก การตัดสินใจเลือกแหล่ง และวิธีการฝึก การบันทึก
รายงานการฝึกทักษะการพัฒนาอาชีพโดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 

ความหมาย ความส าคัญของการจัดท า และหรือปรับปรุงการจัดการอาชีพ
การทาแผนธุรกิจ แผนธุรกิจเป็นแผนแม่บทในการประกอบอาชีพของทุกคนในครอบครัว ชุมชน

ซึ่งเป็นกระบวนการในการระดมความคิดจากการวิเคราะห์ชุมชนที่ก าหนดด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ รายได้
ค่านิยมของชุมชน ตามศักยภาพ 5 ด้านได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่  ศักยภาพของ
พื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่ และแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสู่ความเข้มแข็งเป็นผลสาเร็จ โดยก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ การ
ด าเนินงานที่จะด าเนินการไปตามแผนธุรกิจ

การจัดการความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพและจัดการเกี่ยวกับผลการด าเนินการในอดีตที่ผ่าน
มาในช่วงระยะเวลา 2-3 ปี จนถึงปัจจุบัน เน้นยอดขายของประเภทสินค้า ค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลกาไร วิเคราะห์
คู่แข่งขัน วิเคราะห์ส่วนครองตลาดสัมพันธ์ วิเคราะห์สมรรถนะของธุรกิจ วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน
ด้านจุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้านโอกาสและอุปสรรค ว่าประเด็นใดจะท าให้เกิด
ความเสี่ยงในการประกอบอาชีพต้องจัดการแก้ปัญหาความเสี่ยงนั้น เพื่อความเข้มแข็งในอาชีพ

การจัดการการผลิต หรือการบริการ เป็นการจัดการเกี่ยวกับ การควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานตาม
ความต้องการของตลาด การใช้นวตกรรม เทคโนโลยี การลดต้นทุนการผลิต หรือการบริการ
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การจัดการการตลาด เป็นการน าผลผลิตเข้าสู่ตลาด ซึ่ งด า เ นินการโดยการโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การวิจัยตลาด การส่งเสริมการขาย การจัดท าข้อมูลฐานลูกค้า ความสามารถกระจายสินค้าให้
ถึงลูกค้า 

ปฏิบัติการ จัดท าแผนและโครงการพัฒนาธุรกิจ 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ส ารวจ วิ เคราะห์ทักษะที่ต้องการพัฒนาอาชีพแหล่งฝึกและวิธีการฝึก กระบวนการผลิต 

กระบวนการตลาดที่ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี การถอดบทเรียนจากการฝึกทักษะเพื่อการพัฒนาอาชีพโดย
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 

เป็นการศึกษาปฏิบัติจริงด้วยการท าแผนธุรกิจของชุมชน หรือของผู้เรียนตามศักยภาพ 5 ด้านได้แก่ 
ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่  ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ   ศักยภาพของภูมิ
ประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่   ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่   
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่   และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความ
เสี่ยง การจัดการการผลิต การจัดการการตลาด อาจสร้างสถานการณ์จ าลองขึ้นมาหรือพาไปศึกษาของจริง 
เพื่อฝึกปฏิบัติและน าแผนปฏิบัติการต่างๆ เข้าสู่วิถีชีวิต หรือด าเนินการจริงตามวิถีชีวิต เพื่อผู้เรียนจะเกิด
ความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างแท้จริง 

การวัดและประเมินผล  
ประเมินจากสภาพจริงจากผลงานการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ การท าแผนงาน และโครงการพัฒนา

อาชีพ โดยการน าภูมิปัญญาในชุมชนมาประยุกต์ใช้ 



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)

279 

รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ จ านวน 4 หน่วยกิต 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจทักษะในการพัฒนาอาชีพที่ตัดสินใจเลือกบนพื้นฐานความรู้ กระบวนการ

ผลิต กระบวนการตลาดที่ใช้นวตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
2. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดท าแผนงานและโครงการธุรกิจ เพื่ อพัฒนาอาชีพเข้าสู่

ตลาดการแข่งขันตามศักยภาพ 5 ด้านได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่
ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ   ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละ
พื้นที่   ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่   ศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่  และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสู่ความเข้มแข็ง

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน 
(ชั่วโมง) 

1 ทักษะในการพัฒนา
อาชีพ 

1.อธิบายความจ าเป็นในการฝึก
ทักษะ กระบวนการผลิต
กระบวนการตลาดที่ใช้     
นวัตกรรม เทคโนโลยี 

2.อธิบายความหมาย ความส าคัญ
ของการจัดการอาชีพ และระบบ
การจัดการ เพื่อการพัฒนาอาชีพ
โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา

1.ความจ าเป็นในการฝึกทักษะ
กระบวนการผลิต กระบวนการ
ตลาดที่ใช้      นวัตกรรม
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ
2.ความหมาย ความส าคัญของ
การจัดการอาชีพ
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3.ส ารวจแหล่งเรียนรู้ และ
สถานที่ฝึกทักษะในการพัฒนา
อาชีพ

3.แหล่งเรียนรู้ และสถานที่ฝึก
อาชีพ

4.วางแผนในการฝึกทักษะอาชีพ
โดยพัฒนาต่อยอด และ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา

4.การวางแผนโดยก าหนดสิ่ง
ต่างๆดังนี้

- ความรู้และทักษะที่ต้องฝึก
- วิธีการฝึก
- แหล่งฝึก
- วัน เวลาในการฝึก

            ฯลฯ 
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง)

5.ฝึกทักษะอาชีพตามแผนที่
ก าหนดไว้ได้โดยมีการบันทึก
ขั้นตอนการฝึกทุกขั้นตอน

5.การฝึกทักษะอาชีพ
- การจดบันทึก
- ปัญหาและการแก้ปัญหา
- ข้อเสนอแนะ

ฯลฯ
2 การท าแผนธุรกิจ  

เพื่อการพัฒนาอาชีพ
1.วิเคราะห์ชุมชน
โดยการระดมความคิดเห็นของ
คนในชุมชน และก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ รายได้ ค่านิยม
ของชุมชน เป้าหมาย และกลยุทธ์ 
ตามศักยภาพ 5 ด้านได้แก่ 
ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในแต่ละพื้นที่  ศักยภาพของ
พื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ
ศักยภาพของภูมิประเทศและ
ท าเลที่ตัง้ของแต่ละพื้นที่
ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละ
พื้นที่ ศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ในแต่ละพื้นที่ และ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

2.วางแผนปฏิบัติการ

1.การวิเคราะห์ชุมชน
- จุดแข็ง
- จุดอ่อน
- โอกาส
- อุปสรรค

ตามศักยภาพ 5 ด้านได้แก่ 
 - ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ
พื้นที่  
 - ศักยภาพของพื้นที่ตาม
ลักษณะภูมิอากาศ
 - ศักยภาพของภูมิประเทศ
และท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่
 - ศักยภาพของศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถี
ชีวิตของแต่ละพื้นที่
 - ศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ในแต่ละพื้นที่

2.การก าหนดวิสัยทัศน์    
พันธกิจ เป้าหมาย  และกลยทุธ์ 
ในการก าหนดแผนพัฒนา
ธุรกิจของชุมชน
3.การวางแผนปฏิบัติการ

10
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รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ จ านวน 4 หน่วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
1. มีความรู้ ความเข้าใจทักษะในการพัฒนาอาชีพที่ตัดสินใจเลือกบนพื้นฐานความรู้ กระบวนการ

ผลิต กระบวนการตลาดที่ใช้นวตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
2. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทาแผนงานและโครงการธุรกิจ เพื่ อพัฒนาอาชีพเข้าสู่

ตลาดการแข่งขันตามศักยภาพ 5 ด้านได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่  
ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละ
พื้นที่ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่  และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสู่ความเข้มแข็ง

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง)

1 ทักษะในการพัฒนา
อาชีพ

1.อธิบายความจ าเป็นในการฝึก
ทักษะ กระบวนการผลิต 
กระบวนการตลาดที่ใช้     
นวัตกรรม เทคโนโลยี 

2.อธิบายความหมาย ความส าคัญ
ของการจัดการอาชีพ และระบบ
การจัดการ เพื่อการพัฒนาอาชีพ
โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา

1.ความจ าเป็นในการฝึกทักษะ 
กระบวนการผลิต กระบวนการ
ตลาดที่ใช้      นวัตกรรม 
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ
2.ความหมาย ความส าคัญของ
การจัดการอาชีพ
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3.ส ารวจแหล่งเรียนรู้ และ
สถานที่ฝึกทักษะในการพัฒนา
อาชีพ

3.แหล่งเรียนรู้ และสถานที่ฝึก
อาชีพ

4.วางแผนในการฝึกทักษะอาชีพ
โดยพัฒนาต่อยอด และ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 

4.การวางแผนโดยก าหนดสิ่ง
ต่างๆดังนี้

- ความรู้และทักษะที่ต้องฝึก
- วิธีการฝึก
- แหล่งฝึก
- วัน เวลาในการฝึก

ฯลฯ

255

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
จาํนวน 

(ชั่วโมง) 

5.ฝกทักษะอาชีพตามแผนที่

กําหนดไวไดโดยมกีารบนัทึก

ขั้นตอนการฝกทุกขั้นตอน

5.การฝกทักษะอาชีพ

- การจดบันทึก

- ปญหาและการแกปญหา

- ขอเสนอแนะ

             ฯลฯ 

2 การทําแผนธุรกิจ  

เพื่อการพัฒนาอาชีพ 

1.วิเคราะหชุมชน

โดยการระดมความคิดเห็นของ

คนในชมุชน และกาํหนด

วิสัยทัศน พันธกิจ รายได คานิยม

ของชุมชน เปาหมาย และกลยุทธ 

ตามศักยภาพ 5 ดานไดแก 

ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

ในแตละพื้นที่  ศักยภาพของ

พื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ

ศักยภาพของภูมิประเทศและ

ทําเลที่ต้ังของแตละพื้นที่

ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม

ประเพณีและวิถีชีวิตของแตละ

พื้นที่  ศักยภาพของทรัพยากร

มนุษยในแตละพื้นที่  และ

แนวคดิปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีง

2.วางแผนปฏิบัติการ

1.การวิเคราะหชุมชน

- จุดแขง็

- จุดออน

- โอกาส

- อุปสรรค

ตามศักยภาพ 5 ดานไดแก  

- ศักยภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติในแตละ

พื้นที่

- ศักยภาพของพื้นที่ตาม

ลักษณะภูมิอากาศ

- ศักยภาพของภูมิประเทศและ

ทําเลที่ต้ังของแตละพื้นที่

- ศักยภาพของศิลปะ

วัฒนธรรม ประเพณีและวิถี

ชีวิตของแตละพื้นที่

- ศักยภาพของทรัพยากร

มนุษยในแตละพื้นที่

2.การกําหนดวิสัยทัศน    

พันธกิจ เปาหมาย  และกลยทุธ 

ในการกาํหนดแผนพฒันา

ธุรกิจของชุมชน

3.การวางแผนปฏิบัติการ

10 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ  อช21003 พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง จ ำนวน 2 หน่วยกิต 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ 
มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพ ให้มีผลิตภัณฑ์หรืองานบริการ สร้างรายได้พอเพียงต่อการ

