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คํานํา 
 แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 ของศูนยการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอคีรีรัฐนิคม ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใชในการจัดแผนการเรียนรูรายวิชา ตาม

แผนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา ซึ่งเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาบังคับ จํานวน 4 วิชา

ไดแก วิชาวิทยาศาสตร (พว 11001) วิชาชองทางการพัฒนาอาชีพ (อช 11001) วิชาพัฒนาอาชีพใหมีความ

เขมแข็ง (อช 11003) วิชาศิลปศึกษา (ทช 11003) รายวิชาเลือกบังคับ 2 วิชา ไดแก วิชาประวัติศาสตรชาติ

ไทย (สค 12024) วิชาลูกเสือ กศน. (สค 12025) ซึ่งมีรายละเอียดประกอบไปดวย คําอธิบายรายวิชา ตาราง

วิเคราะหเนื้อหา แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 

 แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาฉบับนี้ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากผูบริหาร ขาราชการ และคณะ

ครู กศน.อําเภอคีรีรัฐนิคม รวมกันแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรูจนเกิดกิจกรรมการเรียนรูครบถวนตาม

ตัวชี้วัด ผลการเรียนรูที่คาดหวังและลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา

เอกสารเลมนี้เปนประโยชนสําหรับผูนําไปใชในกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 

 

                  คณะผูจัดทํา 
    

    ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอคีรีรัฐนิคม 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรูรายภาคเรียน ระดับประถมศึกษา 

แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู กศน. ภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา 2563 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ป กิจกรรม/โครงการ สถานที ่ วิธีการ ผูรบัผิดชอบ หมายเหต ุ

1  1. ปฐมนิเทศ/ชี้แจงการเรียนรู 

2. ชี้แจงหลกัสูตร/วิธีการ/การ

จัดการเรียนการสอน 

3. ชี้แจงกระบวนการเรียนรูตาม

หลักสูตร กศน. 

4. การพบกลุม/การวัดผล/

เปาหมาย 

5. การเรียนรูแบบบรูณาการ 

6. โครงการ จุดเนน นโยบายของ

สถานศึกษา 

กศน.อําเภอ - โครงการ 

- บรรยายใหความรู 

กศน.อําเภอ  

2  จัดกิจกรรมการเรียนรู รายวิชา

วิทยาศาสตร เรือ่ง โครงงาน

วิทยาศาสตร 

กศน.ตําบล - บรรยายใหความรู 

- กิจกรรมกลุม 

- ครู กศน.

ตําบล 

 

3  จัดกิจกรรมการเรียนรู รายวิชา

วิทยาศาสตร เรือ่ง สารและ

สถานะของสาร 

กศน.ตําบล - บรรยายใหความรู 

- กิจกรรมกลุม 

- ครู กศน.

ตําบล 

 

4  จัดกิจกรรมการเรียนรู รายวิชา

วิทยาศาสตร เรือ่ง การแยกสาร 

กศน.ตําบล - บรรยายใหความรู 

- กิจกรรมกลุม 

- ครู กศน.

ตําบล 

 

5  จัดกิจกรรมการเรียนรู รายวิชา

ชองทางการพัฒนาอาชีพ เรื่อง 

พัฒนาการงานอาชีพ 

กศน.ตําบล - บรรยายใหความรู 

- กิจกรรมกลุม 

- ครู กศน.

ตําบล 

 

6  จัดกิจกรรมการเรียนรู รายวิชา

ชองทางการพัฒนาอาชีพ เรื่อง

ชองทางความเปนไปไดในการเขา

สูอาชีพ 

กศน.ตําบล - บรรยายใหความรู 

- กิจกรรมกลุม 

- ครู กศน.

ตําบล 

 

7  จัดกิจกรรมการเรียนรู รายวิชา

ชองทางการพัฒนาอาชีพ เรื่อง

การตัดสินใจเลือกอาชีพ 

กศน.ตําบล - บรรยายใหความรู 

- กิจกรรมกลุม 

- ครู กศน.

ตําบล 
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ครั้งที ่ วัน/เดือน/ป กิจกรรม/โครงการ สถานที ่ วิธีการ ผูรบัผิดชอบ หมายเหต ุ

8  จัดกิจกรรมการเรียนรู รายวิชา

พัฒนาอาชีพใหมอียูมีกิน เรื่อง

การจัดทําแผนพฒันาการผลิต

หรือบรกิาร 

กศน.ตําบล - บรรยายใหความรู 

- กิจกรรมกลุม 

- ครู กศน.

ตําบล 

 

9  จัดกิจกรรมการเรียนรู รายวิชา

พัฒนาอาชีพใหมอียูมีกิน เรื่อง

การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก 

กศน.ตําบล - บรรยายใหความรู 

- กิจกรรมกลุม 

- ครู กศน.

ตําบล 

 

10  จัดกิจกรรมการเรียนรู รายวิชา

พัฒนาอาชีพใหมอียูมีกิน เรื่อง 

โครงการพัฒนาอาชีพใหมีอยู มี

กิน 

กศน.ตําบล - บรรยายใหความรู 

- กิจกรรมกลุม 

- ครู กศน.

ตําบล 

 

11  จัดกิจกรรมการเรียนรู รายวิชา 

ศิลปศึกษา เรือ่ง ทัศนศิลป

พื้นบาน 

กศน.ตําบล - บรรยายใหความรู 

- กิจกรรมกลุม 

- ครู กศน.

ตําบล 

 

12  จัดกิจกรรมการเรียนรู รายวิชา 

ศิลปศึกษา เรือ่ง นาฏศิลป

พื้นบาน 

กศน.ตําบล - บรรยายใหความรู 

- กิจกรรมกลุม 

- ครู กศน.

ตําบล 

 

13  จัดกิจกรรมการเรียนรู รายวิชา 

ศิลปศึกษา เรือ่ง ดนตรีพื้นบาน 

กศน.ตําบล - บรรยายใหความรู 

- กิจกรรมกลุม 

- ครู กศน.

ตําบล 

 

14  จัดกิจกรรมการเรียนรู วิชา

ประวัติศาสตรชาติไทย เรื่อง

ความภูมิใจในความเปนไทย 

กศน.ตําบล - บรรยายใหความรู 

- กิจกรรมกลุม 

- ครู กศน.

ตําบล 

 

15  จัดกิจกรรมการเรียนรู วิชา

ประวัติศาสตรชาติไทย เรื่อง

พระมหากษัตริยไทยและบรรพ

บุรุษในสมัยสุโขทัย 

กศน.ตําบล - บรรยายใหความรู 

- กิจกรรมกลุม 

- ครู กศน.

ตําบล 

 

16  จัดกิจกรรมการเรียนรู วิชา

ประวัติศาสตรชาติไทย เรื่อง

เหตุการณทางประวัติศาสตรสมัย

สุโขทัย 

กศน.ตําบล - บรรยายใหความรู 

- กิจกรรมกลุม 

- ครู กศน.

ตําบล 
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ครั้งที ่ วัน/เดือน/ป กิจกรรม/โครงการ สถานที ่ วิธีการ ผูรบัผิดชอบ หมายเหต ุ

17  จัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาลูกเสอื 

กศน. เรื่อง ลูกเสือ กศน.กบัการ

พัฒนา 

กศน.ตําบล - บรรยายใหความรู 

- กิจกรรมกลุม 

- ครู กศน.

ตําบล 

 

18  จัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาลูกเสอื 

กศน. เรื่อง โครงการพฒันา

ชุมชนและสังคม 

กศน.ตําบล - บรรยายใหความรู 

- กิจกรรมกลุม 

- ครู กศน.

ตําบล 

 

19  จัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาลูกเสอื 

กศน. เรื่อง การฝกปฏิบัตกิารเดิน

ทางไกล 

กศน.ตําบล - บรรยายใหความรู 

- กิจกรรมกลุม 

- ครู กศน.

ตําบล 

 

20  สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 สนามสอบ

ตามที่

กําหนด 

แบบทดสอบ - ผอ.กศน.

อําเภอคีรีรฐั

นิคม 

- ครู กศน.

ตําบล 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

คร้ังที่ 1  
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แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา (ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม) 

ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 

 
ครั้งที ่ วัน/เดือน/ป หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดและการ 

1  ปฐมนิเทศนักศึกษา 

กศน.อําเภอคีรีรัฐนิคม

ภาคเรียนที่ 1  

ปการศึกษา 2563 

1. การปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.

อําเภอคีรีรัฐนิคมภาคเรียนที่ 1  

ปการศึกษา 2563 

2. การใชหลักสูตรสถานศึกษา

นอกระบบระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

(กพช.) 

4. วิธีการจัดกระบวนการเรียน

การสอน 

5. การเทียบโอนผลการเรียน 

6. การวัดประเมินผล 

7. การจบหลักสูตร 

8. คุณธรรม จริยธรรม 11 

ประการ 

1. แนะนําสถานศึกษา คณะ

ครู กศน.อําเภอคีรีรัฐนิคม 

ครู กศน.ตําบล 

2. ช้ีแจงการจัดการเรียน

หลักสูตรสถานศึกษานอก

ระบบระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 - หลักสูตร 

 - จุดมุงหมาย 

 - ระดับการศึกษา 

 - สาระการเรียนรู 

3. การจัดกิจกรรม

กระบวนการเรียนรู 

 

- คูมือนักศึกษา 

- แผนพับ/

ประชาสัมพันธ 

- การสังเกต 

- การมีสวนรวม 
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ครั้งที ่ วัน/เดือน/ป หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดและการ 

    4. วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู 

 - การเรียนรูแบบพบกลุม 

 - การเรียนรูดวยตนเอง 

 - การเรียนรูโดยการสอนเสรมิ 

5. การเทียบโอนผลการเรียน 

6. การวัดประเมินผล 

7. การจบหลักสูตร 
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บันทึกหลังการสอน 

ครั้งที่ .............. วันที่....... เดือน ................ พ.ศ.............. 

กิจกรรมการเรียนรู 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

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

สภาพปญหาและอุปสรรค 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

แนวทางการแกไขปญหา 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

ลงชื่อ.............................................................ผูบันทึก 

(............................................................) 

ตําแหนง........................................................... 

ขอคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ.................................................... 

(นางจริาภรณ อุทัยศร)ี 

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอคีรีรฐันิคม 

วันที่....... เดือน ................ พ.ศ.............. 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

คร้ังที่ 2 
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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 

การเลือกหัวขอ 

วิธีดําเนินการและการ

นําเสนอโครงงาน 

2. นําความรูเกี่ยวกับ

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและ

โครงงานไปใช 

3. เกิดกระบวนการ

กลุม 

1. โครงงานวิทยาศาสตร 

   1.1 ประเภทของโครงงาน 

   1.2 การเลือกหัวขอโครงงาน 

   1.3 การเขียนโครงงาน 

   1.4 การวางแผนการกระทํา

โครงงาน 
   1.5 การนําเสนอโครงงาน 

  
 

  

3 

 

 

 

 

 

1. บอกลักษณะ และ

การจัดกลุมของ

สิ่งมีชีวิตในทองถิ่นได 

2. อธิบายเกี่ยวกับ

ประเภทและหนาที่ของ

ราก ใบ ลําตน ใบดอก

และผลของพืชทองถิ่น

ที่เหมาะสมตอการ

ดํารงชีวิตใน

สิ่งแวดลอมที่แตกตาง

กัน 

3.อธิบายเกี่ยวกบั

ปจจัยที่จําเปนตอการ

ดํารงชีวิตของพืช 

4.อธิบายวิธีการขยาย

พันธพืชดวยวิธีการ

ตางๆ 

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 การใชทรัพยากรใน

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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แผนการจัดการเรียนรูสาระความรูพื้นฐาน รายวิชา วิทยาศาสตร  รหัส พว11001 

ระดับประถมศึกษา จํานวน 3 หนวยกิต   

เรื่อง โครงงานทางวิทยาศาสตร 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ป ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู 
การวัดและ

ประเมินผล 

2  1. นําความรู และ

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตรไปใช

แกปญหาตาง ๆ  

2. อธิบายประเภท 

การเลือกหัวขอ

วิธีดําเนินการ และการ

นําเสนอโครงงาน 

1. กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร  

   - วิธีการทางวิทยาศาสตร 

5 ขั้น  

   - ทักษะกระบวนการทาง 

วิทยาศาสตร 13 ทักษะ  

   - เจตคติทางวิทยาศาสตร 

6 ลักษณะ  

   - จิตวิทยาศาสตร  

2.  โครงงาน 

   -  ประเภทของโครงงาน  

   - การเลือกหัวขอโครงงาน  

   - การเขียนโครงงาน  

  - การวางแผนและการทํา

โครงงาน  

   - การนําเสนอโครงงาน  

ขั้นที่ 1 กําหนดสภาพปญหา 

ครูและผูเรียนสนทนาถึงกระบวนการจัดการ

ความรูวามีลักษณะอยางไร ใหนักศึกษา

แสดงความ คิดเห็น 

ขั้นที่ 2 แสวงหาความรู 

มอบหมายใบงานที่ 2 ไปเรียนรูดวยตนเอง

โดยศึกษาจากใบความรูที่ 2 และแบบเรียน

เรื่อง 

โครงงาน 

  1. ประเภทของโครงงาน  

  2. การเลือกหัวขอโครงงาน  

  3. การเขียนโครงงาน  

  4. การวางแผนและการทําโครงงาน  

  5. การนําเสนอโครงงาน  

1.ใบความรู  

2.หนังสือแบบเรียน 

แหลงการเรียนรู/สืบคน

ขอมูลเพิ่มเติม 

3.หองสมุดประชาชน 

4.กศน.ตําบล 

5.แหลงขอมูลสารสนเทศ 

6.internet 

7.สื่อสิ่งพิมพ โทรทัศน 

วิทยุ  หนั ง สื อวารสาร

ตางๆ 

8.แหลงเรียนรูชุมชน 

- การสังเกต 

- การซักถาม 

- การมีสวนรวม 

- การตรวจผลงาน 

- บันทึกการเรียนรู 
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ครั้งที ่ วัน/เดือน/ป ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู 
การวัดและ

ประเมินผล 

   

ยอดความรูพัฒนาขอบขาย

ความรูของกลุม/ สรุปองค 

ความรูของกลุม/จัดทํา

สารสนเทศ เผยแพรความรู) 

- ครูอธิบายเพิ่มเตมิในแตละหัวขอ  

- ครูมอบหมายใหนักศึกษาทําใบงาน และ 

เฉลย เปดโอกาสใหนักศึกษาสอบถามและ 

แสดงความคิดเห็น 

ขั้นที่ 3 การปฏิบัตินําไปใช    

ครูผูสอนสรุปเนื้อหาและเติมเตม็องคความรู

พรอมมอบหมายงาน 

ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู 

- ครูวัดผลการเรียนรูของผูเรียนจากที่ครู 

มอบหมายงานใหกับผูเรียน เชนใบความรู 

ใบ งาน ชิ้นงานที่มอบหมาย   

- ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน 

เชน ความสนใจ การรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ความรับผิดชอบ เปนตน 
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ใบความรู  

ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร 

 โครงงานวิทยาศาสตรเปนกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซึ่งเปนกิจกรรมที่ตองใช

กระบวนการทางวิทยาศาสตรในการศึกษาคนควา  โดยผูเรียนจะเปนผูดําเนินการดวยตนเองทั้งหมด  ตั้งแต

เริ่มวางแผนในการศึกษาคนควา   การเก็บรวบรวมขอมูล  จนถึงเรื่องการแปลผล  สรุปผล  และเสนอผล

การศึกษา  โดยมีผูชํานาญการเปนผูใหคําปรึกษา 

 ลักษณะและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร   จําแนกไดเปน  4  ประเภท  ดังนี้ 

 1. โครงงานประเภทสํารวจ  เปนโครงงานที่มีลักษณะเปนการศึกษาเชิงสํารวจ  รวบรวมขอมูลแลวนํา

ขอมูลเหลานั้นมาจัดกระทําและนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ  ดังนั้นลักษณะสําคัญของโครงงานประเภทนี้คือ                

ไมมีการจัดทําหรือกําหนดตัวแปรอิสระที่ตองการศึกษา 

 2. โครงงานประเภททดลอง  เปนโครงงานที่มีลักษณะกิจกรรมที่เปนการศึกษาหาคําตอบของปญหา

ใดปญหาหนึ่งดวยวิธีการทดลอง ลักษณะสําคัญของโครงงานนี้คือ  ตองมีการออกแบบการทดลองและ

ดําเนินการทดลองเพื่อหาคําตอบของปญหาที่ตองการทราบหรือเพื่อตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีการจัด

กระทํากับตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระ เพื่อดูผลที่เกิดขึ้นกับตัวแปรตาม  และมีการควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่ไม

ตองการศึกษา 

 3. โครงงานประเภทการพัฒนาหรือประดิษฐ  เปนโครงงานที่มีลักษณะกิจกรรมที่เปนการศึกษา

เกี่ยวกับการประยุกต ทฤษฎี หรือหลักการทางวิทยาศาสตร เพื่อประดิษฐเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณเพื่อ

ประโยชนใชสอยตาง ๆ  ซึ่งอาจเปนการประดิษฐของใหม ๆ  หรือปรับปรุงของเดิมที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

ซึ่งจะรวมไปถึงการสรางแบบจําลองเพื่ออธิบายแนวคิด 

 4. โครงงานประเภทการสรางทฤษฎีหรืออธิบาย  เปนโครงงานที่มีลักษณะกิจกรรมที่ผูทําจะตองเสนอ

แนวคิด หลักการ หรือทฤษฎีใหม ๆ อยางมีหลักการทางวิทยาศาสตรในรูปของสูตรสมการหรือคําอธิบายอาจ

เปนแนวคิดใหมที่ยังไมเคยนําเสนอ หรืออาจเปนการอธิบายปรากฏการณในแนวใหมก็ได  ลักษณะสําคัญของ

โครงงานประเภทนี้ คือ ผูทําจะตองมีพื้นฐานความรูทางวิทยาศาสตรเปนอยางดี  ตองคนควาศึกษาเรื่องราวที่

เกี่ยวของอยางลึกซึ้ง จึงจะสามารถสรางคําอธิบายหรือทฤษฎีได 

ขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร 

 การทํากิจกรรมโครงงานเปนการทํากิจกรรมที่เกิดจากคําถามหรือความอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับเรื่อง

ตาง ๆ ดังนั้นการทําโครงงานจึงมีขั้นตอนดังนี้ 

 1.ขั้นสํารวจหรือตัดสินใจเลือกเรื่องท่ีจะทํา 

 การตัดสินใจเลือกเรื่องที่จะทําโครงงานควรพิจารณาถึงความพรอมในดานตาง ๆ เชนแหลงความรู

เพียงพอที่จะศึกษาหรือขอคําปรึกษา  มีความรูและทักษะในการใชเครื่องมืออุปกรณตางๆ ที่ใชในการศึกษา               

มีผูทรงคุณวุฒิรับเปนที่ปรึกษา มีเวลา และงบประมาณเพียงพอ 

   

  



19 

 

2.ขั้นศึกษาขอมูลที่เก่ียวของกับเรื่องที่ตัดสินใจทํา 

 การศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตัดสินใจทํา  จะชวยใหผูเรียนไดแนวคิดที่จะกําหนดขอบขาย

เรื่องที่จะศึกษาคนควาใหเฉพาะเจาะจงมากขึ้นและยังไดความรู  เรื่องที่จะศึกษาคนควาเพิ่มเติมจนสามารถ

ออกแบบการศึกษา ทดลอง และวางแผนดําเนินการทําโครงงานวิทยาศาสตรอยางเหมาะสม 

 3.ขั้นวางแผนดําเนินการ 

 การทําโครงงานวิทยาศาสตรไมวาเรื่องใดจะตองมีการวางแผนอยางละเอียด  รอบคอบ และมีการ

กําหนดขั้นตอนในการดําเนินงานอยางรัดกุม ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุจุดมุงหมายหรือเปาหมายที่

กําหนดไว  ประเด็นที่ตองรวมกันคิดวางแผนในการทําโครงงานมีดังนี้ คือ ปญหา สาเหตุของปญหา แนวทาง 

และวิธีการแกปญหาที่สามารถปฏิบัติได  การออกแบบการศึกษาทดลองโดยกําหนดและควบคุมตัวแปร วัสดุ

อุปกรณและสารเคมี เวลา และสถานที่จะปฏิบัติงาน 

  4.ขั้นเขียนเคาโครงของโครงงานวิทยาศาสตร 

 การเขียนเคาโครงของโครงงานวิทยาศาสตรมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.1 ชื่อโครงงาน เปนขอความสั้น ๆ กะทัดรัด ชัดเจน สื่อความหมายตรง และมีความเฉพาะเจาะจงวา

จะศึกษาเรื่องใด 

 1.2 ชื่อผูทําโครงงาน  เปนผูรับผิดชอบโครงงาน ซึ่งอาจเปนรายบุคคลหรือกลุมก็ได 

 1.3 ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน ซึ่งเปนอาจารยหรือผูทรงคุณวุฒิก็ได 

 1.4 ที่มาและความสําคัญของโครงงาน เปนการอธิบายเหตุผลที่เลือกทําโครงงานนี้ ความสําคัญของ

โครงงาน แนวคิด หลักการ หรือทฤษฎีที่เกี่ยวกับโครงงาน 

 1.5 วัตถุประสงคโครงงาน เปนการบอกจุดมุงหมายของงานที่จะทํา ซึ่งควรมีความเฉพาะเจาะจงและ

เปนสิ่งที่สามารถวัดและประเมินผลได 

 1.6 สมมติฐานของโครงงาน(ถามี)สมมติฐานเปนคําอธิบายที่คาดไวลวงหนา ซึ่งจะผิดหรือถูกก็ได 

สมมติฐานที่ดีควรมีเหตุผลรองรับ และสามารถทดสอบได 

 1.7 วัสดุอุปกรณและสิ่งที่ตองใช  เปนการระบุวัสดุอุปกรณที่จําเปนใชในการดําเนินงานวามีอะไรบาง 

ไดมาจากไหน 

 1.8 วิธีดําเนินการ  เปนการอธิบายขั้นตอนการดําเนินงานอยางละเอียดทุกขั้นตอน 

 1.9 แผนปฏิบัติการ เปนการกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาเสร็จงานในแตละขั้นตอน 

 1.10 ผลที่คาดวาจะไดรับ  เปนการคาดการณผลที่จะไดรับจากการดําเนินงานไวลวงหนา ซึ่งอาจ

ไดผลตามที่คาดไวหรือไมก็ได 

 1.11 เอกสารอางอิง  เปนการบอกแหลงขอมูลหรือเอกสารที่ใชในการศึกษาคนควา 

 5.ขั้นลงมือปฏิบัติ 

 การลงมือปฏิบัติเปนขั้นตอนที่สําคัญตอนหนึ่งในการทําโครงงานเนื่องจากเปนการลงมือปฏิบัติจริง

ตามแผนที่ไดกําหนดไวในเคาโครงของโครงงาน  อยางไรก็ตามการทําโครงงานาจะสําเร็จไดดวยดี ผูเรียน

จะตองคํานึงถึงเรื่องความพรอมของวัสดุอุปกรณ และสิ่งอื่น ๆ เชนสมุดบันทึกกิจกรรมประจําวัน ความ
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ละเอียดรอบคอบและความเปนระเบียบในการปฏิบัติงาน  ความประหยัดและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

ความนาเชื่อถือของขอมูลที่ไดจากการปฏิบัติงาน การเรียงลําดับกอนหลังของงานสวนยอย ๆ ซึ่งตองทําแตละ

สวนใหเสร็จกอนทําสวนอื่นตอไปในขั้นลงมือปฏิบัติจะตองมีการบันทึกผล  การประเมินผล การวิเคราะห และ

สรุปผลการปฏิบัติ 

 6.ขั้นเขียนรายงานโครงงาน 

 การเขียนรายงานการดําเนินงานของโครงงาน ผูเรียนจะตองเขียนรายงานใหชัดเจน ใชศัพทเทคนิคที่

ถูกตอง ใชภาษากะทัดรัด ชัดเจน เขาใจงาย และตองครอบคลุมประเด็นสําคัญ ๆ ทั้งหมดของโครงงานไดแก 

ชื่อโครงงาน ช่ือผูทําโครงงาน ช่ือที่ปรึกษา บทคัดยอ ที่มาและความสําคัญของโครงงาน จุดหมาย สมมติฐาน 

วิธีดําเนินงาน ผลการศึกษาคนควา ผลสรุปของโครงงาน ขอเสนอแนะ คําขอบคุณบุคลากรหรือหนวยงานและ

เอกสารอางอิง 

 7.ขั้นเสนอผลงานและจัดแสดงผลงานโครงงาน 

 หลังจากทําโครงงานวิทยาศาสตรเสร็จแลวจะตองนําผลงานที่ไดมาเสนอและจัดแสดง ซึ่งอาจทําได

หลายรูปแบบ เชน การจัดนิทรรศการ การประชุมทางวิชาการ เปนตน ในการเสนอผลงานและจัดแสดงผลงาน

โครงงานวิทยาศาสตร ควรนําเสนอใหครอบคลุมประเด็นสําคัญ ๆ ทั้งหมดของโครงงาน 

 

การทําแผงสําหรับแสดงโครงงานใหใชไมอัดมีขนาดดังรูป 

 

          60 ซม. 

 

 

 

 

60 ซม. 

120  ซม. 

 

ติดบานพับมหีวงรบัและขอสบัทํามมุฉากกับตัวแผงกลาง 
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ขั้นตอนการเขียนโครงงานวิทยาศาสตร 

1) ชื่อโครงงาน..................................................................................................................... 

2) ผูทําโครงงาน................................................................................................................... 

3) ชื่ออาจารยทีป่รกึษา.......................................................................................................... 

4) คํานํา 

5) สารบัญ 

6) บทที่ 1  บทนํา 

 - ที่มาและความสําคัญ 

 - วัตถุประสงค 

 - ตัวแปรที่ศึกษา 

 - สมมติฐาน 

 - ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

7) บทที่  2  เอกสารที่เกี่ยวของกับการทําโครงงาน 

8) บทที่  3  วิธีการศึกษา/ทดลอง 

 - วัสดุอุปกรณ 

 - งบประมาณ 

 - ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 - แผนปฏิบัติงาน 

9) บทที่  4  ผลการศึกษา/ทดลอง 

 - การทดลองไดผลอยางไรบาง 

10) บทที่  5  สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 - ขอสรุปผลการทดลอง 

 - ขอเสนอแนะ 

11) เอกสารอางอิง 

การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร 

 การแสดงผลงานจัดไดวาเปนขั้นตอนสําคัญอีกประการหนึ่งของการทําโครงงานเรียกไดวาเปนงานขั้น

สุดทายของการทําโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เปนการแสดงผลิตผลของความคิด และการ

ปฏิบัติการทั้งหมดที่ผูทําโครงงานไดทุมเทเวลาไป และเปนวิธีการที่จะทําใหผูอื่นรับรูและเขาใจถึงผลงานนั้น ๆ 

มีผูกลาววาการวางแผนออกแบบเพื่อจัดแสดงผลงานนั้นมีความสําคัญเทา ๆ กับการทําโครงงานนั้นเอง  

ผลงานที่ทําจะดียอดเยี่ยมเพียงใด แตถาการจัดแสดงผลงานทําไดไมดี ก็เทากับไมไดแสดงความดียอดเยี่ยมของ

ผลงานนั้นนั่นเอง 
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การแสดงผลงานนั้นอาจทําไดในรูปแบบตาง ๆ กัน เชน การแสดงในรูปนิทรรศการ ซึ่งมีทั้งการาจัดแสดงและ

การอธิบายดวยคําพูด  หรือในรูปแบบของการจัดแสดงโดยไมมีการอธิบายประกอบหรือในรูปของการรายงาน

ปากเปลา  ไมวาการแสดงผลงานจะอยูในรูปแบบใด  ควรจะจัดใหครอบคลุมประเด็นสําคัญดังตอไปนี้ 

1. ชื่อโครงงาน ช่ือผูทําโครงงาน ช่ือที่ปรึกษา 

2. คําอธิบายถึงเหตุจูงใจในการทําโครงงาน และความสําคัญของโครงงาน 

3. วิธีการดําเนินการ โดยเลือกเฉพาะข้ันตอนที่เดนและสําคัญ 

4. การสาธิตหรือแสดงผลที่ไดจากการทดลอง 

5. ผลการสังเกตและขอมูลเดน ๆ ที่ไดจากการทําโครงงาน 

ในการจัดนิทรรศการโครงงานนั้น ควรไดคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ตอไปนี้ 

 - ความปลอดภัยของการจัดแสดง 

 - ความเหมาะสมกับเนื้อที่จัดแสดง 

 - คําอธิบายที่เขียนแสดงควรเนนประเด็นสําคัญ และสิ่งที่นาสนใจเทานั้น โดยใชขอความกะทัดรัด 

ชัดเจน และเขาใจงาย 

 - ดึงดูดความสนใจผูเขาชม โดยใชรูปแบบการแสดงที่นาสนใจ ใชสีที่สดใส เนนจุดที่สําคัญหรือใชวัสดุ

ตางประเภทในการจัดแสดง 

 - ใชตารางและรูปภาพประกอบ โดยจัดวางอยางเหมาะสม 

 - สิ่งที่แสดงทุกอยางตองถูกตอง ไมมีการสะกดผิดหรืออธิบายหลักการที่ผิด 

 - ในกรณีที่เปนสิ่งประดิษฐ สิ่งนั้นควรอยูในสภาพที่ทํางานไดอยางสมบูรณ 

 ในการแสดงผลงาน ถาผูนําผลงานมาแสดงจะตองอธิบายหรือรายงานปากเปลาหรือคําถามตาง ๆ 

จากผูชมหรือตอกรรมการตัดสินโครงงาน การอธิบายตอบคําถาม หรือรายงานปากเปลานั้น ควรไดคํานึงถึงสิ่ง

ตาง ๆ ตอไปนี้ 

1. ตองทําความเขาใจกับสิ่งที่อธิบายเปนอยางดี 

2. คํานึงถึงความเหมาะสมของภาษาที่ใชกับระดับผูฟง ควรใหชัดเจนและเขาใจงาย 

3. ควรรายงานอยางตรงไปตรงมา ไมออมคอม 

4. พยายามหลีกเลี่ยงการอานรายงาน แตอาจจดหัวขอสําคัญ ๆ ไวเพื่อชวยใหการรายงานเปนไปตามขั้นตอน 

5. อยาทองจํารายงานเพราะทําใหดูไมเปนธรรมชาติ 

6. ขณะที่รายงานควรมองตรงไปยังผูฟง 

7. เตรียมตัวตอบคําถามที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ 

8. ตอบคําถามอยางตรงไปตรงมา ไมจําเปนตองกลาวถึงสิ่งที่ไมไดถาม 

9. หากติดขัดในการอธิบาย ควรยอมรับโดยดี อยากลบเกลื่อน หรือหาทางหลีกเลี่ยงเปนอยางอื่น 

10. ควรรายงานใหเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

11. หากเปนไปไดควรใชสื่อประเภทโสตทัศนูปกรณ ประกอบการรายงานดวย เชน แผนใส หรือสไลด เปนตน 
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  ขอควรพิจารณาและคํานึงถึงประเด็นตาง ๆ ที่กลาวมาในการแสดงผลงานนั้น จะคลายคลึงกันในการ

แสดงผลงานทุกประเภท  แตอาจแตกตางกันในรายละเอียดปลีกยอยเพียงเล็กนอย สิ่งสําคัญก็คือ พยายามให

การแสดงผลงานนั้นดึงดูดความสนใจผูชม มีความชัดเจน เขาใจงาย และมีความถูกตองในเนื้อหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

ใบงาน 

 

1. จงอธิบายประเภทของโครงงานทางวิทยาศาสตร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2. ขั้นตอนการทําโครงงานมกีี่ขั้นตอน  อะไรบาง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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บันทึกหลังการสอน 

ครั้งที่ .............. วันที่....... เดือน ................ พ.ศ.............. 

กิจกรรมการเรียนรู 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

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

สภาพปญหาและอุปสรรค 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

แนวทางการแกไขปญหา 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะ 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ.............................................................ผูบันทึก 

(............................................................) 

ตําแหนง........................................................... 

ขอคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ.................................................... 

