หลักสูตรวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1
ระดับประถมศึกษา
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)

คำอธิบายรายวิชา สค12021 การเงินเพื่อชีวิต 1
ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
จำนวน 2 หน่วยกิต (80 ชั่วโมง)
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
มี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจ ตระหนั ก เกี ่ ย วกั บ ภู ม ิ ศ าสตร์ ประวั ต ิ ศ าสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมื อ ง
การปกครองในโลก และนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อความมั่นคงของชาติ
ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้
1. ว่าด้วยเรื่องของเงิน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเงิน ประเภทของเงิน การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
2. การวางแผนการเงิน
การวางแผนการเงิน การประเมินฐานะการเงิน การตั้งเป้าหมายและจัดทำแผนการเงิน การออม
การฝากเงิน และการประกันภัย
3. สินเชื่อ
การประเมินความเหมาะสมก่อนตัดสินใจก่อหนี้ ลักษณะของสินเชื่อ ประเภทต่าง ๆ วิธีการ
ป้องกันปัญหาหนี้ วิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ด้วยตนเอง หน่วยงานที่ให้คำปรึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้
4. สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน
สิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงิน หน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน ผู้ให้บริการทางการเงินใน
ประเทศไทย การคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่รั บเรื่ อง
ร้องเรียนอื่น ๆ ขั้นตอนการร้องเรียนและหลักการเขียนหนังสือร้องเรียน
5. ภัยทางการเงิน
ลักษณะ การป้องกันตนเอง และแก้ปัญหาภัยทางการเงิน

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
1. จัดกลุ่มอภิปรายในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาจากเอกสารและสื่อทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง เช่น เว็บไซต์ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
(ศคง.) https://www.1213.or.th เฟซบุ๊ก ศคง. 1213 www.facebook.com/hotline1213
3. จัดทำโครงการนิทรรศการฐานการเรียนรู้
4. เชิญวิทยากรผู้รู้มาให้ความรู้
วัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนรู้
2. วัดความรู้จากการทำกิจกรรมในใบงาน
3. การวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค

รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา สค12021 การเงินเพื่อชีวิต 1
ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
จำนวน 2 หน่วยกิต (80 ชั่วโมง)
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
มี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจ ตระหนั ก เกี ่ ย วกั บ ภู ม ิ ศ าสตร์ ประวั ต ิ ศ าสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมื อ ง
การปกครองในโลก และนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อความมั่นคงของชาติ
ที่
1.

หัวเรื่อง
ว่าด้วยเรื่องของเงิน
1.1 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับเงิน

ตัวชี้วัด

1. บอกหน้าที่ของเงินต่อระบบ
เศรษฐกิจ
2. บอกความหมายของเงินเฟ้อ
เงินฝืด
3. บอกบทบาทและหน้าที่ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

เนื้อหา

1. หน้าที่ของเงิน
2. ความหมายของเงินเฟ้อ
เงินฝืด
3. บทบาทและหน้าที่ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

1.2 ประเภทของเงิน

1. อธิบายวิธีการสังเกตและ
1. เงินตราไทย
ตรวจสอบธนบัตร
- ธนบัตร
2. บอกชนิดราคาเหรียญกษาปณ์
- เหรียญกษาปณ์
หมุนเวียน
2. เงินตราต่างประเทศ
3. บอกสกุลเงินตราต่างประเทศที่ - สกุลเงินของต่างประเทศ
สำคัญ
ที่สำคัญ

1.3 การชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์

1. บอกความหมายและประโยชน์
ของการชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์
2. อธิบายความแตกต่างระหว่าง
บัตรเดบิต และบัตรเครดิต
3. รู้วิธีการใช้งานสื่อการชำระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัย

1. ความหมาย และประโยชน์
ของการชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์
2. ช่องทางการชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และลักษณะ
ของบัตรเดบิต บัตรเครดิต

จำนวน
ชั่วโมง
12 ชม.

ที่

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

จำนวน
ชั่วโมง

online payment พร้อมเพย์
และ QR code
3. ข้อแนะนำการใช้สื่อการ
ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
อย่างปลอดภัย
2.

การวางแผนการเงิน
2.1 การวางแผนการเงิน

2.2 การประเมินฐานะ
การเงิน

22 ชม.
1. เข้าใจความสำคัญและบอก
ขั้นตอนการวางแผนการเงิน

1. อธิบายหลักการ และวิธีการ
คำนวณฐานะทางการเงิน
2. วิเคราะห์ความแตกต่างของ
“ความจำเป็น” และ “ความไม่
จำเป็น” (หรือความต้องการ)
และจัดลำดับความสำคัญของ
รายจ่าย
3. บอกลักษณะและประโยชน์
และวิเคราะห์บันทึกรายรับรายจ่าย
4. อธิบายลักษณะของการมี
สุขภาพการเงินที่ดี และประเมิน
สุขภาพการเงินของตนเอง

1. ความสำคัญของการ
วางแผนการเงินในแต่ละวัย
2. ขั้นตอนการวางแผน
การเงิน
1. หลักการประเมินฐานะ
การเงินของตนเอง
2.หลักการประเมินพฤติกรรม
การใช้จ่าย
3. ความหมายของ “ความ
จำเป็น” และ “ความไม่
จำเป็น”
4. ขั้นตอน ส่วนประกอบ และ
ประโยชน์ของบันทึกรายรับรายจ่าย
5. การมีสุขภาพการเงินที่ดี
- ความหมาย
- ลักษณะของการมีสุขภาพ
การเงินที่ดี

ที่

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

2.3 การตั้งเป้าหมายและ 1. บอกประโยชน์ของการมี
จัดทำแผนการเงิน
เป้าหมายการเงิน และเป้าหมาย
การเงินที่ควรมีในชีวิต
2. สามารถตั้งเป้าหมายการเงิน
และวางแผนการเงินของตนเองที่
สอดคล้องกับเป้าหมายในชีวิต

1. ประโยชน์ของการมี
เป้าหมายการเงินในชีวิต
2. เป้าหมายการเงินที่ควรมีใน
ชีวิต
3. ลักษณะของเป้าหมาย
การเงินที่ดี
4. ขั้นตอนการจัดทำแผนการเงิน

2.4 การออม

1. ความหมายและประโยชน์
ของการออม
2. เป้าหมายการออม
3. หลักการออมให้สำเร็จ

1. อธิบายความหมาย และ
ประโยชน์ของการออม
2. ตั้งเป้าหมายการออมที่
เหมาะสมกับตนเอง
3. อธิบายหลักการออมให้สำเร็จ

จำนวน
ชั่วโมง

2.5 การฝากเงิน และการ มีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์เงินฝากและการ
ประกันภัย
สามารถเลือกผลิตภัณฑ์เงินฝาก ประกันภัย
และการประกันภัยที่เหมาะสมกับ
ตนเองได้
3.

สินเชื่อ

1. บอกลักษณะที่สำคัญของ
สินเชื่อประเภทต่าง ๆ
2. บอกประเภทดอกเบี้ยเงินกู้
3. บอกวิธีการป้องกันปัญหาหนี้
4. บอกวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้
ด้วยตนเอง
5. บอกช่องทางในการขอ
คำปรึกษาวิธีแก้ไขปัญหาหนี้

1. การประเมินความ
20 ชม.
เหมาะสมก่อนตัดสินใจก่อหนี้
2. ลักษณะของสินเชื่อ
ประเภทต่าง ๆ
3. วิธีการป้องกันปัญหาหนี้
4. วิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ด้วย
ตนเอง
5. หน่วยงานที่ให้คำปรึกษา
เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้

ที่

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา
1. สิทธิของผู้ใช้บริการทาง
การเงิน
2. หน้าที่ของผู้ใช้บริการ
ทางการเงิน
3. ผู้ให้บริการทางการเงินใน
ประเทศไทย
4. การคุ้มครองผู้ใช้บริการ
ทางการเงินของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และหน่วยงานที่
รับเรื่องร้องเรียนอื่น ๆ
5. ขั้นตอนการร้องเรียนและ
หลักการเขียนหนังสือ
ร้องเรียน

4.

สิทธิและหน้าที่ของ
ผู้ใช้บริการทางการเงิน

1. บอกสิทธิของผู้ใช้บริการทาง
การเงิน
2. บอกหน้าที่ของผู้ใช้บริการทาง
การเงิน
3. บอกผู้ให้บริการทางการเงินใน
ประเทศไทย
4. บอกบทบาทหน้าที่ด้านการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
ของธนาคารแห่งประเทศไทย
และหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียน
อื่น ๆ
5. บอกขั้นตอนและหลักการ
เขียนหนังสือร้องเรียน

5.

ภัยทางการเงิน

1. บอกประเภทและลักษณะของ ประเภท ลักษณะ การป้องกัน
ภัยทางการเงิน
ตนเอง และการแก้ปัญหาใน
2. บอกวิธีการป้องกันตนเองจาก เรื่องภัยทางการเงิน
ภัยทางการเงิน
- หนี้นอกระบบ
3. บอกวิธีแก้ปัญหาที่เกิดจาก
- แชร์ลูกโซ่
ภัยทางการเงิน
- ภัยใกล้ตัว เช่น เบี้ย
ประกันงวดสุดท้าย ตกทอง/
ลอตเตอรี่ปลอม
- แก๊งคอลเซนเตอร์
- ภัยออนไลน์
- ภัยธนาคารออนไลน์
- ภัยบัตรอิเล็กทรอนิกส์

จำนวน
ชั่วโมง
6 ชม.

20 ชม.

หลักสูตรวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)

คำอธิบายรายวิชา สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
จำนวน 3 หน่วยกิต (120 ชั่วโมง)
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
มี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจ ตระหนั ก เกี ่ ย วกั บ ภู ม ิ ศ าสตร์ ประวั ต ิ ศ าสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมื อ ง
การปกครองในโลก และนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อความมั่นคงของชาติ
ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้
1. ว่าด้วยเรื่องของเงิน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเงิน ประเภทของเงิน การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
2. การวางแผนการเงิน
การวางแผนการเงิน การประเมินฐานะการเงิน การตั้งเป้าหมายและจัดทำแผนการเงิน การออม
การฝากเงิน กองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนประกันสังคม และการประกันภัย
3. สินเชื่อ
การประเมินความเหมาะสมก่อนตัดสินใจก่อหนี้ ลักษณะของสินเชื่อ ประเภทต่าง ๆ และการ
คำนวณดอกเบี้ย เครดิตบูโร วิธีการป้องกันปัญหาหนี้ วิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ หน่วยงานที่ให้คำปรึกษาวิธีการ
แก้ไขปัญหาหนี้
4. สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน
สิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงิน หน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน ผู้ให้บริการทางการเงินใน
ประเทศไทย การคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่รับเรื่ อง
ร้องเรียนอื่น ๆ ขั้นตอนการร้องเรียนและหลักการเขียนหนังสือร้องเรียน
5. ภัยทางการเงิน
ลักษณะ การป้องกันตนเอง และแก้ปัญหาภัยทางการเงิน

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
1. จัดกลุ่มอภิปรายในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาจากเอกสารและสื่อทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง เช่น เว็บไซต์ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
(ศคง.) https://www.1213.or.th เฟซบุ๊ก ศคง. 1213 www.facebook.com/hotline1213
3. จัดทำโครงการนิทรรศการฐานการเรียนรู้
4. เชิญวิทยากรผู้รู้มาให้ความรู้
การวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนรู้
2. วัดความรู้จากการทำกิจกรรมในใบงาน
3. การวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค

รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
จำนวน 3 หน่วยกิต (120 ชั่วโมง)
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
มี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจ ตระหนั ก เกี ่ ย วกั บ ภู ม ิ ศ าสตร์ ประวั ต ิ ศ าสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมื อ ง
การปกครองในโลก และนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อความมั่นคงของชาติ
ที่
1.

หัวเรื่อง
ว่าด้วยเรื่องของเงิน
1.1 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับเงิน

1.2 ประเภทของเงิน

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

1. บอกหน้าที่ของเงินต่อระบบ
เศรษฐกิจ
2. บอกความหมายของเงินเฟ้อ
เงินฝืด
3. บอกบทบาทและหน้าที่ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

1. หน้าที่ของเงิน
2. ความหมายของเงินเฟ้อ
เงินฝืด
3. บทบาทและหน้าที่ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

1. อธิบายวิธีการสังเกตและ
ตรวจสอบธนบัตร
2. บอกชนิดราคาเหรียญกษาปณ์
หมุนเวียน
3. คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
4. บอกช่องทางการแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ

1. เงินตราไทย
- ธนบัตร
- เหรียญกษาปณ์
2. เงินตราต่างประเทศ
- สกุลเงินของต่างประเทศ
ที่สำคัญ
- อัตราแลกเปลี่ยนและ
วิธีการคำนวณเงินตรา
ต่างประเทศ
- ช่องทางการแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ

จำนวน
ชั่วโมง
18 ชม.

ที่

หัวเรื่อง
1.3 การชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์

2.

การวางแผนการเงิน
2.1 การวางแผนการเงิน

2.2 การประเมินฐานะ
การเงิน

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

1. บอกความหมายและประโยชน์
ของการชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์
2. อธิบายความแตกต่างระหว่าง
บัตรเดบิต และบัตรเครดิต
3. รู้วิธีการใช้งานสื่อการชำระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัย

1. ความหมาย และประโยชน์
ของการชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์
2. ช่องทางการชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และลักษณะ
ของบัตรเดบิต บัตรเครดิต
online payment พร้อมเพย์
และ QR code
3. ข้อแนะนำการใช้สื่อการ
ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
อย่างปลอดภัย

จำนวน
ชั่วโมง

36 ชม.
1. เข้าใจความสำคัญและบอก
ขั้นตอนการวางแผนการเงิน

1. ความสำคัญของการ
วางแผนการเงินในแต่ละวัย
2. ขั้นตอนการวางแผน
การเงิน

1. อธิบายหลักการ และวิธีการ
คำนวณฐานะทางการเงิน
2. วิเคราะห์ความแตกต่างของ
“ความจำเป็น” และ “ความไม่
จำเป็น” (หรือความต้องการ)
และจัดลำดับความสำคัญของ
รายจ่าย
3. บอกลักษณะและประโยชน์
และวิเคราะห์บันทึกรายรับรายจ่าย

1. หลักการประเมินฐานะ
การเงินของตนเอง
2.หลักการประเมินพฤติกรรม
การใช้จ่าย
3. ความหมายของ “ความ
จำเป็น” และ “ความไม่
จำเป็น”
4. ขั้นตอน ส่วนประกอบ และ
ประโยชน์ของบันทึกรายรับรายจ่าย

ที่

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

4. อธิบายลักษณะของการมี
สุขภาพการเงินที่ดี และประเมิน
สุขภาพการเงินของตนเอง

5. การมีสุขภาพการเงินที่ดี
- ความหมาย
- ลักษณะของการมีสุขภาพ
การเงินที่ดี
2.3 การตั้งเป้าหมายและ 1. บอกประโยชน์ของการมี
1. ประโยชน์ของการมี
จัดทำแผนการเงิน
เป้าหมายการเงิน และเป้าหมาย เป้าหมายการเงินในชีวิต
การเงินที่ควรมีในชีวิต
2. เป้าหมายการเงินที่ควรมีใน
2. สามารถตั้งเป้าหมายการเงิน ชีวิต
และวางแผนการเงินของตนเองที่ 3. ลักษณะของเป้าหมาย
สอดคล้องกับเป้าหมายในชีวิต
การเงินที่ดี
4. ขั้นตอนการจัดทำแผนการเงิน
2.4 การออม

1. อธิบายความหมาย และ
ประโยชน์ของการออม
2. ตั้งเป้าหมายการออมที่
เหมาะสมกับตนเอง
3. อธิบายหลักการออมให้สำเร็จ

2.5 การฝากเงิน และการ 1. มีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้ง
ประกันภัย
สามารถเลือกผลิตภัณฑ์เงินฝาก
และการประกันภัย ที่เหมาะสม
กับตนเองได้
2. บอกบทบาทหน้าที่และ
หลักการของกองทุนการออม
แห่งชาติ (กอช.) และกองทุน
ประกันสังคม

1. ความหมายและประโยชน์
ของการออม
2. เป้าหมายการออม
3. หลักการออมให้สำเร็จ

1. ผลิตภัณฑ์เงินฝาก และการ
ประกันภัย
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กองทุนการออมแห่งชาติ
(กอช.) และกองทุน
ประกันสังคม

จำนวน
ชั่วโมง

ที่

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

3.

สินเชื่อ

1. บอกลักษณะที่สำคัญของ
สินเชื่อประเภทต่าง ๆ
2. บอกประเภทและวิธีคำนวณ
ดอกเบี้ยเงินกู้
3. บอกความหมาย บทบาท
หน้าที่ และข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญ
เกี่ยวกับเครดิตบูโร
4. บอกวิธีการป้องกันปัญหาหนี้
5. บอกวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้
6. บอกช่องทางในการขอ
คำปรึกษาวิธีแก้ไขปัญหาหนี้

1. การประเมินความ
เหมาะสมก่อนตัดสินใจก่อหนี้
2. ลักษณะของสินเชื่อ
ประเภทต่าง ๆ และการ
คำนวณดอกเบี้ย
3. เครดิตบูโร
4. วิธีการป้องกันปัญหาหนี้
5. วิธีการแก้ไขปัญหาหนี้
6. หน่วยงานที่ให้คำปรึกษา
เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้

4.

สิทธิและหน้าที่ของ
ผู้ใช้บริการทางการเงิน

1. บอกสิทธิของผู้ใช้บริการทาง
การเงิน
2. บอกหน้าที่ของผู้ใช้บริการทาง
การเงิน
3. บอกผู้ให้บริการทางการเงินใน
ประเทศไทย
4. บอกบทบาทหน้าที่ด้านการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
ของธนาคารแห่งประเทศไทย
และหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียน
อื่น ๆ
5. บอกขั้นตอนและหลักการ
เขียนหนังสือร้องเรียน

1. สิทธิของผู้ใช้บริการทาง
การเงิน
2. หน้าที่ของผู้ใช้บริการ
ทางการเงิน
3. ผู้ให้บริการทางการเงินใน
ประเทศไทย
4. การคุ้มครองผู้ใช้บริการ
ทางการเงินของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และหน่วยงานที่
รับเรื่องร้องเรียนอื่น ๆ
5. ขั้นตอนการร้องเรียนและ
หลักการเขียนหนังสือ
ร้องเรียน

จำนวน
ชั่วโมง
36 ชม.

10 ชม.

ที่
5.

หัวเรื่อง
ภัยทางการเงิน

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

1. บอกประเภทและลักษณะของ
ภัยทางการเงิน และยกตัวอย่าง
ภัยทางการเงินที่มีในชุมชน
2. บอกวิธีการป้องกันตนเองจาก
ภัยทางการเงิน
3. บอกวิธีแก้ปัญหาที่เกิดจาก
ภัยทางการเงิน

ประเภท ลักษณะ การป้องกัน
ตนเอง และการแก้ปัญหาใน
เรื่องภัยทางการเงิน
- หนี้นอกระบบ
- แชร์ลูกโซ่
- ภัยใกล้ตัว เช่น เบี้ย
ประกันงวดสุดท้าย ตกทอง/
ล็อตเตอรี่ปลอม
- แก๊งคอลเซนเตอร์
- ภัยออนไลน์
- ภัยธนาคารออนไลน์
- ภัยบัตรอิเล็กทรอนิกส์

จำนวน
ชั่วโมง
20 ชม.

หลักสูตรวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)

คำอธิบายรายวิชา สค32029 การเงินเพื่อชีวิต 3
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
จำนวน 3 หน่วยกิต (120 ชั่วโมง)
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
มี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจ ตระหนั ก เกี ่ ย วกั บ ภู ม ิ ศ าสตร์ ประวั ต ิ ศ าสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมื อ ง
การปกครองในโลก และนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อความมั่นคงของชาติ
ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้
1. ว่าด้วยเรื่องของเงิน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเงิน ประเภทของเงิน การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
2. การวางแผนการเงิน
การวางแผนการเงิน การประเมินฐานะการเงิน การตั้งเป้าหมายและจัดทำแผนการเงิน การออม
การฝากเงิน การลงทุน และการประกันภัย
3. สินเชื่อ
การประเมินความเหมาะสมก่อนตัดสินใจก่อหนี้ ลักษณะของสินเชื่อประเภทต่าง ๆ และการ
คำนวณดอกเบี้ย เครดิตบูโร วิธีการป้องกันปัญหาหนี้ วิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ หน่วยงานที่ให้คำปรึกษาวิธีการ
แก้ไขปัญหาหนี้
4. สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน
สิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงิน หน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน ผู้ให้บริการทางการเงินใน
ประเทศไทย การคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่รับเรื่ อง
ร้องเรียนอื่น ๆ ขั้นตอนการร้องเรียนและหลักการเขียนหนังสือร้องเรียน
5. ภัยทางการเงิน
ลักษณะ การป้องกันตนเอง และแก้ปัญหาภัยทางการเงิน

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
1. จัดกลุ่มอภิปรายในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาจากเอกสารและสื่อทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง เช่น เว็บไซต์ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
(ศคง.) https://www.1213.or.th เฟซบุ๊ก ศคง. 1213 https://www.facebook.com/hotline1213
3. จัดทำโครงการนิทรรศการฐานการเรียนรู้
4. เชิญวิทยากรผู้รู้มาให้ความรู้
การวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนรู้
2. วัดความรู้จากการทำกิจกรรมในใบงาน
3. การวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค

รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา สค32029 การเงินเพื่อชีวิต 3
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
จำนวน 3 หน่วยกิต (120 ชั่วโมง)
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
มี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจ ตระหนั ก เกี ่ ย วกั บ ภู ม ิ ศ าสตร์ ประวั ต ิ ศ าสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมื อ ง
การปกครองในโลก และนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อความมั่นคงของชาติ
ที่
1.

หัวเรื่อง
ว่าด้วยเรื่องของเงิน
1.1 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับเงิน

1.2 ประเภทของเงิน

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

1. บอกหน้าที่ของเงินต่อระบบ
เศรษฐกิจ
2. บอกความหมายของเงินเฟ้อ
เงินฝืด
3. บอกบทบาทและหน้าที่ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

1. หน้าที่ของเงิน
2. ความหมายของเงินเฟ้อ
เงินฝืด
3. บทบาทและหน้าที่ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

1. อธิบายวิธีการสังเกตและ
ตรวจสอบธนบัตร
2. บอกชนิดราคาเหรียญกษาปณ์
หมุนเวียน
3. คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
4. บอกช่องทางการแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
5. บอกประเภทของสกุลเงิน
ดิจิทัล

1. เงินตราไทย
- ธนบัตร
- เหรียญกษาปณ์
2. เงินตราต่างประเทศ
- สกุลเงินของต่างประเทศ
ที่สำคัญ
- อัตราแลกเปลี่ยนและ
วิธีการคำนวณเงินตรา
ต่างประเทศ
- ช่องทางการแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
3. สกุลเงินดิจิทัล

จำนวน
ชั่วโมง
18 ชม.

ที่

หัวเรื่อง
1.3 การชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์

2.

การวางแผนการเงิน
2.1 การวางแผนการเงิน

2.2 การประเมินฐานะ
การเงิน

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

จำนวน
ชั่วโมง

1. บอกความหมายและประโยชน์
ของการชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์
2. อธิบายความแตกต่างระหว่าง
บัตรเดบิต และบัตรเครดิต

1. ความหมาย และประโยชน์
ของการชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์
2. ช่องทางการชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และลักษณะ
ของบัตรเดบิต บัตรเครดิต
online payment พร้อมเพย์
และ QR code
3. รู้วิธีการใช้งานสื่อการชำระเงิน 3. ข้อแนะนำการใช้สื่อการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัย ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
อย่างปลอดภัย
36 ชม.
1. เข้าใจความสำคัญและบอก
ขั้นตอนการวางแผนการเงิน

1. ความสำคัญของการ
วางแผนการเงินในแต่ละวัย
2. ขั้นตอนการวางแผน
การเงิน

1. อธิบายหลักการ และวิธีการ
คำนวณฐานะทางการเงิน
2. วิเคราะห์ความแตกต่างของ
“ความจำเป็น” และ “ความ
ไม่จำเป็น” (หรือความต้องการ)
และจัดลำดับความสำคัญของ
รายจ่าย
3. บอกลักษณะและประโยชน์
และวิเคราะห์บันทึกรายรับรายจ่าย

1. หลักการประเมินฐานะ
การเงินของตนเอง
2.หลักการประเมินพฤติกรรม
การใช้จ่าย
3. ความหมายของ “ความ
จำเป็น” และ “ความ
ไม่จำเป็น”
4. ขั้นตอน ส่วนประกอบ และ
ประโยชน์ของบันทึกรายรับรายจ่าย

ที่

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

4. อธิบายลักษณะของการมี
สุขภาพการเงินที่ดี และประเมิน
สุขภาพการเงินของตนเอง

5. การมีสุขภาพการเงินที่ดี
- ความหมาย
- ลักษณะของการมีสุขภาพ
การเงินที่ดี
2.3 การตั้งเป้าหมายและ 1. บอกประโยชน์ของการมี
1. ประโยชน์ของการมี
จัดทำแผนการเงิน
เป้าหมายการเงิน และเป้าหมาย เป้าหมายการเงินในชีวิต
การเงินที่ควรมีในชีวิต
2. เป้าหมายการเงินที่ควรมีใน
2. สามารถตัง้ เป้าหมายการเงิน ชีวิต
และวางแผนการเงินของตนเองที่ 3. ลักษณะของเป้าหมาย
สอดคล้องกับเป้าหมายในชีวิต
การเงินที่ดี
4. ขั้นตอนการจัดทำแผนการ
เงิน
2.4 การออม
1. อธิบายความหมาย และ
1. ความหมายและประโยชน์
ประโยชน์ของการออม
ของการออม
2. ตั้งเป้าหมายการออมที่
2. เป้าหมายการออม
เหมาะสมกับตนเอง
3. หลักการออมให้สำเร็จ
3. อธิบายหลักการออมให้สำเร็จ
2.5 การฝากเงิน
การลงทุน และการ
ประกันภัย

1. มีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้ง
สามารถเลือกผลิตภัณฑ์เงินฝาก
การลงทุน และการประกันภัย
ที่เหมาะสมกับตนเองได้
2. บอกบทบาทหน้าที่และ
หลักการของกองทุนการออม
แห่งชาติ (กอช.) และกองทุน
ประกันสังคม

1. ผลิตภัณฑ์เงินฝาก การ
ลงทุน และการประกันภัย
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กองทุนการออมแห่งชาติ
(กอช.) และกองทุน
ประกันสังคม

จำนวน
ชั่วโมง

ที่

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

3.

สินเชื่อ

1. บอกลักษณะที่สำคัญของ
สินเชื่อประเภทต่าง ๆ
2. บอกประเภทและวิธีคำนวณ
ดอกเบี้ยเงินกู้
3. บอกความหมาย บทบาท
หน้าที่ และข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญ
เกี่ยวกับเครดิตบูโร
4. บอกวิธีการป้องกันปัญหาหนี้
5. บอกวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้
6. บอกช่องทางในการขอ
คำปรึกษาวิธีแก้ไขปัญหาหนี้

1. การประเมินความ
เหมาะสมก่อนตัดสินใจก่อหนี้
2. ลักษณะของสินเชื่อ
ประเภทต่าง ๆ และการ
คำนวณดอกเบี้ย
3. เครดิตบูโร
4. วิธีการป้องกันปัญหาหนี้
5. วิธีการแก้ไขปัญหาหนี้
6. หน่วยงานที่ให้คำปรึกษา
เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้

4.

สิทธิและหน้าที่ของ
ผู้ใช้บริการทางการเงิน

1. บอกสิทธิของผู้ใช้บริการทาง
การเงิน
2. บอกหน้าที่ของผู้ใช้บริการทาง
การเงิน
3. บอกผู้ให้บริการทางการเงินใน
ประเทศไทย
4. บอกบทบาทหน้าที่ด้านการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
ของธนาคารแห่งประเทศไทย
และหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียน
อื่น ๆ
5. บอกขั้นตอนและหลักการ
เขียนหนังสือร้องเรียน

1. สิทธิของผู้ใช้บริการทาง
การเงิน
2. หน้าที่ของผู้ใช้บริการ
ทางการเงิน
3. ผู้ให้บริการทางการเงินใน
ประเทศไทย
4. การคุ้มครองผู้ใช้บริการ
ทางการเงินของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และหน่วยงานที่
รับเรื่องร้องเรียนอื่น ๆ
5. ขั้นตอนการร้องเรียนและ
หลักการเขียนหนังสือ
ร้องเรียน

จำนวน
ชั่วโมง
36 ชม.

10 ชม.

ที่
5.

หัวเรื่อง
ภัยทางการเงิน

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

1. บอกประเภทและลักษณะของ
ภัยทางการเงิน และยกตัวอย่าง
ภัยทางการเงินที่มีในชุมชน
2. บอกวิธีการป้องกันตนเองจาก
ภัยทางการเงิน
3. บอกวิธีแก้ปัญหาที่เกิดจาก
ภัยทางการเงิน

ประเภท ลักษณะ การป้องกัน
ตนเอง และการแก้ปัญหาใน
เรื่องภัยทางการเงิน
- หนี้นอกระบบ
- แชร์ลูกโซ่
- ภัยใกล้ตัว เช่น เบี้ย
ประกันงวดสุดท้าย ตกทอง/
ล็อตเตอรี่ปลอม
- แก๊งคอลเซนเตอร์
- ภัยออนไลน์
- ภัยธนาคารออนไลน์
- ภัยบัตรอิเล็กทรอนิกส์

จำนวน
ชั่วโมง
20 ชม.