ด ารงชีวิต และเหลือเงินออมตามศักยภาพ 

ศึกษำ และฝึกทักษะเกี่ยวกับกำรพัฒนำอำชีพ เพื่อให้มีควำมเข้มแข็ง ดังนี้ คือ 
ควำมหมำย ความส าคัญ ความจ าเป็นในการพัฒนาอาชีพ 
ศักยภำพธุรกิจตนเอง ชุมชน ความจ าเป็นและคุณค่าของการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ การวิเคราะห์

ต าแหน่งธุรกิจ (ระยะเร่ิมต้น ระยะสร้างตัว ระยะทรงตัว ระยะตกต่ าหรือสูงขึ้น) การวิเคราะห์ธุรกิจศักยภาพ 
 5 ด้านได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่  ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ  
ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่   ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต
ของแต่ละพื้นที่  ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่ บนเส้นทางของเวลา 

กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรตลำด  การก าหนดทิศทางการตลาด ก าหนดเป้าหมายการตลาด การก าหนด
กลยุทธ์สู่เป้าหมายบนพื้นฐานศักยภาพธุรกิจที่เป็นอยู่ การวิเคราะห์กลยุทธ์ก าหนดกิจกรรมแผนการพัฒนาการ
ตลาด 

กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรผลิตหรือกำรบริกำร  การก าหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการ การ
วิเคราะห์ทุนปัจจัยการผลิตหรือการบริการ การก าหนดเป้าหมายการผลิตหรือการบริการ การก าหนดแผน
กิจกรรม พัฒนาระบบการผลิตหรือบริการ 

กำรพัฒนำธุรกิจเชิงรุก  ความจ าเป็นและคุณค่าของธุรกิจเชิงรุก การแทรกความนิยมเข้าสู่ความ
ต้องการแท้จริงของผู้บริโภค รูปลักษณ์ คุณภาพใหม่ เพิ่มช่องทางเข้าถึงลูกค้า 

ปฏิบัติกำร จัดท าแผน และโครงการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 

กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้  
เป็นการศึกษาปฏิบัติจริงด้วยการวิ เคราะห์ศักยภาพธุรกิจ การจัดท า แผนพัฒนาการตลาด           

การจัดท าแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก  อาจสร้างสถานการณ์จ าลองขึ้นมา 
หรือพาไปศึกษาของจริงเพื่อฝึกปฏิบัติและน าแผนปฏิบัติการต่าง ๆ เข้าสู่วิถีชีวิต หรือด าเนินการจริงตามวิถี
ชีวิต เพื่อผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สามารถพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง (พออยู่ พอกิน มีรายได้ มีการออม) 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ อช21003 พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง จ ำนวน 2 หน่วยกิต
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ
มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพ ให้มีผลิตภัณฑ์หรืองานบริการ สร้างรายได้พอเพียงต่อการ

ด ารงชีวิต และเหลือเงินออมตามศักยภาพ

ศึกษำ และฝึกทักษะเกี่ยวกับกำรพัฒนำอำชีพ เพื่อให้มีควำมเข้มแข็ง ดังนี้ คือ
ควำมหมำย ความส าคัญ ความจ าเป็นในการพัฒนาอาชีพ
ศักยภำพธุรกิจตนเอง ชุมชน ความจาเป็นและคุณค่าของการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ การวิเคราะห์

ต าแหน่งธุรกิจ (ระยะเร่ิมต้น ระยะสร้างตัว ระยะทรงตัว ระยะตกต่ าหรือสูงขึ้น) การวิเคราะห์ธุรกิจศักยภาพ
5 ด้านได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นท่ี ศักยภาพของพื้นท่ีตามลักษณะภูมิอากาศ
ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่  ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต
ของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่ บนเส้นทางของเวลา

กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรตลำด การกาหนดทิศทางการตลาด กาหนดเป้าหมายการตลาด การกาหนด
กลยุทธ์สู่เป้าหมายบนพื้นฐานศักยภาพธุรกิจที่เป็นอยู่ การวิเคราะห์กลยุทธ์ก าหนดกิจกรรมแผนการพัฒนาการ
ตลาด

กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรผลิตหรือกำรบริกำร การกาหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการ การ
วิเคราะห์ทุนปัจจัยการผลิตหรือการบริการ การกาหนดเป้าหมายการผลิตหรือการบริการ การกาหนดแผน
กิจกรรม พัฒนาระบบการผลิตหรือบริการ

กำรพัฒนำธุรกิจเชิงรุก ความจาเป็นและคุณค่าของธุรกิจเชิงรุก การแทรกความนิยมเข้าสู่ความ
ต้องการแท้จริงของผู้บริโภค รูปลักษณ์ คุณภาพใหม่ เพิ่มช่องทางเข้าถึงลูกค้า

ปฏิบัติกำร จัดท าแผน และโครงการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
เป็นการศึกษาปฏิบัติจริงด้วยการวิ เคราะห์ศักยภาพธุรกิจ การจัดท า แผนพัฒนาการตลาด           

การจัดทาแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก อาจสร้างสถานการณ์จาลองขึ้นมา
หรือพาไปศึกษาของจริงเพื่อฝึกปฏิบัติและนาแผนปฏิบัติการต่าง ๆ เข้าสู่วิถีชีวิต หรือดาเนินการจริงตามวิถี
ชีวิต เพื่อผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สามารถพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง (พออยู่ พอกิน มีรายได้ มีการออม)
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รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา  อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง จ านวน 2 หน่วยกิต 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพ ให้มีผลิตภัณฑ์หรืองานบริการ สร้างรายได้พอเพียงต่อการ

ด ารงชีวิต และเหลือเงินออมตามศักยภาพ 

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน 
(ชั่วโมง) 

1 ศักยภาพธุรกิจ 1.อธิบายความหมาย ความส าคัญ
และความจ าเป็นของการพัฒนา
อาชีพเพื่อความเข้มแข็ง
2.อธิบายความจ าเป็น และคุณค่า
ของการวิเคราะห์ศักยภาพของ
ธุรกิจ
3.สามารถวิเคราะห์ต าแหน่ง
ธุรกิจในระยะต่าง ๆ

4.สามารถวิเคราะห์ธุรกิจตาม
ศักยภาพ 5 ด้านได้แก่ 
ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในแต่ละพื้นที่  ศักยภาพของ
พื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ
ศักยภาพของภูมิประเทศและ
ท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่
ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละ
พื้นที่  ศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ในแต่ละพื้นที่ บนเส้นทาง
ของเวลา

1.ความหมาย ความส าคัญ
และความจ าเป็นในการ
พัฒนาอาชีพ
2.ความจ าเป็นของการ
วิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ

3.การวิเคราะห์ต าแหน่งธุรกิจ
- ระยะเร่ิมต้น
- ระยะสร้างตัว
- ระยะทรงตัว
- ระยะตกต่ าหรือสูงขึ้น

4.การวิเคราะห์ธุรกิจตาม
ศักยภาพ 5 ด้านได้แก่ 
ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ
พื้นที่  ศักยภาพของพื้นที่ตาม
ลักษณะภูมิอากาศ   ศักยภาพ
ของภูมปิระเทศและท าเลที่ตั้ง
ของแต่ละพื้นที่   ศักยภาพ
ของศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่
ละพื้นที่  ศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละ
พื้นที่ บนเส้นทางของเวลา

20 
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รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง จ านวน 2 หน่วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพ ให้มีผลิตภัณฑ์หรืองานบริการ สร้างรายได้พอเพียงต่อการ

ด ารงชีวิต และเหลือเงินออมตามศักยภาพ

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง)

1 ศักยภาพธุรกิจ 1.อธิบายความหมาย ความส าคัญ 
และความจ าเป็นของการพัฒนา
อาชีพเพื่อความเข้มแข็ง
2.อธิบายความจ าเป็น และคุณค่า
ของการวิเคราะห์ศักยภาพของ
ธุรกิจ 
3.สามารถวิเคราะห์ต าแหน่ง
ธุรกิจในระยะต่าง ๆ

4.สามารถวิเคราะห์ธุรกิจตาม
ศักยภาพ 5 ด้านได้แก่ 
ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในแต่ละพื้นที่  ศักยภาพของ
พื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ
ศักยภาพของภูมิประเทศและ
ท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่
ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละ
พื้นที่ ศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ในแต่ละพื้นที่ บนเส้นทาง
ของเวลา

1.ความหมาย ความส าคัญ 
และความจ าเป็นในการ
พัฒนาอาชีพ
2.ความจ าเป็นของการ
วิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ

3.การวิเคราะห์ต าแหน่งธุรกิจ
- ระยะเร่ิมต้น
- ระยะสร้างตัว
- ระยะทรงตัว
- ระยะตกต่ าหรือสูงขึ้น

4.การวิเคราะห์ธุรกิจตาม 
ศักยภาพ 5 ด้านได้แก่ 
ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ
พื้นที่  ศักยภาพของพื้นที่ตาม
ลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพ
ของภูมปิระเทศและท าเลที่ตั้ง
ของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพ
ของศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่
ละพื้นที่ ศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละ
พื้นที่ บนเส้นทางของเวลา

20
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คำ�อธิบ�ยร�ยวิช�

และ

ร�ยละเอียดคำ�อธิบ�ยร�ยวิช�บังคับ

 ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ อช31001 ช่องทำงกำรขยำยอำชีพ จ ำนวน 2 หนว่ยกิต 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ 
มีความรู้  ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีในงานอาชีพ วิเคราะห์ลักษณะงาน ขอบข่ายงานอาชีพใน

ชุมชนสังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และ
ทวีปอัฟริกาที่เหมาะสมกับศักยภาพของตน และสอดคล้องกับชุมชนเพื่อการขยายอาชีพ 

ศึกษำและฝึกทักษะเกี่ยวกับช่องทำงกำรขยำยอำชีพ ดังนี้ คือ 
ความหมาย ความส าคัญและความจ าเป็นของการขยายอาชีพ วิเคราะห์ลักษณะขอบข่ายการงาน

อาชีพ กระบวนการท างาน การบริหารจัดการของอาชีพต่างๆ ในชุมชน สังคม ประเทศ และโลก เพื่อการ
ขยายอาชีพจากการงานอาชีพต่างๆ เช่น 

