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คํานํา 
 

 แผนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง (กรต.) ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 ของศูนยการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอคีรีรัฐนิคม ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใชในการจัดการเรียนรูดวยตนเอง 

(กรต.) ตามแผนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา ซึ่งเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาบังคับ 

จํานวน 4 วิชาไดแก วิชาวิทยาศาสตร (พว 11001) วิชาชองทางการพัฒนาอาชีพ (อช 11001) วิชาพัฒนา

อาชีพใหมีความเขมแข็ง (อช 11003) วิชาศิลปศึกษา (ทช 11003) รายวิชาเลือกบังคับ 2 วิชา ไดแก วิชา

ประวัติศาสตรชาติไทย (สค 12024) วิชาลูกเสือ กศน. (สค 12025) ซึ่งมีรายละเอียดประกอบไปดวยตาราง

วิเคราะหเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง (กรต.) 

 แผนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง (กรต.) ฉบับนี้ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากผูบริหาร ขาราชการ 

และคณะครู กศน.อําเภอคีรีรัฐนิคม รวมกันแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรูจนเกิดกิจกรรมการเรียนรู

ครบถวนตามตัวชี้วัด ผลการเรียนรูที่คาดหวังและลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา คณะผูจัดทําหวังเปน

อยางยิ่งวาเอกสารเลมนี้เปนประโยชนสําหรับผูนําไปใชในกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 

 

                  คณะผูจัดทํา 
    

    ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอคีรีรัฐนิคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค 
 

สารบัญ 
 

เร่ือง           หนา           
คํานํา           ก 

สารบัญ           ข 

แผนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง วิชาวิทยาศาสตร (พว 11001)    1 

แผนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง วิชาชองทางการพฒันาอาชีพ (อช 11001)   11         

แผนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง วิชาพัฒนาอาชีพใหมีอยูมกีิน (อช 11003)   16 

แผนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง วิชาศิลปศึกษา (ทช 11003)    21 

แผนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง วิชาประวัติศาสตรชาติไทย (สค 12024)   29 

แผนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง วิชาลูกเสือ กศน. (สค 12025)    34 

คณะทํางาน          51             
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การวิเคราะหเน้ือหา 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 

สาระความรูพื้นฐาน รายวิชา วิทยาศาสตร  รหัสวิชา  พว 11001  จํานวน 3 หนวยกิต 

กศน.อําเภอคีรีรัฐนิคม สํานักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎรธานี 

มาตรฐานการเรียนรู  

 มีความรู ความเขาใจ ทักษะ และเห็นคุณคาเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งมีชีวิต ระบบ

นิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในทองถิ่นและประเทศ สาร แรง พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก และ

ดาราศาสตรมีจิตวิทยาศาสตรและนําความรูไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิต 

 

 

ที่ 

 

ตัวชี้วัด 

 

เนื้อหา 

เนื้อหางาย 

ดวยตัวเอง 

(กรต.) 

เนื้อหา

ปานกลาง 

(พบกลุม) 

เนื้อหายาก 

นํามาสอน

เสริม (ส.ส.) 

 

หมายเหต ุ

1 1. อธิบายธรรมชาติ

และความสําคัญของ

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีได 

2. อธิบายกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 

3. นําความรู และ

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตรไปใช

แกปญหาตางๆ ได 

4. เกิดเจตคติทาง

วิทยาศาสตร 

5. มีจิตวิทยาศาสตร 

6. เลือกใชเทคโนโลยี

ไดอยางเหมาะสม 

7. ใชวัสดุ และอุปกรณ

ทางวิทยาศาสตรบาง

ชนิด 

1. กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

  1.1 ความหมายและความสําคัญ

ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

  1.2 กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 

      1.2.1วิธีการทางวิทยาศาสตร 5 

ขั้น  

       1.2.2 ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 13 ทักษะ  

     1.2.3 เจตคติทาง

วิทยาศาสตร 6 ลักษณะ  

     1.2.4 จิตวิทยาศาสตร 

2. เทคโนโลย ี
   2.1 ความหมาย และความสําคัญ 

   2.2 เทคโนโลยีกบัชีวิต 

3. อุปกรณทางวิทยาศาสตร 

   3.1 ประเภท  
   3.2 วิธีใชอุปกรณ 
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ที่ 

 

ตัวชี้วัด 

 

เนื้อหา 

เนื้อหางาย 

ดวยตัวเอง 

(กรต.) 

เนื้อหา

ปานกลาง 

(พบกลุม) 

เนื้อหายาก 

นํามาสอน

เสริม (ส.ส.) 

 

หมายเหต ุ

2 

 

 

 

 

 

1. อธิบายประเภท การ

เลือกหัวขอ 

วิธีดําเนินการและการ

นําเสนอโครงงาน 

2. นําความรูเกี่ยวกับ

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและ

โครงงานไปใช 

3. เกิดกระบวนการกลุม 

1. โครงงานวิทยาศาสตร 

   1.1 ประเภทของโครงงาน 

   1.2 การเลือกหัวขอโครงงาน 

   1.3 การเขียนโครงงาน 

   1.4 การวางแผนการกระทํา

โครงงาน 
   1.5 การนําเสนอโครงงาน 

  
 

  

3 

 

 

 

 

 

1. บอกลักษณะ และการ

จัดกลุมของสิ่งมีชีวิตใน

ทองถิ่นได 

2. อธิบายเกี่ยวกับ

ประเภทและหนาที่ของ

ราก ใบ ลําตน ใบดอก

และผลของพืชทองถิ่นที่

เหมาะสมตอการ

ดํารงชีวิตในสิ่งแวดลอม

ที่แตกตางกัน 

3.อธิบายเกี่ยวกบัปจจัย

ที่จําเปนตอการดํารงชีวิต

ของพืช 

4.อธิบายวิธีการขยาย

พันธพืชดวยวิธีการตางๆ 

5.จําแนกพืชในทองถิ่น

ได 

 

1. บอกลักษณะ และการจัดกลุม

ของสิ่งมีชีวิตในทองถิ่นได 

2.พืช 

   2.1 ประเภทของพืช 

   2.2 ลักษณะภายนอกของ

สวนประกอบตาง  ๆของพืช 

   2.3 หนาที่ของสวนประกอบของ

พืช 

   2.4  ปจจัยที่จําเปนตอการ

ดํารงชีวิต ของพืช 

   2.5  การขยายพันธพืช 

   2.6  พืชในทองถิ่น 

3.สัตว 

   3.1 การแบงประเภทของสัตว 

   3.2 โครงสรางและหนาที่ของ

อวัยวะสัตว 

   3.3 ปจจัยทีจ่ําเปนตอการ

เจริญเตบิโตของสัตว 

   3.4 การขยายพันธสัตวและ

การนําไปใชประโยชน 
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ที่ 

 

ตัวชี้วัด 

 

เนื้อหา 

เนื้อหางาย 

ดวยตัวเอง 

(กรต.) 

เนื้อหา

ปานกลาง 

(พบกลุม) 

เนื้อหายาก 

นํามาสอน

เสริม (ส.ส.) 

 

หมายเหต ุ

4 1. อธิบาย

ความสัมพันธของกลุม

สิ่งมีชีวิตตางๆ กบั

สภาพแวดลอม 

2. อธิบาย

ความสัมพันธของ

สิ่งมีชีวิตในหวงโซ

อาหาร 

3. .อธิบาย

ความสัมพันธระหวาง

สภาพแวดลอมใน

ทองถิ่นกับการ

ดํารงชีวิตของสิง่มีชีวิต 

 

1. อธิบายความสัมพันธของกลุม

สิ่งมีชีวิตตางๆ กบัสภาพแวดลอม 

   1.1 แหลงที่อยูอาศัย 

   1.2 ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต

กับสิง่มีชีวิต 

   1.3 ความสัมพันธของกลุม

สิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดลอม 

2. หวงโซอาหาร 

   2.1 ความสัมพันธของสิ่งมีวิต

ในหวงโซอาหาร 

   2.2 การถายทอดพลงังานจาก

ผูผลิตสูผูบริโภค 

3. ความสัมพันธระหวาง

สภาพแวดลอมกบัการดํารงชีวิต

ของสิ่งมีชีวิต 

   3.1 สภาพแวดลอมที่

เหมาะสมของสิง่มีชีวิตในแตละ

แหลงที่อยู 

   3.2 ความสามารถในการ

ปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม 
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ที่ 

 

ตัวชี้วัด 

 

เนื้อหา 

เนื้อหางาย 

ดวยตัวเอง 

(กรต.) 

เนื้อหา

ปานกลาง 

(พบกลุม) 

เนื้อหายาก 

นํามาสอน

เสริม (ส.ส.) 

 

หมายเหต ุ

5 1. อธิบายผลกระทบ

ของการใช

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และการดูแลรกัษา

ทรัพยากรธรรมชาติ 

2. อธิบายความหมาย

และประเภทของ

สิ่งแวดลอม 

3. อธิบายการ

เปลี่ยนแปลง

สิ่งแวดลอมในทองถิ่น

และเสนอแนวทางการ

ปองกันและแกไข 

 

1. อธิบายความหมายและ

ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ.

โลก 

    1.1 ความหมายและประเภท 

    1.2 การใชทรัพยากรธรณใน

ทองถิ่น  

    1.3 ผลกระทบการใช

ทรัพยากรในทองถิ่น 

    1.4 การดูแลรักษา  

2. สิ่งแวดลอม 

    2.1 ความหมายและประเภท 

    2.2 การเปลี่ยนแปลง

สิ่งแวดลอมในทองถิ่น  

    2.3 การปองกันและแกไข

ปจจัยหาโลกรอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

6 1. บอกสภาพอากาศ

ของทองถิ่น 

1. การเกิดปรากฎการณ

ธรรมชาต ิ

    1.1 เมฆ 

    1.2 หมอก 

    1.3 น้ําคาง 

    1.4 ฝน 

    1.5 ลูกเห็บ 

    1.6 กรณีนํ้าคางแข็ง สาเหตุ

และผลกระทบ 

2. การรายงานสภาพอากาศของ

ทองถิ่น 
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ที่ 

 

ตัวชี้วัด 

 

เนื้อหา 

เนื้อหางาย 

ดวยตัวเอง 

(กรต.) 

เนื้อหา

ปานกลาง 

(พบกลุม) 

เนื้อหายาก 

นํามาสอน

เสริม (ส.ส.) 

 

หมายเหต ุ

7 1.  อธิบายความหมาย

ความสําคัญและความ

จําเปนในการใชสาร 

2. อธิบายสมบัตทิั่วไป

ของสาร 

3. จําแนกสารโดยใช

สถานะและการจัดเรียง

อนุภาค 

4. อธิบายปจจัยที่มผีล

ตอการเปลี่ยนแปลง

สถานะของสาร 

 

1.ความหมายความสําคัญและ

ความจําเปนในการใชสาร 

2. สมบัติทั่วไปของสาร 

3. สถานะของสาร 

4.การจัดเรียงอนุภาคของสาร 

5.ปจจัยที่มผีลตอการเปลี่ยน

สถานะของสาร 

 

 

 

 

 

 

 

   

8 1. อธิบายวิธีการและ

กระบวนการการแยก

สาร 

2. เลือกใชวิธีการแยก

สารทีเ่หมาะสมและ

นํามาใชประโยชนใน

ชีวิตประจําวัน 

 

1. กระบวนการการแยกสาร 

   1.1. การกรองแบบตางๆ 

   1.2. การกลั่น 

   1.3.  การระเหย 

   1.4.  การตกตะกอน 

   1.5.  การตกผลกึ 

   1.6.  การกลั่นลําดบัสวน 

   1.7. การระเหิดหรือการระเหย

แหง 

   1.8. โคมาโตกราฟฟ 

2.การแยกสารที่ใชใน

ชีวิตประจําวัน 
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ที่ 

 

ตัวชี้วัด 

 

เนื้อหา 

เนื้อหางาย 

ดวยตัวเอง 

(กรต.) 