คําอธิบายรายวิชา พว12010 การใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 1
จํานวน 2 หนวยกิต
ระดับประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรูระดับ
มีความรู ความเขาใจ ทักษะและเห็นคุณคาเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งมีชีวิต
ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในทองถิ่น สาร แรง พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
โลกและดาราศาสตร มีจิตวิทยาศาสตรและนําความรูไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิต
ศึกษาและฝกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้
1. รูจักโรงไฟฟา
ความหมายและความสําคัญของไฟฟา ประวัติความเปนมาของไฟฟาในประเทศไทย ประเภทของ
ไฟฟา
2. พลังงานไฟฟาของประเทศไทย
สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย หนวยงานทีเ่ กี่ยวของดานพลังงานไฟฟาในประเทศไทย
3. อุปกรณไฟฟาและวงจรไฟฟา
4. การประหยัดพลังงานไฟฟา
การจัดประสบการณการเรียนรู
ใหผูเรียน ศึกษา คนควา สํารวจ ตรวจสอบ ทดลอง จําแนก อธิบาย อภิปราย นําเสนอดวยการจัด
กระบวนการเรียนรูดวยการพบกลุม การสอนเสริม การเรียนรูดวยตนเอง การรายงาน การศึกษาจากแหลง
เรียนรู ประสบการณตรงโดยใชสถานการณจริง ปรากฏการณธรรมชาติ และประสบการณจากผูเรียน
การวัดและประเมินผล
ประเมินจากการสังเกต การอภิปราย การสัมภาษณ ทักษะปฏิบัติ รายงานการทดลอง การมีสวนรวม
ในกิจกรรมการเรียนรู ผลงาน การทดสอบ การประเมิน การนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน

รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา พว12010 การใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 1
จํานวน 2 หนวยกิต
ระดับประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรูระดับ
มีความรู ความเขาใจ ทักษะและเห็นคุณคาเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งมีชีวิต
ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในทองถิ่น สาร แรง พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
โลกและดาราศาสตร มีจิตวิทยาศาสตรและนําความรูไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิต
ที่

หัวเรื่อง

1 ความหมายและ
ความสําคัญของไฟฟา

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

1. บอกความหมายของไฟฟา
2. บอกประโยชนของพลังงาน
ไฟฟา
3. บอกผลกระทบจากการขาด
แคลนพลังงานไฟฟา

1. ความหมาย และความสําคัญ
ของไฟฟา
2. ประโยชนและผลกระทบของ
พลังงานไฟฟา
2.1 ประโยชนและผลกระทบ
ของพลังงานไฟฟาดาน
คมนาคม
2.2 ประโยชนและผลกระทบ
ของพลังงานไฟฟาดาน
อุตสาหกรรม
2.3 ประโยชนและผลกระทบ
ของพลังงานไฟฟาดาน
เศรษฐกิจ
2.4 ประโยชนและผลกระทบ
ของพลังงานไฟฟาดาน
เกษตรกรรม
2.5 ประโยชนและผลกระทบ
ของพลังงานไฟฟาดาน

จํานวน
(ชั่วโมง)
4

ที่

2
3

4

5

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

คุณภาพชีวิต
2.6 ประโยชนและผลกระทบของ
พลังงานไฟฟาดานบริการ
ประวัติความเปนมาของ บอกประวัติความเปนมาของ
ประวัติความเปนมาของไฟฟาใน
ไฟฟาในประเทศไทย
ไฟฟาในประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเภทของไฟฟา
บอกประเภทของไฟฟา
1. ประเภทของไฟฟา
1.1 ไฟฟาสถิต
1.2 ไฟฟากระแส
1.2.1 ไฟฟากระแสตรง
1.2.2 ไฟฟากระแสสลับ
2. การกําเนิดของไฟฟา
2.1 ไฟฟาที่เกิดจากการเสียดสี
ของวัตถุ
2.2 ไฟฟาที่เกิดจากการทํา
ปฏิกิริยาทางเคมี
2.3 ไฟฟาที่เกิดจากพลังงาน
แสงอาทิตย
2.4 ไฟฟาที่เกิดจากพลังงาน
แมเหล็กไฟฟา
สถานการณพลังงาน
1. บอกสัดสวนเชื้อเพลิงที่ใชใน 1. สัดสวนการผลิตไฟฟาจาก
ไฟฟาของประเทศไทย การผลิตไฟฟาของประเทศไทย เชื้อเพลิงประเภทตาง ๆ
2. บอกการใชไฟฟาในแตละ
2. การใชไฟฟาในแตละชวงเวลาใน
ชวงเวลาในหนึ่งวัน
หนึ่งวัน
3. อธิบายสถานการณพลังงาน 3. สภาพปจจุบันและแนวโนมการ
ไฟฟาของประเทศไทย
ใชพลังงานไฟฟา
หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. ระบุชื่อและสังกัดของ
หนวยงานที่เกี่ยวของดานพลังงาน
ดานพลังงานไฟฟาใน
หนวยงานที่เกี่ยวของดาน
ไฟฟาในประเทศไทย ไดแก
ประเทศไทย
พลังงานไฟฟาในประเทศไทย
1. คณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน (กกพ.)
2. บอกบทบาทหนาที่ของ
2. การไฟฟาฝายผลิตแหง
หนวยงานที่เกี่ยวของดาน
พลังงานไฟฟา
ประเทศไทย (กฟผ.)

จํานวน
(ชั่วโมง)

3
3

15

5

ที่

หัวเรื่อง

6 อุปกรณไฟฟาและ
วงจรไฟฟา

7 การประหยัดพลังงาน
ไฟฟา

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

3. การไฟฟานครหลวง (กฟน.)
4. การไฟฟาสวนภูมิภาค
(กฟภ.)
1. บอกชื่อและหนาที่ของ
1. อุปกรณไฟฟา
อุปกรณไฟฟา
1.1 สายไฟ
2. อธิบายการตอวงจรไฟฟา
1.2 ฟวส
1.3 อุปกรณตัดตอนหรือเบรก
แบบตาง ๆ
เกอร
1.4 สวิตซ
1.5 เครื่องตัดไฟฟารั่ว
1.6 เตารับ เตาเสียบ
2. วงจรไฟฟา
2.1 แบบอนุกรม
2.2 แบบขนาน
2.3 แบบผสม
3. สายดินและหลักดิน
3.1 สายดิน
3.2 หลักดิน
1. บอกกลยุทธการประหยัด
1. กลยุทธการประหยัดพลังงาน
พลังงานไฟฟา
ไฟฟา 3 อ.
1.1 กลยุทธ อ. 1 อุปกรณ
2. จําแนกฉลากเบอร 5 ของแท
กับของลอกเลียนแบบ
ประหยัดไฟฟา
3. เลือกใชเครื่องใชไฟฟาได
1.2 กลยุทธ อ. 2 อาคาร
เหมาะสมกับสถานการณที่
ประหยัดไฟฟา
กําหนดให
1.3 กลยุทธ อ. 3 อุปนิสัย
4. ปฏิบัติตนเปนผูประหยัด
ประหยัดไฟฟา
2. แนวปฏิบัติการประหยัดพลังงาน
พลังงานไฟฟาในครัวเรือน
ไฟฟาในครัวเรือน

จํานวน
(ชั่วโมง)

30

20

คําอธิบายรายวิชา พว22002 การใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 2
จํานวน 3 หนวยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
มาตรฐานการเรียนรูระดับ
มี ความรู ความเขา ใจ ทั ก ษะ และเห็ นคุณคาเกี่ ยวกั บ กระบวนการทางวิท ยาศาสตร เทคโนโลยี
สิ่ ง มี ชี วิ ต ระบบนิ เ วศ ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล อ มในท อ งถิ่ น และประเทศ สาร แรง พลั ง งาน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกและดาราศาสตร มี จิตวิทยาศาสตร และนําความรูไปใชประโยชนในการ
ดําเนินชีวิต
ศึกษาและฝกทักษะเกี่ยวกับเรื่องตอไปนี้
1. พลังงานไฟฟา
การกําเนิดของไฟฟา สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย และประเทศในอาเซียน
2. ไฟฟามาจากไหน
หนวยงานที่เกี่ยวของดานพลังงานไฟฟาในประเทศไทย เชื้อเพลิงและพลังงานที่ใชในการผลิตไฟฟา
3. อุปกรณไฟฟาและวงจรไฟฟา
4. การใชและการประหยัดพลังงานไฟฟา โรงไฟฟากับการจัดการดานสิ่งแวดลอม
การจัดประสบการณการเรียนรู
ใหผูเรียน ศึกษา คนควา สํารวจ ตรวจสอบ ทดลอง จําแนก อธิบาย อภิปราย นําเสนอดวยการจัด
กระบวนการเรียนรูดวยการพบกลุม การสอนเสริม การเรียนรูดวยตนเอง การรายงาน การศึกษาจากแหลง
เรียนรู ประสบการณตรงโดยใชสถานการณจริง ปรากฏการณธรรมชาติ และประสบการณจากผูเรียน
การวัดและประเมินผล
ประเมินจากการสังเกต การอภิปราย การสัมภาษณ ทักษะปฏิบัติ รายงานการทดลอง การมีสวนรวม
ในกิจกรรมการเรียนรู ผลงาน การทดสอบ การประเมิน การนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน

รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา พว22002 การใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 2
จํานวน 3 หนวยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
มาตรฐานการเรียนรูระดับ
มีความรู ความเขาใจ ทักษะ และเห็นคุณคาเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมในทองถิ่นและประเทศ สาร แรง พลังงาน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก และดาราศาสตร มีจิตวิทยาศาสตร และนําความรูไปใชประโยชนในการ
ดําเนินชีวิต
ที่

หัวเรื่อง

1 การกําเนิดของไฟฟา

2

สถานการณพลังงาน
ไฟฟาของประเทศ
ไทย และประเทศใน
อาเซียน

ตัวชี้วัด
บอกการกําเนิดของไฟฟา

เนื้อหา

การกําเนิดของไฟฟา
1. ไฟฟาที่เกิดจากการเสียดสี
ของวัตถุ
2. ไฟฟาที่เกิดจากการทํา
ปฏิกิริยาทางเคมี
3. ไฟฟาที่เกิดจากความรอน
4. ไฟฟาที่เกิดจากพลังงาน
แสงอาทิตย
5. ไฟฟาที่เกิดจากพลังงาน
แมเหล็กไฟฟา
1. บอกสัดสวนเชื้อเพลิงที่ใชใน 1. สถานการณพลังงานไฟฟาของ
การผลิตไฟฟาของประเทศไทย ประเทศไทย
1.1 สัดสวนการผลิตไฟฟา
2. ตระหนักถึงสถานการณของ
เชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟา
จากเชื้อเพลิงประเภทตางๆ
ของประเทศไทย
ของประเทศไทย
1.2 ความตองการใชไฟฟาใน
3. วิเคราะหสถานการณพลังงาน
ไฟฟาของประเทศไทย
แตละชวงเวลาในหนึง่ วันของ
ประเทศไทย
4. เปรียบเทียบสถานการณ
พลังงานไฟฟาของไทยและ
1.3 สภาพปจจุบันและ
ประเทศในอาเซียน
แนวโนมการใชพลังงานไฟฟา

จํานวน
(ชั่วโมง)
2

10

ที่

หัวเรื่อง

3

หนวยงานที่เกี่ยวของ
ดานพลังงานไฟฟาใน
ประเทศไทย

4

เชื้อเพลิงและพลังงาน
ที่ใชในการผลิตไฟฟา

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

2. สถานการณพลังงานไฟฟาของ
ประเทศในอาเซียน
1. ระบุชื่อและสังกัดของ
หนวยงานที่เกี่ยวของดาน
หนวยงานที่เกี่ยวของดาน
พลังงานไฟฟาในประเทศไทย
พลังงานไฟฟาในประเทศไทย
1. คณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงาน (กกพ.)
2. บอกบทบาทหนาที่ของ
2. การไฟฟาฝายผลิตแหง
หนวยงานที่เกี่ยวของดาน
พลังงานไฟฟา
ประเทศไทย (กฟผ.)
3. การไฟฟาสวนภูมิภาค
(กฟภ.)
4. การไฟฟานครหลวง
(กฟน.)
1. บอกประเภทเชื้อเพลิงและ
1. เชื้อเพลิงฟอสซิล
1.1 ถานหิน
พลังงานที่ใชในการผลิตไฟฟา
1.2 น้ํามัน
2. เปรียบเทียบขอดี ขอจํากัด
ของเชื้อเพลิงและพลังงานที่ใชใน 1.3 กาซธรรมชาติ
2. พลังงานทดแทน
การผลิตไฟฟา
3. ยกตัวอยางพลังงานทดแทนที่ 2.1 ความสําคัญของพลังงาน
มีในชุมชนของตนเอง
ทดแทน
2.2 ประเภทของพลังงาน
ทดแทน
2.3 หลักการทํางานของ
พลังงานทดแทน
2.3.1 พลังงานลม
2.3.2 พลังงานน้ํา
2.3.3 พลังงานแสงอาทิตย
2.3.4 พลังงาน ชีวมวล
2.3.5 พลังงานความรอน
ใตพิภพ
2.3.1 พลังงานนิวเคลียร
2.4 ขอดี ขอจํากัดของพลังงาน

จํานวน
(ชั่วโมง)

3

10

25

ที่

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

ทดแทน
5 โรงไฟฟากับการจัดการ 1. บอกผลกระทบดาน
1. ผลกระทบและการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอมที่เกิดจากโรงไฟฟา สิ่งแวดลอมดานอากาศ
2. ผลกระทบและการจัดการ
2. บอกการจัดการดาน
สิ่งแวดลอมของโรงไฟฟา
สิ่งแวดลอมดานน้ํา
3. มีเจตคติที่ดีตอโรงไฟฟาแตละ 3. ผลกระทบและการจัดการ
ประเภท
สิ่งแวดลอมดานเสียง
6 อุปกรณไฟฟาและ
1. ตอวงจรไฟฟาแบบตาง ๆ
1. อุปกรณไฟฟา
วงจรไฟฟา
2. เลือกใชอุปกรณไฟฟาได
1.1 สายไฟ
1.2 ฟวส
ถูกตอง
1.3 อุปกรณตัดตอนหรือ
เบรกเกอร
1.4 สวิตซ
1.5 เครื่องตัดไฟฟารั่ว
1.6 เตารับ เตาเสียบ
2. วงจรไฟฟา
2.1 แบบอนุกรม
2.2 แบบขนาน
2.3 แบบผสม
3. สายดินและหลักดิน
3.1 สายดิน
3.2 หลักดิน
7 การใชและการประหยัด 1. อธิบายกลยุทธการประหยัด 1. กลยุทธการประหยัดพลังงาน
พลังงานไฟฟา
พลังงานไฟฟา
ไฟฟา 3 อ.
2. จําแนกฉลากเบอร 5 ของแท
1.1 กลยุทธ อ. 1 อุปกรณ
กับของลอกเลียนแบบ
ประหยัดไฟฟา
1.2 กลยุทธ อ. 2 อาคาร
3. เลือกใชเครื่องใชไฟฟาได
เหมาะสมกับสถานการณที่
ประหยัดไฟฟา
กําหนดให
1.3 กลยุทธ อ. 3 อุปนิสัย
4. ปฏิบัติตนเปนผูประหยัด
ประหยัดไฟฟา
พลังงานไฟฟาในครัวเรือน
2. การเลือกซือ้ เลือกใช และดูแล

จํานวน
(ชั่วโมง)
10

30

30

ที่

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

5. อธิบายวิธีการดูแลรักษา
รักษาเครือ่ งไฟฟาในครัวเรือน
เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน
2.1 เครื่องทําน้ําอุนไฟฟา
6. บอกองคประกอบของคาไฟฟา
2.2 กระติกน้ํารอนไฟฟา
7. คํานวณคาไฟฟาในครัวเรือน
2.3 พัดลม
2.4 โทรทัศน
2.5 เตารีดไฟฟา
2.6 ตูเย็น
3. การคํานวณคาไฟฟาใน
ครัวเรือน
3.1 องคประกอบของคาไฟ
3.2 อัตราคาไฟฟา
3.3 การคํานวณการใชไฟฟา

จํานวน
(ชั่วโมง)

คําอธิบายรายวิชา พว32023 การใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 3
จํานวน 3 หนวยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรูระดับ
มีความรู ความเขาใจ ทัก ษะและเห็ นคุณคาเกี่ ยวกั บกระบวนการทางวิท ยาศาสตร เทคโนโลยี
สิ่ง มีชีวิต ระบบนิเ วศ ทรั พ ยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอ มในท อ งถิ่นประเทศและโลก สาร แรง พลั งงาน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก และดาราศาสตร มีจิตวิทยาศาสตรและนําความรูไปใชประโยชนในการ
ดําเนินชีวิต
ศึกษาและฝกทักษะเกี่ยวกับเรื่องตอไปนี้
1. พลังงานไฟฟา
การกําเนิดของไฟฟา สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย ประเทศในกลุมอาเซียน และโลก
2. การผลิตไฟฟา
หนวยงานที่เกี่ยวของดานพลังงานไฟฟาในประเทศไทย เชื้อเพลิงและพลังงานที่ใชในการผลิตไฟฟา
โรงไฟฟากับการจัดการดานสิง่ แวดลอม
3. อุปกรณไฟฟาและวงจรไฟฟา
4. การใชและการประหยัดพลังงานไฟฟา
การจัดประสบการณการเรียนรู
ใหผูเรียน ศึกษา คนควา สํารวจ ตรวจสอบ ทดลอง จําแนก อธิบาย อภิปราย นําเสนอดวยการจัด
กระบวนการเรียนรูดวยการพบกลุม การสอนเสริม การเรียนรูดวยตนเอง การรายงาน การศึกษาจากแหลง
เรียนรู ประสบการณตรงโดยใชสถานการณจริง ปรากฏการณธรรมชาติ และประสบการณจากผูเรียน
การวัดและประเมินผล
ประเมินจากการสังเกต การอภิปราย การสัมภาษณ ทักษะปฏิบัติ รายงานการทดลอง การมีสวนรวม
ในกิจกรรมการเรียนรู ผลงาน การทดสอบ การประเมิน การนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน

รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา พว32023 การใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 3
จํานวน 3 หนวยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรูระดับ
มีความรู ความเขาใจ ทักษะ และเห็นคุณคาเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมในทองถิ่นประเทศและโลก สาร แรง
พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก และดาราศาสตร มีจิตวิทยาศาสตรและนําความรูไปใชประโยชน
ในการดําเนินชีวิต
ที่

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

1 การกําเนิดของไฟฟา บอกการกําเนิดของไฟฟา

เนื้อหา

การกําเนิดของไฟฟา
1. ไฟฟาที่เกิดจากการเสียดสี
ของวัตถุ
2. ไฟฟาที่เกิดจากการทํา
ปฏิกิริยาทางเคมี
3. ไฟฟาที่เกิดจากความรอน
4. ไฟฟาที่เกิดจากพลังงาน
แสงอาทิตย
5. ไฟฟาที่เกิดจากพลังงาน
แมเหล็กไฟฟา
2 สถานการณพลังงาน 1. บอกสัดสวนเชื้อเพลิงที่ใช 1. สถานการณพลังงานไฟฟาของ
ไฟฟาของประเทศ ในการผลิตไฟฟาของประเทศ ประเทศไทย
ไทย ประเทศในกลุม ไทย ประเทศในอาเซียนและ
1.1 สัดสวนการผลิตไฟฟา
อาเซียน และโลก
โลก
จากเชื้อเพลิงประเภทตาง ๆ ของ
2. ตระหนักถึงสถานการณ
ประเทศไทย
ของเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิต
1.2 การใชไฟฟาในแตละ
ไฟฟาของประเทศไทย
ชวงเวลาในหนึ่งวันของประเทศ
ไทย
3. วิเคราะหสถานการณ
พลังงานไฟฟาของประเทศ
1.3 สภาพปจจุบันและ
แนวโนมการใชพลังงานไฟฟา
ไทย
1.4 แผนพัฒนากําลังการผลิต
4. เปรียบเทียบสถานการณ

จํานวน
(ชั่วโมง)
2

10

ที่

หัวเรื่อง

3 หนวยงานที่
เกี่ยวของดาน
พลังงานไฟฟาใน
ประเทศไทย

4 เชื้อเพลิงและ
พลังงานที่ใชในการ
ผลิตไฟฟา

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

พลังงานไฟฟาของประเทศ
ไทย ประเทศในอาเซียนและ
โลก
3. วิเคราะหสถานการณ
พลังงานไฟฟาของประเทศ
ไทย
4. เปรียบเทียบสถานการณ
พลังงานไฟฟาของประเทศ
ไทย ประเทศในอาเซียนและ
โลก
1. ระบุชื่อและสังกัดของ
หนวยงานที่เกี่ยวของดาน
พลังงานไฟฟาในประเทศไทย
2. อธิบายบทบาทหนาที่ของ
หนวยงานที่เกี่ยวของดาน
พลังงานไฟฟา
3. แนะนําบริการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของดาน
พลังงานไฟฟาในประเทศไทย

ไฟฟาของประเทศไทย (PDP)
2. สถานการณพลังงานไฟฟาของ
ประเทศในกลุมอาเซียน
3. สถานการณพลังงานไฟฟาของ
โลก

หนวยงานทีเ่ กีย่ วของดานพลังงาน
ไฟฟาในประเทศไทย ไดแก
1. การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.)
2. การไฟฟาสวนภูมิภาค
(กฟภ.)
3. การไฟฟานครหลวง
(กฟน.)
4. คณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงาน (กกพ.)
1. อธิบายกระบวนการผลิต 1. เชื้อเพลิงฟอสซิล
ไฟฟาจากเชื้อเพลิงแตละ
1.1 ถานหิน
ประเภท
1.2 น้ํามัน
2. เปรียบเทียบตนทุนการ
1.3 กาซธรรมชาติ
ผลิตพลังงานไฟฟาตอหนวย 2. พลังงานทดแทน
2.1 พลังงานลม
จากเชื้อเพลิงแตละประเภท
2.2 พลังงานน้ํา
3. เปรียบเทียบขอดี ขอจํากัด
2.3 พลังงานแสงอาทิตย
ของเชื้อเพลิงและพลังงานที่ใช
2.4 พลังงานชีวมวล
ในการผลิตไฟฟา
2.5 พลังงานความรอนใต
4. วิเคราะหศักยภาพพลังงาน
พิภพ
ทดแทนที่มีในชุมชนของ

จํานวน
(ชั่วโมง)

3

35

ที่

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

ตนเอง

5 โรงไฟฟากับการ
จัดการดาน
สิ่งแวดลอม

2.6 พลังงานนิวเคลียร
4. การวิเคราะหศักยภาพ
พลังงานทดแทนในชุมชน
3. พลังงานทดแทนในชุมชน
3.1 พลังงานทดแทนจาก
กระแสลม
3.2 พลังงานทดแทนจาก
พลังน้ํา
4. ตนทุนการผลิตพลังงานไฟฟา
ตอหนวยจากเชื้อเพลิงแตละ
ประเภท
5. ขอดีและขอจํากัดของการผลิต
ไฟฟาจากเชื้อเพลิงแตละประเภท
1.อธิบายผลกระทบดาน
1. ผลกระทบและการจัดการดาน
สิ่งแวดลอมที่เกิดจากโรงไฟฟา สิ่งแวดลอม
2. อธิบายการจัดการดาน
1.1 ดานอากาศ
สิ่งแวดลอมของโรงไฟฟา
1.2 ดานน้ํา
3. อธิบายขอกําหนดเกี่ยวกับ
1.3 ดานเสียง
การวิเคราะหผลกระทบ
2. ขอกําหนดที่เกี่ยวของกับ
สิ่งแวดลอม (EIA) และการ
โรงไฟฟาดานสิ่งแวดลอม
วิเคราะหผลกระทบ
2.1 การวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม สังคม และ
สิ่งแวดลอม (Environmental
สุขภาพ (EHIA)
Impact Assessment : EIA)
4. เปรียบเทียบการวิเคราะห
2.2 การวิเคราะหผลกระทบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) สิ่ ง แวดล อ ม สั ง คม และสุ ขภาพ
และการวิเคราะหผลกระทบ (Environmental
Health
สิ่งแวดลอม สังคม และ
Impact Assessment : EHIA)
สุขภาพ (EHIA)
5. มีเจตคติที่ดีตอโรงไฟฟาแต
ละประเภท

จํานวน
(ชั่วโมง)

10

ที่

หัวเรื่อง

6 วงจรไฟฟาและ
อุปกรณไฟฟา

7 การใชและการ
ประหยัดพลังงาน
ไฟฟา

ตัวชี้วัด
1. อธิบายการตอวงจรไฟฟา
แบบตาง ๆ
2. ตอวงจรไฟฟาแบบตาง ๆ
3. เลือกใชอุปกรณไฟฟาได
ถูกตอง

เนื้อหา

1. อุปกรณไฟฟา
1.1 ฟวสสายไฟ
1.2 อุปกรณตัดตอนหรือ
เบรกเกอร
1.3 สวิตซ
1.4 สะพานไฟ
1.5 เครื่องตัดไฟฟารั่ว
1.6 เตารับและเตาเสียบ
1.7 สายไฟ
2. การตอวงจรไฟฟา
2.1 แบบอนุกรม
2.2 แบบขนาน
2.3 แบบผสม
3. สายดินและหลักดิน
1. อธิบายกลยุทธการ
1. กลยุทธการประหยัดพลังงาน
ประหยัดพลังงานไฟฟา
ไฟฟา 3 อ.
2. จําแนกฉลากเบอร 5 ของ
1.1 กลยุทธ อ. 1 อุปกรณ
แทกับของลอกเลียนแบบ
ประหยัดไฟฟา
3. เลือกใชเครื่องใชไฟฟาได
1.2 กลยุทธ อ. 2 อาคาร
เหมาะสมกับสถานการณที่
ประหยัดไฟฟา
กําหนดให
1.3 กลยุทธ อ. 3 อุปนิสัย
4. วางแผนการประหยัด
ประหยัดไฟฟา
พลังงานไฟฟาในครัวเรือน
2. การเลือกซือ้ การใช และการ
5. อธิบายวิธีการดูแลรักษา
ดูแลรักษาเครื่องใชไฟฟาภายใน
เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน
บาน
6. อธิบายองคประกอบของคา
2.1 เครื่องทําน้ําอุนไฟฟา
ไฟฟา
2.2 กระติกน้ํารอนไฟฟา
7. อธิบายปจจัยที่มผี ลตอคา
2.3 พัดลม
ไฟฟาแปรผัน (Ft)
2.4 โทรทัศน
8. คํานวณคาไฟฟาใน
2.5 เตารีดไฟฟา
ครัวเรือน
2.6 ตูเย็น

จํานวน
(ชั่วโมง)
30

30

ที่

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา
3. การวางแผนและการคํานวณ
คาไฟฟาในครัวเรือน
3.1 การคํานวณคาไฟฟาใน
ครัวเรือน
3.1.1 องคประกอบคา
ไฟฟา
3.1.2 อัตราคาไฟฟา
3.1.3 การคํานวณคา
ไฟฟา
3.2 การวางแผนการใช
ไฟฟาในครัวเรือน

จํานวน
(ชั่วโมง)

คําอธิบายรายวิชา สค12022 การเรียนรูสูภัยธรรมชาติ 1
ระดับ ประถมศึกษา จํานวน 2 หนวยกิต (80 ชั่วโมง)
มาตรฐานการเรียนรู
5.1 มีความรูความเขาใจและตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร การเมืองการ
ปกครองในโลก และนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิตเพื่อความมั่นคงของชาติ
มาตรฐานการเรียนรูระดับ
มีความรูความเขาใจและตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร ประวัตศิ าสตร เศรษฐศาสตร การเมืองการปกครอง
ในทองถิ่น ประเทศ นํามาปรับใชในการดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ เพือ่ ความมั่นคงของชาติ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายความหมายของภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว และ
สึนามิ
2. บอกประเภทของวาตภัย และไฟปา
3. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว
และสึนามิ
4. บอกผลกระทบทีเ่ กิดจากภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว และ
สึนามิ
5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบทีเ่ กิดจากภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน
แผนดินไหว และสึนามิ
6. บอกหวงเวลาการเกิดภัยแลงในประเทศไทย
7. บอกฤดูกาลการเกิดไฟปาในแตละพื้นที่ของประเทศไทย
8. บอกพื้นทีเ่ สี่ยงภัยตอการเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม แผนดินไหว และสึนามิใน
ประเทศไทย
9. บอกสัญญาณบอกเหตุกอนเกิดอุทกภัย ดินโคลนถลม และสึนามิ
10. บอกสถานการณภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลมไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว และสึนามิ ใน
ประเทศไทย
11. บอกสถิติการเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว และสึนามิของ
ประเทศไทย
12. บอกวิธีการเตรียมความพรอมรับสถานการณการเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา
หมอกควัน แผนดินไหว และสึนามิ
13. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว
และสึนามิ

14. บอกวิธีการปฏิบัติหลังเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว
และสึนามิในประเทศไทย
15. ระบุบุคลากรทีเ่ กี่ยวของกับการใหความชวยเหลือผูป ระสบภัยธรรมชาติตาง ๆ
16. ระบุหนวยงานทีเ่ กี่ยวของกับการใหความชวยเหลือผูป ระสบภัยธรรมชาติตาง ๆ
ศึกษาและฝกทักษะ
1.สถานการณการเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว และสึนามิ
ประเทศไทย
2. การตรียมความพรอมรับมือกับภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว
และสึนามิ
3. สัญญาณบอกเหตุกอนเกิดอุทกภัย และดินโคลนถลม และสึนามิ
4. ผลกระทบจากการเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว และสึนามิ
5. บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการใหความชวยเหลือผูป ระสบภัยธรรมชาติตาง ๆ
การจัดประสบการณการเรียนรู
1. ศึกษาจากชุดวิชาการเรียนรูส ูภัยธรรมชาติ 1 และสื่อการเรียนรูอื่น ๆ เชน เอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส
แหลงเรียนรูในระบบออนไลน
2. ศึกษาจากสภาพจริงและแหลงเรียนรู
3. ศึกษาจากผูรู การเลาประสบการณ การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากผูประสบภัย สรุปผลการเรียนรู และ
นําเสนอในรูปแบบทีห่ ลากหลาย
การวัดและการประเมิน
ประเมินจากแบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียนเรียน การสังเกต การมีสวนรวม การทํา
กิจกรรม การตรวจผลงาน

รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา สค12022 การเรียนรูสูภัยธรรมชาติ 1
ระดับประถมศึกษา จํานวน 2 หนวยกิต (80 ชั่วโมง)
มาตรฐานการเรียนรูระดับ
มีความรู ความเขาใจ และตระหนัก เกี่ ยวกับ ภูมิ ศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร การเมื อ งการ
ปกครองในทองถิ่น ประเทศ นํามาปรับใชในการดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพเพื่อความมั่นคงของชาติ
ที่
1