อำชีพด้ำนเกษตรกรรม เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และการประมง ตาม
กระบวนการผลิตและการจัดการผลผลิต มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิต ปลูกฝังความรับผิดชอบ 
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อน าไปสู่การสร้างงานอาชีพ 

อำชีพด้ำนอุตสำหกรรม เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับการท างานตามกระบวนการของงานช่าง ซึ่ง
ประกอบด้วยการบ ารุงรักษา การติดตั้ง การประกอบ การซ่อมและการผลิตเพื่อน าไปสู่การสร้างอาชีพ 

อำชีพด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับการท างานด้านการประดิษฐ์สิ่งของ 
เคร่ืองใช้ท่ีเน้นความคิดสร้างสรรค์ โดยเน้นความประณีต สวยงามตามกระบวนการงานประดิษฐ์และ
เทคโนโลยี การอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
สากล เพื่อน าไปสู่การสร้างงานอาชีพ 

อำชีพด้ำนพำณิชยกรรม เป็นการวิเคราะห์งานหรือกิจกรรมที่เป็นการน าเอาทรัพยากรต่างๆ มาใช้
ร่วมกัน หรือเปลี่ยนสภาพเพื่อที่จะก่อให้เกิดคุณค่าที่สูงกว่าเดิม โดยในงานหรือกิจกรรมด้านพาณิชยกรรม
ครอบคลุมลักษณะงานการตลาด งานการผลิตหรือบริการ งานการเงินและบัญชี และงานทรัพยากรมนุษย์ 

อำชีพด้ำนอ ำนวยกำรและอำชีพเฉพำะทำง  เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับงานการบริหารจัดการด้วยการ
วางแผน ด าเนินการ เพื่อให้การท างานประสบความส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ และการประกอบอาชีพที่
ใช้ความรู้ ทักษะเฉพาะของแต่ละบุคคล 

ความหมาย ความจ าเป็นในการขยายอาชีพในชุมชน สังคม ที่เหมาะสมกับศักยภาพ 5 ด้านได้แก่ 
ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่  ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ   ศักยภาพของภูมิ
ประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่   ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่   
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่  วิเคราะห์ความเป็นไปได้ต่างๆ ได้แก่ การลงทุน การตลาด 
กระบวนการผลิต การขนส่ง การบรรจุหีบห่อ การแปรรูป และผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ความรู้
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ความสามารถของตนเองต่ออาชีพนั้นๆ การล าดับความส าคัญของอาชีพที่มีความเป็นไปได้ต่อการขยาย
อาชีพ เพื่อน าข้อมูลที่วิเคราะห์ไว้น าไปปรึกษาผู้ รู้ การตัดสินใจขยายอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองตาม
ศักยภาพ 5 ด้านได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะ
ภูมิอากาศ   ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
และวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่

กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
เป็นการส ารวจอาชีพในชุมชน ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย

ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา แล้วน ามาวิเคราะห์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สรุป
เป็นองค์ความรู้เพื่อการขยายอาชีพ ของตน หรือชุมชน

กำรวัดและประเมินผล  
ประเมินจากสภาพจริง ผลงานปฏิบัติ สังเกตความสนใจ ความร่วมมือในกระบวนการเรียนรู้
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ อช31001 ช่องทำงกำรขยำยอำชีพ จ ำนวน 2 หนว่ยกิต
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ
มีความรู้  ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีในงานอาชีพ วิเคราะห์ลักษณะงาน ขอบข่ายงานอาชีพใน

ชุมชนสังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และ
ทวีปอัฟริกาที่เหมาะสมกับศักยภาพของตน และสอดคล้องกับชุมชนเพื่อการขยายอาชีพ

ศึกษำและฝึกทักษะเกี่ยวกับช่องทำงกำรขยำยอำชีพ ดังนี้ คือ
ความหมาย ความส าคัญและความจาเป็นของการขยายอาชีพ วิเคราะห์ลักษณะขอบข่ายการงาน

อาชีพ กระบวนการท างาน การบริหารจัดการของอาชีพต่างๆ ในชุมชน สังคม ประเทศ และโลก เพื่อการ
ขยายอาชีพจากการงานอาชีพต่างๆ เช่น

อำชีพด้ำนเกษตรกรรม เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และการประมง ตาม
กระบวนการผลิตและการจัดการผลผลิต มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิต ปลูกฝังความรับผิดชอบ
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อน าไปสู่การสร้างงานอาชีพ

อำชีพด้ำนอุตสำหกรรม เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับการทางานตามกระบวนการของงานช่าง ซึ่ง
ประกอบด้วยการบ ารุงรักษา การติดตั้ง การประกอบ การซ่อมและการผลิตเพื่อน าไปสู่การสร้างอาชีพ

อำชีพด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับการท างานด้านการประดิษฐ์สิ่งของ 
เคร่ืองใช้ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ โดยเน้นความประณีต สวยงามตามกระบวนการงานประดิษฐ์และ
เทคโนโลยี การอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
สากล เพื่อน าไปสู่การสร้างงานอาชีพ

อำชีพด้ำนพำณิชยกรรม เป็นการวิเคราะห์งานหรือกิจกรรมท่ีเป็นการนาเอาทรัพยากรต่างๆ มาใช้
ร่วมกัน หรือเปลี่ยนสภาพเพื่อที่จะก่อให้เกิดคุณค่าที่สูงกว่าเดิม โดยในงานหรือกิจกรรมด้านพาณิชยกรรม
ครอบคลุมลักษณะงานการตลาด งานการผลิตหรือบริการ งานการเงินและบัญชี และงานทรัพยากรมนุษย์

อำชีพด้ำนอ ำนวยกำรและอำชีพเฉพำะทำง  เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับงานการบริหารจัดการด้วยการ
วางแผน ด าเนินการ เพื่อให้การท างานประสบความสาเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ และการประกอบอาชีพที่
ใช้ความรู้ ทักษะเฉพาะของแต่ละบุคคล

ความหมาย ความจาเป็นในการขยายอาชีพในชุมชน สังคม ที่เหมาะสมกับศักยภาพ 5 ด้านได้แก่ 
ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิ
ประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ต่างๆ ได้แก่ การลงทุน การตลาด
กระบวนการผลิต การขนส่ง การบรรจุหีบห่อ การแปรรูป และผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ความรู้
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ความสามารถของตนเองต่ออาชีพนั้นๆ การล าดับความส าคัญของอาชีพที่มีความเป็นไปได้ต่อการขยาย
อาชีพ เพื่อน าข้อมูลที่วิเคราะห์ไว้น าไปปรึกษาผู้ รู้ การตัดสินใจขยายอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองตาม
ศักยภาพ 5 ด้านได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่  ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะ
ภูมิอากาศ   ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่   ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
และวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่  ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่    

กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้  
เป็นการส ารวจอาชีพในชุมชน ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย 

ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา แล้วน ามาวิเคราะห์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สรุป
เป็นองค์ความรู้เพื่อการขยายอาชีพ ของตน หรือชุมชน 

 กำรวัดและประเมินผล   
ประเมินจากสภาพจริง ผลงานปฏิบัติ สังเกตความสนใจ ความร่วมมือในกระบวนการเรียนรู้ 
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รำยละเอียดค ำอธิบำยรำยวิชำ อช31001 ช่องทำงกำรขยำยอำชีพ จ ำนวน 2 หน่วยกิต 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ 
มีความรู้  ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีในงานอาชีพ วิเคราะห์ลักษณะงาน ขอบข่ายงานอาชีพใน

ชุมชนสังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และ
ทวีปอัฟริกา ที่เหมาะสมกับศักยภาพของตน และสอดคล้องกับชุมชนเพื่อการขยายอาชีพ 

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหำ จ ำนวน 
(ชั่วโมง) 

1 การงานอาชีพ 1.อธิบายความส าคัญ และ
ความจ าเป็นในการขยายอาชีพ

1.ความส าคัญ และความจ าเป็น
ในการขยายอาชีพ

50 

2.อธิบายลักษณะขอบข่าย
กระบวนการผลิตงานอาชีพใน
ชุมชน สังคม ประเทศ และ
ภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีป
เอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีป
อเมริกา ทวีปยุโรป และ
ทวีปอัฟริกา เพื่อน ามา
วิเคราะห์ขยายอาชีพ

2.การขยายอาชีพในชุมชน
ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป
ได้แก่ ทวีปเอเซีย  ทวีป
ออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา
ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา

- งานอาชีพด้านเกษตรกรรม
- งานอาชีพด้านอุตสาหกรรม
- งานอาชีพด้าน

พาณิชยกรรม 
- งานอาชีพด้านความคิด

สร้างสรรค์ 
- งานอาชีพด้านอ านวยการ

และอาชีพเฉพาะ 
3.อธิบายการจัดการในงาน
อาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ
และภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีป
เอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีป
อเมริกา ทวีปยุโรป และ
ทวีปอัฟริกา เพื่อน ามา
วิเคราะห์ในการขยายอาชีพ

3.การขยายกระบวนการจัดการ
งานอาชีพในชุมชน สังคม
ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป
ได้แก่ ทวีปเอเซีย
ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา
ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา
   3.1 การจัดการการผลิต 

- การวางแผน
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รำยละเอียดค ำอธิบำยรำยวิชำ อช31001 ช่องทำงกำรขยำยอำชีพ จ ำนวน 2 หน่วยกิต
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ
มีความรู้  ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีในงานอาชีพ วิเคราะห์ลักษณะงาน ขอบข่ายงานอาชีพใน

ชุมชนสังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และ
ทวีปอัฟริกา ที่เหมาะสมกับศักยภาพของตน และสอดคล้องกับชุมชนเพื่อการขยายอาชีพ

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหำ จ ำนวน
(ชั่วโมง)

1 การงานอาชีพ 1.อธิบายความส าคัญ และ
ความจ าเป็นในการขยายอาชีพ

1.ความส าคัญ และความจ าเป็น
ในการขยายอาชีพ

50

2.อธิบายลักษณะขอบข่าย
กระบวนการผลิตงานอาชีพใน
ชุมชน สังคม ประเทศ และ
ภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีป
เอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีป
อเมริกา ทวีปยุโรป และ
ทวีปอัฟริกา เพื่อน ามา
วิเคราะห์ขยายอาชีพ

2.การขยายอาชีพในชุมชน 
ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป 
ได้แก่ ทวีปเอเซีย  ทวีป
ออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา
ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา

- งานอาชีพด้านเกษตรกรรม
- งานอาชีพด้านอุตสาหกรรม
- งานอาชีพด้าน

พาณิชยกรรม
- งานอาชีพด้านความคิด

สร้างสรรค์
- งานอาชีพด้านอ านวยการ

และอาชีพเฉพาะ
3.อธิบายการจัดการในงาน
อาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ 
และภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีป
เอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีป
อเมริกา ทวีปยุโรป และ
ทวีปอัฟริกา เพื่อน ามา
วิเคราะห์ในการขยายอาชีพ

3.การขยายกระบวนการจัดการ
งานอาชีพในชุมชน สังคม 
ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป 
ได้แก่ ทวีปเอเซีย 
ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา 
ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา

3.1 การจัดการการผลิต
- การวางแผน

268

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
จาํนวน 

(ชั่วโมง) 

4.อธิบายคุณธรรม จริยธรรม

ในการขยายอาชีพ

5.อธิบายการอนุรักษพลังงาน

และสิง่แวดลอมในการขยาย

อาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ

และภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีป

- การจัดทําโครงการ

- การใชวัสดุอุปกรณ

- การใชแรงงาน

- การใชสถานที่

- การใชทุน

ฯลฯ

3.2 การจัดการการตลาด 

- การกําหนดทิศทาง

การตลาด

- การหาความตองการของ

ตลาด 

- การขนสง

- การขาย

- การกําหนดราคาขาย

- การทําบัญชีประเภท

ตางๆ 

        ฯลฯ 

4.คณุธรรม จริยธรรม

- ความรับผิดชอบ

- การประหยัด

- การอดออม

- ความสะอาด

- ความประณีต

- ความขยัน

- ความซื่อสัตย

           ฯลฯ 

5.การอนุรักษพลังงาน และ

สิ่งแวดลอมในการขยายอาชีพ

ในชุมชน สังคม ประเทศ และ

ภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีป
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหำ จ ำนวน 
(ชั่วโมง) 

เอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีป
อเมริกา ทวีปยุโรป และทวีป 
อัฟริกา 

เอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีป
อเมริกา ทวีปยุโรป และ
ทวีปอัฟริกา 

2 ช่องทางการขยาย
อาชีพ 

1.อธิบายความจ าเป็นในการ
มองเห็นช่องทางในการขยาย
อาชีพได้อย่างเหมาะสมกับ
ตนเอง

1.ความจ าเป็นในการมองเห็น
ช่องทางการประกอบอาชีพ

20 

2.ศึกษาอาชีพในชุมชน สังคม
ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป
ได้แก่ ทวีปเอเซีย  ทวีป
ออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีป
ยุโรป และทวีปอัฟริกา เพื่อ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ใน
การขยายอาชีพ

3.ก าหนดวิธีการและขั้นตอน
การขยายอาชีพโดยพิจารณา
ความเป็นไปได้ของการขยาย
อาชีพ พร้อมทั้งให้เหตุผลใน
การขยายอาชีพที่เลือก

2.ความเป็นไปได้ในการขยาย
อาชีพ

- การลงทุน
- การตลาด
- กระบวนการผลิต
- การขนส่ง
- การบรรจุหีบห่อ
- การแปรรูป
- ผลกระทบต่อชุมชน และ
สภาพแวดล้อม

- ความรู้ความ สามารถ
ฯลฯ

3.การก าหนดวิธีการและ
ขั้นตอนการขยายอาชีพพร้อม
ให้เหตุผล

3 การตัดสินใจเลือก
ขยายอาชีพ 

1.ตัดสินใจเลือกขยายอาชีพ
ตามศักยภาพ 5 ด้านได้แก่ 
ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ
พื้นที่  ศักยภาพของพื้นที่ตาม
ลักษณะภูมิอากาศ   ศักยภาพ

1.การตัดสินใจเลือกขยายอาชีพ
ตามศักยภาพ 5 ด้านได้แก่ 
ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ
พื้นที่  ศักยภาพของพื้นที่ตาม
ลักษณะภูมิอากาศ   ศักยภาพ

10 
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหำ จ ำนวน
(ชั่วโมง)

ของภูมปิระเทศและท าเลที่ตั้ง
ของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของ
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
และวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ในแต่ละพื้นที่ได้เหมาะสมกับ
ตนเอง

ของภูมปิระเทศและท าเลที่ตั้ง
ของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของ
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ
วิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ในแต่ละพื้นที่



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)

293 

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหำ จ ำนวน
(ชั่วโมง)

เอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีป
อเมริกา ทวีปยุโรป และทวีป
อัฟริกา

เอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีป
อเมริกา ทวีปยุโรป และ
ทวีปอัฟริกา

2 ช่องทางการขยาย
อาชีพ

1.อธิบายความจ าเป็นในการ
มองเห็นช่องทางในการขยาย
อาชีพได้อย่างเหมาะสมกับ
ตนเอง

1.ความจ าเป็นในการมองเห็น
ช่องทางการประกอบอาชีพ

20

2.ศึกษาอาชีพในชุมชน สังคม 
ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป 
ได้แก่ ทวีปเอเซีย  ทวีป
ออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีป
ยุโรป และทวีปอัฟริกา เพื่อ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ใน
การขยายอาชีพ

3.ก าหนดวิธีการและขั้นตอน
การขยายอาชีพโดยพิจารณา
ความเป็นไปได้ของการขยาย
อาชีพ พร้อมทั้งให้เหตุผลใน
การขยายอาชีพที่เลือก

2.ความเป็นไปได้ในการขยาย
อาชีพ

- การลงทุน
- การตลาด
- กระบวนการผลิต
- การขนส่ง
- การบรรจุหีบห่อ
- การแปรรูป
- ผลกระทบต่อชุมชน และ
สภาพแวดล้อม

- ความรู้ความ สามารถ
ฯลฯ

3.การก าหนดวิธีการและ
ขั้นตอนการขยายอาชีพพร้อม
ให้เหตุผล

3 การตัดสินใจเลือก
ขยายอาชีพ

1.ตัดสินใจเลือกขยายอาชีพ
ตามศักยภาพ 5 ด้านได้แก่ 
ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ
พื้นที่  ศักยภาพของพื้นที่ตาม
ลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพ

1.การตัดสินใจเลือกขยายอาชีพ
ตามศักยภาพ 5 ด้านได้แก่ 
ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ
พื้นที่  ศักยภาพของพื้นที่ตาม
ลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพ

10
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหำ จ ำนวน 
(ชั่วโมง) 

ของภูมปิระเทศและท าเลที่ตั้ง
ของแต่ละพื้นที่   ศักยภาพของ
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
และวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่  
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ในแต่ละพื้นที่ได้เหมาะสมกับ
ตนเอง 

ของภูมปิระเทศและท าเลที่ตั้ง
ของแต่ละพื้นที่   ศักยภาพของ
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ
วิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่  
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ในแต่ละพื้นที่  



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ อช31002 ทักษะกำรขยำยอำชีพ จ ำนวน 4 หน่วยกิต 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจทักษะ ในการขยายอาชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานความรู้ ใน

กระบวนการผลิต กระบวนการตลาด ที่ใช้นวตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา

2. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดท าแผนงาน และโครงการ เพื่อขยายอาชีพเข้าสู่ตลาดการ
แข่งขัน ตามศักยภาพ 5 ด้านได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่  ศักยภาพ
ของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ   ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่
ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่  ศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ในแต่ละพื้นที่ และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสู่ความมั่นคง

ศึกษำและฝึกทักษะเกี่ยวกับทักษะอำชีพที่ต้องกำรขยำยอำชีพ ดังนี้คือ 
ความจ าเป็นในการฝึกทักษะอาชีพ เพื่อการขยายอาชีพ กระบวนการผลิต กระบวนการตลาด ที่ใช้

นวัตกรรม เทคโนโลยี ความหมาย ความส าคัญของการจัดการอาชีพ เพื่ อการขยายอาชีพ และระบบการ
จัดการเพื่อการขยายอาชีพที่ตัดสินใจเลือก แหล่งเรียนรู้ในการฝึก การตัดสินใจเลือกแหล่งและวิธีการฝึก การ
บันทึกรายงาน การฝึกทักษะการขยายอาชีพโดยพัฒนาต่อยอด และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา และค านึงถึงความ
หลากหลายทางชีวภาพ  

ควำมหมำย ความส าคัญของการจัดท าและหรือปรับปรุงการจัดการอาชีพ 
กำรท ำแผนธุรกิจ แผนธุรกิจเป็นแผนแม่บทในการประกอบการงานอาชีพของทุกคนในครอบครัว 

ชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการในการระดมความคิดจากการวิเคราะห์ชุมชนที่ก าหนดด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
รายได้ ค่านิยมของชุมชน ตามศักยภาพ 5 ด้านได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่  
ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ   ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่   ศักยภาพ
ของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่  ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่และ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสู่ความมั่นคงเป็นผลส าเร็จ โดยก าหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์ การ
ด าเนินงานที่จะด าเนินการไปตามแผนธุรกิจ 

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพ 5 ด้านได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติใน
แต่ละพื้นที่  ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ    ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละ
พื้นที่   ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่  ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ใน
แต่ละพื้นที่และจัดการเกี่ยวกับผลการด าเนินการในอดีตที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลา 3-5 ปี จนถึงปัจจุบันเน้น
ยอดขายของประเภทสินค้า ค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลก าไร วิเคราะห์คู่แข่งขัน วิเคราะห์ส่วนครองตลาดสัมพันธ์ 
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วิเคราะห์สมรรถนะของธุรกิจ วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกด้านโอกาสและอุปสรรค ว่าประเด็นใดจะทาให้เกิดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพต้องจัดการ
แก้ปัญหาความเสี่ยงนั้น เพื่อความมั่นคงของอาชีพ 

กำรขับเคลื่อนแผนธุรกิจ เป็นการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสู่ความสาเร็จ โดยการวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของแผนปฏิบัติการ การพัฒนาแผนปฏิบัติการ การจัดการความรู้ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสู่
ความส าเร็จ

กำรจัดกำรกำรผลิต เป็นการจัดการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานตามความต้องการ
ของตลาด การใช้นวตกรรม เทคโนโลยีในการผลิต การลดต้นทุนการผลิตหรือการบริการ

กำรจัดกำรกำรตลำด เป็นการนาผลผลิตเข้าสู่ตลาด ซึ่ งดาเนินการโดยการโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การวิจัยตลาด การส่งเสริมการขาย การจัดท าข้อมูลฐานลูกค้า ความสามารถกระจายสินค้าให้
ถึงลูกค้า

บัญชีธุรกิจ บัญชีธุรกิจจะเป็นตัวควบคุมการด าเนินการด้านธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ บัญชีธุรกิจควร
มีบัญชีเกี่ยวกับรายได้ – ก าไร – รายจ่าย สภาพคล่องทางการเงิน หนี้สูญ ต้นทุนทางการเงิน สินทรัพย์ –
หนี้สิน และการลงทุน