เนื้อหา

ปานกลาง 

(พบกลุม) 

เนื้อหายาก 

นํามาสอน

เสริม (ส.ส.) 

 

หมายเหต ุ

9 1. อธิบายสมบัติของ

สารที่นํามาใชใน

ชีวิตประจําวันได 

2. อธิบายกระบวนการ

การเขาสูรางกายของ

สารได 

3. จําแนกประเภทของ

สาร และผลิตภัณฑที่

พบในชีวิตประจําวัน 

4. อธิบายวิธีการใชสาร

ในชีวิตประจําวันบาง

ชนิดและผลกระทบที่

เกิดตอชีวิตและ

สิ่งแวดลอม 

5. เลือกซื้อและเลือกใช

สารไดถูกตองและ

เหมาะสม 

 

 

1. สมบัติของสารที่ใชใน

ชีวิตประจําวัน 

2. การเขาสูรางกายของสาร 

3. ประเภทของสารที่พบใน

ชีวิตประจําวัน 

4.สาร และผลิตภัณฑของสารที่

ใชในชีวิตประจําวัน  

   4.1 สารทําความสะอาด 

   4.2 สารทางเกษตร 

   4.3 ยารักษาโรค 

   4.4 สารปรงุแตงและสาร

ปนเปอน 

   4.5ผลิตภัณฑเสรมิ 

5. ผลกระทบทีเ่กิดจากการใช

สารตอชีวิตและสิ่งแวดลอม 

6. การเลอืกซือ้ และการเลือกใช

สาร 
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ที่ 

 

ตัวชี้วัด 

 

เนื้อหา 

เนื้อหางาย 

ดวยตัวเอง 

(กรต.) 

เนื้อหา

ปานกลาง 

(พบกลุม) 

เนื้อหายาก 

นํามาสอน

เสริม (ส.ส.) 

 

หมายเหต ุ

10 1. อธิบายความหมาย

หนวยประเภทของแรง 

ผลที่เกิดจากการ

กระทําของแรง ความ

ดัน แรงลอยตัว แรง

ดึงดูดของโลก และแรง

เสียดทาน 

2. การนําแรงและการ

เคลื่อนที่ไปใช

ประโยชนใน

ชีวิตประจําวัน 

 

1.ความหมายหนวยและประเภท

ของแรง 

2. ผลของแรงทีก่ระทําตอวัตถุ

และประโยชนของแรง 

3. ความดัน 

   3.1 ความหมาย 

   3.2 ความดันของของเหลว 

   3.3 ความดันของอากาศ 

  3.4 แรงลอยตัว 

4. แรงดึงดูดของโลกความหมาย 

ประโยชนและโทษของแรงดงึดูด

ของโลก 

5. แรงเสียดทาน 

   5.1 ความหมาย ประโยชน

และโทษของแรงเสียดทาน 

  5.2 การนําแรงเสียดทานไปใช

ในชีวิตประจําวัน 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง (กรต.) 

สาระทักษะการเรียนรู รายวิชา วิทยาศาสตร รหัสวิชา พว11001 

ระดับ ประถมศึกษา จํานวน 5 หนวยกิต 

หัวเรื่อง โครงงานวิทยาศาสตร 

วัน/เดือน/ป ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู กิจกรรม แหลงเรียนรู หมายเหต ุ

 1. อธิบายธรรมชาติและ

ความสําคัญของวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี   

2. นําความรู และกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรไปใชแกปญหา

ตาง ๆ  

 

1. ธรรมชาติของวิทยาศาสตร 

1.1 ความหมายและความสําคัญ

ของวิทยาศาสตร  

1.2 กระบวนการทาง 

วิทยาศาสตร  

 - วิธีการทางวิทยาศาสตร 5 ขั้น  

 - ทักษะกระบวนการทาง 

วิทยาศาสตร 13 ทักษะ  

- เจตคติทางวิทยาศาสตร 6  

ลักษณะ  

- จิตวิทยาศาสตร  

1. ใหผูเรียนคนควาเกี่ยวกับ 

- ธรรมชาติของวิทยาศาสตร 

-ความหมายและความสําคัญของ 

วิทยาศาสตร  

-กระบวนการทางวิทยาศาสตร  

- วิธีการทางวิทยาศาสตร 5 ขั้น  

- ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 13 ทักษะ  

- เจตคติทางวิทยาศาสตร 6  

ลักษณะ  

- จิตวิทยาศาสตร 2. สรุปและจด 

บันทึกในสมุดบันทึก 

2. นําเสนอสิ่งที่คนความาในวันที่จัด

กิจกรรมการเรียนรู 

1. หองสมุด 

2. หนังสือแบบเรียน 

3. internet 

4. กศน.ตําบล 

5. แหลงเรียนรูชุมชน 

 

ตรวจสอบความ 

ถูกตองของใบ

งาน 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง (กรต.) 

สาระทักษะการเรียนรู รายวิชา วิทยาศาสตร รหัสวิชา พว11001 

ระดับ ประถมศึกษา จํานวน 5 หนวยกิต 

หัวเรื่อง การดํารงชีวิตของสัตว 

วัน/เดือน/ป ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู กิจกรรม แหลงเรียนรู หมายเหต ุ

 1.. อธิบายเกี่ยวกับปจจัยที่

จําเปนตอการดํารงชีวิตของสัตว

และการนําความรูไปใช

ประโยชน 

2. อธิบายการขยายพันธสัตว 

และนําความรูไปใชประโยชน 

1. ปจจัยที่จําเปนตอการเจรญิเตบิโต 

ของสัตว 

2. การขยายพันธสัตว และนําความรู 

ไปใชประโยชน 

1. ใหผูเรียนคนควาเกี่ยวกับ 

    - ปจจัยที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของ

สัตวและการนําความรูไปใชประโยชนได 

    - การขยายพันธสัตว และนําความรู

ไปใชประโยชนได 

       มอบหมายใบงานที่ 5 ไปเรียนรู

ดวยตนเองโดยศึกษาจากใบความรูที่ 5 

และแบบเรยีนเรื่องปจจัยทีจ่ําเปนตอการ

เจริญเตบิโตของสัตว 

2. นําเสนอสิ่งที่คนความาในวันที่จัด

กิจกรรมการเรียนรู 

1. หองสมุด 

2. หนังสือแบบเรียน 

3. internet 

4. กศน.ตําบล 

5. แหลงเรียนรูชุมชน 

 

ตรวจสอบ

ความ 

ถูกตองของใบ

งาน 

 

 

 

 

 



10 
 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง (กรต.) 

สาระทักษะการเรียนรู รายวิชา วิทยาศาสตร รหัสวิชา พว11001 

ระดับ ประถมศึกษา จํานวน 5 หนวยกิต 

หัวเรื่อง พลังงานที่ใชในชีวิตประจําวัน 

วัน/เดือน/ป ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู กิจกรรม แหลงเรียนรู หมายเหต ุ

 1. อธิบายประเภทของพลังงาน

ที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน 

พลังงานและประเภทของ

พลังงานที่ใชในชีวิตประจําวัน 

2. อธิบายเกี่ยวกับการประหยัด

และการอนุรักษพลังงานไฟฟา 

 

1. ประเภทของพลังงานที่เกี่ยวของ

ในชีวิตประจําวันไดบอกวิธีการ

ประหยัดและการอนรุักษพลังงาน

ไฟฟาได 

2. คุณสมบัติของแสงและอธิบาย

ปรากฏการณธรรมชาติของแสงได 

   - แหลงกําเนิดแสง 

   - สมบัติของแสง 

   - ปรากฏการณธรรมชาติของแสง 

 

1. ใหผูเรียนคนควาเกี่ยวกับ 

- ประเภทของพลังงานที่เกี่ยวของใน 

ชีวิตประจําวัน 

พลังงานและประเภทของพลังงานที่ใชใน

ชีวิตประจําวันและการประหยัดและการ

อนุรักษพลังงานไฟฟา 

คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง แ ส ง แ ล ะ อ ธิ บ า ย

ปรากฏการณธรรมชาติของแสงได 

1. แหลงกําเนิดแสง 

2. สมบัติของแสง 

3. ปรากฏการณธรรมชาติของแสง 

2. นําเสนอสิ่งที่คนความาในวันที่จัด

กิจกรรมการเรียนรู 

1. หองสมุด 

2. หนังสือแบบเรียน 

3. internet 

4. กศน.ตําบล 

5. แหลงเรียนรูชุมชน 

 

ตรวจสอบ

ความ 

ถูกตองของใบ

งาน 
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ตารางวิเคราะหเน้ือหา 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563  

สาระการประกอบอาชีพ รายวิชาชองทางการเขาสูอาชีพ รหัส อช11001 จํานวน 2 หนวยกิต  

กศน.อําเภอคีรีรัฐนิคม  สํานักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎรธานี  

มาตรฐานการเรียนรู  

  การมีอาชีพเปนความภูมิใจของคนทุกคนซึ่งเราสามารถเลือกประกอบอาชีพใหเหมาะสมกับความถนดั 

ความชอบของ ตน และตรงกับความตองการของตลาด นอกจากนี้ควรเปนอาชีพที่ตองไมมีผลกระทบใด ๆ ตอ

สิ่งแวดลอมอม ดังนั้นการจะตัดสินใจเลือกอาชีพใดอาชีพหนึ่งจะตองศึกษา วิเคราะหขอมูลอาชีพอยางถองแท 

เพื่อที่จะตัดสินใจเลือกอาชีพใหมีความเสี่ยง นอยที่สุด  

 

ที่ 

 

ตัวชี้วัด 

 

เนื้อหา 

เนื้อหางาย 

ดวยตัวเอง 

(กรต.) 

เนื้อหาปาน

กลาง 

(พบกลุม) 

เนื้อหายาก 

นํามาสอน

เสริม (ส.ส.) 

 

หมายเหต ุ

1 การงานอาชีพ 

1. อธิบายความสําคัญ

และความจําเปนใน

การประกอบอาชีพ 

2. อธิบาย วิเคราะห

ลักษณะขอบขาย

กระบวนการผลิตงาน

อาชีพในชุมชน สังคม 

ประเทศและโลก 

 

 

 

3. อธิบายการจัดการ

อาชีพในชุมชน สังคม 

ประเทศ และโลก 

 

1. ความสําคัญและความ

จําเปนในการประกอบอาชีพ 

 

2. งานอาชีพในชุมชน สังคม 

ประเทศและโลก 

   - งานบาน 

   - งานเกษตร 

   - งานชาง 

   - งานประดิษฐ 

   - งานธุรกิจ 

     ฯลฯ 

3. การจัดการงานอาชีพใน

ชุมชน สังคม ประเทศและ

โลก 

   3.1 การจัดการการผลิต 

        - การวางแผน 

        - การจัดทําโครงการ 

        - การใชวัสดุอุปกรณ 
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ที่ 

 

ตัวชี้วัด 

 

เนื้อหา 

เนื้อหางาย 

ดวยตัวเอง 

(กรต.) 

เนื้อหา

ปานกลาง 

(พบกลุม) 

เนื้อหายาก 

นํามาสอน

เสริม (ส.ส.) 

