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เอกสารทางวิชาการ
ลําดับที่ 6/2564
15 พฤศจิกายน 2564
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คํานํา
แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู หลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551
ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนกรอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ กศน. อําเภอเมืองยโสธรเปดใหลงทะเบียนเรียนตามแผนการลงทะเบียนรายภาค
เรียนทั้งสิ้น 6 รายวิชา ประกอบดวย วิชาทักษะการเรียนรู : ทร 31001 วิชาพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง : อช
31003 วิชาเศรษฐกิจพอเพียง : ทช31001 วิชาลูกเสือ กศน. : สค32025 วิชาการพัฒนาแผนและโครงงาน
อาชีพ : อช32001 และวิชาเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู : ทร32001 รวมทั้งสิ้น 18 หนวยกิต ซึ่งในแผนจัด
กิจกรรมการเรียนรูประกอบดวย การวิเคราะหเนื้อหารายวิชา แผนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง แผนจัดการเรียนรู
แบบพบกลุม และแผนการจัดกิจกรรมสอนเสริม ในแตละรายวิชา ผูจัดทําไดกําหนดประสบการณการเรียนรูตาม
รูปแบบ ONIE 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นกําหนดสภาพ ปญหา ความตองการในการเรียนรู ( O : Orientation) 2) ขั้น
การแสวงหาขอมูลและการจัดการเรียนรู (N : New ways of learning) 3) ขั้นการปฏิบัติและนําไปประยุกต (I :
Implementation) และ 4) ขั้นประเมินผล (E : Evaluation)
จึงหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูฉบับนี้จะเปนประโยชนตอครู กศน. ทุกกลุม เพื่อใช
เปนแนวทางในการจัดกิจกรรมใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนตอไป ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของ ผูมีสวนรวม ใน
การจัดทําเอกสารฉบับนี้ เปนอยางยิ่ง ไว ณ โอกาสนี้
กศน. อําเภอเมืองยโสธร
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สาระทักษะการเรียนรู

รายวิชาทักษะการเรียนรู (ทร31001)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สาระสําคัญ

รายวิชาทักษะการเรียนรู  มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักเรียนในดานการเรียนรูดวย
ตนเอง การใชแหลงเรียนรู การจัดการความรู การคิดเปนและการวิจัยอยางงาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียน
สามารถกําหนดเปาหมาย วางแผนการเรียนรูดวยตนเอง เขาถึงและเลือกใชแหลงเรียนรูจัดการความรู กระบวน
การแกปญหาและตัดสินใจอยางมีเหตุผล ที่จะสามารถใชเปนเครื่องมือชี้นํา ในการเรียนรู ไดอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิต

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
บทที่ 1

1. ประมวลความรู และสรุปเปนสารสนเทศ
2. ทํางานบนฐานขอมูลดวยการแสวงหาความรูจนเปนลักษณะนิสัย
3. มีความชํานาญในทักษะการอาน ทักษะการฟง ทักษะการสังเกต และทักษะการจด
บันทึกอยางคลองแคลว รวดเร็ว

บทที่ 2 การใชแหลงเรียนรู
1. ผูเรียนมีความรูความเขาใจ เห็นความสําคัญของแหลงเรียนรู
2. ผูเรียนสามารถใชแหลงเรียนรู หองสมุดประชาชนได
บทที่ 3 การจัดการความรู
1. ออกแบบผลิตภัณฑ สรางสูตร สรุปองคความรูใหม
2. ประพฤติตนเปนบุคคลแหงการเรียนรู
3. สรางสรรคสังคมอุดมปญญา
บทที่ 4 การคิดเปน
1. อธิบายถึงความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญของคนคิดเปน และการเชื่อมโยงไปสูการเรียนรูเรื่อง
การคิดเปน ปรัชญาคิดเปน การคิดแกปญหา อยางเปนระบบแบบคนคิดเปนได
2. วิเคราะหจําแนกลักษณะของขอมูลการคิดเปนทั้ง 3 ดาน ที่นํามาใชประกอบการคิดและการตัดสินใจ
ทั้งขอมูลดานวิชาการ ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ขอมูลเกี่ยวกับสังคมและสภาวะแวดลอม โดยเนนที่ขอมูลดาน
คุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวของกับบุคคลครอบครัว และชุมชน ที่เปนจุดเนนสําคัญของคนคิดเปนได
3. ฝกปฏิบัติการคิดการแกปญหาอยางเปนระบบ การคิดเปน ทั้งจากกรณีตัวอยางและหรือสถานการณ
จริงในชุมชน โดยนําขอมูลดานคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางสังคมและสภาวะแวดลอมมา
ประกอบการคิดการพัฒนาได
บทที่ 5 การวิจัยอยางงาย
1. อธิบายความหมายและความสําคัญของการวิจัยได
2. ระบุกระบวนการ ขั้นตอนของการทําวิจัยอยางงายได
3. อธิบายสถิติงายๆ และสามารถเลือกใชสถิติที่เหมาะสมกับการวิจัยในแตละเรื่อง
ของตนเองไดอยางถูกตอง
4. สรางเครื่องมือการวิจัยได
5. เขียนโครงการวิจัยได
6. เขียนรายงานการวิจัยและเผยแพรงานวิจัยได
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ขอบขายเนื้อหา
บทที่ 1 การเรียนรูดวยตนเอง
เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสําคัญ และกระบวนการของการเรียนรูดวยตนเอง
เรื่องที่ 2 ทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู ทักษะการแกปญหา
และเทคนิคในการเรียนรูดวยตนเอง
เรื่องที่ 3 การทําแผนผังความคิด
เรื่องที่ 4 ปจจัยที่ทําใหการเรียนรูดวยตนเองประสบความสําเร็จ
บทที่ 2 การใชแหลงเรียนรู
เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของแหลงเรียนรู
เรื่องที่ 2 แหลงเรียนรูประเภทหองสมุด
เรื่องที่ 3 ทักษะการเขาถึงสารสนเทศของหองสมุด
เรื่องที่ 4 การใชแหลงเรียนรูสําคัญๆ ในประเทศ
เรื่องที่ 5 การใชแหลงเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต
บทที่ 3 การจัดการความรู
เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสําคัญ หลักการ
เรื่องที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนรู การรวมกลุมเพื่อตอยอดความรูและการจัดทําสารสนเทศเพื่อ
เผยแพรความรู
เรื่องที่ 3 ทักษะกระบวนการจัดการความรู
บทที่ 4 การคิดเปน
เรื่องที่ 1 ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญกับกระบวนการคิดเปน การเชื่อมโยงสูปรัชญาคิดเปน
และการคิดการตัดสินใจแกปญหาอยางเปนระบบแบบคนคิดเปน
เรื่องที่ 2 ระบบขอมูล การจําแนกลักษณะของขอมูล การเก็บขอมูล การวิเคราะหสังเคราะห ขอมูลทั้ง
ดานวิชาการ ดานตนเอง และสังคมสภาวะแวดลอม โดยเนนไปที่ขอมูลดานคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวของกับบุคคล
ครอบครัวและชุมชน เพื่อนํามาใชประกอบการตัดสินใจแกปญหาตามแบบอยางของคนคิดเปน
เรื่องที่ 3 กรณีตัวอยาง และสถานการณจริงในการฝกปฏิบัติเพื่อการคิด การแกปญหาแบบคนคิดเปน
บทที่ 5 ความหมาย ความสําคัญ กระบวนการและขั้นตอนการวิจัยอยางงาย
เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสําคัญของการวิจัย
เรื่องที่ 2 กระบวนการและขั้นตอนการทําวิจัยอยางงาย
เรื่องที่ 3 สถิติงายๆ เพื่อการวิจัย
เรื่องที่ 4 การสรางเครื่องมือวิจัย
เรื่องที่ 5 การเขียนโครงการวิจัย
เรื่องที่ 6 การเขียนรายงานการวิจัยอยางงายและการเผยแพรผลงานวิจัย
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ตารางวิเคราะหหลักสูตร
วิชา ทร31001 ทักษะการเรียนรู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่

หัวเรื่อง

1 การเรียนรู
ดวยตนเอง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

1. อธิบายความหมาย
ความสําคัญ และกระบวนการ
ของการเรียนรูดวยตนเอง
2. ปฏิบัติการฝกทักษะพื้นฐาน
ทางการศึกษาหาความรู ทักษะ
การแกปญหา และเทคนิคใน
การเรียนรูดวยตนเอง และการ
วางแผนการเรียนรู และการ
ประเมินผลการเรียนรู ดวย
ตนเอง
3. ฝกปฏิบัติทักษะการพูด
และการทําแผนผังความคิด
4. อธิบายปจจัย ที่ทําใหการ
เรียนรูดวยตนเองประสบ
ความสําเร็จ

๑. ความหมาย ความสําคัญ และ
กระบวนการของการเรียนรูดวย
ตนเอง
๒. ทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหา
ความรู ทักษะการแกปญหาและ
เทคนิคในการเรียนรูดวยตนเอง
รวมทั้งการวางแผนการเรียนรู และ
การประเมินผลการเรียนรูดวย
ตนเอง
๓. ทักษะการพูด
และการทําแผนผังความคิด
๔. ปจจัย ที่ทําใหการเรียนรูดวย
ตนเองประสบความสําเร็จ

จํานวน
(ชั่วโมง)
5

วิเคราะหความยากงาย
กระบวนการเรียน
ปาน
พบ สอน
อื่นๆ
งาย
ยาก ตนเอง
กลาง
กลุม เสริม (ระบุ)



10





15





10
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ตารางวิเคราะหหลักสูตร
วิชา ทร31001 ทักษะการเรียนรู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่

หัวเรื่อง

2 การใช
แหลงเรียนรู

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

๑. อธิบายความหมาย
ความสําคัญ ประเภทแหลง
เรียนรู การใชหองสมุดและ
แหลงเรียนรูอื่น ๆ ที่สําคัญ
รวมทั้งการใชอินเทอรเน็ตเพื่อ
การเรียนรูของตนเอง
๒. บงชี้ขอดีขอเสียของแหลง
เรียนรู
๓. ปฏิบัติการเรียนรูกับแหลง
เรียนรูตางๆไดเหมาะสม

๑. ความหมาย ความสําคัญ
ประเภทแหลงเรียนรู เขาถึง
สารสนเทศ แหลงเรียนรูอื่น ๆ ที่
สําคัญ รวมทั้งการใชอินเทอรเน็ต
เพื่อการเรียนรูของตนเอง
๒. ขอควรคํานึงในการศึกษาเรียนรู
กับแหลงขอมูลตาง ๆ รวมทั้ง
นวัตกรรมและเทคโนโลยี

จํานวน
(ชั่วโมง)
10

วิเคราะหความยากงาย
กระบวนการเรียน
ปาน
พบ สอน
อื่นๆ
งาย
ยาก ตนเอง
กลาง
กลุม เสริม (ระบุ)



30
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ตารางวิเคราะหหลักสูตร
วิชา ทร31001 ทักษะการเรียนรู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่

หัวเรื่อง

3 การจัดการ
ความรู

ตัวชี้วัด
๑. อธิบายความหมาย
ความสําคัญ หลักการ
กระบวนการจัดการความรู
การรวมกลุมเพื่อตอยอด
ความรู การพัฒนาขอบขาย
ความรูของกลุม การจัดทํา
สารสนเทศเผยแพรความรู
๒. ปฏิบัติการดานทักษะ
กระบวนการจัดการความรูดวย
ตนเองและดวยการรวมกลุม
ปฏิบัติการ
๓. สรุปองคความรูของกลุม
จัดทําสารสนเทศองคความรูใน
การพัฒนาตนเอง ครอบครัว

เนื้อหา

จํานวน
(ชั่วโมง)

๑๐
๑. ความหมาย ความสําคัญ
หลักการ กระบวนการจัดการความรู
การรวมกลุมเพื่อตอยอดความรู การ
พัฒนาขอบขายความรูของกลุม การ
จัดทําสารสนเทศเผยแพรความรู
๒. ทักษะกระบวนการจัดการความรู ๑๕
ดวยตนเองและดวยการรวมกลุม
ปฏิบัติการ
๓. สรุปองคความรูของกลุม จัดทํา ๑๕
สารสนเทศองคความรูในการพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว

วิเคราะหความยากงาย
กระบวนการเรียน
ปาน
พบ สอน
อื่นๆ
งาย
ยาก ตนเอง
กลาง
กลุม เสริม (ระบุ)











10

ตารางวิเคราะหหลักสูตร
วิชา ทร31001 ทักษะการเรียนรู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่

หัวเรื่อง

4 การคิดเปน

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

๑. อธิบายความหมาย
ความสําคัญ ของการคิด
เปน
๒. รวบรวมและวิเคราะห
สภาพปญหา ของตนเอง
ครอบครัว ชุมชน และคิด
วิเคราะห โดยใชขอมูล
ดานตนเอง ดานวิชาการ
และดานสังคม
สิ่งแวดลอม
๓. กําหนดแนวทาง
ทางเลือกที่หลากหลายใน
การแกปญหาอยางมี
เหตุผล มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีความสุข
การประยุกตใชอยางมี
เหตุผลเหมาะสมกับตนเอง
ครอบครัว และชุมชน/
สังคม

๑. ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ/
การศึกษานอกระบบ ที่เชื่อมโยงมาสูปรัชญา
“คิดเปน”
๒. ความหมาย ความสําคัญของ การคิดเปน
๓. การรวบรวมและวิเคราะหสภาพปญหา
ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และคิด
วิเคราะห โดยใชขอมูลดานตนเอง ดาน
วิชาการ และ ดานสังคมสิ่งแวดลอม
๔. กระบวนการและเทคนิคการเก็บขอมูล
การวิเคราะห และสังเคราะหขอมูล ทั้ง ๓
ประการ ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
เพื่อประกอบ การคิด การตัดสินใจ
๕. การกําหนดแนวทางทางเลือกที่
หลากหลายในการแกปญหาอยาง มีเหตุผล
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสุขอยาง
ยั่งยืน การประยุกตใชอยางมีเหตุผล
เหมาะสมกับตนเอง ครอบครัว และ ชุมชน/
สังคม

จํานวน
(ชั่วโมง)
6

วิเคราะหความยากงาย
กระบวนการเรียน
ปาน
พบ สอน
อื่นๆ
งาย
ยาก ตนเอง
กลาง
กลุม เสริม (ระบุ)



6
8





10





10
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ตารางวิเคราะหหลักสูตร
วิชา ทร31001 ทักษะการเรียนรู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่

หัวเรื่อง

5 การวิจัย
อยางงาย

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

๑. อธิบายความหมาย
ความสําคัญการวิจัยอยางงาย
กระบวนการและขั้นตอนของ
การดําเนินงาน
๒. อธิบาย และฝกปฏิบัติ
เกี่ยวกับสถิติงาย ๆ เพื่อการ
วิจัย
๓. สรางเครื่องมือการวิจัย
อยางงาย ๆ
๔. ปฏิบัติการเขียน
โครงการวิจัยอยางงาย ๆ และ
มีทักษะการวิจัยในอาชีพ การ
เขียนรายงานวิจัย การนําเสนอ
และเผยแพรงานวิจัย

๑. ความหมาย ความสําคัญการวิจัย
อยางงาย กระบวนการและขั้นตอน
ของการดําเนินงาน
๒. สถิติงาย ๆ เพื่อการวิจัย
๓. การสรางเครื่องมือการวิจัย
๔. การเขียนโครงการวิจัยอยาง
งาย ๆ
๕. ทักษะการวิจัยในอาชีพ การ
เขียนรายงานวิจัย การนําเสนอและ
เผยแพรงานวิจัย

จํานวน
(ชั่วโมง)
๕

วิเคราะหความยากงาย
กระบวนการเรียน
ปาน
พบ สอน
อื่นๆ
งาย
ยาก ตนเอง
กลาง
กลุม เสริม (ระบุ)


๕
๑๐
๑๐





๑๐
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แผนการเรียนรู
วิชา ทร31001 ทักษะการเรียนรู จํานวน 5 หนวยกิต (200 ชั่วโมง )
สาระทักษะการเรียนรู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : กศน. อําเภอเมืองยโสธร สํานักงาน กศน. จังหวัดยโสธร
ครั้งที่
วัน/เดือน/ป
(เวลา)

หัวเรื่อง

1
มารูจักกันกอน
......................
(3 ชั่วโมง)
พบกลุม

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

1/1. อธิบายความหมาย
ความสําคัญ และ
กระบวนการของการ
เรียนรูด วยตนเอง
1/2. ปฏิบัติการฝกทักษะ
พื้นฐานทางการศึกษาหา
ความรู ทักษะการ
แกปญหา และเทคนิคใน
การเรียนรูดวยตนเอง และ
การวางแผนการเรียนรู
และการประเมินผลการ
เรียนรูดวยตนเอง
1/3. ฝกปฏิบัติทักษะการ
พูด
1/4. อธิบายปจจัย ที่ทํา
ใหการเรียนรูดวยตนเอง
ประสบความสําเร็จ

1/1. ความหมายและ
ความสําคัญของทักษะการ
เรียนรู และกระบวนการของ
การเรียนรูดวยตนเอง
1/2. ทักษะพื้นฐานทาง
การศึกษาหาความรู ทักษะ
การแกปญหาและเทคนิคใน
การเรียนรูดวยตนเอง รวมทั้ง
การวางแผนการเรียนรู และ
การประเมินผลการเรียนรูดวย
ตนเอง
1/3. ทักษะการพูด และการ
ทําแผนผังความคิด
1/4. ปจจัย ที่ทาํ ใหการ
เรียนรูด วยตนเองประสบ
ความสําเร็จ

กระบวนการเรียนรู

สื่อและ
แหลงเรียนรู

การวัดและ
ประเมินผล

ใบงานที่ 1
วิชาทักษะการ
เรียนรู(กรอบ
เนื้อหา 5 บท)
ใบงานที่ 2
แผนการเรียนรูวิชา
ทักษะการเรียนรู
รายบุคคล
ใบงานที่ 3
วิชาทักษะการ
เรียนรู “ปฏิทนิ
การเรียนรู”
ใบงานที่ 4
(4.1-4.3)
วิชาทักษะการ
เรียนรู(การเรียนรู
ดวยตนเอง/การใช
แหลงเรียนรู/การ
จัดการความรู)

1. สังเกต
กระบวนการมี
สวนรวม
2. ผลงานจาก
การเขารวม
กระบวนการกลุม
3. บันทึก
ขอตกลง
4. ภาพ/รองรอย
การจัดกิจกรรม
5. สอบถาม

13
ครั้งที่
วัน/เดือน/ป
(เวลา)

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

กระบวนการเรียนรู

สื่อและ
แหลงเรียนรู
และกระดาษปรูฟ
บอรด ปากกาเคมี
ใบงานที่ 5
วิชาทักษะการ
เรียนรู “กิจกรรม
แนะนําตัว”
ใบงานที่ 6
วิชาทักษะการ
เรียนรู
“คิดเปน”
ใบงานที่ 7
วิชาทักษะการ
เรียนรู
“การวิจัย
อยางงาย”
ใบงานที่ 8
(8.1-8.5)
วิชาทักษะการ
เรียนรู
“กรณีศึกษา 5
กรณี”

การวัดและ
ประเมินผล

14
ครั้งที่
วัน/เดือน/ป
(เวลา)

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

กระบวนการเรียนรู
ทําเปนเอกสารตามแบบที่กําหนด ในใบงาน
ที่ 3 “ปฏิทินการเรียนรูรายบุคคล”
- ครูและผูเรียนสรุปปจจัยที่ทําใหการเรียนรู
ดวยตนเองประสบความสําเร็จ
- ครูมอบหมายภารกิจ ตามใบงานที่ 4 และ
นัดหมาย
3 ขั้นปฏิบัติและนําไปประยุกตใช
(I : Implementation)
- ฝกปฏิบัติทักษะการพูด และการฟง โดย
ใชกิจกรรมแนะนําตนเอง (ใบงานที่ 5)
4 ขั้นประเมินผลการเรียนรู
(E : Evaluation)
- สังเกตการเขารวมกิจกรรมในแตละขั้นตอน
และจดบันทึก
- ขั้นตอนที่ 3 หากพบวา ทักษะการพูดของ
ผูเ รียนคนใดควรปรับปรุง ใหครูบันทึกผล
พรอมทั้งฝกทักษะเพิ่มเติมใหเปนรายบุคคล
สวนผูเรียนที่มีทักษะดีอยูแลว ครูสงเสริมให
ดียิ่งขึ้น
- จดบันทึกความกาวหนาของผูเรียนในแตละ
ทักษะเปนรายบุคคล

สื่อและ
แหลงเรียนรู
ใบงานที่ 9
วิชาทักษะการ
เรียนรู
“การเขียนรายงาน
การวิจัยอยางงาย”

การวัดและ
ประเมินผล

15
ครั้งที่
วัน/เดือน/ป
(เวลา)

2
......................
(120ชั่วโมง)
- ตนเอง
- พบกลุม

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

หนวยที่ 2
เรียนรูที่
ไหน?...จัดการ
อยางไร?