ปฏิบัติกำร จัดท าแผนและวางระบบพัฒนาธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน

กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
สารวจ วิเคราะห์ทักษะที่จ าเป็นต่อการขยายอาชีพแหล่งฝึกและวิธีการฝึกกระบวนการผลิต 

กระบวนการตลาด นวัตกรรม เทคโนโลยี การถอดบทเรียนจากการฝึกทักษะเพื่อการขยายอาชีพโดยการ
พัฒนาต่อยอด ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาและค านึงความหลากหลายทางชีวภาพ

เป็นการศึกษาปฏิบัติจริงด้วยการท าแผนธุรกิจของชุมชน หรือของผู้เรียนตามแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความเสี่ยง การขับเคลื่อนแผนธุรกิจ การจัดการผลิต การจัดการตลาด บัญชี
ธุรกิจ อาจสร้างสถานการณ์จ าลองขึ้นมา หรือพาไปศึกษาของจริง เพื่อฝึกปฏิบัติและน าแผนปฏิบัติการต่างๆ
เข้าสู่วิถีชีวิต หรือด าเนินการจริงตามวิถีชีวิต เพื่อผู้เรียนจะเกิดความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ
ธุรกิจอย่างแท้จริง

กำรวัดและประเมินผล  
ประเมินจากสภาพจริงจากผลงานการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้การจัดท าแผน และโครงการขยาย

ธุรกิจ



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ อช31002 ทักษะกำรขยำยอำชีพ จ ำนวน 4 หน่วยกิต
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ
1. มีความรู้ ความเข้าใจทักษะ ในการขยายอาชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานความรู้ ใน

กระบวนการผลิต กระบวนการตลาด ที่ใช้นวตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา

2. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดท าแผนงาน และโครงการ เพื่อขยายอาชีพเข้าสู่ตลาดการ
แข่งขัน ตามศักยภาพ 5 ด้านได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่  ศักยภาพ
ของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ   ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่
ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ในแต่ละพื้นที่ และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสู่ความมั่นคง

ศึกษำและฝึกทักษะเกี่ยวกับทักษะอำชีพที่ต้องกำรขยำยอำชีพ ดังนี้คือ
ความจาเป็นในการฝึกทักษะอาชีพ เพื่อการขยายอาชีพ กระบวนการผลิต กระบวนการตลาด ที่ใช้

นวัตกรรม เทคโนโลยี ความหมาย ความส าคัญของการจัดการอาชีพ เพื่ อการขยายอาชีพ และระบบการ
จัดการเพื่อการขยายอาชีพที่ตัดสินใจเลือก แหล่งเรียนรู้ในการฝึก การตัดสินใจเลือกแหล่งและวิธีการฝึก การ
บันทึกรายงาน การฝึกทักษะการขยายอาชีพโดยพัฒนาต่อยอด และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา และค านึงถึงความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

ควำมหมำย ความส าคัญของการจัดท าและหรือปรับปรุงการจัดการอาชีพ
กำรทำแผนธุรกิจ แผนธุรกิจเป็นแผนแม่บทในการประกอบการงานอาชีพของทุกคนในครอบครัว

ชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการในการระดมความคิดจากการวิเคราะห์ชุมชนที่ก าหนดด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
รายได้ ค่านิยมของชุมชน ตามศักยภาพ 5 ด้านได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่  
ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพ
ของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่และ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสู่ความมั่นคงเป็นผลสาเร็จ โดยก าหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์ การ
ด าเนินงานที่จะด าเนินการไปตามแผนธุรกิจ

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพ 5 ด้านได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติใน
แต่ละพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละ
พื้นที่  ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ใน
แต่ละพื้นที่และจัดการเกี่ยวกับผลการดาเนินการในอดีตท่ีผ่านมาในช่วงระยะเวลา 3-5 ปี จนถึงปัจจุบันเน้น
ยอดขายของประเภทสินค้า ค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลกาไร วิเคราะห์คู่แข่งขัน วิเคราะห์ส่วนครองตลาดสัมพันธ์

296 

วิเคราะห์สมรรถนะของธุรกิจ วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกด้านโอกาสและอุปสรรค ว่าประเด็นใดจะท าให้เกิดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพต้องจัดการ
แก้ปัญหาความเสี่ยงนั้น เพื่อความมั่นคงของอาชีพ  

กำรขับเคลื่อนแผนธุรกิจ เป็นการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสู่ความส าเร็จ โดยการวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของแผนปฏิบัติการ การพัฒนาแผนปฏิบัติการ การจัดการความรู้ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสู่
ความส าเร็จ 

กำรจัดกำรกำรผลิต เป็นการจัดการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานตามความต้องการ
ของตลาด การใช้นวตกรรม เทคโนโลยีในการผลิต การลดต้นทุนการผลิตหรือการบริการ 

กำรจัดกำรกำรตลำด เป็นการน าผลผลิตเข้าสู่ตลาด ซึ่ งด า เนินการโดยการโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การวิจัยตลาด การส่งเสริมการขาย การจัดท าข้อมูลฐานลูกค้า ความสามารถกระจายสินค้าให้
ถึงลูกค้า 

บัญชีธุรกิจ บัญชีธุรกิจจะเป็นตัวควบคุมการด าเนินการด้านธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ บัญชีธุรกิจควร
มีบัญชีเกี่ยวกับรายได้ – ก าไร – รายจ่าย สภาพคล่องทางการเงิน หนี้สูญ ต้นทุนทางการเงิน สินทรัพย์ – 
หนี้สิน และการลงทุน 

ปฏิบัติกำร จัดท าแผนและวางระบบพัฒนาธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน 

กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้  
ส ารวจ วิเคราะห์ทักษะที่จ าเป็นต่อการขยายอาชีพแหล่งฝึกและวิธีการฝึกกระบวนการผลิต 

กระบวนการตลาด นวัตกรรม เทคโนโลยี การถอดบทเรียนจากการฝึกทักษะเพื่อการขยายอาชีพโดยการ
พัฒนาต่อยอด ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาและค านึงความหลากหลายทางชีวภาพ 

 เป็นการศึกษาปฏิบัติจริงด้วยการท าแผนธุรกิจของชุมชน หรือของผู้เรียนตามแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความเสี่ยง การขับเคลื่อนแผนธุรกิจ การจัดการผลิต การจัดการตลาด บัญชี
ธุรกิจ อาจสร้างสถานการณ์จ าลองขึ้นมา หรือพาไปศึกษาของจริง เพื่อฝึกปฏิบัติและน าแผนปฏิบัติการต่างๆ 
เข้าสู่วิถีชีวิต หรือด าเนินการจริงตามวิถีชีวิต เพื่อผู้เรียนจะเกิดความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ
ธุรกิจอย่างแท้จริง 

กำรวัดและประเมินผล  
ประเมินจากสภาพจริงจากผลงานการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้การจัดท าแผน และโครงการขยาย

ธุรกิจ 
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รำยละเอียดค ำอธิบำยรำยวิชำ อช31002 ทักษะกำรขยำยอำชีพ จ ำนวน 4 หน่วยกิต 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจทักษะ ในอาชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานความรู้ ในกระบวนการ

ผลิตกระบวนการตลาด ที่ใช้นวตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาต่อยอด
และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 

2. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดท าแผนงาน และโครงการ เพื่อขยายอาชีพเข้าสู่ตลาดการ
แข่งขัน ตามศักยภาพ 5 ด้านได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่  ศักยภาพของพื้นที่ตาม
ลักษณะภูมิอากาศ   ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่   ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่  ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่ และแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสู่ความมั่นคง 

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหำ จ ำนวน 
(ชั่วโมง) 

1 ทักษะในการขยาย
อาชีพ 

1. อธิบายความจ าเป็นในการฝึก
ทักษะอาชีพ กระบวนการผลิต
กระบวนการตลาดที่ใช้
นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อการ
ขยายอาชีพ
2.อธิบายความหมาย ความส าคัญ
ของการจัดการอาชีพ และระบบ
การจัดการ เพื่อการขยายอาชีพ
โดยพัฒนาต่อยอด ประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญา และค านึงถึงความ
หลากหลายทางชีวภาพ

1. ความจ าเป็นในการฝึกทักษะ
อาชีพ กระบวนการผลิต
กระบวนการตลาดที่ใช้     
นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อการ
ขยายอาชีพ
2. ความหมาย ความส าคัญของ
การจัดการอาชีพ และระบบ
การจัดการ
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3. ส ารวจแหล่งเรียนรู้ และ
สถานที่ฝึกทักษะในการขยาย
อาชีพ

3. แหล่งเรียนรู้ และสถานที่ฝึก
อาชีพ

4. วางแผนในการฝึกทักษะอาชีพ
โดยพัฒนาต่อยอด ประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญา และค านึงถึงความ
หลากหลายทางชีวภาพ

4. การวางแผนโดยก าหนดสิ่ง
ต่างๆดังนี้

- ความรู้และทักษะที่ต้องฝึก
- วิธีการฝึก
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหำ จ ำนวน
(ชั่วโมง)

5.ฝึกทักษะอาชีพตามแผนที่
ก าหนดไว้ได้โดยมีการบันทึก
ขั้นตอนการฝึกทุกขั้นตอน

- แหล่งฝึก
- วัน เวลาในการฝึก

ฯลฯ
5.การฝึกทักษะอาชีพ

- การจดบันทึก
- ปัญหาและการแก้ปัญหา
- ข้อเสนอแนะ

ฯลฯ
2 การท าแผนธุรกิจ  

เพื่อการขยายอาชีพ
1.วิเคราะห์ชุมชน
โดยการระดมความคิดเห็นของ
คนในชุมชน และก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ รายได้ ค่านิยม
ของชุมชน เป้าหมาย และกลยุทธ์
ตามศักยภาพ 5 ด้านได้แก่ 
ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในแต่ละพื้นที่  ศักยภาพของ
พื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ
ศักยภาพของภูมิประเทศและ
ท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่
ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละ
พื้นที่ ศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ในแต่ละพื้นที่ และแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.วางแผนปฏิบัติการ

1.การวิเคราะห์ชุมชน
- จุดแข็ง
- จุดอ่อน
- โอกาส
- อุปสรรค

ตามศักยภาพ 5 ด้านได้แก่ 
ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ
พื้นที่  ศักยภาพของพื้นที่ตาม
ลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพ
ของภูมปิระเทศและท าเลที่ตั้ง
ของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของ
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ
วิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ในแต่ละพื้นที่
2.การก าหนดวิสัยทัศน์    พันธ
กิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ ในการ
ก าหนดแผนขยายธุรกิจของ
ชุมชน
3.การวางแผนปฏิบัติการ