 

หมายเหต ุ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. อธิบายคุณธรรม 

จริยธรรม ในกาทํางาน

อาชีพ 

 

 

 

 

 

 

5. อธิบายการอนุรกัษ

พลังงานและ

สิ่งแวดลอมในการ

ทํางานอาฃพีในชุมชน 

สังคม ประเทศ และ

โลก 

   - การใชแรงงงาน 

   - การใชสถานที่ 

   - การใชทุน 

        ฯลฯ 

3.2 การจัดการการตลาด 

    - การกําหนดทิศทาง 

การตลาด 

         - การหาความตองการ 

ของตลาด 

    - การขนสง 

    - การขาย 

   - การกําหนดราคาขาย 

   - การทําบัญชีประเภท 

ตางๆ 

         ฯลฯ 

4. คุณธรรม 

   - ความรับผิดชอบ 

   - การประหยัด 

   - การอดออม 

   - ความสะอาด 

   - ความประณีต 

   - ความขยัน 

   - ความซื่อสัตย 

      ฯลฯ 

5. การอนุรักษพลังงานและ 

สิ่งแวดลอมในการทํางาอาฃีพ 

ในชุมชน สังคม ประเทศ และ 

โลก 
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ที่ 

 

ตัวชี้วัด 

 

เนื้อหา 

เนื้อหางาย 

ดวยตัวเอง 

(กรต.) 

เนื้อหา

ปานกลาง 

(พบกลุม) 

เนื้อหายาก 

นํามาสอน

เสริม (ส.ส.) 

 

หมายเหต ุ

2 ชองทางการเขาสู

อาชีพ 

1. อธิบายความจําเปน

ในการมองเห็นชองทาง

ในการประกอบอาชีพ

ไดอยางเหมาะสมกับ

ตนอง 

2. ศึกษาอาชีพใน

ชุมชน สังคม ประเทศ

และโลก เพื่อวิเคราะห

ความเปนไปในการเขา

สูอาชีพของตน 

 

 

 

 

 

 

 

3. ลําดับอาชีพโดย 

พิจารณาความเปนไป

ไดของอาชีพ จํานวน 3 

อาชีพ พรอมทัง้ให

เหตผุลในการลําดบั

อาชีพที่เลอืก 

 

 

1. ความจําเปนในการมองเห็น

ชองทางในการประกอบอาชีพ 

 

 

 

2. ความเปนไปไดในการเขาสู

อาชีพ 

   - การลงทุน 

   - การตลาด 

   - กระบวนการผลิต 

   - การขนสง 

   - การบรรจุหีบหอ 

   - การแปรรูป 

   - ผลกระทบตอชุมชน 

และสภาพแวดลอม 

   - ความรูความสามารถ 

     ฯลฯ 

3. การลําดับอาชีพและเหตุผล 
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ที่ 

 

ตัวชี้วัด 

 

เนื้อหา 

เนื้อหางาย 

ดวยตัวเอง 

(กรต.) 

เนื้อหา

ปานกลาง 

(พบกลุม) 

เนื้อหายาก 

นํามาสอน

เสริม (ส.ส.) 

 

หมายเหต ุ

3 การตัดสินใจเลือก

อาชีพ 

1. ตัดสินใจเลือกอาชีพ

ไดเหมาะสมกับตนเอง 

 

 

1. การตัดสินใจเลอืกอาชีพ 

   - ความพรอม 

   -ความตองการของ 

ตลาด 

   - ความรู ทักษะและ 

เทคนิคตางๆ 

   - ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดลอม 

   - สถานที ่

   - แรงงาน 

   - เงินทุน 

        ฯลฯ 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง (กรต.) 

สาระการเรยีนรูการประกอบอาชีพ  รายวิชาชองทางการเขาสูอาชีพ  รหัสวิชา อช11001 

ระดับประถมศึกษา จํานวน 2 หนวยกิต 

 หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

วัน เดือน ป  ตัวชี้วัด  เนื้อหา  กิจกรรม  แหลงเรียนรู  หมายเหตุ  
 1. อธิบายความสําคัญและ

ความจํา เปนในการประกอบ
อาชีพ  
2. อธิบายการจัดการอาชีพใน
ชุมชน สังคม ประเทศ และโลก  

3. อธิบายคุณธรรม จริยธรรม 
ในการทางานอาชีพ  

4. อธิบายการอนุรกัษพลงังาน 
และสิง่แวดลอมในการท างาน
อาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ 
และโลก 

1. ความสําคัญและความจําเปน
ในการ ประกอบอาชีพ  

2. การจัดการงานอาชีพในชุมชน 

สังคม ประเทศ และโลก                                                

-      - การจัดการการผลิต                                         

-      - การจัดการการตลาด   

3.คุณธรรม จริยธรรม 

4. การอนุรักษพลังงานพลังงาน 

และสิง่แวดลอมใน การทํางาน

อาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ 

และโลก 

1. ใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวย 
ตนเอง เรื่อง                                                        
1. ความสําคัญ และความจําเปนในการ
ประกอบอาชีพ                                        
2. การคนขอมูลการจัดการ การผลิต
การจัดการการตลาด                        
3. อธิบายคุณธรรม จริยธรรม ของ
ตนเอง                                           
4. คนควา เรื่อง การอนุรักษ พลังงาน 
และสิง่แวดลอมใน การทํางานอาชีพใน
ชุมชน สังคม ประเทศ และโลก 

1. หนังสือเรียน  

2. หองสมุด  

3. สื่ออินเตอรเน็ต 

4. ใบความรู/แผนพบั 
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การวิเคราะหเน้ือหา 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 

สาระการประกอบอาชีพ รายวิชาพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกนิ รหัสวิชา อช11003 จํานวน 2 หนวยกิต 

กศน.อําเภอคีรีรัฐนิคม สํานักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎรธานี 

มาตรฐานการเรียนรู  

 มีความรู ความเขาใจในการพัฒนาอาชีพใหมีผลิตภัณฑหรืองานบริการ สรางรายไดพอเพียงตอการ

ดํารงชีวิต 

 

 

ที่ 

 

ตัวชี้วัด 

 

เนื้อหา 

เนื้อหางาย 

ดวยตัวเอง 

(กรต.) 

เนื้อหา

ปานกลาง 

(พบกลุม) 

เนื้อหายาก 

นํามาสอน

เสริม (ส.ส.) 

 

หมายเหต ุ

1 1. อธิบายความหมาย 
ความสําคัญและความ
จําเปนของการพัฒนา
อาชีพเพื่อการมีอยูมีกิน                                            
2. อธิบายความจําเปน
และคุณคาของการ
วิเคราะห ศักยภาพธุรกจิ 
3. วิเคราะหตําแหนง
ธุรกิจใน ระยะตาง ๆ                                                                   
4. วิเคราะหศักยภาพ
ธุรกิจบน เสนทางของ
เวลา 

1. ความหมาย ความสําคัญ 
ความจํา เปนในการพัฒนาอาชีพ                                  
2. ความจําเปนและคุณคาของการ
วิเคราะหศักยภาพธุรกิจ                                                                       
3. การวิเคราะหตําแหนงธุรกิจ          
   - ระยะเริ่มตน                                                           
   - ระยะสรางตัว                                               
   - ระยะทรงตัว 
     -  ระยะแตกตางหรือสูงขึ้น                                        
4. การวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ 
บนเสนทางของเวลา 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

   

2 1. กําหนดทิศทางการ

ตลาด                               

2. กําหนดเปาหมาย 

การตลาด                          

3. กําหนดกลยทุธสู

เปาหมาย                             

4. วิเคราะหกลยุทธ                                                

5. กําหนดกิจกรรมและ 

แผนการพฒันาการ

ตลาด 

1.การกําหนดทิศทางการตลาด     
2.การกําหนดเปาหมายการตลาด  
3.การกําหนดกลยทุธสูเปาหมาย         
4.การวิเคราะหกลยุทธ  
5.กิจกรรมและแผนการพัฒนาการ
ตลาด 
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ที่ 

 

ตัวชี้วัด 

 

เนื้อหา 

เนื้อหางาย 

ดวยตัวเอง 

(กรต.) 

เนื้อหา

ปานกลาง 

(พบกลุม) 

เนื้อหายาก 

นํามาสอน

เสริม (ส.ส.) 

 

หมายเหต ุ

3 1. อธิบายการกําหนด

คุณภาพ ผลผลิตหรอื

การบริการ                                     

2. วิเคราะหทุนปจจัย

การผลิต หรือการ

บริการ                                                      

3. กําหนดเปาหมาย

การผลิต หรือการ

บริการ                                                              

4. กําหนดแผน

กิจกรรมการผลิต                 

5. พัฒนาระบบการ

ผลิตหรือ การบริการ 

1.การกําหนดคุณภาพการผลิต 

หรือการบริการ                                                                     

2.การวิเคราะหทุนปจจัยการ 

ผลิตหรือการบริการ                                                         

3.การกําหนดเปาหมายการผลิต

หรือการบริการ                                                                   

4.การกําหนดแผนกจิกรรมการ

ผลิต          

 5.การพฒันาระบบการผลิตหรือ

การบริการ 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

4 1. อธิบายความจําเปน 

และคุณคาของธุรกิจ

เชิงรุก                                                           

2. อธิบายการแทรก

ความนิยม เขาสูความ

ตองการของ ผูบริโภค

ไดอยางแทจริง                                                                       

3. อธิบายการสราง

รูปลักษณ คุณภาพ

สินคาใหม                                                     

4. อธิบายการพัฒนา

อาชีพใหมี ความมั่นคง 

1. ความจําเปน และคุณคาของ

ธุรกิจเชงิรุก                                                                   

2. การแทรกความนิยมเขาสู 

ความตองการของผูบริโภค                                            

3.การสรางรูปลักษณคุณภาพ 

สินคาใหม                                   

4.การพฒันาอาชีพใหมีความ 

มั่นคง (พออยู พอกิน มรีายได) 
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ที่ 

 

ตัวชี้วัด 

 

เนื้อหา 

เนื้อหางาย 

ดวยตัวเอง 

(กรต.) 

เนื้อหา

ปานกลาง 

(พบกลุม) 

เนื้อหายาก 

นํามาสอน

เสริม (ส.ส.) 

 

หมายเหต ุ

5 1. วิเคราะหความ

เปนไปไดของ แผน

ตางๆ                                                                     

2. เขียนโครงการการ

พัฒนา อาชีพ                  

3. ตรวจสอบความ

เปนไปได ของโครงการ

พัฒนาอาชีพ                                     

4. ปรับปรงุโครงการ

พัฒนา อาชีพ 

1. การวิเคราะหความเปนไปได 

ของแผนตางๆ                                                                      

2. การเขียนโครงการการพฒันา 

อาชีพ 3.การตรวจสอบความ

เปนไปได ของโครงการ                                                 

4.การปรับปรงุแกไขโครงการ 

พัฒนาอาชีพ 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง (กรต.) 

สาระการประกอบอาชีพ รายวิชา พัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกนิ  รหัส  อช11003  

ระดับ  ประถมศึกษา  จํานวน  ๒  หนวยกิต 

หัวเรื่อง  ศักยภาพธุรกิจ 
 

วัน เดือน ป เนื้อหา กิจกรรม แหลงเรียนรู หมายเหต ุ

 1. ความหมาย ความสําคัญ ความจําเปนในการพัฒนา
อาชีพ                                                                    
2. ความจําเปน และคุณคาของการวิเคราะหศักยภาพ
ธุรกิจ                                                                      
3. การวิเคราะหตําแหนงธุรกิจ                                                                 

   - ระยะเริ่มตน  
   - ระยะสรางตัว  
   - ระยะทรงตัว  
   - ระยะแตกตางหรอืสงูขึ้น                                             

4. การวิเคราะหศักยภาพธุรกิจบนเสนทางของเวลา  

 

1. ใหผูเรียนศึกษาคนควาความหมาย ความสําคัญ ความจําเปน

ในการพัฒนาอาชีพ                                                                     

2. ใหผูเรียนศึกษาคนควาความจําเปน และคุณคาของการ

วิเคราะหศักยภาพ ธุรกจิ                                                             

3. ใหผูเรียนศึกษาคนควาการวิเคราะห ตําแหนงธุรกจิ                               

    - ระยะเริ่มตน  

    - ระยะสรางตัว  

    - ระยะทรงตัว  

    - ระยะแตกตางหรือสูงขึ้น                                                      

4. ใหผูเรียนศึกษาคนควาการวิเคราะหศักยภาพธุรกจิบน

เสนทางของเวลา 

- หนังสือเรียน                      

- ใบความรู  

- ใบงาน  

- อินเตอรเน็ต  

- หองสมุด   

- แหลงเรียนรูชุมชน 
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แผนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง (กรต.) 