2/1. อธิบายความหมาย
ความสําคัญ ประเภท
แหลงเรียนรู การใช
หองสมุดและ แหลงเรียนรู
อื่น ๆ ที่สําคัญ รวมทัง้ การ
ใชอินเตอรเน็ตเพื่อการ
เรียนรูของตนเอง
2/2. บงชี้ขอดีขอเสียของ
แหลงเรียนรู
2/3. ปฏิบัติการเรียนรูกับ
แหลงเรียนรูตางๆได
เหมาะสม
3/1. อธิบายความหมาย
ความสําคัญ หลักการ
กระบวนการจัดการความรู
การรวมกลุมเพื่อตอยอด
ความรู การพัฒนา
ขอบขายความรูของกลุม
การจัดทําสารสนเทศ
เผยแพรความรู
3/2. ปฏิบัติการดาน
ทักษะกระบวนการจัดการ
ความรูดวยตนเองและดวย
การรวมกลุมปฏิบัติการ

เนื้อหา

กระบวนการเรียนรู

2/1. ความหมาย ความสําคัญ 1 ขั้นกําหนดสภาพปญหาความตองการในการ
ประเภทแหลงเรียนรู เขาถึง
เรียนรู (O : Orientation)
สารสนเทศ แหลงเรียนรูอื่นๆ
1. ครูและผูเรียนรวมกันกําหนดสภาพความ
ที่สําคัญ รวมทั้งการใช
จําเปนทีต่ องเรียนรูในเรื่องตอไปนี้
อินเตอรเน็ต เพื่อการเรียนรู
1) ทําไมตองเรียนรูดวยตนเอง?
ของตนเอง
2) ทําไมตองใชแหลงเรียนรู?
2/2. ขอควรคํานึงใน
3) ทําไมตองจัดการความรู?
การศึกษาเรียนรูกับ
2. ครูและผูเรียนรวมกันกําหนดกรอบ/
แหลงขอมูลตาง ๆ รวมทั้ง
เนื้อหา เกี่ยวกับการเรียนรูดวยตนเอง การใช
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
แหลงเรียนรู รวมทั้งการจัดการความรู ตามที่
3/1. ความหมาย ความสําคัญ
เรียนรูครั้งที่แลว
หลักการ กระบวนการจัดการ
3. ครูและผูเรียนรวมกันวางแผนการเรียนรู
ความรู การรวมกลุมเพื่อตอ
2 ขั้นแสวงหาขอมูลและจัดการเรียนรู
ยอดความรู การพัฒนา
ขอบขายความรูของกลุม การ (N : New ways of learning)
ครูใหผูเรียนศึกษาดวยตนเองในหัวขอที่กําหนด
จัดทําสารสนเทศเผยแพร
ในใบงานที่ 4 ที่มอบหมายไวจากการพบกลุมครั้ง
ความรู
แรก (มารูจักกันกอน) เกี่ยวกับ
3/2. ทักษะกระบวนการ
- ความหมาย ความสําคัญของการเรียนรูดวย
จัดการความรูดวยตนเองและ
ดวยการรวมกลุมปฏิบัติการ ตนเอง ลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง
- ความสําคัญของการเรียนรูด วยตนเองที่
สงผลในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสรุปองค
ความรูจากการอาน

สื่อและ
แหลงเรียนรู

การวัดและ
ประเมินผล
1. สังเกต
กระบวนการมี
สวนรวม
2. ผลงานจาก
การเขารวม
กระบวนการกลุม
3. บันทึก
ขอตกลง
4. ภาพ/รองรอย
การจัดกิจกรรม
5. สอบถาม

16
ครั้งที่
วัน/เดือน/ป
(เวลา)

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

กระบวนการเรียนรู

3/3. สรุปองคความรูของ
กลุม จัดทําสารสนเทศองค
ความรูในการพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว

3/3. สรุปองคความรูของกลุม
จัดทําสารสนเทศองคความรู
ในการพัฒนาตนเอง
ครอบครัว

- ความหมาย ความสําคัญ และการเขาถึง
แหลงเรียนรู
- ความหมาย ความสําคัญหลักการของ
กระบวนการจัดการความรู และการรวมกลุม
เพื่อตอยอดความรู
การพัฒนาขอบขายความรูตา งๆ เพื่อจัดทํา
ระบบสารสนเทศได
3 ขั้นปฏิบัติและนําไปประยุกตใช
(I : Implementation)
3.1 ผูสอนแบงกลุมผูเรียนออกเปนกลุมๆ ละ
ประมาณ 8 – 10 คน และมอบหมายให
ผูเรียนในแตละกลุมรวมกันสรุปจากใบงานที่
ผูสอนแจกใหผูเรียนศึกษาดวยตนเองใน
หัวขอกําหนดให 4 หัวขอ ไดแก
1) ความหมาย ความสําคัญของการเรียนรู
ดวยตนเองลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง
ความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเองที่สงผล
ในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสรุปองค
ความรูจากการอาน
2) ความหมาย ความสําคัญ และการเขาถึง
แหลงเรียนรู
3) ความหมาย ความสําคัญหลักการของ
กระบวนการจัดการความรู และการรวมกลุม
เพื่อตอยอดความรู

สื่อและ
แหลงเรียนรู

การวัดและ
ประเมินผล

17
ครั้งที่
วัน/เดือน/ป
(เวลา)

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

กระบวนการเรียนรู
4) การพัฒนาขอบขายความรูตา งๆ เพื่อ
จัดทําระบบสารสนเทศไดโดยใหแตละกลุม
สรุปกลุมละ 1 หัวขอและครูสรุปหลังจากแต
ละกลุมนําเสนอแตละหัวขอแลว
3.2 ครูมอบหมายใหผูเรียนแตละกลุม
รวมกันจัดทําแผนผังความคิด เรื่องขอดี
ขอเสียของสิ่งที่เกี่ยวของกับทักษะการเรียนรู
ทั้ง 3 เรื่อง ไดแก การเรียนรูดวยตนเอง การ
ใชแหลงเรียนรู การจัดการความรูใน
กระดาษบรูฟ
3.3 ครูสรุปขอดีขอเสียจากขอ 3.2 จาก
แผนผังความคิดในกระดาษบรูฟ
3.4 ครูใหผูเรียนแบงกลุมโดยการจับคูและ
ใหแตละคูรวมกันแลกเปลี่ยนความรู 3 เรื่อง
ไดแก
1) สรุปวิธีการประมวลความรูทไี่ ดจากการ
อานการฟง การสังเกต การจดบันทึกเปน
สารสนเทศ
2) วิธีการเขาถึงแหลงเรียนรูแตละประเภท
3) วิธีการจัดการความรู โดยการนํามาจัดทํา
เปนสารสนเทศเพื่อนําไปใช
- ครูสุมใหแตละคูออกมาเลาเรื่องที่รวมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรูคูละ 1 หัวขอ ให
ครอบคลุมทั้ง 3 เรื่อง

สื่อและ
แหลงเรียนรู

การวัดและ
ประเมินผล
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ครั้งที่
วัน/เดือน/ป
(เวลา)

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

กระบวนการเรียนรู
- ครูสรุปความคิดรวบยอดกับผูเรียนเกี่ยวกับ
เนื้อหา การเรียนรูดวยตนเอง การจัดการ
แหลงเรียนรู และการจัดการความรู
4 ขั้นประเมินผลการเรียนรู
(E : Evaluation)
4.1) ครูและผูเรียนรวมกันประเมินความรู
ความเขาใจและทักษะการนําไปใชตามเกณฑ
ที่กําหนดไว
- ครูมอบหมายใบงานที่ 6,7 ใหผูเรียนไป
ศึกษาดวยตนเองเรื่อง คิดเปนและการวิจัย
อยางงาย เพื่อนํามาพบกลุมในครั้งตอไป
(หนวยที่ 3) และบันทึกรองรอยการเรียนรู
ดวยตนเองตามแบบบันทึกที่กําหนด

สื่อและ
แหลงเรียนรู

การวัดและ
ประเมินผล

19
ครั้งที่
วัน/เดือน/ป
(เวลา)

หัวเรื่อง

3
หนวยที่ 3
...................... การแกปญหา
(80 ชั่วโมง) ที่นาเชื่อถือ
- ตนเอง
- พบกลุม

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

กระบวนการเรียนรู

4/1. อธิบายความหมาย
ความสําคัญ ของการคิด
เปน
4/2. รวบรวมและ
วิเคราะหสภาพปญหา
ของตนเอง ครอบครัว
ชุมชน และ
คิดวิเคราะห โดยใชขอมูล
ดานตนเอง ดานวิชาการ
และดานสังคม
สิ่งแวดลอม
4/3. กําหนดแนวทาง
ทางเลือกที่หลากหลายใน
การแกปญหาอยางมี
เหตุผล มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีความสุข
การประยุกตใชอยางมี
เหตุผลเหมาะสมกับตนเอง
ครอบครัว และชุมชน/
สังคม
5/1. อธิบายความหมาย
ความสําคัญการวิจัยอยาง
งาย กระบวนการและ
ขั้นตอนของการ
ดําเนินงาน

4/1. ความเชื่อพื้นฐานทาง
การศึกษาผูใหญ/ การศึกษา
นอกระบบ ที่เชื่อมโยงมาสู
ปรัชญา
คิดเปน
4/2. ความหมาย ความสําคัญ
ของ การคิดเปน
4/3. การรวบรวมและ
วิเคราะหสภาพปญหา ของ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
คิด
เคราะห โดยใชขอมูลดาน
ตนเอง ดานวิชาการ และ ดาน
สังคมสิ่งแวดลอม
4/4. กระบวนการและเทคนิค
การเก็บขอมูล การวิเคราะห
และสังเคราะหขอมูล ทั้ง 3
ประการ ของบุคคล
ครอบครัว และชุมชน เพื่อ
ประกอบการคิด การตัดสินใจ
4/5. การกําหนดแนวทาง
ทางเลือกที่หลากหลายในการ
แกปญหาอยาง มีเหตุผล

1 ขั้นกําหนดสภาพปญหาความตองการใน
การเรียนรู (O : Orientation)
ขั้นกําหนดสภาพปญหาความตองการในการ
เรียนรู
- ครูและผูเรียนรวมกันบอกปญหาตางๆ ที่
เกิดขึ้นในชีวิตหรือในชุมชนของตน หรือ
ปญหาปจจุบันที่มีผลกระทบตอชีวิตและ
ทรัพยสินโดยตรงของผูเรียน”โดยบันทึกใน
กระดาษบรูฟ/ครูและผูเรียนจัดลําดับ
ความสําคัญของปญหาที่นาํ เสนอ
- ครูใหรูเรียนรวมกันหาวิธีแกปญหาที่สําคัญ
ที่สุดที่
ไดจากการเสนอในขัน้ ตน
2 ขั้นแสวงหาขอมูลและจัดการเรียนรู
(N : New ways of learning)
ครูมอบหมายใหผูเรียนไปแสวงหาความรู
เรื่องกระบวนการคิดเปน และการวิจัยอยาง
งาย ตามใบงานที่6,7 ที่มอบหมายไวในครั้ง
กอน (หนวยที่ 2)
3 ขั้นปฏิบัติและนําไปประยุกตใช
(I : Implementation)
1. ครูใหผูเรียนนําเสนอผลการศึกษาเรื่อง
“คิดเปน” โดยใชสุมถามเปนรายบุคคลในแต
ละดาน

สื่อและ
แหลงเรียนรู

การวัดและ
ประเมินผล
1. สังเกต
กระบวนการมี
สวนรวม
2. ผลงานจาก
การเขารวม
กระบวนการกลุม
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ครั้งที่
วัน/เดือน/ป
(เวลา)

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

กระบวนการเรียนรู

5/2. อธิบาย และฝก
ปฏิบัติเกี่ยวกับสถิติงา ย ๆ
เพื่อการวิจัย
5/3. สรางเครื่องมือการ
วิจัยอยางงาย ๆ
5/4. ปฏิบัติการเขียน
โครงการวิจัยอยาง งาย ๆ
และมีทักษะการวิจยั ใน
อาชีพ การเขียนรายงาน
วิจัย การนําเสนอและ
เผยแพรงานวิจัย

มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
ความสุขอยางยั่งยืนการ
ประยุกตใชอยางมีเหตุผล
เหมาะสมกับตนเอง
ครอบครัว และ ชุมชน/สังคม
5/1. ความหมาย
ความสําคัญ
การวิจัยอยางงาย
กระบวนการและขั้นตอนของ
การดําเนินงาน
5/2. สถิติงาย ๆ เพื่อการวิจัย
5/3. การสรางเครื่องมือการ
วิจัย
5/4. การเขียนโครงการ
วิจัยอยางงาย ๆ
5/5. ทักษะการวิจัยในอาชีพ
การเขียนรายงานวิจัย การ
นําเสนอและเผยแพรงานวิจัย

2. ครูแบงกลุมผูเรียนออกเปน 5 กลุมศึกษา
กรณีตัวอยาง 5 ตัวอยางกลุมละ 1 ตัวอยาง
ตามใบงานที่ 8 (8.1 - 8.5) แลวเสนอ
ประเด็นขอเรียนรูที่ไดจากการศึกษาตอกลุม
ใหญ
3. ครูและผูเรียนรวมกันสรุปองคความรูที่ได
พรอมทั้งเสนอ Model คิดเปนประกอบการ
อธิบาย
คั่นดวยกิจกรรมนันทนาการ
4. ครูแนะนําวิธีการแกปญหาทีเ่ ชื่อถือไดอีก
วิธีหนึ่ง คือ การวิจัยอยางงาย
- ครูสุมถามผูเรียนใหตอบคําถามที่
เกี่ยวกับการวิจัยอยางงายตามทีไ่ ดศึกษาใน
ใบงานที่ 7 และนําเสนอ
การศึกษาดวยตนเอง ในเรื่องการวิจยั อยาง
งาย ประมาณ 3 – 4 คน คนละ 1 ตัวอยาง
- ครูแนะนําวิทยากรรับเชิญใหความรูเรื่อง
“วิจัยอยางงาย” และเชิญวิทยากรใหความรู
ในเรื่อง ความหมาย ความสําคัญการวิจัย
อยางงาย กระบวนการและขั้นตอนของการ
ดําเนินงาน สถิติงายๆ เพื่อการวิจัย การ
สรางเครื่องการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย
อยางงายๆ การนําเสนอและเผยแพรงานวิจัย

สื่อและ
แหลงเรียนรู

การวัดและ
ประเมินผล
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ครั้งที่
วัน/เดือน/ป
(เวลา)

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

กระบวนการเรียนรู
4 ขั้นประเมินผลการเรียนรู
(E : Evaluation)
- ครูและผูเรียนรวมกันสรุปเรื่องการ
แกปญหาโดยการวิจัยอยางงายจากการสอน
ของวิทยากร
- ครูมอบหมายใหผูเรียนจัดกลุมๆละ 3 คน
ไปแกปญหาเรื่องที่กลุมสนใจโดยการวิจัย
อยางงายและเขียนรายงานสงตามใบงานที่ 9

สื่อและ
แหลงเรียนรู

การวัดและ
ประเมินผล
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วิชา การพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง (อช31003)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554

สาระสําคัญ
การพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง จําเปนตองศึกษา วิเคราะหศักยภาพของธุรกิจแลวจัดทําแผนพัฒนากระบวนการ
ตลาด กระบวนการการผลิตหรือการบริการ กําหนดระบบกํากับดูแลเพื่อใหอาชีพสูความมั่นคง
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ ความเขาใจในการพัฒนาอาชีพใหมีผลิตภัณฑหรืองานบริการ
สรางรายไดพอเพียงตอการดํารงชีวิต มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ
2. วิเคราะหศักยภาพธุรกิจ การตลาด การผลิตหรือการบริการ แผนธุรกิจ เพื่อสรางธุรกิจใหมีความมั่นคง
3. อธิบายวิธีการตรวจสอบการพัฒนาอาชีพใหเขาสูความมั่นคง
4. ปฏิบัติการจัดทําแผนโครงการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง
ขอบขายเนื้อหาวิชา
บทที่ 1 ศักยภาพธุรกิจ
บทที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาการตลาด
บทที่ 3 การจัดทําแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ
บทที่ 4 การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก
บทที่ 5 โครงการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง
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ตารางวิเคราะหหลักสูตร
วิชา อช31003 พัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

1 ศักยภาพธุรกิจ 1. สามารถอธิบาย
เพื่อความมั่นคง ความหมาย ความสําคัญ
ในอาชีพ
และความจาเปนของการ
พัฒนาอาชีพเพื่อใหมี
ความมั่นคงได
2. สามารถอธิบายความ
จาเปนและคุณคาของ
การวิเคราะหศักยภาพ
ธุรกิจได
3. สามารถวิเคราะห
ตําแหนงธุรกิจในระยะ
ตางๆ ได

เนื้อหา
บทที่ 1 ศักยภาพธุรกิจเพื่อความมั่นคงใน
อาชีพ
เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสําคัญและ
ความจําเปนของการพัฒนาอาชีพ
เพื่อความมั่นคง
เรื่องที่ 2 ความจําเปนของการวิเคราะห
ศักยภาพธุรกิจ
เรื่องที่ 3 การวิเคราะหตําแหนงธุรกิจ
เรื่องที่ 4 การวิเคราะหศักยภาพธุรกิจตาม
ศักยภาพทั้ง 5 ดาน

จํานวน
(ชั่วโมง)

วิเคราะหความยากงาย
กระบวนการเรียน
ปาน
พบ สอน
อื่นๆ
งาย
ยาก ตนเอง
กลาง
กลุม เสริม (ระบุ)



4
4
6
6
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ตารางวิเคราะหหลักสูตร
วิชา อช31003 พัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่

หัวเรื่อง

2 การจัดทํา
แผนการ
พัฒนาการ
ตลาดเพื่อความ
มั่นคงในอาชีพ

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

1. กําหนดทิศทางการ
ตลาดได
2. กําหนดเปาหมาย
การตลาดได
3. กําหนดกลยุทธสู
เปาหมายได
4. สามารถวิเคราะหกล
ยุทธได
5. กําหนดกิจกรรมและ
แผนการพัฒนาการ
ตลาดได

บทที่ 2 การจัดทําแผนการพัฒนาการ
ตลาดเพื่อความมั่นคงในอาชีพ
เรื่องที่ 1 การกําหนดทิศทางการตลาด
เปาหมาย กลยุทธในการขยายอาชีพ
เรื่องที่ 2 การวิเคราะหกลยุทธสูเปาหมาย
เรื่องที่ 3 การกําหนดกิจกรรมและ
แผนการพัฒนาการตลาด

จํานวน
(ชั่วโมง)

วิเคราะหความยากงาย
กระบวนการเรียน
ปาน
พบ สอน
อื่นๆ
งาย
ยาก ตนเอง
กลาง
กลุม เสริม (ระบุ)

5





5
5
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ตารางวิเคราะหหลักสูตร
วิชา อช31003 พัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่

หัวเรื่อง

3 การจัดทํา
แผนพัฒนาการ
ผลิตหรือการ
บริการเพื่อ
ความมั่นคงใน
อาชีพ

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

1. อธิบายการกําหนด
คุณภาพผลผลิตหรือ
บริการได
2. วิเคราะหทุนปจจัย
การผลิตหรือการบริการ
ได
3. กําหนดเปาหมายการ
ผลิตหรือการบริการได
4. กําหนดแผนกิจกรรม
การผลิตได
5. พัฒนาระบบการผลิต
หรือการบริการได

บทที่ 3 การจัดทําแผนพัฒนาการผลิต
หรือการบริการเพื่อความมั่นคงในอาชีพ
เรื่องที่ 1 การกําหนดคุณภาพผลผลิตหรือ
การบริการ
เรื่องที่ 2 การวิเคราะหทุนปจจัยการผลิต
หรือการบริการ
เรื่องที่ 3 การกําหนดเปาหมายการผลิต
หรือการบริการ
เรื่องที่ 4 การกําหนดแผนกิจกรรมการ
ผลิตหรือการบริการ
เรื่องที่ 5 การพัฒนาระบบการผลิตหรือ
การบริการ

จํานวน
(ชั่วโมง)

วิเคราะหความยากงาย
กระบวนการเรียน
ปาน
พบ สอน
อื่นๆ
งาย
ยาก ตนเอง
กลาง
กลุม เสริม (ระบุ)

3





3





3





3





3
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ตารางวิเคราะหหลักสูตร
วิชา อช31003 พัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่

หัวเรื่อง

4 การพัฒนา
ธุรกิจเชิงรุกเพื่อ
ความมั่นคงใน
อาชีพ

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

1. อธิบายความจําเปน
และคุณคาของธุรกิจเชิง
รุกได
2. อธิบายการแทรก
ความนิยมเขาสูความ
ตองการของผูบริโภคได
3. อธิบายการสราง
รูปลักษณคุณภาพสินคา
ใหมได
4. อธิบายการพัฒนา
อาชีพใหมีความมั่นคงได

บทที่ 4 การพัฒนาธุรกิจเชิงรุกเพื่อความ
มั่นคงในอาชีพ
เรื่องที่ 1 ความจําเปนและคุณคาของ
ธุรกิจเชิงรุก
เรื่องที่ 2 การแทรกความนิยมเขาสูความ
ตองการของผูบริโภค
เรื่องที่ 3 การสรางรูปลักษณคุณภาพ
สินคาใหม
เรื่องที่ 4 การพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง

จํานวน
(ชั่วโมง)

วิเคราะหความยากงาย
กระบวนการเรียน
ปาน
พบ สอน
อื่นๆ
งาย
ยาก ตนเอง
กลาง
กลุม เสริม (ระบุ)

3





4





4





4
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ตารางวิเคราะหหลักสูตร
วิชา อช31003 พัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่

หัวเรื่อง

5 การพัฒนา
ธุรกิจเชิงรุกเพื่อ
ความมั่นคงใน
อาชีพ

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

1. วิเคราะหความ
เปนไปไดของแผนการ
ตลาดและการผลิตหรือ
การบริการได
2. เขียนโครงการการ
พัฒนาอาชีพได
3. ตรวจสอบความ
เปนไปไดของโครงการ
พัฒนาอาชีพได
4. ปรับปรุงโครงการ
พัฒนาอาชีพได

บทที่ 5 โครงการพัฒนาอาชีพใหมีความ
มั่นคง
เรื่องที่ 1 การวิเคราะหความเปนไปไดของ
แผนการตลาดการผลิตหรือการบริการ
เรื่องที่ 2 การเขียนโครงการพัฒนาอาชีพ
เรื่องที่ 3 การตรวจสอบความเปนไปได
ของโครงการพัฒนาอาชีพ
เรื่องที่ 4 การปรับปรุงโครงการพัฒนา
อาชีพ

จํานวน
(ชั่วโมง)

วิเคราะหความยากงาย
กระบวนการเรียน
ปาน
พบ สอน
อื่นๆ
งาย
ยาก ตนเอง
กลาง
กลุม เสริม (ระบุ)

4





4
3







4
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แผนการจัดการเรียนรู
รายวิชา 31003 พัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง จํานวน 2 หนวยกิต 80 ชั่วโมง
มาตรฐานที่ 3.4 มีความรู ความเขาใจ ในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง
มาตรฐานการเรียนรู มีความรู ความเขาใจในการพัฒนาอาชีพใหมีผลิภัณฑหรืองานบริการ สรางรายได พอเพียงตอกรดํารงชีวิต มีเงินออม และมีทุนในการขยายอาชีพ
ครั้งที่
สื่อและ
การวัดและ
วัน/เดือน/ป
หัวเรื่อง
ตัวชี้วัด
เนื้อหา
กระบวนการเรียนรู
แหลงเรียนรู
ประเมินผล
(เวลา)
1
................
- ตนเอง
- พบกลุม

1. ศักยภาพ
ธุรกิจ

1. อธิบายความหมาย
ความสําคัญ และความ
จําเปนของการพัฒนาอาชีพ
เพื่อใหมีความมั่นคง
2. อธิบายความจําเปน และ
คุณคาของการวิเคราะห
ศักยภาพของธุรกิจ
3. วิเคราะหตําแหนงธุรกิจ
ในระยะตาง ๆ

1. ความหมาย ความสําคัญ
และความจําเปนของการ
พัฒนาอาชีพ
2. ความจําเปนของการ
วิเคราะหศักยภาพธุรกิจ
3. การวิเคราะหตําแหนง
ธุรกิจ
-ระยะเริ่มตน
-ระยะสรางตัว
-ระยะทรงตัว
-ระยะตกต่ําหรือสูงขึ้น