5
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รำยละเอียดค ำอธิบำยรำยวิชำ อช31002 ทักษะกำรขยำยอำชีพ จ ำนวน 4 หน่วยกิต
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ
1. มีความรู้ ความเข้าใจทักษะ ในอาชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานความรู้ ในกระบวนการ

ผลิตกระบวนการตลาด ที่ใช้นวตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาต่อยอด
และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา

2. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดท าแผนงาน และโครงการ เพื่อขยายอาชีพเข้าสู่ตลาดการ
แข่งขัน ตามศักยภาพ 5 ด้านได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่  ศักยภาพของพื้นที่ตาม
ลักษณะภูมิอากาศ   ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่  ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่ และแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสู่ความมั่นคง

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหำ จ ำนวน
(ชั่วโมง)

1 ทักษะในการขยาย
อาชีพ

1. อธิบายความจ าเป็นในการฝึก
ทักษะอาชีพ กระบวนการผลิต 
กระบวนการตลาดที่ใช้
นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อการ
ขยายอาชีพ
2.อธิบายความหมาย ความส าคัญ
ของการจัดการอาชีพ และระบบ
การจัดการ เพื่อการขยายอาชีพ
โดยพัฒนาต่อยอด ประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญา และค านึงถึงความ
หลากหลายทางชีวภาพ

1. ความจ าเป็นในการฝึกทักษะ
อาชีพ กระบวนการผลิต 
กระบวนการตลาดที่ใช้     
นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อการ
ขยายอาชีพ
2. ความหมาย ความส าคัญของ
การจัดการอาชีพ และระบบ
การจัดการ
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3. ส ารวจแหล่งเรียนรู้ และ
สถานที่ฝึกทักษะในการขยาย
อาชีพ

3. แหล่งเรียนรู้ และสถานที่ฝึก
อาชีพ

4. วางแผนในการฝึกทักษะอาชีพ
โดยพัฒนาต่อยอด ประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญา และค านึงถึงความ
หลากหลายทางชีวภาพ

4. การวางแผนโดยก าหนดสิ่ง
ต่างๆดังนี้

- ความรู้และทักษะที่ต้องฝึก
- วิธีการฝึก
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหำ จ ำนวน 
(ชั่วโมง) 

5.ฝึกทักษะอาชีพตามแผนที่
ก าหนดไว้ได้โดยมีการบันทึก
ขั้นตอนการฝึกทุกขั้นตอน

- แหล่งฝึก
- วัน เวลาในการฝึก

               ฯลฯ 
5.การฝึกทักษะอาชีพ

- การจดบันทึก
- ปัญหาและการแก้ปัญหา
- ข้อเสนอแนะ

             ฯลฯ 
2 การท าแผนธุรกิจ  

เพื่อการขยายอาชีพ 
1.วิเคราะห์ชุมชน
โดยการระดมความคิดเห็นของ
คนในชุมชน และก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ รายได้ ค่านิยม
ของชุมชน เป้าหมาย และกลยุทธ์
ตามศักยภาพ 5 ด้านได้แก่ 
ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในแต่ละพื้นที่  ศักยภาพของ
พื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ
ศักยภาพของภูมิประเทศและ
ท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่
ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละ
พื้นที่  ศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ในแต่ละพื้นที่ และแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.วางแผนปฏิบัติการ

1.การวิเคราะห์ชุมชน
- จุดแข็ง
- จุดอ่อน
- โอกาส
- อุปสรรค

ตามศักยภาพ 5 ด้านได้แก่ 
ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ
พื้นที่  ศักยภาพของพื้นที่ตาม
ลักษณะภูมิอากาศ   ศักยภาพ
ของภูมปิระเทศและท าเลที่ตั้ง
ของแต่ละพื้นที่   ศักยภาพของ
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ
วิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่  
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ในแต่ละพื้นที่ 
2.การก าหนดวิสัยทัศน์    พันธ
กิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ ในการ
ก าหนดแผนขยายธุรกิจของ
ชุมชน
3.การวางแผนปฏิบัติการ

5 
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหำ จ ำนวน 
(ชั่วโมง) 

3 การจัดการความเสี่ยง 1. รู้และเข้าใจหลักการและ
ขั้นตอนการจัดการ ความเสี่ยง
2.วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงทาง
ธุรกิจ
3. วางแผนการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Planning)

การจัดการความเสี่ยง (Risk 
Management) 
1.ความหมาย
2.องค์ประกอบการจัดการ
ความเสี่ยง
3.การ วิเคราะห์ปัจจัยความ
เสี่ยงทางธุรกิจ
4. การประเมินความเสี่ยง
5.การก าหนดมาตรการแก้ไข
และป้องกันความเสี่ยง
6. การ ประเมินผลของ
มาตรการแก้ไขและป้องกัน
7. การวางแผนการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management
Planning
8. การติดตามประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยง

10 

4 การจัดการการผลิต
หรือการบริการ 

1.จัดการเกี่ยวกับการควบคุม
คุณภาพ
2.อธิบายวิธีการใช้นวตกรรม
เทคโนโลยีในการผลิต
3.อธิบายขั้นตอนการลดต้นทุน
การผลิตหรือการบริการ
4.จัดท าแผนการผลิตหรือการ
บริการ

1.การจัดการเกี่ยวกับการ
ควบคุมคุณภาพ
2.การใช้นวตกรรมเทคโนโลยี
ในการผลิต
3.การลดต้นทุนการผลิตหรือ
การบริการ
4.การจัดท าแผนปฏิบัติการ

5 

5 การจัดการการตลาด 1.จัดการการตลาดเพื่อน าผลผลิต
เข้าสู่ตลาด

1.การจัดการการตลาด
- การโฆษณา
- การประชาสัมพันธ์
- การวิจัยตลาด
- การส่งเสริมการขาย

5 
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหำ จ ำนวน
(ชั่วโมง)

2.จัดท าแผนการจัดการการตลาด

- การท าข้อมูลฐานลูกค้า
- การกระจายสินค้า

2.การจัดท าแผนปฏิบัติการ
6 บัญชีธุรกิจ 1.อธิบายความส าคัญในการท า

บัญชีธุรกิจ 
2.บอกประเภทของบัญชีประเภท
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

1.ความส าคัญในการท าบัญชี
ธุรกิจ
2.ประเภทของบัญชีธุรกิจ

- ขั้นตอนการท าบัญชี
ประเภทต่างๆ

- บัญชีรับ-จ่าย
- บัญชีหนี้สิน
- บัญชีการเงิน
- บัญชีสินทรัพย์

ฯลฯ

30

7 การขับเคลื่อนธุรกิจ 
เพื่อขยายอาชีพ

1.วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
แผนปฏิบัติการในการขยายธุรกิจ

2.พัฒนาแผนปฏิบัติการการขยาย
ธุรกิจ 
3.อธิบายขั้นตอนการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการเพื่อการขยาย
ธุรกิจ 

1.การวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของแผนปฏิบัติการในการ
ขยายธุรกิจ
2.แผนปฏิบัติการขยายธุรกิจ

3.ขั้นตอนการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการเพื่อการขยาย
ธุรกิจ

15

8 โครงการขยายอาชีพ 1.อธิบายความส าคัญของการท า
โครงการขยายอาชีพ

1.ความส าคัญของโครงการ 10

2.เขียนโครงการ 2.ขั้นตอนการเขียนโครงการ
3.เขียนแผนปฏิบัติการ 3.การเขียนแผนปฏิบัติการ
4.ตรวจสอบโครงการได้ถูกต้อง 
และเหมาะสม

4.การตรวจสอบโครงการ
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหำ จ ำนวน
(ชั่วโมง)

3 การจัดการความเสี่ยง 1. รู้และเข้าใจหลักการและ
ขั้นตอนการจัดการ ความเสี่ยง
2.วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงทาง
ธุรกิจ  
3. วางแผนการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Planning)

การจัดการความเสี่ยง (Risk 
Management)
1.ความหมาย
2.องค์ประกอบการจัดการ
ความเสี่ยง
3.การ วิเคราะห์ปัจจัยความ
เสี่ยงทางธุรกิจ   
4. การประเมินความเสี่ยง 
5.การก าหนดมาตรการแก้ไข
และป้องกันความเสี่ยง
6. การ ประเมินผลของ
มาตรการแก้ไขและป้องกัน
7. การวางแผนการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management 
Planning
8. การติดตามประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยง

10

4 การจัดการการผลิต
หรือการบริการ

1.จัดการเกี่ยวกับการควบคุม
คุณภาพ 
2.อธิบายวิธีการใช้นวตกรรม
เทคโนโลยีในการผลิต 
3.อธิบายขั้นตอนการลดต้นทุน
การผลิตหรือการบริการ
4.จัดท าแผนการผลิตหรือการ
บริการ 

1.การจัดการเกี่ยวกับการ
ควบคุมคุณภาพ
2.การใช้นวตกรรมเทคโนโลยี
ในการผลิต
3.การลดต้นทุนการผลิตหรือ
การบริการ
4.การจัดท าแผนปฏิบัติการ

5

5 การจัดการการตลาด 1.จัดการการตลาดเพื่อน าผลผลิต
เข้าสู่ตลาด 

1.การจัดการการตลาด
- การโฆษณา
- การประชาสัมพันธ์
- การวิจัยตลาด
- การส่งเสริมการขาย

5
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหำ จ ำนวน 
(ชั่วโมง) 

2.จัดท าแผนการจัดการการตลาด

- การท าข้อมูลฐานลูกค้า
- การกระจายสินค้า

2.การจัดท าแผนปฏิบัติการ
6 บัญชีธุรกิจ 1.อธิบายความส าคัญในการท า

บัญชีธุรกิจ
2.บอกประเภทของบัญชีประเภท
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

1.ความส าคัญในการท าบัญชี
ธุรกิจ
2.ประเภทของบัญชีธุรกิจ

- ขั้นตอนการท าบัญชี
ประเภทต่างๆ 

- บัญชีรับ-จ่าย
- บัญชีหนี้สิน
- บัญชีการเงิน
- บัญชีสินทรัพย์
         ฯลฯ 
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7 การขับเคลื่อนธุรกิจ 
เพื่อขยายอาชีพ 

1.วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
แผนปฏิบัติการในการขยายธุรกิจ

2.พัฒนาแผนปฏิบัติการการขยาย
ธุรกิจ
3.อธิบายขั้นตอนการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการเพื่อการขยาย
ธุรกิจ

1.การวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของแผนปฏิบัติการในการ
ขยายธุรกิจ
2.แผนปฏิบัติการขยายธุรกิจ