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

ภัยแลง
1. อธิบายความหมายของภัยแลง
2. อธิบายความหมายของฝนแลง ฝน
ทิ้งชวง
3. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิดภัย
แลง
4. บอกผลกระทบที่เกิดจากภัยแลง
5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบ
ที่เกิดจากภัยแลง
6. บอกหวงเวลาการเกิดภัยแลง และ
พื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดภัยแลงใน
ประเทศไทย
7. บอกสถานการณภัยแลง
ในประเทศไทย
8. บอกสถิติการเกิดภัยแลงของ
ประเทศไทย

เนื้อหา
1.1 ความหมายของภัยแลง
1.1.1 ความหมายของภัยแลง
1.1.2 ความหมายของฝนแลง ฝนทิง้ ชวง
1.2 ลักษณะการเกิดภัยแลง
1.2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดภัยแลง
1.2.2 ผลกระทบที่เกิดจากภัยแลง
1.2.3 หวงเวลาการเกิดภัยแลง และพื้นที่
เสี่ยงภัยตอการเกิดภัยแลงในประเทศไทย

1.3 สถานการณภัยแลง
1.3.1 สถานการณภัยแลงในประเทศไทย
1.3.2 สถิติการเกิดภัยแลง ในประเทศไทย

1.4 แนวทางการปองกันและการแกไข
ปญหาผลกระทบที่เกิดจากภัยแลง
9. บอกวิธีการเตรียมความพรอม รับ 1.4.1 การเตรียมความพรอมรับสถานการณ
การเกิดภัยแลง
สถานการณการเกิดภัยแลง
10. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดภัยแลง 1.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดภัยแลง
11. บอกวิธีการปฏิบัตหิ ลังเกิดภัยแลง 1.4.3 การปฏิบัติหลังเกิดภัยแลง

เวลา
(ชั่วโมง)
10

ที่

หัวเรื่อง

2

วาตภัย

3

อุทกภัย
และดิน
โคลนถลม

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

2.1 ความหมายของวาตภัย
1. บอกความหมายของวาตภัย
2.1.1 ความหมายของวาตภัย
2. บอกประเภทของวาตภัย
2.1.2 ประเภทของวาตภัย
2.2 ลักษณะการเกิดวาตภัย
3. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิดวาต 2.2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดวาตภัย
ภัย
2.2.2 ผลกระทบที่เกิดจากวาตภัย
4. บอกผลกระทบที่เกิดจากวาตภัย
2.2.3 พื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดวาตภัย
ในประเทศไทย
5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบ
ที่เกิดจากวาตภัย
6. บอกพื้นทีเ่ สี่ยงภัยตอการเกิด วาต
ภัยในประเทศไทย
2.3 สถานการณวาตภัย
7. บอกสถานการณวาตภัย
2.3.1 สถานการณวาตภัยในประเทศไทย
ในประเทศไทย
2.3.2 สถิติการเกิดวาตภัยในประเทศไทย
8. บอกสถิติการเกิดวาตภัยใน
ประเทศไทย
2.4 แนวทางการปองกันและการแกไข
ปญหาผลกระทบที่เกิดจากวาตภัย
9. บอกวิธีการเตรียมความพรอมรับ 2.4.1 การเตรียมความพรอมรับสถานการณ
สถานการณการเกิดวาตภัย
การเกิดวาตภัย
10. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิด
2.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดวาตภัย
วาตภัย
2.4.3 การปฏิบัติหลังเกิดวาตภัย
11. บอกวิธีการปฏิบัติตนหลังเกิด
วาตภัย
3.1 ความหมายของอุทกภัย และดินโคลน
ถลม
1. อธิบายความหมายของอุทกภัย
- ความหมายของอุทกภัย และดินโคลนถลม
และดินโคลนถลม
3.2 ลักษณะการเกิดอุทกภัย และดินโคลน
ถลม
3.2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดอุทกภัยและ
2. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิด
อุทกภัย และดินโคลนถลม
ดินโคลนถลม

เวลา
(ชั่วโมง)
10

17

ที่

4

หัวเรื่อง

ไฟปา

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

3. บอกผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย
และดินโคลนถลม
4. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบ
ที่เกิดจากอุทกภัย และดินโคลนถลม
5. บอกสัญญาณบอกเหตุกอนเกิด
อุทกภัย และดินโคลนถลม
6. บอกพื้นทีเ่ สี่ยงภัยตอการเกิด
อุทกภัย และดินโคลนถลมในประเทศ
ไทย

3.2.2 ผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย และดิน
โคลนถลม
3.2.3 สัญญาณบอกเหตุกอนเกิดอุทกภัย
และดินโคลนถลม
3.2.4 พื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดอุทกภัย และ
ดินโคลนถลมในประเทศไทย

3.3 สถานการณอุทกภัย และดินโคลนถลม
6. บอกสถานการณอุทกภัย และดิน 3.3.1 สถานการณอุทกภัย และดินโคลน
ถลมในประเทศไทย
โคลนถลมในประเทศไทย
7. บอกสถิติการเกิดอุทกภัย และดิน 3.3.2 สถิติการเกิดอุทกภัย และดินโคลน
ถลมในประเทศไทย
โคลนถลมของประเทศไทย
3.4 แนวทางการปองกันและการแกไข
ปญหาผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย และดิน
โคลนถลม
8. บอกวิธีการเตรียมความพรอม รับ 3.4.1 การเตรียมความพรอมรับสถานการณ
สถานการณการเกิดอุทกภัย และดิน การเกิดอุทกภัย และดินโคลนถลม
3.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัย และดิน
โคลนถลม
9. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัย โคลนถลม
3.4.3 การปฏิบัติหลังเกิดอุทกภัย และดิน
และดินโคลนถลม
โคลนถลม
10. บอกวิธีการปฏิบัตหิ ลังเกิด
อุทกภัย และดินโคลนถลม
4.1 ความหมายของไฟปา
1. บอกความหมายของไฟปา
- ความหมายของไฟปา
4.2 ลักษณะการเกิดไฟปา
2. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิด
4.2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดไฟปา
4.2.2 ชนิดของไฟปา
ไฟปา
4.2.3 ผลกระทบที่เกิดจากไฟปา
3. บอกชนิดของไฟปา
4.2.4 ฤดูกาลการเกิดไฟปาในแตละพื้นที่
4. บอกผลกระทบที่เกิดจากไฟปา
5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบทีเ่ กิด ของประเทศไทย

เวลา
(ชั่วโมง)

10

ที่

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

เวลา
(ชั่วโมง)

จากไฟปา
6. บอกฤดูกาลการเกิดไฟปาในแตละ
พื้นที่ของประเทศไทย
7. อธิบายสถานการณไฟปาใน
ประเทศไทย
8. บอกสถิติการเกิดไฟปาของประเทศ
ไทย

9. บอกวิธีการเตรียมความพรอมรับ
สถานการณการเกิดไฟปา
10. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดไฟปา
11. บอกวิธีการปฏิบัตหิ ลังเกิด
ไฟปา
5

หมวกควัน
1. บอกความหมายของหมอกควัน
2. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิด
หมอกควัน
3. บอกผลกระทบที่เกิดจากหมอก
ควัน
4. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบ
ที่เกิดจากหมอกควัน
5. บอกพื้นที่พื้นที่ที่ไดรบั ผลกระทบ
จากหมอกควันในประเทศไทย
6. บอกสถานการณหมอกควัน
ในประเทศไทย
7. บอกสถิติการเกิดหมอกควัน
ในประเทศไทย

4.3 สถานการณไฟปา
4.3.1 สถานการณไฟปาในประเทศไทย
4.3.2 สถิติการเกิดไฟปาในประเทศไทย

4.4 แนวทางการปองกันและการแกไข
ปญหาผลกระทบที่เกิดจากไฟปา
4.4.1 การเตรียมความพรอมรับสถานการณ
การเกิดไฟปา
4.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดไฟปา
4.4.3 การปฏิบัติหลังเกิดไฟปา
5.1 ความหมายของหมอกควัน
- ความหมายของหมอกควัน
5.2 ลักษณะการเกิดหมอกควัน
5.2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดหมอกควัน
5.2.2 ผลกระทบที่เกิดจากหมอกควัน
5.2.3 พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากหมอกควัน
ในประเทศไทย

5.3 สถานการณหมอกควัน
5.3.1 สถานการณหมอกควันในประเทศไทย
5.3.2 สถิติการเกิดหมอกควันในประเทศไทย

10

ที่

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

8. บอกวิธีการเตรียมความพรอมรับ
สถานการณการเกิดหมอกควัน
9. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดหมอก
ควัน
10. บอกวิธีการปฏิบัตหิ ลังเกิดหมอก
ควัน
6

แผนดินไหว

เนื้อหา

เวลา
(ชั่วโมง)

5.4 แนวทางการปองกันและการแกไข
ปญหาผลกระทบที่เกิดจากหมอกควัน
5.4.1 การเตรียมความพรอมรับสถานการณ
การเกิดหมอกควัน
5.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดหมอกควัน
5.4.3 การปฏิบัติหลังเกิดหมอกควัน

6.1 ความหมายของแผนดินไหว
1. อธิบายความหมายของแผนดินไหว - ความหมายของแผนดินไหว
6.2 ลักษณะการเกิดแผนดินไหว
2. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิด
6.2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดแผนดินไหว
แผนดินไหว
6.2.2 ผลกระทบที่เกิดจากแผนดินไหว
3. บอกผลกระทบที่เกิดจาก
6.2.3 พื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดแผนดินไหว
แผนดินไหว
ในประเทศไทย
4. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบ
ที่เกิดจากแผนดินไหว
5. บอกพื้นทีเ่ สี่ยงภัยตอการเกิด
แผนดินไหวในประเทศไทย
6.3 สถานการณแผนดินไหว
6. บอกสถานการณแผนดินไหว
6.3.1 สถานการณแผนดินไหวในประเทศ
ไทย
ในประเทศไทย
7. บอกสถิติการเกิดแผนดินไหว
6.3.2 สถิติการเกิดแผนดินไหวของประเทศ
ของประเทศไทย
ไทย
6.4 แนวทางการปองกันและการแกไข
ปญหาผลกระทบที่เกิดจากแผนดินไหว
8. บอกวิธีการเตรียมความพรอม รับ 6.4.1 การเตรียมความพรอมรับสถานการณ
สถานการณการเกิดแผนดินไหว
การเกิดแผนดินไหว
6.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดแผนดินไหว
9. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิด
แผนดินไหว
6.4.3 การปฏิบัติหลังเกิดแผนดินไหว
10. บอกวิธีการปฏิบัตหิ ลังเกิด
แผนดินไหว

10

ที่
7

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

สึนามิ
1. บอกความหมายของสึนามิ
2. บอกสาเหตุ และปจจัย
การเกิดสึนามิ
3. บอกสัญญาณบอกเหตุ
กอนเกิดสึนามิ
4. บอกผลกระทบที่เกิดจากสึนามิ
5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบ
ที่เกิดจากสึนามิ
6. บอกพื้นทีเ่ สี่ยงภัยตอการเกิด
สึนามิในประเทศไทย
7. บอกสถานการณสึนามิ
ในประเทศไทย
8. บอกสถิติการเกิดสึนามิของ
ประเทศไทย

8

บุคลากรและ
หนวย งานที่
เกี่ยว ของกับ
การใหความ
ชวย เหลือ
การประสบ
ภัยธรรมชาติ
ตาง ๆ

9. บอกวิธีการเตรียมความพรอมรับ
สถานการณการเกิดสึนามิ
10. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิด
สึนามิ
11. บอกวิธีการปฏิบัตหิ ลังเกิดสึนามิ
1. ระบุบุคลากรที่เกี่ยวของกับการ ให
ความชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ
ตาง ๆ
2. ระบุหนวยงานที่เกี่ยวของกับการให
ความชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ
ตาง ๆ

เนื้อหา
7.1 ความหมายของสึนามิ
- ความหมายของสึนามิ
7.2 ลักษณะการเกิดสึนามิ
7.2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดสึนามิ
7.2.2 สัญญาณบอกเหตุกอนเกิดสึนามิ
7.2.3 ผลกระทบที่เกิดจากสึนามิ
7.2.4 พื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดสึนามิ
ในประเทศไทย

เวลา
(ชั่วโมง)
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7.3 สถานการณสึนามิ
7.3.1 สถานการณสึนามิในประเทศไทย
7.3.2 สถิติการเกิดแผนดินไหวของประเทศ
ไทย
7.4 แนวทางการปองกันและการแกไข
ปญหาผลกระทบที่เกิดจากสึนามิ
7.4.1 การเตรียมความพรอมรับสถานการณ
การเกิดสึนามิ
7.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดสึนามิ
7.4.3 การปฏิบัติหลังเกิดสึนามิ
8.1 บุคลากรที่เกี่ยวของกับการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติตาง ๆ
8.2 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติตาง ๆ

3

อธิบายรายวิชา สค22019 การเรียนรูสูภยั ธรรมชาติ 2
ระดับ มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 3 หนวยกิต (120 ชั่วโมง)
มาตรฐานการเรียนรู
5.1 มีความรูความเขาใจและตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร การเมืองการ
ปกครองในโลก และนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิตเพื่อความมั่นคงของชาติ
มาตรฐานการเรียนรูระดับ
มีความรูความเขาใจและตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร ประวัตศิ าสตร เศรษฐศาสตร การเมืองการปกครอง
ในทวีปเอเชีย และนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิต เพื่อความมั่นคงของชาติ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายความหมายของภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว และสึ
นามิ
2. บอกประเภทของวาตภัย และไฟปา
3. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว
และสึนามิ
4. บอกผลกระทบที่เกิดจากภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว และสึ
นามิ
5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน
แผนดินไหว และสึนามิ
6. บอกหวงเวลาการเกิดภัยแลงในประเทศไทย
7. บอกฤดูกาลการเกิดไฟปาในแตละพื้นที่ของประเทศไทย
8. บอกพื้ นที่เ สี่ยงภัยตอการเกิ ดภัยแลง วาตภัย อุ ทกภัย ดินโคลนถลม แผนดินไหว และสึนามิใน
ประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย
9. บอกสัญญาณบอกเหตุกอนเกิดอุทกภัย ดินโคลนถลม และสึนามิ
10.บอกสถานการณภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลมไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว และสึนามิ ใน
ประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย
11.นําเสนอผลการเปรียบเทียบสถิติการเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน
แผนดินไหว และสึนามิของประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย
12.บอกวิธีการเตรียมความพรอมรับสถานการณการเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา
หมอกควัน แผนดินไหว และสึนามิ
13.บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว
และสึนามิ

14.บอกวิธีการปฏิบัติหลังเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดิน ไฟโคลนถลม ปา หมอกควัน แผนดินไหว
และสึนามิในประเทศไทย
15.ระบุบุคลากรที่เกี่ยวของกับการใหความชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติตาง ๆ
16.ระบุหนวยงานที่เกี่ยวของกับการใหความชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติตาง ๆ
ศึกษาและฝกทักษะ
1.สถานการณการเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว และสึนามิ
ประเทศไทย
2. การตรียมความพรอมรับมือกับภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว
และสึนามิ
3. สัญญาณบอกเหตุกอนเกิดอุทกภัย และดินโคลนถลม และสึนามิ
4. ผลกระทบจากการเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว และสึนามิ
5. บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการใหความชวยเหลือผูป ระสบภัยธรรมชาติตาง ๆ
การจัดประสบการณการเรียนรู
1. ศึ ก ษาจากชุด วิ ช าการเรี ย นรู สู ภั ย ธรรมชาติ 2 และจากสื่ อ การเรี ย นรู อื่ น ๆ เช น เอกสาร สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส แหลงเรียนรูในระบบออนไลน ฯลฯ
2. ศึกษาจากสภาพจริงและแหลงเรียนรู
3. ศึกษาจากผูรู การเลาประสบการณ การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากผูประสบภัย สรุปผลการเรียนรู และ
นําเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย
การวัดและการประเมิน
ประเมินจากแบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบกอนเรียน การสังเกต การมีสวนรวม การทํากิจกรรม
การตรวจผลงาน

รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา สค22019 การเรียนรูสูภัยธรรมชาติ 2
ระดับ มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 3 หนวยกิต (120 ชั่วโมง)
มาตรฐานการเรียนรูระดับ
มีความรูความเขาใจและตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร ประวัตศิ าสตร เศรษฐศาสตร การเมืองการปกครอง
ในทวีปเอเชีย และนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิต เพื่อความมั่นคงของชาติ
เวลา
ที่
หัวเรื่อง
ตัวชี้วัด
เนื้อหา
(ชั่วโมง)
1 ภัยแลง
1.1 ความหมายของภัยแลง
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1. อธิบายความหมายของภัยแลง
1.1.1 ความหมายของภัยแลง
1.1.2 ความหมายของฝนแลง ฝนทิง้ ชวง
2. อธิบายความหมายของฝนแลง
ฝนทิ้งชวง
1.2 ลักษณะการเกิดภัยแลง
1.2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดภัยแลง
1.2.2 ผลกระทบที่เกิดจากภัยแลง
1.2.3 หวงเวลาการเกิดภัยแลง และพื้นที่
เสี่ยงภัยตอการเกิดภัยแลงในประเทศไทย
และประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย
6.3 สถานการณภัยแลง
6.3.1 สถานการณภัยแลงในประเทศไทย
3. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิด
ภัยแลง
และประเทศในทวีปเอเชีย
4. บอกผลกระทบที่เกิดจากภัยแลง
6.3.2 สถิติการเกิดภัยแลงของประเทศ
5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบ
ในทวีปเอเชีย
ที่เกิดจากภัยแลง
6. บอกหวงเวลาการเกิดภัยแลง
และพื้นทีเ่ สี่ยงภัยตอการเกิดภัยแลง
ในประเทศไทยและประเทศตาง ๆ
ในทวีปเอเชีย
1.4 แนวทางการปองกันและการแกไข
ปญหาผลกระทบที่เกิดจากภัยแลง
7. บอกสถานการณภัยแลงในประเทศ 1.4.1 การเตรียมความพรอมรับ
ไทย และประเทศในทวีปเอเชีย
สถานการณการเกิดภัยแลง
8. นําเสนอผลการเปรียบเทียบ
1.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดภัยแลง
สถิติการเกิดภัยแลงของประเทศใน
1.4.3 การปฏิบัติตนหลังเกิดภัยแลง

ที่

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

เวลา
(ชั่วโมง)

ทวีปเอเชีย
9. บอกวิธีการเตรียมความพรอมรับ
สถานการณการเกิดภัยแลง
10. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดภัยแลง
11. บอกวิธีการปฏิบัติตนหลังเกิดภัย
แลง
2

วาตภัย
1. บอกความหมายของวาตภัย
2. บอกประเภทของวาตภัย
3. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิด
วาตภัย
4. บอกผลกระทบที่เกิดจากวาตภัย
5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบ
ที่เกิดจากวาตภัย
6. บอกพื้นทีเ่ สี่ยงภัยตอการเกิดวาตภัย
ในประเทศไทยและประเทศตาง ๆ
ในทวีปเอเชีย
7. บอกสถานการณวาตภัยในประเทศ
ไทย และประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย
8. นําเสนอผลการเปรียบเทียบสถิติ
การเกิดวาตภัยของประเทศตาง ๆ
ในทวีปเอเชีย

2.1 ความหมายของวาตภัย
2.1.1 ความหมายของวาตภัย
2.1.2 ประเภทของวาตภัย
2.2 ลักษณะการเกิดวาตภัย
2.2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดวาตภัย
2.2.2 ผลกระทบที่เกิดจากวาตภัย
2.2.3 พื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดวาตภัย
ในประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ในทวีป
เอเชีย

2.3 สถานการณวาตภัย
2.3.1 สถานการณวาตภัยในประเทศไทย
และประเทศในทวีปเอเชีย
2.3.2 สถิติการเกิดวาตภัยในประเทศไทย
และประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย

2.4 แนวทางการปองกันและการแกไข
ปญหาผลกระทบที่เกิดจากวาตภัย
2.4.1 การเตรียมความพรอมรับสถานการณ
9. บอกวิธีการเตรียมความพรอมรับ
การเกิดวาตภัย
สถานการณการเกิดวาตภัย
10. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดวาตภัย 2.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดวาตภัย
11. บอกวิธีการปฏิบัติตนหลังเกิดวาต 2.4.3 การปฏิบัติตนหลังเกิดวาตภัย
ภัย
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ที่
3

หัวเรื่อง
อุทกภัย
ดินโคลน
ถลม

ตัวชี้วัด

1. อธิบายความหมายของอุทกภัย
และดินโคลนถลม

2. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิด
อุทกภัย และดินโคลนถลม
3. บอกผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย
และดินโคลนถลม
4. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบทีเ่ กิด
จากอุทกภัย และดินโคลนถลม
5. บอกสัญญาณบอกเหตุกอนเกิด
อุทกภัย และดินโคลนถลม
6. บอกพื้นทีเ่ สี่ยงภัย
ตอการเกิดอุทกภัย และดินโคลนถลม
ในประเทศไทยและประเทศตาง ๆ
ในทวีปเอเชีย

7. บอกสถานการณอุทกภัย และดิน
โคลนถลมในประเทศไทยและประเทศ
ตาง ๆ ในทวีปเอเชีย
8. นําเสนอผลการเปรียบเทียบ
สถิติการเกิดอุทกภัย และดินโคลนถลม
ในประเทศไทยและประเทศตาง ๆ
ในทวีปเอเชีย

9. บอกวิธีการเตรียมความพรอมรับ
สถานการณการเกิดอุทกภัย และดิน

เนื้อหา
3.1 ความหมายของอุทกภัย และดิน
โคลนถลม
- ความหมายของอุทกภัย และดินโคลน
ถลม
3.2 ลักษณะการเกิดอุทกภัย และดิน
โคลนถลม
3.2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดอุทกภัย
และดินโคลนถลม
3.2.2 ผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย และดิน
โคลนถลม
3.2.3 สัญญาณบอกเหตุกอนเกิดอุทกภัย
และดินโคลนถลม
3.2.4 พื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดอุทกภัย และ
ดินโคลนถลมในประเทศไทยและประเทศ
ตาง ๆ ในทวีปเอเชีย

3.3 สถานการณอุทกภัย และดินโคลน
ถลม
3.3.1 สถานการณอุทกภัย และดินโคลน
ถลมในประเทศไทย และประเทศตาง ๆ
ในทวีปเอเชีย
3.3.2 สถิติการเกิดอุทกภัย และดินโคลน
ถลมในประเทศไทย และประเทศตาง ๆ
ในทวีปเอเชีย
3.4 แนวทางการปองกันและการแกไข
ปญหาผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย และ
ดินโคลนถลม
3.4.1 การเตรียมความพรอมรับสถานการณ
การเกิดอุทกภัย และดินโคลนถลม

เวลา
(ชั่วโมง)
25

ที่

หัวเรื่อง

4

ไฟปา

5

หมวกควัน

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

โคลนถลม
10. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัย
และดินโคลนถลม
11. บอกวิธีการปฏิบัติตนหลังเกิด
อุทกภัย และดินโคลนถลม

3.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัย และดิน
โคลนถลม
3.4.3 การปฏิบัติตนหลังเกิดอุทกภัย และ
ดินโคลนถลม

4.1 ความหมายของไฟปา
1. บอกความหมายของไฟปา
- ความหมายของไฟปา
4.2 ลักษณะการเกิดไฟปา
2. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิดไฟปา 4.2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดไฟปา
3. บอกชนิดของไฟปา
4.2.2 ชนิดของไฟปา
4. บอกผลกระทบที่เกิดจากไฟปา
4.2.3 ผลกระทบที่เกิดจากไฟปา
5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบทีเ่ กิด 4.2.4 ฤดูกาลการเกิดไฟปาในแตละพื้นที่
ของประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ใน
จากไฟปา
6. บอกฤดูกาลการเกิดไฟปาในแตละ ทวีปเอเชีย
พื้นที่ของประเทศไทยและประเทศ ตาง
ๆ ในทวีปเอเชีย
4.3 สถานการณไฟปา
7. อธิบายสถานการณไฟปาในประเทศ 4.3.1 สถานการณไฟปาในประเทศไทย
ไทยและประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย และประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย
8. นําเสนอผลการเปรียบเทียบสถิติ
4.3.2 สถิติการเกิดไฟปาของประเทศตาง ๆ
ในทวีปเอเชีย
การเกิดไฟปาของประเทศไทยและ
ประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย
4.4 แนวทางการปองกันและการแกไข
ปญหาผลกระทบที่เกิดจากไฟปา
9. บอกวิธีการเตรียมความพรอมรับ
4.4.1 การเตรียมความพรอมรับสถานการณ
การเกิดไฟปา
สถานการณการเกิดไฟปา
10. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดไฟปา 4.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดไฟปา
11. บอกวิธีการปฏิบัติตนหลังเกิดไฟปา 4.4.3 การปฏิบัติตนหลังเกิดไฟปา

5.1 ความหมายของหมอกควัน

เวลา
(ชั่วโมง)

15

15

ที่

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด
1. บอกความหมายของหมอกควัน
2. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิด
หมอกควัน
3. บอกผลกระทบที่เกิดจากหมอกควัน
4. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบทีเ่ กิด
จากหมอกควัน
5. บอกพื้นที่พื้นที่ที่ไดรบั ผลกระทบ
จากหมอกควันในประเทศไทยและ
ประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย
6. บอกสถานการณหมอกควันใน
ประเทศไทย และประเทศในทวีป
เอเชีย
7. นําเสนอผลการเปรียบเทียบ
สถิติการเกิดหมอกควันในประเทศไทย
และประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย

8. บอกวิธีการเตรียมความพรอมรับ
สถานการณการเกิดหมอกควัน
9. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดหมอก
ควัน
10. บอกวิธีการปฏิบัติตนหลังเกิด
หมอกควัน
6

แผนดินไหว
1. อธิบายความหมายของแผนดินไหว
2. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิด
แผนดินไหว
3. บอกผลกระทบที่เกิดจาก
แผนดินไหว

เนื้อหา

เวลา
(ชั่วโมง)

- ความหมายของหมอกควัน
5.2 ลักษณะการเกิดหมอกควัน
5.2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดหมอกควัน
5.2.2 ผลกระทบที่เกิดจากหมอกควัน
5.2.3 พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากหมอก
ควันในประเทศไทยและประเทศตาง ๆ
ในทวีปเอเชีย

5.3 สถานการณหมอกควัน
5.3.1 สถานการณแผนดินไหวในประเทศ
ไทย และประเทศในทวีปเอเชีย
5.3.2 สถิติการเกิดหมอกควันในประเทศ
ไทยและประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย

5.4 แนวทางการปองกันและการแกไข
ปญหาผลกระทบที่เกิดจากหมอกควัน
5.4.1 การเตรียมความพรอมรับสถานการณ
การเกิดหมอกควัน
5.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดหมอกควัน
5.4.3 การปฏิบัติตนหลังเกิดหมอกควัน

6.1 ความหมายของแผนดินไหว
- ความหมายของแผนดินไหว
6.2 ลักษณะการเกิดแผนดินไหว
6.2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดแผนดินไหว
6.2.2 ผลกระทบที่เกิดจากแผนดินไหว
6.2.3 พื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดแผนดินไหว
ในประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ในทวีป

15

ที่

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด
4. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบทีเ่ กิด
จากแผนดินไหว
5. บอกพื้นทีเ่ สี่ยงภัยตอการเกิด
แผนดินไหวในประเทศไทยและ
ประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย
6. บอกสถานการณแผนดินไหว
ในประเทศไทยและประเทศตาง ๆ
ในทวีปเอเชีย
7. นําเสนอผลการเปรียบเทียบ
สถิติการเกิดแผนดินไหวของประเทศ
ไทยและประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย

8. บอกวิธีการเตรียมความพรอมรับ
สถานการณการเกิดแผนดินไหว
9. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิด
แผนดินไหว
10. บอกวิธีการปฏิบัติตนหลังเกิด
แผนดินไหว
7

สึนามิ
1. บอกความหมายของสึนามิ
2. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิด
สึนามิ
3. บอกสัญญาณบอกเหตุกอนเกิด
สึนามิ
4. บอกผลกระทบที่เกิดจากสึนามิ
5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบ
ที่เกิดจากสึนามิ
6. บอกพื้นทีเ่ สี่ยงภัย
ตอการเกิดสึนามิในประเทศไทยและ

เนื้อหา

เวลา
(ชั่วโมง)

เอเชีย

6.3 สถานการณแผนดินไหว
6.3.1 สถานการณแผนดินไหวในประเทศ
ไทยและประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย
6.3.2 สถิติการเกิดแผนดินไหวของประเทศ
ไทยและประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย

6.4 แนวทางการปองกันและการแกไข
ปญหาผลกระทบที่เกิดจากแผนดินไหว
6.4.1 การเตรียมความพรอมรับ
สถานการณการเกิดแผนดินไหว
6.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดแผนดินไหว
6.4.3 การปฏิบัติตนหลังเกิดแผนดินไหว

7.1 ความหมายของสึนามิ
- ความหมายของสึนามิ
7.2 ลักษณะการเกิดสึนามิ
7.2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดสึนามิ
7.2.2 สัญญาณบอกเหตุกอนเกิดสึนามิ
7.2.3 ผลกระทบที่เกิดจากสึนามิ
7.2.4 พื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดสึนามิใน
ประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ในทวีป
เอเชีย

15

ที่

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

เวลา
(ชั่วโมง)

ประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย

8

7.3 สถานการณสึนามิ
7. บอกสถานการณสึนามิในประเทศ
7.3.1 สถานการณสึนามิในประเทศไทย
ไทย และประเทศในทวีปเอเชีย
และประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย
7.3.2 สถิติการเกิดสึนามิของประเทศไทย
8. นําเสนอผลการเปรียบเทียบ
สถิติการเกิดสึนามิของประเทศไทยและ และประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย
ประเทศในทวีปเอเชีย
7.4 แนวทางการปองกันและการแกไข
ปญหาผลกระทบที่เกิดจากสึนามิ
9. บอกวิธีการเตรียมความพรอมรับ
7.4.1 การเตรียมความพรอมรับสถานการณ
สถานการณการเกิดสึนามิ
การเกิดสึนามิ
10. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดสึนามิ 7.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดสึนามิ
11. บอกวิธีการปฏิบัติตนหลังเกิด
7.4.3 การปฏิบัติตนหลังเกิดสึนามิ
สึนามิ
บุคลากร
12. ระบุบุคลากรที่เกี่ยวของกับการให 8.1 บุคลากรที่เกี่ยวของกับการใหความ
และหนวย ความชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ ชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติตาง ๆ
งานที่เกี่ยว ตาง ๆ
8.2 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการใหความ
ของกับการ 13. ระบุหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ ชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติตาง ๆ
ใหความ
ใหความชวยเหลือผูประสบภัย
ชวย เหลือ ธรรมชาติตาง ๆ
การประสบ
ภัยธรรม
ชาติ