(นางจริาภรณ อุทัยศร)ี 

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอคีรีรฐันิคม 

วันที่....... เดือน ................ พ.ศ.............. 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

คร้ังที่ 3
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แผนการจัดการเรียนรู  สาระความรูพื้นฐาน  รายวิชา  วิทยาศาสตร  รหัส พว11001 

ระดับประถมศึกษา  จํานวน  3  หนวยกิต   

เรื่อง  สารและสถานะของสาร 

ครั้งท่ี วัน/เดือน/ป ตัวชี้วัด เน้ือหาสาระการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู 
การวัดและ

ประเมินผล 

3  1. อธิบาย

ความหมายจําแนก

สารโดยใชสถานะ

และการจัดเรียง

อนุภาค 

2. อธิบายปจจัยที่มี

ผลตอการ

เปลี่ยนแปลงสถานะ

ของสาร 

1.  สถานะของสาร 

2.  การจัดเรียงอนุภาคของ

สาร 

3.ปจจัยทีผ่ลตอการ

เปลี่ยนแปลงสถานะของสาร 

 

ขั้นที่ 1 กําหนดสภาพปญหา 

ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

- ครูใหนักศึกษายกตัวอยางสารที่ใชใน

ชีวิตประจําวัน   

- ครูแยกประเภทของสารที่นักศกึษายกตัวอยาง 

ขั้นที่ 2 แสวงหาความรู 

ครูเปด CD และอธิบายการจําแนกสารโดยใช

สถานะและการจัดเรียงอนุภาคปจจัยทีผ่ลตอการ

เปลี่ยนแปลงสถานะของสาร 

ขั้นที่ 3 การปฏิบัตินําไปใช    

ครูผูสอนสรุปเนื้อหาและเติมเตม็องคความรู

พรอมมอบหมายงาน 

 

 

 

 

1.ใบความรู  

2.หนังสือแบบเรียน 

แหลงการเรียนรู/

สืบคนขอมลูเพิ่มเตมิ 

1.หองสมุดประชาชน 

2.กศน.ตําบล 

3.แหลงขอมูล

สารสนเทศ 

4.internet 

5.สื่อสิง่พิมพ 

โทรทัศน วิทยุ 

หนังสือวารสารตางๆ 

6.แหลงเรยีนรูชุมชน 

- การสังเกต 

- การซักถาม 

- การมีสวนรวม 

- การตรวจผลงาน 

- บันทึกการเรียนรู 
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ครั้งท่ี วัน/เดือน/ป ตัวชี้วัด เน้ือหาสาระการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู 
การวัดและ

ประเมินผล 

    

ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู 

- ครูวัดผลการเรียนรูของผูเรียนจากที่ครู 

มอบหมายงานใหกับผูเรียน เชนใบความรู ใบ 

งาน ช้ินงานที่มอบหมาย   

- ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน เชน 

ความสนใจ การรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู ความ

รับผิดชอบ เปนตน 
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ใบความรู 

สารและคุณสมบัติของสาร 

 สาร หมายถึง เนื้อของสสาร สารมีสมบัติแตกตางกันไปแลวแตสมบัติของสารนั้น ๆ สารที่อยูรอบ ๆ 

ตัวเราสามารถจําแนกออกเปนหมวดหมูโดยอาศัยเกณฑที่กําหนดข้ึนมา ดังนี้ 

1. ใชสถานะเปนเกณฑ สามารถแบงไดดังนี้ 

 1.1 ของแข็ง มีรูปรางและปริมาตรที่คงที่แนนอน 

 1.2 ของเหลว มีปริมาตรคงที่ แตรูปรางเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุ 

 1.3 กาซ มีปริมาตรและรูปรางไมคงที่จะเปลี่ยนไปและฟุงกระจายตามภาชนะที่บรรจุ 

2. ใชเนื้อสารเปนเกณฑ สามารถแบงออกได 2 ชนิด ไดแก 

 2.1 สารเนื้อเดียวเปนสารที่มองเห็นเปนเนื้อเดียวกันตลอดทุกสวนอาจประกอบดวยสารเพียงอยาง

เดียวหรือหลายอยางก็ได และมีสมบัติเหมือนกัน มีไดทั้ง 3 สถานะถานําสวนใดสวนหนึ่งของสาร นี้ไปทดสอบ

สมบัติ จะแสดงสมบัติเหมือนกันทุกประการเชน สารละลายและสารบริสุทธิ์ เปนตน 

 สารละลาย (Solution) เปนสารเนื้อเดียวที่เกิดจากสารตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไปรวมตัวกันโดยไมเกิด 

ปฏิกิริยาเคมีแตเกิดการละลายและองคประกอบของสารยังแสดงสมบัติเดิมอยูสารละลายประกอบดวยสารที่

ทําหนาที่เปนตัวถูกละลายและตัวทําละลาย สารละลายมีหลายชนิด และมี 3 สถานะ 

 สารบริสุทธิ์ (Pure Substance) เปนสารเนื้อเดียวที่มีองคประกอบเพียงชนิดเดียวกันตลอด ไมมีสาร

อื่นเจือปนจึงมีสมบัติเฉพาะตัวและคงที่ ซึ่งประกอบไปดวยธาตุและสารประกอบเชน เงิน ทองคํา ปรอท

ไอโอดีน เหล็ก กํามะถัน เปนตน 

 2.2 สารเนื้อผสม เปนสารที่มองเห็นไมเปนเนื้อเดียวสารเนื้อผสมจะมีเนื้อสารมากกวาหนึ่งอยาง ปน

กันอยูและสมบัติของสารจะไมเหมือนกันตลอด แบงเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ไดแก 

 1) สารคอลลอยด (Colloid) เปนสารที่ประกอบดวยอนุภาคที่กระจายในตัวกลางโดยมีขนาด 

เสนผาศูนยกลางระหวาง 10 - 10 เซนติเมตร ซึ่งมีขนาดอนุภาคใหญกวาสารละลายจึงมีลักษณะขุนในขณะที่

สารละลายมีลักษณะใส อนุภาคในคอลลอยด เปรียบเสมือนตัวถูกละลายและตัวกลาง ในคอลลอยด

เปรียบเสมือนตัวทําละลายในสารละลาย ลักษณะของคอลลอยดจะมีลักษณะขุนคลายกาว เชน น้ํานม ฝุน

ละอองในอากาศ เปนตน 

 2) สารแขวนลอย (Suspension) เปนสารที่ประกอบดวยอนุภาคเล็ก ๆของของแข็งมีขนาด 

เสนผาศูนยกลางใหญกวาสารคอลลอยดสารแขวนลอยจะมีเสนผาศูนยกลางใหญกวา 10 เซนติเมตรอนุภาค

ของของแข็งลอยกระจายอยูในของเหลวซึ่งสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนเมื่อตั้งทิ้งไวนิ่ง ๆ จะเกิดการ

ตกตะกอน เชน น้ําโคลน น้ําคลอง น้ําอบไทย เปนตน 

การจัดจําแนกสารโดยใชเนื้อสารเปนเกณฑ 
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3. ใชสภาวะการนําไฟฟาเปนเกณฑ 

 3.1 สารที่นําไฟฟา เชน น้ํา เหล็กและอะลูมิเนียม เปนตน 

 3.2 สารที่ไมนําไฟฟา เชน ผา พลาสติกและไมแหง เปนตน 

4.ใชสภาวะการละลายเปนเกณฑ 

 4.1 สารที่ละลายน้ําได เชน น้ําตาลและเกลือ เปนตน 

 4.2 สารที่ละลายน้ําไมได เชน กอนหิน ทรายและไม เปนตน 

5. ใชความเปนโลหะเปนเกณฑ แบงสารออกไดเปน 3 กลุม คือ 

 - โลหะ (metal) เชน ทองคํา ทองแดง เงิน เหล็ก ปรอท สังกะสี ดีบุก ตะกั่วโซเดียม แมกนีเซียม เปนตน 

 - อโลหะ (non - metal) เชน คารบอน ฟอสฟอรัส กํามะถัน ออกซิเจน ไฮโดรเจนฮีเลียม คลอรีน เปนตน 

 - กึ่งโลหะ (metaloid) เชน ซิลิคอน ซีลิเนียม เจอรเมเนียม อารเซนิก เปนตน 

6. ใชการละลายน้ําเปนเกณฑ แบงสารไดเปน 2 กลุม คือ 

 - สารที่ละลายน้ํา เชนเกลือแกง น้ําตาลทราย น้ําตาลกลูโคส จุนสีดางทับทิม เอทานอล กรดแอซิติก 

แกสคารบอนไดออกไซด แกสแอมโมเนียเปนตน 

 - สารที่ไมละลายน้ํา เชนแปง หินปูน ไขมัน น้ํามันพืช พลาสติก เหล็ก ไมกํามะถัน คารบอน น้ํามัน

เชื้อเพลิง เปนตน 

 สารบริสุทธิ์ (Pure substance)  

 สารบริสุทธิ์ หมายถึงสารเนื้อเดียวที่ประกอบไปดวยสารเพียงชนิดเดียวไมมีสารอื่นเจือปน เชน 

 - โลหะทองแดง (Cu) ประกอบดวยอะตอมของทองแดง เพียงอยางเดียว 

 - เพชรและแกรไฟต (C )ประกอบดวยอะตอมของคารบอน เพียงอยางเดียว 

 - น้ํากลั่น ( H2O ) ประกอบดวยโมเลกุลของน้ํา เพียงอยางเดียว 

 - น้ําตาลกลูโคส ( C6H12O6) ประกอบดวยโมเลกุลของกลูโคส เพียงอยางเดียว 

 - แกสคารบอนไดออกไซด (CO2) ประกอบดวยโมเลกุลของคารบอนไดออกไซดเพียงอยางเดียว 
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 จะพบวาสารบริสุทธิ์แตละชนิดมีองคประกอบตางกันบางชนิดประกอบดวยอะตอมเพียง ชนิดเดียว

เรียกวา ธาตุ แตสารบริสุทธิ์บางชนิดประกอบดวยอะตอมตางชนิดกันเรียกวา สารประกอบ 

 1. ธาตุ (element) เปนสารบริสุทธิ์ที่ประกอบดวยอะตอมเพียงชนิดเดียวธาตุจึงเปนสารที่ ไมสามารถ

แบงยอยลงไปไดอีกเนื่องจากอะตอมทั้งหมดในสารนั้นเปนสารชนิดเดียวกันอะตอมเปนหนวยยอยที่เล็กที่สุด  

ที่แสดงสมบัติของธาตุนั้น ๆไดอะตอมของธาตุบางชนิดอยูรวมกันเปนผลึก เชน ธาตุเหล็ก (Fe) ธาตุทองคํา 

(Au) ธาตุเงิน (Ag) ธาตุสังกะสี (Zn) เปนตน ซึ่งธาตุที่เปนของแข็งธาตุบางชนิดมีอะตอมอยูรวมกันเปนโมเลกุล 

เชน ธาตุออกซิเจน (O2) ธาตุไนโตรเจน (N2) ธาตุคลอรีน (Cl2) ธาตุฟอสฟอรัส (P4) ธาตุกํามะถัน (S8) เปน

ตนและธาตุบางชนิดอะตอมจะอยูอยางอิสระเพียงลําพัง เชน ธาตุฮีเลียม (He) ธาตุนีออน (Ne) ธาตุอารกอน 

(Ar) เปนตน ซึ่งจัดเปนธาตุเฉื่อย 

 
ฮีเลียมและนีออนเปนอะตอมของแกสที่อยูไดตามลําพัง เรียกวาโมเลกุลอะตอมเดี่ยว 

 2. สารประกอบ (compound) เปนสารบริสุทธิ์ที่ประกอบดวยอะตอมของธาตุตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไปมา

รวมกัน ดวยแรง ยึดเหนี่ยวทางเคมี เกิดเปนสารชนิดใหม เรียกวาสารประกอบดังนั้นหนวยยอยของ

สารประกอบคือ โมเลกุลซึ่งอาจแยกสลายไดเมื่อไดรับความรอนหรือพลังงานไฟฟาสารประกอบที่พบใน

ชีวิตประจําวัน เชน น้ํา (H2O) เกลือแกง (NaCl) นํ้าตาลทราย (C12H22O11) น้ําตาลกลูโคส (C6H12O6) เอ

ทานอล (C2H5OH) คารบอนไดออกไซด (CO2) หินปูน (Ca2CO3) จุนสี (CuSO4) เปนตน 

 
แอมโมเนียเปนสารประกอบที่เกิดจากธาตุไนโตรเจน 1 อะตอม และธาตุไฮโดรเจน 3 อะตอมรวมกันเปน

โมเลกุลNH3 ซึ่งมี 4 อะตอมใน 1 โมเลกุล 

สารละลาย (solution)  

หมายถึง สารเนื้อเดียวที่ไมบริสุทธิ์ เกิดจากสารหลาย ชนิดมารวมกันโดยไมเกิดปฏิกิริยาเคมี เชน น้ําเกลือเกิด

จากเกลือแกงละลายในน้ํานํ้าเกลือจะแสดงสมบัติของสารที่ผสมกันทั้ง 2 ชนิด คือมีรสเค็มของเกลือแกงและ
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เปนของเหลวใสเหมือนน้ําถาใหความรอนแกน้ําเกลือจนน้ําระเหยไปหมด จะไดเกลือแกงแยกออกจากน้ําโดย

ไมเปลี่ยนแปลงเปนสารใหม เนื่องจากไมเกิดปฏิกิริยาเคมีสารละลายแบงสวนประกอบได 2 สวน คือ 

1. ตัวทําละลาย (solvent) หมายถึงสารที่มีสถานะเดียวกับสารละลายหรือสารที่มีปริมาณ มากกวาตัวทํา

ละลายในสารละลายแตละชนิด มีเพียงสารเดียว 

2. ตัวละลาย (solute) หมายถึงสารที่มีสถานะตางจากสารละลายหรือสารที่มีปริมาณนอยกวาตัวทําละลายใน

สารละลายแตละชนิดมีไดหลายสาร 

การละลาย หมายถึง การที่อนุภาคของสารสอดแทรกรวมเปนเนื้อเดียวกันโดยไมเกิดปฏิกิริยาเคมี 

สารละลายมีได 3 สถานะ คือ 

- สารละลายที่เปนของแข็ง เชน นาก ฟวส ทองเหลือง ทองสัมฤทธิ์ลวดนิโครม 

- สารละลายที่เปนของเหลว เชน น้ําเกลือ นํ้าเชื่อม นํ้าอัดลม น้ําประปาน้ําฝน 

- สารละลายที่เปนกาซ เชน อากาศ แกสหุงตม แกสธรรมชาติแกสในถังนักดํานํ้า 

สาร (SUBSTANCE)  

 สิ่งตางๆที่อยูรอบตัวเราจัดเปน สสาร (Matter) ซึ่งหมายถึงสิ่งที่มีมวลสัมผัสไดโดยใชประสาทสัมผัส 

เชน น้ํา ดิน อากาศ หิน ไม ทราย แปงเปนตน สวน สาร หมายถึง เนื้อของสสารที่นํามาศึกษาหรือสิ่งที่นํามา

ศึกษาดังนั้นจึงใชคําวาสารแทนสสาร 

 สมบัติของสาร หมายถึงลักษณะเฉพาะตัวของสารแตละชนิดที่สามารถบงบอกวาสารชนิดนั้นคืออะไร

ซึ่งสารแตละชนิดจะมีสมบัติของสารที่สังเกตเห็นไดหลายประการ เชน สี กลิ่น รสสถานะ เนื้อสาร แตสมบัติ

บางประการของสารตองใชเครื่องมือในการสังเกตจึงจะทราบเชน ความสามารถในการนําไฟฟา ความสามารถ

ในการละลาย ความเปนกรด - เบส จุดหลอมเหลวจุดเดือด ความหนาแนน เปนตน เมื่อสรแตละชนิดมีสมบัติ

หลายประการดังนั้นสมบัติบางประการของสารชนิดหนึ่งอาจเหมือนกับสารอีกชนิดอื่นก็ไดแตจะมีสมบัติบาง

ประการที่เปนสมบัติเฉพาะตัวแตกตางจากสารอื่น เชนน้ําเปนของเหลวใส ไมมีสี ไมมีกลิ่น จุดเดือด 100 องศา

เซลเซียสเอทานอลเปนของเหลวใส ไมมีสี มีกลิ่นฉุน มีจุดเดือด 78.5 องศาเซลเซียสดังนั้นสมบัติเฉพาะตัวของ

เอทานอลที่แตกตางจากน้ํา คือ มีกลิ่นฉุนและมีจุดเดือดที่แตกตางกัน 

สมบัติของสารจําแนกไดเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

1.สมบัติทางกายภาพ (Physical Properties) สมบัติทางกายภาพเปนสมบัติที่สังเกตไดจากลักษณะภายนอก

หรือใชเครื่องมืองายๆในการสังเกต ซึ่งเปนสมบัติที่ไมเกี่ยวของกับปฏิกิริยาเคมี เชน สี กลิ่น รสสถานะ 

ลักษณะของรูปผลึก ความหนาแนน การนําไฟฟา การละลาย จุดหลอมเหลว จุดเดือด 

2.สมบัติทางเคมี (Chemical Properties) สมบัติทางเคมีเปนสมบัติที่เกี่ยวของกับโครงสรางภายในของสาร

เปนสมบัติที่สังเกตไดเมื่อมีปฏิกิริยาเคมีเกิดข้ึน เชน ความเปนกรด - เบสการเกิดสนิม ความเปนโลหะ ความ

เปนอโลหะ เปนตน 

สารรอบตัวเรามีจํานวนมากมาย จึงตองมีการจัดเปนหมวดหมูเพื่อความสะดวกในการศึกษา เราจัดหมวดหมู

ของสารโดยใชเกณฑดังนี้ คือ 
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1. ใชสถานะของสารเปนเกณฑ 

 การใชสถานะของสารเปนเกณฑ สามารถจัดจําแนกไดเปน 3 สถานะ ดังนี้ 

 1.1 ของแข็ง รูปรางไมเปลี่ยนแปลง อนุภาคของของแข็งไมมีการเคลื่อนที่และอัดใหเล็กลงอีกไมได 

 1.2 ของเหลว รูปรางเปลี่ยนตามภาชนะที่บรรจุ โดยมีปริมาตรคงที่ ไหลไดอัดใหเล็กลงไดยาก 

 1.3 แกส รูปรางและปริมาตรเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุ ฟุงกระจายไดอัดใหเล็กลงไดงาย 

2. ใชเนื้อสารเปนเกณฑ การแยกสารวิธีนี้พิจารณาจากลักษณะของเนื้อสารซึ่งสามารถจําแนกไดดังนี้ 

 2.1 สารเนื้อเดียว ประกอบดวย 

 - สารบริสุทธิ์ ไดแก ธาตุ และ สารประกอบ 

 - สารไมบริสุทธิ์ ไดแก สารละลาย และ คอลลอยด 

 2.2 สารเนื้อผสม ประกอบดวย สารแขวนลอย 

สาร (Substance) 

 สิ่งตางๆที่อยูรอบตัวเราจัดเปนสสาร (Matter)ซึ่งหมายถึง สิ่งที่มีมวลสัมผัสไดโดยใชประสาทสัมผัส 

เชน น้ํา ดิน อากาศ หิน ไม ทราย แปง เปนตนสวนสารหมายถึง เนื้อของสสารที่นํามาศึกษาหรือสิ่งที่นํามา

ศึกษา ดังนั้นจึงใชคําวาสารแทนสสารได 

สมบัติของสาร หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของสารแตละชนิดที่สามารถบงบอกวาสารชนิดนั้นคืออะไร ซึ่งสาร

แตละชนิดจะมีสมบัติของสารที่สังเกตเห็นไดหลายประการ เชน สี กลิ่น รส สถานะ เนื้อสาร แตสมบัติบาง

ประการของสารตองใชเครื่องมือในการสังเกตจึงจะทราบ เชน ความสามารถในการนําไฟฟา ความสามารถใน

การละลาย ความเปนกรด - เบส จุดหลอมเหลว จุดเดือด ความหนาแนน เปนตน เมื่อสรแตละชนิดมีสมบัติ

หลายประการ ดังนั้นสมบัติบางประการของสารชนิดหนึ่งอาจเหมือนกับสารอีกชนิดอื่นก็ได แตจะมีสมบัติบาง

ประการที่เปนสมบัติเฉพาะตัวแตกตางจากสารอื่น เชน น้ําเปนของเหลวใส ไมมีสี ไมมีกลิ่น จุดเดือด 100 

องศาเซลเซียส เอทานอลเปนของเหลวใส ไมมีสี มีกลิ่นฉุน มีจุดเดือด 78.5 องศาเซลเซียส ดังนั้นสมบัติ

เฉพาะตัวของเอทานอลที่แตกตางจากน้ํา คือ มีกลิ่นฉุน และมีจุดเดือดที่แตกตางกัน 

สมบัติของสารจําแนกไดเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

1. สมบัติทางกายภาพ (Physical Properties) สมบัติทางกายภาพเปนสมบัติที่สังเกตไดจากลักษณะภายนอก

หรือใชเครื่องมืองายๆ ในการสังเกต ซึ่งเปนสมบัติที่ไมเกี่ยวของกับปฏิกิริยาเคมี เชน สี กลิ่น รส สถานะ 

ลักษณะของรูปผลึก ความหนาแนน การนําไฟฟา การละลาย จุดหลอมเหลว จุดเดือด 

2. สมบัติทางเคมี (Chemical Properties) สมบัติทางเคมีเปนสมบัติที่เกี่ยวของกับโครงสรางภายในของสาร 

เปนสมบัติที่สังเกตไดเมื่อมีปฏิกิริยาเคมีเกิดข้ึน เชน ความเปนกรด - เบส การเกิดสนิม ความเปนโลหะ ความ

เปนอโลหะ เปนตน 

การจําแนกสารเปนหมวดหมู 

สารรอบตัวเรามีจํานวนมากมาย จึงตองมีการจัดเปนหมวดหมู เพื่อความสะดวกในการศึกษา ดังนั้นเราจึงจัด 

หมวดหมูของสารโดยใชเกณฑดังนี้ คือ 
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1. ใชสถานะของสารเปนเกณฑ 

 การใชสถานะของสารเปนเกณฑ สามารถจัดจําแนกไดเปน 3 สถานะ ดังนี ้

 1. ของแข็ง รูปรางไมเปลี่ยนแปลง อนุภาคของของแข็งไมมกีารเคลื่อนที่ และอัดใหเล็กลงอีกไมได 

 2. ของเหลว รูปรางเปลี่ยนตามภาชนะที่บรรจุ โดยมีปริมาตรคงที่ ไหลได อัดใหเลก็ลงไดยาก 

 3. แกส รูปรางและปริมาตรเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุ ฟุงกระจายได อัดใหเล็กลงไดงาย 

2. ใชเนื้อสารเปนเกณฑ 

 การแยกสารวิธีน้ีพิจารณาจากลักษณะของเนื้อสาร ซึ่งสามารถจําแนกไดดังนี ้

 1. สารเนื้อเดียว ประกอบดวย 

  - สารบรสิุทธิ์ ไดแก ธาตุ และสารประกอบ 

  - สารไมบรสิุทธิ์ ไดแก สารละลาย และคอลลอยด 

 2. สารเนื้อผสม ประกอบดวย สารแขวนลอย 
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ใบงาน 

 

1. สารหมายถึงอะไร มีความสําคัญอยางไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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บันทึกหลังการสอน 

ครั้งที่ .............. วันที่....... เดือน ................ พ.ศ.............. 

กิจกรรมการเรียนรู 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

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

สภาพปญหาและอุปสรรค 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

แนวทางการแกไขปญหา 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะ 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ.............................................................ผูบันทึก 

(............................................................) 

ตําแหนง........................................................... 

ขอคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ.................................................... 

(นางจริาภรณ อุทัยศร)ี 

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอคีรีรฐันิคม 

วันที่....... เดือน ................ พ.ศ.............. 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

คร้ังที่ 4  
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แผนการจัดการเรียนรู  สาระความรูพื้นฐาน  รายวิชา วิทยาศาสตร  รหัส พว11001 

ระดับประถมศึกษา  จํานวน 3 หนวยกิต   

เรื่อง  การแยกสาร 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ป หัวเรื่อง/ตัวช้ีวัด เนื้อหาสาระการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู 
การวัดและ

ประเมินผล 

4 

 

1. อธิบายวิธีการและ

กระบวนการการแยก

สาร 

กระบวนการการแยกสาร 

1. การกรองแบบตางๆ 

2. การกลั่น 

3.  การระเหย 

4.  การตกตะกอน 

5.  การตกผลกึ 

6.  การกลั่นลําดับสวน 

7. การระเหิดหรือการ

ระเหยแหง 

8. โคมาโตกราฟฟ 

อธิบายวิธีการและ

กระบวนการการแยกสาร

ได 

ขั้นที่ 1 กําหนดสภาพปญหา 

ครูและผูเรียนสนทนาถึงกระบวนการจัดการ

ความรูดวยตนเองวามีลกัษณะอยางไร ให

นักศึกษาแสดงความ คิดเห็น 

ขั้นที่ 2 แสวงหาความรู 

- ครูใหนักศึกษาศึกษาใบความรู   

- ครูอธิบายใบความรู แลวใหนักศึกษา 

แบงกลุม ศึกษาตามหัวขอที่กําหนดใหดงันี ้

- แบงผูเรียนออกเปน 4 กลุม กลุมละเทาๆ 

กัน เพื่อศึกษาเรื่องกระบวนการการแยกสาร 

กลุมที่ 1 การกรองแบบตางๆ 

และการกลั่น 

กลุม 2 การระเหย และการตกตะกอน 

กลุม 3 การตกผลกึและการกลั่นลําดับสวน 

กลุม 4 การระเหิดหรือการระเหยแหงและโค

มาโตกราฟฟค 

1.ใบความรู  

2.หนังสือแบบเรียน 

แหลงการเรียนรู/

สืบคนขอมลูเพิ่มเตมิ 

1.หองสมุดประชาชน 

2.กศน.ตําบล 

3.แหลงขอมูล

สารสนเทศ 

4.internet 

5.สื่อสิง่พิมพ 

โทรทัศน วิทยุ 

หนังสือวารสารตางๆ 

6.แหลงเรยีนรูชุมชน 

- การสังเกต 

- การซักถาม 

- การมีสวนรวม 

- การตรวจผลงาน 

- บันทึกการเรียนรู 



39 

 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ป หัวเรื่อง/ตัวช้ีวัด เนื้อหาสาระการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู 
การวัดและ

ประเมินผล 

    โดยใหแตละกลุมสรุปโดยทําแผนผังความคิด 

(Mine Map) แลวนําเสนอหนาชั้นเรียน  

- ครูอธิบายเพิ่มเติมในแตละหัวขอ  

- ครูมอบหมายใหนักศึกษาทําใบงาน และ เฉลย 

เปดโอกาสใหนักศึกษาสอบถามและ แสดงความ

คิดเห็น 

ขั้นที่ 3 การปฏิบัตินําไปใช    

ครูผูสอนสรุปเนื้อหาและเติมเต็มองคความรูพรอม

มอบหมายงาน 

ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู 

- ครู วั ดผล การ เ รี ยน รู ขอ งผู เ รี ยนจากที่ ค รู 

มอบหมายงานใหกับผูเรียน เชนใบความรู ใบ งาน 

ชิ้นงานที่มอบหมาย   

- ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน เชน 

ความสนใจ การรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู  ความ

รับผิดชอบ เปนตน 
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ใบความรู 

ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร 

 การระเหย (Evaporation) หมายถึง การที่ของเหลวเปลี่ยนสถานะไปเปนไอสารในสถานะของเหลว

มีการจัดเรียงอนุภาคไมเปนระเบียบ และมีชองวางอยูทั่วไป โมเลกุลของของเหลวจึงเคลื่อนที่ไดเล็กนอย ทําให

เกิดการชนกันเองหรือชนกับผนังภาชนะ แลวมีการถายโอนพลังงานใหแกกัน ทําใหบางโมเลกุลของของเหลวมี

พลังงานจลนเพิ่มขึ้น และบางโมเลกุลมีพลังงานจลนลดลง ถาโมเลกุลที่มีพลังงานจลนเพิ่มขึ้นอยูบริเวณผิวหนา

ของของเหลว หรือสามารถเคลื่อนที่มาอยูผิวหนาของของเหลวได และมีพลังงานสูงมากกวาแรงยึดเหนี่ยว

ระหวางโมเลกุล โมเลกุลเหลานั้นจะหลุดออกจากผิวหนาของของเหลวกลายเปนไอไปเรื่อย ๆ การที่ของเหลว

เปลี่ยนสถานะไปเปนไอเรียกวาการระเหย ขณะที่ของเหลวเกิดการระเหยจะดึงพลังงานสวนหนึ่งไปใชในการ

เปลี่ยนสถานะ ทําใหอุณหภูมิของของเหลวลดลง ของเหลวจึงดูดพลังงานจากสิ่งแวดลอมเขามาแทนที่พลังงาน

สวนที่เสียไป 
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ปจจัยที่มีผลตอการระเหย 

1. อุณหภูม ิเมื่ออุณหภูมิสงูการระเหยจะเกิดไดเร็วข้ึน เชน ตากผาไวในที่มีแดดจัดผาจะแหงไดเร็วกวาผาที่

ตากไวในรม เนื่องจากความรอนหรอือุณหภูมิทีเ่พิ่มขึ้นมีผลใหพลงังานจลนเฉลี่ยของโมเลกลุของน้ําเพิ่มขึ้น ทํา

ใหโมเลกลุของน้ําที่มีพลังงานจลนสงูพอทีจ่ะเอาชนะแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกลุมมีากขึ้น การระเหยของน้ํา

จึงเกิดไดเร็วข้ึน 
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2. พื้นท่ีผิว การเพิ่มพื้นที่ผิวหนาของของเหลวทําใหเกิดการระเหยไดเร็วข้ึน เพราะวาเปนการเพิ่มจํานวน

โมเลกุลของของเหลวที่มีโอกาสหลุดออกจากผิวหนาของของเหลวไดมากขึ้น เชน ถาใสของเหลวลงในภาชนะ

ปากกวางจะระเหยไดเร็วกวาในภาชนะปากแคบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อพื้นที่ผิวของของเหลวตางกันอัตราการระเหยจะตางกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การถายเทอากาศ การที่อยูในทีท่ี่มีการถายเทอากาศไดดีหรือมีลมพัดผานจะชวยใหเกิดการระเหยไดดี เชน 

เหงือ่บนรางกาย เพราะการเคลื่อนที่ของอากาศทําใหโมเลกลุของไอบริเวณเหนือของเหลวเกิดการเคลื่อนที่ 

และลดจํานวนโมเลกลุของไอบรเิวณผิวหนาของของเหลว เปนผลใหโมเลกลุของของเหลวบริเวณผิวหนา

กลายเปนไอไดมากขึ้นหรือระเหยไดเร็วข้ึน ขณะที่เหงื่อระเหยจะดึงความรอนจากผิวหนงัจึงทําใหรูสกึเย็น 
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วัฏจักรของน้ําตองใชกระบวนการระเหย 

การระเหิด (อังกฤษ: sublimation หรือ primary drying) คือปรากฏการณทีส่สารเปลี่ยนสถานะจากของแข็ง

กลายเปนไอหรือกาซที่อุณหภูมิต่ํากวาจุดหลอมเหลว โดยไมผานสถานะของเหลว เมื่อลดความดันลงจนถึงจุด

สมดุลระหวางสถานะของแข็งและกาซ จะเกิดการระเหิดของอนุภาคของสารนั้นการระเหิดเกิดขึ้นไดเพราะ

อนุภาคในของแข็งมีการสั่นและชนกับอนุภาคขางเคียงตลอดเวลา ทําใหมีการถายเทพลังงานจลนระหวาง

อนุภาคเชนเดียวกับในของเหลวและกาซ 

ปจจัยที่มผีลตอการระเหิด 

1. อุณหภูมิ อัตราการระเหิดเปนสัดสวนโดยตรงกับอุณหภูม ิ

2. ชนิดของของแข็ง ของแข็งที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคนอยจะระเหิดไดงาย 

3. ความดันของบรรยากาศ ถาความดันของบรรยากาศสูงของแข็งจะระเหิดไดยาก 

4. พื้นที่ผิวของของแข็ง ถามีพื้นที่มากจะระเหิดไดงาย 

5. อากาศเหนือของแขง็ อากาศเหนอืของแข็งจะตองมีการถายเทเสมอเพื่อปองกันการอิ่มตัวของไอ 

การควบแนน คือ การเพิ่มความดันหรือ ลดอุณหภูมิใหไอระเหยกลายเปนของเหลวเพือ่ลดการแพรกระจาย

ของกลิ่นการควบแนนจะมีประสิทธิภาพและไดผลคุมคาในการนําสารที่ควบแนนไดมาใชใหมก็ตอเมื่อมีความ

เขมขนของสารนั้นสูงเพียงพอเชนอากาศที่ดูดจากหมอผสมสี เปนตน โดยทั่วไปการควบแนนจะใชเครื่องทํา

ความเย็นและคาใชจายสวนใหญจะเปนคาไฟฟา 

1. หลักการ 

ระบบควบแนน (Condensation Process) ใชหลักการบําบัดกลิ่นโดยอากาศเสียที่มีสารกอใหเกิดกลิ่นถูก

ทําใหเย็นลงจนควบแนนเปนของเหลวซึ่งอุณหภูมิที่ตองการจะขึ้นกับคุณสมบัติของสารนั้นๆ 

ขอด ี

 ใชไดกับกลิ่นของตัวทําละลายที่ปกติเปนของเหลว เชน ทินเนอร ไซลีนโทลูอีน 

 ระบบนี้ใชไดดีกับสารที่กอใหเกิดกลิ่นที่มีความเขมขนสูง ๆเชนอากาศในถังผสมสีน้ํามัน 

 วิธีนี้คอนขางงายและในขณะเดียวกันอาจไดตัวทําละลายคืนในระดับที่คุมคา 
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ขอเสีย 

 คาไฟฟาในการทําความเย็นสูง 

 ไมสามารถกําจัดสารกอใหเกิดกลิ่นจําพวกอนินทรียที่ไมควบแนนหรือสารที่ควบแนนที่อุณหภูมิต่ํา

เกินไป 

 อากาศที่ระบายออกมีความเย็นและกลิ่นที่ยังเหลืออาจไมลอยตัวทําใหอาจรบกวนผูที่อยูอาศัย

ขางเคียง 

 อาจตองมีระบบเสริม เชน ดูดซับกลิ่นที่ยังเหลือดวยถานกัมมันต 

 การละลายหมายถึงการที่อนุภาคของสารตั้งตันสองชนิดขนไปแทรกรวมเปนเนื้อเดียวกันเมื่อของแข็ง

ละลายน้ําจะแตกตัวออกเปนอนุภาคเล็กๆในการแตกตัวออกจากกันระบบจะตองใชพลังงานจํานวน

หนึ่งซึง่ระบบตองดูดพลังงานเพื่อทําใหอนุภาคของของแขง็ทีร่วมตัวกันอยูแยกออกจากกันและเมื่อ

อนุภาคของของแข็งกระจายแทรกอยูระหวางโมเลกลุของน้ําจะยึดเหนี่ยวกับโมเลกลุของน้ําไดระบบ

จะตองคายพลังงานออกมาจํานวนหนึง่ดังนั้นการละลายของสารชนิดหนึง่อาจเปนการเปลี่ยนแปลง

ประเภทดูดความรอนหรือคายความรอนขึ้นอยูกับผลตางของพลงังานที่ใชแยกอนุภาคของของแขง็กับ

พลังงานที่คายออกมาเพื่อใหอนุภาคของของแข็งยึดเหนี่ยวกบัน้ํา 

 สารละลาย (solution)เปนสารเนื้อเดียวที่ประกอบดวยสารตั้งแต 2 ชนิดข้ึนไปสารที่มปีริมาณ

มากกวาจัดเปนตัวทําละลาย (solvent)สวนสารทีม่ีปริมาณนอยกวาจัดเปนตัวถูกละลาย (solute) 

 การละลายของสารในตัวทําละลายชนิดตางๆ 

 ในชีวิตประจําวันจะพบวาน้ําเปนตัวทําละลายที่ดีจงึนําไปใชในกิจกรรมตางๆ มากมาย แตก็มีสารบาง

ชนิดที่ไมสามารถละลายในน้ําได เชนหมึกแหง หรอืไขมันที่เปอนมากบัเสื้อผาจึงไดนําของเหลวบาง

ชนิดที่ใชละลายสารที่ไมสามารถละลายในน้ําไดมาเปนตัวทําละลายแทนเชน แอลกอฮอล เฮกเซน 

น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน เปนตน จงึสรุปไดวาสารบางชนิดละลายไดดีในตัวทําละลายชนิดหนึ่ง แต

อาจไมละลายในตัวทําละลายชนิดอื่นดังนั้นการเลือกตัวทําละลายทีเ่หมาะสมจะสามารถนําไปใช

ประโยชนในชีวิตประจําวันได 

การเปลี่ยนแปลงสถานะ คือ การที่สสารใดๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เชนจากของแข็งเปน

ของเหลว เปนตน การเปลี่ยนแปลงสถานะในแตละรปูแบบ มีช่ือเรียกตางกันตามลกัษณะการเปลี่ยนแปลง 

ดังนี้ 

การระเหย คือ กระบวนการการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร จากของเหลว กลายเปนกาซ โดยมักเกิดเมื่อ

ของเหลวนั้นๆไดรับพลังงานหรือความรอน ไดแก นํ้า เปลี่ยนสถานะเปน ไอนํ้า 

การระเหิด คือ กระบวนการการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร จากของแข็ง กลายเปนกาซ โดยไมผาน

สถานะการเปนของเหลว ไดแก นํ้าแข็งแหง เปลี่ยนสถานะเปน กาซคารบอนไดออกไซด 

 

 

 



45 

 

การควบแนน คือ กระบวนการการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร จากกาซ กลายเปนของเหลว โดยมักเกิดเมื่อ

กาซนั้นๆ สูญเสียความรอนหรือพลังงาน ไดแก ไอน้ํา เปลี่ยนแปลงสถานะเปน น้ํา 

การแข็งตัว คือ กระบวนการการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร จากของเหลว กลายเปนของแข็ง โดยมักเกิด

เมื่อของเหลวน้ันๆ สูญเสียความรอนหรือพลังงาน ไดแก น้ํา เปลี่ยนแปลงสถานะเปน น้ําแข็ง โดยของแข็งนั้น 

สามารถเปลี่ยนสถานะกลับเปนของเหลวได โดยการไดรับพลังงานหรือความรอน 

การตกผลึก คือ กระบวนการการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร จากของเหลว กลายเปนของแข็ง โดยมักเกิด

เมื่อของเหลวน้ันๆ สูญเสียความรอนหรือพลังงาน ไดแก น้ํา เปลี่ยนแปลงสถานะเปน น้ําแข็ง แตโดยทั่วไปแลว 

ตกผลึกนั้นนิยมใช กับการเปลี่ยนแปลงรูปรางทางทางเคมี เสียมากกวา เพราะโดยทั่วไปใชกับสารประกอบหรอื

วัตถุ ที่ไมสามารถหลอมเหลว หรือ ละลาย กลับเปนของเหลวไดอีก 

การหลอมเหลว หรือการละลาย คือ กระบวนการการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร จากของแข็ง กลายเปน

ของเหลว โดยมักเกิดเมื่อของแข็งนั้นๆ ไดรับความรอนหรือพลังงาน ไดแก น้ําแข็ง เปลี่ยนแปลงสถานะเปน น้ํา 
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ใบงาน 

 

จงบอกวิธีการแยกสารดงัตอไปนี ้

1. การกรองแบบตางๆ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

2. การกลั่น 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.  การระเหย 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

4.  การตกตะกอน 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

5.  การตกผลกึ 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………................…… 

6.  การกลั่นลําดับสวน 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. การระเหิดหรือการระเหยแหง 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. โคมาโตกราฟฟ 

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

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

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

9.จงอธิบายสารและผลิตภัณฑของสารที่ใชในชีวิตประจําวัน 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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บันทึกหลังการสอน 

ครั้งที่ .............. วันที่....... เดือน ................ พ.ศ.............. 