สาระการประกอบอาชีพ รายวิชา พัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกนิ  รหัส  อช11003  

ระดับ  ประถมศึกษา  จํานวน  ๒  หนวยกิต 

หัวเรื่อง  การจัดทําแผนพัฒนาการตลาด 
 

วัน เดือน ป เนื้อหา กิจกรรม แหลงเรียนรู หมายเหต ุ

 1. การกําหนดทิศทางการตลาด                                                                

2. การกําหนดเปาหมายการตลาด                                                        

3. การกําหนดกลยุทธสูเปาหมาย                                                                    

4. การวิเคราะหกลยทุธ                                                                       

5. กิจกรรมและแผนการพฒันาการตลาด  

 

1. ใหผูเรียนศึกษาคนควาการกําหนดทิศทางการตลาด  
2. ใหผูเรียนศึกษาคนควาการกําหนดเปาหมายการตลาด  
3. ใหผูเรียนศึกษาคนควาการกําหนดกลยุทธสูเปาหมาย  
4. ใหผูเรียนศึกษาคนควาการวิเคราะห กลยุทธ  

5. ใหผูเรียนศึกษาคนควากิจกรรมและแผนการพฒันาการ 

ตลาด  

 

- หนังสือเรียน  

- ใบความรู  

- ใบงาน  

- อินเตอรเน็ต  

- หองสมุด   

- แหลงเรียนรูชุมชน 
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ตารางวิเคราะหเน้ือหา 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563  

สาระพื้นฐาน รายวิชาศิลปศึกษา รหัส ทช11003จํานวน 2 หนวยกิต 

กศน.อําเภอคีรีรัฐนิคม  สํานักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎรธานี  

มาตรฐานการเรียนรู  

  รู เขาใจมีคุณธรรม จริยธรรม ชื่นชม เห็นคุณคาความงาม ความไพเราะ  ธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอม ทางทัศนศิลป ดนตรี และนาฏศิลปพื้นฐานพื้นบาน สามารถวิเคราะห วิพากษวิจารณไดอยาง

เหมาะสม 
 

 

ที่ 

 

ตัวชี้วัด 

 

เนื้อหา 

เนื้อหางาย 

ดวยตนเอง 

(กรต.) 

เนื้อหา 

ปานกลาง 

(พบกลุม) 

เนื้อหายาก 

นํามาสอน

เสริม (ส.ส.) 

หมายเหต ุ

1 มีความรู ความเขาใจ อธิบาย 
วิเคราะห วิพากษ วิจารณ 
ทัศนศิลปพื้นบาน 

1. ความหมาย ความสําคัญ 

ความเปนมาของทัศนศิลป

พื้นบาน 

2. รูปแบบและวิธีการนํา จุด เสน 

สี แสง- เงา รปูรางและรูปทรงมา 

จินตนาการสรางสรรคประกอบ

ใหเปนงานทัศนศิลปพื้นบาน 

3. รูปแบบและวิวัฒนาการของ

งานทัศนศิลปพื้นบานในดาน 

   -จิตรกรรม 

   -ประติมากรรม 

   -สถาปตยกรรม 

   -ภาพพิมพ 

4. รูปแบบและความงามของ

ทัศนศิลปพื้นบานกับความงาม

ตามธรรมชาติทีเ่กี่ยวกับรูปราง 

รูปทรง เสน สี แสง-เงา และจุด 

ของตนไม ดอกไม กิ่งไม ใบไม 

เปลือกไม ตอไม ทะเล แมน้ํา           

ลําธาร ภูเขา กรวด หิน ดิน 
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ที่ 

 

ตัวชี้วัด 

 

เนื้อหา 

เนื้อหางาย 

ดวยตนเอง 

(กรต.) 

เนื้อหา 

ปานกลาง 

(พบกลุม) 

เนื้อหายาก 

นํามาสอน

เสริม (ส.ส.) 

หมายเหต ุ

  5. ความงามและความซาบซึ้งของ

งานทัศนศิลปพื้นบาน ที่เกิดจาก

เสน จุด แสงเงา รูปราง และ

รูปทรง ทีเ่กิดจากการเลียนแบบ 

ลอกแบบมาจากธรรมชาต ิ

6. รูปแบบและความงามของงาน

ทัศนศิลปพื้นบานที่เกิดจาก 

    - ความคิดสรางสรรคของ

มนุษยที่นําวัตถุหรือวัสดสุิ่งของ

ตางๆ เขามาเสรมิแตงรางกาย

มนุษย 

    - ความคิดสรางสรรคที่นําวัตถุ

หรือวสัดุสิง่ของตางๆ มากตกแตง

ที่อยูอาศัย สถานที่ และ

สิ่งแวดลอม 

7. คุณคาความสําคัญของความดี

งามทางวฒันธรรม ประเพณี และ

ความงามของโบราณวัตถุและ

โบราณสถานในทองถิ่นทีเ่ราเกิด 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่ 

 

ตัวชี้วัด 

 

เนื้อหา 

เนื้อหางาย 

ดวยตนเอง 

(กรต.) 

เนื้อหา 

ปานกลาง 

(พบกลุม) 

เนื้อหายาก 

นํามาสอน

เสริม (ส.ส.) 

หมายเหต ุ

2 1. อธิบายความหมาย 

ความสําคัญ วิวัฒนาการ และ

เลือกชม วิเคราะหวิพากษ 

วิจารณ และการอนุรกัษ

นาฏศิลปพื้นบาน 

 

1.ความหมายความสําคัญ ความ

เปนมา และวิวัฒนาการของ

นาฏศิลปพื้นบานภาคตางๆ 

2.ความคิดเห็นและความรูสึก 

เ กี่ ย วกั บการแสดงนาฏศิล ป

พื้นบานประเภทตางๆ 

3. วิธีเลือกชมการแสดงนาฏศิลป

พื้นบาน เพื่อสรางประโยชนตอ

ตนเอง 

4.ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะ

การแสดงของนาฏศิลปพื้นฐาน 

5.ภาษา ทาทาง และนาฏยศัพท 

6.คุณคาความสําคัญของ

นาฏศิลปพื้นบานของภาคตางๆ 

ที่เกี่ยวกับวฒันธรรม ประเพณ ี

7.อธิบายการอนรุักษนาฏศิลป

พื้นบานของภูมปิญญาทองถิ่น 

ศิลปะวัฒนธรรมประเพณ ี
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ที่ 

 

ตัวชี้วัด 

 

เนื้อหา 

เนื้อหางาย 

ดวยตนเอง 

(กรต.) 

เนื้อหา 

ปานกลาง 

(พบกลุม) 

เนื้อหายาก 

นํามาสอน

เสริม (ส.ส.) 

หมายเหต ุ

3 1. อธิบายความหมาย 

ประเภท ประวัติความเปนมา 

และการสบืทอดดนตรพีื้นบาน 

1.ความหมายความสําคัญ ความ

เปนมา และวิวัฒนาการของ

เครื่องดนตรีพื้นบานประเภท

ตางๆ 

2.ลักษณะและประเภทของเครือ่ง

ดนตรีพื้นบานประเภทตางๆ 

3. คุณคาของความงามและความ

ไพเราะของเครือ่งดนตรีและเพลง

พื้นบาน 

4.ประวัติความเปนมาของภูมิ

ปญญาทางดานดนตรีและเพลง

พื้นบาน 

5.คุณคา ความรักหวงแหนและ

ตัวอยางภูมิปญญาตลอดจนการ

รวมกิจกรรมทางดนตรีและเพลง

พื้นบาน 
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แผนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง (กรต.) 

สาระทักษะการเรียนรู รายวิชา ศิลปศึกษา รหัสวิชา ทช 11003 

ระดับ  ประถมศึกษา  จํานวน  ๒  หนวยกิต 

หัวเรื่อง  ทัศนศิลป 

วัน/เดือน/ป ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู กิจกรรม แหลงเรียนรู หมายเหต ุ

 1. อธิบายความหมาย

ความสําคัญของทัศนศิลป

พื้นบาน 

2. อธิบายรูปแบบในการนํา จุด 

เสน สี แสง-เงา รปูราง รูปทรง 

มาจินตนาการสรางสรรค 

ประกอบใหเปนงานทัศนศิลป

พื้นบาน 

 

 

 

 

 

1. ทัศนศิลปพื้นบาน 

1.1 รูปแบบและวิธีการนําจุด เสน สี  

แสง-เงา รปูราง รูปทรง มา

จินตนาการ สรางสรรค ประกอบ   

ใหเปนงานทัศนศิลปพื้นบาน 

1.2 รูปแบบและวิวัฒนาการของงาน 

    ทัศนศิลปพื้นบานในดาน 

    - จิตรกรรม 

    - ประติมากรรม 

    - สถาปตยกรรม 

    - ภาพพิมพ 

1. ใหผูเรียนคนควาเกี่ยวกับ 

รูปและวิธีการในการนํา จุด เสน สี แส

เงา รูปราง รปูทรง มาจินตนาการ

สรางสรรค ประกอบใหเปนงาน

ทัศนศิลปพื้นบานได 

- รูปแบบและวิวัฒนาการในเรื่องของงา

ทัศนศิลปพื้นบาน ตางๆ ได เชน 

    - จิตรกรรม 

    - ประติมากรรม 

    - สถาปตยกรรม 

    - ภาพพิมพ 

2. นําเสนอสิ่งที่คนความาในวันที่จัด

กิจกรรมการเรียนรู 

1. หองสมุด 

2. หนังสือแบบเรียน 

3. internet  

4. กศน.ตําบล 

5. แหลงเรียนรูชุมชน 

 

ตรวจสอบ

ความ 

ถูกตองของใบ

งาน 
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วัน/เดือน/ป ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู กิจกรรม แหลงเรียนรู หมายเหต ุ

 3.อธิบายและวิวัฒนาการของ

งานทัศนศิลปพื้นบานตางๆ 

4. อธิบาย วิเคราะห วิพากษ 

วิจารณรูปแบบความงามของ

งานทัศนศิลปพื้นบานทีเ่กิดจาก

ความงามตามธรรมชาติ 

5. อธิบาย วิเคราะห 

วิพากษ วิจารณ รูปแบบและ

คุณคาของงานทัศนศิลป

พื้นบานในเรื่องของตางๆ ได 

6. อธิบาย วิเคราะห 

วิพากษ วิจารณและ อธิบาย

คุณคา ความสําคัญความดีงาม 

ของวัฒนธรรม ประเพณี และ

ความสวยงามของโบราณวัตถุ 

และโบราณสถานของทองถิ่น 

 

 

 

 

3 รูปแบบและความงามของงาน    

ทัศนศิลปพื้นบานกับความงามตาม

ธรรมชาติที่เกี่ยวกับรูปราง รูปทรง เสน สี 

แสง-เงา และจุดของตนไม ดอกไม กิ่งไม 

ใบไม เปลือกไม ทะเล แมนํ้า ภูเขา กรวด 

ลําธาร หิน ดิน 

1.4  รูปแบบความงามของงานทัศนศิลป

พื้นบานที่เกิดจากเสน สี จุด แสง-เงา 

รูปราง  รูปทรง ที่เกิดจากการเลียนแบบ 

ลอก แบบ มาจากธรรมชาติ 
1.5 รูปแบบและความงามของงาน    

ทัศนศิลปพื้นบานที่เกิดจาก 

     - ความคิดสรางสรรคของมนุษยที่นํา

วัตถุหรือวัสดุ สิ่งของตางๆ เขามาเสริม

แตงรางกาย 

    - ความคิดสรางสรรคที่นําวัตถุหรือวัสดุ 

สิ่งของตางๆ มาตกแตงที่อยู  อาศัย 

สถานที่ และสิ่งแวดลอม 

1.6 คุณคาความสําคัญ ความดีงามของ  

วัฒนธรรม ประเพณี และความ 

       สวยงาม ของโบราณวัตถุ

โบราณสถาน ในทองถิ่นที่เราเกิด 

1. ใหผูเรียนคนควาเกี่ยวกับ 

รูปและวิธีการในการนํา จุด เสน สี แส

เงา รูปราง รปูทรง มาจินตนาการ

สรางสรรค ประกอบใหเปนงาน

ทัศนศิลปพื้นบานได 

รูปแบบและวิวัฒนาการในเรื่องของงา

ทัศนศิลปพื้นบาน ตางๆ ได เชน 

    - จิตรกรรม 

    - ประติมากรรม 

    - สถาปตยกรรม 

    - ภาพพิมพ 

2. นําเสนอสิ่งที่คนความาในวันที่จัด

กิจกรรมการเรียนรู 

1. หองสมุด 

2. หนังสือแบบเรียน 

3. internet  

4. กศน.ตําบล 

5. แหลงเรียนรูชุมชน 

 

ตรวจสอบ

ความถูกตอง

ของใบงาน 
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แผนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง (กรต.) 