ขั้นที่ 1 กําหนดสภาพปญหา ความ
ตองการ
1.1 ครูและผูเรียนรวมกันกําหนดสภาพ
ปญหา ความตองการในการเรียนรู
เรื่องความหมาย ความสําคัญ และ
ความจําเปนของการพัฒนาอาชีพ
1.2 ครูและผูเรียนรวมกันวิเคราะห และทํา
ความเขาใจกับสภาพปญหา ศักยภาพ
ธุรกิจประเภทตาง ๆ
1.3 ครูและผูเรียนรวมกันวางแผน และ
กําหนดแนวทางในการเรียนรูดวย
ตนเอง
ขั้นที่ 2 ขั้นแสวงหาขอมูล
2.1. เรียนรูดวยตนเอง คิดหาเหตุผลเชิง
ประจักษของตนเอง ในการวิเคราะห
ศักยภาพธุรกิจในชวงระยะเริ่มตน สรางตัว
และทรงตัว ตกต่าํ หรือสูงขึ้น จากผูมี
ประสบการณ ผูรู ภูมิปญญา สือ่

-หนังสือแบบเรียน
-ใบความรู
-แบบฝก/ใบงาน
-อินเทอรเน็ต
-หองสมุด
ประชาชน
-ภูมิปญญา/ผูรู
-แหลงเรียนรูใน
ชุมชน

-การสังเกต
-การซักถาม
-การมีสวนรวม
-แบบฝก/ใบงาน
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ครั้งที่
วัน/เดือน/ป
(เวลา)

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

4. วิเคราะหศักยภาพ
4. การวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ
ธุรกิจบนเสนทางของเวลา บนเสนทางของเวลา

กระบวนการเรียนรู
2.2. ครูและผูเรียนรวมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู และสรุปความรูเบื้องตนที่ไดไป
ศึกษา คนควา เรียนรูมาจากแหลงเรียนรู
ตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใช
2.3. ผูเรียนไดนําความรูที่ไดศึกษาดวย
ตนเองเพื่อมาตรวจสอบความถูกตองใน
กระบวนการเรียนรู
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและนําไปประยุกตใช
3.1 ผูเรียนสามารถนําความรู และ
ประสบการณหลังจากการเรียนรูดวยตน
3.2 ผูเรียนสามารถแกไขปญหา อุปสรรค
ในการทํางานไดแตละครั้งพรอมสรุปจัดทํา
รายงานรวบรวมเปนแฟมสะสมงาน
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู
4.1 ครูและผูเรียนนําแฟมสะสมผลงาน
และผลงานที่ไดจากการปฏิบัติ สรุปเปน
องคความรูเพื่อใชเปนแนวทาง
กระบวนการปฏิบัติงาน
4.2 ครูวัดผลประเมินผลผูเรียนจากเกณฑ
วัดผลประเมินผล
4.3 ครูสามารถประเมินผลการเรียนรูของ
ผูเรียน และผูเรียนสามารถประเมินความรู
ภายในกลุม หรือของตนเองได

สื่อและ
แหลงเรียนรู

การวัดและ
ประเมินผล
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ครั้งที่
วัน/เดือน/ป
(เวลา)

2
................
- ตนเอง
- พบกลุม

หัวเรื่อง
2. การจัดทํา
แผนพัฒนา
การตลาด

ตัวชี้วัด
1. กําหนดทิศทางการ
ตลาด
2. กําหนดเปาหมาย
การตลาด
3. กําหนดกลยุทธสู
เปาหมาย
4. วิเคราะหกลยุทธ

เนื้อหา

กระบวนการเรียนรู

1. การกําหนดทิศทางการตลาด
2. การกําหนดเปาหมาย
การตลาด
3. การกําหนดกลยุทธสู
เปาหมาย
4. การวิเคราะหกลยุทธ

ขั้นที่ 1 กําหนดสภาพปญหา ความ
ตองการ
1.1 ครูและผูเรียนรวมกันกําหนด
สภาพปญหา ความตองการกําหนดทิศทาง
การตลาด เปาหมายการตลาด และกลยุทธ
สูเปาหมาย และการวิเคราะหกลยุทธ
1.2 ครูและผูเรียนรวมกันวิเคราะห
และทําความเขาใจกับสภาพปญหาของการ
กําหนดทิศทางการตลาด การกําหนด
เปาหมายการตลาด การกําหนดกลยุทธสู
เปาหมาย และการวิเคราะหกลยุทธ
1.3 ครูและผูเรียนรวมกันวางแผน
และกําหนดแนวทางในการเรียนรูดวย
ตนเอง
ขั้นที่ 2 ขั้นแสวงหาขอมูล
2.1. เรียนรูดวยตนเอง คิดหาเหตุผล
เชิงประจักษของตนเอง ในการวิเคราะห
ศักยภาพธุรกิจในชวงระยะเริ่มตน สรางตัว
และทรงตัว ตกต่าํ หรือสูงขึ้น จากผูมี
ประสบการณ ผูรู ภูมปิ ญญา สือ่

สื่อและ
แหลงเรียนรู

การวัดและ
ประเมินผล

- หนังสือแบบเรียน
- ใบความรู
- แบบฝก/ใบงาน
- อินเทอรเน็ต
- หองสมุด
ประชาชน
- ภูมิปญญา/ผูรู
- แหลงเรียนรูใน
ชุมชน

- การสังเกต
- การซักถาม
- การมีสวนรวม
- แบบฝก/ใบงาน
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ครั้งที่
วัน/เดือน/ป
(เวลา)

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

กระบวนการเรียนรู
2.2. ครูและผูเรียนรวมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู และสรุปความรูเบื้องตนที่ไดไป
ศึกษา คนควา เรียนรูมาจากแหลงเรียนรู
ตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใช
2.3. ผูเรียนไดนําความรูที่ไดศึกษาดวย
ตนเองเพื่อมาตรวจสอบความถูกตองใน
กระบวนการเรียนรู
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและนําไปประยุกตใช
3.1 ผูเรียนสามารถนําความรู และ
ประสบการณหลังจากการเรียนรูดวยตน
3.2 ผูเรียนสามารถแกไขปญหา อุปสรรค
ในการทํางานไดแตละครั้งพรอมสรุปจัดทํา
รายงานรวบรวมเปนแฟมสะสมงาน
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู
4.1 ครูและผูเรียนนําแฟมสะสมผลงาน
และผลงานที่ไดจากการปฏิบัติ สรุปเปน
องคความรูเพื่อใชเปนแนวทาง
กระบวนการปฏิบัติงาน
4.2 ครูวัดผลประเมินผลผูเรียนจากเกณฑ
วัดผลประเมินผล
4.3 ครูสามารถประเมินผลการเรียนรูของ
ผูเรียน และผูเรียนสามารถประเมินความรู
ภายในกลุม หรือของตนเองได

สื่อและ
แหลงเรียนรู

การวัดและ
ประเมินผล
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ครั้งที่
วัน/เดือน/ป
(เวลา)

3
................
- ตนเอง
- พบกลุม

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

กระบวนการเรียนรู

3. การจัดทํา
แผนพัฒนาการ
ผลิต หรือการ
บริการ

1. อธิบายการกําหนด
คุณภาพ ผลผลิต หรือการ
การบริการ
2. สามารถวิเคราะหทุน
ปจจัยการผลิต การบริการ
3. กําหนดเปาหมายการ
ผลิต หรือการบริการ
4. กําหนดแผนกิจกรรม
การผลิต
5. พัฒนาระบบการผลิต
และการบริการได

1. การกําหนดทุนการผลิต หรือ
การบริการ
2. การวิเคราะหทุนปจจัยการ
ผลิตหรือการบริการ
3. การกําหนดเปาหมายการ
ผลิตหรือการบริการ
4. การกําหนดแผนกิจกรรม
5. การพัฒนาระบบการผลิต
หรือการบริการ

ขั้นที่ 1 กําหนดสภาพปญหา ความ
ตองการ
1.1 ครูและผูเรียนรวมกันกําหนด
สภาพปญหา ทุนปจจัย การผลิต เปาหมาย
การผลิตหรือการบริการ แผนกิจกรรมและ
การพัฒนาระบบ
1.2 ครูและผูเรียนรวมกันวิเคราะห
และทําความเขาใจกับทุนปจจัย การผลิต
เปาหมายการผลิตหรือการบริการ แผน
กิจกรรมและการพัฒนาระบบ
1.3 ครูและผูเรียนรวมกันวางแผน
และกําหนดแนวทางในการเรียนรูดวย
ตนเอง
ขั้นที่ 2 ขั้นแสวงหาขอมูล
2.1. เรียนรูดวยตนเอง คิดหาเหตุผลเชิง
ประจักษของตนเอง ในการวิเคราะห
ศักยภาพธุรกิจในชวงระยะเริ่มตน สรางตัว
และทรงตัว ตกต่าํ หรือสูงขึ้น จากผูมี
ประสบการณ ผูรู ภูมิปญญา สือ่
2.2. ครูและผูเรียนรวมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู และสรุปความรูเบื้องตนที่ไดไป
ศึกษา คนควา เรียนรูมาจากแหลงเรียนรู
ตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใช

สื่อและ
แหลงเรียนรู

การวัดและ
ประเมินผล

- หนังสือแบบเรียน
- ใบความรู
- แบบฝก/ใบงาน
- อินเตอรเน็ต
- หองสมุด
ประชาชน
- ภูมิปญญา/ผูรู
- แหลงเรียนรูใน
ชุมชน

- การสังเกต
- การซักถาม
- การมีสวนรวม
- แบบฝก/ใบงาน
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ครั้งที่
วัน/เดือน/ป
(เวลา)

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

กระบวนการเรียนรู
2.3. ผูเรียนไดนําความรูที่ไดศึกษาดวย
ตนเองเพื่อมาตรวจสอบความถูกตองใน
กระบวนการเรียนรู
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและนําไปประยุกตใช
3.1 ผูเรียนสามารถนําความรู และ
ประสบการณหลังจากการเรียนรูดวยตน
3.2 ผูเรียนสามารถแกไขปญหา อุปสรรค
ในการทํางานไดแตละครั้งพรอมสรุปจัดทํา
รายงานรวบรวมเปนแฟมสะสมงาน
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู
4.1 ครูและผูเรียนนําแฟมสะสมผลงาน
และผลงานที่ไดจากการปฏิบัติ สรุปเปน
องคความรูเพื่อใชเปนแนวทาง
กระบวนการปฏิบัติงาน
4.2 ครูวัดผลประเมินผลผูเรียนจากเกณฑ
วัดผลประเมินผล
4.3 ครูสามารถประเมินผลการเรียนรูของ
ผูเรียน และผูเรียนสามารถประเมินความรู
ภายในกลุม หรือของตนเองได

สื่อและ
แหลงเรียนรู

การวัดและ
ประเมินผล
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ครั้งที่
วัน/เดือน/ป
(เวลา)

4
................
- ตนเอง
- พบกลุม

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

กระบวนการเรียนรู

4. การพัฒนา
ธุรกิจเชิงรุก

1. อธิบายความจําเปน
และคุณคาของธุรกิจเชิงรุก
2. อธิบายการแทรกความ
นิยมเขาสูความตองการ
ของผูบริโภคไดอยาง
แทจริง
3. อธิบายการสราง
รูปลักษณคุณภาพสินคา
ใหม
4. อธิบายการพัฒนา
อาชีพใหมีความมั่นคง

1. ความจําเปน และคุณคาของ
ธุรกิจเชิงรุก
2. การแทรกความนิยมเขาสู
ความตองการของผูบริโภค
3. สรางรูปลักษณคุณภาพ
สินคาใหม
4. การพัฒนาอาชีพใหมีความ
มั่นคง เขมแข็ง ยั่งยืน (พออยู
พอกิน มีรายได มีการออม และ
มีทุนในการขยายอาชีพ)

ขั้นที่ 1 กําหนดสภาพปญหา ความ
ตองการ
1.1 ครูและผูเรียนรวมกันกําหนด
สภาพปญหา ความจําเปน คุณคาของธุรกิจ
เชิงรุก คานิยม ของผูบริโภค รูปลักษณ
คุณภาพสินคาใหม และการพัฒนาอาชีพให
มีความมั่นคง เขมแข็ง ยั่งยืน
1.2 ครูและผูเรียนรวมกันวิเคราะห
และทําความเขาใจกับความจําเปน คุณคา
ของธุรกิจเชิงรุก คานิยม ของผูบริโภค
รูปลักษณคุณภาพสินคาใหม และการ
พัฒนาอาชีพใหมีความมัน่ คง เขมแข็ง
ยั่งยืนครูและผูเรียนรวมกันวางแผน และ
กําหนดแนวทางในการเรียนรูดวยตนเอง
ขั้นที่ 2 ขั้นแสวงหาขอมูล
2.1. เรียนรูดวยตนเอง คิดหาเหตุผล
เชิงประจักษของตนเอง ในการวิเคราะห
ศักยภาพธุรกิจในชวงระยะเริ่มตน สรางตัว
และทรงตัว ตกต่าํ หรือสูงขึ้น จากผูมี
ประสบการณ ผูรู ภูมิปญญา สือ่
2.2. ครูและผูเรียนรวมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู และสรุปความรูเบื้องตนที่ไดไป
ศึกษา คนควา เรียนรูมาจากแหลงเรียนรู
ตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใช

สื่อและ
แหลงเรียนรู

การวัดและ
ประเมินผล

- หนังสือแบบเรียน
- ใบความรู
- แบบฝก/ใบงาน
- อินเทอรเน็ต
- หองสมุด
ประชาชน
- ภูมิปญญา/ผูรู
- แหลงเรียนรูใน
ชุมชน

- การสังเกต
- การซักถาม
- การมีสวนรวม
- แบบฝก/ใบงาน
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ครั้งที่
วัน/เดือน/ป
(เวลา)

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

กระบวนการเรียนรู
2.3. ผูเรียนไดนําความรูที่ไดศึกษาดวย
ตนเองเพื่อมาตรวจสอบความถูกตองใน
กระบวนการเรียนรู
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและนําไปประยุกตใช
3.1 ผูเรียนสามารถนําความรู และ
ประสบการณหลังจากการเรียนรูดวยตน
3.2 ผูเรียนสามารถแกไขปญหา อุปสรรค
ในการทํางานไดแตละครั้งพรอมสรุปจัดทํา
รายงานรวบรวมเปนแฟมสะสมงาน
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู
4.1 ครูและผูเรียนนําแฟมสะสมผลงาน
และผลงานที่ไดจากการปฏิบัติ สรุปเปน
องคความรูเพื่อใชเปนแนวทาง
กระบวนการปฏิบัติงาน
4.2 ครูวัดผลประเมินผลผูเรียนจากเกณฑ
วัดผลประเมินผล
4.3 ครูสามารถประเมินผลการเรียนรูของ
ผูเรียน และผูเรียนสามารถประเมินความรู
ภายในกลุม หรือของตนเองได

สื่อและ
แหลงเรียนรู

การวัดและ
ประเมินผล
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ครั้งที่
วัน/เดือน/ป
(เวลา)

5
................
- ตนเอง
- พบกลุม

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

5. โครงการ
1. วิเคราะหความเปนไป
พัฒนาอาชีพให ไดของแผนการตลาดและ
มีความมั่นคง การผลิตหรือบริการ
2. เขียนโครงการการ
พัฒนาอาชีพ
3. ตรวจสอบความเปนไป
ไดของโครงการพัฒนา
อาชีพ
4. ปรับปรุงโครงการ
พัฒนาอาชีพ

เนื้อหา

กระบวนการเรียนรู

1. การวิเคราะหความเปนไปได
ของแผนการตลาดและการผลิต
หรือการบริการ
2. การเขียนโครงการการพัฒนา
อาชีพ
3. การตรวจสอบความเปนไป
ไดของโครงการ
4. การปรับปรุงโครงการพัฒนา
อาชีพ

ขั้นที่ 1 กําหนดสภาพปญหา ความ
ตองการ
1.1 ครูและผูเรียนรวมกันกําหนด
สภาพปญหา ความตองการวางแผน
การตลาดและการผลิตหรือบริการ การ
เขียน การตรวจสอบ และการปรับปรุง
โครงการเพื่อพัฒนาอาชีพ
1.2 ครูและผูเรียนรวมกันวิเคราะห
และทําความเขาใจการวางแผนการตลาด
และการผลิตหรือบริการ การเขียน การ
ตรวจสอบ และการปรับปรุงโครงการเพื่อ
พัฒนาอาชีพ
1.3 ครูและผูเรียนรวมกันวางแผน
และกําหนดแนวทางในการเรียนรูดวย
ตนเอง
ขั้นที่ 2 ขั้นแสวงหาขอมูล
2.1. เรียนรูดวยตนเอง คิดหาเหตุผล
เชิงประจักษของตนเอง ในการวิเคราะห
ศักยภาพธุรกิจในชวงระยะเริ่มตน สรางตัว
และทรงตัว ตกต่าํ หรือสูงขึ้น จากผูมี
ประสบการณ ผูรู ภูมิปญญา สือ่
2.2. ครูและผูเรียนรวมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู และสรุปความรูเบื้องตนที่ไดไป
ศึกษา คนควา เรียนรูมาจากแหลงเรียนรู
ตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใช

สื่อและ
แหลงเรียนรู

การวัดและ
ประเมินผล

- หนังสือแบบเรียน
- ใบความรู
- แบบฝก/ใบงาน
- อินเทอรเน็ต
- หองสมุด
ประชาชน
- ภูมิปญญา/ผูรู
- แหลงเรียนรูใน
ชุมชน

- การสังเกต
- การซักถาม
- การมีสวนรวม
- แบบฝก/ใบงาน
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ครั้งที่
วัน/เดือน/ป
(เวลา)

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

กระบวนการเรียนรู
2.3. ผูเรียนไดนําความรูที่ไดศึกษาดวย
ตนเองเพื่อมาตรวจสอบความถูกตองใน
กระบวนการเรียนรู
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและนําไป
ประยุกตใช
3.1 ผูเรียนสามารถนําความรู และ
ประสบการณหลังจากการเรียนรูดวยตน
3.2 ผูเรียนสามารถแกไขปญหา
อุปสรรคในการทํางานไดแตละครั้งพรอม
สรุปจัดทํารายงานรวบรวมเปนแฟมสะสม
งาน
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู
4.1 ครูและผูเรียนนําแฟมสะสม
ผลงาน และผลงานที่ไดจากการปฏิบัติ
สรุปเปนองคความรูเพื่อใชเปนแนวทาง
กระบวนการปฏิบัติงาน
4.2 ครูวัดผลประเมินผลผูเรียนจาก
เกณฑวัดผลประเมินผล
4.3 ครูสามารถประเมินผลการเรียนรู
ของผูเรียน และผูเรียนสามารถประเมิน
ความรูภายในกลุม หรือของตนเองได

สื่อและ
แหลงเรียนรู

การวัดและ
ประเมินผล
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ครั้งที่
วัน/เดือน/ป
(เวลา)

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

กระบวนการเรียนรู

สื่อและ
แหลงเรียนรู

การวัดและ
ประเมินผล

- หนังสือแบบเรียน
- ใบความรู
- แบบฝก/ใบงาน
- อินเทอรเน็ต
- หองสมุด
ประชาชน
- ภูมิปญญา/ผูรู
- แหลงเรียนรูใน
ชุมชน

- การสังเกต
- การซักถาม
- การมีสวนรวม
- แบบฝก/ใบงาน
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รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง (ทช31001)
สาระทักษะการดําเนินชีวิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สาระสําคัญ
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่9)
ทรงพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับใหดําเนินชีวิตไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน
ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันใน
ตัวที่ดีพอสมสมควรตอผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัยความ
รอบรู ความรอบคอบและความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและดําเนินการทุก
ขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต
และใหมีความรอบรูที่เหมาะสมดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญาและความรอบคอบ เพื่อให
สมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอมและ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได พรอมทั้งสามารถนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชประกอบ
อาชีพไดอยางเหมาะสม

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

1. อธิบายแนวคิด หลักการ ความหมาย ความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได
2. บอกแนวทางในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
3. เห็นคุณคาและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
5. เผยแพรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหชุมชนเห็นคุณคาแลวนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต
6. มีสวนรวมในชุมชนในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สามารถนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชประกอบอาชีพได

ขอบขายเนื้อหา

บทที่ 1 ความพอเพียง
บทที่ 2 ชุมชนพอเพียง
บทที่ 3 การแกปญหาชุมชน
บทที่ 4 สถานการณของประเทศไทยและสถานการณโลกกับความพอเพียง
บทที่ 5 การประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการสรางรายได อยางมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน
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ตารางวิเคราะหหลักสูตร
วิชา ทช31001 เศรษฐกิจพอเพียง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่

หัวเรื่อง

1 ความพอเพียง

ตัวชี้วัด

1. อธิบายความเปนมา
ความหมายและหลักแนวคิด
ของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได
2. รูเขาใจและวิเคราะห
แนวคิดหลักการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได
2 ชุมชนพอเพียง 1. อธิบายความหมาย
ความสําคัญ และการบริหาร
จัดการชุมชน ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได
2. วิเคราะหกระบวนการ
เทคนิคการบริหารจัดการ
ชุมชน และประยุกตใชในการ
ดาเนินชีวิตอยางสมดุลพรอม
รับตอการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชน

เนื้อหา
1. ความเปนมา ความหมาย
หลักแนวคิด

จํานวน
(ชั่วโมง)
4

วิเคราะหความยากงาย
กระบวนการเรียน
ปาน
พบ สอน
อื่นๆ
งาย
ยาก ตนเอง
กลาง
กลุม เสริม (ระบุ)



6



2. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับการจัดการความรู
1. ความหมาย ความสําคัญ
การบริหารจัดการชุมชน
2. การบริหารจัดการชุมชน ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.กระบวนการ เทคนิคการ
บริหารจัดการชุมชน
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ตารางวิเคราะหหลักสูตร
วิชา ทช31001 เศรษฐกิจพอเพียง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่

หัวเรื่อง

3 การแกปญหา
ชุมชน

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

1. สํารวจและวิเคราะหปญหา
ของชุมชนดานสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม
พื้นฐานของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได
2. อธิบายแนวทางพัฒนาชุมชน
ดานสังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
และวัฒนธรรมตามหลักแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได
3. เสนอแนวทางและมีสวนรวม
ในการแกปญหาหรือพัฒนาชุมชน
ดานสังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
และวัฒนธรรมโดยใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได
4. มีสวนรวมในการสงเสริม
เผยแพร ขยายผลงานการปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของบุคคล ชุมชนที่
ประสบผลสําเร็จได

1. ปญหาของชุมชนดานสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและ
วัฒนธรรมพื้นฐานของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การพัฒนาชุมชนดานสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและ
วัฒนธรรมตามหลักแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. การมีสวนรวมแกปญหาหรือ
พัฒนาชุมชนดานสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมโดยใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. การสงเสริม เผยแพร ขยาย
ผลงานการปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของบุคคล ชุมชนที่ประสบ
ผลสําเร็จ

จํานวน
(ชั่วโมง)
10

วิเคราะหความยากงาย
กระบวนการเรียน
ปาน
พบ สอน
อื่นๆ
งาย
ยาก ตนเอง
กลาง
กลุม เสริม (ระบุ)
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ตารางวิเคราะหหลักสูตร
วิชา ทช31001 เศรษฐกิจพอเพียง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