กิจกรรมการเรียนรู 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

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

สภาพปญหาและอุปสรรค 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

แนวทางการแกไขปญหา 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะ 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ.............................................................ผูบันทึก 

(............................................................) 

ตําแหนง........................................................... 

ขอคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ.................................................... 

(นางจริาภรณ อุทัยศร)ี 

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอคีรีรฐันิคม 

วันที่....... เดือน ................ พ.ศ.............. 
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แผนการจัดกจิกรรมเรียนรู 

ครั้งที่ 5 
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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 ุ

3 การตัดสินใจเลือก

อาชีพ 

1. ตัดสินใจเลือกอาชีพ

ไดเหมาะสมกับตนเอง 

 

 

1. การตัดสินใจเลอืกอาชีพ 

   - ความพรอม 

   -ความตองการของ 

ตลาด 

   - ความรู ทักษะและ 

เทคนิคตางๆ 

   - ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดลอม 

   - สถานที ่

   - แรงงาน 

   - เงินทุน 

        ฯลฯ 
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แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา  

สาระการเรยีนรูการประกอบอาชีพ  ระดับประถมศึกษา วิชาชองทางการเขาสูอาชีพ รหัสวิชา อช11001  

ระดับ ประถมศึกษา จํานวน 2 หนวยกิต 

หัวเรื่อง การงานอาชีพ 

 

 

ครั้ง 

ที่ 

วัน เดือน ป หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู การวัดและ

ประเมินผล 

5 1. วิเคราะหลกัษณะขอบขาย
กระบวนการผลิตงานอาชีพใน
ชุมชน สังคม ประเทศและโลก 

 

1. งานอาชีพในชุมชน 
สังคม ประเทศ และโลก 
   - งานบาน 
   - งานเกษตร  
   - งานชาง 
   - งานประดิษฐ 
   - งานธุรกิจ 
      ฯลฯ 

 ชั้นที่ 1 กําหนดสภาพปญหา 

 1. ครูและผูเรียนสนทนาเกี่ยวกับกระบวนการ

ผลิตงานอาชีพ 

 2. ครูและผูเรียนสนทนาขอบขายกระบวนการ

ผลิตงานอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และ

โลก 

ขั้นที่ 2 แสวงหาความรู 

 1. ครูใหผูเรียนคนหาขอมลูงานอาชีพในชุมชน 

สังคม ประเทศ และโลก 

 2. ครูนําใบความรูเรื่องกระบวนการผลิตงาน

พรอมอธบิายเกี่ยวกบัอาชีพในชุมชน สังคม 

ประเทศ และโลก 

 - หนังสอืเรียน 

 - ใบความรู 

 - ใบงาน  

 - อินเตอรเน็ต 

 - หองสมุด กศน.  

 ตําบล 

 - แหลงเรียนรู

ชุมชน 

- การสังเกต 

- การซักถาม 

- การมีสวนรวม 

- การจรวจผลงาน 

- บันทึกการเรียนรู 
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 ครั้งที ่ วัน เดือน ป หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู การวัดและ

ประเมินผล 

    ขั้นที่ 3 การปฏิบัตินําไปใช 

1. ครูใหผูเรียนทําแบบทดสอบเรื่องกระบวนการ

ผลิตงานอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และโลก 

2. ผูเรียนแสวงหาความรูจากใบงาน 

ขั้นที่  4  การประ เมินผลการ

เรียนรู 

1. ครูประเมินผลจากการทําแบบทดสอบ 

2. ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนของผูเรียนมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ความรับผิดชอบ 

  



54 

 

ใบความรู 

วิชาชองทางการเขาสูอาชีพ รหัสวิชา อช.11001 

เรื่อง งานอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป 

1. งานอาชีพในชุมชน 

 การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและสิ่งแวดลอมความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีมีผลตอความ

เปนอยู โดยเฉพาะมีผลตอการเขาสูอาชีพของคนในหมูบาน ชุมชน และประเทศ ไดแก การเกิดอาชีพใหมและ

การอนุรักษอาชีพเดิมใหอยูในทองถิ่น ดังนั้นเพื่อใหการเขาสูอาชีพสามารถดําเนินการตอไปไดอยางมั่นคง                   

ผูประกอบอาชีพจึงตองมีความเขาใจในกระบวนการสรางงานสรางอาชีพ มีรายละเอียด ดังนี้                                      

 1.1 การสรางอาชีพจากชองวางระหวางอาชีพ โดยอาศัยชองวางระหวางอาชีพ 2 อาชีพ เชนอาชีพ

ขยายลําไมไผโดยซื้อจากแหลงปลูกไปขายใหกับแหลงเครื่องจักสาน 

 1.2 การสรางอาชีพจากผลของการเขาสูอาชีพโดยอาศัยผลพลอยไดจากอาชีพเดิม เชน ทําภาชนะใส 

ของจากทางมะพราวโดยใชสวนตางๆ จากตนมะพราวที่ปลูกเปนอาชีพอยูแลว 

 1.3 การสรางอาชีพจากทรัพยากรทองถิ่น เปนการสรางอาชีพใหม โดยการนําทรัพยากรที่มีอยูใน 

ทองถิ่นมาใชประโยชน เชน การทําอิฐจากดินเหนียวที่มีอยูในทองถิ่น การผลิตปลาหมึกแหงโดยใชทรัพยากร

ทางทะเลในทองถิ่น  

 1.4 การสรางอาชีพจากความตองการของตลาดเปนการสรางอาชีพใหม โดยอาศัยขอมูลทางการตลาด 

เชน เลี้ยงกบเพราะตลาดมีความตองการมากหรือปลูกผักปลอดสารพิษ เพราะผูบริโภคมีความตองการบริโภค

เพื่อดูแลสุขภาพ 

 1.5 การสรางอาชีพที่ขาดแคลนในทองถิ่น เปนการสรางอาชีพใหมโดยอาศัยขอมูลในทองถิ่นเปน เชน 

อาชีพรับซอมมอเตอรไซตเพราะชางในหมูบานขาดแคลน ชางซอมโทรศัพทมือถือเพราะทุกคนมีโทรศพัทมอืถอื

และมีโอกาสที่จะชํารุดเสียหาย ชางซอมเครื่องปรับอากาศ เพราะปจจุบันเกือบทุกหลังคาเรือน ติดตั้ง

เครื่องปรับอากาศ 

 1.6 เขาสูอาชีพตามบรรพบุรุษ พอแม ปูยา ตายาย ทําอาชีพอะไรรุนลูกรุนหลานก็จะสืบทอดตอๆไป

เชน อาชีพขายกวยเตี๋ยวที่มีชื่อเสียงก็จะขายตอจนกระทั่งรุนลูกรุนหลาน หรืออาชีพคาขายทั่วๆไป 

 1.7 เขาสูอาชีพตามสภาพภูมิประเทศ ซึ่งในประเทศไทยประกอบดวยสภาพพื้นที่ภูเขา ที่ราบลุมที 

ที่ดอน ดังนั้นการเพาะปลูกจึงขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่ ที่ราบลุมสามารถทํานาได อยูใกลทะเลสามารถเขาสู อาชีพ

ประมง หรือบางทําเลสามารถจัดเปนแหลงทองเที่ยวได 

 1.8 เขาสูอาชีพตามนโยบายของรัฐบาลหรือของผูประกอบการเอง เปนการเขาสูอาชีพในพื้นที่ ที่ยังไม

เคยมีการเขาสูอาชีพนั้นมากอน เชน การนํายางพาราไปปลูกทางภาคอีสาน ซึ่งแตเดิมยางพาราจะนิยมปลูก

ทางภาคใตเปนสวนใหญ 
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2 การเขาสูอาชีพ 

 ในโลกนี้มีอาชีพที่หลากหลายและทุกคนตองมีอาชีพ เพื่อใหมีรายไดเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ 

การมีอาชีพเปนของตนเองตองอาศัยปจจัยหลายอยาง เชน ความรูความสามารถ เงินทุน ความเหมาะสม 

ของสถานที่และสภาพแวดลอม แรงงาน ทั้งนี้ ปจจุบันไดมีการแบงลักษณะงานอาชีพออกเปน 5 กลุมอาชีพ 

ไดแก กลุมอาชีพเกษตรกรรม กลุมอาชีพพาณิชยกรรม กลุมอาชีพอุตสาหกรรม กลุมอาชีพดานความคิด

สรางสรรค กลุมอาชีพดานอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง โดยแตละกลุมอาชีพมีรายละเอียดดังนี้ 

 2.1 กลุมอาชีพเกษตรกรรม คือ การเขาสูอาชีพในดานการเกษตรเกี่ยวกับการปลูกพืช เลี้ยงสัตว 

ประมง โดยนําองความรูเทคโนโลยี/นวัตกรรมในการเขาสูอาชีพใหสอดคลองกับศักยภาพหลักของ 

พื้นที่ คือ ดานทรัพยากรธรรมชาติดานภูมิอากาศ ดานภูมิประเทศ ดานศิลปะ ดานวัฒนธรรม ประเพณีและวีถี 

ของแตละพื้นที่และดานทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่ อาชีพดานการเกษตร เชน เกษตรอินทรีย เกษตร

ผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม วนเกษตร ธุรกิจการเกษตร ฟารมปศุสัตว การเลี้ยงปลาในกระชัง การแปรรูป

ทางการเกษตร เปนตน 

 2.2 กลุมอาชีพพาณิชยกรรม คือ งานอาชีพที่มีขอบขายเกี่ยวกับดานพาณิชยกรรม เชน ผูใหบริการ

จําหนายสินคาทั้ งแบบคาปลีกและคาส ง ใหแกผูบริ โภคทั้ งที่ มีหนาร านเปนสถานที่ จั ดจํ าหนาย                   

เชน หางราน หางสรรพสินคา ซุปเปอรสโตร รานสะดวกซื้อ และการขายที่ไมมีหนาราน เชน การขายออนไลน 

ซึ่งปจจุบันเปนที่นิยม เพราะมีการลงทุนนอย เรียกวา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-COMMERCE) หมายถึง                   

การดําเนินธุรกิจทุกรูปแบบที่เกี่ยวของกับการซื้อขายสินคาและบริการ ผานคอมพิวเตอรและระบบสื่อสาร

โทรคมนาคม หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 2.3 กลุมอาชีพอุตสาหกรรม คือ เขาสูอาชีพที่อาศัยองคความรูเทคโนโลยี/นวัตกรรมการ เกี่ยวกับ 

งานชาง ไดแก ชางไฟฟา ชางไม ชางยนต ชางประปา ชางปูนและชางเชื่อม ใหสอดคลองกับความตองการ

ของตลาดในประเทศและตางประเทศ รวมถึงความเหมาะสมตามศักยภาพหลักของพื้นที่ 

 2.4 กลุมอาชีพดานความคิดสรางสรรคเปนอาชีพที่อยูบนพื้นฐานของการใชองคความรูการศึกษา การ

สรางสรรคงาน และการใชทรัพยสินทางปญญานํามาเชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม และเทคโนโลยี/

นวัตกรรมสมัยใหมโดยการตอยอดหรือการพัฒนาอาชีพในกลุมอาชีพเดิม คือกลุมอาชีพเกษตรกรรมกลุมอาชพี

อุตสาหกรรม กลุมอาชีพพาณิชยกรรม กลุมอาชีพคหกรรม กลุมอาชีพหัตถกรรม และกลุมอาชีพศิลปกรรม

เชน แฟช่ันเสื้อผา เครื่องประดับ เครื่องสําอาง เสริมสวย ทําผม สปาสมุนไพร การออกแบบสื่อ/ภาพยนตร/

โทรทัศนเครื่องใชไฟฟา เฟอรนิเจอร วัสดุกอสรางแบบประหยัดพลังงาน เซรามิกา ทอผา จักสานแกะสลัก 

รถยนตพลังงานทางเลือก การการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

 2.5 กลุมอาชีพดานอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง เปนงานอาชีพที่มีทิศทางเติบโตในสังคมมากขึ้น 

เชน ธุรกิจบริการทองเที่ยว ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการโลจิสติก ธุรกิจภาพยนตร ธุรกิจการจัดประชุม

และแสดงนิทรรศการ ธุรกิจบริการที่ปรึกษาดานอสังหาริมทรัพยที่ปรึกษาทางธุรกิจอนาคตในกลุมอาชีพดาน

อํานวยการและอาชีพเฉพาะทางจะมีความตองการเจาหนาที่ บุคคล พนักงาน เพื่อควบคุมและปฏิบัติงานที่มี

ความ รูความสามารถ และทักษะฝมือเปนจํานวนมาก โดยผูเขาสูอาชีพในกลุมนี้ตองมีองความรู   มีระบบการ
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บริหารตลาด ระบบการจัดการและมีเครือขายที่จะสามารถระดมทรัพยากรสนับสนุนงานอาชีพไดทั้งนี้สามารถ

สรุปไดวา 

 1. กลุมอาชีพในปจจุบันมี 5 กลุมอาชีพ ไดแก กลุมอาชีพเกษตรกรรม กลุมอาชีพพาณิชยกรรม กลุม

อาชีพอุตสาหกรรม กลุมอาชีพดานความคิดสรางสรรค กลุมอาชีพดานอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง 

 2. การเขาสูอาชีพใหประสบความสําเร็จ ตองคํานึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับขอตนเอง สังคม  

สิ่งแวดลอม และวิชาการ 
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ใบงาน 

ใหผูเรียนตอบคำถามตอไปน้ี 

1. ปจจุบันงานอาชีพแบงเปน 5 กลุม ไดแกอะไรบาง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………........................................ 

2. เหตุใดภาคกลางของประเทศไทยจงึนิยมปลูกขาว 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………........................................ 

3. ภาคใตของประเทศไทยควรปลูกอะไรดีที่สุด เพราะอะไร 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………........................................ 

4. การประกอบอาชีพในรูปแบบใดที่มีการลงทุนนอยที่สุด 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………........................................ 

5. ผูประกอบการอาชีพขายอาหาร ควรกระทอยางไรเพื่อชวยการอนุรักษทรัพยากร 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………........................................ 
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บันทึกหลังการสอน 

ครั้งที่ .............. วันที่....... เดือน ................ พ.ศ.............. 

กิจกรรมการเรียนรู 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

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

สภาพปญหาและอุปสรรค 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

แนวทางการแกไขปญหา 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะ 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ.............................................................ผูบันทึก 

(............................................................) 

ตําแหนง........................................................... 

ขอคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ.................................................... 

(นางจริาภรณ อุทัยศร)ี 

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอคีรีรฐันิคม 

วันที่....... เดือน ................ พ.ศ.............. 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

ครั้งที่  6 
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แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา  

สาระการเรยีนรูการประกอบอาชีพ  ระดับประถมศึกษา วิชาชองทางการเขาสูอาชีพ รหัสวิชา อช11001  

ระดับ ประถมศึกษา จํานวน 2 หนวยกิต 

เรื่อง ชองทางการเขาสูอาชีพ 

 

 

 

ครั้ง 

ที่ 

วัน เดือน ป หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู การวัดและ

ประเมินผล 

6  1. ศึกษาอาชีพในชุมชน 

สังคม ประเทศ และโลก 

เพื่อวิเคราะหความเปนไป

ไดในการเขาสูอาชีพของ

ตนเอง 

1. ความเปนไปไดในการเขา

สูอาชีพ 

   - การลงทุน 

   - การตลาด 

   - กระบวนการผลิต 

   - การขนสง 

   - การบรรจุหีบหอ 

   - การแปรรูป 

   - ผลกระทบตอชุมชน

และสภาพแวดลอม 

   - ความรูความสามารถ 

       ฯลฯ 

ชั้นที่ 1 กําหนดสภาพปญหา 

 1. ครูและผูเรียนสนทนาเกี่ยวกับกระบวนการ

ผลิตงานอาชีพ 

 2. ครูและผูเรียนสนทนาขอบขายกระบวนการ

ความเปนไปไดในการเขาสูอาชีพ 

ขั้นที่ 2 แสวงหาความรู 

1. ครูใหผูเรียนคนหาขอมูลการเขาสูอาชีพทาง

อินเตอรเน็ต 

2. ครูนําใบความรูเรื่องความเปนไปไดในการเขาสู

อาชีพของตนเอง 

 

- หนังสือเรียน 

 - ใบความรู 

 - ใบงาน  

 - อินเตอรเน็ต 

 - หองสมุด กศน.  

 ตําบล 

- แหลงเรียนรูชมชน

- การสังเกต 

- การซักถาม 

- การมีสวนรวม 

- การจรวจผลงาน 

- บันทึกการเรียนรู 
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ครั้งที ่ วัน เดือน ป หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู การวัดและ

ประเมินผล 
    ขั้นที่ 3 การปฏิบัตินําไปใช 

1. ครูใหผูเรียนทําแบบทดสอบเรื่องความเปนไปได

ในการเขาสูอาชีพของตน 

2. ผูเรียนแสวงหาความรูจากใบงาน 

ขั้นที่  4  การประ เมินผลการ

เรียนรู 

1. ครูประเมินผลจากการทําแบบทดสอบ 

2. ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนของผูเรียนมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ความรับผิดชอบ 
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ใบความ 

เรื่อง ความเปนไปไดในการเขาสูอาชีพ 

 

 การเขาสูอาชีพจําเปนที่ผูเขาสูอาชีพตองเขาใจในปจจัยการดําเนินงานอาชีพซึ่งประกอบดวย                     

การลงทุน การตลาด กระบวนการผลิต การขนสง การบรรจุหีบหอ การแปรรูปผลกระทบตอชุมชนและ

สภาพแวดลอม ความรูความสามารถ โดยปจจัยการดําเนินงานอาชีพแตละปจจัย สามารถอธิบายได ดังนี้ 

 1. การลงทุน 

 “การลงทุน” หมายถึง เปนการออมเพื่อใหไดรับผลตอบแทนที่มากขึ้นซึ่งเราตองยอมรับความเสี่ยงที่

เพิ่มขึ้น เชน การตัดสินใจนําเงินออมมาลงทุน เราจึงตองพิจารณาอยางรอบคอบและศึกษาหาขอมูลที่เกี่ยวของ

เปนอยางดีเพื่อใหไดรับผลตอบแทนที่คาดหวังไวและเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุน 

 2. การตลาด 

 การตลาด หมายถึง กิจกรรมทางธุรกิจที่จะทําใหสินคาจากผูผลิตไปสูมือผูบริโภคและทําให ผูบริโภค

เกิดความพึงพอใจที่ไดบริโภคสินคาหรือบริการนั้นอันเปนผลทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จตามวัตถุ ประสงค

ของธุรกิจนั้นๆ  

 การขาย หมายถึง กระบวนการในการชวยเหลือ โนมนาว ชักจูงใจโดยใชบุคคลหรือไมใชบุคคลก็ได 

เพื่อใหลูกคาคาดหวังตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการนั้นๆ 

 การจัดการดานตลาด หมายถึง การวิเคราะห การวางแผน การปฏิบัติงาน และการควบคุม การ

ดําเนินงานการตลาดจากผูผลิตถึงผูบริโภค โดยมีผลประโยชนจากการแลกเปลี่ยนสินคาหรือการบริการกับ

กลุมผูเปนการตอบแทนหนาที่การตลาด เปนกิจกรรมการตลาดที่ทําใหสินคาหรือบริการเคลื่อนยายจากผูผลติ

ไปยังผูบริโภคโดยวิธีการตางๆ เชน การแลกเปลี่ยนโดยการซื้อ-ขายการ กระจายสินคาเกี่ยวของกับการขนสง 

การเก็บรักษา การอํานวยความสะดวกทางการตลาด เชน ขอมูลทางการตลาด ขอมูลเกี่ยวกับผูบริโภค

ลักษณะของการตลาด 

  การตลาดเปนมากกวาการขายและการสงเสริมการขาย จุดมุงหมายของการตลาดที่สําคัญ จะตองทํา

ใหการขายเปนเรื่องงาย แนวคิดหลักการตลาด ประกอบดวย 

 1. ความจําเปน ความตองการ และความตองการซื้อสินคา 

 2. สินคาหรือบริการ 

 3. คุณคา ความพึงพอใจ และคุณภาพ 

 4. การแลกเปลี่ยน การติดตอธุรกิจ และแนวการสรางความสัมพันธที่ดี 

 5. ตลาด 

องคประกอบของการตลาด 

1. วิเคราะหเกี่ยวกับความจําเปน ความตองการ และความตองการซื้อของผูบริโภค 

2. ธุรกิจตองเสนอสินคาหรือบริการเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค 

3. สินคาหรือบริการนั้นตองมีคุณคา ทําใหลูกคาพึงพอใจและมีคุณภาพ 
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4. สินคาหรือบริการจะมีการแลกเปลี่ยน การติดตอธุรกิจและการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา 

5. ตลาดเปาหมายตองมีลักษณะ 4 ประการ 

 5.1 มีความจําเปนหรือความตองการ 

 5.2 มีเงินหรือมีอํานาจซื้อ 

 5.3 มีความเต็มใจที่จะซื้อ 

 5.4 มีอํานาจในการตัดสินใจซื้อ 

 การแขงขันทางการตลาดนอกจากจะศึกษาขอมูลของกลุมลูกคาและขอมูลของคูแขงแลวจะตอง มีการ

แขงขันดานอื่นๆดวย ไดแก 

 1. สินคาหรือบริการ สินคาตองมีคุณภาพถูกใจผูบริโภค มีประโยชนตอการนําไปใช 

 2. ราคา ราคาสินคาตองเหมาะสมกับคุณภาพ ตั้งราคาเกินความจริงหรือไม และตองพิจารณาจาก 

ราคาของคูแขง ราคาตองไมสูงหรือไมต่ําเกินไป 

 3. ชองทางการจําหนาย พิจารณาวาจะจําหนายอยางไร วิธีการใดสินคาจึงจะถึงผูบริโภคไดอยาง 

ปลอดภัยและยังคงคุณภาพ เชน บริการถึงบานผานการขายตรง หรือ ขายปลีกทางอินเทอรเน็ต 

 4. การสงเสริมการขาย เปนกรรมวิธีการขายที่สามารถดึงดูดใจใหลูกคา เชน การลด แลก แจก แถม 

หรือ ใหลองเอาสินคาไปใชกอน หรือขายควบกับสินคาชนิดอื่นๆ การโฆษณาตางๆ 

ขอมูลที่ใชในการตัดสินใจทางการตลาด 

 1. ขอมูลผูบริโภคตองรูวาผูบริโภคมีรสนิยมอยางไร และมีอํานาจในการซื้อมากนอยเพียงใด 

 2. ขอมูลคูแขงตองรูวาคูแขงขันเปนใคร ขายอะไร จุดเดนของสินคา ขอมูลผูบริโภค ผูแขงขัน ขอมูล

เหลานี้จะทําใหผูประกอบการสามารถตัดสินใจไดถูกตอง 

การคิดตนทุนการผลิต  

 การคิดตนทุนการผลิตของผูเขาสูอาชีพนิยมคิดตนทุนในรอบปหรือตอรอบการผลิตขึ้นอยูกับลักษณะ

ของผลผลิตโดยการคิดตนทุนการผลิตจะพิจารณาทั้งตนทุนที่ใชไปในลักษณะเงินสดและที่ไมเปนเงินสด                    

ซึ่งประกอบดวย 

1. ตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด 

 1.1 คาวัสดุ อุปกรณในการเขาสูอาชีพ เชน วัสดุอุปกรณอาชีพการเกษตร เชน ปุย พันธุพืช  

พันธุสัตว  คาน้ํามัน และคาแรงซอมเครื่องจักร วัสดุอุปกรณในอาชีพรับจางซักรีดเสื้อผา เชน ผงซักฟอก น้ํายา

ปรับผานุม 

 

 1.2 คาจางแรงงาน เปนคาจางแรงงานในการผลิต เชน คาแรงซอมเครื่องจักรคาแรงงาน ไถดิน คาจาง

ลูกจางในรานอาหาร 

 1.3 คาเชาที่ดิน คาเชาที่ดินในการประกอบธุรกิจ เชน คาเชาทํานา 

 1.4 คาเสียโอกาสของเงินทุน หมายถึง คาชดเชยที่เจาของธุรกิจนําเงินสดของตนไปลงทุน แทนการ

ไดรับ “ดอกเบี้ย” เมื่อนําเงินไปฝากธนาคาร ดังนั้น ตนทุนจะตองใชอัตราดอกเบี้ยเงินฝากคิดเปนตนทุนผลิตดวย 
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 1.5 คาใชจายอื่น ๆ 

2. ตนทุนผันแปรที่ไมเปนเงินสด ไดแก 

 2.1 คาแรงงานในครัวเรือน สวนใหญเปนธุรกิจครอบครัวไมคอยมีการนําแรงงานมาคิดเปน 

ตนทุน ทําใหไมทราบตนทุนที่แทจริง โดยการคิดคาแรงในครัวเรือนใหคิดในอัตราคาแรงงานในทองถิ่นนั้น ๆ 

 2.2 คาเสียโอกาสของที่ดิน กรณีที่เจาของกจิการมีที่ดินเปนของตนเอง ใหคิดตนทุนตามอัตรา เชา

ที่ดินในทองถิ่นหรือบรเิวณใกลเคียง 
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ใบงาน 

ใหผูเรียนตอบคำถามตอไปน้ี 

1. สมชายมีความรูดานการทขนมเคกหากตองการประกอบอาชีพทําขนมเคกขาย ควรใหความสนใจกับ 

การศึกษาขอมลูดานใด 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………........................................ 

2. องคประกอบของการตลาดประกอบดวยอะไรบาง 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………........................................ 

3. จงอธิบายความหมายของคําวา“ตนทุนผันแปร” 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………........................................ 

4. จงอธิบายความหมายของคําวา“ตนทุนคงที่” 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………........................................ 

5. ถาทานตองการประกอบอาชีพเลี้ยงสุกร ควรเลือกสถานที่ในลักษณะใด 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………........................................ 
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บันทึกหลังการสอน 

ครั้งที่ .............. วันที่....... เดือน ................ พ.ศ.............. 

กิจกรรมการเรียนรู 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

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

สภาพปญหาและอุปสรรค 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

แนวทางการแกไขปญหา 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะ 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ.............................................................ผูบันทึก 

(............................................................) 

ตําแหนง........................................................... 

ขอคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ.................................................... 

(นางจริาภรณ อุทัยศร)ี 

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอคีรีรฐันิคม 

วันที่....... เดือน ................ พ.ศ.............. 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

ครั้งที่  7 
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แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา  

สาระการเรยีนรูการประกอบอาชีพ  ระดับประถมศึกษา วิชาชองทางการเขาสูอาชีพ รหัสวิชา อช11001  

ระดับ ประถมศึกษา จํานวน 2 หนวยกิต 

เรื่อง การตัดสินใจเลือกอาชีพ 

 

ครั้งที ่ วัน เดือน ป หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล 

7  1. ตัดสินใจเลือกอาชีพได

เหมาะสมกับตนเอง 

1. การตัดสินใจเลอืกอาชีพ 

   - ความพรอม 

    - ความพรอมของ

การตลาด 

   - ความรู ทักษะและ

เทคนิคตางๆ 

    - ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดลอม 

   -สถานที ่

   -แรงงาน 

   -เงินทุน 

   ฯลฯ 

ชั้นที่ 1 กําหนดสภาพปญหา 

 1. ครูและผูเรียนสนทนาเกี่ยวกับการเลือกอาชีพ

ไดเหมาะสมกบัตนเอง 

2. ครูและผูเรียนสนทนาขอบขายกระบวนการ

ความเปนไปไดในการเลือกอาชีพไดเหมาะสมกบั

ตนเอง 

ขั้นที่ 2 แสวงหาความรู 

1. ครูใหผูเรียนคนหาขอมูลการเลือกอาชีพได

เหมาะสมกับตนเองทางอินเตอรเน็ต 

2. ครูนําใบความรูเรื่องความเปนไปไดในการเลอืก

อาชีพไดเหมาะสมกบัตนเอง 

 

- หนังสือเรียน 

 - ใบความรู 

 - ใบงาน  

 - อินเตอรเน็ต 

 - หองสมุด กศน.  

 ตําบล 

- แห ล ง เ รี ย น รู

ชุมชน 

- การสังเกต 

- การซักถาม 

- การมีสวนรวม 

- การจรวจผลงาน 

- บันทึกการเรียนรู 
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ครั้งที ่ วัน เดือน ป หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการ

เรียนรู 

การจัดกระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู การวัดและ

ประเมินผล 

    ขั้นที่ 3 การปฏิบัตินําไปใช 

1. ครูใหผูเรียนทําแบบทดสอบเรื่องความเปนไปได

ในการเลือกอาชีพไดเหมาะสมกับตนเอง 

2. ผูเรียนแสวงหาความรูจากใบงาน 

ขั้นที่  4  การประ เมินผลการ

เรียนรู 

1. ครูประเมินผลจากการทําแบบทดสอบ 

2. ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนของผูเรียนมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ความรับผิดชอบ 
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ใบความรู 

การตัดสินใจเลือกอาชีพตามศักยภาพ 

 การตัดสินใจที่จะดําเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่งตองมีขอมูลประกอบการตัดสินใจซึ่งประกอบดวยขอมูลดาน 

ตัวเอง สภาพแวดลอม สังคม และวิชาการ นอกจากนี้ ยังมีวิธีการวิเคราะหศักยภาพตางๆ ที่เกี่ยวของวามีการ 

ตัดสินใจเลือกอาชีพ มีความเหมาะสมหรือไม โดยแนวทางในการตัดสินใจเขาสูอาชีพใหเหมาะสมนั้นควรมี

ความเขาใจในการวิเคราะหศักยภาพ ทั้ง 5 ดาน ดังนี้ 

1. ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นที่ 

 ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนใน

ชีวิตประจําวัน และการเขาสูอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก แมน้ําลําคลอง อากาศ แรธาตุตาง ๆ โดย 

ทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดใชแลวหมดไป เชน แรธาตุตาง ๆ ทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดมนุษยสามารถ

สราง ข้ึนมาทดแทนใหมได เชน ปาไม เมื่อมนุษยตัดไปใชประโยชนแลวก็สามารถปลูกทดแทนข้ึนใหมได ดังนั้น 

การ เขาสูอาชีพตองพิจารณาทรัพยากรที่จะตองนํามาใชในการเขาสูอาชีพในพื้นที่มีหรือไมมีเพียงพอหรือไม ถา

ไมมี ผูประกอบการตองพิจารณาใหมวาจะเขาสูอาชีพที่ตัดสินใจเลือกไวหรือไม หรือจะจัดหาทรัพยากรในพื้นที่

ใกลเคียงเพื่อนํามาใชในการเขาสูอาชีพไดหรือไมทั้งนี้ผูประกอบการจะตองเสียคาขนสงเปนตนทุนเพิ่มขึ้น จะมี

ความคุมคากับการลงทุนหรือไม เชน ตัดสินใจจะเขาสูอาชีพจักสานตะกราจากไมไผ แตในพื้นที่ของตนไมมีไม

ไผตองพิจารณาแลววาจะเขาสูอาชีพนี้ไดหรือไม ถาตองการเขาสูอาชีพนี้จริงๆ เนื่องจากตลาดมีความตองการ

มากจึงตองคิดหาเพื่อซื้อไมไผจากแหลงอื่น ซึ่งจะทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น ในกรณีเชนน้ี รายไดจากการเขาสู

อาชีพนี้จะมีความคุมคาหรือไมเปนสิ่งที่ตองคิดใหรอบคอบกอนการตัดสินใจและดําเนินงานอาชีพ 

2. ศักยภาพของพ้ืนที่ตามลักษณะภูมิอากาศ 

 ในแตละพื้นที่จะมีลักษณะภูมิอากาศตางกัน เชน ภาคกลางมีอากาศรอน ภาคใตมีฝนตก เปน

เวลานาน ภาคเหนือมีอากาศเย็น โดยเฉพาะการเขาสูอาชีพเกษตรกรรมตองขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศเปนสวน

ใหญ เชน การปลูกลิ้นจี่ ลําไย ตองการอากาศเย็นจึงจะออกผลได แกวมังกรตองการอากาศรอน หรือทวีป

อเมริกาที่มีอากาศหนาวเย็นมากก็สามารถปลูกพืชเมืองหนาวได เชน เชอรรี่ แอปเปล ดังนั้น การปลูกพืช

จําเปนตอง พิจารณาสภาพภูมิอากาศดวยวาเหมาะสมกับชนิดของพืชนั้น ๆ หรือไม 

3. ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลที่ตั้งของแตละพื้นที ่

 สภาพภูมิประเทศและทําเลที่ตั้งของแตละพื้นที่จะแตกตางกัน เชน เปนภูเขา เปนที่ราบสูง ที่ราบลุม

แตละพื้นที่มีผลตอการเขาสูอาชีพตาง ๆ เชน 

 - อาชีพเกษตรกรรม ข้ึนอยูกับสภาพภูมิประเทศ เชน อาชีพทํานา สามารถทําไดทั้งในที่ราบลุมและ  

พื้นที่ราบสูงหรือบนภูเขา แตผูประกอบการในปลูกขาวแตละภูมิประเทศตองเลือกใชพันธุขาวที่เหมาะสม 

 - อาชีพอุตสาหกรรม ภูมิประเทศและทําเลที่ตั้งในการเขาสูอาชีพอุตสาหกรรม มีความสําคัญมาก 

ไดแกการอยูใกลแหลงวัตถุดิบการคมนาคมสะดวกในการขนสงสินคาถาเปนอาชีพอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

ตองมีลักษณะภูมิประเทศที่ดึงดูดนักทองเที่ยวได 

4. ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแตละพื้นที่ 
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 แตละพื้นที่ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศมีศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตที่แตกตางกัน 

ดัง น้ันแตละพื้นที่สามารถนําเอาสิ่งเหลานี้มาใชเปนอาชีพไดเชน เปนสถานที่ทองเที่ยวเขาชมศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีพืน้บานหรือพาชมวิถีชีวิต ซึ่งก็จะมีอาชีพอื่นๆเกิดตามมา เชน การขายของที่ระลึก การนวดแผนไทย 

การขายอาหาร ผูประกอบการตองพิจารณาวาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตในพื้นที่มีความโดดเดน 

สามารถนํามาใชเขาสูอาชีพไดหรือไม 

5. ศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่ 

 ทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่ หมายถึง ความรู สามารถของมนุษยที่เปนภูมิปญญาทั้งในอดีต 

จนถึงปจจุบันดานการเขาสูอาชีพตางๆ ในพื้นที่นั้นๆ เชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีภูมิปญญาการทํา 

ปลาตะเพียนจากใบลาน งานหลอทองเหลือง ดังนั้น ทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่มีผลตอการเขาสู

อาชีพซึ่งตองนํามาพิจารณาอาชีพที่จะตัดสินใจเขาสูอาชีพนั้นในพื้นที่มีภูมิปญญาที่จะเรียนรูหรือนําไป

ประยุกต ใชในการเขาสูอาชีพไดหรือไม 
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ใบงาน 

 

ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 

1. การตัดสินใจเลือกอาชีพใหเหมาะสมและประสบความสําเรจ็ในอาชีพ ตามศักยภาพมีทั้งหมดกี่ดาน 

อะไรบาง จงอธิบาย 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………........................................ 
 