สาระทักษะการเรียนรู รายวิชา ศิลปศึกษา รหัสวิชา ทช 11003 

ระดับ  ประถมศึกษา  จํานวน  ๒  หนวยกิต 

หัวเรื่อง  ดนตรีพื้นบาน 

วัน/เดือน/ป ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู กิจกรรม แหลงเรียนรู หมายเหต ุ

 1. อธิบายความหมาย 
ความสําคัญ ประวัติความ
เปนมาและวิวัฒนาการของ
เครื่องดนตรีพื้นบานประเภท
ตางๆ 
2. อธิบายลักษณะและประเภท
ของเครื่อง ดนตรีพื้นบาน
ประเภทตางๆ 
3. อธิบาย วิเคราะหวิพากษ 

วิจารณคุณคาของความงามและ

ความไพเราะ ของเครื่องดนตรี

พื้นบาน 

4. อธิบาย วิเคราะหวิพากษ 

วิจารณประวัติความเปนมาของ

ภูมิ ปญญาทางดนตรีพื้นบาน 

 

 

1. ประวัติความเปนมาและ
วิวัฒนาการของเครื่องดนตรีพื้นบาน
ประเภทตางๆ 
2. ลักษณะและประเภทของเครื่อง 
ดนตรีพื้นบานประเภทตางๆ 
3. คุณคาของความงามและความ
ไพเราะ ของเครื่องดนตรีพื้นบาน 
4. คุณคาของความงาม และความ
ไพเราะของเพลงพื้นบาน 
5. ประวัติความเปนมาของภูมิ 
ปญญาทางดนตรพีื้นบาน 
6. คุณคาความรัก หวงแหน ตัวอยาง
ภูมิปญญา ตลอดจนการรวมกิจกรรม 
ถายทอดของภูมิปญญาทางดนตรี
พื้นบาน 

1. ใหผูเรียนคนควาเกี่ยวกับประวัติความ

เปนมาและวิวัฒนาการของเครื่องดนตรี

พื้นบานประเภทตางๆ 

- ลักษณะและประเภทของเครือ่ง ดนตรี
พื้นบานประเภทตางๆ 
- คุณคาของความงามและความไพเราะ 
ของเครื่องดนตรีพื้นบาน 
- คุณคาของความงาม และความไพเราะ
ของเพลงพื้นบาน 
- ประวัติความเปนมาของภูมิ ปญญา
ทางดนตรีพื้นบาน 
- คุณคาความรัก หวงแหน ตัวอยางภูมิ
ปญญา ตลอดจนการรวมกิจกรรม 
ถายทอดของภูมิปญญาทางดนตรี
พื้นบาน 
2. นําเสนอสิ่งที่คนความาในวันที่จัด

กิจกรรมการเรียนรู 

1. หองสมุด 

2. หนังสือแบบเรียน 

3. internet  

4. กศน.ตําบล 

5. แหลงเรียนรูชุมชน 

 

ตรวจสอบ

ความถูกตอง

ของใบงาน 
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แผนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง (กรต.) 

สาระทักษะการเรียนรู รายวิชา ศิลปศึกษา รหัสวิชา ทช 11003 

ระดับ  ประถมศึกษา  จํานวน  ๒  หนวยกิต 

หัวเรื่อง  นาฎศิลปพื้นบาน 

วัน/เดือน/ป ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู กิจกรรม แหลงเรียนรู หมายเหต ุ

 1. อธิบายความหมายความสําคัญ

ประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการ

ของนาฏศิลปประเภทตางๆ 

2. แสดงความคิดเห็นและความรูสึก

เกี่ยวกับ การแสดงพื้นบานประเภท

ตางๆ 

3. อธิบายวิธีเลือกชมการแสดง

นาฏศิลปพื้นบาน เพื่อสรางความสุข

และประโยชนในชีวิตไดอยาง

เหมาะสม 
4. อธิบาย วิเคราะหวิพากษ วิจารณ

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะและ 

การแสดงของนาฏศิลปพื้นบาน

เบื้องตน 

5.  ฝกปฏิบัติขั้นพื้นฐาน นําภาษา

ทาทางและนาฏศัพทไปประยุกตใช

ในการพัฒนาตนเอง 

1. ประวัติความเปนมาและ
วิวัฒนาการของนาฏศิลปประเภท

ตางๆ  
2. ความคิดเห็นและความรูสึก
เกี่ยวกับ การแสดงพื้นบานประเภท

ตางๆ 
3. วิธีเลือกชมการแสดงนาฏศิลป
พื้นบาน เพื่อสรางความสุขและ

ประโยชนตอตนเอง 
4. ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะ
และ การแสดงของนาฏศิลปพื้นบาน 

 
 
 

1. ใหผูเรียนคนควาเกี่ยวกับ 

ประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการของ

นาฏศิลปประเภทตางๆ  
   - ความคิดเห็นและความรูสึกเกี่ยวกบั 
การแสดงพื้นบานประเภทตางๆ 

  - วิธีเลือกชมการแสดงนาฏศิลป
พื้นบาน เพื่อสรางความสุขและ
ประโยชนตอตนเอง 

  - ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะและ 
การแสดงของนาฏศิลปพื้นบาน 
2. นําเสนอสิ่งที่คนความาในวันที่จัด

กิจกรรมการเรียนรู 

1. หองสมุด 

2. หนังสือแบบเรียน 

3. internet  

4. กศน.ตําบล 

5. แหลงเรียนรูชุมชน 

 

ตรวจสอบ

ความถูกตอง

ของใบงาน 
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ตารางวิเคราะหเน้ือหา 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551   

ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2563 

สาระการพัฒนาสังคม รายวิชาประวัติศาสตรชาติไทย  รหัส สค12024จํานวน 3 หนวยกิต   

  มาตรฐานการเรียนรู 

 มีความรู  ความเขาใจ ตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร การเมือง                       

การปกครอง ในทองถิ่น ประเทศและนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ เพื่อความมั่นคง

ของชาติ 

ที่ ตัวชี้วัด เนื้อหา 

เนื้อหางาย 

ดวยตนเอง 

(กรต.) 

เนื้อหา 

ปานกลาง 

(พบกลุม) 

เนื้อหายาก 

นํามาสอน

เสริม (ส.ส.) 

หมายเหต ุ

1. 

 

1. อธิบายความหมาย 

ความเปนมาและความสําคัญ

ของสถาบันหลกัของชาติ 

2. บอกความเปนมาของชาติ

ไทย 

3. อธิบายเสรีภาพในการนับ

ถือศาสนาของไทย 

4. บอกและยกตัวอยาง 

บุญคุณของพระมหากษัตริย

ไทยตั้งแตสมัยสุโขทัย อยุธยา 

ธนบุรีและรัตนโกสินทร 

 

 

1. ความหมาย ความเปนมาและ

ความสําคัญของสถาบันหลัก 

ของชาติ  

2. ความเปนมาของชนชาติไทย  

3. เสรีภาพในการนับถือศาสนา

ของไทย 

4. บุญคุณของพระมหากษัตริย

ไทยตั้งแตสมัยสุโขทัย อยุธยา 

ธนบุรี ละ รัตนโกสินทร 

 4.1 สมัยสุโขทัย 

 4.2 สมัยอยุธยา 

 4.3 สมัยธนบุร ี

 4.4.สมัยรัตนโกสินทร 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



30 
 

ที่ ตัวชี้วัด เนื้อหา 

เนื้อหางาย 

ดวยตนเอง 

(กรต.) 

เนื้อหา 

ปานกลาง 

(พบกลุม) 

เนื้อหายาก 

นํามาสอน

เสริม (ส.ส.) 

หมายเหต ุ

2. 

 

1. บอกชื่อ

พระมหากษัตริยไทยใน

สมัยสุโขทัย 

2. บอกพระราชประวัติ

และพระกรณียกิจทีส่ําคัญ

ของพระมหากษัตริยไทย

ในสมัยสโุขทัย 

 2.1. พอขุนศรีอินทรา

ทิตย 

2.2.พอขุนรามคําแหง

มหาราช 

2.3 พระมหาธรรมราชที่ 1 

(พญาลิไท) 

3.บอกวีรกรรมของบรรพ

บุรุษสมัยสโุขทัย 

 

1.พระมหากษัตริยไทยในสมัยสุโขทัย 

2.พระราชประวัติและพระราชกรณีย

กิจทีส่ําคัญของพระมหากษัตริย 

สมัยสุโขทัย 

2.1 พอขุนศรีอินทราทิตย 

2.2. พอขุนรามคําแหงมหาราช 

2.3พระมหาธรรมราชที่ 1(พญาลิไท) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. 1. บอกและยกตัวอยาง

วัฒนธรรมสมัยสุโขทัยได

อยางนอย 3 เรื่อง 

2. บอกแนวทางในการสบื

สานวัฒนธรรมสมัยสโุขทัย 

3. แสดงความคิดเห็นใน

การสบืสานมรดกทาง

วัฒนธรรมสมัยสุโขทัยสู

การปฏิบัติไดอยางนอย 1 

เรือง 

1. มรดกทางวฒันธรรมสมัยสุโขทัย 

  1.1 ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน 

เลนไฟ 

  1.2 พนมเบี้ย พนมหมาก พนม

ดอกไม 

  1.3 ลายสือไทย 

  1.4. ไตรภูมิพระรวง 

  1.5 เครื่องสังคโลก 

  1.6 ประเพณีกิน 4 ถวย(ไขกบ นก

ปลอย มะลลิอย อายตื้อ) 

  1.7 ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบาน

สมัยสุโขทัย 
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ที่ ตัวชี้วัด เนื้อหา 

เนื้อหางาย 

ดวยตนเอง 

(กรต.) 

เนื้อหา 

ปานกลาง 

(พบกลุม) 

เนื้อหายาก 

นํามาสอน

เสริม (ส.ส.) 

หมายเหต ุ

 

 

   1.8 สถาปตยกรรมและ

ประติมากรรมสมัยสุโขทัย 

      - เจดียสมัยสโุขทัย 

      - พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย 

2. แนวทางในการสบืสานมรดกทาง

วัฒนธรรมสมัยสุโขทัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. 

 

เหตุการณทาง

ประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย 

1. อธิบายวิธีบริหารจัดการ

น้ําสมัยสโุขทัย 

2. ยกตัวอยางการ

ประยุกตใชการอยูกบัน้ํา

ในสมัยโบราณกบั

ชีวิตประจําวัน 

1. ความเปนมาของประวัติศาสตร

การบริการจัดการน้ํา 

2. การอยูกับน้ําสมัยโบราณ 
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แผนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง (กรต.) 