4 สถานการณ
1. อธิบายและวิเคราะหการ
ของประเทศกับ พัฒนาประเทศตามหลักปรัชญา
ความพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงได
2. ประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
อยางสมดุลและพรอมรับตอการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศชาติได

เนื้อหา
1. การวิเคราะหสถานการณของ
ประเทศโดยใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เชน
สถานการณของประเทศที่
เกี่ยวของกับผูเรียน (ภาวะเงิน
เฟอ ราคาผลผลิตตกต่ํา คาครอง
ชีพสูง ฯลฯ)
2. การเลือกแนวทางการดาเนิน
ชีวิตภายใตสถานการณของ
ประเทศโดยใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน
(ชั่วโมง)
10

วิเคราะหความยากงาย
กระบวนการเรียน
ปาน
พบ สอน
อื่นๆ
งาย
ยาก ตนเอง
กลาง
กลุม เสริม (ระบุ)
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ตารางวิเคราะหหลักสูตร
วิชา ทช31001 เศรษฐกิจพอเพียง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่

หัวเรื่อง

5 สถานการณ
โลกกับความ
พอเพียง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

1. วิเคราะหสถานการณของโลก
ประเทศในการการพัฒนา
ประเทศใหกาวหนาไปไดอยาง
สมดุลภายใตกระแสโลกาภิวัตน
ได
2. ตระหนักในความสําคัญของ
การพัฒนาประเทศภายใตกระแส
โลกาภิวัตนและเลือกแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
อยางสมดุลและพรอมรับตอ
การเปลี่ยนแปลงของประเทศ
ภายใตกระแสโลกาภิวัตนได

1. การวิเคราะหสถานการณของ
โลก ประเทศภายใตกระแสโลกา
ภิวัตนที่เกี่ยวของ เชน ภาวะโลก
รอน การสื่อสารไรพรมแดน
นามันเชื้อเพลิง ฯลฯ
2. การเลือกแนวทางการดาเนิน
ชีวิตภายใตสถานการณของโลก
ประเทศโดยใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน
(ชั่วโมง)
10

วิเคราะหความยากงาย
กระบวนการเรียน
ปาน
พบ สอน
อื่นๆ
งาย
ยาก ตนเอง
กลาง
กลุม เสริม (ระบุ)
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แผนการเรียน รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ทช 31003
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เรื่องความพอเพียง ครั้งที่ 1 การเรียนรูแบบแบบพบกลุม
รายวิชา/หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู

สื่อ/แหลงเรียนรู

1. ความพอเพียง

1. อธิบายความเปนมา
ความหมายและหลักแนวคิด
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. รูเขาใจและวิเคราะห
แนวคิดหลักการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

1. ความเปนมา ความหมาย
หลักแนวคิด
2. ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการจัดการความรู

ขั้นที่ 1 กําหนดสภาพปญหาการเรียนรู
1. ครูสนทนากับผูเรียนถึงเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงวาเคยทราบเรื่องนี้มากอนหรือไมและมี
ความเขาใจวาอยางไร
2. ครูสนทนากับผูเรียนถึงเรื่องปญหาที่เกิดขึ้น
ในครอบครัววามีสามเหตุมาจากเรื่องใดบาง เชน
ปญหาความยากจน
การวางงาน ครอบครัวแตกแยก
ขั้นที่ 2 แสวงหาขอมูลและจัดการเรียนรู
1. ครูและผูเรียนระดมปญหาที่เกิดขึ้นจริงใน
ครอบครัว ชุมชนของตนเอง
2. เรียงลําดับความสําคัญของปญหาเพื่อนําไปสู
การปฏิบัติ
3. ศึกษาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
ปรัชญาคิดเปน

สื่อ
- หนังสือ
- รูปภาพ ซีดี
- ใบความรู
- อินเตอรเน็ต
แหลงเรียนรู
- หองสมุด
- ภูมิปญญาทองถิ่น
- ภูมิปญญาชาวบาน
- ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง

การวัดผล/
ประเมินผล

1. ใบงาน
2. บัญชีชาวบาน
3. แบบทดสอบ
4. บันทึกการ
เรียนรู
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รายวิชา/หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู
1. แบบทดสอบ
2.ใบงาน
3. ทําบัญชีครัวเรือน
4. สังเกตการมีสวนรวม

สื่อ/แหลงเรียนรู

การวัดผล/
ประเมินผล

46
เรื่องชุมชนพอพียง ครั้งที่ 2 การเรียนรูดวยตนเองดวยตนเอง
รายวิชา/หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

การจัดแผนการเรียนรู

สื่อ/แหลงเรียนรู

2. ชุมชนพอเพียง

1. อธิบายความหมาย
ความสําคัญ และการบริหาร
จัดการชุมชน ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. วิเคราะหกระบวนการ
เทคนิคการบริหารจัดการ
ชุมชนและประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิตอยางสมดุลพรอม
รับตอการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชน

1. ความหมาย ความสําคัญ
การบริหารจัดการชุมชน
2. การบริหารจัดการชุมชน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. กระบวนการ เทคนิคการ
บริหารจัดการชุมชน

ขั้นที่ 1 กําหนดสภาพปญหาการเรียนรู
- ครูสนทนากับผูเรียนถึงวิธีการศึกษาดวย
ตนเองและใหผูเรียนไปคนควาในหัวขอ
- การบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
- การวิเคราะหปญหาที่เกิดในชุมชนและการ
นํามาประยุกตใชในชีวิต เชน ปญหายาเสพติด
ปญหาคนวางงาน ปญหาสิง่ แวดลอม
ขั้นที่ 2 แสวงหาขอมูลและจัดการเรียนรู
- ครูบอกถึงแหลงเรียนรูที่ใชในการศึกษาหา
ขอมูล
- ครูมอบหมายงานใหผูเรียนไปศึกษาคนควา
ตามหัวขอที่กําหนดและจดบันทึก
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและการนําไปใช
- สรุปผลการศึกษาคนคาและจัดทําเปนรายงาน
สงตามกําหนด
- ทําใบงาน
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู
- รายงาน
- บันทึกการเรียนรู- แบบทดสอบ

สื่อ
- หนังสือ
- รูปภาพ ซีดี
- ใบความรู
- แผนพับแผนปลิว
- อินเตอรเน็ต
แหลงเรียนรู
- หองสมุด
- ภูมิปญญาทองถิ่น
- ภูมิปญญาชาวบาน
- ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง

การวัดผล/
ประเมินผล

1. ใบงาน
2. บันทึกการ
เรียนรู
3. แบบทดสอบ
(ใหครูผูจัดออก
เอง)
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เรื่อง การแกปญหาชุมชน ครั้งที่ 3 การเรียนรูดวยตนเองดวยตนเอง
รายวิชา/หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

การจัดแผนการเรียนรู

สื่อ/แหลงเรียนรู

3. การแกปญหา
ชุมชน

1. สํารวจและวิเคราะห
ปญหาของชุมชนดานสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและ
วัฒนธรรม-พื้นฐานของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. อธิบายแนวทางพัฒนา
ชุมชนดาน สังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม
ตามหลักแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได
3. เสนอแนวทางและมีสวน
รวมในการแกปญ
 หาหรือ
พัฒนาชุมชนดานสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและ
วัฒนธรรมโดยใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4. มีสวนรวมในการสงเสริม
เผยแพรขยายผลงานการ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของบุคคล
ชุมชนที่ประสบผลสําเร็จ

1. ปญหาของชุมชนดานสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและ
วัฒนธรรมพื้นฐานของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. การพัฒนาชุมชนดานสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และ
วัฒนธรรมตามหลักแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. การมีสวนรวมแกปญหา
หรือพัฒนาชุมชนดานสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและ
วัฒนธรรมโดยใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4. การสงเสริม เผยแพร
ขยายผลงานการปฏิบัตติ าม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของบุคคล ชุมชนที่
ประสบผลสําเร็จ

ขั้นที่ 1 กําหนดสภาพปญหาการเรียนรู
- ครูสนทนากับผูเรียนถึงวิธีการศึกษาดวยตนเอง
และใหผูเรียนไปศึกษาคนควา ดังนี้
1. ปญหาที่พบในชุมชน ในหัวขอ (เลือก 1
ปญหา)
- ปญหาดานชุมชนสังคม
- ปญหาดานเศรษฐกิจ
- ปญหาดานสิ่งแวดลอม
2. การแกปญหา
3. การพัฒนาชุมชน
ขั้นที่ 2 แสวงหาขอมูลและจัดการเรียนรู
- ครูบอกถึงแหลงเรียนรูที่ใชในการศึกษาหา
ขอมูล
- ครูมอบหมายงานใหผูเรียนไปทําการศึกษา
คนควาตามหัวขอที่กําหนดและจดบันทึก
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและการนําไปใช
- สรุปผลการศึกษาคนคาและจัดทําเปนรายงาน
สงตามกําหนด
- ทําใบงาน
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู
- รายงาน
- บันทึกการเรียนรู
- ใบงาน
- แบบทดสอบ

สื่อ
- หนังสือ
- รูปภาพ ซีดี
- ใบความรู
- แผนพับแผนปลิว
- อินเตอรเน็ต
แหลงเรียนรู
- หองสมุด
- ภูมิปญญาทองถิ่น
- ภูมิปญญาชาวบาน
- ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง

การวัดผล/
ประเมินผล

1. ใบงาน
2. แบบทดสอบ
(ใหครูผูสอน
จัดทํา)
3. บันทึกการ
เรียนรู
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เรื่องสถานการณของประเทศ
รายวิชา/หัวเรื่อง
4. สถานการณ
ของประเทศกับ
ความพอเพียง

ครั้งที่ 4 การเรียนรูด วยตนเอง
ตัวชี้วัด

เนื้อหา

การจัดแผนการเรียนรู

สื่อ/แหลงเรียนรู

1. อธิบายและวิเคราะหการ
พัฒนาประเทศตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิตอยางสมดุลและพรอมรับ
ตอการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศชาติ

1. การวิเคราะหสถานการณของ
ประเทศโดยใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เชน
สถานการณของประเทศที่
เกี่ยวของกับผูเรียน เชน ภาวะเงิน
เฟอ ราคาผลผลิตตกต่ํา คาครอง
ชีพสูง ฯลฯ
2. การเลือกแนวทางการดําเนิน
ชีวิตภายใตสถานการณของ
ประเทศโดยใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ขั้นที่ 1 กําหนดสภาพปญหาการเรียนรู
- ครูสนทนากับผูเรียนถึงวิธีการศึกษาดวย
ตนเองและใหผูเรียนไปศึกษาคนควาใน
หัวขอตอไปนี้
- ปญหาคาครองชีพ
-ปญหาความยากจน
-ปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา
ขั้นที่ 2 แสวงหาขอมูลและจัดการเรียนรู
- ครูบอกถึงแหลงเรียนรูที่ใชในการศึกษา
หาขอมูล
- ครูมอบหมายงานใหผูเรียนไป
ทําการศึกษาคนควาตามหัวขอที่กําหนด
และจดบันทึก
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและการนําไปใช
- สรุปผลการศึกษาคนคาและจัดทําเปน
รายงานสงตามกําหนดเวลา
- ทําใบงาน
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู
- รายงาน
- บันทึกการเรียนรู
- ใบงาน
- แบบทดสอบ

สื่อ
- หนังสือ
- รูปภาพ ซีดี
- ใบความรู
- แผนพับแผนปลิว
- อินเตอรเน็ต
แหลงเรียนรู
- หองสมุด
- ภูมิปญญาทองถิ่น
- ภูมิปญญาชาวบาน
- ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง

การวัดผล/
ประเมินผล

1. ใบงาน
2. แบบทดสอบ
(ใหครูผูจัด
กิจกรรมออกเอง)
3. บันทึกการ
เรียนรู
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เรื่อง สถานการณโลกกับความพอเพียง ครั้งที่ 5 การเรียนรูด วยตนเอง
รายวิชา/หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

การจัดแผนการเรียนรู

สื่อ/แหลงเรียนรู

5. สถานการณ
ของโลกกับความ
พอเพียง

1. วิเคราะหสถานการณโลก
ประเทศในการพัฒนาประเทศ
ใหกาวหนาไปไดใหกาวหนาไป
ไดอยางสมดุลภายใตกระแส
โลกาภิวัตน
2. ตระหนักในความสําคัญของ
การพัฒนาประเทศภายใต
กระแสโลกาภิวัตนและเลือก
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิตอยางสมดุลและ
พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง
ของประเทศภายใตกระแส

1. การวิเคราะหสถานการณของ
โลก ประเทศภายใตกระแสโลกาภิ
วัตนที่เกี่ยวของ เชน ภาวะโลก
รอน น้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ
2. การเลือกแนวทางการดําเนิน
ชีวิตภายใตสถานการณของโลก
ประเทศโดยใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ขั้นที่ 1 กําหนดสภาพปญหาการเรียนรู
- ครูสนทนากับผูเรียนถึงวิธีการศึกษาดวย
ตนเองและใหผูเรียนทําการศึกษาคนควา
ในเรื่องตอไปนี้
- สภาวะโลกรอน/เรือนกระจก
-พลังงานธรรมชาติ เชน น้ํามันเชื้อเพลิง
กาซ ไฟฟา
ขั้นที่ 2 แสวงหาขอมูลและจัดการเรียนรู
- ครูบอกถึงแหลงเรียนรูที่ใชในการศึกษา
หาขอมูล
- ครูมอบหมายงานใหผูเรียนไป
ทําการศึกษาคนควาตามหัวขอที่กําหนด
และจดบันทึก
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและการนําไปใช
- สรุปผลการศึกษาคนคาและจัดทําเปน
รายงานสงตามกําหนดเวลา
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู
- รายงาน
- บันทึกการเรียนรู
- ใบงาน
- แบบทดสอบ

สื่อ
- หนังสือ
- รูปภาพ ซีดี
- ใบความรู
- แผนพับแผนปลิว
- อินเตอรเน็ต
แหลงเรียนรู
- หองสมุด
- ภูมิปญญาทองถิ่น
- ภูมิปญญาชาวบาน
- ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง

การวัดผล/
ประเมินผล

1. ใบงาน
2. แบบทดสอบ
(ใหครูผูจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูออกเอง)
3. บันทึกการ
เรียนรู
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วิชาลูกเสือ กศน. รหัสวิชา สค32035

รายวิชาเลือกบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
สาระสําคัญ
ลูกเสือ กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนการเรียนรูเกี่ยวกับลูกเสือกับการพัฒนา การลูกเสือไทย
การลูกเสือโลก คุณธรรม จริยธรรมของลูกเสือ วินัย และความเปนระเบียบเรียบรอย ลูกเสือ กศน. กับการ
พัฒนา ลูกเสือ กศน. กับจิตอาสา และการบริการ การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ทักษะลูกเสือ
ความปลอดภัยในการเขารวมกิจกรรมลูกเสือการปฐมพยาบาล การเดินทางไกล อยูคายพักแรม และชีวิตชาว
คาย การฝกปฏิบัติการเดินทางไกลอยูคายพักแรม และชีวิตชาวคาย เนนการฝกปฏิบัติใหเกิดทักษะ โดยนํา
หลักการและคําปฏิญาณของลูกเสือมาสรางวินัยและความเปนระเบียบเรียบรอย และการบริการไปประยุกตใช
ในวิถีชีวิตของตนเองและชุมชนตอไป
มาตรฐานการเรียนรูระดับ
1. มีความรู ความเขาใจ ตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตรการเมืองการ
ปกครองในโลก และนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิตเพื่อความมั่นคงของชาติ
2. มีความรู ความเขาใจ เห็นคุณคา และสืบทอดศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีของประเทศในสังคมโลก
3. มีความรู ความเขาใจ ดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย กฎระเบียบของประเทศตาง ๆ ในโลก
4. มีความรู ความเขาใจหลักการพัฒนาชุมชน สังคม สามารถวิเคราะหขอมูลและเปนผูนํา ผูตาม ใน
การพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ใหสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณปจจุบัน
ขอบขายเนื้อหา
หนวยการเรียนรูที่ 1 ลูกเสือกับการพัฒนา
หนวยการเรียนรูที่ 2 การลูกเสือไทย
หนวยการเรียนรูที่ 3 การลูกเสือโลก
หนวยการเรียนรูที่ 4 คุณธรรม จริยธรรมของลูกเสือ
หนวยการเรียนรูที่ 5 วินัย และความเปนระเบียบเรียบรอย
หนวยการเรียนรูที่ 6 ลูกเสือ กศน. กับการพัฒนา
หนวยการเรียนรูที่ 7 ลูกเสือ กศน. กับจิตอาสา และการบริการ
หนวยการเรียนรูที่ 8 การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
หนวยการเรียนรูที่ 9 ทักษะลูกเสือ
หนวยการเรียนรูที่ 10 ความปลอดภัยในการเขารวมกิจกรรมลูกเสือ
หนวยการเรียนรูที่ 11 การปฐมพยาบาล
หนวยการเรียนรูที่ 12 การเดินทางไกล อยูคายพักแรม และชีวิตชาวคาย
หนวยการเรียนรูที่ 13 การฝกปฏิบัติการเดินทางไกล อยูคายพักแรมและชีวิตชาวคาย
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ตารางวิเคราะหหลักสูตร
วิชา ทช32025 ลูกเสือ กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่

หัวเรื่อง

1 ลูกเสือกับการ
พัฒนา

ตัวชี้วัด

1. อธิบายสาระสําคัญของการ
ลูกเสือได
2. อธิบายความสําคัญของการ
ลูกเสือกับการพัฒนาได
3. อธิบายความเปนพลเมืองดีใน
ทัศนะของลูกเสือได
4. นําเสนอผลการสํารวจตนเอง
ครอบครัว ชุมชนและสังคม เพื่อ
การพัฒนาได
2 การลูกเสือไทย 1. อธิบายประวัติการลูกเสือไทย
ได
2. อธิบายความรูทั่วไปเกี่ยวกับ
คณะลูกเสือแหงชาติได

1. สาระสําคัญของการลูกเสือ
2. ความสําคัญของการลูกเสือกับ
การพัฒนา
3. ลูกเสือกับการพัฒนาความเปน
พลเมืองดี
4. การสํารวจตนเอง ครอบครัว
ชุมชนและสังคม เพื่อการพัฒนา

2

วิเคราะหความยากงาย
กระบวนการเรียน
ปาน
พบ สอน
อื่นๆ
งาย
ยาก ตนเอง
กลาง
กลุม เสริม (ระบุ)



1. ประวัติการลูกเสือไทย
2. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคณะ
ลูกเสือแหงชาติ

3



เนื้อหา

จํานวน
(ชั่วโมง)
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ตารางวิเคราะหหลักสูตร
วิชา ทช32025 ลูกเสือ กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่

หัวเรื่อง

3 การลูกเสือโลก

4 คุณธรรม
จริยธรรม ของ
ลูกเสือ

จํานวน
(ชั่วโมง)

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

1. อธิบายประวัติผูใหกําเนิน
ลูกเสือโลกได
2. อธิบายความสําคัญของ
องคการลูกเสือโลกได
3. อธิบายความสัมพันธระหวาง
การลูกเสือไทยกับการลูกเสือโลก
1. อธิบายคําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือได
2. อธิบายคุณธรรม จริยธรรม
จากคําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือได
3. ยกตัวอยางการนําคําปฏิญาณ
และกฎของลูกเสือที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน
4. อธิบายความสัมพันธระหวาง
คุณธรรม จริยธรรม ในคํา
ปฏิญาณและกฎของลูกเสือกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได

1. ประวัติผูใหกําเนินลูกเสือโลก
2. องคการลูกเสือโลก
3. ความสัมพันธระหวางลูกเสือ
ไทยกับลูกเสือโลก

3

วิเคราะหความยากงาย
กระบวนการเรียน
ปาน
พบ สอน
อื่นๆ
งาย
ยาก ตนเอง
กลาง
กลุม เสริม (ระบุ)



1. คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
2. คุณธรรม จริยธรรม จากคํา
ปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
3. การนําคําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือที่ใชในชีวิตประจําวัน
4. ความสัมพันธระหวางคุณธรรม
จริยธรรม ในคําปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

6
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ตารางวิเคราะหหลักสูตร
วิชา ทช32025 ลูกเสือ กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

5 วินัย และความ 1. อธิบายความหมาย และ
เปนระเบียบ
ความสําคัญของวินัย และความ
เรียบรอย
เปนระเบียบเรียบรอยได
2. อธิบายผลกระทบจากการขาด
วินัยและขาดความเปนระเบียบ
เรียบรอยได
3. ยกตัวอยางแนวทางการ
เสริมสรางวินัย และความเปน
ระเบียบเรียบรอยได
4. อธิบายระบบหมูลูกเสือได
5. อธิบายและยกตัวอยางการ
พัฒนาภาวะผูนํา-ผูตามได

เนื้อหา
1. วินัย และความเปนระเบียบ
เรียบรอย
2. ผลกระทบจากการขาดวินัย
และขาดความเปนระเบียบ
เรียบรอย
3. แนวทางการเสริมสรางวินัย
และความเปนระเบียบเรียบรอย
4. ระบบหมูลูกเสือ
5. การพัฒนาภาวะผูนํา-ผูตาม

จํานวน
(ชั่วโมง)
6

วิเคราะหความยากงาย
กระบวนการเรียน
ปาน
พบ สอน
อื่นๆ
งาย
ยาก ตนเอง
กลาง
กลุม เสริม (ระบุ)
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ตารางวิเคราะหหลักสูตร
วิชา ทช32025 ลูกเสือ กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่

หัวเรื่อง

6 ลูกเสือ กศน.
กับการพัฒนา

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

1. อธิบายความเปนมา และ
ความสําคัญของลูกเสือ กศน.
2. อธิบายลูกเสือ กศน. กับการ
พัฒนาได
3. ระบุบทบาทหนาที่ของลูกเสือ
กศน. ที่มีตอตนเองครอบครัว
ชุมชนและสังคมได
4. ระบุบทบาทหนาที่ของลูกเสือ
กศน. ที่มีตอสถาบันหลักของชาติ
ได

1. ลูกเสือ
1.1 ความเปนมาของลูกเสือ
กศน.
1.2 ความสําคัญของลูกเสือ
กศน.
2. ลูกเสือ กศน. กับการพัฒนา
3. บทบาทหนาที่ของลูกเสือ
กศน. ที่มีตอตนเอง ครอบครัว
ชุมชนและสังคม
4. บทบาทหนาที่ของลูกเสือ
กศน. ที่มีตอสถาบันหลักของชาติ

จํานวน
(ชั่วโมง)
6

วิเคราะหความยากงาย
กระบวนการเรียน
ปาน
พบ สอน
อื่นๆ
งาย
ยาก ตนเอง
กลาง
กลุม เสริม (ระบุ)



55

ตารางวิเคราะหหลักสูตร
วิชา ทช32025 ลูกเสือ กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