2. เพราะเหตุใดประเทศในทวีปยุโรปจึงไมสามารถปลูกพืชไดเชนเดียวกับประเทศไทย 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………........................................ 

 

3. ในการตัดสินใจเลือกอาชีพ ควรศึกษาขอมูลใดบาง 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………........................................ 

 

4. ถาทานตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพผลิตน้ําผลไมบรรจุกระปอง ควรตรวจสอบความเปนไป 

ไดในเรื่องใดบาง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………........................................ 
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บันทึกหลังการสอน 

ครั้งที่ .............. วันที่....... เดือน ................ พ.ศ.............. 

กิจกรรมการเรียนรู 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

สภาพปญหาและอุปสรรค 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

แนวทางการแกไขปญหา 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะ 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ.............................................................ผูบันทึก 

(............................................................) 

ตําแหนง........................................................... 

ขอคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ.................................................... 

(นางจริาภรณ อุทัยศร)ี 

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอคีรีรฐันิคม 

วันที่....... เดือน ................ พ.ศ.............. 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

ครั้งที่  8 
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การวิเคราะหเน้ือหา 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ระดับ

ประถมศึกษาภาคเรียนที่ 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.) 

เนื้อหาปาน

กลาง (พบ

กลุม) 

เนื้อหายาก

นํามาสอน

เสริม (ส.ส) 

หมายเหต ุ

1 1. อธิบายความหมาย 
ความสําคัญและความ
จําเปนของการพัฒนาอาชีพ
เพื่อการมีอยูมีกิน                                            
2. อธิบายความจําเปนและ
คุณคาของการวิเคราะห 
ศักยภาพธุรกิจ               
3. วิเคราะหตําแหนงธุรกจิ
ใน ระยะตาง ๆ                                                                   
4. วิเคราะหศักยภาพธุรกจิ
บน เสนทางของเวลา 

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

 
 

 
 
 

 

 

 

 

   

2  1. กําหนดทิศทางการตลาด 

2. กําหนดเปาหมาย 

การตลาด                          

3. กําหนดกลยทุธสู

เปาหมาย                             

4. วิเคราะหกลยุทธ                                                

5. กําหนดกิจกรรมและ 

แผนการพฒันาการตลาด 

1.การกําหนดทิศทางการตลาด     
2.การกําหนดเปาหมายการตลาด 
3.การกําหนดกลยทุธสูเปาหมาย         
4.การวิเคราะหกลยุทธ  
5.กิจกรรมและแผนการ
พัฒนาการตลาด 
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ที่ 

 

ตัวชี้วัด 

 

เนื้อหา 

เนื้อหางาย

ดวยตัวเอง 

(กรต.) 

เนื้อหา

ปานกลาง 

(พบกลุม) 

เนื้อหายาก

นํามาสอน

เสริม (ส.ส) 

หมายเหต ุ

3 1. อธิบายการกําหนดคุณภาพ 
ผลผลิตหรอืการบรกิาร                                     
2. วิเคราะหทุนปจจัยการผลิต 
หรือการบริการ                                                      
3. กําหนดเปาหมายการผลิต 
หรือการบริการ                                                              
4. กําหนดแผนกจิกรรมการผลิต                 
5. พัฒนาระบบการผลิตหรือ การ
บริการ 

1.การกําหนดคุณภาพการผลิต หรือ
การบริการ                                                                     
2.การวิเคราะหทุนปจจัยการ ผลิต
หรือการบริการ                                                         
3.การกําหนดเปาหมายการผลิตหรือ
การบริการ                                                                   

4.การกําหนดแผนกจิกรรมการผลิต          
5.การพฒันาระบบการผลิตหรือการ
บริการ  

  
 
 

 
 
 

  

4 1. อธิบายความจําเปน และคุณคา
ของธุรกิจเชิงรุก                                                           
2. อธิบายการแทรกความนิยม เขา
สูความตองการของ ผูบริโภคได
อยางแทจริง                                                                       
3. อธิบายการสรางรูปลักษณ 
คุณภาพสินคาใหม                                                     
4. อธิบายการพัฒนาอาชีพใหมี 
ความมั่นคง 

1. ความจําเปน และคุณคาของธุรกจิ

เชิงรุก                                                                   

2. การแทรกความนิยมเขาสู ความ

ตองการของผูบรโิภค                                            

3.การสรางรูปลักษณคุณภาพ สินคา

ใหม                                                                       

4.การพฒันาอาชีพใหมีความ มั่นคง 

(พออยู พอกิน มรีายได) 

  
 

 
 

 
 

 

  

5 1. วิเคราะหความเปนไปไดของ 
แผนตางๆ                                                                     
2. เขียนโครงการการพัฒนา อาชีพ 
3. ตรวจสอบความเปนไปได ของ
โครงการพัฒนาอาชีพ                                     
4. ปรับปรงุโครงการพฒันา อาชีพ 

1. การวิเคราะหความเปนไปได ของ
แผนตางๆ                                                                      
2. การเขียนโครงการการพฒันา 
อาชีพ 3.การตรวจสอบความเปนไป
ได ของโครงการ                                                                     
4.การปรับปรงุแกไขโครงการ พัฒนา
อาชีพ 
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แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา  

สาระการเรยีนรูการประกอบอาชีพ  ระดับประถมศึกษา วิชาพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน รหัสวิชา อช11001  

ระดับ ประถมศึกษา จํานวน 2 หนวยกิต 

เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ 

ครั้งที ่ วัน เดือน ป หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู การวัดและ

ประเมินผล 

8  1. อธิบายการกําหนด

คุณภาพผลผลิตหรือการ

บริการ 

2. วิเคราะหทุนปจจัยการ

ผลิตหรือการบริการ 

3. กําหนดเปาหมายการผลิต

หรือการบริการ 

4. กําหนดแผนกจิกรรมการ

ผลิต 

5. พัฒนาระบบการผลิตหรือ

การบริการ 

1. การกําหนดคุณภาพการ

ผลิตหรือการบริการ 

2.การวิเคราะหทุนปจจัย

การผลิตหรือการบริการ 

3. กําหนดเปาหมายการ

ผลิตหรือการบริการ 

4. กําหนดแผนกจิกรรม

การผลิต 

5. พัฒนาระบบการผลิต

หรือการบริการ 

ชั้นที่ 1 กําหนดสภาพปญหา 

1. ครูกลาวทักทายและนําเขาสูบทเรียน 

2. ครูและผูเรียนรวมกันอธิบายเกี่ยวกับเรื่อง 

    - การกําหนดคุณภาพการผลิตหรือการ

บริการ 

    - การวิเคราะหทุนปจจัยการผลิตหรือการ

บริการ 

    - การกําหนดเปาหมายการผลิตหรือการ

บริการ 

    - การกําหนดแผนกิจกรรมการผลิต 

    - การกําหนดแผนกิจกรรมการผลิต 

    - การพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการ 

 

- หนังสือเรียน 

 - ใบความรู 

 - ใบงาน  

 - อินเตอรเน็ต 

 - หองสมุด กศน.  

 ตําบล 

 - แหลงเรียนรูชุมชน 

- การสังเกต 

- การซักถาม 

- การมีสวนรวม 

- การจรวจผลงาน 

- บันทึกการเรียนรู 
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ครั้งที ่ วัน เดือน ป หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู การวัดและ

ประเมินผล 

    ขั้นที่ 2 แสวงหาความรู 

 1. ผูเรียนศึกษาจากใบความรูจากสือ่ตางๆ 

 2. ครูและผูเรียนนําความรูที่ไดมาแลกเปลี่ยน

เรียนรู 

3. ครูและผูเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปองค

ความรูที่ไดรับ 

ขั้นที่ 3 การปฏิบัตินําไปใช 

1. ผูเรียนนําความรูที่ไดมาใชในชีวิตประจําวัน 

ขั้นที่ 4 การประเมินผลการ

เรียนรู 

1. สังเกต 

2. บันทึกการเรียนรู 

3. ใบงาน 

  

 

 

 

 



79 

 

ใบความรู  

 

 คุณภาพ หมายถึง คุณลักษณะสินคาหรือบริการที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา การผลิต

สินคาและบริการใหมีคุณภาพ ประกอบดวย 

 1. การเอาใจใสในความตองการของลูกคา ลูกคาตองการอะไร แลวจะสรางสิ่งตอบสนองความ 

ตองการนั้นใหเกิดกับสินคาและบริการไดอยางไร ซึ่งเปนความคาดหวังของลูกคา ไดแก ความสวยงามความ

คงทน เปนตน 

 2. การใชเครื่องมือที่เหมาะสมในการควบคุมคุณภาพในการบริหารการผลิตที่จะชวยสงเสริมให  

บรรลุเปาหมายของการพัฒนาผลผลิตใหมีคุณภาพ ไดแกการมีสวนรวมของพนักงานและตองมีกระบวน 

ตรวจสอบในการผลิตเพื่อยืนยันวาสินคาและบริการยังมีคุณภาพที่ดี ซึ่งสามารถควบคุมไดดวยใบรับรองเปนที่ 

ยอมรับระดับสากล สินคาและบริการที่มีชื่อเสียง ISO เชน 9000 เกณฑเปนตน 

แนวทางที่ดีตอกระบวนการผลิต ดังน้ี 

1. ซื่อสัตยตอผูบริโภค 

2. รักษาคุณภาพของผลผลิตใหคงที่ และปรับปรงุใหดีขึ้น 

3. ไมปลอมปนผลผลิต 

4. ไมเอารัดเอาเปรียบ 

5. ไมกักตุนผลผลิต 

6. มีความรู ความชํานาญในงานอาชีพที่ดําเนินการเปนอยางดี 

7. มีความรักและศรัทธาในงานอาชีพที่ดําเนินการ 

8. มีความเชื่อมั่นในตัวเอง 

9. มีความคิดริเริ่ม และมีมนุษยสัมพันธที่ด ี

 คุณภาพของการบริการ จึงเกิดขึ้นเมื่อผูรับบริการไดสัมผัสหรือรับการบริการ ดวยความพึงพอใจ 

ลักษณะคุณภาพการบริการที่ดีมี 7 ประการ คือ 

1. การยิ้มแยม เอาใจใส เห็นอกเห็นใจตอความลําบากยุงยากของลกูคา 

2. การตอบสนองตอความประสงคของลูกคาอยางรวดเร็วทนัใจ 

3. การแสดงออกถึงความนับถือ ใหเกียรติลูกคา 

4. การบรกิารเปนแบบสมัครใจและเต็มใจ 

5. การแสดงออกถึงการรกัษาภาพลักษณของกาใหบริการ 

6. การบรกิารเปนไปดวยกริิยาทีสุ่ภาพ และมีมารยาทดี ออนนอมถอมตน 

7. การบรกิารมีความกระฉบักระเฉง กระตือรือรน 
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การกําหนดคุณภาพสินคาหรือบริการ 

การจําแนกคุณภาพสามารถจําแนกออกได เปน 4 ชนิด 

 1. คุณภาพบอกกลาว (stated quality) หมายถึง คุณภาพที่กําหนดขึ้นระหวางผูซื้อ (customer)  

และผูขาย (distributor)  ผูซื้อ (ลูกคา) จะเปนผูกําหนดวาอยากจะไดสินคาที่มีคุณภาพอยางนั้นอยางนี้ 

 2. คุณภาพแทจริง (realquality) หมายถึง คุณภาพในตัวผลิตภัณฑที่ เริ่มตั้งแตผลิตและนํา 

ผลิตภัณฑไปใชงานจนกระทั่งผลิตภัณฑหมดอายุลง ระดับคุณภาพแทจริง จะมีคุณภาพสูงเพียงใดจะ

ขึ้นอยูกับ องคประกอบของกระบวนการ 

 3. คุณภาพที่โฆษณา (advertised quality) หมายถึง คุณลักษณะตาง ๆ ของสินคา ที่ผูผลิตเปน 

ผูกําหนดเอง และโฆษณาทั่วไป 

 4. คุณภาพจากประสบการณที่ใช หมายถึง คุณภาพที่เกิดข้ึนจากประสบการณของผูใชสินคาเอง 

การบริการ จึงมีความแตกตางจาก สินคาหรือผลิตภัณฑ อยางมาก โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของ 

กับการบริโภค 

 ทุน หมายถึง เงินลงทุนในการดําเนินงานธุรกิจเพื่อหวังผลกําไรจากการดําเนินธุรกิจ ทุนถือวาเปน

ปจจัยสําคัญในการประกอบกิจการธุรกิจใหดําเนินการงานไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ตนทุนการผลิต หมายถึง คาใชจายตางๆที่ใชในการผลิตสินคาและบริการตามจํานวนที่ตองการ 

ตนทุนการผลิตสามารถจําแนกออกไดหลายประเภทตามวัตถุประสงคที่นำไปใช ดังนี  

 1. ทุนคงที่ หมายถึง เงินที่ผูประกอบธรุกิจจัดหามา 

 2. ทุนหมุนเวียน หมายถึง เงินทีผู่ประกอบธุรกจิจัดหามา เพื่อใชในการดําเนินการจัดหาสินทรัพย

หมุนเวียน ทุนหมุนเวียน สามารถแบงไดลักษณะ2 ไดแก 

  2.1 ทุนหมุนเวียนทีเ่ปนเงินสด ไดแก 

   (1) คาวัสดุอุปกรณในการเขาสูอาชีพ 

  (2) คาจางแรงงาน 

  (3) คาเชาที่ดิน/สถานที ่

  (4) คาใชจายอื่นๆ 

 2.2 ทุนหมุนเวียนที่ไมเปนเงินสด 

  (1) คาใชจายในครัวเรือน 

  (2) คาเสียโอกาสของที่ดิน 

 เปาหมายการผลิตหรือการบริการผูประกอบการธุรกจิมุงทีจ่ะไปใหถึงเกิดผลลัพธตามที่ตองการ ดวย

วิธีการตางๆ เปาหมายจึงเปนตัวบงชีป้ริมาณที่จะตองผลิตหรือบริการใหไดตามระยะเวลาที่กําหนดดวยความ

พึงพอใจของลกูคา 
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ปจจัยที่สงผลใหประสบความสําเร็จได 

1. การกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายใหชัดเจน 

2. เสรมิสรางสวนประสมทางตลาด 

3. คํานึงถึงสภาวะแวดลอมที่ควบคุมไมได 

4. สามารถตอบคําถามในสวนของลกูคาตอไปนี ้

  4.1 ใครคือกลุมลูกคาเปาหมายสําหรับผลผลิตที่ผลิตข้ึนหรือการบริการ 

  4.2 ลูกคาเปาหมายดังกลาวอยู ณ ที่ใด 

 4.3 ในปจจุบันลูกคาเหลานี้ซื้อผลผลิตหรือการบริการไดจากที่ใด 

 4.4 ลูกคาซื้อผลผลิตหรือการบริการบอยแคไหน 

 4.5 อะไรคือสิ่งที่จูงใจที่ทําใหลูกคาเหลานั้นตัดสินใจใชบริการ 

 4.6 ลูกคาใชอะไร หรือทําไมลูกคาถึงใชผลผลิตหรือบริการของเรา 

 4.7 ลูกคาเหลานั้นชอบหรือไมชอบผลผลิตหรือบริการอะไรที่เรามีอยูบาง 

การกำหนดเปาหมายการผลิตหรือบริการ 

เริ่มจากการวิเคราะหปจจัยนําเขา ซึ่งประกอบดวย 

 - วัตถุดิบ (Material) 

 - เครื่องจักร (Machine) 

 - กําลังคน (Man) 

 - วิธีการทํางาน (Method) 

ขั้นตอนการกำหนดแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการมีดังนี้ 

 1. ตรวจสอบตัวเองเพื่อใหรูถึงสถานภาพในปจจุบันของงานอาชีพ เปนการตรวจสอบขอมูลธุรกิจ ของ

ผูประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับ แรงงาน เงินทุน เครื่องมือ/อุปกรณ วัตถุดิบ และสถานที่วามีสภาพความพรอมวา

มีปญหาอยางไร รวมถึง ผลผลิตหรือบริการของผูประกอบการธุรกิจวามีอะไรบกพรองหรือไม  

 2. สํารวจสภาพแวดลอมเปนการตรวจสอบขอมูลภายนอกเกี่ยวกับสภาพธุรกิจประเภทเดียวกัน ใน

ชุมชน ความตองการของลูกคา 

การดําเนินงานตามขั้นตอนดังกลาวเปนการศึกษาขอมูลเพื่อระบุถึงปญหาที่เกิดขึ้ ชัดเจน เจาของธุรกิจตอง

ตัดสินใจเพื่อพิจารณาหาทางเลือกไดทางเลือกหลายทางสูการปฏิบัติเพื่อให 

 3. กําหนดทางเลือกหลังจากสามารถกําหนดสาเหตุของปญหาไดแลว เพื่อใหการวางแผนมีความ

ชัดเจน เจาของธุรกิจตองตัดสินใจเพื่อพิจารณาหาทางเลือก เพื่อใหไดทางเลือกหลายทางสูการปฏิบัติ  

 4. ประเมินทางเลือก เมื่อสามารถกําหนดทางเลือกไดหลากหลายแลว เพื่อใหไดทางเลือกสูการ  

ปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดในการวางแผนกลยุทธทางการตลาด เจาของธุรกิจตองพิจารณาประเมินทางเลอืกในแต

ละวิธีเพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายใหดีที่สุด 
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 5. ตัดสินใจ เมื่อไดทางเลือกหลายทางเลือก การตัดสินใจสามารถใชหลัก 4 ประการในการตัดสิน 

ไดแก 1) ประสบการณ 2) การทดลอง 3) การวิจัยหรือการวิเคราะห และ 4) ตัดสินใจเลือก จากประสบการณ 

ของตนเอง จากรายงานผลการทดลอง ผลการวิจัยทางวิชาการ และการตัดสินใจดวยตนเอง นํามาประกอบใน

การพิจารณาหรือใชขอมูลสวนหนึ่งในการตัดสินใจ 

 6. กําหนดวัตถุประสงค เปนการกําหนดเปาหมายของการดําเนินงานวา ตองใหเกิดอะไร 

 7. พยากรณสภาพการณในอนาคต เปนการคิดผลบรรลุลวงหนาวาหากดําเนินการตามแผน กิจกรรม

การผลิตหรือการบริการแลว ธุรกิจที่ดําเนินงานจะเกิดอะไรขึ้น 

 8. กําหนดแนวทางการปฏิบัติ เปนการกําหนดรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติวาจะทําอยางไร เมื่อไร 

เพื่อใหเกิดผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

กลยุทธดานการจัดการ 

 การปรับปรุงระบบการจัดการภายในองคกรจัดโครงสรางการบริหารงาน กําหนดหนาที่ ความ

รับผิดชอบแยกตามสวนงาน โดยมีการรายงานตรงตอผูบริหารระดับสูง ซึ่งผูบริหารระดับสูงจะเปน ผู

ประสานงานหนาที่ตางๆ ตามสวนงาน และพิจารณาตัดสินใจในข้ันตอนสุดทาย 

การพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการในภาพรวม สามารถดําเนินการไดดังนี้ 

 1. ลักษณะการผลิตและการใหบริการ หมายถึง สภาพของแหลงใหบริการที่ดี ที่ผูใชบริการ  

สัมผัสจับตองได 

 2. ความไววางใจ หมายถึง ความสามารถในการนําเสนอผลิตภัณฑหรือการบริการตามคํามั่น 

สัญญาที่ใหไวอยางตรงไปตรงมาและถูกตอง 

 3. ควรกระตือรือรน หมายถึง การแสดงความเต็มใจที่จะชวยเหลือและพรอมที่จะใหบริการ 

ผูใชบริการอยางทันทวงที 

 4. ความเชี่ยวชาญ หมายถึง ความรู ความสามารถ ในการปฏิบัติงานบรกิารที่รบัผิดชอบอยาง

ประสิทธิภาพ 

 5. อัธยาศัยที่นอบนอม หมายถึง ความมมีิตรไมตรี ความสุภาพนอบนอมเปนกันเอง 

 6. ใหเกียรตผิูอื่น จริงใจ มีน้ําใจ และความเปนมิตรของผูปฏบิัติงาน ผลผลิตและบร ิการ 

 7. ความนาเชื่อถือ หมายถึง ความสามารถในดานการสรางความเชื่อมั่น ดวยความซื่อสัตยของ

ผูประกอบการ 

 8. ความปลอดภัย หมายถึง สภาพทีป่ราศจากอันตราย ความเสี่ยงภัยและปญหาตางๆ 

 9. การเขาถึงบริการ หมายถึง การติดตอเพื่อการซื้อผลิตภัณฑหรอืบริการ ดวยความสะดวกไม

ยุงยาก 

   10. การติดตอสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการสรางความสัมพันธและสื่อความหมายไดชัดเจน 

ใชภาษาที่งาย และรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการ 
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ใบงาน ครั้งท่ี1 

 

คําชี้แจง ใหนักศึกษาเรียนรูจากใบงาน แลวตอบคําถามตอไปนี ้

1. ลักษณะงานอาชีพในการผลิตที่อยูในภาคเกษตรกรรมไดแกอะไรบาง 

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

…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

2. ผูผลิตตองมีคุณลักษณะที่ดีตอกระบวนการผลิตอยางไร 

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

…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

3. ตนทุนการผลิตแบงออกเปน2ประเภทคืออะไรบาง 

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

…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

4. องคประกอบดานผูประกอบการธุรกิจที่ตองพิจารณาประเด็นสําคัญๆ มีอะไรบาง 

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

…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 

5. ปจจัยที่สงผลใหการดําเนินงานธุรกิจไมวาจะเปนธุรกิจประเภทใดใหประสบความสําเร็จตอง 

ประกอบดวยปจจัยใด 

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

…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
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บันทึกหลังการสอน 

ครั้งที่ .............. วันที่....... เดือน ................ พ.ศ.............. 

กิจกรรมการเรียนรู 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

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

สภาพปญหาและอุปสรรค 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

แนวทางการแกไขปญหา 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะ 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ.............................................................ผูบันทึก 

(............................................................) 

ตําแหนง........................................................... 

ขอคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ.................................................... 

(นางจริาภรณ อุทัยศร)ี 

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอคีรีรฐันิคม 

วันที่....... เดือน ................ พ.ศ.............. 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

ครั้งที่  9 
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แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา  

สาระการเรยีนรูการประกอบอาชีพ  ระดับประถมศึกษา วิชาพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน รหัสวิชา อช11001  

ระดับ ประถมศึกษา จํานวน 2 หนวยกิต 

เรื่อง การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก 

 

ครั้งที ่ วัน เดือน ป หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู การวัดและ

ประเมินผล 

9  1. อธิบายความจําเปนและ

คุณคุณคาของธุรกิจเชิงรุก 

2. อธิบายการแทรกความ

นิยมเขาสูความตองการของ

ผูบริโภคไดอยางแทจริง 

3. อธิบาการสรางรูปลักษณ

คุณภาพสินคาใหม 

4. อธิบายการพัฒนาอาชีพให

มีความมั่นคง 

1. ความจําเปน และคุณคา

ของธุรกิจเชิงรุก 

2. การแทรกความนิยมเขา

สู ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง

ผูบริโภค 

3 .  ก า ร ส ร า ง รู ป ลั กษณ

คุณภาพสินคาใหม 

4.  การพัฒนาอาชีพใหมี

ความมั่นคง (พออยู พอกิน 

มีรายได) 

ชั้นที่ 1 กําหนดสภาพปญหา 

1. ครูกลาวทักทายและนําเขาสูบทเรียน 

2. ครูและผูเรียนรวมกันอธิบายเกี่ยวกบัเรื่อง 

    - ความจําเปน และคุณคาของธุรกจิเชิงรุก 

    - การแทรกความนิยมเขาสูความตองการของ

ผูบริโภค       

    - การสรางรปูลกัษณคุณภาพสินคาใหม 

    - การพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง (พออยู พอ

กิน มีรายได) 

ขั้นที่ 2 แสวงหาความรู 

 1. ผูเรียนศึกษาจากใบความรูจากสือ่ตางๆ 

ครูและผูเรียนนําความรูที่ไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรู

และผูเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปองคความรูที่

ไดรับ 

- หนังสือเรียน 

 - ใบความรู 

 - ใบงาน  

 - อินเตอรเน็ต 

 - หองสมุด กศน.  

 ตําบล 

 - แหลงเรียนรูชุมชน 

- การสังเกต 

- การซักถาม 

- การมีสวนรวม 

- การจรวจผลงาน 

- บันทึกการเรียนรู 
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ครั้งที ่ วัน เดือน 

ป 

หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการ

เรียนรู 

การจัดกระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู การวัดและ

ประเมินผล 

     ขั้นที่ 3 การปฏิบัตินําไปใช 

1. ผูเรียนนําความรูที่ไดมาใชในชีวิตประจําวัน 

ขั้นที่  4  การประ เมินผลการ

เรียนรู 

1. สังเกต 

2. บันทึกการเรียนรู 

3. ใบงาน 
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ใบความรู  

 

 ธุรกิจเชิงรุก หมายถึง การบริหารจัดการธุรกิจแบบมีแบบแผนเปนระบบการพัฒนางานที่ดี อํานวย 

ประโยชนใหกับผูประกอบการ สามารถวางแผนติดตามและควบคุมใหการดําเนินงานในทุกดานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ธุรกิจเชิงรุกเปนความพยายามที่จะหาวิธีการใหไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกิจเปนการพฒันา

สินคา ใหตรงกับความตองการของผูบริโภค สินคาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดเวลา ผูบริโภคมีโอกาส

เลือกซื้อสินคาไดหลากหลาย ตามหลักการดังนี้ 

 1. ธุรกิจในปจจุบันไมไดแขงขันเฉพาะภายในประเทศเทานั้น ยังตองแขงขันกับธุรกิจตางประเทศจึง

ควรขยายกิจการออกนอกประเทศมากขึ้น 

 2. ตองดําเนินธุรกิจตลอด 24 ช่ัวโมง 

 3. ใชเทคโนโลยีและการลงทุนมากขึ้น 

 4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5. เลือกทําเฉพาะธุรกิจหลัก 

 6. มีสํานักงานเคลื่อนที่เพิ่มมากขึ้น 

 กลยุทธสงครามการตลาดเชิงรุก คือ กลยุทธทางการตลาดเปาหมายเพื่อบรรลุเปาประสงคบางอยาง 

โดยทั่วไปที่จะมีเปนการชิงสวนแบงทางการตลาดจากคูแขงที่เปนเปาหมายนอกจากสวนแบงการตลาดแลวกล

ยุทธการตลาดเชิงรุกยังมีจุดมุงหมายที่จะใหไดมาซึ่งกลุมลูกคาเปาหมายหลัก,กลุมตลาดระดับบนและกลุม

ลูกคาที่มีความภักดีสูง 

 การแทรกความนิยมเขาสูความตองการของผูบริโภค นอกจากมีความรูเบื้องตนเรื่องของผลิตภัณฑ 

(Product) แลวยังตองมีกลยุทธการตลาดเขามากําหนดตนทุนผลิตภัณฑ วิเคราะหคูแขง เพราะราคาเปน

สวนผสมการตลาดที่กอใหเกิดรายได ถาราคาลดลงผลกําไรก็จะลดลงดวย และราคายังเปนตัวกําหนดตําแหนง

ของผลิตภัณฑ เนื่องจากผูบริโภคมักใชราคาเปนตัวอางอิงคุณภาพของผลิตภัณฑที่คาดหวัง ดังนั้น 

ผูประกอบการ จะตองนําปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาชวยในการวางแผนกําหนดราคาทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคที่ตั้งไว การกําหนดกลยุทธ การตลาดใหกับผลิตภัณฑสรุปไดเปน 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับราคา การใชนโยบายราคาสินคาในตลาดเนื่องจากผลิตภัณฑอยูใน

ตลาดแขงขันสมบูรณผูซื้อผูขายไมสามรถสรางความแตกตางกันได 

 2. การวิเคราะหความตองการผลิตภัณฑในตลาด การวิเคราะหตลาดเปนกระบวนการที่ตอง 

ดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดเวลา เพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับความตองการของตลาด อันจะทําใหผู ผลิตสินคา

และบริการไดตรงความตองการของลูกคาไดตลอดเวลา และการวิเคราะหตลาดยังเปนการชวยแกไข ปญหา

ทางเศรษฐกิจของประเทศไดเพราะผูผลิตและผูบริโภคสามารถทราบขอมูลที่เปนปจจุบัน และคาดคะเนผลที

อาจเกิดขึ้นในอนาคตได ทําใหมีการเตรียมแกไขปญหาไดอยางถูกตองและถูกวิธี 

 3. การประมาณตนทุนของผลิตภัณฑหมายถึง การวิเคราะห การใหความเห็น การพยากรณ หรือ การ

คาดหมายลวงหนา ดังนั้นการประมาณตนทุนจึงเปนการวิเคราะห หรือการใหความเห็นเกี่ยวกับคาใชจายที่
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คาดวาจะเกิดขึ้นในกระบวนการทํางานหรือกระบวนการผลิต ซึ่งอาจเปนการทําผลิตภัณฑ การจัดทําโครงการ 

หรือการผลิตงานบริการ 

 4. การวิเคราะหราคาของคูแขงเปนการตรวจสอบสิ่งที่คูแขงไดทําในปจจุบัน 

 5. การเลือกวิธีกําหนดราคา การกําหนดราคาโดยคํานึงถึงตนทุนการผลิตและตนทุนการตลาด 

 6. การเลือกราคาในขั้นสุดทาย การกําหนดวัตถุประสงคในการกําหนดราคา พิจารณาอุปสงค 

การคาดคะเนตนทุน การวิเคราะหตนทุน ราคาผลิตภัณฑของคูแขงขัน การเลือกวิธีการกําหนดราคาและ การ

ตัดสินใจเลือกราคาขั้นสุดทาย 

การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับราคา 

 เมื่อเริ่มตนในครั้งแรกที่จะกําหนดราคาใหผลิตภัณฑนั้นเกี่ยวของอยางมากกับการวางตําแหนง 

ผลิตภัณฑและกลุมลูกคาเปาหมาย เชน ผลิตภัณฑสําหรับลูกคามีรายไดสูง การกําหนดราคาก็จะสูงดวย

ผลิตภัณฑสําหรับลูกคาที่มีรายไดปานกลาง ราคาสินคาก็จะตองถูกลงเพื่อใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย 

สิ่งเหลานี้ คือ นโยบาย โดยมีวัตถุประสงค6ประการ คือ 

 1. การเผชิญกับสถานการณการแขงขันที่รุนแรง ผูประกอบการมีผลิตภัณฑเหลือเปนจํานวนมาก 

ผูบริโภคเปลี่ยนแปลงความตองการในสินประเภทนั้น ผูผลิตอาจใชนโยบายการลดราคา 

 2. การทําใหยอดขายในปจจุบันสูงสุด ผูประกอบการอาจมีนโยบายการตั้งราคาเพื่อใหยอดขายสูงที่สุด 

แตวิธีนี้อาจมีปญหาตามมาเชนกัน เพราะตองประมาณการขายที่ตางกัน การคาดการณอาจผิดพลาดได                  

แตวิธีการนี้อาจเปนวิธีที่ทําใหเกิดกําไรสูงสุดในระยะยาวและประสบความสําเร็จในการเพิ่มสวนแบงทาง

การตลาดได 

 3. การทําใหอัตราการเติบโตของยอดขายสูงที่สุด ผูประกอบการมีความเชื่อวาถาทําใหอัตราการ 

เพิ่มยอดขายเติบโตสูงแลวทําใหตนทุนตอหนวยถูกลง จะมีผลดีตอกําไรในระยะยาวของกิจการ ผูที่เห็นดวยกับ 

แนวคิดนี้มักจะตั้งราคาคอนขางต่ํา โดยมีความเชื่อวาตลาดมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงราคา ถาราคา 

ลดลงจะสามารถเพิ่มยอดขายไดมากการ การเลือกนโยบายราคาแบบนี้ผูประกอบการควรคํานึงถึงวาใชไดดี  

นอกจากตลาดตองมีลักษณะออนไหวตอราคาแลว ตนทุนการผลิตยังตองสามารถลดลงมาไดมาก สอดคลองกบั

ยอดขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่ลดลง 

 4. การกําหนดราคาเพื่อใหไดลูกคาเปาหมายมากที่สุดในระยะเริ่มตนผูประกอบการจะตั้งราคา 

สูงเพื่อเลือกกลุมลูกคาช้ันดี สวนใหญมักจะเปนสินคาใหมใชเทคโนโลยีช้ันสูงหรือวัสดุใหมๆ ทั้งนีผู้ประกอบการ

จะตองมองเห็นวาการตั้งราคาที่สูงนั้นผลประโยชนในตัวสินคาที่ลูกคาตองการมีมากกวาผลประโยชนที่ไดรับ

จากสินคาทดแทนจึงจะทําได 

 5. การกําหนดราคาเพื่อใหดูเปนผูนําดานคุณภาพของผลิตภัณฑ คือวิธีการตั้งราคาสูงกวาคูแขง 

เล็กนอย 

 6. การเลือกราคาในขั้นสุดทาย เปนการตั้งราคาชวงที่ใกลกับราคาขั้นสุดทายแลว แตจะสรุปวาเปน

ราคาข้ันสุดทายหรือไม ตองพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ เพิ่มเติม 



90 

 

 การพัฒนาผลิตภัณฑออกสูตลาดไมไดหมายความวาผลิตภัณฑนี้จะไดรับการตอบสนองจาก

ลูกคาเสมอไป ผูประกอบการควรวิเคราะหขอมูลทางการตลาดใหรอบคอบกอนการพัฒนาผลิตภัณฑ โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

 1. ผลิตภัณฑที่มีอยูอาจไมเพียงพอ 

 2. ตลาดและลกูคาไมเพียงพอ 

 3. ออกแบบผลิตภัณฑไมด ี

 4. ตนทุนการผลิตสูง 

 5. มีตลาดคูแขงจํานวนมาก  

 6. ผูประกอบการควรตองมีการวิเคราะหขอมลูทางการตลาดและปจจัยตางๆ อยางรอบคอบ 

พรอมวางแผนจึงกําหนดวิธีการในการพัฒนาผลิตภัณฑ 

กลยุทธในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมขอควรพิจารณามี 3 ประการ คือ 

 1. ผลิตภัณฑใหม ควรทําเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่เกิดใหมมากกวาจัดทําเพื่อ

ตอบสนองความกาวหนาทางการผลิต 

 2. ตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการพัฒนา 

 3. ผลิตภัณฑใหมที่ออกมาตองตอบสนองความตองการของผูบริโภคพรอมทั้งชวยใหผูประกอบการ 

บรรลุผลสําเร็จดวย 

 ผลิตภัณฑเปนหัวใจสําคัญของธุรกิจ อาจเปนสินคาที่จับตองได บริการที่จับตองไมไดหรือ

ความคิดองคประกอบของผลิตภัณฑไดแก ตัวผลิตภัณฑแทนคุณลักษณเสริม และคณุประโยชนทางสัญลักษณ 

หรือ ประสบการณ 

รูปลักษณผลิตภัณฑหรือผลิตภัณฑที่มีตัวตน หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของสินคาที่ผูบริโภคสัมผัสไดดวย 

ประสาทสัมผัสทั้ง 5  
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ใบงาน  

คําชี้แจง ใหนักศึกษาเรียนรูจากใบงานแลวตอบคําถามตอไปนี้  

1. จงใหความหมายของคําวาธุรกิจเชิงรุก 

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

…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 

2. ปจจัยที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอยางรุนแรงและรวดเร็ว ไดแกปจจัยใด 

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

…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 

3. สวนประกอบที่สําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑมีกี่ประการ อะไรบาง 

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

…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

4. การประกอบอาชีพมักจะประสบกับความเสี่ยงอยางไร 

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

…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

5.หลักคุณธรรม4 ประการ สําหรับผูประกอบธุรกิจมีอะไรบาง 

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

…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
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บันทึกหลังการสอน 

ครั้งที่ .............. วันที่....... เดือน ................ พ.ศ.............. 