3.ขั้นตอนการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการเพื่อการขยาย
ธุรกิจ

15 

8 โครงการขยายอาชีพ 1.อธิบายความส าคัญของการท า
โครงการขยายอาชีพ

1.ความส าคัญของโครงการ 10 

2.เขียนโครงการ 2.ขั้นตอนการเขียนโครงการ
3.เขียนแผนปฏิบัติการ 3.การเขียนแผนปฏิบัติการ
4.ตรวจสอบโครงการได้ถูกต้อง
และเหมาะสม

4.การตรวจสอบโครงการ
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ อช31003 พัฒนำอำชีพให้มีควำมมั่นคง จ ำนวน 2 หน่วยกิต 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ 
มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพ ให้มีผลิตภัณฑ์หรืองานบริการ สร้างรายได้พอเพียงต่อการ

ด ารงชีวิต มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ 

ศึกษำ และฝึกทักษะเกี่ยวกับกำรพัฒนำอำชีพ เพื่อให้มีควำมมั่นคง ดังนี้ คือ 
ควำมหมำย ความส าคัญ ความจ าเป็นในการพัฒนาอาชีพ 
ศักยภำพธุรกิจของตนเอง ชุมชน  ความจ าเป็นและคุณค่าของการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ 

การวิเคราะห์ต าแหน่งธุรกิจ (ระยะเร่ิมต้น ระยะสร้างตัว ระยะทรงตัว ระยะตกต่ าหรือสูงขึ้น) การวิเคราะห์
ธุรกิจตามศักยภาพ 5 ด้านได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่  ศักยภาพของพื้นที่ตาม
ลักษณะภูมิอากาศ   ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่   ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่  ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่บนเส้นทางของเวลา 

กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรตลำด   การก าหนดทิศทางการตลาด การก าหนดเป้าหมายการตลาด 
การก าหนดกลยุทธ์สู่เป้าหมายบนพื้นฐานศักยภาพธุรกิจที่เป็นอยู่ การวิเคราะห์กลยุทธ์ก าหนดกิจกรรม  
แผนการพัฒนาการตลาด 

กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรผลิตหรือกำรบริกำร  การก าหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการ การ
วิเคราะห์ทุนปัจจัยการผลิตหรือการบริการ การก าหนดเป้าหมายการผลิตหรือการบริการ การก าหนดแผน
กิจกรรม พัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการ 

กำรพัฒนำธุรกิจเชิงรุก   ความจ า เป็นและคุณค่าของธุรกิจเชิงรุก การแทรกความนิยมเข้าสู่  
ความต้องการแท้จริงของผู้บริโภค รูปลักษณ์คุณภาพใหม่ เพิ่มช่องทางเข้าถึงลูกค้า 

ปฏิบัติกำร จัดท าแผน และโครงการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 

กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้   
 เป็นการศึกษาปฏิบัติจริงด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ การจัดท าแผนพัฒนาการตลาด การจัดท า

แผนพัฒนาการผลิต การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ อาจสร้างสถานการณ์จ าลอง
ขึ้นมา หรือพาไปศึกษาของจริง เพื่อฝึกปฏิบัติและน าแผนปฏิบัติการต่าง ๆ เข้าสู่วิถีชีวิต หรือด าเนินการจริง
ตามวิถีชีวิต เพื่อผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สามารถพัฒนาอาชีพของตน หรือชุมชน ให้มีความมั่นคง  (พออยู่ พอ
กิน มีรายได้ มีการออม และมีทุนในการขยายอาชีพ) 

302 

กำรวัดและประเมินผล
ประเมินจากสภาพจริงจากผลงานการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ การจัดทาแผนและโครงการพัฒนา

อาชีพให้มีความมั่นคง



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)

301 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ อช31003 พัฒนำอำชีพให้มีควำมมั่นคง จ ำนวน 2 หน่วยกิต
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ
มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพ ให้มีผลิตภัณฑ์หรืองานบริการ สร้างรายได้พอเพียงต่อการ

ด ารงชีวิต มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ

ศึกษำ และฝึกทักษะเกี่ยวกับกำรพัฒนำอำชีพ เพื่อให้มีควำมมั่นคง ดังนี้ คือ 
ควำมหมำย ความส าคัญ ความจ าเป็นในการพัฒนาอาชีพ
ศักยภำพธุรกิจของตนเอง ชุมชน ความจ าเป็นและคุณค่าของการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ 

การวิเคราะห์ตาแหน่งธุรกิจ (ระยะเร่ิมต้น ระยะสร้างตัว ระยะทรงตัว ระยะตกต่าหรือสูงขึ้น) การวิเคราะห์
ธุรกิจตามศักยภาพ 5 ด้านได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ตาม
ลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่บนเส้นทางของเวลา

กำรจัดทำแผนพัฒนำกำรตลำด การกาหนดทิศทางการตลาด การกาหนดเป้าหมายการตลาด
การก าหนดกลยุทธ์สู่เป้าหมายบนพื้นฐานศักยภาพธุรกิจที่เป็นอยู่ การวิเคราะห์กลยุทธ์ก าหนดกิจกรรม
แผนการพัฒนาการตลาด

กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรผลิตหรือกำรบริกำร การก าหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการ การ
วิเคราะห์ทุนปัจจัยการผลิตหรือการบริการ การกาหนดเป้าหมายการผลิตหรือการบริการ การกาหนดแผน
กิจกรรม พัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการ

กำรพัฒนำธุรกิจเชิงรุก ความจาเป็นและคุณค่าของธุรกิจเชิงรุก การแทรกความนิยมเข้าสู่
ความต้องการแท้จริงของผู้บริโภค รูปลักษณ์คุณภาพใหม่ เพิ่มช่องทางเข้าถึงลูกค้า

ปฏิบัติกำร จัดท าแผน และโครงการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง

กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
 เป็นการศึกษาปฏิบัติจริงด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ การจัดท าแผนพัฒนาการตลาด การจัดท า

แผนพัฒนาการผลิต การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ อาจสร้างสถานการณ์จ าลอง
ขึ้นมา หรือพาไปศึกษาของจริง เพื่อฝึกปฏิบัติและน าแผนปฏิบัติการต่าง ๆ เข้าสู่วิถีชีวิต หรือด าเนินการจริง
ตามวิถีชีวิต เพื่อผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สามารถพัฒนาอาชีพของตน หรือชุมชน ให้มีความมั่นคง (พออยู่ พอ
กิน มีรายได้ มีการออม และมีทุนในการขยายอาชีพ)

302 

กำรวัดและประเมินผล  
ประเมินจากสภาพจริงจากผลงานการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ การจัดท าแผนและโครงการพัฒนา

อาชีพให้มีความมั่นคง 
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา อช31003 พัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง จํานวน 2 หนวยกิต 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรูระดบั 

มีความรู ความเขาใจในการพัฒนาอาชีพ ใหมีผลิตภัณฑหรืองานบริการ สรางรายไดพอเพียงตอการ

ดํารงชีวิต มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ 

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
จาํนวน 

(ชั่วโมง) 

1 ศักยภาพธุรกิจ 1.อธิบายความหมาย ความสําคัญ

และความจําเปนของการพัฒนา

อาชีพ เพื่อใหมีความมั่นคง

2.อธิบายความจําเปน และคุณคา

ของการวิเคราะหศักยภาพของ

ธุรกิจ

3.วิเคราะหตําแหนงธุรกิจใน

ระยะตาง ๆ

4.วิเคราะหธุรกิจตามศักยภาพ

5 ดานไดแก ศักยภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติในแตละ

พื้นที่  ศักยภาพของพื้นที่ตาม

ลักษณะภูมิอากาศ   ศักยภาพของ

ภูมิประเทศและทําเลที่ต้ังของแต

ละพื้นที่   ศักยภาพของศิลปะ

วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต

ของแตละพื้นที่  ศักยภาพของ

ทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่

บนเสนทางของเวลา

1.ความหมาย ความสําคัญ และ

ความจําเปนของการพัฒนา

อาชีพ

2.ความจําเปนของการวิเคราะห

ศักยภาพธุรกิจ

3.การวิเคราะหตําแหนงธุรกิจ 

- ระยะเร่ิมตน

- ระยะสรางตัว

- ระยะทรงตัว

- ระยะตกตํ่าหรือสูงขึ้น

4.การวิเคราะหธุรกิจตาม

ศักยภาพ 5 ดานไดแก ศักยภาพ

ของทรัพยากรธรรมชาติในแต

ละพื้นที่  ศักยภาพของพื้นที่

ตามลักษณะภูมิอากาศ

ศักยภาพของภูมิประเทศและ

ทําเลที่ต้ังของแตละพื้นที่

ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม

ประเพณีและวิถีชีวิตของแตละ

พื้นที่  ศักยภาพของทรัพยากร

มนุษยในแตละพื้นที่บน

เสนทางของเวลา

20 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)





หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)

สาระทักษะการดำาเนินชีวิต



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)





หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ     

และ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)





หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)

คำาอธิบายรายวิชา

และ

รายละเอียดคำาอธิบายรายวิชาบังคับ

 ระดับประถมศึกษา



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา ทช11003 ศิลปศึกษา จํานวน 2 หนวยกิต   

ระดับประถมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรูระดบั 

รู เขาใจ มีคุณธรรม จริยธรรม ชื่นชม เห็นคุณคาความงาม ความไพเราะ ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ทาง

ทัศนศิลป ดนตรี และนาฏศิลปพื้นบาน สามารถวิเคราะห วิพากษ วิจารณไดอยางเหมาะสม นําการผลิตเครื่อง

ดนตรีพื้นบานไปเปนแนวทางการประกอบอาชีพได 

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
จาํนวน

(ชั่วโมง) 

1  ทัศนศิลปพื้นบาน 1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ

ความเปนมาของทัศนศิลปพื้นบาน

2. อธิบายรูปแบบในการนํา จุด

เสน สี แสง – เงา รูปราง และ

รูปทรงมาจินตนาการสรางสรรค 

ประกอบใหเปนงานทัศนศิลป

พื้นบาน

3.อธิบายรูปแบบและวิวัฒนาการ

ในเร่ืองของงานทัศนศิลปพื้นบาน

ตางๆ

4. อธิบาย วิเคราะห วิพากษ 

วิจารณรูปแบบและความงามของ

งานทัศนศิลปพื้นบานที่เกิดจาก

ความงามตามธรรมชาติ

1. ความหมาย ความสําคัญ ความ

เปนมาของทัศนศิลปพื้นบาน

2. รูปแบบและวิธีการนํา จุด เสน สี 

แสง – เงา รูปรางและรูปทรงมา

จินตนาการสรางสรรคประกอบให

เปนงานทัศนศิลปพื้นบาน

3.รูปแบบและวิวัฒนาการของงาน

ทัศนศิลปพื้นบานในดาน

- จิตรกรรม

- ประติมากรรม

- สถาปตยกรรม

- ภาพพิมพ

4.รูปแบบและความงามของ

ทัศนศิลปพื้นบานกับความงามตาม

ธรรมชาติที่เกี่ยวกับรูปราง รูปทรง

เสน  สี แสง-เงาและจุดของตนไม 

ดอกไม กิ่งไม ใบไม เปลือกไม ตอ

ไม ทะเล แมนํ้า ลําธาร ภูเขา กรวด

หิน ดิน

30 
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
จาํนวน

(ชั่วโมง) 