7 ลูกเสือ กศน. 1. อธิบายความหมาย และ
กับจิตอาสา
ความสําคัญของจิตอาสาและการ
และการบริการ บริการได
2. อธิบายหลักการของจิตอาสา
และการบริการได
3. ยกตัวอยางกิจกรรมจิตอาสา
และการใหบริการของลูกเสือ
กศน.ได
4. นําเสนอผลการปฏิบัติตนใน
ฐานะลูกเสือ กศน. เพื่อเปนจิต
อาสา และการใหบริการได อยาง
นอย 4 กิจกรรม

เนื้อหา
1.จิตอาสาและการบริการ
1.1 ความหมายของจิตอาสา
1.2 ความสําคัญของจิตอาสา
1.3 ความหมายของการบริการ
1.4 ความสําคัญของการบริการ
2.หลักการของจิตอาสา และการ
บริการ
2.1 หลักการของจิตอาสา
2.2 ประเภทของจิตอาสา
2.3 หลักการของการบริการ
2.4 ประเภทของการบริการ
3. กิจกรรมจิตอาสา และการ
ใหบริการของลูกเสือ กศน.
4. การปฏิบัติตนในฐานะลูกเสือ
กศน. เพื่อเปนจิตอาสา และการ
ใหบริการ

จํานวน
(ชั่วโมง)
9

วิเคราะหความยากงาย
กระบวนการเรียน
ปาน
พบ สอน
อื่นๆ
งาย
ยาก ตนเอง
กลาง
กลุม เสริม (ระบุ)
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ตารางวิเคราะหหลักสูตร
วิชา ทช32025 ลูกเสือ กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่

หัวเรื่อง

8 การเขียน
โครงการเพื่อ
พัฒนาชุมชน
และสังคม

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

1. อธิบายความหมาย
ความสําคัญของโครงการได
2. จําแนกลักษณะของโครงการ
3. ระบุองคประกอบของ
โครงการได
4. อธิบายขั้นตอนการเขียน
โครงการได
5. บอกขั้นตอนการดําเนินงาน
ตามโครงการได
6. อธิบายผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการและการเสนอผลการ
ดําเนินงานตอที่ประชุมได

1. โครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและ
สังคม
1.1 ความหมายของโครงการ
1.2 ความสําคัญของโครงการ
2. ลักษณะของโครงการ
3. องคประกอบของโครงการ
4. ขั้นตอนการเขียนโครงการ
5. การดําเนินการตามโครงการ
6. การสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการเพื่อเสนอตอ
ที่ประชุม

จํานวน
(ชั่วโมง)
6

วิเคราะหความยากงาย
กระบวนการเรียน
ปาน
พบ สอน
อื่นๆ
งาย
ยาก ตนเอง
กลาง
กลุม เสริม (ระบุ)
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ตารางวิเคราะหหลักสูตร
วิชา ทช32025 ลูกเสือ กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่

หัวเรื่อง

9 ทักษะลูกเสือ

ตัวชี้วัด
1. อธิบายความหมายและ
ความสําคัญของแผนที่ เข็มทิศได
2. อธิบายสวนประกอบของเข็ม
ทิศได
3. อธิบายวิธีการใช Google
Map และ Google Earthได
4. อธิบายความหมายและ
ความสําคัญของเงื่อนเชือกและ
การผูกแนนได
5. ผูกเงื่อนเชือกไดและบอกชื่อ
เงื่อนไดอยางนอย 7 เงื่อน
6. สาธิตวิธีการผูกแนนไดอยาง
นอย 2 วิธี

เนื้อหา
1. แผนที่ เข็มทิศ
1.1 ความหมาย และ
ความสําคัญของแผนที่
1.2 ความหมาย และ
ความสําคัญของเข็มทิศ
2. วิธีการใชแผนที่ เข็มทิศ
2.1 วิธีการใชแผนที่
2.2 วิธีการใชเข็มทิศ
3. การใช Google Map และ
Google Earth
4. เงื่อนเชือกและการผูกแนน
4.1 ความหมายของเงื่อน
เชือกและการผูกแนน
4.2 ความสําคัญของเงื่อน
เชือกและการผูกแนน
4.3 การผูกเงื่อนเชือกและ
การผูกแนน

จํานวน
(ชั่วโมง)
6

วิเคราะหความยากงาย
กระบวนการเรียน
ปาน
พบ สอน
อื่นๆ
งาย
ยาก ตนเอง
กลาง
กลุม เสริม (ระบุ)


ในคาย
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ตารางวิเคราะหหลักสูตร
วิชา ทช32025 ลูกเสือ กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่

หัวเรื่อง

10 ความ
ปลอดภัยใน
การเขารวม
กิจกรรม
ลูกเสือ

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

1. บอกความหมาย ความสําคัญ
ของความปลอดภัยในการเขารวม
กิจกรรมลูกเสือได
2. บอกหลักการ วิธีการเฝาระวัง
เบื้องตนในการเขารวมกิจกรรม
ลูกเสือได
3. อธิบายสถานการณหรือโอกาส
ที่จะเกิดความไมปลอดภัยในการ
เขารวมกิจกรรมลูกเสือได

1. ปลอดภัยในการเขารวม
กิจกรรมลูกเสือ
1.1 ความหมายของความ
ปลอดภัยในการเขารวมกิจกรรม
ลูกเสือ
1.2 ความสําคัญของความ
ปลอดภัยในการเขารวมกิจกรรม
ลูกเสือ
2. หลักการ วิธีการเฝาระวัง
เบื้องตนในการเขารวมกิจกรรม
ลูกเสือ
3. การปฏิบัติตนตามหลักความ
ปลอดภัย

จํานวน
(ชั่วโมง)
6

วิเคราะหความยากงาย
กระบวนการเรียน
ปาน
พบ สอน
อื่นๆ
งาย
ยาก ตนเอง
กลาง
กลุม เสริม (ระบุ)
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ตารางวิเคราะหหลักสูตร
วิชา ทช32025 ลูกเสือ กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่

หัวเรื่อง

11 การปฐม
พยาบาล

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

1. อธิบายความหมาย และ
ความสําคัญของการปฐมพยาบาล
ได
2. อธิบายและสาธิตวิธีการปฐม
พยาบาลกรณีตางๆ ไดอยางนอย
3 วิธี
3. อธิบายวิธีการวัดสัญญาณชีพ
และการประเมินเบื้องตนได
4. สาธิตวิธีการชวยชีวิตขั้น
พื้นฐานได

1. การปฐมพยาบาล
1.1 ความหมายของการปฐม
พยาบาล
1.2 ความสําคัญของการปฐม
พยาบาล
1.3 หลักการของการปฐม
พยาบาล
2. วิธีการปฐมพยาบาลกรณีตางๆ
3. การวัดสัญญาณชีพ และการ
ประเมินเบื้องตน
4. วิธีการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน

จํานวน
(ชั่วโมง)
8

วิเคราะหความยากงาย
กระบวนการเรียน
ปาน
พบ สอน
อื่นๆ
งาย
ยาก ตนเอง
กลาง
กลุม เสริม (ระบุ)
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ตารางวิเคราะหหลักสูตร
วิชา ทช32025 ลูกเสือ กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่

หัวเรื่อง

12 การเดินทาง
ไกลอยูคาย
พักแรมและ
ชีวิตชาวคาย

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

1. อธิบายความหมายของการ
เดินทางไกลได
2. อธิบายความหมายของการอยู
คายพักแรม
3. อธิบายการใชเครื่องมือสําหรับ
ชีวิตชาวคาย
4. อธิบายวิธีการจัดการคายพัก
แรม

1. การเดินทางไกล
1.1 ความหมายของการเดิน
ทางไกล
1.2 วัตถุประสงคของการเดิน
ทางไกล
1.3 หลักการของการเดิน
ทางไกล
1.4 การบรรจุเครื่องหลัง
สําหรับการเดินทางไกล
2. การอยูคายพักแรม
3. ชีวิตชาวคาย
4. วิธีการจัดการคายพักแรม

จํานวน
(ชั่วโมง)
6

วิเคราะหความยากงาย
กระบวนการเรียน
ปาน
พบ สอน
อื่นๆ
งาย
ยาก ตนเอง
กลาง
กลุม เสริม (ระบุ)


ในคาย
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ตารางวิเคราะหหลักสูตร
วิชา ทช32025 ลูกเสือ กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่

หัวเรื่อง

13 การฝก
ปฏิบตั ิการ
เดินทางไกล
อยูคายพัก
แรมและชีวิต
ชาวคาย

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

1. วางแผนและปฏิบัติกิจกรรม
เดินทางไกลอยูคายพักแรม และ
ชีวิตชาวคายทุกกิจกรรม
2. ใชชีวิตชาวคายรวมกับผูอื่นใน
คายพักแรมไดอยางสนุกสนาน
และมีความสุข

กิจกรรมการเดินทางไกล อยูคาย
พักแรม และชีวิตชาวคาย
1. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
และอุดมการณลูกเสือ
2. กิจกรรมสรางคายพักแรม
3. กิจกรรมชีวิตชาวคาย
4. กิจกรรมฝกทักษะลูกเสือ
5. กิจกรรมกลางแจง
6. กิจกรรมนันทนาการ และ
ชุมนุมรอบกองไฟ
7. กิจกรรมนําเสนอผลการ
ดําเนินงาน ตามโครงการที่ได
ดําเนินการมากอนการเขาคาย

จํานวน
(ชั่วโมง)
40

วิเคราะหความยากงาย
กระบวนการเรียน
ปาน
พบ สอน
อื่นๆ
งาย
ยาก ตนเอง
กลาง
กลุม เสริม (ระบุ)
เขาคาย
ลูกเสือ
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แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา สาระการพัฒนาสังคม

รายวิชาลูกเสือ กศน. รหัสวิชา สค32035 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 3 หนวยกิต
รูปแบบการพบกลุม : กศน. อําเภอเมืองยโสธร สํานักงาน กศน. จังหวัดยโสธร
ครั้งที่

หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด

เนื้อหาสาระการเรียนรู

1/3

เรื่อง ลูกเสือ กศน. กับจิต
อาสา และการบริการ
3. ยกตัวอยางกิจกรรมจิต
อาสา และการใหบริการของ
ลูกเสือ กศน.
4. นําเสนอผลการปฏิบัตติ น
ในฐานะลูกเสือ กศน. เพื่อเปน
จิตอาสา และการใหบริการ
อยางนอย 4 กิจกรรม

สาระสําคัญของการลูกเสือ
3. กิจกรรมจิตอาสา และ
การใหบริการของลูกเสือ
กศน.
4. การปฏิบัติตนในฐานะ
ลูกเสือ กศน. เพื่อเปนจิต
อาสา และการใหบริการ

การจัดกระบวนการเรียนรู
ขั้นที่ ๑ กําหนดสภาพปญหา
- ครูนําเขาสูบทครูและนักศึกษาพูดคุยแลก เปลี่ยน
เรียนรูเรื่องลูกเสือกับจิตอาสาและบริการ
- ครูยกตัวอยางกิจกรรมจิตอาสา และการใหบริการ
ของลูกเสือ กศน.
- ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียนเพื่อจะได
ทดสอบความรูของนักศึกษา
ขั้นที่ ๒ แสวงหาความรู
๑. ผูเรียนศึกษาจากใบความรู คลิปวิดีโอเสริม
ความรูและจากสื่อตางๆ
๒. ครูและผูเรียนนําความรูที่ไดมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู
๓. ครูและผูเรียนรวมกันอภิปรายและสรุป
องคความรูที่ไดรับ
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและการนําไปใช
1. แบงกลุมผูเรียนออก เปน 5 กลุม
ทําการศึกษาคนควาตามหัวขอในใบงานและ
ใหตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานทีศ่ ึกษาคนควา
เพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู
2. ครูและผูเรียนชวยกันสรุปเนือ้ หา
สาระสําคัญ และจดบันทึก

สื่อ/แหลงเรียนรู
- หนังสือเรียน
- ใบความรู
- ใบงาน
- อินเตอรเน็ต
- หองสมุด กศน.
ตําบล
- แหลงเรียนรูชุมชน
- แบบทดสอบ
ออนไลน
- คลิปวิดีโอเสริม
ความรู

การวัดและ
ประเมินผล

- การสังเกต
- การชักถาม
- การมีสวนรวม
- การตรวจผลงาน
- บันทึกการเรียนรู
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ครั้งที่

หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด

เนื้อหาสาระการเรียนรู

การจัดกระบวนการเรียนรู
ขั้นที่ ๔ การประเมินผลการเรียนรู
๑. สังเกตพฤติกรรม
๒. การอภิปรายหนาชัน้ เรียน
๓. แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน
๔. ตรวจใบงาน
๕. สรุปงาน

สื่อ/แหลงเรียนรู

การวัดและ
ประเมินผล
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ครั้งที่

หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด

เนื้อหาสาระการเรียนรู

การจัดกระบวนการเรียนรู

สื่อ/แหลงเรียนรู

2/3

เรื่อง การเขียนโครงการเพื่อ
พัฒนาชุมชนและสังคม
3. ระบุองคประกอบของ
โครงการ
4. อธิบายขั้นตอนการเขียน
โครงการ
5. บอกขั้นตอนการ
ดําเนินงานตามโครงการ
6. อภิปรายผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการและการเสนอผล
การดําเนินงานตอที่ประชุม

3. องคประกอบของ
โครงการ
4. ขั้นตอนการเขียน
โครงการ
5. การดําเนินการตาม
โครงการ
6. การสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการเพื่อ
เสนอตอที่ประชุม

ขั้นที่ ๑ กําหนดสภาพปญหา
- ครูนําเขาสูบทเรียนสอบถามนักศึกษาเรื่องการทํา
โครงการ ขั้นตอนการเขียนโครงการการดําเนินการ
ตามโครงการ
- ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียนเพื่อจะได
ทดสอบความรูของนักศึกษา
ขั้นที่ ๒ แสวงหาความรู
1. ผูเรียนศึกษาหาความรูดวยตนเองจากสื่อ
อินเทอรเน็ต แหลงเรียนรูอื่น ๆ
2. ผูเรียนศึกษาจากใบความรู
3. ผูเรียนนําความรูทไี่ ดจากการศึกษา
มาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนในกลุม
๔. ครูมอบหมายใหทําแบบทดสอบหลังเรียน
ขั้นที่ ๓ การปฏิบัตินําไปใช
- ผูเรียนสรุป/ทํารายงาน/แบบบันทึก ทีไ่ ดมาจากการ
คนควาหาความรูดวยตนเองและนํามาแลกเปลี่ยน
อภิปรายกับเพื่อนได
ขั้นที่ ๔ การประเมินผลการเรียนรู
- ครูประเมินผลการเรียนของผูเรียนจากการสรุป/ทํา
รายงาน/แบบบันทึก

- หนังสือเรียน
- ใบความรู
- ใบงาน
- อินเตอรเน็ต
- หองสมุด กศน.
ตําบล
- แหลงเรียนรูชุมชน
- แบบทดสอบ
ออนไลน
- คลิปวิดีโอเสริม
ความรู

การวัด
และประเมินผล

- การสังเกต
- การชักถาม
- การมีสวนรวม
- การตรวจผลงาน
- บันทึกการเรียนรู
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ครั้งที่

หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด

เนื้อหาสาระการเรียนรู

การจัดกระบวนการเรียนรู

สื่อ/แหลงเรียนรู

3/3

เรื่อง ความปลอดภัยในการ
เขารวมกิจกรรมลูกเสือ
1. บอกความหมาย
ความสําคัญของความ
ปลอดภัยในการเขารวม
กิจกรรมลูกเสือ
2. บอกหลักการ วิธีการเฝา
ระวังเบื้องตนในการเขารวม
กิจกรรมลูกเสือ
3. อธิบายสถานการณหรือ
โอกาสที่จะเกิดความไม
ปลอดภัยในการเขารวม
กิจกรรมลูกเสือ

1. ปลอดภัยในการเขา
รวมกิจกรรมลูกเสือ
1.1 ความหมายของความ
ปลอดภัยในการเขารวม
กิจกรรมลูกเสือ
1.2 ความสําคัญของความ
ปลอดภัยในการเขารวม
กิจกรรมลูกเสือ
2. หลักการ วิธีการเฝา
ระวังเบื้องตนในการเขา
รวมกิจกรรมลูกเสือ
3. การปฏิบัติตนตามหลัก
ความปลอดภัย

ขั้นที่ ๑ กําหนดสภาพปญหา
- ครูรวมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องความ
ปลอดภัยและวิธีการเฝาระวังเบือ้ งตนในการเขารวม
กิจกรรมลูกเสือ
- ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียนเพื่อจะได
ทดสอบความรูของนักศึกษา
ขั้นที่ ๒ แสวงหาความรู
1. ผูเรียนศึกษาหาความรูดวยตนเองจากสื่อ
อินเทอรเน็ต แหลงเรียนรูอื่น ๆ
2. ผูเรียนศึกษาจากใบความรู
3. ผูเรียนนําความรูทไี่ ดจากการศึกษา
มาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนในกลุม
๔. ครูมอบหมายใหทําแบบทดสอบหลังเรียน
ขั้นที่ ๓ การปฏิบัตนิ ําไปใช
- ผูเรียนสรุป/ทํารายงาน/แบบบันทึก ทีไ่ ดมาจากการ
คนควาหาความรูดวยตนเองและนํามาแลกเปลี่ยน
อภิปรายกับเพื่อนได
ขั้นที่ ๔ การประเมินผลการเรียนรู
- ครูประเมินผลการเรียนของผูเรียนจากการสรุป/ทํา
รายงาน/แบบบันทึก

- หนังสือเรียน
- ใบความรู
- ใบงาน
- อินเตอรเน็ต
- หองสมุด กศน.
ตําบล
- แหลงเรียนรูชุมชน
- แบบทดสอบ
ออนไลน
- คลิปวิดีโอเสริม
ความรู

การวัด
และประเมินผล

- การสังเกต
- การชักถาม
- การมีสวนรวม
- การตรวจผลงาน
- บันทึกการเรียนรู
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รายวิชาลูกเสือ กศน. รหัสวิชา สค32035 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 3 หนวยกิต รูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง
ที่

หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด

เนื้อหาสาระการเรียนรู

การจัดกระบวนการเรียนรู

สื่อ/แหลงเรียนรู

1

หัวเรื่อง ลูกเสือกับการพัฒนา
1. อธิบายสาระสําคัญของการ
ลูกเสือ
2. อธิบายความสําคัญของ
การลูกเสือกับการพัฒนา
3. อภิปรายความเปนพลเมือง
ดีในทัศนะของลูกเสือ
4. นําเสนอผลการสํารวจ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและ
สังคม เพื่อการพัฒนา

1. สาระสําคัญของการลูกเสือ
1.1 วัตถุประสงคของการพัฒนาลูกเสือ
1.2 หลักการสําคัญของการลูกเสือ
2. ความสําคัญของการลูกเสือกับการพัฒนา
2.1 การพัฒนาตนเอง
2.2 การพัฒนาสัมพันธภาพระหวางบุคคล
2.3 การพัฒนาสัมพันธภาพภายในชุมชนและ
สังคม
3. ลูกเสือกับการพัฒนาความเปนพลเมืองดี
3.1 ความหมายของพลเมืองดี
3.2 ความเปนพลเมืองดีในทัศนะของการลูกเสือ
4. การสํารวจตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม
เพื่อการพัฒนา
4.1 การสํารวจตนเอง ครอบครัว ชุมชนและ
สังคม
4.2 แนวทางการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน
และสังคม

ใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวยตนเอง
เรื่องความสําคัญของลูกเสือ

- หนังสือเรียน
- หองสมุด
- สื่ออินเตอรเน็ต
- ใบความรู/แผนพับ

ใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวยตนเอง
เรื่องความสําคัญของลูกเสือกับการ
พัฒนา
ใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวยตนเอง
เรื่องความเปนพลเมืองดีในทัศนะของ
ลูกเสือ
ใหผูเรียนสํารวจตนเอง ครอบครัว
ชุมชนและสังคม เพื่อการพัฒนา

การวัดและ
ประเมินผล
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รายวิชาลูกเสือ กศน. รหัสวิชา สค32035 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 3 หนวยกิต รูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง
ที่

หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด

2

หัวเรื่อง การลูกเสือไทย

เนื้อหาสาระการเรียนรู

1. ประวัติการลูกเสือไทย
1. อธิบายประวัติการลูกเสือ 1.1 พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ไทย
1.2 กําเนิดลูกเสือไทย
2.อธิบายความรูทั่วไป
1.3 กิจการลูกเสือไทยแตละยุค
เกี่ยวกับคณะลูกเสือ
2. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคณะลูกเสือแหงชาติ
แหงชาติ
2.1 คณะลูกเสือแหงชาติ
2.2 การบริหารงานของคณะลูกเสือแหงชาติ
2.3 การลูกเสือในสถานศึกษา

การจัดกระบวนการเรียนรู

สื่อ/แหลงเรียนรู

ใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวยตนเอง
เรื่อง
- ประวัติลูกเสือไทย
- พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวกําเนิด
ลูกเสือไทย

- หนังสือเรียน
- หองสมุด
- สื่ออินเตอรเน็ต
- ใบความรู/แผนพับ

ใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวยตนเอง
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคณะลูกเสือ
แหงชาติ
- การบริหารงานของคณะลูกเสือ
แหงชาติ การลูกเสือในสถานศึกษา

การวัดและ
ประเมินผล
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รายวิชาลูกเสือ กศน. รหัสวิชา สค32035 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 3 หนวยกิต รูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง
หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด
3

หัวเรื่อง การลูกเสือโลก
1. อธิบายประวัติผูใหกําเนิน
ลูกเสือโลก
2. อธิบายความสําคัญของ
องคการลูกเสือโลก
3. อธิบายความสัมพันธ
ระหวางการลูกเสือไทยกับ
การลูกเสือโลก

เนื้อหาสาระการเรียนรู
1. ประวัติผูใหกําเนินลูกเสือโลก
2. องคการลูกเสือโลก
3. ความสัมพันธระหวางลูกเสือไทยกับลูกเสือ
โลก

การจัดกระบวนการเรียนรู

สื่อ/แหลงเรียนรู

1. ใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวย
ตนเองเรื่องประวัติผูใหกําเนินลูกเสือ
โลก

- หนังสือเรียน
- หองสมุด
- สื่ออินเตอรเน็ต
- ใบความรู/แผนพับ

2. ใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวย
ตนเองเกี่ยวกับองคการลูกเสือโลก
3. ใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวย
ตนเองเรื่องความสัมพันธระหวาง
ลูกเสือไทยกับลูกเสือโลก

การวัดและ
ประเมินผล
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รายวิชาลูกเสือ กศน. รหัสวิชา สค32035 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 3 หนวยกิต รูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง
ที่

หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด

เนื้อหาสาระการเรียนรู

การจัดกระบวนการเรียนรู

สื่อ/แหลงเรียนรู

4

หัวเรื่อง คุณธรรม
จริยธรรม ของลูกเสือ
1. อธิบายคําปฏิญาณและ
กฎของลูกเสือ
2. อธิบายคุณธรรม
จริยธรรม จากคําปฏิญาณ
และกฎของลูกเสือ
3. ยกตัวอยางการนําคํา
ปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
ที่ใชในชีวิตประจําวัน
4. อธิบายความสัมพันธ
ระหวางคุณธรรม จริยธรรม
ในคําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

1. คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
2. คุณธรรม จริยธรรม จากคําปฏิญาณและ
กฎของลูกเสือ
3. การนําคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือที่ใช
ในชีวิตประจําวัน
4. ความสัมพันธระหวางคุณธรรม จริยธรรม
ในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวยตนเอง
เกี่ยวกับคําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ

- หนังสือเรียน
- หองสมุด
- สื่ออินเตอรเน็ต
- ใบความรู/แผนพับ

ใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวยตนเอง
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม จากคํา
ปฏิญาณและกฎของลูกเสือและนําคํา
ปฏิญาณและกฎของลูกเสือที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน
ใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวยตนเอง
เกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
คุณธรรม จริยธรรม ในคําปฏิญาณ
และกฎของลูกเสือกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

การวัดและ
ประเมินผล
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รายวิชาลูกเสือ กศน. รหัสวิชา สค32035 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 3 หนวยกิต รูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง
ที่

หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด

เนื้อหาสาระการเรียนรู

5

หัวเรื่อง วินัย และความ
เปนระเบียบเรียบรอย
1. อธิบายความหมาย และ
ความสําคัญของวินัย และ
ความเปนระเบียบเรียบรอย
2. อธิบายผลกระทบจาก
การขาดวินัยและขาดความ
เปนระเบียบเรียบรอย
3. ยกตัวอยางแนวทางการ
เสริมสรางวินัย และความ
เปนระเบียบเรียบรอย
4. อธิบายระบบหมูลูกเสือ
5. อธิบายและยกตัวอยาง
การพัฒนาภาวะผูนํา ผูตาม

1. วินัย และความเปนระเบียบเรียบรอย
1.1 ความหมายของวินัยและความเปน
ระเบียบเรียบรอย
1.2 ความสําคัญของวินัยและความเปน
ระเบียบเรียบรอย
2. ผลกระทบจากการขาดวินัย และขาดความ
เปนระเบียบเรียบรอย
3. แนวทางการเสริมสรางวินัย และความเปน
ระเบียบเรียบรอย
4. ระบบหมูลูกเสือ
5. การพัฒนาภาวะผูนํา ผูตาม

การจัดกระบวนการเรียนรู
1. ใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวย
ตนเอง วินัย และความเปนระเบียบ
เรียบรอย
2. ใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวย
ตนเองเกี่ยวกับผลกระทบจากการขาด
วินัย และขาดความเปนระเบียบ
เรียบรอย
3. ใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวย
ตนเอง แนวทางการเสริมสรางวินัย
และความเปนระเบียบเรียบรอย
ระบบหมูลูกเสือ การพัฒนาภาวะผูนาํ
ผูตาม

สื่อ/แหลงเรียนรู
- หนังสือเรียน
- หองสมุด
- สื่ออินเตอรเน็ต
- ใบความรู/แผนพับ

การวัดและ
ประเมินผล
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รายวิชาลูกเสือ กศน. รหัสวิชา สค32035 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 3 หนวยกิต รูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง
ที่

หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด

6

หัวเรือ่ ง ลูกเสือ กศน.กับ
การพัฒนา
1. อธิบายความเปนมา และ
ความสําคัญของลูกเสือ
กศน.
2. อธิบายลูกเสือ กศน. กับ
การพัฒนา
3. ระบุบทบาทหนาที่ของ
ลูกเสือ กศน. ที่
มีตอตนเอง ครอบครัว
ชุมชนและสังคม
4. ระบุบทบาทหนาที่ของ
ลูกเสือ กศน. ที่มีตอสถาบัน
หลักของชาติ

เนื้อหาสาระการเรียนรู
1. ลูกเสือ
1.1 ความเปนมาของลูกเสือ กศน.
1.2 ความสําคัญของลูกเสือ กศน.
2. ลูกเสือ กศน. กับการพัฒนา
3. บทบาทหนาที่ของลูกเสือ กศน. ที่มีตอ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม
4. บทบาทหนาที่ของลูกเสือ กศน. ที่มีตอ
สถาบันหลักของชาติ

การจัดกระบวนการเรียนรู

สื่อ/แหลงเรียนรู

1. ใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวย
ตนเองเรื่อง
- ความเปนมาและความสําคัญของ
ลูกเสือ กศน.
- ลูกเสือ กศน. กับการพัฒนา
- บทบาทหนาที่ของลูกเสือ กศน. ที่มี
ตอตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม
- บทบาทหนาที่ของลูกเสือ กศน. ที่มี
ตอสถาบันหลักของชาติ

- หนังสือเรียน
- หองสมุด
- สื่ออินเตอรเน็ต
- ใบความรู/แผนพับ

การวัดและ
ประเมินผล
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รายวิชาลูกเสือ กศน. รหัสวิชา สค32035 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 3 หนวยกิต รูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง
ที่

หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด

7

หัวเรื่อง ลูกเสือ กศน. กับ
จิตอาสา และการบริการ
1. อธิบายความหมาย และ
ความสําคัญของจิตอาสา
และการบริการ
2. อธิบายหลักการของจิต
อาสา และการบริการ

เนื้อหาสาระการเรียนรู
1. จิตอาสาและการบริการ
1.1 ความหมายของจิตอาสา
1.2 ความสําคัญของจิตอาสา
1.3 ความหมายของการบริการ
1.4 ความสําคัญของการบริการ
2. หลักการของจิตอาสา และการบริการ
2.1 หลักการของจิตอาสา
2.2 ประเภทของจิตอาสา
2.3 หลักการของการบริการ
2.4 ประเภทของการบริการ

การจัดกระบวนการเรียนรู

สื่อ/แหลงเรียนรู

1. ใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวย
ตนเองความหมายและสําคัญของจิต
อาสาและการบริการ

- หนังสือเรียน
- หองสมุด
- สื่ออินเตอรเน็ต
- ใบความรู/แผนพับ

2. ใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวย
ตนเองเกี่ยวกับหลักการของจิตอาสา
และการบริการ

การวัดและ
ประเมินผล
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รายวิชาลูกเสือ กศน. รหัสวิชา สค32035 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 3 หนวยกิต รูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง
ที่

หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด

8

หัวเรื่อง การเขียนโครงการ
เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
1. อธิบายความหมาย
ความสําคัญของโครงการ
2. จําแนกลักษณะของ
โครงการ

เนื้อหาสาระการเรียนรู
1. โครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
1.1 ความหมายของโครงการ
1.2 ความสําคัญของโครงการ
2. ลักษณะของโครงการ

การจัดกระบวนการเรียนรู

สื่อ/แหลงเรียนรู

1. ใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวย
ตนเองเรื่อง
- โครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
- ความหมายของโครงการ
- ความสําคัญของโครงการ
- ลักษณะของโครงการ

- หนังสือเรียน
- หองสมุด
- สื่ออินเตอรเน็ต
- ใบความรู/แผนพับ

การวัดและ
ประเมินผล
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วิชา อช32001 การพัฒนานาแผนและโครงการอาชีพ จํานวน 3 หนวยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มาตรฐานการเรียนรู
มีความรู ความเขาใจ และสามารถจัดทําแผนงาน และโครงการ ธุรกิจ เพื่อขยายอาชีพ เขาสูตลาดการ
แขงขัน ตามศักยภาพ 5 ดาน ไดแก ศักยภาพของ ทรัพยากรธรรมชาติใน แตละพื้นที่ ศักยภาพ ของพื้นที่ตาม
ลักษณะ ภูมิอากาศ ศักยภาพ ของภูมิประเทศและ ทําเลที่ตั้งของแตละพื้นที่ ศักยภาพของ ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีและวิถีชีวิตของ แตละพื้นที่ ศักยภาพของทรัพยากรมนุษยใน แตละพื้นที่และแนวคิด ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อสูความ มั่นคง
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายความหมาย ความสําคัญของการ จัดการอาชีพ เพื่อการ ขยายอาชีพ ได
2. ดําเนินการจัดทําและ หรือปรับปรุงแผนธุรกิจ ดานการจัดการการผลิต หรือการบริการ และ ดาน
การจัดการ การตลาดตามศักยภาพ 5 ดานไดแก ศักยภาพ ของทรัพยากรธรรมชาติ ในแตละพื้นที่ ศักยภาพ
ของพื้นที่ตามลักษณะ ภูมิอากาศ ศักยภาพ ของภูมิประเทศและ ทําเลที่ตั้งของแตละพื้นที่ ศักยภาพของ ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต ของแตละพื้นที่ ศักยภาพของทรัพยากร มนุษยในแตละพื้นที่ และแนวคิด
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงได
3. ตรวจสอบระบบธุรกิจ เพื่อการขยายอาชีพได
4. ปฏิบัติการจัดทําแผน และโครงการขยาย อาชีพได
ขอบขายเนื้อหา
บทที่ 1 การวิเคราะหแผนโครงการพัฒนาอาชีพใหมีรายได มีเงินออม และมีทุนในการขยายอาชีพ
บทที่ 2 การทบทวนองคความรูที่จําเปนตอการพัฒนาอาชีพใหมีรายได มีเงินออมและมีทุนในการขยาย
อาชีพ
บทที่ 3 การระบุทักษะในความรูที่จําเปนตองฝกเพิ่มเติมเพื่อการมีรายได มีเงินออม และมีทุนในการ
ขยายอาชีพ
บทที่ 4 การพัฒนาระบบการผลิต
บทที่ 5 การวิเคราะหการตลาด
บทที่ 6 การพัฒนาระบบการบัญชี
บทที่ 7 การพัฒนาแผนและโครงการพัฒนาอาชีพใหมีรายได มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ
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ตารางวิเคราะหหลักสูตร
วิชา ทร32025 การพัฒนาแผนและโครงงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่

หัวเรื่อง

1 วิเคราะหแผน
และโครงการ
พัฒนาอาชีพให
มีรายได มีเงิน
ออมและมีทุน
ในการขยาย
อาชีพ

ตัวชี้วัด
1. วิเคราะหเหตุผลของแผนและ
โครงการสัมพันธตอการมีรายได
มีเงินออมและมีทุนในการขยาย
อาชีพได
2.วิเคราะหเปาหมายของแผน
และโครงการสัมพันธตอการมี
รายได มีเงินออมและมีทุนในการ
ขยายอาชีพได
3.วิเคราะหวัตถุประสงคของแผน
และโครงการสัมพันธตอการมี
รายได มีเงินออมได

เนื้อหา

จํานวน
(ชั่วโมง)

1. ความสัมพันธของเหตุผลของ 5
แผนและโครงการกับการมีรายได
มีเงินออม และมีทุนในการาขยาย
อาชีพ
2. ความสัมพันธของเปาหมาย
ของแผนและโครงการกับการมี
รายได มีเงินออมและมีทุนในการ
ขยายอาชีพ
3. ความสัมพันธของวัตถุประสงค
ของแผนและโครงการกับการมี
รายได มีเงินออมและมีทุนในการ
ขยายอาชีพ
4. วิเคราะหวิธีการและขั้นตอน 4. ความสัมพันธของวิธีการและ
ของแผนและโครงการสัมพันธตอ ขั้นตอนของแผนและโครงการกับ
การมีรายได มีเงินออมและมีทุน การมีรายได มีเงินออมและมีทุน
ในการขยายอาชีพได
ในการขยายอาชีพ

วิเคราะหความยากงาย
กระบวนการเรียน
ปาน
พบ สอน
อื่นๆ
งาย
ยาก ตนเอง
กลาง
กลุม เสริม (ระบุ)
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ตารางวิเคราะหหลักสูตร
วิชา ทร32025 การพัฒนาแผนและโครงงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่

หัวเรื่อง

2 การทบทวน
องคความรูที่
จําเปนตอการ
พัฒนาอาชีพให
มีรายได มีเงิน
ออมและมีทุน
ในการขยาย
อาชีพ

ตัวชี้วัด
1. ทบทวนระบุความรูที่จําเปน
ตองใชในการเรียนรูพัฒนาอาชีพให
มีรายได มีเงินออมและมีทุนในการ
ขยายอาชีพได
2. จัดลําดับความสําคัญ ความ
จําเปนของความรูที่ใชในการเรียนรู
พัฒนาอาชีพใหมีรายได มีเงินออม
และมีทุนในการขยายอาชีพได
3. ตัดสินใจเลือกความรูที่จําเปน
ตองใชในการเรียนรูพัฒนาอาชีพให
มีรายได มีเงินออมและมีทุนในการ
ขยายอาชีพได
4. ระบุความรูที่จําเปนตองใชใน
การเรียนรูพัฒนาอาชีพใหมี
รายไดมีเงินออมและมีทุนใน
การขยายอาชีพได
5. แสวงหาความรู จัดเปนระบบ
สารสนเทศของความรูที่จําเปนตอง
ใชในการเรียนรูได

เนื้อหา
1. การทบทวนองคความรูที่
จําเปนตองใชในการเรียนรู
2. การจัดลําดับความสําคัญ/
จําเปนขององคความรู

3. การตัดสินใจเลือกความรูที่
จําเปนตองใช
4. การระบุความรูและจัดทํา
ระบบสารสนเทศ
5. การแสวงหาความรูและ
จัดทําระบบสารสนเทศ

จํานวน
(ชั่วโมง)
15

วิเคราะหความยากงาย
กระบวนการเรียน
ปาน
พบ สอน
อื่นๆ
งาย
ยาก ตนเอง
กลาง
กลุม เสริม (ระบุ)
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ตารางวิเคราะหหลักสูตร
วิชา ทร32025 การพัฒนาแผนและโครงงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

จํานวน
(ชั่วโมง)

3 การระบุทักษะ
ในความรูที่
จําเปนตองฝก
เพิ่มเติมเพื่อ
การมีรายได มี
เงินออมและ
มีทุนในการ
ขยายอาชีพ

ระบุทักษะที่มีความจําเปนตอง
ทักษะที่มีความจําเปนตองฝก
ฝกเพิ่มเติมเพื่อการมีรายได มีเงิน เพิม่ เติม
ออมและมีทุนในการขยายอาชีพ
ได

10

4 การพัฒนา
ระบบการผลิต

1. วิเคราะหปจจัยการผลิตตาม
ความตองการและคุณภาพ
ของตลาดได
2. ระบุกระบวนการผลิตให
ผลิตภัณฑมีคุณภาพตามความ
ตองการของตลาดได
3. ระบุผลผลิตพอเพียงตอการมี
รายได มีเงินออมและมีทุนใน
การขยายอาชีพได

20

1. ปจจัยการผลิต เชน ทุน
เครื่องมือ เพียงพอตอการจัดการ
2. ขั้นตอนการผลิต
3. ผลผลิตที่คาดหวังตอการมี
รายได มีเงินออมและมีทุน
ในการขยายอาชีพ

วิเคราะหความยากงาย
กระบวนการเรียน
ปาน
พบ สอน
อื่นๆ
งาย
ยาก ตนเอง
กลาง
กลุม เสริม (ระบุ)
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ตารางวิเคราะหหลักสูตร
วิชา ทร32025 การพัฒนาแผนและโครงงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่

หัวเรื่อง

5 การวิเคราะห
การตลาด

6 การพัฒนา
ระบบบัญชี

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

1. ระบุความตองการผลิตภัณฑ
และคุณภาพตามความตองการของ
ลูกคาได
2. ระบุกลุมลูกคาชองทางตลาดได
3. อธิบายวิธีการสงเสริมการขาย
ได
4. จดบันทึกการขายเพื่อขยาย
กลุมลูกคาได
1. วิเคราะหการจดบันทึกเพื่อ
ระบุกลุมเป าหมายเพื่อขยาย
การตลาดได
2. วิเคราะหการจดบันทึกเพื่อระบุ
ผลิตภัณฑที่ตลาดตองการได
3. วิเคราะหรายรับรายจายเพื่อลด
รายจายเพิ่มรายไดได
4. บอกวิธีการพัฒนาระบบบัญชีได

1. ความตองการผลิตภัณฑและ
การควบคุมคุณภาพ

จํานวน
(ชั่วโมง)
30

วิเคราะหความยากงาย
กระบวนการเรียน
ปาน
พบ สอน
อื่นๆ
งาย
ยาก ตนเอง
กลาง
กลุม เสริม (ระบุ)



2. ชองทางการตลาด
3. การสงเสริมการขาย
4. การจดบันทึกการขาย
1. การจดบันทึกเพื่อระบุ
กลุมเปาหมาย
2. การจดบันทึกเพื่อระบุ
ผลิตภัณฑที่ตลาดตองการ
3. การวิเคราะหรายรับ
รายจาย
4. การพัฒนาระบบบัญชี

20





79

ตารางวิเคราะหหลักสูตร
วิชา ทร32025 การพัฒนาแผนและโครงงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

7 การพัฒนาแผน พัฒนาแผนและโครงการพัฒนา
และโครงการ อาชีพใหมีรายได มีเงินออมและ
พัฒนาอาชีพให มีทุนในการขยายอาชีพได
มีรายได มีเงิน
ออมและมีทุน
ในการขยาย
อาชีพ

เนื้อหา
การพัฒนาแผนและโครงการ
พัฒนาอาชีพตามผลการ
วิเคราะห
- แผนและโครงการพัฒนา
อาชีพ
- องคความรู
- ทักษะในความรู
- การตลาด
- การผลิต
- ระบบการบัญชี

จํานวน
(ชั่วโมง)
20

วิเคราะหความยากงาย
กระบวนการเรียน
ปาน
พบ สอน
อื่นๆ
งาย
ยาก ตนเอง
กลาง
กลุม เสริม (ระบุ)
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แผนการจัดการเรียนรู
สาระการประกอบอาชีพ รายวิชา: การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ รหัสวิชา: อช32001 : 3 หนวยกิต
วิธีการเรียนรูดวยตนเอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน. อําเภอเมืองยโสธร สํานักงาน กศน. จังหวัดยโสธร
ครั้งที่

จุดประสงคการเรียนรู

สาระการเรียน/เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู

1

1. ผูเรียนสามารถ
วิเคราะหเหตุผลของแผน
และโครงการสัมพันธตอ
การมีรายได มีเงินออม
และมีทุนในการขยาย
อาชีพ
2. ผูเรียนสามารถ
วิเคราะหเปาหมายของ
แผนและโครงการสัมพันธ
ตอการมีรายได มีเงินออม
และมีทุนในการขยาย
อาชีพ

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

ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดสภาพ ปญหา ความตองการ
ในการเรียนรู ( O : Orientation)
1. ครูสนทนากับผูเรียนถึงเรื่อง ความสัมพันธของ
เหตุผลของแผนและโครงการกับการมีรายได มีเงิน
ออม และมีทุนในการาขยายอาชีพ
2. ครูสนทนากับผูเรียนถึงเรื่อง ความสัมพันธของ
เปาหมายของแผนและโครงการกับการมีรายได มีเงิน
ออมและมีทุนในการขยายอาชีพ
ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาขอมูลและการจัดการเรียนรู
(N : New ways of learning)
1. ครูบอกแหลงเรียนรูที่ใชในการศึกษาหาขอมูล
2. ครูมอบหมายงานใหผูเรียนไปศึกษาคนควาตาม
หัวขอที่กําหนดและจดบันทึก
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติและนําไปประยุกต (I :
Implementation)
1. ใหผูเรียนสรุปผลการศึกษาคนควาและจัดทําเปน
รายงานสงตามกําหนด
2. ใหผูเรียนทําใบงาน
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นประเมินผล (E : Evaluation)
ใหผูเรียนบันทึกการเรียนรูและรายงานสรุปผล
การศึกษาคนควาหนาชัน้ เรียน

สื่อและแหลง
เรียนรู

1. หนังสือเรียน
รายวิชา การพัฒนา
แผนและโครงการ
อาชีพ (อช32001)
บทที่ 1
2. ใบงานที่ 2

การวัด
และประเมินผล

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

จุดประสงคการเรียนรู

สาระการเรียน/เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู

2

1. วิเคราะหวัตถุประสงค
ของแผนและโครงการ
สัมพันธตอการมีรายได มี
เงินออมและ
2. วิเคราะหวิธีการและ
ขั้นตอนของแผนและ
โครงการสัมพันธตอการมี
รายได มีเงินออมและมีทนุ
ในการขยายอาชีพ

1. ความสัมพันธของวัตถุประสงค
ของแผนและโครงการกับการมี
รายได มีเงินออมและมีทนุ ในการ
ขยายอาชีพ
2. ความสัมพันธของวิธีการและ
ขั้นตอนของแผนและโครงการกับ
การมีรายได มีเงินออมและมีทนุ
ในการขยายอาชีพ

ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดสภาพ ปญหา ความตองการ
ในการเรียนรู ( O : Orientation)
1. ครูสนทนากับผูเรียนถึงเรื่อง ความสัมพันธของ
วัตถุประสงคของแผนและโครงการกับการมีรายได มี
เงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ
2. ครูสนทนากับผูเรียนถึงเรื่อง ความสัมพันธของ
วิธีการและขั้นตอนของแผนและโครงการกับการมี
รายได มีเงินออมและมีทนุ ในการขยายอาชีพ
ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาขอมูลและการจัดการเรียนรู
(N : New ways of learning)
1. ครูบอกแหลงเรียนรูที่ใชในการศึกษาหาขอมูล
2. ครูมอบหมายงานใหผูเรียนไปศึกษาคนควาตาม
หัวขอที่กําหนดและจดบันทึก
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติและนําไปประยุกต (I :
Implementation)
1. ใหผูเรียนสรุปผลการศึกษาคนควาและจัดทําเปน
รายงานสงตามกําหนด
2. ใหผูเรียนทําใบงาน
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นประเมินผล (E : Evaluation)
ใหผูเรียนบันทึกการเรียนรูและรายงานสรุปผล
การศึกษาคนควาหนาชัน้ เรียน

สื่อและแหลง
เรียนรู

1. หนังสือเรียน
รายวิชา การพัฒนา
แผนและโครงการ
อาชีพ (อช32001)
บทที่ 1
2. ใบงานที่ 3

การวัด
และประเมินผล

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

จุดประสงคการเรียนรู

สาระการเรียน/เนื้อหา

ผูเรียนสามารถทบทวน
การทบทวนองคความรูที่
ระบุความรูที่จาํ เปนตองใช จําเปนตองใชในการเรียนรู
ในการเรียนรูพัฒนาอาชีพ
ใหมีรายได มีเงินออมและ
มีทุนในการขยายอาชีพ