กิจกรรมการเรียนรู 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

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

สภาพปญหาและอุปสรรค 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

แนวทางการแกไขปญหา 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะ 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ.............................................................ผูบันทึก 

(............................................................) 

ตําแหนง........................................................... 

ขอคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ.................................................... 

(นางจริาภรณ อุทัยศร)ี 

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอคีรีรฐันิคม 

วันที่....... เดือน ................ พ.ศ.............. 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

ครั้งที่  10 

 

 

 

 

 



94 

 

แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา  

สาระการเรยีนรูการประกอบอาชีพ  ระดับประถมศึกษา วิชาพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน รหัสวิชา อช11001  

ระดับ ประถมศึกษา จํานวน 2 หนวยกิต 

เรื่อง โครงการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน 

ครั้งที ่ วัน เดือน ป หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู การวัดและ

ประเมินผล 

10  1. วิเคราะหความเปนไปได

ของแผนตางๆ 

2. เขียนโครงการการพัฒนา

อาชีพ 

3. ตรวจสอบความเปนไปได

ชองโครงการพัฒนาอาชีพ 

4. ปรับปรุงโครงการพัฒนา

อาชีพ 

1. วิเคราะหความเปนไปได

ของแผนตางๆ 

2. เขียนโครงการการพัฒนา

อาชีพ 

3. ตรวจสอบความเปนไปได

ชองโครงการพัฒนาอาชีพ 

4 .  ป รั บ ป รุ ง แ ก ไ ข

โครงการพัฒนาอาชีพ 

ชั้นที่ 1 กําหนดสภาพปญหา 

1. ครูกลาวทักทายและนําเขาสูบทเรียน 

2. ครูและผูเรียนรวมกันอธิบายเกี่ยวกับเรื่อง 

    - การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนตางๆ 

    - การเขียนโครงการการพัฒนาอาชีพ 

    - การตรวจสอบความเปนไปไดชองโครงการ

พัฒนาอาชีพ 

    - การปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพ 

ขั้นที่ 2 แสวงหาความรู 

 1. ผูเรียนศึกษาจากใบความรูจากสื่อตางๆ 

 2. ครูและผูเรียนนําความรูที่ไดมาแลกเปลี่ยน

เรียนรู 

3. ครูและผูเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปองค

ความรูที่ไดรับ 

- หนังสือเรียน 

 - ใบความรู 

 - ใบงาน  

 - อินเตอรเน็ต 

 - หองสมุด กศน.  

 ตําบล 

 - แหลงเรียนรูชุมชน 

- การสังเกต 

- การซักถาม 

- การมีสวนรวม 

- การจรวจผลงาน 

- บันทึกการเรียนรู 
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ครั้งที ่ วัน เดือน ป หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู การวัดและ

ประเมินผล 

    ขั้นที่ 3 การปฏิบัตินําไปใช 

1. ผูเรียนนําความรูที่ไดมาใชในชีวิตประจําวัน 

ขั้นที่  4  การประ เมินผลการ

เรียนรู 

1. สังเกต 

2. บันทึกการเรียนรู 

3. ใบงาน 
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       ใบความรู  

 

 การวิเคราะหโครงการ หมายถึง การศึกษาและวิเคราะหโครงการลงทุนตางๆทั้งภาครฐัและเอกชน 

เพื่อประโยชนในการนํามาประกอบการตัดสินใจลงทุน วาโครงการดังกลาวกอใหเกิดผลลัพธ มีความคุมคา

และเหมาะสมทีจ่ะลงทุนหรือไม โดยจะมีการประเมินผลตอบแทนทีจ่ะไดรับและตนทุนคาใชจายตางๆตลอด

อายุของโครงการ การวิเคราะหความคุมคา ของการลงทุนอาจการวิเคราะหได ๒ แนวทางหลัก คือ 1. การ

วิเคราะหโดยไมตองปรับคาเวลา เชน ระยะคืนทุนและอัตราผลตอบแทนการลงทุนแตแนวทางนี้ไมเปนที่นิยม

นัก เนื่องจากไมไดคํานึงถึงมลูคาของเงินทีเ่ปลี่ยนแปลงไปตามเวลา 2. คือการวิเคราะหโดยการคํานึงถึงคา

ของเงินที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา เชน มูลคาปจจบุันสทุธิอตัราสวนผลประโยชนตอตนทุน และอัตรา

ผลตอบแทนภายในโครงการ  

 โครงการพัฒนาอาชีพ หมายถึง กจิกรรมที่มุงผลิตผลิตภัณฑหรอืการใหบริการใหสําเรจ็ลุลวงภายใน

เวลาที่กําหนด 

 ความสําคัญของโครงการพัฒนาอาชีพ จะชวยใหผูประกอบการสามารถเลือกกิจกรรมพฒันาอาชีพได 

อยางเหมาะสม ทั้งในดานการจัดการใชทรพัยากรตาง ๆ ที่มอียูอยางเหมาะสมสมบูรณทีสุ่ด เพื่อใหการ

ดําเนิน โครงการบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว ซึ่งทรัพยากรในทีน่ี้อาจหมายถึงคลากรเครื่องมือ เครื่องใช หรือสิ่ง

อํานาย ความสะดวกตาง ๆ ตลอดถึงขอมลูระบบงานเทคนิคเงินทุน และเวลา 

 แผน หมายถึง งานทุกดานขององคกรที่ถูกกําหนดขึ้นอยางมีเหตผุล เปนระเบียบวิธี หรือขั้นตอนที่

เปน ระบบที่บุคลากรใชเปนคูมือหรอืแนวทางการดําเนินงานขององคกร 

 การวิเคราะห หมายถึง การแยกแยะรายละเอียด ความเปนไปไดแลวสังเคราะหใหเห็นความสมัพันธ

และเกิดกิจกรรมทีม่ีเปาหมายทิศทางไปสูความสําเรจ็ 

ประเภทของแผน แบงออกเปน3 ระยะ ดังน้ี 

1. แผนระยะยาว มีระยะเวลาตัง้แต10-20 ป 

2. แผนระยะปานกลาง มีระยะเวลาตัง้แต4-6 ป 

3. แผนระยะสั้น ใชระยะเวลาอันสั้นอยูที่องคกรกําหนด 

 โครงการ หมายถึง แผนงานที่กําหนดไวในลักษณะที่มิใชเปนงานประจําแตเปนงานพิเศษที่มี

ความสําคัญ ซึ่งจะตองเรงดําเนินการใหบรรลุตามวัตถุประสงคภายในเวลาที่กําหนดและภายในวงเงินที่จํากัด

โครงการมีความสัมพันธกับการวางแผนงานเพื่อทําใหกิจการนั้นสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว 

โครงการมีกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินงานซึ่งประกอบดวยการกําหนดวัตถุประสงคการรวบรวมและ 

วิเคราะหขอมูล การพิจารณาถึงปญหาอุปสรรคและโอกาส เพื่อเลือกหาแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม

 ประโยชนของโครงการ จะชวยใหผูประกอบการเห็นถึงปญหาและภูมิหลังของการทํางานชวยให

เห็นถึงปญหาและภูมิหลังของการทํางานสามารถปฏิบัติงานตามแผนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความ

ชัดเจน บุคคลเกี่ยวของมีความเขาใจและรับรูถึงปญหารวมกัน มีทรัพยากรใชอยางเพียงพอเหมาะสมกับ
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สภาพปฏิบัติจริง มีผูรับผิดชอบ และมีความเขาใจในการดําเนินงาน ชวยลดความขัดแยงและขจัดความ

ซ้ําซอนในงานสรางทัศนคติที่ดีตอบุคลากรในหนวยงาน 

ลักษณะสำคัญของโครงการ 

 การเขียนโครงการ มีลักษณะการเขียนแตกตางไปจากการเขียนประเภทอื่น ๆ โครงการที่ดีควร 

ลักษณะดังตอไปนี้ 

  1. ตองมีระบบ โครงการตองประกอบดวยสวนตาง ๆ ที่มีความสัมพันธเกี่ยวของเปนกระบวนการ ถา

สวนใดเปลี่ยนแปลงไปจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในสวนอื่น ๆ ตามไปดวย 

  2. ตองมีวัตถุประสงคชัดเจน โครงการตองกําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของ 

โครงการมีความเปนไปไดชัดเจน และเปาหมายของโครงการตองประกอบดวยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 3. ตองเปนการดําเนินงานอนาคต เนื่องจากการปฏิบัติงานที่ผานมามีขอบกพรอง และควรแกไฃ 

ปรับปรุง โครงการจึงเปนการดําเนินงานเพื่ออนาคต 

 4. เปนการทํางานชั่วคราว โครงการเปนการทํางานเฉพาะกิจเปนคราว ๆ เพื่อแกไขปรับปรุงและ 

พัฒนาไมใชการทํางานที่เปนการทํางานประจําหรืองานปกต ิ

 5. มีกําหนดระยะเวลาที่แนนอน โครงการตองกําหนดระยะเวลาที่แนนอน โดยกําหนดเวลาเริ่มตน 

และเวลาที่สิ้นสุดใหชัดเจน 

 6 มีลักษณะเปนงานที่เรงดวน โครงการตองเปนกิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อสนองนโยบายเรงดวนที่ตองการ

จะพัฒนางานใหกาวหนาอยางรวดเร็ว ทันตอเหตุการณ หรือเปนงานใหม 

 7 ตองมีตนทุนการผลิตต่ํา การดําเนินงานตามโครงการตองมีการใชทรัพยากรหรืองบประมาณซึ่ง 

โครงการจะมีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อมีการลงทุนนอยแตไดรับประโยชนสูงสุด 

 8. เปนการริเริ่มหรือพัฒนางาน โครงการตองเปนความคิดริเริ่มที่แปลกใหมเพื่อแกปญหาและ 

อุปสรรค และพัฒนางานใหเจริญกาวหนา  

 ลักษณะของโครงการที่ดี ตองสามารถแกปญหาของงานหรือธุรกิจนั้นได ตองมีรายละเอียด ไดแก

วัตถุประสงค เปาหมายที่ชัดเจน สามารถดําเนินการได มีระยะเวลาในการดําเนินงานที่แนนอน สามารถ

ติดตาม ประเมินผลได 

การเขียนโครงการมีขั้นตอนในการดำเนินงาน ดังนี้ 

 1. ขั้นตอนกอนการเขียนโครงการ จะตองคนหาขอมูลเพื่อประกอบการสรางแนวคิด และทํา 

รายละเอียดของโครงการ ซึ่งขอมูลที่ดีตองมีความทันสมัย มีความแมนยํา มีความกระชับ มีความสมบูรณ

 โครงสรางของการเขียนโครงการ 

 การเขียนโครงการ จะตองรูวาโครงการประกอบดวยหัวขออะไรบาง แตละหัวขอมีหลักการเขียน 

อยางไร ซึ่งการเขียนโครงการตองมีลักษณะที่เปนรูปธรรม ผูนําไปปฏิบัติสามารถเขาใจไดงาย หัวของโครงการ 

ประกอบดวย 13 หัวขอ ดังนี้ 

(1) ช่ือโครงการ 

(2) หลักการและเหตุผล 
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  (3) วัตถุประสงค 

  (4) เปาหมาย 

  (5) วิธีดําเนินการ 

  (6) วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 

  (7) แผนการใชจายงบประมาณ 

  (8) ผูรบัผิดชอบโครงการ 

  (9) เครือขาย 

  (10) โครงการทีเ่กี่ยวของ 

  (11) ผลลัพธ 

  (12) ตัวช้ีวัดผลสําเร็จของโครงการ 

  (13) ประเมินโครงการ 

โดยหัวขอหลักขางตน ก็คือการตอบคําถามตอไปนี้นั่นเอง  

  (1) โครงการอะไร (ชื่อโครงการ) 

  (2) ทําไมตองทําโครงการนี้ (หลักการและเหตุผล) 

  (3) ทําเพื่ออะไร (วัตถุประสงค) 

  (4) ทําในปรมิาณเทาไร (เปาหมาย) 

  (5) ทําอยางไร (วิธีดําเนินการ) 

  (6) ทําใหใคร-ใครไดรับประโยชน (กลุมเปาหมาย) 

  (7) ทําที่ไหน (พื้นที่ดําเนินการ) 

  (8) ทําเมื่อไร นานเทาใด (ระยะเวลาดําเนินการ) 

  (9) ใชทรัพยากรเทาไรและไดมาจากไหน (งบประมาณแหลงที่มา) 

  (10) ใครทํา (ผูรับผิดชอบโครงการ) 

  (11) ตองทํากบัใคร (เครือขาย) 

  (12) เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแลวจะไดอะไร (ผลประโยชน ที่คาดวาจะไดรับ) 

  (13) ทําไดบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหรือไม (การประเมินผล) 

        2. เทคนิคการใชคําและสํานวนในการเขียนโครงการ การเขียนโครงการตองใชภาษาเขียนที่กระชับสื่อ

ความหมายไดชัดเจน โดยมีเทคนิคการใชคําและสํานวนในการเขียนโครงการ ดังนี ้

  (1) ใชภาษาใหถูกตอง คือ ใชใหถูกตองตรงตามความหมาย และเขียนใหถูกตองตามอกัษรวิธีทั้ง 

พยัญชนะ สระ วรรณยุกต ตัวสะกด และการันต 

  (2) ใชภาษาใหกะทัดทัด คือ ใชถอยคํากระชับ รัดกุม ไมเยิ่นเยอ ยืดยาวประหยัดถอยคําและ 

ใจความสมบูรณ 

  (3) ใชภาษาใหชัดเจน คือ ใชถอยคําที่มีความหมายตรงไปตรงมา หรือตรงตามตัว ทําใหผูรบัสารเชาใจ 

ทันที ไมใชถอยคําคลุมเครือหรอืกํากวม 
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 (4) ใชภาษาใหเหมาะสม คือ ใชภาษาใหเหมาะสมกับเนื้อความหรือเหมาะสมกับกาลเทศะ 

 (5) ใชภาษาใหสุภาพ คือ ใชภาษาเขียน 

 3. ขั้นตอนการตรวจสอบโครงการที่จัดทําเพื่อความถูกตองชัดเจน 

 ลักษณะโครงการที่ด ี

  1. เปนโครงการที่สามารถแกปญหาของทองถิ่นได 

 2. มีรายละเอียด เนื้อหาสาระครบถวน ชัดเจน และจําเพาะเจาะจง โดยสามารถตอบคําถามตอไปนี้ได  

   - โครงการอะไร = ช่ือโครงการ 

   - ทําไมจึงตองริเริ่มโครงการ = หลักการและเหตุผล 

   - ทําเพื่ออะไร วัตถุประสงค=วัตถุประสงค 

   - ปริมาณที่จะทําเทาไร = เปาหมาย 

   - ทําอยางไร = วิธีดําเนินการ 

   - จะทําเมื่อไร นานเทาใด = ระยะเวลาดําเนินการ 

   - ใชทรัพยากรเทาไรและไดมาจากไหน = งบประมาณ แหลงที่มา 

   - ใครทํา = ผูรับผิดชอบโครงการ 

   - ตองประสานงานกับใคร = หนวยงานที่ใหการสนับสนุน 

   - บรรลุวัตถุประสงคหรือไม = การประเมินผล 

   - เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแลวจะไดอะไร = ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

  3. รายละเอียดของโครงการดังกลาวตองมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันตองสอดคลองกับ เชน 

วัตถุประสงค หลักการและเหตุผล วิธีดําเนินการ ตองเปนทางที่ทําใหบรรลุวัตถุประสงคได ฯลฯ เปนตน 

  4. โครงการที่ริเริ่มขึ้นมาตองมีผลตอบสนอง สนับสนุนงานอาชีพที่ตองการดําเนินการ 

  5. รายละเอียดในโครงการมีพอที่จะเปนแนวทางใหผูอื่นอานแลวเขาใจ และสามารถดําเนินการตาม

โครงการได 

  6. เปนโครงการที่ปฏิบัติไดและสามารถติดตามและประเมินผลได      

  การตรวจสอบโครงการเปนขั้นตอนของการตรวจสอบความถูกตองในการเขียนโครงการเปนไป  

ตามลักษณะและขั้นตอนการดําเนินงานและครบตามกระบวนการของการเขียนโครงการ 

 การตรวจสอบโครงการ มีวัตถุประสงคเพื่อกํากับโครงการใหเปนไปตามแผนที่วางไวทั้งในดาน ผลงาน 

ดานกําหนดเวลา ดานการควบคุมคาใชจายและการใชจายทรัพยากรของโครงการ 

การบริหารความเสี่ยงกับการตัดสินใจ   

 1. การตัดสินใจทางกลยุทธทางธุรกิจวากําลังดําเนินธุรกิจไดถูกตองหรือไม จะดําเนินโครงการอะไร 

ผลตอบแทนการลงทุนพอเพียงหรือไม มีความเปนไปไดในการจํากัดการลดขนาดขององคกรหรือไม กลยุทธ 

ทางเลือกที่ดีที่สุดของโครงการคืออะไร 
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 2. การตัดสินใจโครงการความเสี่ยงที่สําคัญที่สุดของโครงการคืออะไร การดําเนินโครงการจะ

ประสบ ความสําเร็จตามงบประมาณและระยะเวลาที่กําหนดไวหรือไม จะตรวจสอบและจัดการความเสี่ยง

อยางตอเนื่องไดอยางไร  

 3. การตัดสินใจดานโรงงานหรือกระบวนการ อันตรายจากการดําเนินการตามขั้นตอนคืออะไร จะ 

จัดการปญหาดานสภาพแวดลอมและความปลอดภัยในโรงงานอยางไร เราจะแนใจไดอยางไรวาการกําหนด 

มาตรการดานความปลอดภัยจะมีคาใชจายต่ําสุด การบริหารโครงการจึงตองมีกลยุทธการบริหารความเสี่ยง

เพื่อตัดสินดานธุรกิจ โรงงานและโครงการ ซึ่งจะตองนําไปจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนบริหารโครงการ 

การตรวจสอบรายละเอียดโครงการ 

1. ชื่อโครงงาน ควรตั้งชื่อโครงงานอาชีพใหสื่อความหมายไดชัดเจน ครอบคลุมความหมายของ

กิจกรรม อาชีพที่ทําใหชัดเจนวาทําอะไร ไมควรตั้งชื่อโครงงานที่มีความหมายกวางเกินไปตัวอยางเชน 

โครงงานมะละกอ โครงงานทําโคมไฟฟา 

 2. ชื่อผูดําเนินโครงงาน ระบุชื่อผูดําเนินโครงงานในกรณีที่เปนงานกลุมตองระบุหนาที่ความรับผดิชอบ

ของแตละคน และการลงทุนของแตละคนไวใหชัดเจน ซึ่ งทั้งนี้ควรพิจารณาความเหมาะสมในดาน

ความสามารถ โอกาสในการทํางานและกําลังทุนทรัพยสินของแตละบุคคล 

 3. ชื่อที่ปรึกษาโครงการ 

 4. หลักการและเหตุผล หรือความสําคัญของโครงงาน ควรกลาวถึงสภาพชุมชนและความตองการของ 

ตลาดที่เกี่ยวของกับอาชีพตามที่ไดศึกษาและอธิบายวาโครงงานนี้จะสนองความตองการของชุมชนไดอยาง 

 5. วัตถุประสงค จะตองกําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจนวา โครงงานอาชีพนี้ผูเขียนจะทําอะไร โดยเขียน

ใหเห็นวากิจกรรมหรือพฤติกรรมที่จะดําเนินการมีอะไรบาง หากมีวัตถุประสงคหลายประการก็ควรเขียนเปน

ขอ ๆ ตามลําดับความสําคัญ 

 6. เปาหมาย กําหนดเปาหมายของผลผลิตในชวงเวลาใหชัดเจนคือ อะไร มีปริมาณเทาใดและคุณภาพ 

เปนอยางไร 

 7. ระยะเวลา กําหนดระยะเวลาตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการดําเนินโครงงาน 

 8. งบประมาณ จัดททํารายละเอียดรายจายที่เกิดข้ึนในการดําเนินโครงงาน ตั้งแตขั้นตอนแรกจนถึง

ขั้นตอนสุดทาย ซึ่งประกอบดวยตัววัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช เปนตน 

 9. ขั้นตอนวิธีดําเนินงาน เขียนเปนรายละเอียดขั้นตอนของการทํางาน ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงงาน 

โดยเขียนเปนแผนปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวย หัวขอ กิจกรรม ระยะเวลา สถานศึกษา ทรัพยากร/ปจจัยเปน

ตน รายละเอียดดังกลาวจะทําใหผูที่ปรึกษาหรือผูดําเนินงาน ติดตาม กํากับงานไดอยางมีระบบแกไขปญหาได

ทันถวงที 

 10. การติดตามและการประเมินผลเปนวิธีการหรือเทคนิคในการดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานให

บรรลุ วัตถุประสงค ทั้งนี้ตองบอกใหชัดเจนวากอนเริ่มทําโครงงาน ระหวางทําโครงงานและหลังการทํา

โครงงาน จะมีการติดตามและประเมินผลอยางไร 
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 11. ผลที่คาดวาจะไดรับใหระบุผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงงาน เปนผลที่ไดรับโดยตรงและผล

พลอย ไดหรือผลกระทบจากโครงงานเปนผลในดานดีที่คาดวาจะไดรับจะตองสอดคลองกับจุดประสงคและ

เปาหมาย 

 การปรับปรุงโครงการ หมายถึง การปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพที่ไดจัดทําไวแลวใหไดโครงการที่

เปนไปไดมากที่สุด การกํากับติดตามเปนกิจกรรมของผูบริหาร เพื่อหาคําตอบและตอบคําถามและการใช

ทรัพยากรไดครบตามวัตถุประสงค ตามแผนที่กําหนดไวหรือไม 

 โครงงานพัฒนาอาชีพ หมายถึง กิจกรรม งานอาชีพที่จะการดําเนินกิจการไดจัดทําโครงการ เพื่อ

จัดทําขอมูลอาชีพตามที่ตนเองมีความถนัด มีความพรอมและสนใจ แลวลงมือปฏิบัติใหบรรลุตามจุดมุงหมายที่

กําหนดไว 

การปรับปรุงพัฒนาโครงการจะตองพิจารณา ดังน้ี 

 1. โครงการมีความยืดหยุน คือ สามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ 

 2. โครงการมีความขัดเจน คือ ตองระบุใหชัดเจน ใคร ทําอะไร ที่ไหน เพื่ออะไร เมื่อใด และทํา

อยางไร ใชภาษางาย ๆ 

 3. โครงการมีเหตุผล คือ ตองกําหนดขึ้นอยางมีหลักการและเหตุผลสามารถอธิบายได 

 4. โครงการมีความสอดคลองกับนโยบายขององคกรหรือธุรกิจเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน 

 5. โครงการมีความงายตอการปฏิบัติ 

 6. โครงการประหยัดคาใชจาย 

 7. โครงการมีระยะเวลาที่แนนอน 

 8. โครงการไดรับการยอมรับจากบุคคลที่เกี่ยวของ 

การพัฒนาโครงการประกอบดวยมีขั้นตอน ดังน้ี 

 1. การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค 

 2. วิเคราะหและประเมินสภาพแวดลอม 

 3. กําหนดแผน 

 4. ปฏิบัติตามโครงการ เปนการนํามาใชในการดําเนินงานอยางจริงจังและตอเนื่อง ใหบรรลุบทบาทที่

กําหนด 

 5. ควบคุมและประเมินตามโครงการ 

ประโยชนของโครงการเมื่อพัฒนาไปสูแผนงานมีดังน้ี 

 1. ชวยใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน คือ ทํางานสําเร็จตามเปาหมายหรือวัตถุประสงค

ที่กําหนดไว  

 2. ชวยใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คือ ทํางานไดผลสูงกวาทรัพยากรที่ใชไป เชน 

เงิน วัสดุอุปกรณ บุคลากร เปนตน 

 3. ชวยประหยัดเวลาในการทํางานใหเสร็จตามเวลาที่กําหนด 
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4. ชวยควบคุมการปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมาย 

5. ชวยสงเสริมการทํางานเปนทีม 
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ใบงาน  

 

คําชี้แจง ใหนักศึกษาตอบคําถามตอไปนี้  

1. แผนหมายถึงอะไร 

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

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………….……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 

2. จงบอกประเภทของแผน 

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

………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………….……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 

3. การเขียนโครงการพัฒนาอาชีพ มีข้ันตอนการดําเนินงาน 2 ขั้นตอน คือ 

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

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 

4. ใหนักศึกษายกตัวอยางองคประกอบของโครงการมา 4 หัวขอ 

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

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………….……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 

5. ใหนักศึกษาบอกประโยชนของการปรับปรุงโครงการ 

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

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………….……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
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บันทึกหลังการสอน 

ครั้งที่ .............. วันที่....... เดือน ................ พ.ศ.............. 

กิจกรรมการเรียนรู 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

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

สภาพปญหาและอุปสรรค 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

แนวทางการแกไขปญหา 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะ 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ.............................................................ผูบันทึก 

(............................................................) 

ตําแหนง........................................................... 

ขอคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ.................................................... 

(นางจริาภรณ อุทัยศร)ี 

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอคีรีรฐันิคม 

วันที่....... เดือน ................ พ.ศ.............. 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

ครั้งที่  11 
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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 
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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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รายวิชา ทช11003ศิลปศึกษาจํานวน 2 หนวยกิต 

ระดับประถมศึกษา 

มาตรฐานระดับการเรียนรู 

 รูเขาใจมีคุณธรรม จริยธรรม ช่ืนชม เห็นคุณคาความงาม ความไพเราะ  ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ทาง

ทัศนศิลป ดนตรี และนาฏศิลปพื้นฐานพื้นบาน สามารถวิเคราะห วิพากษวิจารณไดอยางเหมาะสม 

หัวเรื่อง  

 ทัศนศิลปพื้นบาน 

ตัวชี้วัด 

 มีความรู ความเขาใจ อธิบาย วิเคราะห วิพากษ วิจารณ ทัศนศิลปพื้นบาน 

ตารางวิเคราะหสาระการเรียนรู 

รายละเอียดเน้ือหา 

ระดับความยากงาย 

หมาย

เหตุ 

งาย 

(ศึกษา 

ดวย

ตนเอง) 

เน้ือหา 

ที่นํามา 

บูรณาการ 

ยาก

มาก 

(สอน

เสริม) 

1.ความหมาย ความสําคัญ ความเปนมาของทัศนศิลปพื้นบาน 

2. รูปแบบและวิธีการนํา จุด เสน สี แสง- เงา รูปรางและรปูทรงมา 

จินตนาการสรางสรรคประกอบใหเปนงานทัศนศิลปพื้นบาน 

3.รูปแบบและวิวัฒนาการของงานทัศนศิลปพื้นบานในดาน 

    -จิตรกรรม 

    -ประตมิากรรม 

    -สถาปตยกรรม 

    -ภาพพิมพ 

4.รูปแบบและความงามของทัศนศิลปพื้นบานกบัความงามตามธรรมชาต ิ

ที่เกี่ยวกับรปูราง รูปทรง เสน สี แสง-เงา และจุด ของตนไม ดอกไม กิ่ง

ไมใบไม เปลือกไม ตอไม ทะเล แมน้ํา ลําธาร ภูเขา กรวด หนิ ดิน 

5. ความงามและความซาบซึ้งของงานทัศนศิลปพื้นบาน ที่เกิดจากเสน  

จุด แสงเงา รูปราง และรปูทรง ที่เกิดจากการเลียนแบบ ลอกแบบมา 

จากธรรมชาต ิ
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รายละเอียดเน้ือหา 

ระดับความยากงาย 

หมายเหต ุ
งาย 

(ศึกษา 
ดวย

ตนเอง) 

เน้ือหา 
ที่นํามา 
บูรณา
การ 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

6.รูปแบบและความงามของงานทัศนศิลปพื้นบานที่เกิดจาก 
        - ความคิดสรางสรรคของมนุษยที่นําวัตถุหรือวัสดสุิ่งของตางๆ  
เขามาเสริมแตงรางกายมนุษย 
       -ความคิดสรางสรรคที่นําวัตถุหรือวสัดุสิ่งของตางๆ มากตกแตงที่อยู 
อาศัย สถานที่ และสิง่แวดลอม 
7.คุณคาความสําคัญของความดีงามทางวัฒนธรรม ประเพณี และความงาม 
ของโบราณวัตถุและโบราณสถานในทองถิ่นที่เราเกิด 
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ใบความรู  

 นาฏศิลปพื้นบานเปนการแสดงที่เกิดขึ้นตามทองถิ่นตางๆมักเลนเพื่อความสนุกสนานบันเทิงผอน

คลายความเหน็ดเหนื่อยหรือเปนการแสดงที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพของประชาชนตามภาคนั้นๆนาฏศิลป

พื้นบานเปนการแสดงที่สะทอนความเปนเอกลักษณของภูมิภาคตางๆของประเทศไทยตามลักษณะพื้นที่

วัฒนธรรมทองถิ่นประเพณีที่มีอยูคูกับสังคมชนบทซึ่งสอดแทรกความสนุกสนานความบันเทิงควบคูไปกับการ

ใชชีวิตประจําวัน 

นาฏศิลปพื้นบานภาคเหนือ 

 การฟอนคือการแสดงนาฏศิลปภาคเหนือที่แสดงการรายรําเอกลักษณที่ดนตรีประกอบมีแตทํานองจะ

ไมมีคํารองการฟอนรําของภาคเหนือมี 2 แบบคือแบบอยางดังเดิมกับแบบอยางที่ปรับปรุงขึ้นใหมการฟอนรํา

แบบดั้งเดิมไดแกฟองเมืองฟอนมานและฟอนเงี้ยว 

1. ฟอนเมือง หมายถึง การฟอนรําแบบพื้นเมืองเปนการฟอนรําที่มีแบบแผนถายทอดสืบตอกันมาประกอบดวย

การฟอนรํา การฟอนมีแตดนตรีกับฟอนไมมีการขับรองเชนฟอนเล็บ ฟอนดาบ ฟอนเจิง ฟอนผีมด ฟอนแงน

เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 
     การแสดงฟอนดาบ 

 

2. ฟอนมาน หมายถึง การฟอนรําแบบมอญหรือแบบพมาเปนการสืบทอดรูปแบบทารําและดนตรีเมื่อครั้งที่

พมาเขามามีอํานาจเหนือชนพื้นเมือง เชน ฟอนพมา ฟอนผีเม็ง ฟอนจาดหรือแสดงจาด หรือลิเกไทยใหญ 

 

 

 

 

 

 
การแสดงฟอนมานมงคล 
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3. ฟอนเงี้ยวเปนการแสดงของชาวไตหรือไทยใหญรปูแบบของการแสดงจะเปนการฟอนรําประกอบกับกลอง 

ยาวฉาบและฆอง เชน ฟอนไต ฟอนเงี้ยว ฟอนกงิกะหลา ฟอนโต 

 

 

 

 

 

 

 

 
ฟอนกิงกะหลา 

 การฟอนรําแบบปรับปรุงใหมเปนการปรับปรุงการแสดงที่มีอยูเดิมใหมีระเบียบแบบแผนใหถูกตอง

ตามนาฏยศัพทใชทวงทาลีลาที่งดงามยิ่งขึ้นอาทิ เชน ฟอนเล็บ ฟอนเทียน ฟอนลองนาน ฟอนเงี้ยว                             

แบบปรับปรุงใหม ฟอนมานมุยเชียงตา ระบําซอ ระบําเก็บใบชา ฟอนสาวไหม เปนตน 

 
ฟอนเล็บ 

ประวัติความเปนมา 

 ฟอนเล็บเปนการฟอนรําที่สวยงามอีกอยางหนึ่งของชาวไทยภาคเหนือเรียกชื่อตามลักษณะของการ

ฟอนผูแสดงจะสวมเล็บที่ทําดวยโลหะทุกนิ้วยกเวนนิ้วหัวแมมือแบบฉบับของการฟอนเปนแบบแผนในคุมเจา

หลวงในอดีตจึงเปนศิลปะที่ไมไดชมกันบอยนักการฟอนรําชนิดนี้ไดแพรหลายในกรุงเทพเมื่อครั้งสมโภชนพระ

เศวตคชเดชดิลกชางเผือกในสมัยรัชกาลที่ 7 เมื่อ พ.ศ. 2470 ครูนาฏศิลปของกรมศิลปากรไดฝกหัดถายทอด

เอาไวและไดนํามาสืบทอดตอกันมา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการฟอนเลบ็นาฏศิลปของภาคเหนือ 
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เครื่องดนตรี 