คุณคาความสําคัญของนาฏศิลป

พื้นบานของภาคตาง ๆ 

ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี\ 

7.อธิบายแนวทางการอนุรักษ 

นาฏศิลปพื้นบาน วัฒนธรรม

ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

พื้นบานของภาค    ตาง ๆ ที่

เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี 

7.การอนุรักษนาฏศิลปพื้นบาน

ของภูมิปญญาทองถิ่น

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

4 อาชีพการผลิต

เคร่ืองดนตรี

พื้นบาน 

1. อธิบายคุณลักษณะของเคร่ือง

ดนตรีพื้นบาน

2. บอกแนวทางการประกอบอาชีพ

ผลิตเคร่ืองดนตรีพื้นบาน

3. ขั้นตอนและวิธีการผลิตเคร่ือง

ดนตรีพืน้บาน

4. สามารถบอกชองทางการ

จําหนาย

1. ลักษณะอาชีพการผลิตเคร่ือง

ดนตรีพื้นบานเชน ขลุย กลองยาว

แคน กลองกบั

2. แนวทางขัน้ตอนและวิธกีารผลติ

เคร่ืองดนตรีพื้นบาน

3. ชองทางการจําหนาย

3 
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คำาอธิบายรายวิชา

และ

รายละเอียดคำาอธิบายรายวิชาบังคับ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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คําอธิบายรายวิชา ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา จาํนวน 2 หนวยกิต    

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

มาตรฐานการเรียนรูระดบั 

รู เขาใจ มีคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติที่ดี มีทักษะในการดูแล และสรางเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพ

ที่ดี ปฏิบัติจนเปนกิจนิสัย หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ ตลอดจนสงเสริมสุขภาพพลานามัยและ

สภาพแวดลอมที่ดีในชุมชน และสามารถเลือกประกอบอาชีพจากการแปรรูปสมนุไพรได 

ศึกษา ฝกปฏิบัติ และประยุกตใช สุขศึกษา พลศึกษา ดังน้ีคือ 

สุขศึกษา พลศึกษา เกีย่วกับเรื่องพัฒนาการของรางกาย การดูแลรักษาสุขภาพ สารอาหารโรคระบาด 

ยาแผนโบราณและสมุนไพร การปองกันสารเสพติด ทักษะชีวิตเพื่อการสื่อสาร เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ  

มีเจตคติที่ดี และสามารถดูแลสุขภาพ พลานามัย สรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพทีดี่  มีสรรถภาพทางกายและ 

ทางจิต ปองกันโรคได ปฏิบัติเปนกิจนิสัย ดํารงสุขภาพทีดี่และประยุกตใชในการดําเนินชีวิตของตนเอง 

ครอบครัว ชุมชนไดอยางเหมาะสม ปลอดภัย มีความสุข มีสวนรวม ในการสงเสริมสุขภาพ พลานามัยและ

สิ่งแวดลอมที่ดีในชุมชน การเลือกประกอบอาชีพจากการแปรรูปสมุนไพรในชุมชน 

การจัดประสบการณการเรียนรู 

ศึกษาเอกสาร สื่อทุกประเภท วิเคราะห อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู ศึกษาจากสภาพจริง สาธิต ทดลอง

ฝกปฏิบัติ คนควา สรุป บันทึก ตรวจสอบ การประเมินตนเอง จัดทําชิ้นงาน/ผลงาน จัดแสดงนิทรรศการ ศึกษาดู

งาน กิจกรรมคาย ฯลฯ   

การวัดและประเมินผล 

ประเมินความรู ความเขาใจ ตรวจสอบ ชิน้งาน/ผลงานและประเมินการปฏิบัติจริง โดยวิธีการทดสอบ 

สังเกต สัมภาษณ ประเมินสภาพจริง  

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง)

2.  อธิบายอันตรายจากการใช้ยา
ประเภทต่าง ๆได้อย่างถูกต้อง

2. อันตรายจากการใช้ยา  

6 การป้องกัน
สารเสพติด

1. อธิบายปัญหา   สาเหตุ  ประเภทและ
ชนิดของสารเสพติด และการป้องกัน
แก้ไข
2. บอกลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติด
3. อธิบายอันตราย  วิธีการป้องกันและ
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อสารเสพติด

1.ปัญหา   สาเหตุ  ประเภทและ
ชนิดของสารเสพติด และการ
ป้องกันแก้ไข
2. ลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติด
3. อันตราย การป้องกันและการ
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
สารเสพติด

6

7 อุบัติเหตุ อุบัติภัย 1. อธิบายปัญหา สาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุ อุบัติภัย และภัยธรรมชาติ

2. วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่จะน าไปสู่
ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3. บอกเทคนิค วิธีการขอความ
ช่วยเหลือและการเอาชีวิตรอดเมื่อเผชิญ
อันตรายและสถานการณ์คับขันได้อย่าง
เหมาะสม
4. อธิบายวิธีการปฐมพยาบาลเมื่อได้รับ
อันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัยได้อย่าง
ถูกต้อง

1. ปัญหา สาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุ อุบัติภัย และภัย
ธรรมชาติ
2. การป้องกันอันตรายและ
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่จะ
น าไปสู่ความไม่ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุ อุบัติภัย และภัย
ธรรมชาติ
3. เทคนิค วิธีการขอความ
ช่วยเหลือและการเอาชีวิตรอด
เมื่อเผชิญอันตรายและ
สถานการณ์คับขัน
4. การปฐมพยาบาลเมื่อได้รับ
อันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย
และภัยธรรมชาติ

12

8 ทักษะชีวิตเพื่อการ
สื่อสาร

1.บอกความหมายและความสาคัญ
ของทักษะชีวิต (Life Skill) ได้ทั้ง
10 ประการ

1.ความหมาย ความส าคัญ ของ
ทักษะชีวิต 10 ประการ

10
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน 
(ชั่วโมง) 

2. อธิบายอันตรายจากการใช้ยา
ประเภทต่าง ๆได้อย่างถูกต้อง

2. อันตรายจากการใช้ยา

6  การป้องกัน 
สารเสพติด 

1. อธิบายปัญหา   สาเหตุ  ประเภทและ
ชนิดของสารเสพติด และการป้องกัน
แก้ไข
2. บอกลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติด
3. อธิบายอันตราย  วิธีการป้องกันและ
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อสารเสพติด

1.ปัญหา   สาเหตุ  ประเภทและ
ชนิดของสารเสพติด และการ
ป้องกันแก้ไข
2. ลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติด 
3. อันตราย การป้องกันและการ
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
สารเสพติด

6 

7 อุบัติเหตุ อุบัติภัย 1. อธิบายปัญหา สาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุ อุบัติภัย และภัยธรรมชาติ

2. วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่จะน าไปสู่
ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3. บอกเทคนิค วิธีการขอความ
ช่วยเหลือและการเอาชีวิตรอดเมื่อเผชิญ
อันตรายและสถานการณ์คับขันได้อย่าง
เหมาะสม
4. อธิบายวิธีการปฐมพยาบาลเมื่อได้รับ
อันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัยได้อย่าง
ถูกต้อง

1. ปัญหา สาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุ อุบัติภัย และภัย
ธรรมชาติ
2. การป้องกันอันตรายและ
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่จะ
น าไปสู่ความไม่ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุ อุบัติภัย และภัย
ธรรมชาติ
3. เทคนิค วิธีการขอความ
ช่วยเหลือและการเอาชีวิตรอด
เมื่อเผชิญอันตรายและ
สถานการณ์คับขัน
4. การปฐมพยาบาลเมื่อได้รับ
อันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย
และภัยธรรมชาติ

12 

8 ทักษะชีวิตเพื่อการ
สื่อสาร 

1.บอกความหมายและความส าคัญ
ของทักษะชีวิต (Life Skill) ได้ทั้ง
10 ประการ

1.ความหมาย ความส าคัญ ของ
ทักษะชีวิต 10 ประการ

10 



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)





คำาอธิบายรายวิชา

และ

รายละเอียดคำาอธิบายรายวิชาบังคับ

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)





หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)

สาระการพัฒนาสังคม



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)





มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ     

และ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษ
านอกระบบระดับการศึกษ

าขั้นพ
ื้นฐาน พ

ุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ

.ศ. 2554)





หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)

คำาอธิบายรายวิชา

และ

รายละเอียดคำาอธิบายรายวิชาบังคับ

 ระดับประถมศึกษา



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)





คำาอธิบายรายวิชา

และ

รายละเอียดคำาอธิบายรายวิชาบังคับ

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



374

ท่ี หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
จาํนวน 

(ชั่วโมง) 

2. นําเหตุการณในประวัติศาสตร

มาวิเคราะหใหเห็นความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ

ประเทศไทย และประเทศใน

ทวีปเอเชีย

- เขมร

- ลาว

- มาเลเซีย

- พมา

- อินโดนีเซยี

- ฟลิปปนส

- ญ่ีปุน

ฯลฯ

2. เหตุการณสําคัญทาง

ประวัติศาสตรที่เกิดขึ้นใน

ประเทศไทยและประเทศใน

ทวีปเอเชีย

- ยุคลาอาณานิคม

- ยุคสงครามเย็น

- ฯลฯ

10 

3. เศรษฐศาสตร 1.เขาใจความหมาย ความสําคัญ

ของเศรษฐศาสตรและระบบ

เศรษฐกิจ

2.เขาใจหลักการ และวิธีการ

ตัดสินใจเลือกใชทรัพยากร เพื่อ

การผลิตสินคา และบริการ

3.เลือกวิธีการที่มีประสิทธิภาพ

มาใชในการผลิตสินคา และ

บริการอยางมีคุณธรรม

1.1 ความหมาย ความสําคัญ ของ

เศรษฐศาสตรมหภาคและ

เศรษฐศาสตร จุลภาค 

 1.2 ระบบเศรษฐกิจในประเทศ

ไทย 

2.หลักการ และวิธีการเลอืกใช

ทรัพยากรเพื่อการผลิต

3.คุณธรรมในการผลิต

15 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)



หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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