การจัดกระบวนการเรียนรู
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดสภาพ ปญหา ความตองการ
ในการเรียนรู ( O : Orientation)
ครูสนทนากับผูเรียนถึงเรื่อง การทบทวนองคความรูที่
จําเปนตอการพัฒนาอาชีพใหมีรายได มีเงินออมและมี
ทุนในการขยายอาชีพ
ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาขอมูลและการจัดการเรียนรู
(N : New ways of learning)
1. ครูบอกแหลงเรียนรูที่ใชในการศึกษาหาขอมูล
2. ครูมอบหมายงานใหผูเรียนไปศึกษาคนควาตาม
หัวขอที่กําหนดและจดบันทึก
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติและนําไปประยุกต (I :
Implementation)
1. ใหผูเรียนสรุปผลการศึกษาคนควาและจัดทําเปน
รายงานสงตามกําหนด
2. ใหผูเรียนทําใบงาน
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นประเมินผล (E : Evaluation)
1. ใหผูเรียนรายงานสรุปผลการศึกษาคนควาหนา
หองเรียน
2. ใหผูเรียนบันทึกการเรียนรู

สื่อและแหลง
เรียนรู

1. หนังสือเรียน
รายวิชา การพัฒนา
แผนและโครงการ
อาชีพ (อช32001)
บทที่ 2
2. ใบงานที่ 4

การวัด
และประเมินผล

1. ตรวจผลงานจาก
การคนควาดวย
ตนเอง
2. ตรวจการสงงาน
ที่มอบหมายใหทํา
3. สังเกตการ
อภิปราย
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4

จุดประสงคการเรียนรู

สาระการเรียน/เนื้อหา

ผูเรียนสามารถจัดลําดับ การจัดลําดับความสําคัญและ
ความสําคัญจําเปนของ
ความจําเปนของความรู
ความรูที่ใชในการเรียนรู
พัฒนาอาชีพใหมีรายได มี
เงินออมและมีเงินทุนใน
การขยายอาชีพ

การจัดกระบวนการเรียนรู
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดสภาพ ปญหา ความตองการ
ในการเรียนรู ( O : Orientation)
- ครูสนทนากับผูเรียนถึงเรื่อง จัดลําดับความสําคัญ
จําเปนของความรูที่ใชในการเรียนรูพัฒนาอาชีพใหมี
รายได มีเงินออมและมีเงินทุนในการขยายอาชีพ
ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาขอมูลและการจัดการเรียนรู
(N : New ways of learning)
1. ครูบอกแหลงเรียนรูที่ใชในการศึกษาหาขอมูล
2. ครูมอบหมายงานใหผูเรียนไปศึกษาคนควาตาม
หัวขอที่กําหนดและจดบันทึก
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติและนําไปประยุกต (I :
Implementation)
1. ใหผูเรียนสรุปผลการศึกษาคนควาและจัดทําเปน
รายงานสงตามกําหนด
2. ใหผูเรียนทําใบงาน
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นประเมินผล (E : Evaluation)
1. ใหผูเรียนรายงานสรุปผลการศึกษาคนควาตอกลุม
2. ใหผูเรียนบันทึกการเรียนรู

สือ่ และแหลง
เรียนรู

1. หนังสือเรียน
รายวิชา การพัฒนา
แผนและโครงการ
อาชีพ (อช32001)
บทที่ 2
2. ใบงานที่ 5

การวัด
และประเมินผล

1. ตรวจผลงานจาก
การคนควาดวย
ตนเอง
2. ตรวจการสงงาน
ที่มอบหมายใหทํา
3. สังเกตการ
รายงาน
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แผนการจัดการเรียนรู
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5

จุดประสงคการเรียนรู

สาระการเรียน/เนื้อหา

ผูเรียนสามารถตัดสินใจ
การตัดสินใจเลือกความรูที่
เลือกความรูที่จําเปนตอง จําเปนตองใช
ใชในการเรียนรูพัฒนา
อาชีพใหมีรายได มีเงิน
ออมและมีทุนในการขยาย
อาชีพ

การจัดกระบวนการเรียนรู
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดสภาพ ปญหา ความตองการ
ในการเรียนรู ( O : Orientation)
ครูสนทนากับผูเรียนถึงเรื่อง การตัดสินใจเลือกความรู
ที่จําเปนตองใชในการเรียนรูพัฒนาอาชีพใหมีรายได มี
เงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ
ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาขอมูลและการจัดการเรียนรู
(N : New ways of learning)
1. ครูบอกแหลงเรียนรูที่ใชในการศึกษาหาขอมูล
2. ครูมอบหมายงานใหผูเรียนไปศึกษาคนควาตาม
หัวขอที่กําหนดและจดบันทึก
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติและนําไปประยุกต (I :
Implementation)
1. ใหผูเรียนสรุปผลการศึกษาคนควาและจัดทําเปน
รายงานสงตามกําหนด
2. ใหผูเรียนทําใบงาน
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นประเมินผล (E : Evaluation)
1. ใหผูเรียนรายงานสรุปผลการศึกษาคนควาตอกลุม
2. ใหผูเรียนบันทึกการเรียนรู

สื่อและแหลง
เรียนรู

1. หนังสือเรียน
รายวิชา การพัฒนา
แผนและโครงการ
อาชีพ (อช32001)
บทที่ 2
2. ใบงานที่ 6

การวัด
และประเมินผล

1. ตรวจผลงานจาก
การคนควาดวย
ตนเอง
2. ตรวจการสงงาน
ที่มอบหมายใหทํา
3. สังเกตการ
รายงาน
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จุดประสงคการเรียนรู

สาระการเรียน/เนื้อหา

ผูเรียนสามารถระบุความรู การระบุความรูและจัดการสาระ
ที่จําเปนตองใชในการ
สนเทศ
เรียนรูพัฒนาอาชีพใหมี
รายได มีเงินออมและมีทนุ
ในการขยายอาชีพ

การจัดกระบวนการเรียนรู
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดสภาพ ปญหา ความตองการ
ในการเรียนรู ( O : Orientation)
ครูสนทนากับผูเรียนถึงเรื่อง การระบุความรูที่
จําเปนตองใชในการเรียนรูพัฒนาอาชีพใหมีรายได มี
เงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ
ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาขอมูลและการจัดการเรียนรู
(N : New ways of learning)
1. ครูบอกแหลงเรียนรูที่ใชในการศึกษาหาขอมูล
2. ครูมอบหมายงานใหผูเรียนไปศึกษาคนควาตาม
หัวขอที่กําหนดและจดบันทึก
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติและนําไปประยุกต (I :
Implementation)
1. ใหผูเรียนสรุปผลการศึกษาคนควาและจัดทําเปน
รายงานสงตามกําหนด
2. ใหผูเรียนทําใบงาน
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นประเมินผล (E : Evaluation)
1. ใหผูเรียนรายงานสรุปผลการศึกษาคนควาตอกลุม
2. ใหผูเรียนบันทึกการเรียนรู

สื่อและแหลง
เรียนรู

1. หนังสือเรียน
รายวิชา การพัฒนา
แผนและโครงการ
อาชีพ (อช32001)
บทที่ 2
2. ใบงานที่ 7

การวัด
และประเมินผล

1. ตรวจผลงานจาก
การคนควาดวย
ตนเอง
2. ตรวจการสงงาน
ที่มอบหมายใหทํา
3. สังเกตการ
รายงาน
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จุดประสงคการเรียนรู

สาระการเรียน/เนื้อหา

ผูเรียนสามารถแสวงหา
การแสวงหาความรูและจัดทํา
ความรูจัดเปนระบบ
ระบบสารสนเทศ
สารสนเทศของความรูที่
จําเปนตองใชในการเรียนรู
พัฒนาอาชีพใหมีรายได มี
เงินออมและมีทุนในการ
ขยายอาชีพ

การจัดกระบวนการเรียนรู
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดสภาพ ปญหา ความตองการ
ในการเรียนรู ( O : Orientation)
ครูสนทนากับผูเรียนถึงเรื่อง การแสวงหาความรู
จัดเปนระบบสารสนเทศของความรูที่จําเปนตองใชใน
การเรียนรูพัฒนาอาชีพใหมีรายได มีเงินออมและมีทนุ
ในการขยายอาชีพ
ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาขอมูลและการจัดการเรียนรู
(N : New ways of learning)
1. ครูบอกแหลงเรียนรูที่ใชในการศึกษาหาขอมูล
2. ครูมอบหมายงานใหผูเรียนไปศึกษาคนควาตาม
หัวขอที่กําหนดและจดบันทึก
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติและนําไปประยุกต (I :
Implementation)
1. ใหผูเรียนสรุปผลการศึกษาคนควาและจัดทําเปน
รายงานสงตามกําหนด
2. ใหผูเรียนทําใบงาน
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นประเมินผล (E : Evaluation)
1. ใหผูเรียนรายงานสรุปผลการศึกษาคนควาตอกลุม
2. ใหผูเรียนบันทึกการเรียนรู

สื่อและแหลง
เรียนรู

1. หนังสือเรียน
รายวิชา การพัฒนา
แผนและโครงการ
อาชีพ (อช32001)
บทที่ 2
2. ใบงานที่ 8

การวัด
และประเมินผล

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

จุดประสงคการเรียนรู

สาระการเรียน/เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู

8

ผูเรียนเขาใจและสามารถ
ระบุทักษะที่มีความ
จําเปนตองฝกเพิ่มเติมเพื่อ
การมีรายได มีเงินออม
และมีทุนในการขยาย
อาชีพ

เงินออมเปนปจจัยที่จะทําให
เปาหมายซึ่งบุคคลกําหนดไวใน
อนาคตบรรลุจุดประสงค เชน
กําหนดเปาหมายไววา จะตองมี
บาน เปนของตนเองในอนาคตให
ได เงินออมจะเปนปจจัยสําคัญที่
กําหนดเปาหมายที่วางไวเปนจริง
ขึ้นมาได

ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดสภาพ ปญหา ความตองการ
ในการเรียนรู ( O : Orientation)
1. ครูและผูเรียนสนทนาถึงเรื่อง ทักษะที่มีความ
จําเปนตองฝกเพิ่มเติมเพื่อการมีรายได มีเงินออมและ
มีทุนในการขยายอาชีพ
2. ผูเรียนตอบคําถามเพื่อวัดความรูเดิม ดังนี้
- การออมคืออะไร
- นักศึกษามีวิธีออมเงินอยางไร
ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาขอมูลและการจัดการเรียนรู
(N : New ways of learning)
1. ใหนักศึกษาศึกษาคนควาขอมูลจากหนังสือเรียน
วิชาการพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช32001
2. ครูมอบ หมายงานใหผูเรียนไปศึกษาคนควาตาม
หัวขอที่กําหนดและจดบันทึกลงสมุดบันทึกการเรียนรู
หัวขอที่กําหนดและจดบันทึก
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติและนําไปประยุกต (I :
Implementation)
1. ใหผูเรียนสรุปผลการศึกษาคนควาและจัดทําเปน
รายงานสงตามกําหนด

สื่อและแหลง
เรียนรู

1. หนังสือเรียน
รายวิชา การพัฒนา
แผนและโครงการ
อาชีพ อช32001
2. ใบงานที่ 9 เรื่อง
ทักษะการออมที่
จําเปนตองฝก
เพิ่มเติม

การวัด
และประเมินผล

1. ตรวจผลงานจาก
การคนควาดวย
ตนเอง
2. ตรวจการสงงาน
ที่มอบหมายใหทํา
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2. ใหผูเรียนทําใบงานที่ 9 เรื่อง ทักษะการออมที่
จําเปนตองฝกเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นประเมินผล (E : Evaluation)
1. ตอบคําถามจากใบงานที่ 9 ไดถูกตอง
2. สงรายงานตามเวลาที่กาํ หนด
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รายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู รหัสวิชา ทร32001
สาระทักษะการเรียนรู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จํานวน 4 หนวยกิต (160 ชั่วโมง)

สาระสําคัญ
ความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยี ประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอมูลและสารสนเทศ
คอมพิวเตอรและระบบเครือขาย ประวัติความเปนมา วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร การทํางานและวนประกอบ
ของคอมพิวเตอร ซอฟแวร ไวรัสคอมพิวเตอร การดูแลรักษาคอมพิวเตอร ระบบเครือขายรูปแบบและการ
เชื่อมตอ การใชเครื่องคอมพิวเตอร การใชเมาสและแปนพิมพ การใชโปรแกรมไมโครซอฟทวินโดวส XP
(Microsoft Windows XP) ระบบปฏิบัติการ Windows การเริ่มใชงาน Windows XP การใชโปรแกรม
จัดการเอกสาร โปรแกรมไมโครซอฟท เวิรด (Microsoft Word) การใชโปรแกรมไมโครซอฟเอ็กเซล
(Microsoft Excel) การใชโปรแกรม ไมโครซอฟเพาเวอรพอยต (Microsoft PowerPoint) และการใชงาน
อินเตอรเน็ต (Internet)
การจัดประสบการณการเรียนรู
จัดใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ทั้งสถานศึกษาจัดใหมีการเรียนการสอน การฝกประสบการณ
เรียนรูดวยตนเองจากสื่อ การเรียนจากผูรู และการเรียนจากแหลงเรียนรูที่อยูในชุมชน
ขอบขายเนื้อหา
1. เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. คอมพิวเตอรและระบบเครือขาย
3. ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟทวินโดวส XP (Microsoft Windows XP)
4. โปรแกรมไมโครซอฟทเวิรด (Microsoft Word)
5. โปรแกรมไมโครซอฟทเอ็กเซล (Microsoft Excel)
6. โปรแกรมไมโครซอฟทเพาเวอรพอยต (Microsoft PowerPoint)
7. การใชงานอินเตอรเน็ต (Internet)
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ตารางวิเคราะหหลักสูตร
วิชา ทร32001 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่

หัวเรื่อง

1 เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2 คอมพิวเตอร
และระบบ
เครือขาย

ตัวชี้วัด
1. บอกความหมายความสําคัญ
และประโยชนของเทคโนโลยี
สารสนเทศได
2. บอกประเภทของขอมูลและ
องคประกอบของระบบ
สารสนเทศได
1. บอกประวัติความเปนมาและ
วิวัฒนาการของคอมพิวเตอรได
2. บอกประเภท สวนประกอบ
การทํางาน และการดูแลรักษา
เครื่องคอมพิวเตอรได
3. บอกวิธีการเชื่อมตอระบบ
เครือขายได

เนื้อหา

จํานวน
(ชั่วโมง)

1. ความสําคัญของเทคโนโลยี
5
2. ความหมายของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. ประโยชนของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. การจัดระบบขอมูลสารสนเทศ
1. ประวัติความเปนมาของ
10
คอมพิวเตอร
2. วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร
3. ประเภทของคอมพิวเตอร
4. การทํางานของคอมพิวเตอร
5. สวนประกอบของเครื่อง
คอมพิวเตอร
6. ซอฟแวร (Software)
7. ไวรัสคอมพิวเตอร
8. การดูแลรักษาคอมพิวเตอร
9. การสื่อสารขอมูลระบบ
เครือขาย และการเชื่อมตอระบบ

วิเคราะหความยากงาย
กระบวนการเรียน
ปาน
พบ สอน
อื่นๆ
งาย
ยาก ตนเอง
กลาง
กลุม เสริม (ระบุ)
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ตารางวิเคราะหหลักสูตร
วิชา ทร32001 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่

หัวเรื่อง

3 การใชเมาส
และแปนพิมพ

ตัวชี้วัด
1. มีความสามารถใน
การใชเมาสในการ
ปฏิบัติงานไดอยาง
คลองแคลว
2. มีความสามารถใน
การใชงานแปนพิมพ
เพื่อการพิมพงานทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไดอยาง
คลองแคลว

เนื้อหา
1. การใชเมาส
2. ฝกการใชงานแปนพิมพ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

จํานวน
(ชั่วโมง)
5

วิเคราะหความยากงาย
กระบวนการเรียน
ปาน
พบ สอน
อื่นๆ
งาย
ยาก ตนเอง
กลาง
กลุม เสริม (ระบุ)
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ตารางวิเคราะหหลักสูตร
วิชา ทร32001 เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนรู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่

หัวเรื่อง

4 โปรแกรม
ไมโครซอฟท
วินโดวส XP
(Microsoft
Windows XP)

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

จํานวน
(ชั่วโมง)

1. ระบบปฏิบัติการ Window การเริ่มใช 40
งาน Window XP สวนประกอบตาง ๆ ของ
โปรแกรม
2. การปรับแตงหนาจอใหสวยงาม
3. การเปลี่ยนรูปแบบ Start Menu การ
2. สามารถใชงานตาม ปรับวัน เวลาใหเปนปจจุบัน การสลับ
ระบบไดครบถวนทุก ภาษาไทยอังกฤษการใชโปรแกรมคิดเลข4.
การสรางปุมลัดหรือ Shortcut
เมนู
5. การเขาสู My Computer การจัดเตรียม
พื้นที่ใหแผนดิสก (Format) การ Copy
การจัดการกับไฟลและโฟลเดอร
6. การดูหนังฟงเพลง
7. การเรียกใชโปรแกรมวาดภาพ การ
บันทึกงาน การนํารูปวาดขึ้นบน Desktop
การติดตั้งเครื่องพิมพ การพิมพงานออกทาง
เครื่องพิมพ ถอนการติดตั้งโปรแกรม การ
เรียกใชโปรแกรม Notepad การบีบอัด
ไฟล การขยายไฟลที่ถูกบีบอัด
1. บอกโครงสรางของ
ระบบปฏิบัติการ
Window และการใช
งาน Window XP ได

วิเคราะหความยากงาย
กระบวนการเรียน
ปาน
พบ สอน
อื่นๆ
งาย
ยาก ตนเอง
กลาง
กลุม เสริม (ระบุ)
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ตารางวิเคราะหหลักสูตร
วิชา ทร32001 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่

หัวเรื่อง

5 โปรแกรม
ไมโครซอฟท
เวิรด
(Microsoft
Word)

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

1. สามารถติดตั้ง
โปรแกรม และเรียกใช
งานโปรแกรมได
2. สามารถจัดการ
เอกสารตกแตงเอกสาร
การใชงานตามเมนูได
อยางครบถวน

1. การเรียกใชโปรแกรมไมโครซอฟทเวิรด
การติดตั้ง สวนประกอบตาง ๆ ของโปรแกรม
2. การสรางเอกสารใหม การเปดเอกสารเกา
ขึ้นมาใชงานใหม การปดเอกสาร และการปด
โปรแกรม มุมมองตาง ๆ ของเอกสาร การตั้ง
คาหนากระดาษ การกําหนดแบบอักษร การ
พิมพเอกสาร
3. การแกไขขอความ
4. การสรางตาราง
5. การใสสีตัวอักษรและการเนนขอความดวย
ตัวเนนสี การใสพนื้ หลังใหเอกสาร
6. การแทรกรูปภาพ และการจัดการกับ
รูปภาพ การใชเครื่องมือรูปวาด การสราง
อักษรดวยWord Art การใสเสนขอบใหเอกสาร
การใสหัวกระดาษหรือทายกระดาษ และการ
ใสหมายเลขหนา การพิมพงานออกทาง
เครื่องพิมพ การสรางจดหมายเวียน การพิมพ
ซองจดหมายเวียน การบันทึกงาน

จํานวน
(ชั่วโมง)
20

วิเคราะหความยากงาย
กระบวนการเรียน
ปาน
พบ สอน
อื่นๆ
งาย
ยาก ตนเอง
กลาง
กลุม เสริม (ระบุ)
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ตารางวิเคราะหหลักสูตร
วิชา ทร32001 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่

หัวเรื่อง

6 โปรแกรม
ไมโครซอฟท
เอ็กเซล
(Microsoft
Excel))

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

1. สามารถเรียกใชงาน
โปรแกรม สามารถ
จัดการกับขอมูลและการ
สรางงานดวย โปรแกรม
ไมโครซอฟทเอ็กเซลได
2. สามารถใชงาน
โปรแกรม
ไมโครซอฟทเอ็กเซลได
ครบถวนทุกเมนู

1. การเรียกใชโปรแกรมไมโครซอฟท
เอ็กเซล สวนประกอบ การกําหนดแบบและ
ขนาดตัวอักษร การคียขอมูลและการแกไข
ขอมูล การบันทึกงาน การปดไฟลขอมูล
การปดโปรแกรม การเปดไฟลขอ มูล และการ
สรางงานใหม
2. การจัดการกับคอลัมนและแถว
3. การจัดการกับเซลลและขอมูลในเซลล
4. การจัดการกับแผนงานหรือ Sheet
5. การคัดลอกขอมูล การใสลําดับเลข การยาย
ขอมูล การใสสูตรคํานวณ การแปลงตัวเลขให
เปนขอความ การจัดการกับตัวเลข การตัดคํา
การใสเสนขอบและเสนตาราง การสราง
แผนภูมิและกราฟ การคนหาขอมูล การตรึง
แนวและการยกเลิกการตรึงแนว การแบงสวน
แผนงาน การเรียงลําดับขอมูล
6. การตั้งคาหนากระดาษ
7. การพิมพงานออกทางเครื่องพิมพ

จํานวน
(ชั่วโมง)
20

วิเคราะหความยากงาย
กระบวนการเรียน
ปาน
พบ สอน
อื่นๆ
งาย
ยาก ตนเอง
กลาง
กลุม เสริม (ระบุ)
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ตารางวิเคราะหหลักสูตร
วิชา ทร32001 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่

หัวเรื่อง

7 โปรแกรม
ไมโครซอฟท
เพาเวอรพอยต
(Microsoft
PowerPoint)

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

1. สามารถเรียกใชงาน
โปรแกรมไมโครซอฟท
เพาเวอรพอยต ในการ
สรางและการนําเสนอ
งานได

1. การเรียกใชโปรแกรมไมโครซอฟทเพาเวอร
พอยต สวนประกอบของโปรแกรม การเปด
งาน การบันทึกงาน การปดงาน และปด
โปรแกรม การสรางงานใหม
2. การสรางงานนําเสนอ
3. การจัดการกับภาพนิ่ง
4. การคนหาและการแทนที่ การใสสีพื้นหลัง
การถอดสีพื้นหลังออก การใชรูปแบบจาก
แมแบบ (Template) และการเปลี่ยนสี
แมแบบโดยใชโครงรางสี
5. การใสลูกเลนในการเปลี่ยนภาพนิ่ง
6. การใสลูกเลนในงานนําเสนอ การบันทึกคํา
บรรยายในงานนําเสนอ การกําหนดไมใหมี
เสียงบรรยาย การเตรียมการบรรยาย การสั่ง
พิมพภาพนิ่ง การใสวันที่และหมายเลขหนา

2. สามารถพัฒนางาน
นําเสนอโดยการใส
ลูกเลน และบันทึกเสียง
คําบรรยายได
3. สามารถใชงานได
ครบถวนทุกเมนู

จํานวน
(ชั่วโมง)
20

วิเคราะหความยากงาย
กระบวนการเรียน
ปาน
พบ สอน
อื่นๆ
งาย
ยาก ตนเอง
กลาง
กลุม เสริม (ระบุ)
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ตารางวิเคราะหหลักสูตร
วิชา ทร32001 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่

หัวเรื่อง

8 การใชงาน
อินเทอรเน็ต
(Internet)