3

คําอธิบายรายวิชา สค32032 การเรียนรูสูภัยธรรมชาติ 3
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 3 หนวยกิต (120 ชั่วโมง)
มาตรฐานการเรียนรู
5.1 มีความรูความเขาใจและตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร การเมืองการ
ปกครองในโลก และนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิตเพื่อความมั่นคงของชาติ
มาตรฐานการเรียนรูระดับ
มีความรูความเขาใจและตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร ประวัตศิ าสตร เศรษฐศาสตร การเมืองการปกครอง
ในโลกและนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิต เพื่อความมั่นคงของชาติ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายความหมายของภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว และสึ
นามิ
2. บอกประเภทของวาตภัย และไฟปา
3. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว
และสึนามิ
4. บอกผลกระทบที่เกิดจากภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว และสึ
นามิ
5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน
แผนดินไหว และสึนามิ
6. บอกหวงเวลาการเกิดภัยแลงในประเทศไทย
7. บอกฤดูกาลการเกิดไฟปาในแตละพื้นที่ของประเทศไทย
8. บอกพื้ นที่เ สี่ยงภัยตอการเกิ ดภัยแลง วาตภัย อุ ทกภัย ดินโคลนถลม แผนดินไหว และสึนามิใน
ประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ในโลก
9. บอกสัญญาณบอกเหตุกอนเกิดอุทกภัย ดินโคลนถลม และสึนามิ
10.บอกสถานการณภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลมไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว และสึนามิ ใน
ประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ในโลก
11.วิเ คราะห เ ปรี ย บเที ย บสถิ ติ ก ารเกิ ด ภัย แล ง วาตภั ย อุ ท กภั ย ดิ นโคลนถล ม ไฟป า หมอกควั น
แผนดินไหว และสึนามิของประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ในโลกและคาดคะเนการเกิดในอนาคต
12.บอกวิธีการเตรียมความพรอมรับสถานการณการเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา
หมอกควัน แผนดินไหว และสึนามิ
13.บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว
และสึนามิ

14.บอกวิธีการปฏิบัติหลังเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดิน ไฟโคลนถลม ปา หมอกควัน แผนดินไหว
และสึนามิในประเทศไทย
15.เสนอแนวทางการปองกันและการแกปญหาผลกระทบที่เกิดจากภัยตาง ๆ
15.ระบุบุคลากรที่เกี่ยวของกับการใหความชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติตาง ๆ
16.ระบุหนวยงานที่เกี่ยวของกับการใหความชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติตาง ๆ
ศึกษาและฝกทักษะ
1.สถานการณการเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว และสึนามิ
ประเทศไทย
2. การตรียมความพรอมรับมือกับภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว
และสึนามิ
3. สัญญาณบอกเหตุกอนเกิดอุทกภัย และดินโคลนถลม และสึนามิ
4. ผลกระทบจากการเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว และสึนามิ
5. บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการใหความชวยเหลือผูป ระสบภัยธรรมชาติตาง ๆ
การจัดประสบการณการเรียนรู
1. ศึ ก ษาจากชัด วิ ช าการเรี ย นรู สู ภั ย ธรรมชาติ 3 และจากสื่ อ การเรี ย นรู อื่ น ๆ เช น เอกสาร สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส แหลงเรียนรูในระบบออนไลน ฯลฯ
2. ศึกษาจากสภาพจริงและแหลงเรียนรู
3. ศึกษาจากผูรู การเลาประสบการณ การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากผูประสบภัย สรุปผลการเรียนรู และ
นําเสนอในรูปแบบทีห่ ลากหลาย
การวัดและการประเมิน
ประเมินจากแบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบกอนเรียน การสังเกต การมีสวนรวม การทํากิจกรรม
การตรวจผลงาน

รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา สค32032 การเรียนรูสูภัยธรรมชาติ 3
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 3 หนวยกิต (120 ชั่วโมง)
มาตรฐานการเรียนรูระดับ
มีความรูความเขาใจและตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร ประวัตศิ าสตร เศรษฐศาสตร การเมืองการปกครอง
ในโลกและนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิต เพื่อความมั่นคงของชาติ
ที่
1

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

ภัยแลง
1. อธิบายความหมายของภัยแลง
2. อธิบายความหมายของฝนแลง
ฝนทิ้งชวง
3. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิด
ภัยแลง
4. บอกผลกระทบที่เกิดจากภัยแลง
5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบ
ที่เกิดจากภัยแลง
6. บอกหวงเวลาการเกิดภัยแลง และ
พื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดภัยแลงใน
ประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ในโลก
7. บอกสถานการณภัยแลงในประเทศ
ไทย และประเทศตาง ๆ ในโลก
8. วิเคราะหเปรียบเทียบสถิติการเกิด
ภัยแลงของประเทศตาง ๆ ในโลกและ
คาดคะเนการเกิดภัยแลงในอนาคต

9. บอกวิธีการเตรียมความพรอมรับ
สถานการณการเกิดภัยแลง
10. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดภัยแลง
11. บอกวิธีการปฏิบัติตนหลังเกิดภัย

เนื้อหา
1. ความหมายของภัยแลง
1.1 ความหมายของภัยแลง
1.2 ความหมายของฝนแลง ฝนทิง้ ชวง
2. ลักษณะการเกิดภัยแลง
2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดภัยแลง
2.2 ผลกระทบที่เกิดจากภัยแลง
2.3 หวงเวลาการเกิดภัยแลง และพื้นที่
เสี่ยงภัยตอการเกิดภัยแลงในประเทศไทย
และประเทศตาง ๆ ในโลก

3. สถานการณการเกิดภัยแลง
3.1 สถานการณภัยแลงในประเทศไทย
และประเทศตาง ๆ ในโลก
3.2 สถิติการเกิดภัยแลงของประเทศตาง ๆ
ในโลก
4. แนวทางการปองกันและการแกไข
ปญหาผลกระทบที่เกิดจากภัยแลง
4.1 การเตรียมความพรอมรับสถานการณ
การเกิดภัยแลง
4.2 การปฏิบัติขณะเกิดภัยแลง
1.4.3 การปฏิบัติตนหลังเกิดภัยแลง

เวลา
(ชั่วโมง)
15

ที่

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

เวลา
(ชั่วโมง)

แลง
12. เสนอแนวทางการปองกันและการ
แกไขปญหาผลกระทบทีเ่ กิดจากภัย
แลง
2

วาตภัย
1. บอกความหมายของวาตภัย
2. บอกประเภทของวาตภัย
3. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิด
วาตภัย
4. บอกผลกระทบที่เกิดจากวาตภัย
5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบทีเ่ กิด
จากวาตภัย
6. บอกพื้นทีเ่ สี่ยงภัย
ตอการเกิดวาตภัยในประเทศไทยและ
ประเทศตาง ๆ ในโลก

2.1 ความหมายของวาตภัย
2.1.1 ความหมายของวาตภัย
2.1.2 ประเภทของวาตภัย
2.2 ลักษณะการเกิดวาตภัย
2.2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดวาตภัย
2.2.2 ผลกระทบที่เกิดจากวาตภัย
2.2.3 พื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดวาตภัยใน
ประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ในโลก

2.3 สถานการณวาตภัย
7. บอกสถานการณวาตภัยในประเทศ 2.3.1 สถานการณวาตภัยในประเทศไทย
ไทย และประเทศตาง ๆ ในโลก
และประเทศตาง ๆ ในโลก
8. วิเคราะหเปรียบเทียบสถิติการเกิด 2.3.2 สถิติการเกิดวาตภัยในประเทศไทย
วาตภัยในประเทศไทยและประเทศตาง และประเทศตาง ๆ ในโลก
ๆ ในโลกและคาดคะเนการเกิดวาตภัย
ในอนาคต
2.4 แนวทางการปองกันและการแกไข
ปญหาผลกระทบที่เกิดจากวาตภัย
2.4.1 การเตรียมความพรอมรับสถานการณ
9. บอกวิธีการเตรียมความพรอมรับ
การเกิดวาตภัย
สถานการณการเกิดวาตภัย
10. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดวาตภัย 2.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดวาตภัย
11. บอกวิธีการปฏิบัติตนหลังเกิด
2.4.3 การปฏิบัติตนหลังเกิดวาตภัย
วาตภัย

15

ที่

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

เวลา
(ชั่วโมง)

12. เสนอแนวทางการปองกันและการ
แกไขปญหาผลกระทบทีเ่ กิดจาก
วาตภัย
3

อุทกภัย
ดินโคลน
ถลม

3.1 ความหมายของอุทกภัย และดิน
โคลนถลม
1. อธิบายความหมายของอุทกภัย และ - ความหมายของอุทกภัย และดินโคลน
ดินโคลนถลม
ถลม
3.2 ลักษณะการเกิดอุทกภัย และดิน
โคลนถลม
2. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิด
3.2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดอุทกภัย
อุทกภัย และดินโคลนถลม
และดินโคลนถลม
3.2.2 ผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย และดิน
3. บอกผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย
และดินโคลนถลม
โคลนถลม
4. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบทีเ่ กิด 3.2.3 สัญญาณบอกเหตุกอนเกิดอุทกภัย
จากอุทกภัย และดินโคลนถลม
และดินโคลนถลม
5. บอกสัญญาณบอกเหตุกอนเกิด
3.2.4 พื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดอุทกภัย และ
อุทกภัย และดินโคลนถลม
ดินโคลนถลมในประเทศไทยและประเทศ
6. บอกพื้นทีเ่ สี่ยงภัย
ตาง ๆ ในโลก
ตอการเกิดอุทกภัย และดินโคลนถลม
ในประเทศไทยและประเทศตาง ๆ
ในโลก
3.3 สถานการณอุทกภัย และดินโคลน
ถลม
3.3.1 สถานการณอุทกภัย และดินโคลน
6. บอกสถานการณอุทกภัย และดิน
โคลนถลมในประเทศไทย และประเทศ ถลมในประเทศไทย และประเทศตาง ๆ
ตาง ๆ ในโลก
ในโลก
7. วิเคราะหเปรียบเทียบสถิติการเกิด 3.3.2 สถิติการเกิดอุทกภัย และดินโคลน
อุทกภัย และดินโคลนถลมในประเทศ ถลมในประเทศไทย และประเทศตาง ๆ
ไทย และประเทศตาง ๆ ในโลก และ
ในโลก
คาดคะเนการเกิดแผนดินไหวในอนาคต

25

ที่

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

8. บอกวิธีการเตรียมความพรอมรับ
สถานการณการเกิดอุทกภัย และดิน
โคลนถลม
9. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัย
และดินโคลนถลม
10. บอกวิธีการปฏิบัติตนหลังเกิด
อุทกภัย และดินโคลนถลม
11. เสนอแนวทางการปองกันและการ
แกไขปญหาผลกระทบทีเ่ กิดจาก
อุทกภัย และดินโคลนถลม
4

ไฟปา

เนื้อหา

เวลา
(ชั่วโมง)

3.4 แนวทางการปองกันและการแกไข
ปญหาผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย และ
ดินโคลนถลม
3.4.1 การเตรียมความพรอมรับสถานการณ
การเกิดอุทกภัย และดินโคลนถลม
3.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัย และดิน
โคลนถลม
3.4.3 การปฏิบัติตนหลังเกิดอุทกภัย และ
ดินโคลนถลม

4.1 ความหมายของไฟปา
1. บอกความหมายของไฟปา
- ความหมายของไฟปา
4.2 ลักษณะการเกิดไฟปา
2. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิดไฟปา 4.2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดไฟปา
4.2.2 ชนิดของไฟปา
3. บอกชนิดของไฟปา
4. บอกผลกระทบที่เกิดจากไฟปา
4.2.3 ผลกระทบที่เกิดจากไฟปา
5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบทีเ่ กิด 4.2.4 ฤดูกาลการเกิดไฟปาในแตละพื้นที่
จากไฟปา
ของประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ในโลก
6. บอกฤดูกาลการเกิดไฟปาในแตละ
พื้นที่ของประเทศไทยและประเทศ
ตาง ๆ ในโลก
4.3 สถานการณไฟปา
7. อธิบายสถานการณไฟปาในประเทศ 4.3.1 สถานการณไฟปาในประเทศไทย
ไทยและประเทศตาง ๆ ในโลก
และประเทศตาง ๆ ในโลก
8. วิเคราะหเปรียบเทียบสถิติการเกิด 4.3.2 สถิติการเกิดไฟปาของประเทศตาง ๆ
ไฟปาของประเทศตาง ๆ ในโลกและ
ในโลก
คาดคะเนการเกิดไฟปาในอนาคต

15

ที่

5

หัวเรื่อง

หมวกควัน

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

4.4 แนวทางการปองกันและการแกไข
9. บอกวิธีการเตรียมความพรอมรับ
ปญหาผลกระทบที่เกิดจากไฟปา
สถานการณการเกิดไฟปา
4.4.1 การเตรียมความพรอมรับสถานการณ
10. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดไฟปา การเกิดไฟปา
11. บอกวิธีการปฏิบัติตนหลังเกิดไฟปา 4.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดไฟปา
11. เสนอแนวทางการปองกันและการ 4.4.3 การปฏิบัติตนหลังเกิดไฟปา
แกไขปญหาผลกระทบทีเ่ กิดจากไฟปา
5.1 ความหมายของหมอกควัน
1. บอกความหมายของหมอกควัน
- ความหมายของหมอกควัน
5.2 ลักษณะการเกิดหมอกควัน
2. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิด
5.2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดหมอกควัน
หมอกควัน
5.2.2 ผลกระทบที่เกิดจากหมอกควัน
3. บอกผลกระทบที่เกิดจากหมอกควัน 5.2.3 พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากหมอก
4. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบทีเ่ กิด ควันในประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ใน
โลก
จากหมอกควัน
5. บอกพื้นที่พื้นที่ที่ไดรบั ผลกระทบ
จากหมอกควันในประเทศไทยและ
ประเทศตาง ๆ ในโลก
5.3 สถานการณหมอกควัน
6. บอกสถานการณหมอกควัน
5.3.1 สถานการณหมอกควันในประเทศ
ในประเทศไทย และประเทศตาง ๆ
ไทยและประเทศตาง ๆ ในโลก
ในโลก
5.3.2 สถิติการเกิดหมอกควันในประเทศ
7. วิเคราะหเปรียบเทียบสถิติการเกิด ไทยและประเทศตาง ๆ ในโลก
หมอกควันในประเทศไทยและประเทศ
ตาง ๆ ในโลกและคาดคะเนการเกิด
หมอกควันในอนาคต
5.4 แนวทางการปองกันและการแกไข
ปญหาผลกระทบที่เกิดจากแผนดินไหว
8. บอกวิธีการเตรียมความพรอมรับ
5.4.1 การเตรียมความพรอมรับสถานการณ
สถานการณการเกิดหมอกควัน
การเกิดหมอกควัน
9. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดหมอก
5.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดหมอกควัน
ควัน
5.4.3 การปฏิบัติตนหลังเกิดหมอกควัน

เวลา
(ชั่วโมง)

15

ที่

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

เวลา
(ชั่วโมง)

10. บอกวิธีการปฏิบัติตนหลังเกิด
หมอกควัน
11. เสนอแนวทางการปองกันและการ
แกไขปญหาผลกระทบทีเ่ กิดจากหมอก
ควัน
6

แผนดินไหว
1. อธิบายความหมายของแผนดินไหว

2. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิด
แผนดินไหว
3. บอกผลกระทบที่เกิดจาก
แผนดินไหว
4. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบทีเ่ กิด
จากแผนดินไหว
5. บอกพื้นทีเ่ สี่ยงภัย
ตอการเกิดแผนดินไหวในประเทศไทย
และประเทศตาง ๆ ในโลก
6. บอกสถานการณแผนดินไหว
ในประเทศไทย และประเทศตาง ๆ
ในโลก
7. วิเคราะหเปรียบเทียบสถิติการเกิด
แผนดินไหวของประเทศไทยและ
ประเทศตาง ๆ ในโลกและคาดคะเน
การเกิดแผนดินไหวในอนาคต

8. บอกวิธีการเตรียมความพรอมรับ
สถานการณการเกิดแผนดินไหว
9. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิด
แผนดินไหว

6.1 ความหมายของแผนดินไหว
- ความหมายของแผนดินไหว
6.2 ลักษณะการเกิดแผนดินไหว
6.2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดแผนดินไหว
6.2.2 ผลกระทบที่เกิดจากแผนดินไหว
6.2.3 พื้นที่เสี่ยงภัย
ตอการเกิดแผนดินไหวในประเทศไทยและ
ประเทศตาง ๆ ในโลก

6.3 สถานการณแผนดินไหว
6.3.1 สถานการณแผนดินไหวในประเทศ
ไทยและประเทศตาง ๆ ในโลก
6.3.2 สถิติการเกิดแผนดินไหวของประเทศ
ไทยและประเทศตาง ๆ ในโลก

6.4 แนวทางการปองกันและการแกไข
ปญหาผลกระทบที่เกิดจากแผนดินไหว
6.4.1 การเตรียมความพรอมรับ
สถานการณการเกิดแผนดินไหว
6.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดแผนดินไหว
6.4.3 การปฏิบัติตนหลังเกิดแผนดินไหว

15

ที่

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

เวลา
(ชั่วโมง)

10. บอกวิธีการปฏิบัติตนหลังเกิด
แผนดินไหว
11. เสนอแนวทางการปองกันและการ
แกไขปญหาผลกระทบทีเ่ กิดจาก
แผนดินไหว
7

สึนามิ
1. บอกความหมายของสึนามิ
2. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิด
สึนามิ
3. บอกสัญญาณบอกเหตุกอนเกิด
สึนามิ
4. บอกผลกระทบที่เกิดจากสึนามิ
5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบทีเ่ กิด
จากสึนามิ
6. บอกพื้นทีเ่ สี่ยงภัย
ตอการเกิดสึนามิในประเทศไทยและ
ประเทศตาง ๆ ในโลก
7. บอกสถานการณสึนามิในประเทศ
ไทย และประเทศตาง ๆ ในโลก
8. วิเคราะหเปรียบเทียบสถิติการเกิด
สึนามิของประเทศตาง ๆ ในโลกและ
คาดคะเนการเกิดสึนามิในอนาคต

9. บอกวิธีการเตรียมความพรอมรับ
สถานการณการเกิดสึนามิ
10. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดสึนามิ
11. บอกวิธีการปฏิบัติตนหลังเกิดสึนา
มิ

7.1 ความหมายของสึนามิ
- ความหมายของสึนามิ
7.2 ลักษณะการเกิดสึนามิ
7.2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดสึนามิ
7.2.2 สัญญาณบอกเหตุกอนเกิดสึนามิ
7.2.3 ผลกระทบที่เกิดจากสึนามิ
7.2.4 พื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดสึนามิใน
ประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ในโลก

7.3 สถานการณสึนามิ
7.3.1 สถานการณสึนามิในประเทศไทย
และประเทศตาง ๆ ในโลก
6.3.2 สถิติการเกิดสึนามิของประเทศไทย
และประเทศตาง ๆ ในโลก
7.4 แนวทางการปองกันและการแกไข
ปญหาผลกระทบที่เกิดจากสึนามิ
7.4.1 การเตรียมความพรอมรับสถานการณ
การเกิดสึนามิ
7.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดสึนามิ
7.4.3 การปฏิบัติตนหลังเกิดสึนามิ

15

ที่

8

หัวเรื่อง

บุคลากร
และหนวย
งานที่
เกี่ยวของ
กับการให
ความชวย
เหลือการ
ประสบภัย
ธรรมชาติ

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

11. เสนอแนวทางการปองกันและการ
แกไขปญหาผลกระทบทีเ่ กิดจากสึนามิ
12. ระบุบุคลากรที่เกี่ยวของกับการให
ความชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ
ตาง ๆ
13. ระบุหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
ใหความชวยเหลือผูประสบภัย
ธรรมชาติตาง ๆ

8.1 บุคลากรที่เกี่ยวของกับการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติตาง ๆ
8.2 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติตาง ๆ

เวลา
(ชั่วโมง)

5

คำอธิบำยรำยวิชำ สค12024 ประวัติศำสตร์ ชำติไทย จำนวน 2 หน่ วยกิต
ระดับประถมศึกษำ
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ระดับ
มี ความรู ้ ความเข้าใจ ตระหนักเกี่ ยวกับภู มิ ศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมื อง
การปกครองในท้องถิ่น ประเทศ นามาปรับใช้ในการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ เพื่อความมัน่ คงของชาติ
ศึกษำและฝึ กทักษะเกีย่ วกับเรื่ องต่ อไปนี้
ความภู มิ ใ จในความเป็ นชาติ ไ ทย พระมหากษัต ริ ย ์ไ ทยและบรรพบุ รุษ ในสมัย สุ โขทัย
มรดกทางวัฒนธรรมสมัยสุ โขทัย และเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สมัยสุ โขทัย
กำรจัดประสบกำรณ์ กำรเรียนรู้
ให้ผเู ้ รี ยนแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ จากการอภิปรายกลุ่ม การศึกษาจากเอกสารประกอบการเรี ยน
การทาใบงาน แบบบันทึกการเรี ยนรู ้ ศึกษาจากแหล่งการเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ ได้แก่ อินเทอร์ เน็ต / ผูร้ ู ้ ผูเ้ ชี่ยวชาญ
และสื่ อต่าง ๆ
กำรวัดและประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ความตั้งใจ ความสนใจ ความรับผิดชอบ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
การอภิปราย การเข้าร่ วมกิจกรรม ผลงาน ชิ้นงาน และแบบทดสอบ

รำยละเอียดคำอธิบำยรำยวิชำ สค12024 ประวัติศำสตร์ ชำติไทย จำนวน 2 หน่ วยกิต
ระดับประถมศึกษำ
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ระดับ
มี ความรู ้ ความเข้าใจ ตระหนักเกี่ ยวกับภู มิ ศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมื อง
การปกครองในท้องถิ่น ประเทศ นามาปรับใช้ในการดาเนิ นชีวิตและการประกอบอาชีพ เพื่อความมัน่ คงของชาติ
ที่

หัวเรื่ อง

ตัวชี้วดั

เนื้อหำ

1

ความภูมิใจใน
ความเป็ นชาติไทย

1. อธิบายความหมาย
ความเป็ นมา และความสาคัญ
ของสถาบันหลักของชาติ
2. บอกความเป็ นมาของชาติไทย
3. อธิบายเสรี ภาพในการนับถือ
ศาสนาของไทย
4. บอกและยกตัวอย่าง บุญคุณ
ของพระมหากษัตริ ยไ์ ทยตั้งแต่
สมัยสุ โขทัย อยุธยา ธนบุรี
และรัตนโกสิ นทร์

1. ความหมาย ความเป็ นมา และความสาคัญ
ของสถาบันหลักของชาติ

จำนวน
ชั่วโมง
6

2. ความเป็ นมาของชาติไทย
3. เสรี ภาพในการนับถือศาสนาของไทย

3
6

4. บุญคุณของพระมหากษัตริ ยไ์ ทยตั้งแต่
สมัยสุ โขทัย อยุธยา ธนบุรี และ
รัตนโกสิ นทร์
4.1 สมัยสุ โขทัย
4.2 สมัยอยุธยา
4.3 สมัยธนบุรี
4.4 สมัยรัตนโกสิ นทร์

15

ที่
2

3

หัวเรื่ อง
พระมหากษัตริ ย ์
ไทยและบรรพ
บุรุษในสมัย
สุ โขทัย

มรดกทาง
วัฒนธรรม
สมัยสุ โขทัย

ตัวชี้วดั
1. บอกชื่อพระมหากษัตริ ยไ์ ทย
ในสมัยสุ โขทัย
2. บอกพระราชประวัติและ
พระราชกรณี ยกิจ ที่สาคัญของ
พระมหากษัตริ ยไ์ ทย
ในสมัยสุ โขทัย
2.1 พ่อขุนศรี อินทราทิตย์
2.2 พ่อขุนรามคาแหงมหาราช
2.3 พระมหาธรรมราชาที่ 1
(พญาลิไท)
3. บอกวีรกรรมของบรรพบุรุษ
สมัยสุ โขทัย
1. บอก และยกตัวอย่าง
วัฒนธรรมสมัยสุ โขทัยได้อย่าง
น้อย 3 เรื่ อง
2. บอกแนวทางในการสื บสาน
วัฒนธรรมสมัยสุ โขทัย
3. แสดงความคิดเห็นในการสื บ
สานมรดกทางวัฒนธรรมสมัย
สุ โขทัยสู่ การปฏิบตั ิได้
อย่างน้อย 1 เรื่ อง

เนื้อหำ
1. พระมหากษัตริ ยไ์ ทยในสมัยสุ โขทัย

จำนวน
ชั่วโมง
10

2. พระราชประวัติและพระราชกรณี ยกิจ
ที่สาคัญของพระมหากษัตริ ยส์ มัยสุ โขทัย
2.1 พ่อขุนศรี อินทราทิตย์
2.2 พ่อขุนรามคาแหงมหาราช
2.3 พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท)

3. วีรกรรมของบรรพบุรุษสมัยสุ โขทัย
3.1 พ่อขุนผาเมือง
1. มรดกทางวัฒนธรรมสมัยสุ โขทัย
1.1 ประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ
1.2 พนมเบี้ย พนมหมาก พนมดอกไม้
1.3 ลายสื อไทย
1.4 ไตรภูมิพระร่ วง
1.5 เครื่ องสังคโลก
1.6 ประเพณี กิน 4 ถ้วย (ไข่กบ นกปล่อย
มะลิลอย อ้ายตื้อ)
1.7 ดนตรี ไทยและดนตรี พ้ืนบ้าน
สมัยสุ โขทัย
1.8 สถาปั ตยกรรมและประติมากรรม
สมัยสุ โขทัย
1) เจดียส์ มัยสุ โขทัย
2) พระพุทธรู ปสมัยสุ โขทัย
2. แนวทางในการสื บสานมรดก
ทางวัฒนธรรมสมัยสุ โขทัย

30

ที่
4

หัวเรื่ อง

ตัวชี้วดั

เหตุการณ์ทาง
1. อธิบายวิธีบริ หารจัดการน้ า
ประวัติศาสตร์สมัย
สมัยสุ โขทัย
สุ โขทัย
2. ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้
การอยูก่ บั น้ าในสมัยโบราณกับ
ชีวติ ประจาวัน

จำนวน
ชั่วโมง
1. ความเป็ นมาของประวัติศาสตร์การบริ หาร 10
จัดการน้ า
2. การอยูก่ บั น้ าสมัยโบราณ
เนื้อหำ

คำอธิบำยรำยวิชำ สค22020 ประวัติศำสตร์ ชำติไทย จำนวน 3 หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้ น
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ระดับ
มีความรู ้ ความเข้าใจ ตระหนักเกี่ ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง
การปกครอง ในทวีปเอเชีย และนามาปรับใช้ในการดาเนินชีวติ เพื่อความมัน่ คงของชาติ
กำรศึกษำและฝึ กทักษะเกีย่ วกับเรื่ องต่ อไปนี้
ความภูมิใจในความเป็ นไทย มรดกไทยสมัยกรุ งศรี อยุธยาและกรุ งธนบุรี บทเรี ยนจาก
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ในสมัยกรุ งศรี อยุธยาและกรุ งธนบุรี และความสัมพันธ์กบั ต่างประเทศในสมัย
กรุ งศรี อยุธยาและกรุ งธนบุรี
กำรจัดประสบกำรณ์ กำรเรี ยนรู้
เน้ น ให้ ผู ้เ รี ย นแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ จ ากการอภิ ป ลายกลุ่ ม ศึ ก ษาจากใบความรู ้ เอกสาร
ประกอบการเรี ย นการสอน และเอกสารที่ เกี่ ย วข้อง ศึ ก ษาจากอิ นเทอร์ เน็ ต ผูร้ ู ้ ผูเ้ ชี่ ย วชาญ สื่ อวีดีท ศั น์
การทาใบงาน การทาแบบทดสอบ เรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง การรายงาน การศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ ประสบการณ์ ตรง
โดยใช้สถานการณ์จริ ง และฝึ กปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ชาติไทย
กำรวัดและประเมินผล
จากสภาพจริ ง จากการสังเกต การอภิปราย การสัมภาษณ์ ผลการปฏิบตั ิงาน การมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ความสนใจในกระบวนการเรี ยนรู ้ ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน แบบทดสอบ

รำยละเอียดคำอธิบำยรำยวิชำ สค22020 ประวัติศำสตร์ ชำติไทย จำนวน 3 หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้ น
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ระดับ
มีความรู ้ ความเข้าใจ ตระหนักเกี่ ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง
การปกครอง ในทวีปเอเชีย และนามาปรับใช้ในการดาเนินชีวติ เพื่อความมัน่ คงของชาติ
ที่

หัวเรื่ อง

1. ความภูมิใจใน
ความเป็ นไทย

ตัวชี้วดั
1. อธิบายความหมายของชาติ
2. อธิบายความเป็ นมาของ
ชนชาติไทย
3. บอกพระปรี ชาสามารถของ
พระมหากษัตริ ยไ์ ทยกับ
การรวมชาติ