สาระการพัฒนาสังคม รายวิชาประวัติศาสตรชาติไทย  รหัส สค12024จํานวน 3 หนวยกิต   

ระดับ  ประถมศึกษา  จํานวน  ๒  หนวยกิต 

หัวเรื่อง  พระมหากษัตริยไทยและบรรพบุรุษในสมัยสุโขทัย 
 

วัน/เดือน/ป ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู กิจกรรม แหลงเรียนรู หมายเหต ุ

 1.บอกชื่อพระมหากษัตริยไทย

ในสมัยสุโขทัย 

2.บอกพระราชประวัติและ

พระกรณียกิจที่ สํ าคัญของ

พระมหากษัตริยไทยในสมัย

สุโขทัย 

2.1.พอขุนศรีอินทราทิตย 

2 . 2 . พ อ ขุ น ร าม คํ า แ ห ง

มหาราช 

2.3พระมหาธรรมราชที่ 1 

(พญาลิไท) 

3.บอกวีรกรรมของบรรพบุรุษ

สมัยสุโขทัย 

 

1.พระมหากษัตริยไทยในสมัยสุโขทัย 

2.พระราชประวัติและพระราชกรณีย

กิจทีส่ําคัญของพระมหากษัตริย 

สมัยสุโขทัย 

2.1 พอขุนศรีอินทราทิตย 

2.2. พอขุนรามคําแหงมหาราช 

2.3พระมหาธรรมราชที่ 1 

(พญาลิไท) 

 

 

1. ใหผูเรียนคนควาเกี่ยวกับ 

- ความหมาย/นิยาม “มรดกไทย” 

- ประเพณีไทย 

- วัฒนธรรมไทย 

- ศิลปะไทย 

- การอนุรักษมรดกไทย 

2. สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก 

3. นําเสนอสิ่งที่คนความาในวันที่จัด

กิจกรรมการเรียนรู 

 

1. หองสมุด 

2. หนังสือแบบเรียน 

3. internet 

4. กศน.ตําบล 

5. แหลงเรียนรูชุมชน 
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แผนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง (กรต.) 

สาระการพัฒนาสังคม รายวิชาประวัติศาสตรชาติไทย  รหัส สค12024จํานวน 3 หนวยกิต   

ระดับ  ประถมศึกษา  จํานวน  ๒  หนวยกิต 

หัวเรื่อง  เหตุการณทางประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย 

วัน/เดือน/ป หัวเรื่อง/ตัวช้ีวัด เนื้อหาสาระการเรียนรู กิจกรรม แหลงเรียนรู 
การวัดและ

ประเมินผล 

 เหตุการณทาง

ประวัติศาสตรสมัย

สุโขทัย 

1. อธิบายวิธี

บรหิารจัดการน้ํา

สมัยสุโขทัย 

2. ยกตัวอยางการ

ประยุกตใชการอยู

กับน้ําในสมัย

โบราณกบั

ชีวิตประจําวัน 

1. ความเปนมาของประวัติศาสตร

การบริการจัดการน้ํา 

2. การอยูกับน้ําสมัยโบราณ 

ขั้นที่ 1 กําหนดสภาพปญหา 

1. ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน

ความรูเดิมเรื่องความเปนมาของชน

ชาติไทยและพระปรีชาสามารถของ

พระมหากษัตริย 

2. ครูบอกขอบขายเนื้อหาวิชา

ประวัติศาสตรชาติไทยระดับ ม.ตน 

และกระบวนการเรียนรูรายวิชา 

ขั้นที่ 2 แสวงหาความรู 

1. ครูใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอน

เรียน เพือ่วัดความรูความสามารถกอน

เรียน 

2. ครูประกอบภาพ เหตุการณ 

ทางประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย 

แลวแจกใบความรู 

1. ใบความรู  

 2. หนังสือแบบเรียน 

แหลงการเรียนรู/

สืบคนขอมลูเพิ่มเตมิ 

3.หองสมุดประชาชน

4. กศน.ตําบล 

5.แหลงขอมูล

สารสนเทศ 

6.internet 

 7.สื่อสิ่งพิมพ

โทรทัศน วิทยุ 

หนังสือวารสาร

ตางๆ 

8.แหลงเรียนรูชุมชน 

- การสังเกต 

- การซักถาม 

- การมีสวนรวม 

- การตรวจผลงาน 

- บันทึกการเรียนรู 
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ตารางวิเคราะหเน้ือหา 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551   

ระดับประถมศึกษาภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2563 

สาระการพัฒนาสังคม รายวิชาลูกเสือ กศน.  รหัส สค 12025จํานวน 2หนวยกิต   

กศน.อําเภอคีรีรัฐนิคม  สํานักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎรธานี 

มาตรฐานการเรียนรู 

1.มีความรู ความเขาใจ ตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร การเมือง การ ปกครองใน

ทองถิ่น  ประเทศ  และนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ เพื่อความมั่นคง ของชาติ 

2. มีความรู ความเขาใจ เห็นคุณคา และสืบทอดศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีของทองถิ่นและประเทศไทย 

3.มีความรู ความเขาใจ ดําเนินชีวิตามวิถีประชาธิปไตย กฎระเบียบเบื้องตน กฎระเบียบของชุมชน สังคม และ

ประเทศ    

4.มีความรู ความเขาใจหลักการพัฒนาชุมชน สังคม และวิเคราะหขอมูล ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

สังคม  

ที ่ ตัวชี้วัด เน้ือหา 

เน้ือหางาย 

ดวยตนเอง 

(กรต.) 

เน้ือหา 

ปานกลาง 

(พบกลุม) 

เน้ือหายาก 

นํามาสอน

เสริม (ส.ส.) 

หมายเหต ุ

1. 

 

ลูกเสือกับการพัฒนา 

1. อธิบายสาระสําคัญ 

ของการลูกเสือ  

2.อธิบายความสําคัญของการ

ลูกเสือกบัการพัฒนา  

3. ยกตัวอยางความเปน

พลเมืองดีของลูกเสือ 

1. สาระสําคัญของการลกูเสือ  

1.1 วัตถุประสงคของการ พัฒนา

ลูกเสือ  

  1.2 หลักการสําคญัของการ ลกูเสือ  

2. ความสําคัญของการลูกเสือกับ

การพัฒนา  

  2.1 การพัฒนาตนเอง      

2.2 การพัฒนาสัมพันธภาพ 

ระหวางบุคคล  

  2.3 การพัฒนาสัมพันธภาพ 

ภายในชุมชนและสังคม  

3. ลูกเสือกบัการพัฒนาความเปน

พลเมืองดี  

  3.1 ความหมายของพลเมอืงด ี

  3.2 ความเปนพลเมืองดีใน 

ทัศนะของการลูกเสอื  
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ที ่ ตัวชี้วัด เน้ือหา 

เน้ือหางาย 

ดวยตนเอง 

(กรต.) 

เน้ือหา 

ปานกลาง 

(พบกลุม) 

เน้ือหายาก 

นํามาสอน

เสริม (ส.ส.) 

หมายเหต ุ

2. 

 

การลูกเสือไทย 

1. อธิบายประวัติการ 

ลูกเสือไทย  

2.อธิบายความรูทั่วไป 

เกี่ยวกับคณะลูกเสือ แหงชาติ 

1. ประวัติการลูกเสือไทย      

1.1 พระราชประวัติของ 

พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา 

เจาอยูหัว  

1.2 กําเนิดลูกเสือไทย  

1.3 กิจการลูกเสือไทยแตละยุค 

2. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคณะ 

ลูกเสือแหงชาติ  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

3. การลูกเสือโลก 

1. อธิบายประวัติผูใหกํา เนิด

ลูกเสือโลก  

2.อธิบายความสําคัญ ของ

องคการลูกเสือโลก  

1.ประวัติผูใหกําเนินลูกเสือโลก  

2.องคการลูกเสือโลก  

 

 
 
 

   

4. คุณธรรมจริยธรรมของลกูเสือ 

1. อธิบายคําปฏิญาณกฎ คติ

พจนและของลกูเสือ  

2. อธิบายคุณธรรม และ

จริยธรรมจากคําปฏิญาณและ

กฎของลูกเสอื  

1. คําปฏิญาณกฎและคติพจน

ของลูกเสอื  

2.คุณธรรม จริยธรรม  

จากคําปฏิญาณและกฎของ 

ลูกเสือ 
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ที ่ ตัวชี้วัด เน้ือหา 

เน้ือหางาย 

ดวยตนเอง 

(กรต.) 

เน้ือหา 

ปานกลาง 

(พบกลุม) 

เน้ือหายาก 

นํามาสอน

เสริม (ส.ส.) 

หมายเหต ุ

5. 

 

วินัย และความเปนระเบียบ 

เรียบรอย  

1. อธิบายความหมาย และ

ความสําคัญของวินัย และ

ความเปนระเบียบเรียบรอย 

2. อธิบาผลกระทบจากการ

ขาดวินัยและขาดความเปน

ระเบียบเรียบรอย  

3. ยกตัวอยางแนวทาง การ

เสริมสรางวินัย และความเปน

ระเบียบเรียบรอย  

 

1. วินัย และความเปนระเบียบ 

เรียบรอย  

1.1 ความหมายของวินัยและ 

ความเปนระเบียบเรียบรอย 

1.2 ความสําคัญของวินัยและ 

ความเปนระเบียบเรียบรอย  

2. ผลกระทบจากการขาดวินัย  

และขาดความเปนระเบียบ 

เรียบรอย  

3. แนวทางการเสรมิสรางวินัย  

และความเปนระเบียบเรียบรอย 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

   

6. ลูกเสือ กศน. กับการพัฒนา 

1. อธิบายความเปนมา และ

ความสําคัญของ ลูกเสอื กศน. 

2. อธิบายลูกเสือ กศน. กับ

การพัฒนา ตนเองครอบครัว 

ชุมชนและสังคม 

3. อธิบายบทบาทหนาที่ของ

ลูกเสือ กศน. ที่มีตอ ตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน และสงัคม  

 

1. ลูกเสือ กศน. 

1.1 ความเปนมาของลูกเสือ กศน.  

1.2 ความสําคญัของลกูเสือ กศน. 

2. ลูกเสือ กศน. กับการพฒันา  

3.บทบาทหนาที่ของลกูเสือ กศน. 

ที่มีตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน

และ สังคม  
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 ตัวชี้วัด เน้ือหา 

เน้ือหางาย 

ดวยตนเอง 

(กรต.) 

เน้ือหา 

ปานกลาง 

(พบกลุม) 

เน้ือหายาก 

นํามาสอน

เสริม (ส.ส.) 

หมายเหต ุ

7. ลูกเสือ กศน.กบัจิตอาสาและ

การบริการ 

1.อธิบายความหมายและ

ความสําคัญของจิตอาสาและ

การบริการ 

2.อธิบายหลักการของจิต

อาสาและการบริการ 

3.อธิบายและนําเสนอวิธีการ

ปฏิบัติตนในฐานะลกูเสือกศน.