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

1. สามารถอธิบายถึง
ความหมาย ประเภท
ของอินเทอรเน็ต
2. อธิบายถึงความหมาย
การใชงาน เว็บไซต ได
3. อธิบายวิธีการ
อุปกรณสําหรับการ
เชื่อมตอเขาสูเครือขาย
อินเทอรเน็ตได
4. สามารถใชงาน
อินเทอรเน็ตในการ
สืบคนขอมูลได
5. สามารถรับสง
ขาวสารโดยใชอีเมลได

1. อินเตอรเน็ตคืออะไร ประเภทของ
Internet Account เว็บไซด คืออะไร
อุปกรณและสวนประกอบสําหรับการเชื่อมตอ
เขาสูเครือขายอินเทอรเน็ต การติดตั้ง การ
เชื่อมตอและการตัดการเชื่อมตอ
2. การใชงานอินเทอรเน็ตในการสืบคนขอมูล
การเก็บเว็บไซตที่ชอบ การ Link การปรับ
ขอมูลใหเปนปจจุบัน การคนหาเว็บไซด การ
บันทึก การสัง่ พิมพเอกสาร
3. การสมัครสมาชิกเพื่อใชอีเมล
การลงชื่อเขาใช การรับสงขาวสารโดยใช
อีเมล การเปดดูไฟลที่แนบ การสงอีเมล การ
สงเอกสารแนบไฟลไปกับอีเมล การลบอีเมล
และการสงตออีเมล

จํานวน
(ชั่วโมง)
40

วิเคราะหความยากงาย
กระบวนการเรียน
ปาน
พบ สอน
อื่นๆ
งาย
ยาก ตนเอง
กลาง
กลุม เสริม (ระบุ)
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แผนจัดการเรียนรู วิชา ทร32001 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วิธเี รียนพบกลุม : กศน. อําเภอเมืองยโสธร สํานักงาน กศน. จังหวัดยโสธร
ที่

หัวเรื่อง

1 เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

กระบวนการจัดการเรียนรู

สื่อ/แหลงเรียนรู

1. บอกความหมาย
ความสําคัญและประโยชน
ของเทคโนโลยีสารสนเทศได
2. บอกประเภทของขอมูล
และองคประกอบของระบบ
สารสนเทศได

1. ความสําคัญของเทคโนโลยี
2. ความหมายของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. ประโยชนของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. การจัดระบบขอมูล
สารสนเทศ

1. ขั้นกําหนดสภาพปญหาความ
ตองการในการเรียนรู (O :
Orientation)
- ครูสุมถามถึงความหมาย ความสําคัญ
และประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากผูเรียนที่มาพบกลุม โดยยังไมสรุป
วาคําตอบที่ถูกตองคืออะไร
2. ขั้นแสวงหาขอมูลและจัดการเรียนรู
(N : New ways of learning)
1. แจกใบความรูที่ 1 เรื่อง
- ความหมายความสําคัญและประโยชน
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ประเภทของขอมูลและองคประกอบ
ของระบบสารสนเทศได
2. ครูบรรยายประกอบใบความรูที่ 1
โดยโปรแกรม PowerPoint บนเครื่อง
ฉายภาพ Projector
3. ขั้นปฏิบัติและนําไปประยุกตใช (I :
Implementation)

1. หนังสือ
แบบเรียนรายวิชา
ทร32001
เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู
2. ใบความรูที่ 1
3. PowerPoint
เนื้อหาตามใบ
ความรูที่ 1
4. เครื่องฉายภาพ
Projector
5. ใบงานที่ 1

การวัดและ
ประเมินผล
1. สังเกต
2. สอบถาม
3. ตรวจผลงาน
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1. แจกใบงานที่ 2 คําถามทายเรื่องที่ 1
2. ใหนักศึกษาตอบคําถามทายเรื่องที่ 1
ในใบงานที่แจกให
4. ขั้นประเมินผลการเรียนรู
(E : Evaluation)
1. สอบถามความรู-ความเขาใจดวย
คําถามสั้นๆ
2. สังเกตพฤติกรรม-การตอบคําถาม
3. ตรวจผลงานจากใบงาน
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แผนจัดการเรียนรู วิชา ทร32001 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วิธีเรียนพบกลุม : กศน. อําเภอเมืองยโสธร สํานักงาน กศน. จังหวัดยโสธร
ที่

หัวเรื่อง

2 คอมพิวเตอร
และระบบ
เครือขาย

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

กระบวนการจัดการเรียนรู

1. บอกประวัติความเปนมา
และวิวัฒนาการของ
คอมพิวเตอรได
2. บอกประเภท
สวนประกอบ การทํางาน
และการดูแลรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอรได
3. บอกวิธีการเชื่อมตอ
ระบบเครือขายได

1. ประวัติความเปนมาของ
คอมพิวเตอร
2. วิวัฒนาการของ
คอมพิวเตอร
3. ประเภทของคอมพิวเตอร
4. การทํางานของ
คอมพิวเตอร
5. สวนประกอบของเครื่อง
คอมพิวเตอร
6. ซอฟแวร (Software)
7. ไวรัสคอมพิวเตอร
8. การดูแลรักษาคอมพิวเตอร
9. การสื่อสารขอมูลระบบ
เครือขาย และการเชื่อมตอ
ระบบ

1. ขั้นกําหนดสภาพปญหาความ
ตองการในการเรียนรู (O :
Orientation)
- ครูนําอภิปรายถึงเครื่องมือเครื่องใช
ใกลตัวที่ใชในชีวิตประจําวัน ที่จัดอยูใน
ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร พรอม
สอบถามถึงความหมาย ความเปนมา
ของคอมพิวเตอร

สื่อ/แหลงเรียนรู

1. หนังสือ
แบบเรียนรายวิชา
ทร32001
เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู
2. ใบความรูที่ 2
3. PowerPoint
เนื้อหาตามใบ
ความรูที่ 2
2. ขั้นแสวงหาขอมูลและจัดการเรียนรู 4. เครื่องฉายภาพ
(N : New ways of learning)
Projector
1. แจกใบความรูที่ 2 เนื้อหาตามขอ 1- 5. ใบงานที่ 2
9 (ในชองเนื้อหา)
2. ครูบรรยายประกอบใบความรูที่ 2
โดยโปรแกรม PowerPoint บนเครื่อง
ฉายภาพ Projector

การวัดและ
ประเมินผล
1. สังเกต
2. สอบถาม
3. ตรวจผลงาน
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3. ขั้นปฏิบัติและนําไปประยุกตใช (I :
Implementation)
1. แจกใบงานที่ 2 คําถามทายเรื่องที่ 2
2. ใหนักศึกษาตอบคําถามทายเรื่องที่ 2
ในใบงานที่แจกให
4. ขั้นประเมินผลการเรียนรู
(E : Evaluation)
1. สอบถามความรู-ความเขาใจดวย
คําถามสั้นๆ
2. สังเกตพฤติกรรม-การตอบคําถาม
3. ตรวจผลงานจากใบงาน
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แผนจัดการเรียนรู วิชา ทร32001 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วิธีเรียนพบกลุม : กศน. อําเภอเมืองยโสธร สํานักงาน กศน. จังหวัดยโสธร
ที่

หัวเรื่อง

3 การใชเมาส
และแปนพิมพ

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

1. มีความสามารถในการ 1. การใชเมาส
ใชเมาสในการปฏิบัติงาน 2. ฝกการใชงานแปนพิมพ
ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
ไดอยางคลองแคลว
2. มีความสามารถในการ
ใชงานแปนพิมพ เพื่อการ
พิมพงานทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไดอยาง
คลองแคลว

การวัดและ
ประเมินผล
1. ขั้นกําหนดสภาพปญหาความ
1. หนังสือแบบ เรียน 1. สังเกต
ตองการในการเรียนรู (O :
รายวิชา ทร32001 พฤติกรรมจาก
Orientation)
เทคโนโลยีเพื่อการ การฝกใชงาน
1. ครูจัดเตรียมหองปฏิบัติการ
อุปกรณ
เรียนรู
Computer เพื่อการเรียนรูดวยการ
2. สังเกต
2. หองปฏิบัติการ
ปฏิบัติจริง
พฤติกรรมจาก
คอมพิวเตอร
2. แนะนําการใชหองปฏิบัติการ
การตอบคําถาม
3. เครื่อง
Computer แกผูเรียน
คอมพิวเตอรพรอม 3. ตรวจผลงาน
2. ขั้นแสวงหาขอมูลและจัดการเรียนรู อุปกรณ
จากใบงาน
(N : New ways of learning)
4. ใบงานที่ 3
1. ครูแนะนําสวนประกอบของระบบ
Computer
- สวนนําเขาขอมูล
- สวนประมวลผล
- สวนแสดงผล/นําออกขอมูล
3. ขั้นปฏิบัติและนําไปประยุกตใช (I :
Implementation)
1. ครูอธิบายถึงสวนประกอบของเมาส
(Mouse) แปนพิมพ (Key Board)
พรอมสาธิตการใชงาน
กระบวนการจัดการเรียนรู

สื่อ/แหลงเรียนรู
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2. ผูเรียนฝกใชงานเมาส (Mouse) และ
แปนพิมพ (Key Board)
3. ผูเรียนบันทึกความรูความเขาใจที่ได
จากการฝกปฏิบัติลงในใบงานที่ 3
4. ขั้นประเมินผลการเรียนรู
(E : Evaluation)
1. สอบถามความรู-ความเขาใจดวย
คําถามสั้นๆ
2. สังเกตพฤติกรรมการฝกปฏิบัติ
3. ตรวจผลงาน

103

แผนจัดการเรียนรู วิชา ทร32001 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วิธีเรียน สอนเสริม : กศน. อําเภอเมืองยโสธร สํานักงาน กศน. จังหวัดยโสธร
ที่

หัวเรื่อง

4 โปรแกรม
ไมโครซอฟท
วินโดวส 10
(Microsoft
Windows 10)

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

กระบวนการจัดการเรียนรู

สื่อ/แหลงเรียนรู

1. บอกโครงสราง
ของระบบปฏิบัติ
การ Windows
และการใชงาน
Window 10 ได
2. สามารถใชงาน
ตามระบบได
ครบถวนทุกเมนู

1. ระบบปฏิบัติการ Window การเริ่ม
ใชงาน Window 10 สวนประกอบ
ตาง ๆ ของโปรแกรม
2. การปรับแตงหนาจอใหสวยงาม
3. การเปลี่ยนรูปแบบ Start Menu
การปรับวัน เวลาใหเปนปจจุบัน การ
สลับภาษาไทยอังกฤษการใชโปรแกรม
คิดเลข
4. การสรางปุมลัดหรือ Shortcut
5. การเขาสู My Computer การ
จัดเตรียมพื้นที่ใหแผนดิสก (Format)
การCopyแผนดิสก การจัดการกับไฟล
และโฟลเดอร
6. การดูหนังฟงเพลง
7. การเรียกใชโปรแกรมวาดภาพ การ
บันทึกงาน การนํารูปวาดขึ้นบน
Desktop การติดตั้งเครื่องพิมพ การ
พิมพงานออกทางเครื่องพิมพ ถอน
การติดตั้งโปรแกรม การเรียกใช
โปรแกรม Notepad การบีบอัดไฟล
การขยายไฟลที่ถูกบีบอัด

1. ขั้นกําหนดสภาพปญหาความ
ตองการในการเรียนรู (O :
Orientation)
- ครูแจงวัตถุประสงคของการเรียนรู
และผลการเรียนรูที่คาดหวัง เมื่อเรียน
เรียนจบเนื้อหาในเรื่องนี้แลว
2. ขั้นแสวงหาขอมูลและจัดการ
เรียนรู (N : New ways of
learning)
1. ครูแจกใบความรูที่ 3 ประกอบการ
บรรยาย
2. สาธิตการใชงานทั้ง 7 เรื่องตาม
เนื้อหาที่กําหนดไว ทีละเรื่อง
3. ผูเรียนศึกษาใบความรูจากใบ
ความรูและคําบรรยาย
4. ผูเรียนทําความเขาใจขั้นตอนการใช
งานจากการสาธิตของครู

1. หนังสือแบบ
เรียนรายวิชา ทร
32001
เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู
2. หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร
3. เครื่อง
คอมพิวเตอรที่
ติดตั้งระบบปฏิบัติ
การ Windws10
พรอมอุปกรณ
4. ใบงานที่ 4

การวัดและ
ประเมินผล
1. สังเกต
พฤติกรรมจาก
การฝกใชงาน
อุปกรณ
2. สังเกต
พฤติกรรมจาก
การตอบคําถาม
3. ตรวจผลงาน
จากใบงาน
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3. ขั้นปฏิบัติและนําไปประยุกตใช (I
: Implementation)
1. ฝกปฏิบัติการใชงานทั้ง 7 เรื่องตาม
เนื้อหาที่กําหนดไว ทีละเรื่อง
2. บันทึกความรูความเขาใจที่ไดจาก
การฝกปฏิบัติลงในใบงานที่ 4
4. ขั้นประเมินผลการเรียนรู
(E : Evaluation)
1. สอบถามความรู - ความเขาใจดวย
คําถามสั้นๆ
2. สังเกตพฤติกรรมการฝกปฏิบัติ
3. ตรวจผลงาน
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แผนจัดการเรียนรู วิชา ทร32001 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วิธีเรียน สอนเสริม : กศน. อําเภอเมืองยโสธร สํานักงาน กศน. จังหวัดยโสธร
ที่

หัวเรื่อง

5 โปรแกรม
ไมโครซอฟท
เวิรด
(Microsoft
Word)

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

1. สามารถติดตั้ง
โปรแกรม และเรียกใช
งานโปรแกรมได
2. สามารถจัดการ
เอกสารตกแตงเอกสาร
การใชงานตามเมนูได
อยางครบถวน

1. การเรียกใชโปรแกรมไมโครซอฟท
เวิรด การติดตั้ง สวนประกอบตาง ๆ
ของโปรแกรม
2. การสรางเอกสารใหม การเปดเอกสาร
เกาขึ้นมาใชงานใหม การปดเอกสาร และ
การปดโปรแกรม มุมมองตาง ๆ ของ
เอกสาร การตั้งคาหนากระดาษ การ
กําหนดแบบอักษร การพิมพเอกสาร
3. การแกไขขอความ
4. การสรางตาราง
5. การใสสีตัวอักษรและการเนนขอความ
ดวยตัวเนนสี การใสพื้นหลังใหเอกสาร
6. การแทรกรูปภาพ และการจัดการกับ
รูปภาพ การใชเครื่องมือรูปวาด การสราง
อักษรดวย Word Art การใสเสนขอบให
เอกสาร การใสหัวกระดาษหรือทาย
กระดาษ และการใสหมายเลขหนา การ
พิมพงานออกทางเครื่องพิมพ การสราง
จดหมายเวียน การพิมพซองจดหมาย
เวียน การบันทึกงาน

กระบวนการจัดการเรียนรู
1. ขั้นกําหนดสภาพปญหาความ
ตองการในการเรียนรู (O :
Orientation)
2. ขั้นแสวงหาขอมูลและจัดการ
เรียนรู (N : New ways of
learning)
3. ขั้นปฏิบัติและนําไปประยุกตใช (I
: Implementation)
4. ขั้นประเมินผลการเรียนรู
(E : Evaluation)

สื่อ/แหลง
เรียนรู

การวัดและ
ประเมินผล
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แผนจัดการเรียนรู วิชา ทร32001 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วิธีเรียน สอนเสริม : กศน. อําเภอเมืองยโสธร สํานักงาน กศน. จังหวัดยโสธร
ที่

หัวเรื่อง

6 โปรแกรม
ไมโครซอฟท
เอ็กเซล
(Microsoft
Excel))

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

กระบวนการจัดการเรียนรู

1. สามารถเรียกใชงาน
โปรแกรม สามารถ
จัดการกับขอมูลและการ
สรางงานดวย โปรแกรม
ไมโครซอฟทเอ็กเซลได
2. สามารถใชงาน
โปรแกรม
ไมโครซอฟทเอ็กเซลได
ครบถวนทุกเมนู

1. การเรียกใชโปรแกรมไมโครซอฟท
เอ็กเซล สวนประกอบ การกําหนดแบบ
และขนาดตัวอักษร การคียขอมูลและการ
แกไขขอมูล การบันทึกงาน การปด
ไฟลขอมูล การปดโปรแกรม การเปด
ไฟลขอมูล และการสรางงานใหม
2. การจัดการกับคอลัมนและแถว
3. การจัดการกับเซลลและขอมูลในเซลล
4. การจัดการกับแผนงานหรือ Sheet
5. การคัดลอกขอมูล การใสลําดับเลข
การยายขอมูล การใสสูตรคํานวณ การ
แปลงตัวเลขใหเปนขอความ การจัดการ
กับตัวเลข การตัดคํา การใสเสนขอบ
และเสนตาราง การสรางแผนภูมิและ
กราฟ การคนหาขอมูล การตรึงแนว
และการยกเลิกการตรึงแนว การแบงสวน
แผนงาน การเรียงลําดับขอมูล
6. การตั้งคาหนากระดาษ
7. การพิมพงานออกทางเครื่องพิมพ

1. ขั้นกําหนดสภาพปญหาความ
ตองการในการเรียนรู (O :
Orientation)
2. ขั้นแสวงหาขอมูลและจัดการ
เรียนรู (N : New ways of
learning)
3. ขั้นปฏิบัติและนําไปประยุกตใช
(I : Implementation)
4. ขั้นประเมินผลการเรียนรู
(E : Evaluation)

สื่อ/แหลงเรียนรู

การวัดและ
ประเมินผล
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แผนจัดการเรียนรู วิชา ทร32001 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วิธีเรียน สอนเสริม : กศน. อําเภอเมืองยโสธร สํานักงาน กศน. จังหวัดยโสธร
ที่

หัวเรื่อง

7 โปรแกรม
ไมโครซอฟท
เพาเวอรพอยต
(Microsoft
Power Point)

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

1. สามารถเรียกใชงาน
โปรแกรมไมโครซอฟท
เพาเวอรพอยต ในการ
สรางและการนําเสนอ
งานได

1. การเรียกใชโปรแกรม
ไมโครซอฟทเพาเวอรพอยต
สวนประกอบของโปรแกรม การ
เปดงาน การบันทึกงาน การปดงาน
และปดโปรแกรม การสรางงานใหม
2. การสรางงานนําเสนอ
3. การจัดการกับภาพนิ่ง
4. การคนหาและการแทนที่ การ
ใสสีพื้นหลัง การถอดสีพื้นหลังออก
การใชรูปแบบจากแมแบบ
(Template) และการเปลี่ยนสี
แมแบบโดยใชโครงรางสี
5. การใสลูกเลนในการเปลี่ยน
ภาพนิ่ง
6. การใสลูกเลนในงานนําเสนอ
การบันทึกคําบรรยายในงาน
นําเสนอ การกําหนดไมใหมีเสียง
บรรยาย การเตรียมการบรรยาย
การสั่งพิมพภาพนิ่ง การใสวนั ที่
และหมายเลขหนา

2. สามารถพัฒนางาน
นําเสนอโดยการใส
ลูกเลน และบันทึกเสียง
คําบรรยายได
3. สามารถใชงานได
ครบถวนทุกเมนู

กระบวนการจัดการเรียนรู
1. ขั้นกําหนดสภาพปญหาความ
ตองการในการเรียนรู (O :
Orientation)
2. ขั้นแสวงหาขอมูลและจัดการเรียนรู
(N : New ways of learning)
3. ขั้นปฏิบัติและนําไปประยุกตใช (I :
Implementation)
4. ขั้นประเมินผลการเรียนรู
(E : Evaluation)

สื่อ/แหลงเรียนรู

การวัดและ
ประเมินผล
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แผนจัดการเรียนรู วิชา ทร32001 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วิธีเรียน สอนเสริม : กศน. อําเภอเมืองยโสธร สํานักงาน กศน. จังหวัดยโสธร
ที่

หัวเรื่อง

8 การใชงาน
อินเทอรเน็ต
(Internet)

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

1. สามารถอธิบายถึง
ความหมาย ประเภท
ของอินเทอรเน็ต
2. อธิบายถึงความหมาย
การใชงาน เว็บไซต ได
3. อธิบายวิธีการ
อุปกรณสําหรับการ
เชื่อมตอเขาสูเครือขาย
อินเทอรเน็ตได
4. สามารถใชงาน
อินเทอรเน็ตในการ
สืบคนขอมูลได
5. สามารถรับสง
ขาวสารโดยใชอีเมลได

1. อินเตอรเน็ตคืออะไร ประเภท
ของ Internet Account เว็บไซด
คืออะไร อุปกรณและสวนประกอบ
สําหรับการเชื่อมตอเขาสูเครือขาย
อินเทอรเน็ต การติดตั้ง การ
เชื่อมตอและการตัดการเชื่อมตอ
2. การใชงานอินเทอรเน็ตในการ
สืบคนขอมูล การเก็บเว็บไซตทชี่ อบ
การ Link การปรับขอมูลใหเปน
ปจจุบนั การคนหาเว็บไซด การ
บันทึก การสัง่ พิมพเอกสาร
3. การสมัครสมาชิกเพื่อใชอีเมล
การลงชื่อเขาใช การรับสงขาวสาร
โดยใช
อีเมล การเปดดูไฟลที่แนบ การสง
อีเมล การสงเอกสารแนบไฟลไป
กับอีเมล การลบอีเมล และการสง
ตออีเมล

กระบวนการจัดการเรียนรู
1. ขั้นกําหนดสภาพปญหาความ
ตองการในการเรียนรู (O :
Orientation)
2. ขั้นแสวงหาขอมูลและจัดการเรียนรู
(N : New ways of learning)
3. ขั้นปฏิบัติและนําไปประยุกตใช (I :
Implementation)
4. ขั้นประเมินผลการเรียนรู
(E : Evaluation)

สื่อ/แหลงเรียนรู

การวัดและ
ประเมินผล
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
นายเจียม ขันเงิน

ผูอํานวยการ กศน. อําเภอเมืองยโสธร

ยกราง-จัดทํา
นายบรรลุ ทองเข็ม
นางสาวจีรภา สุทธิมาตย

ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ
ครูผูชวย

ตรวจสอบ/แกไขขอมูล
นายนพรัตน เดชพันธ
นายกิตติพศ ยาวะโนภาส
นางสาวจีรนันท กกแกว
นางดวงมณี ตาลศรี
ครู กศน. ตําบล ทุกตําบล
ออกแบบปก/จัดรูปเลม
นายบรรลุ ทองเข็ม

ครูอาสาสมัคร กศน.
ครูอาสาสมัคร กศน.
ครูอาสาสมัคร กศน.
ครูอาสาสมัคร กศน.

ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ
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เอกสารอางอิง
1. หนังสือแบบเรียนรายวิชาทักษะการเรียนรู : ทร 31001 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. หนังสือแบบเรียนรายวิชาพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง : อช31003 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. หนังสือแบบเรียนรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง : ทช31001 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4. หนังสือแบบเรียนรายวิชาลูกเสือ กศน. : สค32025 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5. หนังสือแบบเรียนรายวิชาการพัฒนาแผนและโครงงานอาชีพ : อช32001 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6. หนังสือแบบเรียนรายวิชาเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู : ทร32001 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้:
บันทึกไว้ที่ www.krubanlu.com