เนื้อหำ

1. สถาบันหลักของชาติ
1.1 สถาบันชาติ
1.1.1 ความหมายของชาติ
1.1.2 ความเป็ นมาของชนชาติไทย
1.1.3 การรวมชาติไทยเป็ นปึ กแผ่น
1.1.4 บทบาทของพระมหากษัตริ ย ์
ไทยในการรวมชาติ
4. อธิบายประวัติความเป็ นมาของ
1.2 สถาบันศาสนา
ศาสนาพุทธ คริ สต์ และอิสลาม
1.2.1 ศาสนาพุทธ
5. อธิบายความสาคัญของสถาบัน
1.2.2 ศาสนาคริ สต์
ศาสนา
1.2.3 ศาสนาอิสลาม
6. ระบุบทบาท และความสาคัญของ
1.3 สถาบันพระมหากษัตริ ย ์
สถาบันพระมหากษัตริ ย ์
1.3.1 บทบาทและความสาคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริ ย ์
1.3.2 พระปรี ชาสามารถของ
พระมหากษัตริ ยไ์ ทย
1.3.3 สถาบันพระมหากษัตริ ยค์ ือ
ศูนย์รวมใจของคนในชาติ
7. อธิบายบุญคุณของ
2. บุญคุณของแผ่นดิน
พระมหากษัตริ ยไ์ ทยในอดีต
2.1 บุญคุณของพระมหากษัตริ ยไ์ ทย
ตั้งแต่สมัยกรุ งสุ โขทัย กรุ งศรี อยุธยา
กรุ งธนบุรี และกรุ งรัตนโกสิ นทร์

จำนวน
(ชั่วโมง)
60

ที่

หัวเรื่ อง

2. มรดกไทยสมัย
กรุ งศรี อยุธยา
และกรุ งธนบุรี

ตัวชี้วดั

เนื้อหำ

2.2 พระมหากษัตริ ยไ์ ทยในสมัยกรุ งศรี
อยุธยาและกรุ งธนบุรี
2.2.1 รายนามพระมหากษัตริ ย ์
ในสมัยกรุ งศรี อยุธยา
2.2.2 รายนามพระมหากษัตริ ย ์
ในสมัยกรุ งธนบุรี
8. บอกพระปรี ชาสามารถ คุณงาม
2.3 วีรกษัตริ ยไ์ ทยสมัยกรุ งศรี อยุธยา
ความดี และวีรกรรม ของ
2.3.1 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
(สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง)
(สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง)
2.3.2 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
2.3.3 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
2.3.4 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2.4 วีรกษัตริ ยไ์ ทยสมัยกรุ งธนบุรี
สมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช
2.4.1 สมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช
9. บอกคุณงามความดีของสมเด็จ
2.5 วีรบุรุษและวีรสตรี ไทยในสมัยกรุ ง
พระสุ ริโยทัย พระสุ พรรณกัลยา
ศรี อยุธยาและกรุ งธนบุรี
ขุนรองปลัดชู ชาวบ้านบางระจัน
2.5.1 สมัยกรุ งศรี อยุธยา
และพระยาพิชยั ดาบหัก
1) สมเด็จพระสุ ริโยทัย
2) พระสุ พรรณกัลยา
3) ขุนรองปลัดชู
4) ชาวบ้านบางระจัน
2.5.2 สมัยกรุ งธนบุรี
1) พระยาพิชยั ดาบหัก
1. อธิบายความหมาย/นิยาม
1. ความหมาย/นิยาม “มรดกไทย”
“มรดกไทย”
2. ประเพณี ไทย
2. อธิบายถึงคุณค่าของประเพณี ไทย
2.1 พระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารค
2.2 พระราชพิธีจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญ
2.3 ประเพณี สงกรานต์
2.4 ประเพณี ลงแขกทานา

จำนวน
(ชั่วโมง)

20

ที่

หัวเรื่ อง

ตัวชี้วดั

3. บอกเล่าวัฒนธรรมไทยสมัย
กรุ งศรี อยุธยา และกรุ งธนบุรี
การแต่งกาย การใช้ภาษา
อาหารไทย และการละเล่น
เป็ นต้น

4. ยกตัวอย่างวรรณกรรมในสมัย
กรุ งศรี อยุธยา และกรุ งธนบุรี

5. ระบุลกั ษณะเด่นของ
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม
ไทยในสมัยกรุ งศรี อยุธยา และ
กรุ งธนบุรี

6. อธิบายความภาคภูมิใจ
ในมรดกไทย

เนื้อหำ
2.5 ประเพณี เดือน 11 การแข่งเรื อ
2.6 ประเพณี เดือน 12 พิธีจองเปรี ยงตาม
ประทีป (ชักโคม)
3. วัฒนธรรมไทย
3.1 วัฒนธรรมการแต่งกาย
ในสมัยกรุ งศรี อยุธยา
3.2 ภาษาในสมัยกรุ งศรี อยุธยา
3.3 อาหารไทยสมัยกรุ งศรี อยุธยา
3.4 การละเล่นสมัยกรุ งศรี อยุธยาและ
กรุ งธนบุรี
4. ศิลปะไทย
4.1 วรรณกรรมสมัยกรุ งศรี อยุธยา
4.1.1 ลิลิตโองการแช่งน้ าหรื อ
ประกาศแช่งน้ าโคลงห้า
4.1.2 มหาชาติคาหลวง
4.1.3 ลิลิตยวนพ่าย
4.1.4 ลิลิตพระลอ
4.1.5 กาพย์มหาชาติ
4.1.6 หนังสื อจินดามณี
4.2 สถาปัตยกรรม
4.2.1 สถาปัตยกรรมสมัย
กรุ งศรี อยุธยา
4.2.2 สถาปัตยกรรมสมัยกรุ งธนบุรี
4.3 ประติมากรรม
4.3.1 ประติมากรรมสมัย
กรุ งศรี อยุธยา
5. การอนุรักษ์มรดกไทย

จำนวน
(ชั่วโมง)

ที่

หัวเรื่ อง

3. บทเรี ยนจาก
เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์
ในสมัยกรุ งศรี
อยุธยาและ
กรุ งธนบุรี
4. ความสัมพันธ์
กับต่างประเทศ
ในสมัยกรุ งศรี
อยุธยาและ
กรุ งธนบุรี

ตัวชี้วดั
7. ยกตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงถึง
ความภาคภูมิใจในมรดกไทย
อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง
1. เล่าเหตุการณ์ที่สาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ในสมัย
กรุ งศรี อยุธยา และกรุ งธนบุรี
2. เลือกแนวทางในการนาบทเรี ยน
จากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
ที่ได้มาปรับใช้ในการดาเนินชีวติ

เนื้อหำ

1. สงครามช้างเผือก
2. การเสี ยกรุ งศรี อยุธยา ครั้งที่ 1
3. สงครามยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช
4. การเสี ยกรุ งศรี อยุธยา ครั้งที่ 2
5. การกอบกูเ้ อกราชของสมเด็จ
พระเจ้าตากสิ นมหาราช
1. อธิ บายความสัมพันธ์กบั
1. ความสัมพันธ์กบั ต่างประเทศ
ต่างประเทศ ในสมัยกรุ งศรี
ในสมัยกรุ งศรี อยุธยา
อยุธยา และสมัยกรุ งธนบุรี
1.1 ความสัมพันธ์กบั รัฐเพื่อนบ้าน
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์
1.2 ความสัมพันธ์กบั ประเทศ
กับต่างประเทศ ในทวีปเอเชีย และ
ในทวีปเอเชีย
ทวีปยุโรปที่ส่งผลต่อความมัน่ คง
1.3 ความสัมพันธ์กบั ประเทศ
ของประเทศ
ในทวีปยุโรป (ชนชาติตะวันตก)
1) ด้านเศรษฐกิจ การค้า
2. ความสัมพันธ์กบั ต่างประเทศ
2) ด้านการเมืองการปกครอง
ในสมัยกรุ งธนบุรี
3) ด้านการทูต
2.1 ความสัมพันธ์กบั รัฐเพื่อนบ้าน
4) ด้านศาสนา และวัฒนธรรม
2.2 ความสัมพันธ์กบั ประเทศ
5) ด้านการศึกษา
ในทวีปยุโรป

จำนวน
(ชั่วโมง)

30

10

คำอธิบำยรำยวิชำ สค32034 ประวัติศำสตร์ ชำติไทย จำนวน 3 หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ระดับ
มีความรู ้ ความเข้าใจ ตระหนักเกี่ ยวกับภู มิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมื อง
การปกครองในโลก และนามาปรับใช้ในการดาเนินชีวิต เพื่อความมัน่ คงของชาติ
ศึกษำและฝึ กทักษะเกีย่ วกับ
ความภูมิใจในความเป็ นไทย การประยุกต์ใช้วธิ ีการทางประวัติศาสตร์ บุญคุณของแผ่นดิน
มรดกไทยสมัยรัตนโกสิ นทร์ และการเปลี่ยนแปลงของชาติไทยสมัยรัตนโกสิ นทร์
กำรจัดประสบกำรณ์ กำรเรี ยนรู้
การจัดกระบวนการการเรี ยนรู ้ ประวัติศาสตร์ ชาติไทย มุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนสร้ างองค์ความรู ้
เกิ ดจิ ตส านึ ก รั ก และภาคภู มิ ใ จในความเป็ นไทยที่ เกิ ดจากการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ จากการอภิ ป รายกลุ่ ม
การสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสื บค้นข้อมูล โดยใช้วิธีก ารทางประวัติศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู ้
การค้น คว้า อิ ส ระ การใช้ปั ญ หาเป็ นฐาน โครงงาน โครงการจากเอกสารหลัก ฐานทางประวัติ ศ าสตร์
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ สื่ อเทคโนโลยี และการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ตรงโดยใช้สถานการณ์หรื อเหตุการณ์จริ ง และ
จากแหล่งเรี ยนรู ้จากทางประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับชาติไทย
กำรวัดและประเมินผล
การสอบถาม การสั ม ภาษณ์ การประเมิ น ชิ้ น งาน การสั ง เกตพฤติ ก รรมการเรี ยนรู ้
การนาเสนอผลงาน การรายงาน การอภิปราย แบบบันทึกการเรี ยนรู ้ แบบรายงานตนเอง และแบบทดสอบ

รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา สค32034 ประวัติศาสตร์ชาติไทย จํานวน 3 หน่วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนร้รู ะดับ
มีความรู้ ความเขาใจ ตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร ประวั ติศาสตร เศรษฐศาสตร การเมือง การ
ปกครองในโลก และนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิต เพื่อความมั่นคงของชาติ
ที่

หัวเรื่อง

1. ความภูมิใจ
ในความเป็ นไทย

ตัวชี้วัด
1. อธิบายความหมาย
ความสําคัญของสถาบันหลัก
ของชาติ
2. อธิบายความเป็ นมาของ
ชนชาติไทย
3. บอกพระปรีชาสามารถ
ของพระมหากษัตริยไทย กับ
การรวมชาติ
4. อธิบายความสําคัญของ
สถาบันศาสนา

5. อธิบายความสําคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย
6. อธิบายและยกตัวอยาง ที่
แสดงถึงความภาคภูมิใจ ใน
ความเป็ นไทย
7. บอกบุญคุณของ
พระมหากษัตริยไทย

เนื้อหา
1. สถาบันหลักของชาติ
1.1 ชาติ
1.1.1 ความหมาย ความสําคัญ
ของชาติ
1.1.2 ความเป็ นมาของ
ชนชาติไทย
1.1.3 การรวมไทยเป็ นปึ กแผน
1.1.4 พระมหากษัตริยไทย
กับการรวมชาติ
2. ศาสนา
2.1 ศาสนาพุทธ
2.2 ศาสนาคริสต
2.3 ศาสนาอิสลาม
2.4 ศาสนาซิกส
2.5 ศาสนาฮินดู
3. พระมหากษัตริย
3.1 องคอุปถัมภของศาสนา 3.2
การปกครอง
3.3 การเสียสละ
3.4 พระปรีชาสามารถ
4. บทสรุปสถาบันพระมหากษัตริย
เป็ นศูนยรวมใจของคนในชาติ

จํานวน
(ชั่วโมง)
15

ที่

หัวเรื่อง

2. การประยุกตใชวิธีการ
ทางประวั ติศาสตร

3. พระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริยไทย
สมัยรัตนโกสินทร

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

ตัง้ แตสมัยสุโขทัย อยุธยา
ธนบุรี และรัตนโกสินทร์

5. บุญคุณของพระมหากษัตริยไทย
ต้ังแตสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี
และรัตนโกสินทร
5.1 สมัยสุโขทัย
5.2 สมัยอยุธยา
5.3 สมัยธนบุรี
5.4 สมัยรัตนโกสินทร
1. ความหมาย ความสําคัญและ
ประโยชนของวิธีการทาง
ประวั ติศาสตร
2. วิธีการทางประวั ติศาสตร
2.1 การกําหนดหัวเรื่องที่จะศึกษา/
การต้ังประเด็นที่จะศึกษา
2.2 การรวบรวมหลักฐาน/สืบคน
และรวบรวมขอมูล
2.3 การประเมินคาของหลักฐาน/
การวิเคราะหและตีความขอมูล
ทางประวั ติศาสตร
2.4 การวิเคราะห สังเคราะห และ
จัดหมวดหมูขอมูล
2.5 การเรียบเรียงและนําเสนอขอมูล
2.6 ตัวอยางการนําวิธีการทาง
ประวั ติศาสตรมาใชศึกษา
ประวั ติศาสตรไทย

1.อธิบายความหมาย
ความสําคัญ และประโยชน
ของวิธีการทางประวั ติศาสตร
2.อธิบายวิธีการทาง
ประวั ติศาสตร

3. ประยุกตใชวิธีการทาง
ประวั ติศาสตรในการศึกษา
เรือ่ งราวทางประวั ติศาสตร
ที่สนใจ
1. อธิบายพระราชกรณียกิจ
ของพระมหากษัตริยไทย
สมัยรัตนโกสินทร

1. พระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริยไทยสมัย
รัตนโกสินทร

จํานวน
(ชั่วโมง)

36

27

ที่

หัวเรื่อง

4. มรดกไทยสมัย
รัตนโกสินทร

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

2. อธิบายคุณประโยชน
ของบุคคลสำคัญที่มีตอ การ
พัฒนาชาติไทย
3. วิเคราะหคุณประโยชน
ของบุคคลส าคัญที่มีผลตอ
การพั ฒนาชาติไทย
4. เขียนบรรยายคุณคาที่ไดรับ
จากการศึกษาประวั ติศาสตร
ชาติไทย
1. อธิบายความหมายและ
ความสำคัญของมรดกไทย
2. ยกตัวอยางมรดกไทย
สมัยรัตนโกสินทร
ไดอยางนอย 3 เรื่อง

2. คุณประโยชนของบุคคลสำคัญ
2.1 กรมพระราชวั งบวร
มหาสุรสิงหนาท
2.2 ทาวสุรนารี
2.3 สมเด็จเจาพระยามหาศรีสุรยิ
วงศ (ชวง บุนนาค)
2.4 กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
2.5 กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ
2.6 พระยาอนุมานราชธน
1. ความหมายและความสำคัญของ
มรดกไทย
2. มรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร 2.1
ดานสถาปตยกรรม
2.2 ดานประติมากรรม
2.3 ดานจิตรกรรม
2.4 ดานวรรณกรรม
2.5 ดานดนตรี และนาฏศิลป์ 2.6
ดานประเพณี
2.7 ดานการแตงกายและอาหาร
2.8 ตัวอยางการมีสวนร่วม
การอนุรักษมรดกไทยสมัย
รัตนโกสินทร
3. มรดกไทยที่มีผลตอการพั ฒนา
ชาติไทย

3. วิเคราะหมรดกไทยสมัย
รัตนโกสินทรที่มีผลตอ การ
พัฒนาชาติไทย
4. อธิบายความหมาย
ความส าคัญของการอนุรักษ
มรดกไทย
5. ยกตัวอยางการมีสวนร่วม ใน
การอนุรักษมรดกไทย

4. การอนุรักษมรดกไทย

5. การมีสวนร่วมในการอนุรักษ
มรดกไทย

จํานวน
(ชั่วโมง)

24

ที่

หัวเรื่อง

5. การเปลี่ยนแปลงของ
ชาติไทยสมัย
รัตนโกสินทร

ตัวชี้วัด
1. วิเคราะหเหตุการณสําคัญ
ทางประวั ติศาสตรที่มีผลตอ
การพั ฒนาชาติไทย

2. อภิปรายและนําเสนอ
เหตุการณส าคัญทาง
ประวั ติศาสตรที่มีผลตอ
การพั ฒนาชาติไทย

เนื้อหา
1. เหตุการณสําคัญทางประวั ติศาสตร
ที่มีผลตอการพั ฒนาชาติไทย
1.1 การสถาปนาอาณาจักร
รัตนโกสินทร
1.2 สนธิสัญญาเบาวร่ งิ
1.3 การปฏิรปู การปกครองในสมัย
รัชกาลที่ 5
1.4 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
2475
1.5 ความเป็ นชาติไทยสมัย
จอมพล
ป. พิบูลสงคราม
2. ตัวอยางการวิเคราะหและอภิปราย
เหตุการณสําคัญทางประวั ติศาสตร
ที่มีผลตอการพั ฒนาชาติไทย

จำนวน
(ชั่วโมง)
18

คำอธิบำยรำยวิชำ สค12025 ลูกเสื อ กศน. จำนวน 2 หน่ วยกิต
ระดับประถมศึกษำ
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ระดับ
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ ตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง
การปกครองในท้องถิ่ น ประเทศ นามาปรับใช้ในการดาเนิ นชี วิต และการประกอบอาชี พ เพื่อความมัน่ คง
ของชาติ
2. มี ความรู ้ ความเข้าใจ เห็ นคุ ณค่า และสื บทอดศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่ น
และประเทศไทย
3. มีความรู ้ ความเข้าใจ ดาเนินชี วติ ตามวิถีประชาธิ ปไตย กฎหมายเบื้องต้น กฎระเบียบของ
ชุมชน สังคม และประเทศ
4. มีค วามรู ้ ความเข้าใจหลัก การพัฒ นาชุ มชน สังคม และวิเคราะห์ ข้อมูล ในการพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
ศึกษำและฝึ กทักษะเกีย่ วกับเรื่ องต่ อไปนี้
ลู ก เสื อกับ การพัฒ นา การลู ก เสื อไทย การลู ก เสื อโลก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของลู ก เสื อ
วินยั และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ลูกเสื อ กศน. กับการพัฒนา ลูกเสื อ กศน. กับจิตอาสาและการบริ การ
การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาชุ มชนและสังคม ทักษะลู กเสื อ ความปลอดภัยในการเข้าร่ วมกิจกรรมลู กเสื อ
การปฐมพยาบาล การเดิ นทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และชี วิตชาวค่ าย และการฝึ กปฏิ บ ตั ิ ก ารเดิ นทางไกล
อยูค่ ่ายพักแรม และชีวติ ชาวค่าย
กำรจัดประสบกำรณ์ กำรเรี ยนรู้
ศึกษาค้นคว้าจากตาราเอกสาร แหล่งการเรี ยนรู ้ในชุ มชน สื่ อเทคโนโลยี อินเทอร์ เน็ต และ
สื่ อที่หลากหลาย วิทยากร ผูร้ ู ้ ปราชญ์ชุมชน ผูท้ รงคุณวุฒิ จัดกลุ่มศึกษา ค้นคว้า อภิปราย แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ศึกษานอกสถานที่ นิ ทรรศการ สาธิ ต ฝึ กปฏิ บตั ิจริ งในพื้นที่ /ชุ มชน การฝึ กปฏิ บตั ิการเดิ นทางไกล อยู่ค่าย
พักแรม และชี วิตชาวค่าย จัดทาโครงงาน วางแผนและร่ วมกันศึกษาจัดทาโครงการ แก้ปัญหาจริ งในชุ มชน
การฝึ กปฏิบตั ิการเดินทางไกล อยูค่ ่ายพักแรม และชีวติ ชาวค่าย

กำรวัดและประเมินผล
สั ง เกตพฤติ ก รรมในการเรี ยนรู ้ การแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ ความสนใจ ความตั้ งใจ
ความรับ ผิดชอบ การปฏิ บตั ิจริ ง การปฏิ บ ตั ิ งานกลุ่ ม ความคิ ดเห็ นของเพื่ อน ๆ ในกลุ่ ม แฟ้ ม สะสมงาน
ใบงาน ชิ้นงาน ผลงาน แบบทดสอบ ผลการฝึ กปฏิบตั ิการเดินทางไกล อยูค่ ่ายพักแรม และชีวติ ชาวค่าย

รำยละเอียดคำอธิบำยรำยวิชำ สค12025 ลูกเสื อ กศน. จำนวน 2 หน่ วยกิต
ระดับประถมศึกษำ
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ระดับ
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ ตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง
การปกครองในท้องถิ่ น ประเทศ นามาปรับใช้ในการดาเนิ นชี วิต และการประกอบอาชี พ เพื่อความมัน่ คง
ของชาติ
2. มี ความรู ้ ความเข้าใจ เห็ นคุ ณค่า และสื บทอดศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่ น
และประเทศไทย
3. มีความรู ้ ความเข้าใจ ดาเนิ นชี วิตตามวิถีประชาธิ ปไตย กฎหมายเบื้ องต้น กฎระเบี ยบ
ของชุมชน สังคม และประเทศ
4. มีค วามรู ้ ความเข้าใจหลัก การพัฒ นาชุ มชน สังคม และวิเคราะห์ ข้อมูล ในการพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
จำนวน
ที่
หัวเรื่ อง
ตัวชี้วดั
เนื้อหำ
ชั่วโมง
1 ลูกเสื อ
1. อธิบายสาระสาคัญ
1. สาระสาคัญของการลูกเสื อ
2
กับการพัฒนา
ของการลูกเสื อ
1.1 วัตถุ ประสงค์ของการพัฒ นา
ลูกเสื อ
1.2 หลักการสาคัญของการลูกเสื อ
2. อธิบายความสาคัญ
2. ความสาคัญของการลูกเสื อ
ของการลูกเสื อกับ
กับการพัฒนา
การพัฒนา
2.1 การพัฒนาตนเอง
2.2 ก าร พั ฒ น าสั ม พั น ธ ภ าพ
ระหว่างบุคคล
2.3 การพัฒนาสัมพันธภาพภายใน
ชุมชนและสังคม
3. ยกตัวอย่างความเป็ น
3. ความเป็ นพลเมืองดีของลูกเสื อ
พลเมืองดีของลูกเสื อ

ที่

หัวเรื่ อง

2 การลูกเสื อไทย

ตัวชี้วดั

เนื้อหำ

1. อธิบายประวัติลูกเสื อไทย 1. ประวัติลูกเสื อไทย
1.1 พระราชประวัติของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั
1.2 กาเนิดลูกเสื อไทย
2. อธิ บายความรู ้ทวั่ ไป
2. ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับคณะลูกเสื อ
เกี่ยวกับคณะลูกเสื อ
แห่งชาติ
แห่งชาติ
3 การลูกเสื อโลก
1. อธิ บายประวัติผใู ้ ห้กาเนิด 1. ประวัติผใู ้ ห้กาเนิดลูกเสื อโลก
ลูกเสื อโลก
2. อธิบายความสาคัญของ 2. องค์การลูกเสื อโลก
องค์การลูกเสื อโลก
4 คุณธรรม
1. อธิบายคาปฏิญาณ กฎ
1. คาปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของ
จริ ยธรรม
และคติพจน์ของลูกเสื อ
ลูกเสื อ
ของลูกเสื อ
2. อธิบายคุณธรรม
2. คุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรมจากคาปฏิญาณ
จากคาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อ
และกฎของลูกเสื อ
5 วินยั และ
1. อธิบายความหมาย และ 1. วินยั และความเป็ นระเบียบ
ความเป็ นระเบียบ ความสาคัญของวินยั และ เรี ยบร้อย
เรี ยบร้อย
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
1.1 ความหมายของวินยั
และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
1.2 ความสาคัญของวินยั และ
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
2. อธิบายผลกระทบจาก
2. ผลกระทบจากการขาดวินยั และ
การขาดวินยั และการขาด การขาดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
3. ยกตัวอย่างแนวทางการ 3. แนวทางการเสริ มสร้างวินยั และ
เสริ มสร้างวินยั และความ ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย

จำนวน
ชั่วโมง
1

1

2

2

ที่

หัวเรื่ อง

6 ลูกเสื อ กศน. กับ
การพัฒนา

ตัวชี้วดั

เนื้อหำ

1. อธิบายความเป็ นมา และ 1. ลูกเสื อ กศน.
ความสาคัญของลูกเสื อ กศน. 1.1 ความเป็ นมาของลูกเสื อ กศน.
1.2 ความสาคัญของลูกเสื อ กศน.
2. อธิบายลูกเสื อ กศน.
2. ลูกเสื อ กศน. กับการพัฒนา
กับการพัฒนาตนเอง
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม
3. อธิบายบทบาทหน้าที่
3. บทบาทหน้าที่ของลูกเสื อ กศน.
ของลูกเสื อ กศน. ที่มีต่อ
ที่มีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน
สังคม
และสังคม
7 ลูกเสื อ กศน.
1. อธิบายความหมาย และ 1. จิตอาสา และการบริ การ
กับจิตอาสา และ ความสาคัญของจิตอาสา
1.1 ความหมาย และความสาคัญ
การบริ การ
และการบริ การ
ของจิตอาสา
1.2 ความหมาย และความสาคัญ
ของการบริ การ
2. อธิบายหลักการของ
2. หลักการของจิตอาสา และ
จิตอาสา และการบริ การ
การบริ การ
2.1 หลักการของจิตอาสา
2.2 หลักการของการบริ การ
3. อธิบายและนาเสนอ
3. วิธีการปฏิบตั ิตนในฐานะลูกเสื อ
วิธีการปฏิบตั ิตนในฐานะ กศน. เพื่อเป็ นจิตอาสา และ
ลูกเสื อ กศน. เพื่อเป็ น
การบริ การ
จิตอาสา และการบริ การ
8 การเขียนโครงการ 1. อธิบายความหมาย และ 1. โครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและ
เพื่อพัฒนาชุมชน ความสาคัญของโครงการ สังคม
และสังคม
1.1 ความหมายของโครงการ
1.2 ความสาคัญของโครงการ
2. อธิบายลักษณะของ
2. ลักษณะของโครงการ
โครงการ

จำนวน
ชั่วโมง
2

5

10

ที่

หัวเรื่ อง

9 ทักษะลูกเสื อ

ตัวชี้วดั
3. อธิบายองค์ประกอบ
ของโครงการ
4. เขียนโครงการตาม
ขั้นตอนการเขียนโครงการ
5. อธิบายขั้นตอนการ
ดาเนินงานตามโครงการ
6. อภิปรายและสรุ ปรายงาน
ผลการดาเนินงานโครงการ
เพื่อการนาเสนอ
1. อธิบายความหมาย
และความสาคัญของ
แผนที่ - เข็มทิศ

2. อธิบายวิธีการใช้เข็มทิศ

3. อธิบายความหมาย และ
ความสาคัญของเงื่อนเชือก

10 ความปลอดภัย
ในการเข้าร่ วม
กิจกรรมลูกเสื อ

4. ผูกเงื่อนเชือกได้ถูกต้อง
1. อธิบายความหมาย และ
ความสาคัญของความ
ปลอดภัยในการเข้าร่ วม
กิจกรรมลูกเสื อ

เนื้อหำ

จำนวน
ชั่วโมง

3. องค์ประกอบของโครงการ
4. ขั้นตอนการเขียนโครงการ
5. การดาเนินงานตามโครงการ
6. การสรุ ปรายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการเพื่อการนาเสนอ
1. แผนที่ - เข็มทิศ
1.1 ความหมาย และความสาคัญ
ของแผนที่
1.2 ความหมาย และความสาคัญ
ของเข็มทิศ
2. วิธีการใช้แผนที่ – เข็มทิศ
2.1 วิธีการใช้แผนที่
2.2 วิธีการใช้เข็มทิศ
3. เงื่อนเชือก
3.1 ความหมายของเงื่อนเชือก
3.2 ความสาคัญของเงื่อนเชือก
3.3 การผูกเงื่อนเชือก
1. ความปลอดภัยในการเข้าร่ วม
กิจกรรมลูกเสื อ
1.1 ความหมายของความ
ปลอดภัยในการเข้าร่ วมกิจกรรม
ลูกเสื อ
1.2 ความสาคัญของความ
ปลอดภัยในการเข้าร่ วมกิจกรรม
ลูกเสื อ

3

3

ที่

หัวเรื่ อง

11 การปฐมพยาบาล

12 การเดินทางไกล
อยูค่ ่ายพักแรม
และชีวติ ชาวค่าย

ตัวชี้วดั
2. อธิ บายและยกตัวอย่าง
การเฝ้าระวังเบื้องต้นในการ
เข้าร่ วมกิจกรรมลูกเสื อ
3. สาธิตสถานการณ์
การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ
ความไม่ปลอดภัยในการ
เข้าร่ วมกิจกรรมลูกเสื อ
4. อธิ บ ายและยกตัว อย่ า ง
การป ฏิ บั ติ ต น ตาม ห ลั ก
ความปลอดภัย
1. อธิบายความหมาย
และความจาเป็ นของการ
ปฐมพยาบาล

2. อธิบายและยกตัวอย่าง
วิธีการปฐมพยาบาลกรณี
ต่าง ๆ
3. อธิบายการวัดสัญญาณชีพ
และการประเมินเบื้องต้น
1. อธิบายความหมาย
วัตถุประสงค์ และหลักการ
ของการเดินทางไกล

เนื้อหำ

จำนวน
ชั่วโมง

2. การเฝ้าระวังเบื้องต้นในการ
เข้าร่ วมกิจกรรมลูกเสื อ
3. การช่ ว ยเหลื อ เมื่ อ เกิ ด เหตุ ค วาม
ไม่ปลอดภัยในการเข้าร่ วมกิ จกรรม
ลูกเสื อ
4. การปฏิ บ ั ติ ต นตามหลั ก ความ
ปลอดภัย
1. การปฐมพยาบาล
1.1 ความหมายของการ
ปฐมพยาบาล
1.2 ความจาเป็ นของการ
ปฐมพยาบาล
2. วิธีการปฐมพยาบาลกรณี ต่าง ๆ

3. การวัดสัญญาณชีพและการ
ประเมินเบื้องต้น
1. การเดินทางไกล
1.1 ความหมายของการเดิน
ทางไกล
1.2 วัตถุประสงค์ของการเดิน
ทางไกล
1.3 หลักการของการเดินทางไกล
2. อธิบายและสาธิต
1.4 การบรรจุเครื่ องหลังสาหรับ
การบรรจุเครื่ องหลังสาหรับ การเดินทางไกล
การเดินทางไกล