เครื่องดนตรีที่ใชประกอบการฟอนเลบ็ไดแกปแนกลองแอวฉาบโหมง 

เครื่องแตงกาย 

เครื่องแตงกายสวมเสื้อคอกลมหรือคอปดแขนยาวผาหนาติดกระดุมหมสไบทบัตัวนุงผาซิ่นพื้นเมืองลายขวาง

ตอตีนจกหรือเชิงซิ่นเกลามวยสูงประดับดวยดอกไมและอบุะสวมสรอยคอและตางห ู

ทารํา 

ทารํามีชื่อเรียกดงันี้ทากงัหันรอนทาเรียงหมอนทาเลียบถ้ําทาสอดสรอยมาลาทาพรหมสีห่นาทายงูฟอนหาง 

โอกาสของการแสดง 

ใชแสดงในโอกาสมงคลงานรื่นเรงิการตอนรบัแขกบานแขกเมือง 

นาฏศิลปพื้นบานภาคกลาง 

เปนศิลปะการรายรําและการละเลนของชนชาวพื้นบานภาคกลางซึ่งสวนใหญมอีาชีพเกี่ยวกบัเกษตรกรรม

ศิลปะการแสดงจงึมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตและเพื่อความบันเทิงสนุกสนานเปนการผักผอนหยอนใจจาก

การทํางานหรอืเมือ่เสรจ็จากเทศกาลฤดูเกบ็เกี่ยวเชนการเลนเพลงเกี่ยวขาวเตนดํารําเคียวรําเถิดเทิงรําเหยอย

เปนตนมีการแตงกายตามวัฒนธรรมของทองถิ่นและใชเครื่องดนตรีพื้นบานเชนกลองยาวกลองโทนฉิ่งฉาบกรบั

และโหมง 

รําเหยอย 

ประวัติความเปนมา 

รําเหยอยคือการรําพื้นเมืองที่เกาแกชนิดหนึ่งมีตนกําเนิดที่จงัหวัดกาญจนบรุีแถบอําเภอเมืองอําเภอพนมทวน

ซึ่งยังมีการอนุรักษรูปแบบการละเลนนี้เอาไว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแสดงรําเหยอย 
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การรําการรองเพลงเหยอยจะเริ่มดวยการตกีลองยาวโหมโรงเรียกคนกอนวงกลองยาวก็เปนกลองยาวแบบ

พื้นเมืองประกอบดวยกลองยาวฉ่ิงฉาบกรับโหมงมปีที่เปนเครื่องดําเนินทํานองผูเลนรําเหยอยกจ็ะแบงออกเปน

ฝายชายกับฝายหญงิโดยจะมีพอเพลงแมเพลงและลกูคูเมื่อมผีูเลนพอสมควรกลองยาวจะเปลี่ยนเปนจังหวะชา

ใหพอเพลงกับแมเพลงไดรองเพลงโตตอบกันคนรองหรือคนรําก็จะมีผาคลองคอของตนเองขณะที่มกีารรอง

เพลงก็จะมีการเคลื่อนที่ไปยงัฝายตรงขามนําผาไปคลองคอเพื่อใหออกมารําดวยกันสลบักันระหวางฝายชาย

และฝายหญงิคํารองก็จะเปนบทเกี้ยวพาราสีจนกระทั่งไดเวลาสมควรจึงรองบทลาจากทารําไมมีแบบแผนที่

ตายตัวข้ึนอยูกับผูรําแตละคูการเคลือ่นไหวเทาจะใชวิธีสืบเทาไปขางหนากรมศิลปากรไดสืบทอดการแสดงรํา

เหยอยดวยการปรับปรุงคํารองและทารําใหเหมาะสมสําหรบัเปนการแสดงบนเวทหีรือกลางแจงในเวลาจํากัด

จึงเปนการแสดงพื้นเมอืงทีส่วยงามชุดหนึ่ง 

การแตงกาย 

ฝายชายสวมเสื้อคอกลมนุงโจงกระเบนมผีาคาดเอว 

ฝายหญงิสวมเสื้อแขนกระบอกนุงโจงกระเบนมผีาคลองคอ 

คํารองของเพลงเหยอยจะใชฉันทลกัษณแบบงายเหมือนกบัเพลงพื้นบานทั่วไปทีม่ักจะลงดวยสระเดียวกันหรือ

เรียกวากลอนหัวเตียงคํารองเพลงเหยอยจะจบลงดวยคําวาเหยอยจงึเรียกกันวาเพลงเหยอยรําพาดผากเ็รียก

เพราะผูรํามีการนําผาไปคลองใหกับอีกฝายหนึ่งฉันทลักษณของเพลงเหยอยมีเพียงสองวรรคคือวรรคหนากับ

วรรคหลังมสีัมผสัเพียงแหงเดียวเมือ่รองจบ 2 วรรคลูกคูหญงิชายก็จะรองซ้ําดังตัวอยางคํารองเพลลงเหยอย

ฉบับกรรมศลิปากรดังนี ้

 ชายมาเถิดหนาแมมามาเลนพาดผากันเอยพี่ตัง้วงไวทาอยานิ่งรอชาเลยเอยพี่ตั้งวงไวคอยอยาใหวง

กรอยเลย  

 เอยหญิงใหพี่ยื่นแขนขวาเขามาพาดผาเถิดเอย 

 ชายพาดเอยพาดลงพาดที่องคนองเอย 

 หญิงมาเถิดพวกเราไปรํากับเขาหนอยเอย 

 ชายสวยเอยแมคุณอยาชารีบรําออกมาเถิดเอย 

 หญิงรํารายกรายวงสวยดังหงสทองเอย 

 ชายรําเอยรํารอนสวยดังกินนรนางเอย 

 หญิงรําเอยรําคูนาเอ็นดจูรงิเอย 

 ชายเจาเคียวใบขาวพี่รักเจาสาวจริงเอย 

 หญิงเจาเคียวใบพวงอยามาเปนหวงเลยเอย 

 ชายรักนองจรงิรักแลวไมทิ้งไปเลย 
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นาฏศิลปพื้นบานภาคอีสาน 

 เปนการแสดงศิลปะการรําและการเลนพื้นบานภาคอีสานหรอืภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 

แบงเปน 2 กลุมวัฒนธรรมใหญๆ คือ 

    1. กลุมอีสานเหนือ มีวัฒนธรรมไทยลาวเรียกการละเลนวา “หมอลํา, เซิ้ง และฟอน” เชน ลําเตย                

ลําลอง, ลํากลอนเกี้ยว เซิ้งบั้งไฟ เซิ้งตังตวาย ฟอนภูไท เปนตน ดนตรีพื้นบานที่ใชประกอบไดแก พิณ แคน 

โปงลาง กลองยาว ซอ โหวด ฉ่ิง ฉาบ ฆอง และกรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฟอนภูไท ของชาว จ.สกลนคร 

 

 2. กลุมอีสานใต ไดรับอิทธิพลไทยเขมร มีการละเลนที่เรียกวา เรือมหรือเร็อม เชน เรือมอันเรหรือรํา

สากหรือกระโดสาก สวนละเลนเพลงโตตอบกัน เชน กันตรึม เจรียง อาไย เปนตน วงดนตรี ดนตรีที่ใช

ประกอบไดแก วงมโหรีพื้นบาน ประกอบดวย ซอดวง กลองกันตรึม ปออ ปสไล ฉ่ิง และกรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรือมอันเรหรือรําสาก 

 

 การแตงกายประกอบการแสดงนาฏศิลปพื้นบานอสีานเปนไปตามวัฒนธรรมของพื้นบาน ลักษณะทา

รําและทวงทํานองดนตรีสวนใหญคอนขางกระซับ รวดเร็ว และสนกุสนาน 
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เซิ้งกระตบิขาว 

เซิ้งกระติบขาว 

 

ประวัติความเปนมา 

 เซิ้งกระติบขาว เปนการละเลนพื้นเมืองของชาวภูไท ที่ตั้งถิ่นฐานอยูแถวจังหวัดสกลนคร และจังหวัด

ใกลเคียง นิยมเลนในโอกาสรื่นเริง ในวันนักขัตฤกษ การแสดงจะเริ่มดวยฝายชายนําเครื่องดนตรี ไดแก แคน 

กลองยาว ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหมง มาบรรเลงเปนวงใชทํานองและจังหวะที่สนุกสนานแบบเซิ้งอีสาน สวนฝายหญิง

ก็จะสะพายกระติบขาว (ภาชนะสําหรับบรรจุขาวเหนียวนึ่ง) ออกมารายรําดวยทวงทาตางๆ ซึ่งมีความหมายวา 

การนําอาหารไปใหสามีและญาติพี่นองที่ออกไปทํานา การฟอนรําเซิ้งกระติบไมมีคํารองประกอบเครื่องแตง

กาย ผูหญิงสวมเสื้อแขนกระบอกนุงผาซิ่นตีนจกหมสไบทับเสื้อเกลามวยประดับดอกไมตางหูสรอยคอกําไล

ขอมือขอเทาสะพายกระติบขาว ผูชายที่เปนนักดนตรีสวมเสื้อแขนสั้นสีดําหรือกรมทานุงผาโจงกระเบนสีแดง 

หรือโสรงมีผาคาดเอวโอกาสของการแสดง อาทิ งานบุญประเพณี งานตอนรับแขกบานแขกเมือง งาน

วัฒนธรรม หรืองานเผยแพรวัฒนธรรมไทยในตางประเทศ เปนตน 
 

นาฏศิลปพื้นบานภาคใต 

 เปนศิลปะการแสดงและการละเลนของชาวพื้นบานภาคใตอาจแบงตามกลุมวัฒนธรรมได 2 กลุมคือ

วัฒนธรรมไทยพุทธ ไดแก การแสดงโนรา หนังตะลงุ เพลงบอก และวัฒนธรรมไทยมสุลิม ไดแก ชําเปง ลเิกซลูู 

ซิละ รองเง็ง 
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การแสดงรองเง็ง 

 การแสดงนาฏศิลปพื้นบานภาคใตแบงออกเปนหลายแบบคือ แบบดั้งเดิมและแบบที่ไดรับอิทธิพลจาก

ตางประเทศ 

 1. แบบดั้งเดิมไดรับแบบแผนมาจากสมัยอยุธยา หรือครั้งที่กรุงศรีอยุธยาเสียแกขาศึก บรรดาศิลปน

นักแสดงทั้งหลายก็หนีภัยสงครามลงมาอยูภาคใต ไดนํารูปแบบของการแสดงละครที่เรียกวา ชาตรี เผยแพรสู

ภาคใตและการแสดงดั้งเดิมของทองถิ่น เชน การสวดมาลัย เพลงนา เพลงเรือ เปนตน 

 2. แบบที่ไดรับอิทธิพลจากตางประเทศ ภาคใตเปนพื้นที่ติดตอกับประกาศมาเลเซีย ดังนั้นประชาชนที่

อาศัยอยูแถบชายแดน ก็จะรับเอาวัฒนธรรมการแสดงของมาเลเซียมาเปนการแสดงทองถิ่น เชน ลิเกฮูลู สลา

เปะ อาแวลูตง คาระ กรือโตะ ซัมเปง เปนตน 

 

 
การแสดงซัมเปง 

 

โนรา 

ประวัติความเปนมา 

 โนรา หรอื มโนราห เปนการแสดงที่ยิง่ใหญ และเปนวิถีชีวิตของชาวใตเกือบทกุจังหวัด และนับวาเปน

การแสดงที่คูกับหนังตะลงุมาชานาน ความเปนมาของโนรานั้น มีตํานานกลาวไวหลายกระแส มีตํานานหนึ่ง

กลาววา ตัวครูโนราคนหนึ่งซึง่ถือวาเปนคนแรกนั้น มาจากอยุธยา ชื่อขุนศรัทธา ซึ่งสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ

กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานวา คงเปนครูละครที่มีชื่อเสียงของกรุงศรอียุธยา ชวงปลายๆ มีคดี

จนตองถูกลอยแพไปติดอยูเกาะสีชัง ชาวเรือชวยพามายังนครศรีธรรมราชไดใชความสามารถสั่งสอนการแสดง

ละครตามแบบแผนของกรุงศรีอยุธยาและตามคําบอกเลาของขุนอุปถัมภนรากร (พุม เทวา) ก็กลาวในนางนวล

ทองสําลี พระธิดาของทานพระยาสายฟาฟาด ตองโทษดวยการเสวยเกสรดอกบัวแลวเกิดตั้งครรภ จึงถูก

ลอยแพกบันางสนมไปติดอยูที่เกาะสีชัง และประสูติโอรส ซึง่เจาชายนอย ไดรับการสั่งสอนการรายรํา 12 ทา 

จากพระมารดา ซึ่งเคยฝนวามีนางฟามาสอนใหจดจําไว 12 ทา นางก็พยายามจําอยางขึ้นใจ แลวยังไดสั่งสอน

ใหนางสนมกํานลัอีกดวย เจาชายนอยไดเขาไปรําถวายใหพระยาสายฟาฟาดทอดพระเนตร มกีารซกัถามถึง

บิดามารดากร็ูวาเปนหลานขวัญ จึงสงคนไปรบักลับเขาเมอืง 
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การแสดงโนราหรอื มโนราหในภาคใต 

 นางศรีคงคาไมยอมกลับตองมัดเอาตัวขึ้นเรือ เมื่อเรือเขามาสูปากน้ําก็มีจระเขขวางเรือพวกลูกเรือ

ชวยกันแทงจระเขจึงบังเกิดทารําของโนราขึ้นอีกกระบวนทาหนึ่ง แสดงถึงการรําแทงจระเข การเกี่ยวเนื่อง

ระหวางโนรากับละครชาตรีของภาคกลางก็อาจจะซับซอนเปนอันมากคําวา ชาตรี ตรงกับคําวา ฉัตริยะของ

อินเดียใต แปลวา กษัตริย หรือนักรบผูกลาหาญ และเนื่องจากการแสดงตางๆ มักมีตัวเอกเปนกษัตริย จึง

เรียกวา ฉัตริยะ ซึ่งตอมาก็ไดเพี้ยนมาเปนชาตรี หรือละครชาตรี เพราะเห็นวาเปนการแสดงอยางละคร มีผูรู

กลาววาทั้งโนราและชาตรีนาจะเขามาพรอมๆ กัน ทั้งภาคใต และภาคกลาง เหตุที่โนราและชาตรีมีความ

แตกตางกันออกไปบางก็คงเปนไปตามสภาพของวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีของแตละภาค ความนิยมที่

แตกตางกันแตอยางไรก็ตาม สิ่งที่ยังคงเปนเอกลักษณของการแสดงโนรา และชาตรี คือเครื่องดนตรีที่ใชโทน 

(ทน) ฆอง และป  เปนเครื่องยืนพื้น ในภาคกลางมีการใชระนาดเขามาบรรเลงเมื่อครั้ งสมัยรัชกาล

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวนี้เอง ในสมัยเดิมนั้น คําวา โนรา ยังไมไดมีการเรียกจะใชคําวา ชาตรี

แมในสมัยรัตนโกสินทรก็ยังใชคําวา ชาตรีอยูดังคําประพันธของกรมหมื่นศรีสุเรนทร วา 

    “ชาตรีตลุบตลุบทิ้ง กลองโทน 

    รําสะบัดวัดสะเอวโอน ออนแปล 

    คนกรับรับขยับโยน เสียงเยิ่น 

    รองเรื่องรถเสนแห หอขยุม ยาโรย” 

ตอเมื่อไดนําเอาเรื่องพระสุธนมาแสดงกับชาตรี จึงเรียกติดปากวา มโนราหชาตรี ตามช่ือของนางเอกเรื่องสุธน 

ตัวบทละครก็เกิดขึ้นในภาคใต หาไดนําเอามาจากอยุธยาไม ในที่สุดการแสดงโนราจึงกลายจากเรื่องพระสุธน 

ในสมัยตอมาก็มีการนําเอาวรรณคดีพื้นบานเรื่องอื่นมาแสดง แตก็ยังเรียกการแสดงนี้วา มโนราห เมื่อนานเขา

เกิดการกรอนของภาษา ซึ่งเปนลักษณะทางภาษาของภาคใตที่จะพูดถอยคําวั้นๆ จึงเรียกการแสดงนี้วา 

“โนรา”  

 การแสดงโนรานั้นมีทารําสําคัญ 12 ทา แตละคณะก็แตกตางกันออกไปบาง โดยมกีารสอนทารําโนรา 

คือ โดยใชบทประพันธที่แสดงวิธีการรายรําดวยลีลาตางๆ การเชื่อมทา การขยับหรือเขยิบเทา การกลอมตัวต้ัง

วง และการเคลื่อนไหวที่คอนขางรวดเร็ว ในบทรําทาครูสอนมีคํากลอนกลาวถึงการแตงตัวและลีลาตางๆ ดังนี ้
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“ครูเอยครูสอน เสดื้องกรตองา 

ครูสอนใหผูผา สอนขาใหทรงกําไล 

สอนครอบเทริดนอย แลวจับสรอยพวงมาลัย 

สอนทรงกําไล สอนใสซายขวา 

เสดื้องเยื้องขางซาย ตีคาไดหาพารา 

เสดื้องเยื้องขางขวา ตีคาไดหาตําลึงทอง 

ตีนถีบพนัก สวนมือชักเอาแสงทอง 

หาไหนมิไดเสมือนนอง ทํานองพระเทวดา” 

 นอกจากบทรําทาครูสอนแลว ยังมีการประดิษฐทารําเพิ่มเติมขึ้นอีกมากมาย จนถึงการประดิษฐทารํา

สวนตัว และทารําเฉพาะ ไดแก การรําไหวครู รําโรงครู รําแกบท รําบทครูสอน รําปฐมบท รําแทงจระเข รํา

เพลงโค รําเพลงทับเพลงโทน รําคลองหงส เปนตน 

 การแตงกายของโนรา แตเดิมสวมเทริด (เครื่องสวมหัวคลายชฏา) นุงสนับเพลา คาดเจียรบาดมีหอย

หนา ประดับหางอยางมโนราห มีสายคลองวาลประดับทับทรง กรองคอ และสวมเล็บยาวเครื่องดนตรี คือ 

กลอง ทับคู ฆองคู โหมง ฉิ่ง และป โดยการเริ่มบรรเลงโหมโรง จากนั้นเชิญครูรองหนามาน หรือกลาวหนามาน 

เรื่องที่แสดงเรียกเปนภาษาถิ่นวา “กําพรัดหนามาน” จากนั้นจึงเริ่มทําการแสดงโนราแตละคณะจะ

ประกอบดวยผูแสดงประมาณ 15 – 20 คน แตเดิมผูแสดงสวนใหญจะเปนผูชายแตก็มีผูหญิงผสมอยูดวย

โอกาสของการแสดงโนรา ก็แสดงในงานทั่วไป 
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ใบงาน 
เรื่อง  2.1. ประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการของเครื่องดนตรีพื้นบานประเภทตางๆ 

 
1.  ดนตรีพื้นบานของภาคเหนือมีอะไรบาง อธิบายมาพอสังเขป 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

2.  ดนตรีพื้นบานของภาคตะวันออกเหนือมีอะไรบาง อธิบายมาพอสังเขป 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

3.  ดนตรีพื้นบานของภาคใตมีอะไรบาง อธิบายมาพอสังเขป 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
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บันทึกหลังการสอน 

ครั้งที่ .............. วันที่....... เดือน ................ พ.ศ.............. 

กิจกรรมการเรียนรู 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

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

สภาพปญหาและอุปสรรค 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

แนวทางการแกไขปญหา 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะ 

....................................................................................................................................................................... 
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หัวเรื่อง 
นาฏศิลปพื้นบาน 

ตัวชี้วัด 
 อธิบายความหมาย ความสําคัญ วิวัฒนาการ และเลือกชม วิเคราะหวิพากษ วิจารณ และการอนุรักษ

นาฏศิลปพื้นบาน 
ตารางวิเคราะหสาระการเรียนรู 

รายละเอียดเน้ือหา 

ระดับความยากงาย 

หมาย
เหตุ 

งาย 
(ศึกษา 
ดวย

ตนเอง) 

เน้ือหา 
ที่นํามา 
บูรณา
การ 

ยาก
มาก 
(สอน
เสริม) 

1.ความหมายความสําคัญ ความเปนมา และวิวัฒนาการของนาฏศิลปพื้นบาน
ภาคตางๆ 
2.ความคิดเห็นและความรูสึก เกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลปพื้นบานประเภท
ตางๆ 
3. วิธีเลือกชมการแสดงนาฏศิลปพื้นบาน เพื่อสรางประโยชนตอตนเอง 
4.ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะการแสดงของนาฏศิลปพื้นฐาน 
5.ภาษา ทาทาง และนาฏยศัพท 
6.คุณคาความสําคัญของนาฏศิลปพื้นบานของภาคตางๆ ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม 
ประเพณี 
7.อธิบายการอนุรักษนาฏศิลปพื้นบานของภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณี 
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ใบความรู 

การผลิตเครื่องดนตรีพื้นบาน 

ปจจัยหลักของการประกอบอาชีพ 

 สิ่งสําคัญของการเริ่มตนประกอบอาชีพอิสระ จะตองพิจารณาวาจะประกอบอาชีพอิสระอะไร โอกาส

และความสําเร็จมีมากนอยเพียงไร และจะตองเตรียมตัวอยางไรจึงจะทําใหประสบผลสําเร็จ ดังนั้น จึงตอง

คํานึงถึงปจจัยหลักของการประกอบอาชีพ ไดแก 

 1. ทุน คือ สิ่งที่จําเปนปจจัยพื้นฐานของการประกอบอาชีพ โดยจะตองวางแผนและแนวทางการ

ดําเนินธุรกิจไวลวงหนา เพื่อที่จะทราบวาตองใชเงินทุนประมาณเทาไร บางอาชีพ ใชเงินทุนนอยปญหายอมมี

นอย แตถาเปนอาชีพที่ตองใชเงินทุนมากจะตองพิจารณาวามีทุนเพียงพอหรือไมซึ่งอาจ เปนปญหาใหญ ถาไม

พอจะหาแหลงเงินทุนจากที่ใด อาจจะไดจากเงินเก็บออม หรือจากการกูยืมจากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน

อื่น ๆ อยางไรก็ตาม ในระยะแรกไมควรลงทุน จนหมดเงินเก็บออมหรือลงทุนมากเกินไป 

 2. ความรู หากไมมีความรูเพียงพอ ตองศึกษาขวนขวายหาความรูเพิ่มเติม อาจจะฝกอบรมจาก

สถาบันที่ใหความรูดานอาชีพ หรือ ทํางานเปนลูกจางคน อื่น ๆ หรือทดลองปฏิบัติดวยตนเองเพื่อใหมีความรู 

ความชํานาญ และมีประสบการณในการประกอบอาชีพนั้น ๆ 

 3. การจัดการ เปนเรื่องของเทคนิคและวิธีการ จึงตองรูจักการวางแผนการทํางานในเรื่องของตัวบุคคล

ที่จะรวมคิด รวมทําและรวมทุน ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใชและกระบวนการทํางาน 

 4. การตลาด เปนปจจัยที่สําคัญมากที่สุดปจจัยหนึ่ง เพราะหากสินคาและบริการที่ผลิตขึ้นไมเปนที่

นิยมและไมสามารถสรางความพอใจใหแกผูบริโภค ไดก็ถือวากระบวนการทั้งระบบไมประสบผลสําเร็จ ดังนั้น

การวางแผนการตลาด ซึ่งปจจุบันมีการแขงขันสูง จึงควรไดรับความสนใจในการพัฒนา รวมทั้ง ตองรูและ

เขาใจในเทคนิคการผลิต การบรรจุและการหีบหอ ตลอดจนการประชาสัมพันธ เพื่อใหสินคาและบริการของ

เราเปนที่นิยมของลูกคากลุมเปาหมาย ตอไป 

ขอแนะนําในการเลือกอาชีพ 

 กอนตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพใด ๆ ก็ตาม ควรพิจารณาอยางรอบคอบ ซึ่งมีขอแนะนํา ดังนี้ 

 1. ควรเลือกอาชีพที่ชอบหรือคิดวาถนัด ควรสํารวจตัวเองวาสนใจ อาชีพอะไร ชอบหรือถนัดดานไหน 

มีความสามารถอะไรบาง ที่สําคัญคือตอง การหรืออยากจะประกอบอาชีพอะไร จึงจะเหมาะสมกับตัวเองและ

ครอบครัว กลาวคือ พิจารณาลักษณะงานอาชีพ และพิจารณาตัวเอง พรอมทั้งบุคคลในครอบครัวประกอบกัน

ไปดวย 

 2. พัฒนาความสามารถของตัวเอง คือ ควรศึกษารายละเอียดของอาชีพที่จะเลือกไปประกอบ ถา

ความรูความเขาใจยังมีนอย มีไมเพียงพอก็ตองทําการศึกษา ฝกอบรม ฝกปฏิบัติเพิ่มเติมจากบุคคล หรือ

หนวยงานตาง ๆ ใหมีพื้นฐานความรูความเขาใจในการเริ่มประกอบอาชีพที่ถูกตอง เพื่อจะไดเรียนรูจาก

ประสบการณจริงของผูมีประสบการณมากอน จะไดเพิ่มโอกาสความสําเร็จสมหวังในการไปประกอบอาชีพนั้น ๆ 
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 3. พิจารณาองคประกอบอื่นที่เกีย่วของ เชน ทําเลที่ตั้งของอาชีพที่จะทําไมวาจะเปนการผลิต การ

จําหนาย หรือการใหบริการก็ตาม สภาพ แวดลอมผูรวมงาน พื้นฐานในการเริ่มทําธุรกิจ เงินทุน โดยเฉพาะ

เงินทุนตองพจิารณาวามีเพียงพอหรือไมถาไมพอจะหาแหลงเงินทุนจากที่ใด 

อาชีพการผลิตขลุย 

ขลุยจําแนกเปนประเภทตาง ๆ ไดดังนี้ 

 1. ขลุยหลิบหรือขลุยหลีกหรือขลุยกรวด เปนขลุยขนาดเล็กเสียงสูงกวาขลุยเพียงออเปนคูสี่ ใชในวง

มโหรีเครื่องคู เครื่องใหญ และวงเครื่องสายเครื่องคูโดยเปนเครื่องนําในวงเชนเดียวกับระนาดหรือซอดวง

นอกจากนี้ยังใชในวงเครื่องสายปชวาเพราะขลุยหลิบมีเสียงตรงกับเสียงชวาโดยบรรเลงเปนพวกหลัง

เชนเดียวกับซออู 

 2. ขลุยเพียงออ เปนขลุยที่มีระดับเสียงอยูในชวงปานกลาง คนทั่วไปนิยมเปาเลน ใชในวงมโหรีหรือ

เครื่องสายทั่ว ๆ ไป โดยเปนเครื่องตามหรืออาจใชในวงเครื่องสายปชวาก็ไดแตเปายากกวาขลุยหลิบเนื่องจาก

เสียงไมตรงกับเสียงชวาเชนเดียวกับนําขลุยหลิบมาเปาในทางเพียงออตองทดเสียงขึ้นไปใหเปนคู 4 นอกจากนี้

ยังใชในวงปพาทยไมนวมแทนปอีกดวย โดยบรรเลงเปนพวกหนา 

 3. ขลุยอู เปนขลุยขนาดใหญเสียงต่ํากวาขลุยเพียงออสามเสียง ใชในวงปพาทยดึกดําบรรพ ซึ่ง

ตองการเครื่องดนตรีที่มีเสียงต่ําเปนพื้น นอกจากนี้ในอดีตยังใชในวงมโหรีเครื่องใหญ ปจจุบันไมไดใชเนื่องจาก

หาคนเปาที่มีความชํานาญไดยาก 

ลักษณะขลุยที่ดี 

 ขลุยโดยทั่วไป ทําจากไมไผ ซึ่งเปนไมไผเฉพาะพันธุเทานั้น ปจจุบันนี้ไมไผที่ทําขลุยสวนใหญมาจาก

สระบุรี และนครราชสีมา นอกจากไมไผแลวขลุยอาจทําจากงาชาง ไมชิงชัน หรือไมเนื้อแข็งอื่น ๆ และปจจุบัน

มีผูนําพลาสติก มาทําขลุยกันบางเหมือนกัน ในเรื่องคุณภาพนั้น ขลุยที่ทําจากไมไผจะดีกวาขลุยที่ทําจากวัตถุ

อื่นเนื่องจากไมไผเปนรูกระบอกโดยธรรมชาติมีผิวทั้งดานนอกดานในทําใหลมเดินสะดวก เมื่อถูกน้ําสามารถ

ขยายตัวได สัมพันธกับดากทําใหไมแตกงาย นอกจากนี้ผิวนอกของไมไผสามารถตกแตงลายใหสวยงามได เชน 

ทําเปนลายผาปูม ลายดอก ลายหิน ลายเกร็ดเตา เปนตน อีกประการหนึ่งที่สําคัญคือ ไมไผมีขอโดยธรรมชาติ 

ซึ่งโดยทั่ว ๆ ไป จะเห็นวาสวนปลายของขลุยดานที่ไมใชเปานั้นมีขอติดอยูดวยแตเจาะเปนรูสําหรับปรับเสียง

ของนิ้วสุดทายใหไดระดับ สวนของขอที่เหลือจะทําหนาที่อุมลมและเสียง ใหเสียงขลุยมีความกังวานไพเราะ

มากขึ้น ซึ่งถาเปนขลุยที่ทําจากวัสดุอื่นโดยการกลึง ผูทําอาจไมคํานึงถึงขอนี้อาจทําใหขลุยดอยคุณภาพไปได 

ดังที่กลาวมาแลววาขลุยที่ดีควรทํามาจากไมไผ นอกจากนี้ก็ควรพิจารณาสิ่งอื่นๆประกอบไปดวย 

 1. เสียง ขลุยที่ใชไดดีเสียงตองไมเพี้ยนตั้งแตเสียงต่ําสุดไปจนถึงเสียงสูงสุด คือทุกเสียงตองหางกัน

หนึ่งเสียงตามระบบของเสียงไทย เสียงคูแปดจะตองเทากันหรือเสียงเลียนเสียงจะตองเทากัน หรือนิ้วควง

จะตองตรงกัน เสียงแทเสียงตองโปรงใสมีแกวเสียงไมแหนพราหรือแตก ถานําไปเลนกับเครื่องดนตรีที่มีเสียง

ตายตัว เชน ระนาดหรือฆองวงจะตองเลือกขลุยที่มีระดับเสียงเขากับเครื่องดนตรีเหลานั้น 

 2. ลม ขลุยที่ดีตองกินลมนอยไมหนักแรงเวลาเปาซึ่งสามารถระบายลมไดงาย 
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 3. ลักษณะของไมที่นํามาทํา จะตองเปนไมที่แกจัดหรือแหงสนิท โดยสังเกตจากเสี้ยนของไมควรเปน

เสี้ยนละเอียดที่มีสีน้ําตาลแกคอนขางดํา ตาไมเล็กๆเนื้อไมหนาหรือบางจนเกินไป คือตองเหมาะสมกับประเภท

ของขลุยวาเปนขลุยอะไร ในกรณีที่เปนไมไผถาไมไมแกจัดหรือไมแหงสนิท เมื่อนํามาทําเปนขลุยแลวตอไปอาจ

แตกราวไดงาย เสียงจะเปลี่ยนไป และมอดจะกินไดงาย 

 4. ดาก ควรทําจากไมสักทอง เพราะไมมีขุยหรือขนแมวขวางทางลม การใสดากตองไมชิดหรือหาง

ขอบไมไผจนเกินไปเพราะถาชิดจะทําใหเสียงทึบ ต้ือ ถาใสหางจะทําใหเสียงโวงกินลมมา 

 5. รูตางๆบนเลาขลุย จะตองเจาะอยางประณีตตองเหมาะกับขนาดของไมไผไมกวางเกินไป 

ขลุยในสมัยกอนรูตางๆ ที่นิ้วปดจะตองกวานดานในใหเวา คือผิวดานในรูจะกวางกวาผิวดานนอก แตปจจุบัน

ไมไดกวานภายในรูเหมือนแตกอนแลว ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากคนทําขลุย ตองผลิตขลุยคราวละมากๆ ทําให

ละเลยในสวนนี้ไป 

 6. ควรเลือกขลุยที่มีขนาดพอเหมาะกับนิ้วของผูเปา กลาวคือ ถาผูเปามีนิ้วมือเล็กหรือบอบบางก็ควร

เลือกใชขลุยเลาเล็ก ถาผูเปามีมืออวบอวน ก็ควรเลือกใชขลุยขนาดใหญพอเหมาะ 

 7. ลักษณะประกอบอื่นๆ เชน สีผิวของไมสวยงาม ไมมีตําหนิ ขีดขวน เทลายไดสวยละเอียด แตสิ่ง

เหลานี้ก็ไมไดมีผลกระทบกับเสียงขลุยแตอยางใด เพียงพิจารณาเพื่อเลือกใหไดขลุยที่ถูกใจเทานั้น 

ขั้นตอนการทําขลุย 

 1. เลือกไมไผรวกที่มีลําตรง ไมคดงอ มาตัดเปนปลองๆ โดยเหลือนิดหนึ่ง คัดเลือกขนาดตามชนิดของขลุย 

 2. นําไมไผรวกที่ตัดแลวไปตากแดด จนไมเปลี่ยนจากสีเขียวมาเปนสีเหลือง ซึ่งแสดงวาไมไผรวกแหง

สนิท พรอมที่จะนํามาทําขลุย ตากแดดประมาณ 7-10 วัน 

 3. นํากาบมะพราวชุบน้ําแตะอิฐมอญที่ปนละเอียด ขัดไมรวกใหขึ้นมันเปนเงาวาว อาจจะใชทรายขัด

ผิวไมไผรวก กอนจะขัดดวยอิฐมอญก็ได 

 4. ใชน้ํามันหมู หรือน้ํามันพืช ทาผิวไมไผรวกใหทั่ว เพื่อใหตะกั่วที่รอนตัดผิวไมรวกเวลาเท ตอจากนั้น

เอาไมสอดจับขลุยพาดปากกะทะ ซึ่งในกะทะมีตะกั่วหลอมละลายบนเตาไฟ ใชตะหลิวตักตะกั่วที่หลอมเหลว

ราดบนไมไผรวก จะเกิดลวดลายงาม เรียกวา เทลาย 

 5. เมื่อไดลวดลายตามตองการแลว นําขลุยไปวัดสัดสวน 

 6. เจาะรูตามสัดสวน โดยเอาสวานเจาะนํารู แลวเอาเหล็กแหลมเผาไฟจนแดง ตามรูที่ใชสวานเจาะ

นําไวแลว และเจาะทะลุปลองขอไมไผรวกดวย 

 7. เอามีดตอกแกะดากปากขลุย ไมดาก คือ ไมสัก เพราะวาเปนไมที่เนื้อไมแข็ง งายตอการแกะ 

 8. ทําดากปากขลุย อุดปากขลุย โดยใหมีรูสําหรับลมผานเวลาเปา 

 9. เลื่อยใหดากเสมอกับปลายขลุย 

 10. ใชมีดหรือเหล็กปลายแหลม เจาะปากนกแกว ทําไมไผรวกเปนรูปสี่เหลี่ยมใตดากปากขลุย

ประมาณ หนึ่งนิ้วเศษ เราเรียกรูนี้วา รูปากนกแกว 

11. ใชขี้ผึ้งที่หั่นเปนชิ้นเล็กๆ กรอกเขาไปทางดานปลอง ที่ตรงขามกับดากปากขลุยพอประมาณ กะพอวาเมื่อ