เพื่อเปนจิตอาสาและการ

บริการ 

1.จิตอาสาและการบริการ 

    1.1. ความหมายและ

ความสําคัญของจิตอาสา 

    1.2.ความหมายและสําคญั

ของการบริการ 

2.หลักการของจิตอาสาและการ

บริการ 

2.1 หลักการของจิตอาสา 

2.2 หลักการของการบริการ 

3.วิธีการปฏิบัติตนในฐานะลกูเสือ 

กศน.เพื่อเปนจิตอาสาและการ

บริการ 

 

 
 

 

 

 
 

   

8. การเขียนโครงการเพื่อ 

พัฒนาชุมชนและสังคม  

1. อธิบายความหมาย 

ความสําคัญของโครงการ  

2. จําแนกลักษณะของ

โครงการ  

3. ระบุองคประกอบของ

โครงการ  

4. อธิบายข้ันตอนการเขียน

โครงการ  

5. บอกขั้นตอนการ 

ดําเนินงานตามโครงการ  

6. อภิปรายผลการปฏิบัติงาน

ตามโครงการ และการเสนอ

ผลการดําเนินงาน 

1. โครงการเพื่อพฒันาชุมชนและ

สังคม  

1.1 ความหมายของโครงการ  

  1.2 ความสําคัญของโครงการ  

2. ลักษณะของโครงการ  

3. องคประกอบของโครงการ  

4. ขั้นตอนการเขียนโครงการ  

5. การดําเนินการตามโครงการ  

6. การสรุปรายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการเพื่อการเสนอ  
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9. ทักษะลูกเสือ 

1. อธิบายความหมายและ

ความสําคัญของแผนที่ – เข็มทิศ  

2. อธิบายวิธีการใชเข็มทิศ  

3. อธิบายความหมายและ

ความสําคัญของเงื่อนเชือก 

4. ผูกเงือ่นเชือกไดถูกตอง 

 

1. แผนที่ – เข็มทิศ  

  1.1 ความหมาย และ

ความสําคัญของแผนที่      

  1.2 ความหมาย และ 

ความสําคัญของเขม็ทิศ  

2. วิธีการใชแผนที่ – เข็มทิศ  

  2.1 วิธีการใชแผนที่   

  2.2 วิธีการใชเข็มทิศ  

3. เงื่อนเชือก 

   3.1.ความหมายของ เงือ่นเชือก 

   3.2.ความสําคัญของเงื่อนเชือก 

   3.3.การผูกเงือ่นเชือก 
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 ตัวชี้วัด เน้ือหา 

เน้ือหางาย 

ดวยตนเอง 

(กรต.) 

เน้ือหา 

ปานกลาง 

(พบกลุม) 

เน้ือหายาก 

นํามาสอน

เสริม (ส.ส.) 

หมายเหต ุ

10. ความปลอดภัยในการเขา

รวมกิจกรรมลูกเสือ  

1อธิบายความหมายและ 

ความสําคัญของความ 

ปลอดภัยในการเขารวม 

กิจกรรมลูกเสอื 

2. อธิบายและยกตัวอยางการ

เฝาระวังเบื้องตนในการ 

เขารวมกจิกรรมลูกเสือ  

3. สาธิตสถานการณการ

ชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุความไม

ปลอดภัยในการเขารวม

กิจกรรมลูกเสอื 

4.อธิบายและยกตัวอยางการ

ปฏิบัต ิ

1.ปลอดภัยในการเขารวม

กิจกรรมลูกเสอื  

1.1 ความหมายของความ 

ปลอดภัยในการเขารวมกิจกรรม 

ลูกเสือ  

1.2 ความสําคัญของความ

ปลอดภัยในการเขารวมกิจกรรม 

ลูกเสือ  

2. หลักการ วิธีการเฝาระวัง 

เบื้องตนในการเขารวมกจิกรรม 

ลูกเสือ  

3. การชวยเหลอืเมือ่เกิดเหตุ

ความไมปลอดภัยในการเขารวม

กิจกรรมลูกเสอื 

4. การปฏิบัติตนตามหลกัความ

ปลอดภัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

   

11. การปฐมพยาบาล 

1.อธิบายความหมายและ

ความจําเปนของการปฐม

พยาบาล 

2.อธิบายและยกตัวอยาง

อธิการปฐมพยาบาลกรณี 

ตาง ๆ 

3.อธิบายการวัดสญัญาณชีพ

และการประเมินเบือ้งตน 

 

1.การปฐมพยาบาล 

1.1.ความหมายของการปฐม

พยาบาล 

1.2.ความจําเปนของการปฐม

พยาบาล 

 2.วิธีการปฐมพยาบาลกรณีตาง 

ๆ 

3.การวัดสัญญารชีพและการ

ประเมินเบื้องตน 
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ที่ ตัวชี้วัด เน้ือหา 

เน้ือหางาย 

ดวยตนเอง 

(กรต.) 

เน้ือหา 

ปานกลาง 

(พบกลุม) 

เน้ือหายาก 

นํามาสอน

เสริม (ส.ส.) 

หมายเหต ุ

12. การเดินทางไกลอยูคาย

พักแรมและชีวิตชาว

คาย 

1. อธิบายความหมาย

ของการเดินทางไกล  

2. อธิบายและสาธิตการ

บรรจเุครื่องหลังสําหรับ

การเดินทางไกล 

3. อธิบายความหมาย

วัตถุประสงคและ

หลักการของการอยูคาย

พักแรม 

4. อธิบายและ

ยกตัวอยางชีวิตชาวคาย 

5.อธิบายและสาธิต

วิธีการจัดการคาย 

พักแรม 

1. การเดินทางไกล  

  1.1 ความหมายของการเดนิ ทางไกล  

  1.2 วัตถุประสงคของการเดิน ทางไกล  

  1.3 หลักการของการเดินทางไกล  

  1.4 การบรรจุเครื่องหลงัสําหรบัการเดิน

ทางไกล  

2. การอยูคายพักแรม      

2.1 ความหมายของการอยูคายพักแรม  

  2.2 วัตถุประสงคของการอยูคายพักแรม  

2.3 หลักการของการอยูคายพักแรม  

3. ชีวิตชาวคาย  

  3.1 เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

สําหรับชีวิตชาวคาย      

  3.2 การสรางครัวชาวคาย  

  3.3 การสรางเตาประเภทตางๆ      

  3.4 การประกอบอาหารแบบ ชาวคาย 

  3.5 การกางเต็นท และการเก็บ เต็นท

ชนิดตางๆ  

4. วิธีการจัดการคายพักแรม  

  4.1 การวางผังคายพักแรม    

4.2 การสุขาภิบาลในคายพักแรม 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

13. การฝกปฏิบัติการเดิน

ทางไกลอยูคายพักแรม 

และชีวิตชาวคาย 

1. วางแผนและปฏิบัติ

กิจกรรมเดินทางไกลอยู

คายพักแรม และชีวิต

ชาวคายทุกกิจกรรม  

กิจกรรมการเดินทางไกล อยูคายพัก

แรม และชีวิตชาวคาย  

1. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม และ

อุดมการณลูกเสือ  

2. กิจกรรมสรางคายพักแรม  

3. กิจกรรมชีวิตชาวคาย  

4. กิจกรรมฝกทกัษะลกูเสือ 
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ที่ ตัวชี้วัด เน้ือหา 

เน้ือหางาย 

ดวยตนเอง 

(กรต.) 

เน้ือหา 

ปานกลาง 

(พบกลุม) 

เน้ือหายาก 

นํามาสอน

เสริม (ส.ส.) 

หมายเหต ุ

13. 2. ใชชีวิตชาวคาย

รวมกับผูอื่นในคายพัก

แรมไดอยางสนุกสนาน 

และมีความสุข 

- 5. กิจกรรมกลางแจง 

- 6. กิจกรรมนันทนาการ และชุมนุม

รอบกองไฟ  

- 7. กิจกรรมนําเสนอผลการ

ดําเนินงาน ตามโครงการที่ได 

ดําเนินการมากอนการเขาคาย 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง (กรต.) 

สาระการพฒันาสงัคม รายวิชาลูกเสือ กศน. รหสัวิชา สค12025 

ระดับ ประถมศึกษา จํานวน 2 หนวยกิต 

หัวเรื่อง ลูกเสอืกับการพฒันา 

วัน/เดือน/ป ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู กิจกรรม แหลงเรียนรู หมายเหต ุ

 1. อธิบายสาระสําคัญ 

ของการลูกเสือ  

2.อธิบายความสําคัญของการ

ลูกเสือกับการพัฒนา  

3 .  ย ก ตั ว อ ย า ง ค ว า ม เ ป น

พลเมืองดีของลูกเสือ 

1. สาระสําคัญของการลูกเสือ  

1.1 วัตถุประสงคของการ พัฒนา

ลูกเสือ  

  1.2 หลักการสําคัญของการ ลูกเสือ  

2. ความสําคัญของการลูกเสือกับ

การพัฒนา  

  2.1 การพัฒนาตนเอง      

2.2 การพัฒนาสัมพันธภาพ ระหวาง

บุคคล  

  2.3 ก า ร พั ฒ น า สั ม พั น ธ ภ า พ 

ภายในชุมชนและสังคม  

3. ลูกเสือกับการพัฒนาความเปน

พลเมืองดี  

  3.1 ความหมายของพลเมืองดี 

  3.2 ความเปนพลเมืองดีใน ทัศนะ

ของการลูกเสือ  

1. ใหผูเรียนคนควาเกี่ยวกับ 

- สาระสําคัญของการลูกเสือ 

- ความสําคัญของการลูกเสือกับการพัฒนา 

- ลูกเสือกับการพัฒนาความเปนพลเมืองดี 

2. สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก 

3.  นํา เสนอสิ่ งที่ ค นคว ามาในวันที่ จั ด

กิจกรรมการเรียนรู 

1. หองสมุด 

2. หนังสือแบบเรียน 

3. internet 

4. กศน.ตําบล 

5. แหลงเรียนรูชุมชน 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง (กรต.) 

สาระการพฒันาสงัคม รายวิชาลูกเสือ กศน.รหสัวิชา สค12025 

ระดับประถมศึกษา จํานวน 2 หนวยกิต 

หัวเรื่อง การลูกเสือไทย 

วัน/เดือน/ป ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู กิจกรรม แหลงเรียนรู หมายเหต ุ

 1. อธิบายประวัติการ 

ลูกเสือไทย  

2.อธิบายความรูทั่วไป เกี่ยวกับ

คณะลูกเสือ แหงชาติ 

 1. ประวัติการลูกเสือไทย      

1 . 1  พ ร ะ ร า ช ป ร ะ วั ติ ข อ ง 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา 

เจาอยูหัว  

1.2 กําเนิดลูกเสือไทย  

1.3 กิจการลูกเสือไทยแตละยุค 

 2 .  คว าม รู ทั่ ว ไป เกี่ ย วกั บ คณะ 

ลูกเสือแหงชาติ 

1. ใหผูเรียนคนควาเกี่ยวกับ 

- ประวัติการลูกเสือไทย      

- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคณะ ลูกเสือ

แหงชาติ 

2. สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก 

3. นําเสนอสิ่งที่คนความาในวันที่จัด

กิจกรรมการเรียนรู 

1. หองสมุด 

2. หนังสือแบบเรียน 

3. internet 

4. กศน.ตําบล 

5. แหลงเรียนรูชุมชน 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง (กรต.) 

สาระการพฒันาสงัคม รายวิชาลูกเสือ กศน. รหสัวิชา สค12025 

ระดับประถมศึกษา จํานวน 2 หนวยกิต 

หัวเรื่อง การลูกเสือโลก 

วัน/เดือน/ป ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู กิจกรรม แหลงเรียนรู หมายเหต ุ

 1. อธิบายประวัติผู ใหกําเนิด

ลูกเสือโลก  

2 .อธิบายความสํ าคัญ ของ

องคการลูกเสือโลก  

1.ประวัติผูใหกําเนินลูกเสือโลก  

2.องคการลูกเสือโลก  

 

1. ใหผูเรียนคนควาเกี่ยวกับ 

- ประวัติผูใหกําเนินลูกเสือโลก  

- องคการลูกเสือโลก  

- ความสัมพันธระหวางลูกเสือไทยกับ

ลูกเสือโลก   

2. สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก 

3. นํ าเสนอสิ่ งที่คนความาในวันที่จั ด

กิจกรรมการเรียนรู 

 

1. หองสมุด 

2. หนังสือแบบเรียน 

3. internet 

4. กศน.ตําบล 

5. แหลงเรียนรูชุมชน 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรูดวยตนเอง (กรต.) 