6

3

ที่

หัวเรื่ อง

13 การฝึ กปฏิบตั ิการ
เดินทางไกล
อยูค่ ่ายพักแรม
และชีวติ ชาวค่าย

ตัวชี้วดั

เนื้อหำ

3. อธิบายความหมาย
2. การอยูค่ ่ายพักแรม
วัตถุประสงค์ และหลักการ
2.1 ความหมายของการอยูค่ ่าย
ของการอยูค่ ่ายพักแรม
พักแรม
2.2 วัตถุประสงค์ของการอยูค่ ่าย
พักแรม
2.3 หลักการของการอยูค่ ่าย
พักแรม
4. อธิ บายและยกตัวอย่าง
3. ชีวติ ชาวค่าย
ชีวติ ชาวค่าย
3.1 เครื่ องมือ และเครื่ องใช้
ที่จาเป็ นสาหรับชีวติ ชาวค่าย
3.2 การสร้างครัวชาวค่าย
3.3 การสร้างเตาประเภทต่าง ๆ
3.4 การประกอบอาหาร
แบบชาวค่าย
3.5 การกางเต็นท์ และการเก็บ
เต็นท์ชนิดต่าง ๆ
5. อธิบายและสาธิต
4. วิธีการจัดการค่ายพักแรม
วิธีการจัดการค่ายพักแรม
4.1 การวางผังค่ายพักแรม
4.2 การสุ ขาภิบาลในค่ายพักแรม
1. วางแผนและปฏิบตั ิ
กิจกรรมกำรเดินทำงไกล
กิจกรรมการเดินทางไกล อยู่ค่ำยพักแรม และชี วติ ชำวค่ ำย
อยูค่ ่ายพักแรม และชีวติ
1. กิจกรรมเสริ มสร้างคุณธรรม และ
ชาวค่าย ทุกกิจกรรม
อุดมการณ์ลูกเสื อ
2. ใช้ชีวติ ชาวค่ายร่ วมกับ 2. กิจกรรมสร้างค่ายพักแรม
ผูอ้ ื่นในค่ายพักแรมได้อย่าง 3. กิจกรรมชีวิตชาวค่าย
สนุกสนานและมีความสุ ข 4. กิจกรรมฝึ กทักษะลูกเสื อ
5. กิจกรรมกลางแจ้ง
6. กิจกรรมนันทนาการ และชุมนุม
รอบกองไฟ
7. กิจกรรมนาเสนอผล

จำนวน
ชั่วโมง

40

ที่

หัวเรื่ อง

ตัวชี้วดั

เนื้อหำ
การดาเนินงาน ตามโครงการที่ได้
ดาเนินการมาก่อนการเข้าค่าย

จำนวน
ชั่วโมง

คำอธิบำยรำยวิชำ สค22021 ลูกเสื อ กศน. จำนวน 3 หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้ น
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ระดับ
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ ตระหนักเกี่ ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง
การปกครองในทวีปเอเชี ย และนามาปรับใช้ในการดาเนินชีวิต เพื่อความมัน่ คงของชาติ
2. มี ความรู ้ ความเข้าใจ เห็ นคุณค่า และสื บทอดศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ของประเทศ
ในทวีปเอเชีย
3. มี ค วามรู้ ความเข้า ใจ ด าเนิ น ชี วิ ต ตามวิ ถี ป ระชาธิ ป ไตย กฎระเบี ย บของประเทศ
เพื่อนบ้าน
4. มีความรู้ ความเข้าใจหลักการพัฒนาชุมชน สังคม สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูล และกาหนด
แนวทางการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุ มชน สังคม ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ ยนแปลงของเหตุการณ์
ปัจจุบนั
ศึกษำและฝึ กทักษะในเรื่ องต่ อไปนี้
ลู ก เสื อ กับ การพัฒ นา การลู ก เสื อ ไทย การลู ก เสื อ โลก คุ ณ ธรรม จริ ยธรรมของลู ก เสื อ
วินัย และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย ลูกเสื อ กศน. กับการพัฒนา ลูกเสื อ กศน. กับจิตอาสาและการบริ การ
การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาชุ มชนและสังคม ทักษะลูกเสื อ ความปลอดภัยในการเข้าร่ วมกิ จกรรมลูกเสื อ
การปฐมพยาบาล การเดิ น ทางไกล อยู่ค่ ายพัก แรม และชี วิต ชาวค่ าย และการฝึ กปฏิ บ ัติการเดิ น ทางไกล
อยูค่ ่ายพักแรม และชี วิตชาวค่าย
กำรจัดประสบกำรณ์ กำรเรี ยนรู้
ศึกษาค้นคว้าจากตาราเอกสาร แหล่งการเรี ยนรู ้ ในชุ มชน สื่ อเทคโนโลยี อินเทอร์ เน็ต และ
สื่ อที่หลากหลาย วิทยากร ผูร้ ู ้ ปราชญ์ชุมชน ผูท้ รงคุณวุฒิ จัดกลุ่มศึกษา ค้นคว้า อภิปราย แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้
ศึ ก ษานอกสถานที่ นิ ท รรศการ สาธิ ต ฝึ กปฏิ บ ัติ จ ริ งในพื้ น ที่ /ชุ ม ชน การฝึ กปฏิ บ ัติ ก ารเดิ น ทางไกล
อยูค่ ่ ายพักแรม และชี วิตชาวค่าย จัดทาโครงงาน วางแผนและร่ วมกันศึ กษาจัดทาโครงการ แก้ปั ญหาจริ ง
ในชุมชน การฝึ กปฏิบตั ิการเดินทางไกล อยูค่ ่ายพักแรม และชี วติ ชาวค่าย

กำรวัดและประเมินผล
สั ง เกตพฤติ ก รรมในการเรี ยนรู ้ การแลกเปลี่ ย น เรี ยนรู ้ ความสนใจ ความตั้ งใจ
ความรั บ ผิด ชอบ การปฏิ บ ตั ิ จริ ง การปฏิ บ ัติงานกลุ่ ม ความคิ ดเห็ น ของเพื่ อน ๆ ในกลุ่ ม แฟ้ มสะสมงาน
ใบงาน ชิ้นงาน ผลงาน แบบทดสอบ ผลการฝึ กปฏิบตั ิการเดินทางไกล อยูค่ ่ายพักแรม และชี วิตชาวค่าย

รำยละเอียดคำอธิบำยรำยวิชำ สค22021 ลูกเสื อ กศน. จำนวน 3 หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้ น
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ระดับ
1. มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักเกี่ ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง
การปกครองในทวีปเอเชี ย และนามาปรับใช้ในการดาเนิ นชี วิต เพื่อความมัน่ คงของชาติ
2. มีความรู ้ ความเข้าใจ เห็ นคุ ณค่า และสื บทอดศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ของประเทศ
ในทวีปเอเชีย
3. มีความรู้ ความเข้าใจ ดาเนินชีวติ ตามวิถีประชาธิ ปไตย กฎระเบียบของประเทศเพื่อนบ้าน
4. มีความรู ้ ความเข้าใจหลักการพัฒนาชุ มชน สังคม สามารถวิเคราะห์ ขอ้ มูล และกาหนด
แนวทางการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุ มชน สังคม ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ ยนแปลงของเหตุการณ์
ปัจจุบนั
จำนวน
ที่
หัวเรื่ อง
ตัวชี้วดั
เนื้อหำ
ชั่วโมง
1 ลูกเสื อ
1. อธิ บายสาระสาคัญของ 1. สาระสาคัญของการลูกเสื อ
2
กับการพัฒนา
การลูกเสื อ
1.1 วัตถุประสงค์ของการพัฒนา
ลูกเสื อ
1.2 หลักการสาคัญของการ
ลูกเสื อ
2. อธิ บายความสาคัญของ 2. ความสาคัญของการลูกเสื อกับ
การลูกเสื อกับการพัฒนา
การพัฒนา
2.1 การพัฒนาตนเอง
2.2 ก ารพั ฒ น าสั ม พั น ธ ภ าพ
ระหว่างบุคคล
2.3 การพัฒนาสัมพันธภาพ
ภายในชุมชนและสังคม
3. อภิปรายความเป็ น
3. ลูกเสื อกับการพัฒนาความเป็ น
พลเมืองดีในทัศนะของ
พลเมืองดี
ลูกเสื อ
3.1 ความหมายของพลเมืองดี
3.2 ความเป็ นพลเมืองดีในทัศนะ
ของการลูกเสื อ

ที่
2

3

4

หัวเรื่ อง
การลูกเสื อไทย

การลูกเสื อโลก

คุณธรรม
จริ ยธรรม
ของลูกเสื อ

ตัวชี้วดั

เนื้อหำ

1. อธิ บายประวัติลูกเสื อไทย 1. ประวัติลูกเสื อไทย
1.1 พระราชประวัติของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ ัว
1.2 กาเนิ ดลูกเสื อไทย
1.3 กิจการลูกเสื อไทยแต่ละยุค
2. อธิ บายความรู ้ ทวั่ ไป
2. ความรู ้ ทวั่ ไปเกี่ ยวกับคณะลูกเสื อ
เกี่ ยวกับคณะลูกเสื อ
แห่ งชาติ
แห่ งชาติ
2.1 คณะลูกเสื อแห่ งชาติ
2.2 การบริ หารงานของคณะลูกเสื อ
แห่งชาติ
2.3 การลูกเสื อในสถานศึกษา
1. อธิ บายประวัติผใู ้ ห้กาเนิ ด 1. ประวัติผใู ้ ห้กาเนิ ดลูกเสื อโลก
ลูกเสื อโลก
2. อธิ บายความสาคัญของ 2. องค์การลูกเสื อโลก
องค์การลูกเสื อโลก
3. อธิ บายความสัมพันธ์
3. ความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสื อไทย
ระหว่างการลูกเสื อไทยกับ กับลูกเสื อโลก
การลูกเสื อโลก
1. อธิ บายคาปฏิญาณ กฎ
1. คาปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของ
และคติพจน์ของลูกเสื อ
ลูกเสื อ
2. ระบุคุณธรรมและ
2. คุณธรรมและจริ ยธรรมจาก
จริ ยธรรมต่าง ๆ ที่เกิดจาก คาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อ
คาปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสื อ
3. ยกตัวอย่างการนา
3. การนาคาปฏิญาณ และกฎของ
คาปฏิญาณและกฎ
ลูกเสื อมาใช้ในชีวิตประจาวัน
ของลูกเสื อมาใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

จำนวน
ชั่วโมง
3

3

6

ที่
5

6

7

หัวเรื่ อง
วินยั และความ
เป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย

ตัวชี้วดั
1. อธิบายความหมาย และ
ความสาคัญของวินยั

2. อธิบายผลกระทบจาก
การขาดวินยั
3. ยกตัวอย่างแนวทางการ
เสริ มสร้างวินยั และความ
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
4. อธิ บายระบบหมู่ลูกเสื อ
5. อธิบายการพัฒนาภาวะ
ผูน้ า – ผูต้ าม
ลูกเสื อ กศน. กับ 1. อธิ บายความเป็ นมา และ
การพัฒนา
ความสาคัญของลูกเสื อ กศน.

ลูกเสื อ กศน.
กับจิตอาสา และ
การบริ การ

2. อธิ บายลูกเสื อ กศน. กับ
การพัฒนา
3. อธิ บายบทบาทหน้าที่
ของลูกเสื อ กศน. ที่มีต่อ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน
และสังคม
4. ระบุบทบาทหน้าที่ของ
ลูกเสื อ กศน. ที่มีต่อสถาบัน
หลักของชาติ
1. อธิบายความหมาย และ
ความสาคัญของจิตอาสา
และการบริ การ

เนื้อหำ
1. วินยั และความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย
1.1 ความหมายของวินยั และ
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
1.2 ความสาคัญของวินยั และ
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
2. ผลกระทบจากการขาดวินยั

จำนวน
ชั่วโมง
6

3. แนวทางการเสริ มสร้างวินยั และ
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
4. ระบบหมู่ลูกเสื อ
5. การพัฒนาภาวะผูน้ า - ผูต้ าม
1. ลูกเสื อ กศน.
1.1 ความเป็ นมาของลูกเสื อ กศน.
1.2 ความสาคัญของลูกเสื อ กศน.
2. ลูกเสื อ กศน. กับการพัฒนา

6

3. บทบาทหน้าที่ของลูกเสื อ กศน.
ที่มีต่อตนเอง ครอบครัว ชุ มชน
และสังคม
4. บทบาทหน้าที่ของลูกเสื อ กศน.
ที่มีต่อสถาบันหลักของชาติ
1. จิตอาสา และการบริ การ
1.1 ความหมายของจิตอาสา
1.2 ความสาคัญของจิตอาสา
1.3 ความหมายของการบริ การ

12

ที่

หัวเรื่ อง

ตัวชี้วดั
2. อธิบายหลักการของ
จิตอาสา และการบริ การ

8

การเขียน
โครงการเพื่อ
พัฒนาชุมชนและ
สังคม

3. เสนอผลการปฏิบตั ิตน
ในฐานะลูกเสื อ กศน.
เพื่อเป็ นจิตอาสา
และการให้บริ การ
อย่างน้อย 2 กิ จกรรม
4. ยกตัวอย่างกิ จกรรม
จิตอาสา และการให้บริ การ
ของลูกเสื อ กศน. อย่างน้อย
2 กิจกรรม
1. อธิ บายความหมาย
ความสาคัญของโครงการ

2. จาแนกลักษณะของ
โครงการ
3. ระบุองค์ประกอบของ
โครงการ
4. อธิ บายขั้นตอนการเขียน
โครงการ
5. บอกขั้นตอนการ
ดาเนินงานตามโครงการ
6. อภิปรายผลการ
ปฏิบตั ิงานตามโครงการ
และการเสนอผลการ
ดาเนินงาน

เนื้อหำ

จำนวน
ชั่วโมง

1.4 ความสาคัญของการบริ การ
2. หลักการของจิตอาสา และการ
บริ การ
2.1 หลักการของจิตอาสา
2.2 หลักการของการบริ การ
3. การปฏิบตั ิตนในฐานะลูกเสื อ
กศน. เพื่อเป็ นจิตอาสา และการ
ให้บริ การ

4. กิจกรรมจิตอาสา และการ
ให้บริ การของลูกเสื อ กศน.

1. การเขียนโครงการเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคม
1.1 ความหมายของโครงการ
1.2 ความสาคัญของโครงการ
2. ลักษณะของโครงการ
3. องค์ประกอบของโครงการ
4. ขั้นตอนการเขียนโครงการ
5. การดาเนินการตามโครงการ
6. การสรุ ปรายงานผล
การดาเนิ นงานโครงการ
เพื่อเสนอต่อที่ประชุ ม

12

ที่

หัวเรื่ อง

9

ทักษะลูกเสื อ

10 ความปลอดภัย
ในการเข้าร่ วม
กิจกรรมลูกเสื อ

ตัวชี้วดั

เนื้อหำ

1. อธิบายความหมายและ 1. แผนที่ - เข็มทิศ
ความสาคัญของแผนที่ –
1.1 ความหมาย และความสาคัญ
เข็มทิศ
ของแผนที่
2. อธิ บายส่ วนประกอบของ 1.2 ความหมาย และความสาคัญ
เข็มทิศ
ของเข็มทิศ
2. วิธีการใช้แผนที่ – เข็มทิศ
2.1 วิธีการใช้แผนที่
2.2 วิธีการใช้เข็มทิศ
3. อธิบายวิธีการใช้ Google 3. การใช้ Google Map
Map
4. อธิบายความหมายและ 4. เงื่อนเชื อกและการผูกแน่น
ความสาคัญของเงื่อนเชื อก
4.1 ความหมายของเงื่อนเชื อก
และการผูกแน่น
และการผูกแน่น
5. ผูกเงื่อนเชื อกและบอก
4.2 ความสาคัญของเงื่อนเชื อก
ชื่ อเงื่อนพร้อมประโยชน์
และการผูกแน่น
ของเงื่อนอย่างน้อย 5 เงื่อน
4.3 การผูกเงื่อนเชื อกและ
6. สาธิ ตวิธีการผูกเงื่ อน
การผูกแน่น
เชือก 1 วิธี
1. บอกความหมาย และ
1. ความปลอดภั ย ในการเข้ า ร่ วม
ความสาคัญของความ
กิจกรรมลูกเสื อ
ปลอดภัยในการเข้าร่ วม
1.1 ค ว าม ห ม า ย ข อ ง ค ว าม
กิจกรรมลูกเสื อ
ปลอดภัย ในการเข้ า ร่ วมกิ จ กรรม
ลูกเสื อ
1.2 ค ว าม ส าคั ญ ข อ ง ค ว า ม
ปลอดภัย ในการเข้ า ร่ วมกิ จ กรรม
ลูกเสื อ
2. บอกหลักการ วิธีการ
2. หลักการ วิธีการในการเฝ้าระวัง
เฝ้าระวังเบื้องต้น
เบื้องต้นในการเข้าร่ วมกิ จกรรม
ในการเข้าร่ วมกิ จกรรม
ลูกเสื อ
ลูกเสื อ

จำนวน
ชั่วโมง
6

6

ที่

หัวเรื่ อง

ตัวชี้วดั

เนื้อหำ

3. การช่ ว ยเหลื อ เมื่ อ เกิ ด เหตุ ค วาม
3. อธิ บ ายสถานการณ์ ห รื อ ไม่ปลอดภัยในการเข้าร่ วมกิ จกรรม
โ อ ก าส ที่ จ ะ เกิ ด ค ว า ม ลูกเสื อ
ไม่ปลอดภัยในการเข้าร่ วม 4. การปฏิ บัติ ต นตามหลั ก ความ
กิจกรรมลูกเสื อ
ปลอดภัย
11 การปฐมพยาบาล 1. อธิ บายความหมายและ 1. การปฐมพยาบาล
ความสาคัญของการปฐม
1.1 ความหมายของการปฐม
พยาบาล
พยาบาล
1.2 ความสาคัญของการปฐม
พยาบาล
1.3 หลักการของการปฐมพยาบาล
2. อธิ บายวิธีการปฐม
2. วิธีการปฐมพยาบาลกรณี ต่าง ๆ
พยาบาลกรณี ต่าง ๆ
2.1 อุบตั ิเหตุ
อย่างน้อย 3 วิธี
2.2 ภาวะการเจ็บป่ วยโดยปัจจุบนั
2.3 พิษแมลงสัตว์กดั ต่อย
2.4 ถูกทาร้าย
3. อธิบายวิธีการวัด
3. การวัดสัญญาณชี พ
สัญญาณชี พและ
และการประเมินเบื้องต้น
การประเมินเบื้องต้น
3.1 การวัดสัญญาณชีพ
3.2 การประเมินเบื้องต้น
4. สาธิตวิธีการช่ วยชี วิต
4. วิธีการช่ วยชี วิตขั้นพื้นฐาน
ขั้นพื้นฐาน
12 การเดินทางไกล 1. อธิบายความหมายของ 1. การเดินทางไกล
อยูค่ ่ายพักแรม
การเดินทางไกล
1.1 ความหมายของการเดิน
และชี วติ ชาวค่าย
ทางไกล
1.2 วัตถุประสงค์ของการเดิน
ทางไกล
1.3 หลักการของการเดินทางไกล
1.4 การบรรจุเครื่ องหลังสาหรับ
การเดินทางไกล

จำนวน
ชั่วโมง

12

6

ที่

หัวเรื่ อง

ตัวชี้วดั

เนื้อหำ

2. การอยูค่ ่ายพักแรม
2.1 ความหมายของการอยูค่ ่าย
พักแรม
2.2 วัตถุประสงค์ของการอยูค่ ่าย
พักแรม
2.3 หลักการของการอยูค่ ่าย
พักแรม
3. อธิบายการใช้เครื่ องมือ 3. ชี วิตชาวค่าย
สาหรับชี วิตชาวค่าย
3.1 เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ที่จาเป็ น
สาหรับชี วิตชาวค่าย
3.2 การสร้ างครัวชาวค่าย
3.3 การสร้ างเตาประเภทต่าง ๆ
3.4 การประกอบอาหาร
แบบชาวค่าย
3.5 การกางเต็นท์ และการเก็บ
เต็นท์ชนิ ดต่าง ๆ
4. อธิบายวิธีการจัดการ
4. วิธีการจัดการค่ายพักแรม
ค่ายพักแรม
4.1 การวางผังค่ายพักแรม
4.2 การสุขาภิบาลในค่ายพักแรม
13 การฝึ กปฏิบตั ิการ 1. วางแผนและปฏิบตั ิ
กิจกรรมกำรเดินทำงไกล
เดินทางไกล
กิจกรรมการเดิ นทางไกล
อยู่ค่ำยพักแรม และชี วติ ชำวค่ ำย
อยูค่ ่ายพักแรม
อยูค่ ่ายพักแรม และชี วิต
1. กิ จกรรมเสริ มสร้ างคุณธรรม และ
และชี วติ ชาวค่าย ชาวค่าย ทุกกิ จกรรม
อุดมการณ์ลูกเสื อ
2. ใช้ชีวิตชาวค่ายร่ วมกับ 2. กิ จกรรมสร้างค่ายพักแรม
ผูอ้ ื่นในค่ายพักแรมได้อย่าง 3. กิ จกรรมชี วิตชาวค่าย
สนุกสนานและมีความสุข 4. กิ จกรรมฝึ กทักษะลูกเสื อ
5. กิ จกรรมกลางแจ้ง
6. กิ จกรรมนันทนาการ และชุ มนุม
รอบกองไฟ
7. กิ จกรรมนาเสนอผล

จำนวน
ชั่วโมง

2. อธิบายความหมายของ
การอยูค่ ่ายพักแรม

40

ที่

หัวเรื่ อง

ตัวชี้วดั

เนื้อหำ
การดาเนิ นงาน ตามโครงการที่ได้
ดาเนิ นการมาก่อนการเข้าค่าย

จำนวน
ชั่วโมง

คำอธิบำยรำยวิชำ สค32035 ลูกเสื อ กศน. จำนวน 3 หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ระดับ
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ ตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง
การปกครองในโลก และนามาปรับใช้ในการดาเนินชี วติ เพื่อความมัน่ คงของชาติ
2. มีความรู ้ ความเข้าใจ เห็ นคุ ณค่า และสื บทอดศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ของประเทศ
ในสังคมโลก
3. มีความรู ้ ความเข้าใจ ดาเนินชีวติ ตามวิถีประชาธิ ปไตย กฎระเบียบของประเทศต่าง ๆ ในโลก
4. มีความรู ้ ความเข้าใจหลักการพัฒนาชุมชน สังคม สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูล และเป็ นผูน้ า
ผูต้ าม ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุ มชน สังคม ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์
ปัจจุบนั
ศึกษำและฝึ กทักษะเกีย่ วกับเรื่ องต่ อไปนี้
ลู ก เสื อกับ การพัฒ นา การลู ก เสื อไทย การลู ก เสื อโลก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของลู ก เสื อ
วินยั และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ลูกเสื อ กศน. กับการพัฒนา ลู กเสื อ กศน. กับจิตอาสาและการบริ การ
การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาชุ มชนและสังคม ทักษะลู กเสื อ ความปลอดภัยในการเข้าร่ วมกิจกรรมลู กเสื อ
การปฐมพยาบาล การเดิ นทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และชี วิตชาวค่าย การฝึ กปฏิ บตั ิการเดิ นทางไกล อยู่ค่าย
พักแรม และชีวติ ชาวค่าย
กำรจัดประสบกำรณ์ กำรเรี ยนรู้
ศึกษาค้นคว้าจากตาราเอกสาร แหล่งการเรี ยนรู ้ในชุ มชน สื่ อเทคโนโลยี อินเทอร์ เน็ต และ
สื่ อที่หลากหลาย วิทยากร ผูร้ ู ้ ปราชญ์ชุมชน ผูท้ รงคุณวุฒิ จัดกลุ่มศึกษา ค้นคว้า อภิปราย แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ศึกษานอกสถานที่ นิ ทรรศการ สาธิ ต ฝึ กปฏิ บตั ิจริ งในพื้นที่ /ชุ มชน การฝึ กปฏิ บตั ิการเดิ นทางไกล อยู่ค่าย
พักแรม และชี วิตชาวค่าย จัดทาโครงงาน วางแผนและร่ วมกันศึกษาจัดทาโครงการ แก้ปัญหาจริ งในชุ มชน
การฝึ กปฏิบตั ิการเดินทางไกล อยูค่ ่ายพักแรม และชีวติ ชาวค่าย
กำรวัดและประเมินผล
สั ง เกตพฤติ ก รรมในการเรี ยนรู ้ การแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ ความสนใจ ความตั้ งใจ
ความรับ ผิดชอบ การปฏิ บ ตั ิจริ ง การปฏิ บ ตั ิ งานกลุ่ ม ความคิ ดเห็ นของเพื่ อน ๆ ในกลุ่ ม แฟ้ ม สะสมงาน
ใบงาน ชิ้นงาน ผลงาน แบบทดสอบ ผลการฝึ กปฏิบตั ิการเดินทางไกล อยูค่ ่ายพักแรม และชีวติ ชาวค่าย

รำยละเอียดคำอธิบำยรำยวิชำ สค32035 ลูกเสื อ กศน. จำนวน 3 หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ระดับ
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ ตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง
การปกครองในโลก และนามาปรับใช้ในการดาเนินชี วติ เพื่อความมัน่ คงของชาติ
2. มีความรู ้ ความเข้าใจ เห็ นคุ ณค่า และสื บทอดศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ของประเทศ
ในสังคมโลก
3. มีความรู ้ ความเข้าใจ ดาเนินชีวติ ตามวิถีประชาธิปไตย กฎระเบียบของประเทศต่าง ๆ ในโลก
4. มีความรู ้ ความเข้าใจหลักการพัฒนาชุมชน สังคม สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูล และเป็ นผูน้ า
ผูต้ าม ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุ มชน สังคม ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์
ปัจจุบนั
จำนวน
ที่
หัวเรื่ อง
ตัวชี้วดั
เนื้อหำ
ชั่ วโมง
1 ลูกเสื อ
1. อธิบายสาระสาคัญของ 1. สาระสาคัญของการลูกเสื อ
2
กับการพัฒนา
การลูกเสื อ
1.1 วัตถุ ประสงค์ของการพัฒ นา
ลูกเสื อ
1.2 หลักการสาคัญของการลูกเสื อ
2. อธิบายความสาคัญของ 2. ความสาคัญของการลูกเสื อ
การลูกเสื อกับการพัฒนา
กับการพัฒนา
2.1 การพัฒนาตนเอง
2.2 การพั ฒ น าสั ม พั น ธ ภ าพ
ระหว่างบุคคล
2.3 การพั ฒ น าสั ม พั น ธ ภ าพ
ภายในชุมชนและสังคม
3. อภิปรายความเป็ น
3. ลูกเสื อกับการพัฒนาความเป็ น
พลเมืองดีในทัศนะของ
พลเมืองดี
ลูกเสื อ
3.1 ความหมายของพลเมืองดี
3.2 ความเป็ นพลเมืองดีในทัศนะ
ของการลูกเสื อ

ที่

หัวเรื่ อง

ตัวชี้วดั

เนื้อหำ

4. นาเสนอผลการสารวจ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน
และสังคม เพื่อการพัฒนา

2

การลูกเสื อไทย

3

การลูกเสื อโลก

4

คุณธรรม
จริ ยธรรมของ
ลูกเสื อ

4. การสารวจตนเอง ครอบครัว
ชุมชน และสังคม เพื่อการพัฒนา
4.1 การสารวจตนเอง ครอบครัว
ชุมชน และสังคม
4.2 แนวทางการพัฒ นาตนเอง
ครอบครัว ชุมชน และสังคม
1. อธิบายประวัติการลูกเสื อ 1. ประวัติการลูกเสื อไทย
ไทย
1.1 พระราชประวัติของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั
1.2 กาเนิดลูกเสื อไทย
1.3 กิจการลูกเสื อไทยแต่ละยุค
2. อธิ บายความรู ้ทวั่ ไป
2. ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับคณะลูกเสื อ
เกี่ยวกับคณะลูกเสื อ
แห่งชาติ
แห่งชาติ
2.1 คณะลูกเสื อแห่งชาติ
2.2 การบริ หารงานของคณะลูกเสื อ
แห่งชาติ
2.3 การลูกเสื อในสถานศึกษา
1. อธิ บายประวัติผใู ้ ห้กาเนิด 1. ประวัติผใู ้ ห้กาเนิดลูกเสื อโลก
ลูกเสื อโลก
2. อธิบายความสาคัญของ 2. องค์การลูกเสื อโลก
องค์การลูกเสื อโลก
3. อธิบายความสัมพันธ์
3. ความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสื อไทย
ระหว่างการลูกเสื อไทยกับ กับลูกเสื อโลก
การลูกเสื อโลก
1. อธิบายคาปฏิญาณและ 1. คาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อ
กฎของลูกเสื อ
2. อธิบายคุณธรรม
2. คุณธรรม จริ ยธรรมจากคา
จริ ยธรรมจากคาปฏิญาณ
ปฏิญาณและกฎของลูกเสื อ
และกฎของลูกเสื อ

จำนวน
ชั่ วโมง

3

3

6

ที่

5

6

หัวเรื่ อง

วินยั และความ
เป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย

ตัวชี้วดั
3. ยกตัวอย่างการนา
คาปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสื อที่ใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน
4. อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างคุณธรรม จริ ยธรรม
ในคาปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสื อกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
1. อธิบายความหมาย และ
ความสาคัญของวินยั และ
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย

2. อธิบายผลกระทบจาก
การขาดวินยั และขาดความ
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
3. ยกตัวอย่างแนวทางการ
เสริ มสร้างวินยั และความ
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
4. อธิ บายระบบหมู่ลูกเสื อ
5. อธิ บายและยกตัวอย่าง
การพัฒนาภาวะผูน้ า - ผูต้ าม
ลูกเสื อ กศน. กับ 1. อธิบายความเป็ นมา และ
การพัฒนา
ความสาคัญของลูกเสื อ
กศน.
2. อธิบายลูกเสื อ กศน.
กับการพัฒนา

เนื้อหำ

จำนวน
ชั่ วโมง

3. การนาคาปฏิญาณ และกฎของ
ลูกเสื อที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน
4 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรม
จริ ยธรรมในคาปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสื อกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. วินยั และความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย
1.1 ความหมายของวินยั และความ
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
1.2 ความสาคัญของวินยั และ
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
2. ผลกระทบจากการขาดวินยั และ
ขาดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย

6

3. แนวทางการเสริ มสร้างวินยั และ
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
4. ระบบหมู่ลูกเสื อ
5. การพัฒนาภาวะผูน้ า – ผูต้ าม
1. ลูกเสื อ กศน.
1.1 ความเป็ นมาของลูกเสื อ กศน.
1.2 ความสาคัญของลูกเสื อ กศน.
2. ลูกเสื อ กศน. กับการพัฒนา

6

ที่

7

8

หัวเรื่ อง

ตัวชี้วดั

ลูกเสื อ กศน.
กับจิตอาสา และ
การบริ การ

3. ระบุบทบาทหน้าที่ของ
ลูกเสื อ กศน. ที่มีต่อตนเอง
ครอบครัว ชุมชน
และสังคม
4. ระบุบทบาทหน้าที่ของ
ลูกเสื อ กศน. ที่มีต่อ
สถาบันหลักของชาติ
1. อธิบายความหมาย และ
ความสาคัญของจิตอาสา
และการบริ การ

เนื้อหำ

จำนวน
ชั่ วโมง

3. บทบาทหน้าที่ของลูกเสื อ กศน.
ที่มีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน
และสังคม
4. บทบาทหน้าที่ของลูกเสื อ กศน.
ที่มีต่อสถาบันหลักของชาติ

1. จิตอาสา และการบริ การ
1.1 ความหมายของจิตอาสา
1.2 ความสาคัญของจิตอาสา
1.3 ความหมายของการบริ การ
1.4 ความสาคัญของการบริ การ
2. อธิบายหลักการของ
2. หลักการของจิตอาสา และ
จิตอาสา และการบริ การ
การบริ การ
2.1 หลักการของจิตอาสา
2.2 ประเภทของจิตอาสา
2.3 หลักการของการบริ การ
2.4 ประเภทของการบริ การ
3. ยกตัวอย่างกิจกรรม
3. กิจกรรมจิตอาสา และการ
จิตอาสา และการให้บริ การ ให้บริ การของลูกเสื อ กศน.
ของลูกเสื อ กศน.
4. นาเสนอผลการปฏิบตั ิตน 4. การปฏิบตั ิตนในฐานะลูกเสื อ กศน.
ในฐานะลูกเสื อ กศน.
เพื่อเป็ นจิตอาสาและการให้บริ การ
เพื่อเป็ นจิตอาสา และ
การให้บริ การ อย่างน้อย
4 กิจกรรม
การเขียน
1. อธิบายความหมาย
1. โครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและ
โครงการเพื่อ
ความสาคัญของโครงการ สังคม
พัฒนาชุมชนและ
1.1 ความหมายของโครงการ
สังคม
1.2 ความสาคัญของโครงการ

12

12

ที่

9

หัวเรื่ อง

ทักษะลูกเสื อ

ตัวชี้วดั
2. จาแนกลักษณะของ
โครงการ
3. ระบุองค์ประกอบของ
โครงการ
4. อธิ บายขั้นตอนการเขียน
โครงการ
5. บอกขั้นตอนการ
ดาเนินงานตามโครงการ
6. อภิปรายผลการ
ปฏิบตั ิงานตามโครงการ
และการเสนอผลการ
ดาเนินงานต่อที่ประชุม
1. อธิบายความหมายและ
ความสาคัญของแผนที่ เข็มทิศ

เนื้อหำ

จำนวน
ชั่ วโมง

2. ลักษณะของโครงการ
3. องค์ประกอบของโครงการ
4. ขั้นตอนการเขียนโครงการ
5. การดาเนินการตามโครงการ
6. การสรุ ปรายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการเพื่อเสนอ
ต่อที่ประชุม

1. แผนที่ - เข็มทิศ
1.1 ความหมาย และความสาคัญ
ของแผนที่
1.2 ความหมาย และความสาคัญ
ของเข็มทิศ
2. อธิ บายส่ วนประกอบ
2. วิธีการใช้แผนที่ – เข็มทิศ
ของเข็มทิศ
2.1 วิธีการใช้แผนที่
2.2 วิธีการใช้เข็มทิศ
3. อธิบายวิธีการใช้ Google 3. การใช้ Google Map และ Google
Map และ Google Earth
Earth
4. อธิบายความหมายและ 4. เงื่อนเชือกและการผูกแน่น
ความสาคัญของเงื่อนเชือก
4.1 ความหมายของเงื่อนเชือก
และการผูกแน่น
และการผูกแน่น
5. ผูกเงื่อนเชือกได้และ
4.2 ความสาคัญของเงื่อนเชือก
บอกชื่อเงื่อนอย่างน้อย 7
และการผูกแน่น
เงื่อน
4.3 การผูกเงื่อนเชือกและ
6. สาธิ ตวิธีการผูกแน่น
การผูกแน่น
อย่างน้อย 2 วิธี

6

ที่
10

หัวเรื่ อง

ตัวชี้วดั

ความปลอดภัยใน 1. บอกความหมาย
การเข้าร่ วม
ความสาคัญของความ
กิจกรรมลูกเสื อ ปลอดภัยในการเข้าร่ วม
กิจกรรมลูกเสื อ

2. บอกหลักการ วิธีการเฝ้า
ระวังเบื้องต้นในการเข้า
ร่ วมกิจกรรมลูกเสื อ
3. อธิบายสถานการณ์หรื อ
โอกาสที่จะเกิดความ
ไม่ปลอดภัยในการเข้าร่ วม
กิจกรรมลูกเสื อ
11

การปฐมพยาบาล 1. อธิบายความหมาย และ
ความสาคัญของการปฐม
พยาบาล

เนื้อหำ
1. ความปลอดภัยในการเข้าร่ วม
กิจกรรมลูกเสื อ
1.1 ความหมายของความปลอดภัย
ในการเข้าร่ วมกิจกรรมลูกเสื อ
1.2 ความสาคัญของความ
ปลอดภัยในการเข้าร่ วมกิจกรรม
ลูกเสื อ
2. หลักการ วิธีการในการเฝ้าระวัง
เบื้องต้นในการเข้าร่ วมกิจกรรม
ลูกเสื อ
3. การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุความ
ไม่ปลอดภัยในการเข้าร่ วมกิจกรรม
ลูกเสื อ
4. การปฏิบตั ิตนตามหลักความ
ปลอดภัย
1. การปฐมพยาบาล
1.1 ความหมายของการ
ปฐมพยาบาล
1.2 ความสาคัญของการ
ปฐมพยาบาล
1.3 หลักการของการ
ปฐมพยาบาล
2. วิธีการปฐมพยาบาลกรณี ต่าง ๆ

2. อธิบายและสาธิตวิธีการ
ปฐมพยาบาลกรณี ต่าง ๆ
อย่างน้อย 3 วิธี
3. อธิบายวิธีการวัด
3. การวัดสัญญาณชีพและการ
สัญญาณชีพ และการ
ประเมินเบื้องต้น
ประเมินเบื้องต้น
4. สาธิ ตวิธีการช่วยชีวติ ขั้น 4. วิธีการช่วยชีวติ ขั้นพื้นฐาน
พื้นฐาน

จำนวน
ชั่ วโมง
6

12

ที่
12

หัวเรื่ อง

ตัวชี้วดั

การเดินทางไกล 1. อธิบายความหมายของ
อยูค่ ่ายพักแรม
การเดินทางไกล
และชีวติ ชาวค่าย

2. อธิบายความหมายของ
การอยูค่ ่ายพักแรม

3. อธิบายการใช้เครื่ องมือ
สาหรับชีวติ ชาวค่าย

4. อธิบายวิธีการจัดการ
ค่ายพักแรม

เนื้อหำ
1. การเดินทางไกล
1.1 ความหมายของการเดิน
ทางไกล
1.2 วัตถุประสงค์ของการเดิน
ทางไกล
1.3 หลักการของการเดินทางไกล
1.4 การบรรจุเครื่ องหลังสาหรับ
การเดินทางไกล
2. การอยูค่ ่ายพักแรม
2.1 ความหมายของการอยูค่ ่าย
พักแรม
2.2 วัตถุประสงค์ของการอยูค่ ่าย
พักแรม
2.3 หลักการของการอยูค่ ่าย
พักแรม
3. ชีวติ ชาวค่าย
3.1 เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ที่จาเป็ น
สาหรับชีวติ ชาวค่าย
3.2 การสร้างครัวชาวค่าย
3.3 การสร้างเตาประเภทต่าง ๆ
3.4 การประกอบอาหาร
แบบชาวค่าย
3.5 การกางเต็นท์ และการ
เก็บเต็นท์ชนิดต่าง ๆ
4. วิธีการจัดการค่ายพักแรม
4.1 การวางผังค่ายพักแรม
4.2 การสุ ขาภิบาลในค่ายพักแรม

จำนวน
ชั่ วโมง
6

ที่

หัวเรื่ อง

ตัวชี้วดั

เนื้อหำ

13

การฝึ กปฏิบตั ิการ
เดินทางไกล
อยูค่ ่ายพักแรม
และ ชีวติ ชาวค่าย

1. วางแผนและปฏิบตั ิ
กิจกรรมการเดินทางไกล
อยูค่ ่ายพักแรม และชีวติ
ชาวค่าย ทุกกิจกรรม
2. ใช้ชีวติ ชาวค่ายร่ วมกับ
ผูอ้ ื่นในค่ายพักแรมได้อย่าง
สนุกสนานและมีความสุ ข

กิจกรรมกำรเดินทำงไกล อยู่ค่ำยพัก
แรม และชีวติ ชำวค่ ำย
1. กิจกรรมเสริ มสร้างคุณธรรม และ
อุดมการณ์ลูกเสื อ
2. กิจกรรมสร้างค่ายพักแรม
3. กิจกรรมชีวิตชาวค่าย
4. กิจกรรมฝึ กทักษะลูกเสื อ
5. กิจกรรมกลางแจ้ง
6. กิจกรรมนันทนาการ และชุมนุม
รอบกองไฟ
7. กิจกรรมนาเสนอผลการ
ดาเนินงาน ตามโครงการที่ได้
ดาเนินการมาก่อนการเข้าค่าย

จำนวน
ชั่ วโมง
40

ผังมโนทัศน์
รายวิชาเลือกบังคับ วัสดุศาสตร์ 1
ระดับประถมศึกษา จานวน 2 หน่วยกิต
(4)
การจัดการและกาจัดวัสดุที่ใช้แล้ว
(จำนวน 20 ชั่วโมง)

4.1 กำรจัดกำรวัสดุที่ใช้แล้วด้วยหลัก 3R
4.2 กำรกำจัดและทำลำย

รายวิชาวัสดุศาสตร์
(จานวน 80 ชั่วโมง)

(3)
การเลือกใช้และผลกระทบจากการใช้วัสดุ
(จำนวน 20 ชั่วโมง)
3.1 กำรเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3.2 ผลกระทบจำกกำรใช้วัสดุในชีวิตประจำวัน

(1)
วัสดุในชีวิตประจาวัน
(จำนวน 10 ชั่วโมง)
1.1 ควำมหมำยของวัสดุศำสตร์
1.2 ประเภทของวัสดุ
1.3 ประโยชน์ของวัสดุ
1.4
(2)
สมบัติของวัสดุ
(จำนวน 30 ชั่วโมง)
2.1 ควำมแข็ง
2.2 ควำมเหนียว
2.3 ควำมยืดหยุ่น
2.4 กำรนำควำมร้อน
2.5 กำรนำไฟฟ้ำ
2.6 ควำมหนำแน่น
1

คำอธิบำยรำยวิชำ พว12011 วัสดุศำสตร์ 1
สำระควำมรู้พื้นฐำน จำนวน 2 หน่วยกิต (80 ชั่วโมง)
ระดับประถมศึกษำ
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ
มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น สาร แรง พลังงาน กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและดาราศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวิต

ศึกษำและฝึกทักษะ
ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ วัสดุในชีวิตประจาวัน สมบัติของวัสดุ การเลือกใช้
และผลกระทบจากการใช้วัสดุ และการจัดการและกาจัดวัสดุที่ใช้แล้ว

กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการ บรรยาย ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน พบกลุ่ม อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติจริงด้วยการ ทดลอง วิเคราะห์ และ
สรุปการเรียนรู้ที่ได้ลงในเอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)

กำรวัดและประเมินผล
ประเมินความก้าวหน้าผู้เรียนด้วยวิธีการสังเกต ซักถาม ตอบคาถาม ตรวจเอกสารการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (กรต.) และประเมินผลรวมผู้เรียนด้วยการตอบคาถามกิจกรรมท้ายหน่วยและใช้แบบทดสอบ
วัดความรู้

รำยละเอียดคำอธิบำยรำยวิชำ พว12011 วัสดุศำสตร์ 1 จำนวน 2 หน่วยกิต
ระดับประถมศึกษำ
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ
มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สิ่งมีชีวิต ระบบนิ เวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมในท้องถิ่น สาร แรง พลั งงาน กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและดาราศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวิต

ที่

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหำ

1. วัสดุใน
ชีวิตประจาวัน

1. อธิบายความหมาย
ของวัสดุศาสตร์ได้
2. จาแนกประเภทของวัสดุได้
3. บอกประโยชน์ของวัสดุที่ใช้
ในชีวิตประจาวันได้

1. วัสดุในชีวิตประจาวัน
1.1 ความหมาย
ของวัสดุศาสตร์
1.2 ประเภทของวัสดุ
1.3 ประโยชน์ของวัสดุ

2. สมบัติของวัสดุ

1. นาความรู้เรื่องความแข็ง
2. สมบัติของวัสดุ
ของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
2.1 ความแข็ง
2. อธิบายสมบัติความเหนียว
2.2 ความเหนียว
ของวัสดุได้
2.3 ความยืดหยุน่
3. ทดลองสมบัติความยืดหยุ่น
2.4 การนาความร้อน
ของวัสดุได้
2.5 การนาไฟฟ้า
4. นาความรู้เรื่องสมบัติของวัสดุ
2.6 ความหนาแน่น
ด้านความยืดหยุ่นไปใช้ประโยชน์
ได้
5. จาแนกสมบัติการนาความร้อน
ของวัสดุได้
6. นาความรู้เรื่อง
การนาความร้อนของวัสดุ
ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

จำนวน
(ชั่วโมง)
10

30

ที่

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหำ

จำนวน
(ชั่วโมง)

7. อธิบายสมบัติ
การนาไฟฟ้าของวัสดุได้
8. นาความรู้เรื่อง
การนาไฟฟ้าไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้
9. คานวณหาค่าความหนาแน่น
ของวัสดุได้
3. การเลือกใช้และ 1. อธิบายความหมายผลิตภัณฑ์
ผลกระทบจาก ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้
การใช้วัสดุ
2. อธิบายวิธีการเลือกใช้วัสดุ
ในชีวิตประจาวันได้
3. อธิบายความหมายสัญลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมได้
4. อธิบายผลกระทบที่เกิดจาก
การใช้วัสดุในชีวิตประจาวันได้
5. ระบุวัสดุอันตรายใน
ชีวิตประจาวันได้
6. แก้ปัญหาที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบจากการใช้วัสดุ
ในชีวิตประจาวันได้
7. วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจาก
การใช้วัสดุในชีวิตประจาวันได้

3. การเลือกใช้และผลกระทบ
จากการใช้วัสดุ
3.1 การเลือกใช้วัสดุ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3.2 ผลกระทบจากการใช้
วัสดุในชีวิตประจาวัน

20

ที่

หัวเรื่อง

4. การจัดการและ
กาจัดวัสดุ
ที่ใช้แล้ว

ตัวชี้วัด

เนื้อหำ

1. บอกความหมายของการ
4. การจัดการและกาจัดวัสดุ
จัดการวัสดุด้วยหลัก 3R ได้
ที่ใช้แล้ว
2. อธิบายวิธีการจัดการวัสดุที่ใช้
4.1 การจัดการวัสดุที่ใช้แล้ว
แล้วด้วยหลัก 3R ได้
ด้วยหลัก 3R
3. บอกระยะเวลาการย่อยสลาย
4.2 การกาจัดและทาลาย
ของวัสดุที่ใช้แล้วได้
4. อธิบายวิธีการกาจัดและ
ทาลายวัสดุที่ใช้แล้วได้
5. กาจัดวัสดุที่ใช้แล้ว
อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
ได้

จำนวน
(ชั่วโมง)
20

โครงสร้างชุดวิชา พว12011 วัสดุศาสตร์ 1
ระดับประถมศึกษา
สาระการเรียนรู้
สาระความรู้พื้นฐาน
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 2.2 มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
มีความรู้ความเข้าใจ ทั กษะและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สิ่ งมี ชีวิ ต ระบบนิเวศ ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้ อมในท้อ งถิ่ น สาร แรง
พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกและดาราศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์และนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวิต

ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุในชีวิตประจาวัน สมบัติของวัสดุ การเลือกใช้
และผลกระทบจากการใช้วัสดุ การจัดการและกาจัดวัสดุที่ใช้แล้ว
2. ทดลองสมบัติของวัสดุชนิดต่าง ๆ ได้
3. ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการใช้วัสดุในชีวิตประจาวัน

สรุปสาระสาคัญ
1. วัสดุศาสตร์ เป็นการศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ ที่นามาใช้ประกอบ
กันเป็นชิ้นงาน ตามการออกแบบ มีตัวตน สามารถสัมผัสได้ โดยวัสดุแต่ละชนิดจะมีสมบัติ
เฉพาะตัว ได้แก่ สมบัติทางฟิสิกส์ สมบัติทางเคมี สมบัติทางไฟฟ้า และสมบัติเชิงกล ทั้งนี้ วัสดุ
ที่เราใช้หรือพบเห็นในชีวิตประจาวัน สามารถจาแนกประเภทตามแหล่งที่มาของวัสดุ คือวัสดุ
ธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์
2. วัสดุแต่ละชนิดที่นามาทาเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ บางอย่างทาจากวัสดุชนิด
เดียวกัน บางอย่างทาจากวัสดุต่างชนิดกัน ซึ่งวัสดุแต่ละชนิดจะมีสมบัติบางอย่างคล้ายคลึงกัน
และมีสมบัติบางอย่างที่แตกต่างกัน การศึกษาสมบัติของวัสดุแต่ละชนิด ประกอบด้วย ความแข็ง
ความเหนี ย ว ความยื ด หยุ่ น การน าความร้ อ น การน าไฟฟ้ า และความหนาแน่ น ของวั ส ดุ
การศึกษาสมบัติของวัสดุ ดังกล่าวทาให้สามารถนาวัสดุไปใช้ประโยชน์ได้ ตามความเหมาะสม
กับการใช้งาน
3. ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดยมีฉลากสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือแยกผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมออกจากผลิตภัณฑ์ทั่วไปในท้องตลาด ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามี
บทบาทและความจาเป็นต่อการดารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก ทั้งภายในบ้านและภายนอกบ้าน
เพื่ออานวยความสะดวกสบายในชีวิตประจาวัน แต่เทคโนโลยีเหล่านั้นก็ส่งผลกระทบต่อชีวิต
และสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ หากละเลยและไม่คานึงถึงการใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์อย่างรู้คุณค่า
4. การจัดการวัสดุที่ใช้แล้วด้วยหลัก 3R เป็นแนวทางปฏิบัติในการลดปริมาณวัสดุ
ที่ใช้แล้วในครัวเรือน โรงเรียน และชุมชน โดยใช้หลักการ การใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce)
การใช้ ซ้ า (Reuse) และการผลิ ต ใช้ ใ หม่ (Recycle) เพื่ อ ลดปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น จากการใช้ วั ส ดุ
ในปั จ จุ บั น ซึ่ ง เป็ น สาเหตุ ส าคั ญ ที่ ท าให้ มี ป ริ ม าณวั ส ดุ ที่ใ ช้ แ ล้ ว เพิ่ ม มากขึ้ น ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจาก
ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของจานวนประชากร ตลอดจนพฤติกรรม
การอุปโภค บริโ ภคของคนที่เริ่มเปลี่ย นไป ส่ง ผลให้ต้อ งศึก ษาวิ ธีการกาจัดวั สดุ ที่ใช้แ ล้วให้
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เพื่อลดปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม

ขอบข่ายเนื้อหา
หน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2
หน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4

วัสดุในชีวิตประจาวัน
สมบัติของวัสดุ
การเลือกใช้และผลกระทบจากการใช้วัสดุ
การจัดการและกาจัดวัสดุที่ใช้แล้ว

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

10
30
20
20

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
1. บรรยาย
2. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อที่เกี่ยวข้อง
3. พบกลุ่ม ทาการทดลอง อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ และสรุปการเรียนรู้
ที่ได้ลงในเอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)

สื่อประกอบการเรียนรู้
1. สื่อเอกสาร ได้แก่
1.1 ชุดวิชา วัสดุศาสตร์ 1 รหัสวิชา พว12011
1.2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชา วัสดุศาสตร์ 1
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
2.1 เว็ปไซต์
2.2 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2.3 CD,DVD ที่เกี่ยวข้อง
3. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ได้แก่
3.1 มุมหนังสือ กศน.ตาบล
3.2 ห้องสมุดประชาชนอาเภอ
3.3 ห้องสมุดประชาชนจังหวัด
3.4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
3.5 เทศบาลและสานักงานสิ่งแวดล้อม

จานวนหน่วยกิต
ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร จานวน 80 ชั่วโมง รวม 2 หน่วยกิต

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ทาแบบทดสอบก่อนเรียนและตรวจสอบคาตอบจากเฉลยท้ายเล่ม รายวิชา
วัสดุศาสตร์ 1
2. ศึกษาเนื้อหาสาระในหน่วยการเรียนรู้ทุกหน่วย
3. ทากิจกรรมตามที่กาหนดและตรวจสอบคาตอบจากเฉลยและแนวตอบในท้าย
เล่มรายวิชาวัสดุศาสตร์ 1
4. ทาแบบทดสอบหลังเรียนและตรวจสอบคาตอบจากเฉลยท้ายรายวิชา
วัสดุศาสตร์ 1

การวัดและประเมินผล
1. การวัดและประเมินผลรายวิชา
แนวทางการวัดผลและประเมินผล ควรดาเนินการ ดังนี้
1.1 การวัดและประเมินผลก่อนเรียน
ให้สถานศึกษาดาเนินการประเมินผลก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบก่อน
เรียน เพื่อทดสอบความรู้ ทักษะ และความพร้อมต่าง ๆ ของผู้เรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการจัดกระบวนกาเรียนรู้ให้เหมาะสม
1.2 การวัดและประเมินผลระหว่างเรียน จานวน 60 คะแนน
ให้สถานศึกษาดาเนินการประเมินผลระหว่างเรียน ด้วยวิธีการสังเกต
การซั ก ถาม ตอบค าถาม ตรวจกิ จ กรรมในแต่ ล ะหน่ ว ยการเรี ย นรู้ และทดสอบหลั ง เรี ย น
เพื่อทราบความก้าวหน้าทางด้านความรู้ ทักษะ เจตคติและพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
1.3 การวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน จานวน 40 คะแนน
ให้สถานศึกษาดาเนินการประเมินผลปลายภาคเรียน โดยการทดสอบ
ปลายภาคเรียน เพื่อทราบผลการเรียนโดยรวมของผู้เรียน

2. การตัดสินผลการเรียนรายวิชา
ให้นาคะแนนระหว่างเรียนมารวมกับคะแนนปลายภาคเรียน และจะต้องได้
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าผ่านการเรียน แล้วนาคะแนนมาแปลความหมาย
ออกเป็น 8 ระดับ ดังนี้
ได้คะแนนร้อยละ 80 – 100
ให้ระดับ 4
หมายถึง ดีเยี่ยม
ได้คะแนนร้อยละ 75 – 79
ให้ระดับ 3.5 หมายถึง ดีมาก
ได้คะแนนร้อยละ 70 – 74
ให้ระดับ 3
หมายถึง ดี
ได้คะแนนร้อยละ 65 – 69
ให้ระดับ 2.5 หมายถึง ค่อนข้างดี
ได้คะแนนร้อยละ 60 – 64
ให้ระดับ 2
หมายถึง ปานกลาง
ได้คะแนนร้อยละ 55 – 59
ให้ระดับ 1.5 หมายถึง พอใช้
ได้คะแนนร้อยละ 50 – 54
ให้ระดับ 1
หมายถึง ผ่านเกณฑ์
ขั้นต่าที่กาหนด
ได้คะแนนร้อยละ 0 – 49
ให้ระดับ 0
หมายถึง ต่ากว่าเกณฑ์
ขั้นต่าที่กาหนด
3. ผลการตรวจให้คะแนน ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 ให้ครูผู้สอนนามาเป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในภาคเรียนต่อไป

ผังมโนทัศน์
รายวิชาเลือกบังคับ “วัสดุศาสตร์ 2”
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 3 หน่วยกิต
(5)
การจัดการวัสดุอันตราย
(จำนวน 25 ชั่วโมง)
5.1 วัสดุอันตรำย
5.2 กำรจัดกำรขยะอันตรำย
5.3 กำรลดปัญหำวัสดุที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

(1)
วัสดุศาสตร์รอบตัว
(จำนวน 30 ชั่วโมง)
1.1 ควำมหมำยของวัสดุศำสตร์
1.2 ประเภทของวัสดุ
1.3 สมบัติของวัสดุ

รายวิชาวัสดุศาสตร์
(จานวน 120 ชั่วโมง)
(4)
การคัดแยกและการรีไซเคิลวัสดุ
(จำนวน 30 ชั่วโมง)
4.1 กำรคัดแยกวัสดุ
4.2 กำรรีไซเคิลวัสดุ

(3)
การจัดการเศษซากวัสดุ
(จำนวน 15 ชั่วโมง)
3.1 กำรจัดกำรเศษซำกวัสดุ
3.2 อัตรำย่อยสลำยของเศษซำกวัสดุ

3.3 หลัก 3R ในกำรจัดกำรเศษซำกวัสดุ
3.4 ภำชนะรองรับเศษซำกวัสดุ
3.5 เทคโนโลยีกำรกำจัดเศษซำกวัสดุ

(2)
การใช้ประโยชน์และผลกระทบจากการใช้วัสดุ
(จำนวน 20 ชั่วโมง)
2.1 กำรนำวัสดุศำสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
2.2 ผลกระทบจำกกำรใช้วัสดุ
2.3 กำรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1

คำอธิบำยรำยวิชำ พว22003 วัสดุศำสตร์ 2
สำระควำมรู้พื้นฐำน จำนวน 3 หน่วยกิต (120 ชั่วโมง)
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ
มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น สาร แรงพลังงาน กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและดาราศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์และนาความรู้ ไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวิต

ศึกษำและฝึกทักษะ
ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ วัสดุรอบตัว การใช้ประโยชน์และผลกระทบจากการใช้
วัสดุ การจัดการวัสดุที่ใช้แล้ว การคัดแยกและการรีไซเคิลวัสดุ การจัดการวัสดุอันตราย

กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการบรรยาย ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน พบกลุ่ม อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติจริงด้วยการทดลอง วิเคราะห์ และ
สรุปการเรียนรู้ที่ได้ลงในเอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)

กำรวัดและประเมินผล
ประเมินความก้าวหน้าผู้เรียนด้วยวิธีการสังเกต ซักถาม ตอบคาถาม ตรวจเอกสารการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (กรต.) และประเมินผลรวมผู้เรียนด้วยการตอบคาถามกิจกรรมท้ายหน่วยและใช้แบบทดสอบ
วัดความรู้

รำยละเอียดคำอธิบำยรำยวิชำ พว22003 วัสดุศำสตร์ 2 จำนวน 3 หน่วยกิต
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ
มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่น ประเทศ สาร แรง พลังงาน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก และดาราศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ
ดาเนินชีวิต

ที่

หัวเรื่อง

1. วัสดุศาสตร์
รอบตัว

ตัวชี้วัด

1. บอกความหมายของวัสดุ
ศาสตร์ได้
2. จาแนกประเภทของวัสดุ
ศาสตร์ได้
3. เปรียบเทียบสมบัติของ
วัสดุได้
2. การใช้ประโยชน์ 1. อธิบายประโยชน์
และผลกระทบ ของวัสดุศาสตร์
จากการใช้วัสดุ ในชีวิตประจาวันได้
2. บอกผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้
วัสดุในชีวิตประจาวันได้
3. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
3. การจัดการ
1. อธิบายหลักสาคัญในการ
เศษซากวัสดุ
จัดการเศษซากวัสดุ
2. บอกอัตราเร็วในการย่อย
สลายเศษซากวัสดุ
3. อธิบายหลัก 3R ในการ
จัดการเศษซากวัสดุ
4. ระบุประเภทของภาชนะ
รองรับเศษซากวัสดุ
5. อธิบายเทคโนโลยีการ
กาจัดเศษซากวัสดุ

เนื้อหำ

จำนวน
(ชั่วโมง)

1. วัสดุศาสตร์รอบตัว
1.1 ความหมายของวัสดุศาสตร์
1.2 ประเภทของวัสดุ
1.3 สมบัติของวัสดุ

30

2. การใช้ประโยชน์และผลกระทบ
จากการใช้วัสดุ
2.1 การนาวัสดุศาสตร์ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
2.2 ผลกระทบจากการใช้วัสดุ
2.3 เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

20

3. การจัดการเศษซากวัสดุ
3.1 การจัดการเศษซากวัสดุ
3.2 อัตราย่อยสลายของเศษ
ซากวัสดุ
3.3 หลัก 3R ในการจัดการเศษ
ซากวัสดุ
3.4 ภาชนะรองรับเศษซากวัสดุ
3.5 เทคโนโลยีการกาจัดเศษซาก
วัสดุ

15

ที่

หัวเรื่อง

4. การคัดแยกและ
การรีไซเคิลวัสดุ

5. การจัดการ
วัสดุอันตราย

ตัวชี้วัด

เนื้อหำ

1. อธิบายวิธีการคัดแยก
4. การคัดแยกและการรีไซเคิลวัสดุ
วัสดุแต่ละประเภทได้
4.1 การคัดแยกวัสดุ
2. อธิบายการรีไซเคิลวัสดุ
4.2 การรีไซเคิลวัสดุ
แต่ละประเภทได้
3. อธิบายความหมาย
สัญลักษณ์รีไซเคิลวัสดุแต่ละ
ประเภทได้
1. บอกความหมายของวัสดุ 5. การจัดการวัสดุอันตราย
อันตรายได้
5.1 วัสดุอันตราย
2. จาแนกประเภทของวัสดุ
5.2 การจัดการขยะอันตราย
อันตรายได้
5.3 การลดปัญหาวัสดุที่เป็นพิษ
3. อธิบายลักษณะของวัสดุ ต่อสิ่งแวดล้อม
อันตรายได้
4. อธิบายวิธีการจัดการขยะ
อันตรายได้
5. อธิบายวิธีการลดปัญหา
วัสดุที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ได้