ขี้ผึ้งละลาย จะสามารถอุดรูรั่วของลมเปาที่ดากปากขลุยได 
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 12. ใชเหล็กเจาะเผาไฟ แทงเขาทางปลองไปจนถึงดากปากขลุย ความรอนของเหล็ก จะทําใหขี้ผึ้งที่

กรอกเขาไปกอนหนานั้น หลอมละลายเขาตามรอยรั่วตางๆ 

 13. เมื่อขี้ผึ้งเย็นลงและแข็งตัว ใชเหล็กแหยขี้ผึ้งที่อุดรูสําหรับใหลมผาน ตรงดาก 

ประสบการทําขลุยของชุมชนวัดบางไสไก 

 ขลุยบานลาว ( ชุมชนวัดบางไสไก ) ตั้งบานเรือนอยูระหวางริมคลองบางไสไกและวัดหิรัญรูจี แขวง

หิรัญรูจี กลาวกันวาชาวลาวที่ชุมชนบางไสไกนั้น บรรพบุรุษเดิมเปนคนเวียงจันทร เมื่อถูกกวาดตอนมาเปน

เชลยศึกของไทย พวกเขาไดนําความรูในการทําขลุยและแคน ซึ่งเปนเครื่องดนตรีพื้นบานมาดวย เนื่องจาก

บริเวณที่ตั้งรกรากนั้นอยูแถววัดบางไสไก จึงเรียกกันจนติดปากวา "หมูบานลาว" 

 คุณจรินทร กลิ่นบุปผา ประธานชุมชน ผูซึ่งเปนชาวลาวรุนที่ 3 ไดสืบทอดวิชาการทําขลุยตอจากคุณปู

กลาววา "ไมรวกที่ใชทําขลุยตองสั่งตัดจากหมูบานทายพิกุล อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เมื่อไดไม

มาแลวจะนํามาตัดเปนทอนตามความยาวของของปลองไม และนําไปตากแดด 15 - 20 วัน เพื่อใหเนื้อไมแหง

สนิท แลวจึงคัดขนาด เลือกประเภท ขัดเงา แลวจึงเจาะรูขลุยโดยใชแคนเทียบเสียง สวนขั้นตอนทําลวดลาย

นั้นใชตะกั่วหลอมใหเหลว แลวใชชอนตักราดลงบนขลุยเปนลวดลายตางๆ เชน ลายพิกุล ลายตอก เปนตน 

จากนั้นจึงแกะปากนกแกวเพื่อตั้งเสียง ทําการดากขลุยโดยการเหลาไมสัก หรือไมเนื้อแข็งอุดเขาไปในรู เวน

ชองสําหรับใหลมเปาผาน ตองทําใหระหวางปากขลุยกับปากนกแกวโคงเปนทองชาง เพื่อใหไดเสียงที่ไพเราะ 

กังวาน แลวจึงทดสอบดูวาไดเสียงที่มาตรฐานหรือไม" 

 ปจจุบันมีครอบครัวที่ประกอบอาชีพทําขลุยประมาณ 20 หลังคาเรือน ดวยคุณภาพและความมี

ชื่อเสียงมาตั้งแตในอดีตของ "ขลุยบานลาว" ลูกคาสวนใหญจึงนิยมมาสั่งทําขลุยถึงในหมูบาน นอกเหนือจาก

การสงขายตามรานจําหนายเครื่องดนตรีไทยที่มีชื่อเสียง 

อาชีพการผลิตแคน 

 แคน เปนเครื่องดนตรีที่มีความเกาแกมากที่สุด เปนเครื่องดนตรีที่มีความนิยมเปากันมาก โดยเฉพาะ

ชาวจังหวัดขอนแกน ถือเอาแคนเปนเอกลักษณชาวขอนแกน รวมทั้งเปนเครื่องดนตรีประจําภาคอีสาน

ตลอดไป และในปจจุบันนี้ชาวบานไดมีการประดิษฐทําแคนเปนอาชีพอยางมากมาย เชน อ.นาหวา 

จ.นครพนม จะทําแคนเปนอาชีพทั้งหมูบาน รวมทั้ง จังหวัดอื่นๆ อีกมากมาย และแคนยังเปนเครื่องดนตรีที่

นํามาเปาประกอบการแสดงตางๆ เชนแคนวง วงโปงลาง วงดนตรีพื้นเมือง รวมทั้งมีการเปาประกอบพิธีกรรม

ของชาวอีสาน เชา รําผีฟา รําภูไท เปนตน รวมทั้งเปาประกอบหมอลํากลอน ลําเพลิน ลําพื้น รวมทั้งหมอลําซิ่ง 

ยังขาดแคนไมได 

ประเภทของแคน 

 แคนเปนเครือ่งดนตรปีระเภทใชปากเปาดูดลมเขา-ออก ทํามาจากไมกูแคนหรือไมซาง ตระกูลไมไผ มี

มากในเทือกเขาภูพวน แถบจังหวัดรอยเอ็ด นครพนม ฝงประเทศลาวและภาคเหนือของไทย ลักษณะนามการ

เรียกชื่อแคนวา “เตา” 
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 แคนแบงตามรปูรางและลักษณะการบรรเลงสามารถแบงออกไดทั้งหมด 4 ชนิด คือ 

 1. แคนหก 

 2. แคนเจ็ด 

 3. แคนแปด 

 4. แคนเกา 

 สวนประกอบของแคน 

 1. ไมกูแคน 

 2. ไมเตาแคน 

 3. หลาบโลหะ (ลิ้นแคน) 

 4. ขี้สูท 

 5. เครือยานาง 

 

ประสบการณของชางฝมือพ้ืนบาน "การทําแคน" 

 

 
 

 นายลา ไพรสน เกิด เมื่อ ป พ.ศ. ๒๔๖๗ อายุ ๘๒ ป อยูบานเลขที่ ๔๕ หมูที่ ๙ บานทุงเศรษฐี ตําบล

นครชุม อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชรไปเที่ยวที่จังหวัดรอยเอ็ด เห็นเขาทําแคน ก็ซื้อมาขาย 

ปรากฎวาขายดี จึงคิดทําเอง โดยไปหัดทําจากแหลงผลิตที่จังหวัดรอยเอ็ด แลวมาทําเอง นายลา ไพรสน ไดยึด

อาชีพเปนชางทําแคน ซึ่งเปนหัตกรรมเครื่องไม หรือผลิตภัณฑเครื่องดนตรีพื้นบานเปนผลิตภัณฑที่มีคุณคาเปน

ภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งเปนกรรมวิธีในการผลิต ยังใชวิธีการพื้นบาน ทําดวยความปราณีตสวยงาม เสียงเพราะ มี

ใหเลือกหลายแบบ ผลิตขึ้นเองจนเปนอาชีพหลัก จนถึงปจจุบัน 

 บุคคลที่สามารถใชสติปญญาของคนสั่งสมความรู ประสบการณ เพื่อการดํารงชีพ และถายทอดจาก

คนรุนหนึ่ง ไปสูคนอีกรุนหนึ่ง ดวยวิธีการตาง ๆ ทั้งทางตรงและทางออม โดยรักษาคุณคาดั่งเดิมไวอยางมี

เอกลักษณ และมีศักดิ์ศรี ทุกคนจะมีหลักการแบบเดียวกันคือ การสืบทอดเชื่อมโยงอดีตมาใชในปจจุบัน แตจะ

มีวิธีการแตกตางกัน ไมมีรูปแบบหรือสูตรสําเร็จใด ๆ แตละทองถิ่นมีการเชื่อมโยงหลากหลายแตกตางกันไป 

ตามสภาพของหมูบาน กอใหเกิดภูมิปญญาทองถิ่น เรียกวา “ปราชญชาวบาน” หากมีการสืบทอด และ

อนุรักษ สงเสริมอยางเปนระบบ ก็สามารถเพิ่มคุณคาทางสังคม และเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจเพื่อเปนการเพิ่ม
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รายไดใหแกประชาชนไดอีกทางหนึ่ง แคน เปนผลิตภัณฑเครื่องดนตรีพื้นบาน วัสดุที่ใชในการผลิตเปนวัสดุ

ธรรมชาติ หาไดจากปาใกลบาน จากการปลูกในทองถิ่น และจากการซื้อหาในทองถิ่นที่ใกลเคียง เชน ไมรวก 

ไมซาง, ซึ่งเปนพืชตระกูลไมไผ ข้ีสุตหรือชันโรง หลาบโลหะ ไมเนื้อแข็ง(สําหรับทําปลองแกนกลาง) ขื่อกลาง

(ทําดวยไมไผสีสุก), หินฟลอไรท(สําหรับทํารอบลิ้น) 

การถายทอดการเรียนรู 

1. สอนบุตรหลานในครอบครัว 

2. เปนวิทยากรภายนอก สอนดานการทําแคน และการเปาแคนใหกับนักเรียนโรงเรียน และผูที่สนใจในตําบล

นครชุม และตําบลใกลเคียงในเขตอําเภอเมืองกําแพงเพชรจังหวัดกําแพงเพชร 

3.อาชีพการผลิตกลองแขก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กลองแขก เปนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีที่มีรูปรางยาวเปนรูปทรงกระบอก ขึ้นหนังสองขางดวย

หนังลูกวัวหรือหนังแพะ. หนาใหญ กวางประมาณ 20 cm เรียกวา หนารุยหรือ "หนามัด" สวนหนาเล็กกวาง

ประมาณ 15 cm เรียกวา หนาตานหรือ"หนาตาด" ตัวกลองหรือหุนกลองสามารถทําขึ้นไดจากไมหลายชนิด

แตโดยมากจะนิยมใชไมเนื้อแข็งมาทําเปนหุนกลอง เชนไมชิงชัน ไมมะริด ไมพยุง กระพี้เขาควาย ขนุน สะเดา 

มะคา มะพราว ตาล กามปู เปนตน ขอบกลองทํามาจากหวายผาซีกโยงเรียงเปนขอบกลองแลวมวนดวยหนัง

จะไดขอบกลองพรอมกับหนากลอง และถูกขึงใหตึงดวยหนังเสนเล็ก เรียกวาหนังเรียดเพื่อใชในการเรงเสียงให

หนากลองแตละหนาไดเสียงที่เหมาะสมตามความพอใจ กลองแขกสํารับหนึ่งมี 2 ลูก ลูกเสียงสูงเรียก ตัวผู ลูก

เสียงต่ําเรียก ตัวเมีย ตีดวยฝามือทั้งสองขางใหสอดสลับกันทั้งสองลูก 

ลักษณะเสียง 

- กลองแขกตัวผู มีเสียงที่สูงกวากลองแขกตัวเมียโดย เสียง "ติง" ในหนามัด และเสียง โจะ ในหนาตาด 

- กลองแขกตัวเมีย มีเสียงที่ต่ํากวากลองแขกตัวผู โดย เสียง ทั่ม ในหนามัด และเสียง จะ ในหนาตาด 

วิธีการบรรเลง 

การบรรเลงนั้นจะใชมือตีไปทั้งสองหนาตามแตจังหวะหรือหนาทับที่กําหนดไว ในหนาเล็กหรือหนาตาด จะใช

นิ้วชี้หรือนิ้วนางในการตี เพื่อใหเกิดเสียงที่เล็กแหลม ในหนามัดหรือหนาใหญ จะใชฝามือตีลงไปเพื่อใหเกิด



131 

 

เสียงที่หนักและแนน ซึ่งมีวิธีการบรรเลงที่ละเอียดออนลงไปอีกตามแตกลวิธีที่ครูอาจารยแตละทานจะชี้แนะ

แนวทางการปฏิบัติ 

บุคคลที่ประสบความสําเร็จในการทํากลองแขก 

ครูเสนห ภักตรผอง 

 เครื่องดนตรีไทยเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ อันแสดงออกถึงภูมิปญญาตั้งแตอดีตของบรรพบรุษุ

ไทยที่สืบทอดมาจนถึงปจจุบันนี้ ตามหลักฐานทางประวัติศาสตรตั้งแตสมัยสุโขทัย ไดมีการกลาวถึงการบรรเลง

ดนตรี และเครื่องดนตรีไวในศิลาจารึก ใหเราทราบไดถึงความเจริญรุงเรืองในอดีตกาลวาการรองรําทําเพลง

หรือความเปนคนเจาบทเจากลอน มีสํานวนโวหารเปนนิสัยที่คนไทยซึมซับอยูในสายเลือด เปนความละเมียด

ละไม เสนหแหงวิถีชีวิตแบบไทย ที่เปนเอกลักษณซึ่งชาวไทยสามารถกลาวอางไดอยางภาคภูมิใจ 

ครูเสนห ภักตรผอง เปนชางทํากลองแขกที่มีฝมือ ดวยกรรมวิธีแบบโบราณที่เปนเอกลักษณซึ่งตางจากชางคน

อื่นๆ กลาวคือ เปนขั้นตอนการทํามือทุกอยาง โดยไมใชเครื่องทุนแรงสมัยใหม อีกทั้งรูปลักษณของกลอง ก็

สวยงามพิถีพิถันในรูปทรงสัดสวนและมีเสียงเหมาะสมพอดีทุกเสียง เพราะวัสดุที่นํามาใชลวนเลือกสรรมาจาก

ธรรมชาติ เชนขอบกลองทําจากไมไผขด ตางกับปจจุบันที่ใชพลาสติก หรือไมกลึง ทําใหมีผลตอคุณภาพของ

เสียงสัดสวนและองคประกอบของกลองแขก ดังตอไปนี้ 

 1. หุนกลอง ทําดวยไมเนื้อแข็ง เชน พะยูง ชิงชัน ประดู และอื่นๆนํามากลึงและควาน มีรูปรางยาว

เปนทรงกระบอกความยาว 24 นิ้ว ปากกลองหนาใหญกวาง 8.5 นิ้ว เรียกวา หนารุย หนาเล็กกวาง 7.5 นิ้ว

เรียกวา หนาตาน ความปองของกระพุง 10.5 นิ้วโดยนับจากปากหนารุยลงมา 8 นิ้ว อันเปนเอกลักษณของครู

เสนห ภักตรผอง คือกระสวนที่ไมปองมาก เมื่อขึ้นหนากลองแลวจะดูสมสวน 

 2. ขอบกลอง ทําดวยไมไผขด พันทับดวยหวาย แตปจจุบันเปลี่ยนมาใชเสนพลาสติกแข็งแทน โดยจัก

เปนเสนเล็กๆพันหุมขอบไมไผที่ขดไว ขอบหนาใหญกวาง 9 นิ้ว หนาเล็ก 8 นิ้ว พันหุมขอบดวยหนังวัวทั้ง 4 

หนา เมื่อหุมหนังแลวเรียกวาหนากลองโดยเนนใหขอบกระชับกับปากของหุนกลองไมแบะอา อันเปนกรรมวธิทีี่

เปนภูมิปญญาของครูเสนห เพราะขอบกลองที่กอดกระชับกับหุนกลอง จะชวยใหเสียงกลองดังกังวานข้ึน 

 3. หนังเรียด ทําจากหนังควายที่มีความหนาประมาณ 2 – 3 มิลลิเมตร นํามาตัดเปนเสน ความกวาง 

4 หุน ความยาว 12 เมตร โดยกรรมวิธีโบราณ คือใชมีดตัดดวยมือ ตางจากการใชเครื่องชักเรียดที่ชางสวนใหญ

ใชในปจจุบัน และเอกลักษณของครูเสนหคือหนังเรียดที่เสนไมโตมากทําใหสาวเรงเสียงไดงายและรักษาหนา

กลองไมใหขาดเร็ว โดยเฉพาะหนาตานที่ใชหนังบางจะมีอายุการใชงานยาวนานข้ึน 

 4. หูชอง คือสวนของการผูกปมหนังชวงตนและปลายโดยการนําหนังเรียดที่เหลือมาขดแลวผูกเขากับ

หวงเหล็กอันนับเปนเอกลักษณของกลองแขกครูเสนห เพื่อความสวยงามในการเก็บหนัง ในขณะที่กลองแขก

ของชางอื่นมักใชกรรมวิธีผูกหนังเปนปมแทนการใชหวง การขดวงหนังเขาในหูชองขึ้นอยูกันหนังที่เหลือจาก

การสาวกลองแลว แตไมควรใหยาวจนเกินไป ประมาณไมเกิน 2 ฟุต เมื่อมวนเก็บเปนวงกลมจะดูสวยงาม 

กรรมวิธีในการทํากลองแขก มี 5 ข้ันตอนคือ 

 1. การทําขอบกลองดวยไมไผ 

 2. การมวนหนากลอง 
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 3. การตัดหนังเรียด 

 4. การขึ้นกลอง 

 5. การสาวกลอง 

ขั้นตอนที่สําคัญ ไดแก การทําขอบและการมวนหนากลอง เอกลักษณของกลองแขกมีดังนี ้

 1. รูปทรงสวยงามไดสัดสวนพอเหมาะ 

 2. เสียงดังกังวานทุกเสียงถูกตองตามความนิยม 

 3. ทนทานไมขาดงายมีอายุการใชงานยาวนาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

ใบงาน  
เรื่อง  2.2 ลักษณะและประเภทของเครื่อง ดนตรีพื้นบานประเภทตางๆ 

 
1. ใหนักศึกษาติดรูปภาพเครื่องดนตรีที่ตนเองชอบ  พรอมอธิบายลักษณะและประเภท ของดนตรีพื้นบาน

ประเภทนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

...................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

รูปเคร่ืองดนตรี 
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2. ใหนักศึกษาบอกชื่อศิลปนช่ือดังพื้นบานของไทย พรอมบอกชื่อผลงานที่โดดเดน 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
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บันทึกหลังการสอน 

ครั้งที่ .............. วันที่....... เดือน ................ พ.ศ.............. 

กิจกรรมการเรียนรู 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

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

สภาพปญหาและอุปสรรค 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

แนวทางการแกไขปญหา 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะ 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ.............................................................ผูบันทึก 

(............................................................) 

ตําแหนง........................................................... 

ขอคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

 

ลงชื่อ.................................................... 

(นางจริาภรณ อุทัยศร)ี 

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอคีรีรฐันิคม 

วันที่....... เดือน ................ พ.ศ.............. 
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แผนการจัดกจิกรรมเรียนรูที่ 13 
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หัวเรื่อง ดนตรีพื้นบาน  
ตัวชี้วัด 
 อธิบายความหมาย ประเภท ประวัติความเปนมา และการสืบทอดดนตรีพื้นบาน 

ตารางวิเคราะหสาระการเรียนรู 

รายละเอียดเน้ือหา 

ระดับความยากงาย 

หมาย
เหตุ 

งาย 
(ศึกษา 
ดวย

ตนเอง) 

เน้ือหา 
ที่นํามา 
บูรณา
การ 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

1.ความหมายความสําคัญ ความเปนมา และวิวัฒนาการของเครื่องดนตรี
พื้นบานประเภทตางๆ 
2.ลักษณะและประเภทของเครื่องดนตรีพื้นบานประเภทตางๆ 
3. คุณคาของความงามและความไพเราะของเครื่องดนตรีและเพลงพื้นบาน 
4.ประวัติความเปนมาของภูมิปญญาทางดานดนตรีและเพลงพื้นบาน 
5.คุณคา ความรักหวงแหนและตัวอยางภูมิปญญาตลอดจนการรวมกิจกรรม
ทางดนตรีและเพลงพื้นบาน 
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ใบความรู 

 ในเขตพื้นที่กรงุเทพมหานคร มีแหลงซื้อขายเครื่องดนตรีไทย อยูมากมาย มีทั้งรานขายปลีก และ ราน

ขายสง เชน ศึกษาภัณฑพาณิชย ถนนราชดําเนิน และ ถนนลาดพราว รานสยามวาทิต ถนน อรุณอัมรินทรราน

ดุริยบรรณ ถนนสุโขทัย หางพัฒนศลิปการดนตรีและละคร ถนนสามเสนบางกระบือ รานภมรรุงโรจน สาขา

เซ็นทรัลปนเกลา และ ดิโอลดสยามพลาซา รานจหิรรษาดิโอลดสยามพลาซา รานสมชัยการดนตรี ซอยวัดยาง

สุทธาราม ถนนพรานนา ใกลสามแยกไฟฉาย นอกจากนั้นจะมีอยูที่ยานเวิ้งนาครเขษม ยานหลัง

กระทรวงกลาโหม ถนนอัษฎางค ริมคลองหลอด ยานสวนจตุจักร เปนตน ที่อยูของชางทําเครือ่งดนตรีในเขต

กรุงเทพมหานคร 

นายสมชัย ขําพาลี 795/3 ซอยวัดยางสุทธาราม ใกลสามแยกไฟฉาย ถนนพรานนก แขวงบานชางหลอ เขต

บางกอกนอย กรงุเทพฯ 10700 โทร 4112528 ทําการผลิต เครื่องดนตรีไทยทุกชนิด ขายสงและปลีก มี

โรงงานอุตสาหกรรมเครื่องดนตรทีี่จงัหวัดกาญจนบรุี และ เปดกิจการราน "สมชัยการดนตรี" ดวย 

1. นายจํารัส (ชางนพ) สุริแสง 30 ซอยชัยวัฒนะ ถนนวุฒากาศ แขวงบางคอ เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานคร โทร 4771359 ทําการผลิต ซอดวง รูปสวย คุณภาพดี มีสลักชื่อ "ชางนพ" ฝงไวดวย 

2. นายวินิจ (ชางเล็ก) พกุสวัสดิ์ 478/1 หมู 10 ซอยเพชรเกษม 67 ถนนเพขรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค 

กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท 4215699 01 - 8277718 ทําการผลิต ขิมตอลายไม จะเข ซอดวง ซออู 

และ ขลุยปรับเสียง 

จังหวัดนนทบุร ี

1. นางองุน บัวเอี่ยม 81/1 ซอยมิ่งขวัญ 5 ถนนติวานนท 2 ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทรศัพท 5261352 

ทําการผลิต อังกะลงุ 

2. นายพัฒน บัวทั่ง 49/2 หมู 5 รานดุริยศัพท ถนนประชาราษฎร ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ทํา

การผลิต อังกะลงุ ขิม ฆอง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1. นายสมบุญ เกิดจันทร 34 หมู 7 ต.พระขาว อ. บางบาล จ. พระนครศรีอยุธยา ทําการผลิต และ ตกแตง

เครื่องปพาทยมอญ ลงรกั ปดทอง ปดกระจก และ ขับรอง 

2. นายประหยัด (ลุงตอ) อรรถกฤษณ48/12 หมู 2 ต.ทาวาสุกรี อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท 035 - 

243552 ทําการผลิต หนงัเพื่อขายสงตอขึ้นหนากลอง 

จังหวัดสุพรรณบรุ ี

1. นายชวน บุญศรี 87 หมู 1 ต.ตะครา อ.บางปลามา จ.สพุรรณบรุี โทรศัพท 035 - 587843 ทําการผลิต 

อังกะลุง และ ทําผืนระนาด 

129 

จังหวัด เพชรบรุ ี

1. นายลภ ปญญาสาร 50 หมู 1 ต. หวยโรง อ. เขายอย จ. เพชรบรุี ทําการผลิต กลองยาว กลองทัด กลอง

แขก กลองตุก โทน รํามะนา เปงมาง ตะโพน 
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จังหวัดนครปฐม 

1. นายสวาท มั่นศรีจันทร 26/37 ต.บางแขม อ. เมือง จ. นครปฐม 73110 โทรศัพท 034 - 272881 ทําการ

ผลิต ผืนระนาดเอก ระนาดทุม 

2. นายเชาว ชาวนาเปา 23/1 ม 6 ต. ทาตลาด อ.สามพราน จ. นครปฐม 73110 โทรศัพท 034 - 321231 

ทําการผลิต ซอสามสาย ซอดวง ซออู ผลิตจากไมและงา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1. นายประหยัด จาบกลุ 121 หมู 13 ต. ดงนอย อ. ราชสาสน จ. ฉะเชิงเทรา ทําการผลิต ผืนระนาดเอก ผืน

ระนาดทุม 

2. นายทอง อยูสิทธิ 1 หมู 4 ต.หัวลําโพง อ.แปลงยาว จ. ฉะเชิงเทรา โทรศัพท 038- 853326 ทําการผลิต ผืน

ระนาดเอก ผืนระนาดทุม 

จังหวัดนครนายก 

1. นายพิบูลย (เกง) นิลวิไลพันธ 42/1 หมู 8 ต.ศรีนาวา อ. เมือง จ. นครนายก 26000 โทรศัพท 037 - 

313261 ทําการผลิต หลอลูกฆอง ไทย มอญ จําหนายรานฆอง 

จังหวัดพิษณุโลก 

1. นายพลอย อ่ําคุม 215 หมู 6 ต.หัวรอ อ. เมือง จ พิษณุโลก 65000 โทรศัพท 055-213166 ทําการผลิต ซอ

ดวง ซออู 

จังหวัด รอยเอ็ด 

1. นายเคน สมจินดา 39 หมู 5 ต. ศรีแกว อ. เมือง จ. รอยเอ็ด 45000 โทรศัพท01-4180241 ทําการผลิต 

แคน มีชื่อเสียงมาก (พอเคน ทําแคน) เคยไปสาธิตที่อเมริกา 

จังหวัด กาฬสินธุ 

1. นายเปลื้อง ฉายรัศมี (ศิลปนแหงชาติ) 229/4 ถนนเกษตรสมบูรณ ต. กาฬสินธุ อ. เมือง จ. กาฬสินธุ 

46000 โทรศัพท 043 - 820366 ทําการผลิต พิณ โปงลาง พิณเบส หมากกะโลง โปงลางเหล็ก โปงลางไมไผ 

และ ทําการสอนที่วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุจงัหวัดสงขลา 

1. นายอรุณ บันเทิงศลิป 24/1 หมู 1 ต.คลองอูตุเภา อ. หาดใหญ จ. สงขลา ทําการผลิต โหมงฟาก และ ราง

โหมง 

2. นายธรรม ทองชุมนมุ 695 หมู 2 ถนนรัตภูมิ ต. ควนเนียง อ. ควนเนียง จ. สงขลา ทําการผลิต กลองยาว 

และ กลองจงัหวัดเชียงใหม 

1. นายบุญรัตน ทิพยรัตน 108 หมู 10 ซอยชมจันทร ถนนเชียงใหม ฮอด ต. ปาแดด อ. เมือง จ.เชียงใหม 

50100 โทรศัพท 053-281917 ทําการผลิต เครื่องสายไทยทุกชนิด เครื่องดนตรีพื้นเมืองเหนอืทุกขนิด 

บัณเฑาะว กระจับป (สัดสวนแบบโบราณ) พิณเปยะ พิณน้ําเตา ทําซอสามสายกะลาดัด ข้ึนหนาซอดวยหนัง

แพะ และรบัซอม 
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2. นายวิเทพ กันทิมา 106 หมู 20 บานน้ําโทง ต. สบแมขา อ. หางดง จ. เชียงใหม 50200 หรือ วิทยาลัย

นาฎศิลปเชียงใหม ถนนสุริยวงศ ต. หายยา อ. เมอืง โทรศัพท 053-271596 ทําการผลิตเครื่องสายไทยทุก

ชนิด และเครื่องดนตรีพื้นเมืองจังหวัดลําพูน 

1. พอหลวงป สิทธิมา 49 หมู 10 หมูบานน้ําเพอะพะ ต. สายหวยกราน - หนองปลาสวาย อ. บานโฮง จ. 

ลําพูน 51130 โทรศัพท 053-591330 ผลิต กลองหลวง กลองสบสัดชัย กลองปเูจ รับทําหนากลอง ฉาบ ฉิ่ง 

ฆอง 

จังหวัดลําปาง 

1. นายมานพ ปอนสืบ 833/1 หมู 5 บานแมทะ ต. ทุงฝาย อ. เมือง จ. ลําปาง โทรศัพท 054-358483 ผลิต 

ขิมสาย 
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ใบงานที่  12  นาฏศิลปพื้นบาน 

1.  นาฏศิลปพื้นบานของภาคเหนือมีอะไรบาง อธิบายมาพอสังเขป 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

2.  นาฏศิลปพื้นบานของภาคตะวันออกเหนือมีอะไรบาง อธิบายมาพอสังเขป 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

3.  นาฏศิลปพื้นบานของภาคกลางมีอะไรบาง อธิบายมาพอสังเขป 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

4. ใหนักศึกษาอธิบายแนวทางการอนุรักษนาฏศิลปพื้นบานพอสังเขป 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
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บันทึกหลังการสอน 

ครั้งที่ .............. วันที่....... เดือน ................ พ.ศ.............. 

กิจกรรมการเรียนรู 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

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

สภาพปญหาและอุปสรรค 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

แนวทางการแกไขปญหา 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะ 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

 

ลงชื่อ.............................................................ผูบันทึก 

(............................................................) 

ตําแหนง........................................................... 

ขอคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ.................................................... 

(นางจริาภรณ อุทัยศร)ี 

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอคีรีรฐันิคม 

วันที่....... เดือน ................ พ.ศ.............. 
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แผนการจัดกจิกรรมเรียนรูที่ 14 
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ตารางวิเคราะหเน้ือหา 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551   

ระดับประถมศึกษาภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2563 

สาระการพัฒนาสังคม รายวิชาประวัติศาสตรชาติไทย  รหัส สค12024จํานวน 3 หนวยกิต   

กศน.อําเภอคีรีรัฐนิคม  สํานักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎรธานี 

  มาตรฐานการเรียนรู 

 มีความรู ความเขาใจ ตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร การเมือง 

การปกครอง ในทองถิ่น ประเทศ   และนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ เพื่อความมั่นคง

ของชาติ 

ที ่ ตัวชี้วัด เน้ือหา 

เน้ือหางาย 

ดวยตนเอง 

(กรต.) 

เน้ือหา 

ปานกลาง 

(พบกลุม) 

เน้ือหายาก 

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  

3เสรีภาพในการนับถือศาสนา

ของไทย 

4.บุญคุณของพระมหากษัตริย

ไทยตั้งแตสมัยสุโขทัย อยุธยา 

ธนบุรี ละ รัตนโกสินทร 

4.1 สมัยสุโขทัย 

4.2 สมัยอยุธยา 

4.3สมัยธนบรุ ี

4.4.สมัยรัตนโกสินทร 
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ที ่ ตัวชี้วัด เน้ือหา 

เน้ือหางาย 

ดวยตนเอง 

(กรต.) 

เน้ือหา 

ปานกลาง 

(พบกลุม) 

เน้ือหายาก 

นํามาสอน

เสริม (ส.ส.) 

หมายเหต ุ

2. 

 

1.บอกชื่อพระมหากษัตริย

ไทยในสมัยสุโขทัย 

2.บอกพระราชประวัติและ

พระกรณียกิจที่สําคัญของ

พระมหากษัตริยไทยใน

สมัยสุโขทัย 

2.1.พอขุนศรีอินทราทิตย 

2.2.พอขุนรามคําแหง

มหาราช 

2.3พระมหาธรรมราชที่ 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.มรดกทางวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย 

1.1 ประเพณลีอยกระทง เผาเทียน 

เลนไฟ 

1.2 พนมเบี้ย พนมหมาก พนม

ดอกไม 

1.3 ลายสือไทย 

1.4. ไตรภูมิพระรวง 

1.5 เครื่องสังคโลก 

1.6 ประเพณกีิน 4 ถวย(ไขกบ นก

ปลอย มะลลิอย อายตื้อ) 

1.7ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบานสมัย

สุโขทัย 

1.8สถาปตยกรรมและประตมิากรรม

สมัยสุโขทัย 

      1.เจดียสมัยสุโขทัย 

      2.พระพุทธรปูสมัยสโุขทัย 
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ที ่
ตัวชี้วัด เน้ือหา 

เน้ือหางาย 

ดวยตนเอง 

(กรต.) 

เน้ือหา 

ปานกลาง 

(พบกลุม) 

เน้ือหายาก 

นํามาสอน

เสริม (ส.ส.) 

หมายเหต ุ

4. 