สาระการพฒันาสงัคม รายวิชาลูกเสือ กศน. รหสัวิชา สค12025 

ระดับ ประถมศึกษา จํานวน2 หนวยกิต 

หัวเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมของลูกเสอื 

 

วัน/เดือน/ป ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู กิจกรรม แหลงเรียนรู หมายเหต ุ

 1. อธิบายคําปฏิญาณกฎ คติ

พจนและของลูกเสือ  

2. อธิบายคุณธรรม และ

จริยธรรมจากคําปฏิญาณและ

กฎของลูกเสือ  

1. คําปฏิญาณกฎและคติพจนของ

ลูกเสือ  

2.คุณธรรม จริยธรรม  

จากคําปฏิญาณและกฎของ 

ลูกเสือ 

 

1. ใหผูเรียนคนควาเกี่ยวกับ 

- คําปฏิญาณ กฎ และคติพจนของลูกเสือ  

- คุณธรรม จริยธรรม จากคํา 

ปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  

-การนําคําปฏิญาณและกฎของ 

ลูกเสือที่ใชในชีวิตประจําวัน 

2. สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก 

3. นํ าเสนอสิ่ งที่คนความาในวันที่จั ด

กิจกรรมการเรียนรู 

 

1. หองสมุด 

2. หนังสือแบบเรียน 

3. internet 

4. กศน.ตําบล 

5. แหลงเรียนรูชุมชน 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง (กรต.) 

สาระการพฒันาสงัคม รายวิชาลูกเสือ กศน. รหสัวิชา สค 12025 

ระดับประถมศึกษา จํานวน 2 หนวยกิต 

หัวเรื่อง วินัย และความเปนระเบียบเรียบรอย 

วัน/เดือน/ป ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู กิจกรรม แหลงเรียนรู หมายเหต ุ

 1. อธิบายความหมาย และ

ความสําคัญของวินัย และความ

เปนระเบียบเรียบรอย 

2. อธิบาผลกระทบจากการขาด

วินัยและขาดความเปนระเบียบ

เรียบรอย  

3. ยกตัวอยางแนวทาง การ

เสริมสรางวินัย และความเปน

ระเบียบเรียบรอย  

 

1. วินัย และความเปนระเบียบ 

เรียบรอย  

1.1 ความหมายของวินัยและ ความ

เปนระเบียบเรียบรอย 

1.2 ความสํ าคัญของวินั ยและ 

ความเปนระเบียบเรียบรอย  

2. ผลกระทบจากการขาดวินัย  

แ ล ะ ข า ด ค ว า ม เ ป น ร ะ เ บี ย บ 

เรียบรอย  

3. แนวทางการเสริมสรางวินัย  

และความเปนระเบียบเรียบรอย 

 

 

1. ใหผูเรียนคนควาเกี่ยวกับ 

- วินัย และความเปนระเบียบ เรียบรอย 

- ผลกระทบจากการขาดวินัย  

และขาดความเปนระเบียบ เรียบรอย  

-แนวทางการเสริมสรางวินัย  

และความเปนระเบียบเรียบรอย  

-ระบบหมูลูกเสือ  

-การพัฒนาภาวะผูนํา-ผูตาม   

2. สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก 

3. นํ าเสนอสิ่ งที่คนความาในวันที่จั ด

กิจกรรมการเรียนรู 

 

1. หองสมุด 

2. หนังสือแบบเรียน 

3. internet 

4. กศน.ตําบล 

5. แหลงเรียนรูชุมชน 

 

 

 

 



47 
 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง (กรต.) 

สาระการพฒันาสงัคม รายวิชาลูกเสือ กศน. รหสัวิชา สค12025 

ระดับประถมศึกษา จํานวน 2 หนวยกิต 

หัวเรื่อง ลูกเสอื กศน.กับจิตอาสา และการบรกิาร 

วัน/เดือน/ป ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู กิจกรรม แหลงเรียนรู หมายเหต ุ

 1 . อ ธิ บ ายความห มายแล ะ

ความสําคัญของจิตอาสาและ

การบริการ 

2.อธิบายหลักการของจิตอาสา

และการบริการ 

3.อธิบายและนําเสนอวิธีการ

ปฏิบัติตนในฐานะลูกเสือกศน.

เพื่ อ เ ป น จิ ต อาสาแล ะก า ร

บริการ 

1.จิตอาสาและการบริการ 

    1 . 1 . ค ว ามห ม ายแล ะ

ความสําคัญของจิตอาสา 

    1.2.ความหมายและสําคัญของ

การบริการ 

2.หลักการของจิตอาสาและการ

บริการ 

2.1 หลักการของจิตอาสา 

2.2 หลักการของการบริการ 

3.วิธีการปฏิบัติตนในฐานะลูกเสือ 

กศน.เพื่ อเปนจิตอาสาและการ

บริการ 

1. ใหผูเรียนคนควาเกี่ยวกับ 

- จิตอาสาและการบริการ 

- หลักการของจิตอาสา และการ บริการ 

- การปฏิบัติตนในฐานะลูกเสือ กศน. เพื่อ

เปนจิตอาสา และการ ใหบริการ 

- กิจกรรมจิตอาสา และการ ใหบริการ

ของลูกเสือ กศน. 

2. สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก 

3. นํ าเสนอสิ่ งที่คนความาในวันที่จั ด

กิจกรรมการเรียนรู 

 

1. หองสมุด 

2. หนังสือแบบเรียน 

3. internet 

4. กศน.ตําบล 

5. แหลงเรียนรูชุมชน 

 

 

 

  



48 
 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง (กรต.) 

สาระการพฒันาสงัคม รายวิชาลูกเสือ กศน. รหสัวิชา สค12025 

ระดับประถมศึกษา จํานวน 2 หนวยกิต 

หัวเรื่อง ความปลอดภัยในการเขารวมกิจกรรมลูกเสือ 

วัน/เดือน/ป ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู กิจกรรม แหลงเรียนรู หมายเหต ุ

 1อ ธิ บ าย คว า มห ม า ยแ ล ะ 

ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง ค ว า ม 

ป ล อ ด ภั ย ใ น ก า ร เ ข า ร ว ม 

กิจกรรมลูกเสือ 

2. อธิบายและยกตัวอยางการ

เฝาระวังเบื้องตนในการ 

เขารวมกิจกรรมลูกเสือ  

3 .  ส า ธิ ต ส ถ านก า ร ณ ก า ร

ชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุความไม

ป ล อ ด ภั ย ใ น ก า ร เ ข า ร ว ม

กิจกรรมลูกเสือ 

4.อธิบายและยกตัวอยางการ

ปฏิบัติ 

1.ปลอดภัยในการเขารวมกิจกรรม

ลูกเสือ  

1.1 ความหมายของความ 

ปลอดภัยในการเขารวมกิจกรรม 

ลูกเสือ  

1.2 ความสําคัญของความปลอดภัย

ในการเขารวมกิจกรรม ลูกเสือ  

2 .  หลั ก กา ร  วิ ธี ก า ร เ ฝ า ร ะวั ง 

เบื้องตนในการเขารวมกิจกรรม 

ลูกเสือ  

3. การชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุความ

ไมปลอดภัยในการเขารวมกิจกรรม

ลูกเสือ 

4. การปฏิบัติตนตามหลักความ

ปลอดภัย 

1. ใหผูเรียนคนควาเกี่ยวกับ 

- ปลอดภัยในการเขารวมกิจกรรมลูกเสือ 

- หลักการ วิธีการเฝาระวัง เบื้องตนใน

การเขารวมกิจกรรม ลูกเสือ  

-การชวย เหลื อ เมื่ อ เกิ ด เหตุความไม

ปลอดภัยในการเขารวมกิจกรรมลูกเสือ  

-การปฏิบัติตนตามหลักความปลอดภัย 

2. สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก 

3. นํ าเสนอสิ่ งที่คนความาในวันที่จั ด

กิจกรรมการเรียนรู 

 

1. หองสมุด 

2. หนังสือแบบเรียน 

3. internet 

4. กศน.ตําบล 

5. แหลงเรียนรูชุมชน 

 

 

 



49 
 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง (กรต.) 

สาระการพฒันาสงัคม รายวิชาลูกเสือ กศน. รหสัวิชา สค12025 

ระดับ มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 2 หนวยกิต 

หัวเรื่อง การเดินทางไกลอยูคายพักแรมและชีวิตชาวคาย 

วัน/เดือน/ป ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู กิจกรรม แหลงเรียนรู หมายเหต ุ

 1. อธิบายความหมาย

ของการเดินทางไกล  

2. อธิบายและสาธิต

การบรรจุเครื่องหลัง

สํ า ห รั บ ก า ร เ ดิ น

ทางไกล 

3. อธิบายความหมาย

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค แ ล ะ

หลักการของการอยู

คายพักแรม 

 4. อธิบายและ

ยกตัวอยางชีวิตชาว

คาย 

5.อธิบายและสาธิต

วิธีการจัดการคาย 

พักแรม 

1. การเดินทางไกล  

  1.1 ความหมายของการเดิน ทางไกล  

  1.2 วัตถุประสงคของการเดิน ทางไกล  

  1.3 หลักการของการเดินทางไกล  

  1.4 การบรรจุเครื่องหลังสําหรับการเดินทางไกล  

2. การอยูคายพักแรม      

2.1 ความหมายของการอยูคายพักแรม  

  2.2 วัตถุประสงคของการอยูคายพักแรม  

2.3 หลักการของการอยูคายพักแรม  

 

1. ใหผูเรียนคนควาเกี่ยวกับ 

- การเดินทางไกล 

- การอยูคายพักแรม      

- ชีวิตชาวคาย 

- วิธีการจัดการคายพักแรม 

2. สรุปและจดบันทึกในสมุดบันทึก 

3. นํ าเสนอสิ่ งที่คนความาในวันที่จั ด

กิจกรรมการเรียนรู 

 

1. หองสมุด 

2. หนังสือแบบเรียน 

3. internet 

4. กศน.ตําบล 

5. แหลงเรียนรูชุมชน 
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  3. ชีวิตชาวคาย  

  3.1 เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปนสําหรับ

ชีวิตชาวคาย      

  3.2 การสรางครัวชาวคาย  

  3.3 การสรางเตาประเภทตางๆ      

  3.4 การประกอบอาหารแบบ ชาวคาย 

  3.5 การกางเต็นท และการเก็บ เต็นท 

ชนิดตางๆ  

4. วิธีการจัดการคายพักแรม  

  4.1 การวางผังคายพักแรม    

4.2 การสุขาภิบาลในคายพักแรม 
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คณะผูจัดทํา 
 ที่ปรึกษา 
  นางจิราภรณ  อุทัยศรี   ผูอํานวยการ กศน.อ.คีรีรัฐนิคม 

  นางนภาวรรณ ธรฤทธ์ิ   บรรณารักษชํานาญการพิเศษ 

  นายจักรพันธ นวลสุทธิ์   ครู คศ.2                                                                                          

  นายไพบูลย  ศักดา                    ครูอาสาสมัครฯ             

  นายธเนศ  สุขสวัสดิ์   ครูอาสาสมัครฯ  

  นางสาวจุฑามาส  ศุภลักษณ      ครูอาสาสมัครฯ                     

  นางสาวภูริชชญา สุดสาย    ครูอาสาสมัครฯ                     

  

 ผูจัดทํา 

   นางบุปผา  คีรีมา                      ครู  กศน.  ตําบล    

       นายพีระพงษ  คําจันทร          ครู  กศน.  ตําบล 

นายชัญญาพัฒน ทิพรัตน    ครู  กศน.  ตําบล 

   นายวงวิทย ศักดา    ครู  กศน.  ตําบล 

   นายกฤษฎา  ภิรอด           ครู  กศน.  ตําบล 

   นางอโณทัย  คําจันทร            ครู  กศน.  ตําบล                 

   นายธนสร  รัชชะ            ครู  กศน.  ตําบล                   

   ภิญญดา ศรีคิรินทร   ครู  กศน.  ตําบล                   

   นางสาวปาริฉัตร อักษรสม  นักวิชาการศึกษา 
 

 