จำนวน
(ชั่วโมง)
30

25

โครงสร้างชุดวิชา พว22003 วัสดุศาสตร์ 2
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สาระการเรียนรู้
สาระความรู้พื้นฐาน
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 2.2 มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและประเทศ
สาร แรง พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกและดาราศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์และนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวิต

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์รอบตัว การใช้ประโยชน์และ
ผลกระทบจากการใช้วัสดุ การจัดการวัสดุอันตราย การคัดแยกและการรีไซเคิลวัสดุ และการ
จัดการวัสดุที่ใช้แล้ว
2. ทดลองและเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุชนิดต่าง ๆ ได้
3. ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการใช้วัสดุในชีวิตประจาวัน

สรุปสาระสาคัญ
1. วัสดุศาสตร์ (Materials Science) เป็นการศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ
ที่นามาใช้ประกอบกันเป็นชิ้นงาน ตามการออกแบบ มีตัวตน สามารถสั มผัสได้ โดยวัสดุแต่ละ
ชนิดจะมีสมบัติเฉพาะตัว ได้แก่ สมบัติทางฟิสิกส์ สมบัติทางเคมี สมบัติทางไฟฟ้า และสมบัติ
เชิงกล วัสดุที่เราใช้หรือพบเห็นในชีวิตประจาวัน สามารถจาแนกตามแหล่งที่มาของวัสดุ ได้แก่
วัสดุธรรมชาติ แบ่งออกเป็น วัสดุธรรมชาติที่ได้จากสิ่งมีชีวิต และวัสดุธรรมชาติที่ได้จากไม่มีชีวิต
และวัสดุสังเคราะห์ ซึ่งเป็นวัสดุที่เกิดจากกระบวนการทางเคมี
2. วัสดุศาสตร์มีความผูกพันกับการดาเนินชีวิตของมนุษย์ มาเป็นเวลาช้านาน หรือ
อาจกล่าวได้ว่า “วัสดุศาสตร์อยู่รอบตัวเรา” ซึ่งวัตถุต่าง ๆ ล้วนประกอบขึ้นจากวัสดุ โดยการ
พัฒนาสมบัติของวัสดุให้สามารถใช้งานในด้านต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันได้มากขึ้น ทาให้วัสดุที่ใช้
ในปัจจุบันมีความแข็ง ความยืดหยุ่น นาไฟฟ้า หรือนาความร้อนได้ดี ตามความเหมาะสมของ
การใช้งาน
3. ขยะมูลฝอยที่เราพบเห็นในชีวิตประจาวัน เริ่มทวีคูณเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อย ๆ
เพื่อให้มีปริมาณขยะที่ลดน้อยลง เราต้องมีการจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกวิธี เพื่ อลดผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุ ด ในปัจจุบันการจัดการขยะมูลฝอยมีหลากหลายวิธี เป็นการ
ผสมผสานเพื่อให้เป็นกระบวนการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาของขยะมูล
ฝอย การจัดการขยะมูลฝอยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง มีความยื ดหยุ่น ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว
ขึ้นกับเงื่อนไขและปัจจัยด้านการจัดการขยะมูลฝอยของท้องถิ่นนั้ น ๆ เช่น พื้นที่หรือสถานที่
ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน และ ในปัจจุบันวิธีการจากัดขยะอย่างง่าย ๆ ที่พบเห็น มี 2 วิธี
คือ โดยการเผาไหม้และฝังกลบ
4. การคัดแยกวัสดุเป็นการลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากต้นทาง ได้แก่ ครัวเรือน
สถานประกอบการหรือสถานที่สาธารณะ ทั้งนี้ ก่อนทิ้งขยะ ครัวเรือน หน่วยงาน หรือสถานที่
สาธารณะต่าง ๆ ควรจัดให้มีระบบการคัดแยกวัสดุประเภทต่าง ๆ เพื่อนาวัสดุเหล่านั้นกลับไปใช้
ประโยชน์ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าสู่ระบบการคัดแยกวัสดุเพื่อนาไปรีไซเคิล เป็นการ
เปลี่ยนสภาพของวัสดุให้มีมูลค่า จากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ให้สามารถนากลับมาใช้ใหม่ และลด
ค่าใช้จ่ายในการกาจัดขยะที่เกิดขึ้น
5. การจัดการวัสดุอันตราย ถือเป็นเรื่องสาคัญที่ต้องใส่ใจให้มีการคัดแยกและการ
จัดการที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดย
การลดปริมาณขยะอันตราย จากการเลือกซื้อ การใช้ การทิ้ง รวมถึงการรวบรวม เพื่อนาไปสู่
การจัดการขยะอันตรายที่ถูกวิธี รวมไปถึงการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่หมดอายุการใช้งานไม่สามารถนากลับมาใช้ได้ โดยคานึงถึงความ
จาเป็นที่จะต้องใช้สิ่งของเหล่านี้อย่างรู้คุณค่า และสามารถช่วยลดปริมาณขยะอันตรายให้เหลือ
น้อยที่สุดได้

ขอบข่ายเนื้อหา
หน่วยที่ 1 วัสดุศาสตร์รอบตัว
หน่วยที่ 2 การใช้ประโยชน์และผลกระทบ
จากการใช้วัสดุ
หน่วยที่ 3 การจัดการเศษซากวัสดุ
หน่วยที่ 4 การคัดแยกและการรีไซเคิลวัสดุ
หน่วยที่ 5 การจัดการวัสดุอันตราย

จานวน 30 ชั่วโมง
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

20
15
30
25

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
1. บรรยาย
2. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อที่เกี่ยวข้อง
3. พบกลุ่ม อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ และสรุปการเรียนรู้ที่ได้
ลงในเอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)

สื่อประกอบการเรียนรู้
1. สื่อเอกสาร ได้แก่
1.1 ชุดวิชา วัสดุศาสตร์ 2 รหัสวิชา พว22003
1.2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชา วัสดุศาสตร์ 2
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
2.1 เว็ปไซต์
2.2 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2.3 CD,DVD ที่เกี่ยวข้อง
3. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ได้แก่
3.1 มุมหนังสือ กศน.ตาบล
3.2 ห้องสมุดประชาชนอาเภอ
3.3 ห้องสมุดประชาชนจังหวัด
3.4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
3.6 เทศบาลและสานักงานสิ่งแวดล้อม

จานวนหน่วยกิต
ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร จานวน 120 ชั่วโมง รวม 3 หน่วยกิต

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ทาแบบทดสอบก่อนเรียนและตรวจสอบคาตอบจากเฉลยท้ายเล่ม
รายวิชาวัสดุศาสตร์ 2
2. ศึกษาเนื้อหาสาระในหน่วยการเรียนรู้ทุกหน่วย
3. ทากิจกรรมตามที่กาหนดและตรวจสอบคาตอบจากเฉลยและแนวตอบ
ในท้ายเล่มรายวิชาวัสดุศาสตร์ 2
4. ทาแบบทดสอบหลังเรียนและตรวจสอบคาตอบจากเฉลยท้ายรายวิชา
วัสดุศาสตร์ 2

การวัดและประเมินผล
1. การวัดและประเมินผลรายวิชา
แนวทางการวัดผลและประเมินผล ควรดาเนินการ ดังนี้
1.1 การวัดและประเมินผลก่อนเรียน
ให้สถานศึกษาดาเนินการประเมินผลก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบก่อน
เรียน เพื่อทดสอบความรู้ ทักษะ และความพร้อมต่าง ๆ ของผู้เรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการจัดกระบวนกาเรียนรู้ให้เหมาะสม
1.2 การวัดและประเมินผลระหว่างเรียน จานวน 60 คะแนน
ให้สถานศึกษาดาเนินการประเมินผลระหว่างเรียน ด้วยวิธีการสังเกต
การซั ก ถาม ตอบค าถาม ตรวจกิ จ กรรมในแต่ ล ะหน่ ว ยการเรี ย นรู้ และทดสอบหลั ง เรี ย น
เพื่อทราบความก้าวหน้าทางด้านความรู้ ทักษะ เจตคติและพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
1.3 การวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน จานวน 40 คะแนน
ให้สถานศึกษาดาเนินการประเมินผลปลายภาคเรียน โดยการทดสอบ
ปลายภาคเรียน เพื่อทราบผลการเรียนโดยรวมของผู้เรียน
2. การตัดสินผลการเรียนรายวิชา
ให้นาคะแนนระหว่างเรียนมารวมกับคะแนนปลายภาคเรียน และจะต้องได้
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าผ่านการเรียน แล้วนาคะแนนมาแปลความหมาย
ออกเป็น 8 ระดับ ดังนี้
ได้คะแนนร้อยละ 80 – 100
ให้ระดับ 4
หมายถึง ดีเยี่ยม
ได้คะแนนร้อยละ 75 – 79
ให้ระดับ 3.5 หมายถึง ดีมาก
ได้คะแนนร้อยละ 70 – 74
ให้ระดับ 3
หมายถึง ดี
ได้คะแนนร้อยละ 65 – 69
ให้ระดับ 2.5 หมายถึง ค่อนข้างดี
ได้คะแนนร้อยละ 60 – 64
ให้ระดับ 2
หมายถึง ปานกลาง
ได้คะแนนร้อยละ 55 – 59
ให้ระดับ 1.5 หมายถึง พอใช้

ได้คะแนนร้อยละ 50 – 54

ให้ระดับ

1

หมายถึง ผ่านเกณฑ์
ขั้นต่าที่กาหนด
ได้คะแนนร้อยละ 0 – 49
ให้ระดับ 0
หมายถึง ต่ากว่าเกณฑ์
ขั้นต่าที่กาหนด
3. ผลการตรวจให้ ค ะแนน ข้ อ 1.2 และข้ อ 1.3 ให้ ค รู ผู้ ส อนน ามาเป็ น ข้ อ มู ล ใน
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในภาคเรียนต่อไป

(6)

ผังมโนทัศน
รายวิชาเลือกบังคับ “วัสดุศาสตร 3”
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 3 หนวยกิต

เทคโนโลยีการกําจัดวัสดุ
(จํานวน 20 ชั่วโมง)
6.1 เทคโนโลยีการกําจัดเศษวัสดุเหลือทิ้งดวยการเผา
6.2 การผลิตพลังงานจากเศษวัสดุเหลือทิ้ง
(5)
สิ่งประดิษฐจากวัสดุตามหลักสะเต็ม
ศึกษา (จํานวน 20 ชั่วโมง)
5.1 หลักสะเต็มศึกษา
5.2 หลักสะเต็มศึกษาสําหรับ
การประดิษฐวัสดุใชแลว
5.3 การประดิษฐวัสดุใชแลว

วิชาวัสดุศาสตร
(จํานวน 120 ชั่วโมง)

(4)
แนวโนมการใชวัสดุและ
ทิศทางการพัฒนาวัสดุในอนาคต
(จํานวน 20 ชั่วโมง)
4.1 แนวโนมการใชวัสดุในอนาคต
4.2 ทิศทางการพัฒนาวัสดุใน
อนาคต

(1)
หลักวัสดุศาสตร (จํานวน 20 ชั่วโมง)
1.1 ความหมายของวัสดุศาสตรและ
ประเภทของวัสดุ
1.2 สมบัติวัสดุ
(2)
การใชประโยชนและผลกระทบจากวัสดุ
(จํานวน 20 ชั่วโมง)
2.1 การใชประโยชนจากวัสดุ
2.2 มลพิษจากการผลิตและการใชงาน
3 ผลกระทบจากการใชวัสดุตอสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดลอม

(3)
การคัดแยกและการรีไซเคิลวัสดุ
(จํานวน 20 ชั่วโมง)
3.1 การคัดแยกวัสดุที่ใชแลว
3.2 การจัดการวัสดุดวยการรีไซเคิล
1

คําอธิบายรายวิชา พว32024 วัสดุศาสตร 3
สาระความรูพื้นฐาน จํานวน 3 หนวยกิต (120 ชั่วโมง)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรูร ะดับ
มีความรูความเขาใจ ทักษะและเห็นคุณคาเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
สิ่ง มีชีวิต ระบบนิเวศ ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอ มในท องถิ่น ประเทศ โลก สาร แรง พลั งงาน
กระบวนการเปลี่ยนแปลง โครงงานวิทยาศาสตรของโลกและดาราศาสตร มีจิตวิทยาศาสตรและนําความรู
ไปใชในการดําเนินชีวิต

ศึกษาและฝกทักษะ
ศึกษาและฝกทักษะเกี่ยวกับเรื่องตอไปนี้ หลักวัสดุศาสตร การใชประโยชนและผลกระทบจาก
วัสดุ การคัดแยกและการรีไซเคิล ทิศทางการพัฒนาวัสดุในอนาคต สิ่งประดิษฐจากวัสดุตามหลักสะเต็ม
ศึกษาและเทคโนโลยีการกําจัดวัสดุ

การจัดประสบการณการเรียนรู
บรรยาย ศึกษาคนควาดวยตนเองจากสื่อที่เกี่ยวของ แหลงเรียนรูในชุมชน พบกลุม อภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู ทดลอง วิเคราะห และสรุปการเรียนรูที่ไดลงในเอกสารการเรียนรูดวยตนเอง (กรต.)

การวัดและประเมินผล
ประเมินความกาวหนาผูเรียนดวยวิธีการสังเกต ซักถาม ตอบคําถาม ตรวจเอกสารการเรียนรู
ดวยตนเอง(กรต.) และประเมินผลรวมผูเรียนดวยการตอบคําถามกิจกรรมทายหนวยและใชแบบทดสอบ
วัดความรู

รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา พว32024วัสดุศาสตร 3 จํานวน 3 หนวยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรูร ะดับ
มีความรูความเขาใจ ทักษะและเห็นคุณคาเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
สิ่ง มีชีวิต ระบบนิเวศ ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอ มในท องถิ่น ประเทศ โลก สาร แรง พลั งงาน
กระบวนการเปลี่ยนแปลง โครงงานวิทยาศาสตรของโลกและดาราศาสตร มีจิตวิทยาศาสตรและนําความรู
ไปใชในการดําเนินชีวิต

ที่

หัวเรื่อง

1. หลักวัสดุ
ศาสตร

2. การใช
ประโยชนและ
ผลกระทบ
จากวัสดุ

ตัวชี้วัด
1. บอกความหมายของวัสดุได
2. อธิบายประเภทของวัสดุได
3. อธิบายสมบัติของวัสดุได
4. ทดสอบสมบัติของวัสดุได
5. นําความรูเรื่องสมบัติของวัสดุไป
ใชได
1. อธิบายถึงการใชประโยชนจาก
วัสดุ
2. สามารถประยุกตใชประโยชน
จากวัสดุได
3. อธิบายสาเหตุของมลพิษจากการ
ผลิตและการใชงานได
4. นําความรูเรื่องมลพิษจากการ
ผลิตและการใชงานไปใชได
5. อธิบายผลกระทบที่เกิดจากการ
ใชวัสดุตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
6. นําความรูเรื่องผลกระทบทีเ่ กิด
จากการใชวัสดุตอสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดลอมไปใชได

เนื้อหา

จํานวน
(ชั่วโมง)

1. หลักวัสดุศาสตร
1.1 ความหมายของ
วัสดุศาสตรและประเภท
ของวัสดุ
1.2 สมบัติวัสดุ

10

2. การใชประโยชนและ
ผลกระทบจากวัสดุ
2.1 การใชประโยชน
จากวัสดุ
2.2 มลพิษจากการผลิต
และการใชงาน
2.3 ผลกระทบจากการ
ใชวัสดุตอสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดลอม

20

ที่

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

1. อธิบายถึงการคัดแยกวัสดุได
2. นําความรูเรื่องการคัดแยกวัสดุไป
ใชได
3. อธิบายหลัก 3R ในการจัดการ
วัสดุและแนวทางดําเนินการที่
เหมาะสมได
4. นําความรูเรื่องหลัก 3R ไปใชใน
การจัดการวัสดุได
5. อธิบายวิธีการรีไซเคิลวัสดุแตละ
ประเภทได
6. นําความรูเรื่องการรีไซเคิลวัสดุแต
ละประเภทไปใชได
4. แนวโนมการใช 1. อธิบายแนวโนมการใชวัสดุใน
วัสดุและทิศ
อนาคตได
ทางการพัฒนา 2. นําความรูเรื่องแนวโนมการใช
วัสดุในอนาคต วัสดุในอนาคตไปใชได
3. อธิบายทิศทางการพัฒนาวัสดุใน
อนาคตได
4. นําความรูเรื่องทิศทางการพัฒนา
วัสดุในอนาคตไปใชได
5. อธิบายถึงความสําคัญของการ
พัฒนาวัสดุในอนาคตได
5. สิ่งประดิษฐ
1. อธิบายหลักสะเต็มศึกษาได
จากวัสดุ
2. อธิบายประโยชนของสะเต็ม
ตามหลัก
ศึกษาได
สะเต็มศึกษา 3. อธิบายหลักสะเต็มศึกษาสําหรับ
การประดิษฐวัสดุใชแลวได
4. นําความรูเรื่องหลักสะเต็มศึกษา
สําหรับการประดิษฐวัสดุใชแลวไป
ใชได
3. การคัดแยก
และการรี
ไซเคิลวัสดุ

เนื้อหา

จํานวน
(ชั่วโมง)

3. การคัดแยกและการรี
ไซเคิล
3.1 การคัดแยกวัสดุใช
แลว
3.2 การจัดการวัสดุดวย
การรีไซเคิล

20

4. แนวโนมการใชวัสดุและ
ทิศทางการพัฒนาวัสดุใน
อนาคต
4.1 แนวโนมการใชวัสดุ
ในอนาคต
4.2 ทิศทางการพัฒนา
วัสดุในอนาคต

20

5. สิ่งประดิษฐจากวัสดุ
ตามหลักสะเต็มศึกษา
5.1 หลักสะเต็มศึกษา
5.2 หลักสะเต็มศึกษา
สําหรับการประดิษฐวัสดุ
ใชแลว
5.3 การประดิษฐวัสดุ
ใชแลว

30

ที่

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

5. สามารถออกแบบและสราง
สิ่งประดิษฐจากวัสดุใชแลวได
6. เทคโนโลยีการ 1. อธิบายเทคโนโลยีการกําจัดเศษ
กําจัดวัสดุ
วัสดุเหลือทิ้งดวยการเผาได
2. นําความรูเรื่องเทคโนโลยีการ
กําจัดเศษวัสดุเหลือทิ้งดวยการเผาไป
ใชได
3. อธิบายการผลิตพลังงานจากเศษ
วัสดุเหลือทิ้งได
4. นําความรูเรื่องการผลิตพลังงาน
จากเศษวัสดุเหลือทิ้งไปใชได

เนื้อหา

6. เทคโนโลยีการกําจัด
วัสดุ
6.1 เทคโนโลยีการ
กําจัดเศษวัสดุเหลือทิง้ ดวย
การเผา
6.2 การผลิตพลังงาน
จากเศษวัสดุเหลือทิง้

จํานวน
(ชั่วโมง)

20

โครงสรางชุดวิชา พว32024 วัสดุศาสตร 3
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู
สาระความรูพื้นฐาน
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐานที่ 2.2 มีความรู ความเขาใจ และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มาตรฐานการเรียนรูร ะดับ
มีความรูความเขา ใจ ทักษะและเห็นคุณคาเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ประเทศ โลก
สาร แรง พลั งงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลง โครงงานวิทยาศาสตรของโลกและดาราศาสตร
มีจิตวิทยาศาสตรและนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักวัสดุศาสตร การใชประโยชนและผลกระทบ
จากวัสดุ การคัดแยกและการรีไซเคิล เทคโนโลยีการกําจัดวัสดุ สิ่งประดิษฐจากวัสดุตามหลัก
สะเต็มศึกษา และแนวโนมและทิศทางการพัฒนาวัสดุในอนาคต
2. สามารถออกแบบและสรางสิ่งประดิษฐจากวัสดุใชแลวได
3. ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการใชวัสดุในชีวิตประจําวัน

สรุปสาระสําคัญ
1. วัสดุศาสตร (Materials Science) หมายถึง การศึกษาที่เกี่ยวของกับวัตถุ
เปนการนําความรูทางวิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตร เพื่ออธิบายถึงความสัมพันธระหวาง
องคประกอบพื้นฐานของวัสดุ และสมบัติของวัสดุ ซึ่งความรูดังกลาว จะนํามาผลิตหรือสรางเปน
ผลิ ตภัณ ฑ เพื่ อแกปญหาหรืออธิบายสิ่ งตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับวัส ดุและสมบัติที่ส นใจ ไดแก
โลหะ พลาสติก หรือ พอลิเมอร และเซรามิกส โดยวัสดุศาสตรมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิต
ของมนุษย จึงถือไดวาจะเปนสวนหนึ่งของปจจัยพื้นฐานในการดําเนินชีวิต และเปนสวนหนึ่งใน
การพัฒนาประเทศ ใหกาวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัยในดานตาง ๆ ในอนาคต
2. มนุษยมีความผูกพันกับวัสดุศาสตรมาเปนเวลาชานาน โดยเราสามารถ
พัฒนาสมบัติของวัสดุใหสามารถใชงานในดานตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ในการพัฒนาสมบัติของ
วัสดุยอมเกิดมลพิษจากการผลิตและการใชงานวัสดุ และเกิดผลกระทบที่เกิดจากการใชวัสดุตอ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมได
3. การคัดแยกวัสดุที่ใชแลวเปนวิธีการลดปริมาณวัสดุที่ใชแลวที่เกิดขึ้นจากตน
ทาง ไดแก ครัวเรือน สถานประกอบการตาง ๆ กอนทิ้ง ในการจัดการวัสดุที่ใชแลว จําเปนตอง
จั ดใหมีร ะบบการคัด แยกวัส ดุ ที่ใช แล ว ประเภทต า ง ๆ ตามแตลั กษณะองคป ระกอบโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อนํากลับไปใชประโยชนใหม โดยจัดวางภาชนะใหเหมาะสม ตลอดจนวางระบบ
การเก็บรวบรวมวัสดุที่ใชแลวอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับระบบการคัดแยกวัสดุที่ใช
แลว เพื่อเปนการสะดวกแกผูเก็บขนและสามารถนําวัสดุที่ใชแลวบางชนิดไปขายเพื่อเพิ่มรายได
ใหกับตนเองและครอบครัว รวมทั้งงายตอการนําไปกําจัด หลัก 3R เปนหลักการจัดการเศษ
วัสดุ เพื่อลดปริมาณเศษวัสดุ ไดแก รีดิวซ (Reduce) คือ การใชนอยหรือลดการใช รียูส
(Reuse) คือ การใชซ้ํา และ รีไซเคิล (Recycle) คือ การผลิตใชใหม ใชเปนแนวทางปฏิบัติใน
การลดปริมาณเศษวัสดุในครัวเรือน โรงเรียน และชุมชน

4. ปจจุบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนอง
ตอการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ และสังคมในปจจุ บัน การพัฒนาวัส ดุใหมีสมบัติที่เหมาะกับ
ความตองการใชงาน จึงเปนสิ่งที่มีความจําเปนอยางยิ่ง อันจะชวยใหการพัฒนาของเทคโนโลยี
เติบโตไปพรอมกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ควบคูกันไป โดยทิศทางการพั ฒนาวัส ดุ
เพื่อใหมีความเหมาะกับการใชงาน จึงมุงเนนพัฒนาใหวัสดุมีความเบา แข็งแรงทนทาน ทนตอ
สภาพอากาศ มีความยืดหยุนสู ง นํา ไฟฟ า ยิ่งยวด หรือวัส ดุที่มีความเปนมิตรตอสิ่ งแวดล อม
ตามความตองการของภาคอุตสาหกรรม
5. สะเต็มศึกษา (STEM Education) คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการ
ความรูใน 4 สหวิทยาการ ไดแก วิทยาศาสตร วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร โดยเนน
การนําความรูไปใชแกปญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหมที่เปน
ประโยชนตอการดําเนินชีวิต และการทํางาน
6. การเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งเปนการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้ง เปนวิธีที่ไดรับความ
นิยมสามารถกําจัดของเสียที่มาจากการรักษาพยาบาลและของเสียที่มีพิษได ดีกวาการกําจัดเศษ
วัส ดุเหลื อทิ้งโดยวิธีฝงกลบและอาจนํา ส วนที่เหลื อนี้ไปใชประโยชนได ผลกระทบทางระบบ
นิเวศนก็นอยกวา
ความจําเปนที่จะตองแสวงหาแหลงพลังงานหมุนเวียนทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง
ฟอสซิลซึ่งนับวันจะมีปริมาณลดนอยลงและมีราคาสูงขึ้น เศษวัส ดุเหลือทิ้งเปนอี ก ทางเลือก
หนึ่งดา นการผลิ ตพลั งงาน เพราะเศษวัส ดุเ หลื อทิ้ง มีศักยภาพที่ส ามารถนํา มาใชเพื่ อผลิ ต
พลังงานได ทั้งนี้ เนื่องจากมีปริมาณมาก และไมตองซื้อหาแตในปจจุบันมีการนําเศษวัสดุเหลือ
ทิ้งมาผลิต เปนพลังงานนอยมากเมื่อเทียบกับพลังงานทดแทนดานอื่น ๆ

ขอบขายเนื้อหา
หนวยที่ 1 หลักวัสดุศาสตร
หนวยที่ 2 การใชประโยชนและผลกระทบจากวัสดุ
หนวยที่ 3 การคัดแยกและการรีไซเคิล
หนวยที่ 4 แนวโนมและทิศทางการพัฒนาวัสดุในอนาคต
หนวยที่ 5 สิ่งประดิษฐจากวัสดุตามหลักสะเต็มศึกษา
หนวยที่ 6 เทคโนโลยีการกําจัดวัสดุ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

10
20
20
20
30
20

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

การจัดประสบการณการเรียนรู
1. บรรยาย
2. ศึกษาคนควาดวยตนเองจากสื่อที่เกี่ยวของ
3. พบกลุม ทําการทดลอง อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู วิเคราะห และสรุปการเรียนรู
ที่ไดลงในเอกสารการเรียนรูดวยตนเอง (กรต.)

สื่อประกอบการเรียนรู
1. สื่อเอกสาร ไดแก
1.1 ชุดวิชา วัสดุศาสตร 3 รหัสวิชา พว32024
1.2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู ชุดวิชา วัสดุศาสตร 3
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส ไดแก
2.1 เว็บไซต
2.2 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
2.3 CD, DVD ที่เกี่ยวของ
3. แหลงเรียนรูในชุมชน ไดแก
3.1 มุมหนังสือ กศน.ตําบล
3.2 หองสมุดประชาชนอําเภอ
3.3 หองสมุดประชาชนจังหวัด
3.4 ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
3.5 เทศบาลและสํานักงานสิ่งแวดลอม

จํานวนหนวยกิต
ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร จํานวน 120 ชั่วโมง รวม 3 หนวยกิต

กิจกรรมการเรียนรู
1. ทําแบบทดสอบกอนเรียนและตรวจสอบคําตอบจากเฉลยทายเลม รายวิชา
วัสดุศาสตร 3
2. ศึกษาเนื้อหาสาระในหนวยการเรียนรูทุกหนวย
3. ทํากิจกรรมตามที่กําหนดและตรวจสอบคําตอบจากเฉลยและแนวตอบ
ในทายเลมรายวิชาวัสดุศาสตร 3
4. ทําแบบทดสอบหลังเรียนและตรวจสอบคําตอบจากเฉลยทายรายวิชา
วัสดุศาสตร 3

การวัดและประเมินผล
1. การวัดและประเมินผลรายวิชา
แนวทางการวัดผลและประเมินผล ควรดําเนินการ ดังนี้
1.1 การวัดและประเมินผลกอนเรียน
ใหสถานศึกษาดําเนินการประเมินผลกอนเรียน โดยใชแบบทดสอบกอน
เรียน เพื่อทดสอบความรู ทักษะ และความพรอมตาง ๆ ของผูเรียน เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐาน
ในการจัดกระบวนกาเรียนรูใหเหมาะสม
1.2 การวัดและประเมินผลระหวางเรียน จํานวน 60 คะแนน
ใหสถานศึกษาดําเนินการประเมินผลระหวางเรียน ดวยวิธีการสังเกต
การซั ก ถาม ตอบคํา ถาม ตรวจกิ จ กรรมในแต ล ะหน วยการเรี ย นรู และทดสอบหลั ง เรี ย น
เพื่อทราบความกาวหนาทางดานความรู ทักษะ เจตคติและพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน
1.3 การวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน จํานวน 40 คะแนน
ใหสถานศึกษาดําเนินการประเมินผลปลายภาคเรียน โดยการทดสอบ
ปลายภาคเรียน เพื่อทราบผลการเรียนโดยรวมของผูเรียน
2. การตัดสินผลการเรียนรายวิชา
ใหนําคะแนนระหวางเรียนมารวมกับคะแนนปลายภาคเรียน และจะตองได
คะแนนไมนอยกวารอยละ 60 จึงจะถือวาผานการเรียน แลวนําคะแนนมาแปลความหมาย
ออกเปน 8 ระดับ ดังนี้

ไดคะแนนรอยละ 80 – 100
ไดคะแนนรอยละ 75 – 79
ไดคะแนนรอยละ 70 – 74
ไดคะแนนรอยละ 65 – 69
ไดคะแนนรอยละ 60 – 64
ไดคะแนนรอยละ 55 – 59
ไดคะแนนรอยละ 50 – 54

ใหระดับ
ใหระดับ
ใหระดับ
ใหระดับ
ใหระดับ
ใหระดับ
ใหระดับ

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1

หมายถึง ดีเยี่ยม
หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง คอนขางดี
หมายถึง ปานกลาง
หมายถึง พอใช
หมายถึง ผานเกณฑ
ขั้นต่ําที่กําหนด
ไดคะแนนรอยละ 0 – 49
ใหระดับ 0
หมายถึง ต่ํากวาเกณฑ
ขั้นต่ําที่กําหนด
3. ผลการตรวจใหคะแนน ขอ 1.2 และขอ 1.3 ใหครูผูสอนนํามาเปนขอมูลในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร รวมถึงการจัดการเรียนรูของครูผูสอนในภาคเรียนตอไป