 

เหตุการณทางประวัติศาสตร

สมัยสุโขทัย 

1.อธิบายวิธีบริหารจัดการ

น้ําสมัยสโุขทัย 

2.ยกตัวอยางการประยกุตใช

การอยูกบัน้ําในสมัยโบราณ

กับชีวิตประจําวัน 

2.แนวทางในการสืบสานมรดกทาง

วัฒนธรรมสมัยสุโขทัย 

 

1.ความเปนมาของประวัติศาสตร

การบริการจัดการน้ํา 

2.การอยูกบัน้ําสมัยโบราณ 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูสาระการพัฒนาสังคม รายวิชาประวัติศาสตรชาตไิทย รหัสวิชา สค12025 

ระดับ ประถมศึกษาจํานวน 2 หนวยกิต 

หัวเรื่อง  ความภูมิใจในความเปนไทย 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ป หัวเรื่อง/ตัวช้ีวัด เนื้อหาสาระการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู 
การวัดและ

ประเมินผล 

14 

 

 1.อธิบายความหมาย 

ความเปนมาและ

ความสําคัญของสถาบัน

หลักของชาติ 

2. บอกความเปนมาของ

ชาติไทย 

3. อธิบายเสรีภาพในการ

นับถือศาสนาของไทย 

4.บอกและยกตัวอยาง 

บุญคุณของ

พระมหากษัตริยไทย

ตั้งแตสมัยสุโขทัย 

อยุธยา ธนบุรีและ

รัตนโกสินทร 

 

1. ความหมาย ความเปนมา

และความสําคัญของสถาบัน

หลักของชาติ  

2 ความเปนมาของชนชาติไทย  

3เสรีภาพในการนับถือศาสนา

ของไทย 

4.บุญคุณของพระมหากษัตริย

ไทยตั้งแตสมัยสุโขทัย อยุธยา 

ธนบุรี ละ รัตนโกสินทร 

4.1 สมัยสุโขทัย 

4.2 สมัยอยุธยา 

4.3สมัยธนบุรี 

4.4.สมัยรัตนโกสินทร 

ขั้นที่ 1 กําหนดสภาพปญหา 

1.ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน

ความรูเดิมเรื่องความเปนมาของชนชาติ

ไทยและพระปรีชาสามารถของ

พระมหากษัตริย 

2. ครูบอกขอบขายเนื้อหาวิชา

ประวัติศาสตรชาติไทยระดับประถม

และกระบวนการเรียนรูรายวิชา 

ขั้นที่ 2 แสวงหาความรู 

1. ครูใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอน

เรียน เพือ่วัดความรูความสามารถกอนเรียน 

2. ครูบรรยายประกอบภาพเรือ่งความ

ภาคภูมิใจในความเปนไทย แลวแจกใบ

ความรู 

1.ใบความรู  

2.หนังสือแบบเรียน 

แหลงการเรียนรู/

สืบคนขอมลูเพิ่มเตมิ 

1.หองสมุดประชาชน 

2.กศน.ตําบล 

3.แหลงขอมูล

สารสนเทศ 

4.internet 

5.สื่อสิง่พิมพ 

โทรทัศน วิทยุ 

หนังสือวารสารตางๆ 

6.แหลงเรยีนรูชุมชน 

- การสังเกต 

- การซักถาม 

- การมีสวนรวม 

- การตรวจผลงาน 

- บันทึกการเรียนรู 
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ใบความรู 

ความหมาย ความเปนมา และความสาํคัญของสถาบันหลักของชาต ิ

 ปจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปจจุบัน นับแตชนชาติไทยไดตั้งถิ่นฐานมั่นคงในผืน

แผนดินไทย บรรพบุรุษของเราไดรวมกันรักษาเอกราชและอธิปไตยการเรียนรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรจะทําให

เกิดความรักความภูมิใจในชาติบานเมืองของตน ใหเรารูถึงความเสียสละของบรรพบุรุษที่ไดสรางบานเมืองมา 

รักษาชาติบานเมืองไวดวยชีวิต สรางสมวัฒนธรรมอันดีงามมาสูรุนลูกหลาน จึงกอใหเกิดความภูมิใจ รักและ

หวงแหน อนุรักษและสืบสานสิ่งที่ดีงามไปยังลูกหลานของเราตอไป ตัวอยาง ตํานานพื้นบาน พื้นเมือง ที่นํามา

จัดพิมพเผยแพร  

 คนเชื้อสายจีนในไทยความหมายของชาติพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ไดให

ความหมายของชาติไววากลุมชนที่มีความรูสึกในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ประวัติศาสตร ความเปนมาของ

ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมเดียวกัน หรืออยูในปกครองของรัฐบาลเดียวกันนอกจากนี้ ยังหมายถึง 

แผนดินที่มีประชาชนยึดครอง มีอาณาเขตที่แนนอน มีการปกครองเปนสัดสวน มีผูนําเปนผูปกครองประเทศ

และประชาชนทั้งมวล ดวยกฎหมายที่ประชาชนในชาติกําหนดขึ้น เชน ประเทศไทยมีการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ มีวัฒนธรรม และ

จารีตประเพณีเปนเอกลักษณประจําชาติของตนเอง สืบทอดจากบรรพบุรุษเปนเวลายาวนาน ผูที่มีความรัก

ชาติจะชวยกันปกปองรักษาชาติไมใหศัตรูมารุกรานหรือทําลาย เพื่อใหลูกหลานไดอยูอาศัยตอไปภาพเขียน

ประกอบโคลงภาพพระราชพงศาวดารเรื่อง สงครามยุทธหัตถีระหวางสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับมหา

อุปราชแหงกรุงหงสาวดีเขียนขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  

 ความหมายของศาสนาศาสนา ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 

หมายถึง ลัทธิความเชื่อของมนุษยอันมีหลัก คือ แสดงกําเนิดและความสิ้นสุดของโลก อันเปนไปในฝายปรมัตถ

ประการหนึ่ง แสดงหลักธรรมเกี่ยวกับบุญบาปอันเปนไปในฝายศีลธรรมประการหนึ่ง พรอมทั้งลัทธิ พิธีที่

กระทําตามความเห็นหรือตามคําสั่งสอนในความเชื่อถือนั้น ๆนอกจากนี้ ศาสนา หมายถึง คําสอนของพระ

ศาสดาแตละพระองค ศาสนาทุกศาสนามีไวเพื่อใหมนุษยละชั่วประพฤติดี ผูที่นับถือศาสนาจะเปนผูนําคําสอน

ของแตละศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ละความชั่ว ทําความดีและทําจิตใจใหสะอาดปราศจาก

ความเศราหมอง คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง สวนผูที่ไมนําคําสอนของศาสนาไปประพฤติปฏิบัติจะ

เปนผูที่มีกิเลส ปลอยใหความโลภ ความโกรธ ความหลงมาครอบงําจิตใจ  

 ความหมายของพระมหากษัตริยตามความหมายของพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 

หมายถึงราชา พระเจาแผนดิน คนในวรรณะที่ 2 แหงสังคมฮินดู ซึ่งมี 4 วรรณะ ไดแก วรรณะพราหมณ

วรรณะกษัตริย วรรณะแพศย และวรรณะศูทร 

 พระมหากษัตริย หมายถึง พระเจาแผนดินผูเปนประมุขของประเทศ มีหนาที่ปกครองประชาชน

พลเมืองในประเทศนั้น ใหอยูดีมีสุขตามกฎหมาย ตามครรลองธรรม จารีตประเพณีวัฒนธรรมของชาตินั้น ๆ

สังคมอิสลาม 6 สมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจาในพระบรมราชจักรีวงศ ความสําคัญของสถาบันหลักของ

ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยการศึกษาวิชาประวัติศาสตรเปนสิ่งจําเปนที่บุคคลนั้นตองทราบและมีความ
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เขาใจประวัติความเปนมาหรือวิวัฒนาการของสังคมของตนเองในเรื่องเหตุการณหรือปรากฎการณที่เกี่ยวของ

กับพฤติกรรมของมนุษยชาติในอดีต อันจะเปนบทเรียนหรือแนวทางในการแกปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันและ

เตรียมพรอมสําหรับอนาคตการเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทย ทําใหเราทราบวาแผนดินไทยที่เราอาศัยอยูนั้น

เปนแผนดินที่ประเสริฐที่สุดที่มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เปนศูนยรวมดวงใจของคนในชาติคุณคา

 ความสําคัญของชาติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) พระองคไดใหคํา 

จํากัดความของชาติไววา “การที่จะเปนชาติได ตองมีองคประกอบ 2 สิ่ง ไดแก คนและแผนดิน ถาขาดสิ่งหนึ่ง

สิ่งใดจะเปนชาติไมได เชน ถาแผนดินใดไมมีคนอาศัยอยู จะจัดวาเปนที่รกราง แตหากมีแตคนไมมีผืนแผนดิน

จะเรียกวาผูอพยพหรือชนกลุมนอยที่มาอาศัยแผนดินผูอื่นกับชนตางเผาหรือเชื้อชาติอื่นที่มีจํานวนมากกวา”  

 ความสําคัญของสถาบันชาติ  

 1. เปนที่อยูอาศัยของผูคนในชาติน้ัน ๆ  

 2. มีประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดจากรุนสูรุน ศิลปะแขนงตาง ๆที่แสดงถึงความเปนตัวตน

และความเปนไทย  

 3. มีภาษา มีขนบธรรมเนียม อันเปนเอกลักษณรวมถึงวิถีชีวิตที่แสดงถึงความเปนชาติ  

 4. มีประวัติศาสตร อารยธรรม มีบันทึกเรื่องราวความเปนมาของคนในชาติจากอดีตถึงปจจุบันที่แสดง

ถึงความเปนชาติ  

 5. คนในชาติมีความภาคภูมิใจ ประพฤติตนอยูในจารีตอันดีงาม และมีความสุขสงบเกิดขึ้นในชาติ

บานเมืองความสําคัญของสถาบันศาสนาศาสนาเปนสถาบันที่สําคัญของคนในชาติ ไมวาศาสนาใด ลวนแตมี

ลักษณะรวมที่สําคัญ คือ สอนใหคนเปนคนดี มีศีลธรรมประจํา ใจ อยูในสังคมไดอยางมีความสุข อีกทั้งยังเปน

ที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และมีหลักในการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง และปลอดภัย ดังนั้น ศาสนาจึงเปนเรื่องที่

เกี่ยวของกับชีวิตของมนุษย  

 ความสําคัญของศาสนา ไดแก  

 1. ศาสนามีคําสั่งสอนใหมนุษยประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกตอง เปนประโยชนตอตนเอง สังคม และ

ประเทศชาติ  

 2. ศาสนาเปนที่เกิดแหงศีลธรรม จรรยา และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามเปนเครื่องประกอบให

เกิดความสามัคคี มีเอกลักษณ อารยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามเปนของตนเอง  

 3. ศาสนาเปนเครื่องบําบัดทุกข และบํารุงสุขใหแกมนุษย ทั้งทางรางกายและจิตใจ ทําใหมีความสงบ

สุขในชีวิต  

 4. ศาสนาชวยใหชีวิตครอบครัวอบอุน เปนพลังใหมนุษยสามารถเผชิญชีวิตดวยความกลาหาญ  

 5. ศาสนาชวยยกระดับจิตใจใหเปนผูควรแกการเคารพนับถือ ชวยสรางจิตสํานึกในคุณคาของความ

เปนมนุษยในสังคม  

 6. ศาสนาชวยสรางมนุษยสัมพันธอันดีตอกัน ชวยขจัดชองวางทางสังคม สรางความไววางใจซึ่งกัน

และกันใหเกิดขึ้น เปนรากฐานแหงความสามัคคี รวมแรงรวมใจกันพัฒนาชุมชน และสรางความสงบสุข ความ

มั่นคงใหแกชุมชน  
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 7. ศาสนาชวยใหคนในชาติมีความสามัคคีปรองดอง ความสุขสงบและสันติสุขของชีวิต คือ หมดทุกข

โดยสิ้นเชิงได  

 8. ศาสนาเปนมรดกล้ําคาของมนุษยชาติ เปนความหวังและวิถีทางสุดทายในการอยูรอดของมวล

มนุษยชาติศาสนาคริสต  

 9 ประโยชนของศาสนาเมื่อมนุษยไดนําหลักศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิตของตนอยางสม่ําเสมอ

แลวยอมกอใหเกิดประโยชนตอตนเอง และผูอื่น ดังนี้  

  1. ชวยทําใหคนมีจิตใจสูง มีหลักคิดวิเคราะหกอนตัดสินใจทําเรื่องที่ดีและไมดี  

  2. ชวยใหคนมีที่ยึดเหนี่ยว มีที่พึ่งทางใจ อันนําไปสูคุณธรรมจริยธรรม ชวยใหมีหลักในการ

ดําเนินชีวิต ใหมีความอดทนและความหวัง เกิดเสถียรภาพและความสงบสุขในสังคม  

  3. ชวยใหคนมีจิตใจสะอาด ไมกลาทําความชั่วทั้งในที่ลับและที่แจง  

  4. ชวยใหมนุษยที่ประพฤติตาม พนจากความทุกข ความเดือดรอน และชวยใหประสบความ

สงบสุขทางจิตใจอยางเปนลําดับขั้นตอนจนบรรลุเปาประสงคสูงสุดของชีวิต  

  5. ชวยใหมนุษยมีความสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ทําใหอยูรวมกันเปนหมูคณะไดอยางมี

ความสุขความ 

 สําคัญของพระมหากษัตริยไทย 

 ประเทศไทยมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของประเทศตลอดมา โดยเริ่มมีบันทึกในประวัติศาสตร

มาตั้งแตสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทรจวบจนปจจุบัน พระมหากษัตริยของ

ไทยไดทรงปกครองแผนดินดวยทศพิธราชธรรม ดังนั้นพระมหากษัตริยจึงมีความสําคัญ ดังนี้  

 1. ไดทรงกอบกูเอกราชของชาติดวยความกลาหาญ และเสียสละ ใหเกิดการรวมชาติเปนปกแผนมา

จนถึงปจจุบัน อาทิ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬา

โลกมหาราช  

 2. เปนสถาบันที่เคารพสักการะของปวงชนชาวไทยทุกคนที่ผูใดหรือใครจะมาลวงเกินพระราชอํานาจ

ไมได  

 3. ทรงปกครองประเทศชาติบานเมืองดวยหลักธรรม มีทศพิธราชธรรมปกครองประชาชนใหมี

ความสุข ทํานุบํารุงบานเมือง ศาสนา และสังคมมาจนถึงปจจุบัน  

 4. เปนศูนยรวมของความรักความสามัคคี รวมน้ําใจของคนไทยทั้งชาติใหเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 

ประพฤติตนเปนคนดี มีความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย  

 5. เปนผูแทนของประเทศในการเจริญสัมพันธไมตรีกับตางประเทศ  

 6. เปนผูอนุรักษสืบทอดพระราชพิธีสําคัญของประเทศไทยใหถูกตองตามแบบแผนราชประเพณี และ

มีการบันทึกไวเปนแบบแผนมาจนถึงปจจุบัน  

 7. ทรงสงเสริมงานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชาติ  

 8. ทรงเปดความสัมพันธกับประเทศตะวันตก วางรากฐานในการยอมรับศิลปวัฒนธรรมแบบตะวันตก 

และปรับปรุงประเทศใหมีความเจริญกาวหนาแบบอารยประเทศใหชาวตางชาติเห็นวาไทยเปนประเทศที่ทันสมัย  
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 9. เปนผูนําในการปฏิรูปดานการเมืองการปกครอง ดานเศรษฐกิจ การคลังดานสังคม โดยเฉพาะการ

เลิกทาส เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ทรงปฏิรูปการศึกษาและสงเสริมใหราษฎรมีโอกาสเขารับ

การศึกษาอยางทั่วถึง  

 10. สรางความปรองดองของคนในชาติยามที่บานเมืองเกิดวิกฤตการณและไมมีผูใดสามารถแกปญหาได 

 11. พระราชทานแนวพระราชดําริเพื่อแกไขปญหาสําคัญของชาติ เชนพระราชดําริเรื่องเศรษฐกิจ

พอเพียง เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติตนคุณคาของความเปนชาติไทย 

 ประเทศไทยมีประวัติศาสตรอันยาวนาน การตั้งถิ่นฐานชุมชนของชนชาติในสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี 

และรัตนโกสินทร มีการสูรบ กอบกูอิสรภาพ การทํานุบํารุงศาสนาการเจริญสัมพันธไมตรี การคาขายกับ

ตางประเทศ กอใหเกิดอารยธรรมประเพณีตาง ๆ ขึ้นแลวสืบทอดผานชวงเวลาและยุคสมัยดังกลาว โดยมี

พระมหากษัตริยเปนผูนําในการปกครองสถาบันพระมหากษัตริยเปนศูนยรวมใจ บํารุงศาสนา สืบสานประเพณี

วัฒนธรรมอันดีงาม และยังเปนแบบอยางที่ดีงามเพื่อมุงสรางความเจริญ พัฒนาประชาราษฎรใหอยูดีมีสุข ยัง

ความภาคภูมิใจในความเปนชาติและคุณคาของความเปนชาติไทย ดังนี้  

 1. มีภาษาไทยเปนภาษาของตนเอง ทั้งภาษาเขียนและภาษาพูด  

 2. มีวัฒนธรรมประเพณีแตละภูมิภาคที่งดงามและโดดเดน  

 3. มีแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง เพื่อตอนรับนักทองเที่ยวทั่วโลก  

 4. ตําแหนงที่ตั้งของประเทศไทย มีการคมนาคมทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ ทําใหไดเปรียบใน

ดานการคา และติดตอธุรกิจกับตางประเทศ  

 5. มีประวัติศาสตร มีอารยธรรม มีขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม  

 6. ประเทศไทยไมเคยเปนเมืองขึ้นของประเทศใด  

 7. มีพระมหากษัตริยปกครองประเทศดวยทศพิธราชธรรม 11  

 นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีความนาภาคภูมิใจที่นับเปนประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใตที่รอดพนวิกฤตในสมัยการลาเมืองขึ้นของชาติตะวันตก ไมตองตกเปนเมืองขึ้นของชาติมหาอํานาจ แมวา

ตองผานเหตุการณความสูญเสียไปบาง แตก็สามารถรักษาเอกราชของชาติไวได ความเปนประเทศไทยจึงเปน

บทเรียนที่ทรงคุณคา ซึ่งคนไทยทุกคนควรศึกษาและทราบถึงความเปนมาของตน เพื่อเขาใจในสิ่งดี ๆ ของตน

ที่แมแตชาวตางชาติสวนใหญยังยอมรับในสิ่งที่ดี อันเปนมรดกของคนไทย เราจึงควรเรียนรูและชวยกันสืบสาน

หรือนําเรื่องเหลานั้นบอกเลาและสืบสานใหคนรุนหลังสืบไป 

 คนเชื้อสายจีนในไทยความหมายของชาติพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ไดให

ความหมายของชาติไววากลุมชนที่มีความรูสึกในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ประวัติศาสตร ความเปนมาของ

ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมเดียวกัน หรืออยูในปกครองของรัฐบาลเดียวกันนอกจากนี้ ยังหมายถึง 

แผนดินที่มีประชาชนยึดครอง มีอาณาเขตที่แนนอน มีการปกครองเปนสัดสวน มีผูนําเปนผูปกครองประเทศ

และประชาชนทั้งมวล ดวยกฎหมายที่ประชาชนในชาติกําหนดขึ้น เชน ประเทศไทยมีการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ มีวัฒนธรรม และ

จารีตประเพณีเปนเอกลักษณประจําชาติของตนเอง สืบทอดจากบรรพบุรุษเปนเวลายาวนาน ผูที่มีความรัก
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ชาติจะชวยกันปกปองรักษาชาติไมใหศัตรูมารุกรานหรือทําลาย เพื่อใหลูกหลานไดอยูอาศัยตอไปภาพเขียน

ประกอบโคลงภาพพระราชพงศาวดารเรื่อง สงครามยุทธหัตถีระหวางสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับมหา

อุปราชแหงกรุงหงสาวดีเขียนขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  

 ความหมายของศาสนาศาสนา ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 

หมายถึง ลัทธิความเชื่อของมนุษยอันมีหลัก คือ แสดงกําเนิดและความสิ้นสุดของโลก อันเปนไปในฝายปรมัตถ

ประการหนึ่ง แสดงหลักธรรมเกี่ยวกับบุญบาปอันเปนไปในฝายศีลธรรมประการหนึ่ง พรอมทั้งลัทธิ พิธีที่

กระทํา ตามความเห็นหรือตามคํา สั่งสอนในความเชื่อถือนั้น ๆนอกจากนี้ ศาสนา หมายถึง คําสอนของพระ

ศาสดาแตละพระองค ศาสนาทุกศาสนามีไวเพื่อใหมนุษยละชั่วประพฤติดี ผูที่นับถือศาสนาจะเปนผูนําคําสอน

ของแตละศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจํา วัน ละความชั่ว ท ความดีและทําจิตใจใหสะอาดปราศจาก

ความเศราหมอง คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง สวนผูที่ไมนําคําสอนของศาสนาไปประพฤติปฏิบัติจะ

เปนผูที่มีกิเลส ปลอยใหความโลภ ความโกรธ ความหลงมาครอบงาจิตใจ  

 ความหมายของพระมหากษัตริยตามความหมายของพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 

หมายถึงราชา พระเจาแผนดิน คนในวรรณะที่ 2 แหงสังคมฮินดู ซึ่งมี 4 วรรณะ ไดแก วรรณะพราหมณ

วรรณะกษัตริย วรรณะแพศย และวรรณะศูทรพระมหากษัตริย หมายถึง พระเจาแผนดินผูเปนประมุขของ

ประเทศ มีหนาที่ปกครองประชาชนพลเมืองในประเทศนั้น ใหอยูดีมีสุขตามกฎหมาย ตามครรลองธรรม จารีต

ประเพณีวัฒนธรรมของชาตินั้น ๆสังคมอิสลาม  สมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจาในพระบรมราชจักรีวงศ 

 ความสําคัญของสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยการศึกษาวิชาประวัติศาสตรเปนสิ่ง

จํา เปนที่บุคคลนั้นตองทราบและมีความเขาใจประวัติความเปนมาหรือวิวัฒนาการของสังคมของตนเองในเรือ่ง

เหตุการณหรือปรากฎการณที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของมนุษยชาติในอดีต อันจะเปนบทเรียนหรือแนวทางใน

การแกปญหาที่เกิดข้ึนในปจจุบันและเตรียมพรอมสําหรับอนาคตการเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทย ทําใหเรา

ทราบวาแผนดินไทยที่เราอาศัยอยูนั้นเปนแผนดินที่ประเสริฐที่สุดที่มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เปน

ศูนยรวมดวงใจของคนในชาติคุณคาความสําคัญของชาติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

(รัชกาลที่ 9) พระองคไดใหคําจํากัดความของชาติไววา “การที่จะเปนชาติได ตองมีองคประกอบ 2 สิ่ง ไดแก 

คนและแผนดิน ถาขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเปนชาติไมได เชน ถาแผนดินใดไมมีคนอาศัยอยู จะจัดวาเปนที่รกราง 

แตหากมีแตคนไมมีผืนแผนดินจะเรียกวาผูอพยพหรือชนกลุมนอยที่มาอาศัยแผนดินผูอื่นกับชนตางเผาหรอืเชือ้

ชาติอื่นที่มีจํานวนมากกวา”  

 ความสําคัญของสถาบันชาติ  

 1. เปนที่อยูอาศัยของผูคนในชาติน้ัน ๆ  

 2. มีประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดจากรุนสูรุน ศิลปะแขนงตาง ๆที่แสดงถึงความเปนตัวตน

และความเปนไทย  

 3. มีภาษา มีขนบธรรมเนียม อันเปนเอกลักษณรวมถึงวิถีชีวิตที่แสดงถึงความเปนชาติ  

 4. มีประวัติศาสตร อารยธรรม มีบันทึกเรื่องราวความเปนมาของคนในชาติจากอดีตถึงปจจุบันที่แสดง

ถึงความเปนชาติ  
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 5. คนในชาติมีความภาคภูมิใจ ประพฤติตนอยูในจารีตอันดีงาม และมีความสุขสงบเกิดขึ้นในชาติ

บานเมืองความสําคัญของสถาบันศาสนาศาสนาเปนสถาบันที่สําคัญของคนในชาติ ไมวาศาสนาใด ลวนแตมี

ลักษณะรวมที่สําคัญ คือ สอนใหคนเปนคนดี มีศีลธรรมประจําใจ อยูในสังคมไดอยางมีความสุข อีกทั้งยังเปนที่

ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และมีหลักในการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง และปลอดภัย ดังนั้น ศาสนาจึงเปนเรื่องที่เกี่ยวของ

กับชีวิตของมนุษย  

 ความสําคัญของศาสนา ไดแก  

 1. ศาสนามีคําสั่งสอนใหมนุษยประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกตอง เปนประโยชนตอตนเอง สังคมและ

ประเทศชาติ  

 2. ศาสนาเปนที่เกิดแหงศีลธรรม จรรยา และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามเปนเครื่องประกอบให

เกิดความสามัคคี มีเอกลักษณ อารยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามเปนของตนเอง  

 3. ศาสนาเปนเครื่องบําบัดทุกข และบํารุงสุขใหแกมนุษย ทั้งทางรางกายและจิตใจ ทําใหมีความสงบ

สุขในชีวิต  

 4. ศาสนาชวยใหชีวิตครอบครัวอบอุน เปนพลังใหมนุษยสามารถเผชิญชีวิตดวยความกลาหาญ  

 5. ศาสนาชวยยกระดับจิตใจใหเปนผูควรแกการเคารพนับถือ ชวยสรางจิตสานึกในคุณคาของความ

เปนมนุษยในสังคม  

 6. ศาสนาชวยสรางมนุษยสัมพันธอันดีตอกัน ชวยขจัดชองวางทางสังคม สรางความไววางใจซึ่งกัน

และกันใหเกิดขึ้น เปนรากฐานแหงความสามัคคี รวมแรงรวมใจกันพัฒนาชุมชน และสรางความสงบสุข ความ

มั่นคงใหแกชุมชน  

 7. ศาสนาชวยใหคนในชาติมีความสามัคคีปรองดอง ความสุขสงบและสันติสุขของชีวิต คือ หมดทุกข

โดยสิ้นเชิงได 

 8. ศาสนาเปนมรดกล้ําคาของมนุษยชาติ เปนความหวังและวิถีทางสุดทายในการอยูรอดของมวล

มนุษยชาติ 

 9 ประโยชนของศาสนาเมื่อมนุษยไดนําหลักศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิตของตนอยางสม่ําเสมอ

แลวยอมกอใหเกิดประโยชนตอตนเอง และผูอื่น ดังนี้  

  1. ชวยทําใหคนมีจิตใจสูง มีหลักคิดวิเคราะหกอนตัดสินใจทําเรื่องที่ดีและไมดี  

  2. ชวยใหคนมีที่ยึดเหนี่ยว มีที่พึ่งทางใจ อันนําไปสูคุณธรรมจริยธรรม ชวยใหมีหลักในการ

ดําเนินชีวิต ใหมีความอดทนและความหวัง เกิดเสถียรภาพและความสงบสุขในสังคม  

  3. ชวยใหคนมีจิตใจสะอาด ไมกลาทําความชั่วทั้งในที่ลับและที่แจง  

  4. ชวยใหมนุษยที่ประพฤติตาม พนจากความทุกข ความเดือดรอน และชวยใหประสบความ

สงบสุขทางจิตใจอยางเปนลําดับขั้นตอนจนบรรลุเปาประสงคสูงสุดของชีวิต  

  5. ชวยใหมนุษยมีความสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ทําใหอยูรวมกันเปนหมูคณะไดอยางมี

ความสุขความสําคัญของพระมหากษัตริยไทยประเทศไทยมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของประเทศตลอด
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มา โดยเริ่มมีบันทึกในประวัติศาสตรมาตั้งแตสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร

จวบจนปจจุบัน พระมหากษัตริยของไทยไดทรงปกครองแผนดินดวยทศพิธราชธรรม  

 ดังนั้นพระมหากษัตริยจึงมีความสําคัญ ดังนี้  

 1. ไดทรงกอบกูเอกราชของชาติดวยความกลาหาญ และเสียสละ ใหเกิดการรวมชาติเปนปกแผนมา

จนถึงปจจุบัน อาทิ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬา

โลกมหาราช  

 2. เปนสถาบันที่เคารพสักการะของปวงชนชาวไทยทุกคนที่ผูใดหรือใครจะมาลวงเกินพระราชอํานาจ

ไมได  

 3. ทรงปกครองประเทศชาติบานเมืองดวยหลักธรรม มีทศพิธราชธรรมปกครองประชาชนใหมี

ความสุข ทํานุบํารุงบานเมือง ศาสนา และสังคมมาจนถึงปจจุบัน  

 4. เปนศูนยรวมของความรักความสามัคคี รวมน้ําใจของคนไทยทั้งชาติใหเปนนําหนึ่งใจเดียวกัน 

ประพฤติตนเปนคนดี มีความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย  

 5. เปนผูแทนของประเทศในการเจริญสัมพันธไมตรีกับตางประเทศ  

 6. เปนผูอนุรักษสืบทอดพระราชพิธีสําคัญของประเทศไทยใหถูกตองตามแบบแผนราชประเพณี และ

มีการบันทึกไวเปนแบบแผนมาจนถึงปจจุบัน  

 7. ทรงสงเสริมงานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชาติ  

 8. ทรงเปดความสัมพันธกับประเทศตะวันตก วางรากฐานในการยอมรับศิลปวัฒนธรรมแบบตะวันตก 

และปรับปรุงประเทศใหมีความเจริญกาวหนาแบบอารยประเทศใหชาวตางชาติเห็นวาไทยเปนประเทศที่

ทันสมัย  

 9. เปนผูนําในการปฏิรูปดานการเมืองการปกครอง ดานเศรษฐกิจ การคลังดานสังคม โดยเฉพาะการ

เลิกทาส เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ทรงปฏิรูปการศึกษาและสงเสริมใหราษฎรมีโอกาสเขารับ

การศึกษาอยางทั่วถึง  

 10. สรางความปรองดองของคนในชาติยามที่บานเมืองเกิดวิกฤตการณและไมมีผูใดสามารถแกปญหา

ได  

 11. พระราชทานแนวพระราชดาริเพื่อแกไขปญหาสําคัญของชาติ เชนพระราชดาริเรื่องเศรษฐกิจ

พอเพียง เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติตนคุณคาของความเปนชาติไทยประเทศไทยมี

ประวัติศาสตรอันยาวนาน การตั้งถิ่นฐานชุมชนของชนชาติในสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร มี

การสูรบ กอบกูอิสรภาพ การทํานุบํารุงศาสนาการเจริญสัมพันธไมตรี การคาขายกับตางประเทศ กอใหเกิด

อารยธรรมประเพณีตาง ๆ ขึ้นแลวสืบทอดผานชวงเวลาและยุคสมัยดังกลาว โดยมีพระมหากษัตริยเปนผูนําใน

การปกครองสถาบันพระมหากษัตริยเปนศูนยรวมใจ บํารุงศาสนาสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และยัง

เปนแบบอยางที่ดีงามเพื่อมุงสรางความเจริญ พัฒนาประชาราษฎรใหอยูดีมีสุข ยังความภาคภูมิใจในความเปน

ชาติและคุณคาของความเปนชาติไทย ดังนี้  

 1. มีภาษาไทยเปนภาษาของตนเอง ทั้งภาษาเขียนและภาษาพูด  
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 2. มีวัฒนธรรมประเพณีแตละภูมิภาคที่งดงามและโดดเดน  

 3. มีแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง เพื่อตอนรับนักทองเที่ยวทั่วโลก  

 4. ตําแหนงที่ตั้งของประเทศไทย มีการคมนาคมทางบก ทางน้ํา และทางอากาศทําใหไดเปรียบในดาน

การคา และติดตอธุรกิจกับตางประเทศ  

 5. มีประวัติศาสตร มีอารยธรรม มีขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม  

 6. ประเทศไทยไมเคยเปนเมืองขึ้นของประเทศใด  

 7. มีพระมหากษัตริยปกครองประเทศดวยทศพิธราชธรรม 11  

 นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีความนาภาคภูมิใจที่นับเปนประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใตที่รอดพนวิกฤตในสมัยการลาเมืองขึ้นของชาติตะวันตก ไมตองตกเปนเมืองขึ้นของชาติมหาอํานาจ แมวา

ตองผานเหตุการณความสูญเสียไปบาง แตก็สามารถรักษาเอกราชของชาติไวได ความเปนประเทศไทยจึงเปน

บทเรียนที่ทรงคุณคา ซึ่งคนไทยทุกคนควรศึกษาและทราบถึงความเปนมาของตน เพื่อเขาใจในสิ่งดี ๆ ของตน

ที่แมแตชาวตางชาติสวนใหญยังยอมรับในสิ่งที่ดี อันเปนมรดกของคนไทย เราจึงควรเรียนรูและชวยกันสืบสาน

หรือนําเรื่องเหลานั้นบอกเลาและสืบสานใหคนรุนหลังสืบไป 
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ใบงาน 

จงตอบคําถามตอไปนี้  

1. อธิบายความหมายของคําตอไปนี้ชาต ิ

ชาติ............................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................…………………………………………………………..…… 

ศาสนา .......................................................................................................................................................... 

…...........................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

พระมหากษัตริย…………........................................................................................................................................ 

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

..............................................................................................................................................................................  

2. อธิบายความสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย มาอยางละ 3 ขอ 

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

3. อธิบายความภาคภูมิใจในความเปนคนไทย มาไมนอยกวา 3 ขอ 

..............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

 



155 
 

 

ใบงานที่ 2 

คําชี้แจง   ใหทําเครื่องหมาย/ หนาขอหากเห็นวาถูกตอง และทําเครื่องหมาย   `X 

หนาขอหากเห็นวาไมถูกตอง 

 ...... 1. ประเทศไทยในปจจุบันมีรองรอยของการอยูอาศัยมายาวนาน และมีพัฒนาการ 

เปนบานเมืองมาจนถึงทุกวันนี้ 

 ...... 2. ผูที่อยูอาศัยในประเทศไทย มาจากหลายเชื้อชาติ ทั้งผูอาศัยอยูเดิมและผูอพยพเขามา 

เปนระยะเวลายาวนาน 

...... 3. ประเทศไทยมีภูมิศาสตรที่ตั้งอยูในทวีปอินโดนีเซีย มีพื้นที่ติดมหาสมุทรอินเดีย 

........ 4. ทําเลที่ตั้งของประเทศไทย มีการติดตอคาขายแลกเปลี่ยนและรับอารยธรรมของชาติตาง ๆที่

เดินทางเขามาเปนเวลานาน . 

....... 5. ราชธานีของประเทศไทยแหงแรก คือ กรุงรัตนโกสินทร 

...... 6. การสืบสานความเปนมาที่ทําใหเราเรียนรูเรื่องประวัติความเปนมาของชาติไทย จากรุน 

หนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง ผานสิ่งที่เรียกวา “ภูมิปญญา”  

...... 7. ผูที่ไดชื่อวาเปน “คนไทย” ปจจุบันสืบเชื้อสายมาจากหลายเชื้อชาติ ผสมผสาน 

มาอยางยาวนาน ทั้งเชื้อชาติมอญ ลาว เขมร อินเดีย เปอรเซีย จีน บางก็มีเชื้อชาติ 

ทางตะวันตกเชน อังกฤษ โปรตุเกส และอื่น ๆ 

 ...... 8. อัตลักษณ หรือลักษณะเฉพาะของคนไทย คือ ภาษาไทย มีธงชาติไทยเปนสัญลักษณแสดงถึง

ความเปนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย เรียกวา ธงไตรรงค 

...... 9. กลุมคนไทยที่ไดกอตั้งบานเมือง ณ ดินแดนประเทศไทยในปจจุบัน มีความสัมพันธกับคนไทยใน

มณฑลตาง ๆ ของประเทศลาว กัมพูชา พมา . 

..... 10. การรวบรวมแผนดินไทยใหเปนปกแผนมาจนถึงปจจุบัน พระมหากษัตริยไทยทุกพระองคและ

บรรพบุรุษของประเทศไทย มีความกลาหาญ เสียสละชีวิตเพื่อปกปองผืนแผนดินมาใหลูกหลานไดมี

ชาติบานเมืองมาจนถึงปจจุบัน 
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ใบงาน 

แบบทดสอบกอนเรียนใหผูเรียนทําเครื่องหมาย × หนาขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 

 1. ขอใดไมใชองคประกอบของความเปนชาติ 

 ก. แผนดิน ข. ประชาชนค.   ความเจริญรุงเรือง ง. ขนบธรรมเนียมประเพณี 

2. ขอใดเกี่ยวของกับหลักและแนวทางประพฤติตนในการดําเนินชีวิตที่ถูกตองที่สุด 

 ก. ชาติ ข. ศาสนา  ค. ประเทศไทย  ง. พระมหากษัตริย 

3. ขอใดไมใชบทบาทหนาที่ของพระมหากษัตริยไทยในปจจบุัน 

 ก. บรหิารงานราชการแผนดิน  

 ข. เปนศูนยรวมใจของคนไทยทั้งชาต ิ

 ค.ใหการชวยเหลือราษฎรเมื่อเกิดภัยพิบัติตางๆ 

 ง. ทํานุบํารงุบานเมือง ศาสนา และเจรญิสมัพันธไมตรีกบัตางประเทศ  

4. ขอใดเปนที่ตั้งของประเทศไทยในปจจุบันตามสภาพภูมิศาสตร 

 ก.เอเชียกลาง ข.เอเชียตะวันออก ค.เอเชียตะวันตกเฉียงใต ง.เอเชียตะวันออกเฉียงใต  

5.ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับการนับถือศาสนาของประเทศไทย 

 ก. คนไทยทุกคนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา 

 ข. พระมหากษัตริยทรงเปนองคอัครศาสนูปถัมภกของทุกศาสนา 

 ค. รัฐบาลมีหนาที่ชวยใหเกิดความเขาใจกันระหวางศาสนาตาง ๆ 

 ง. บุคคลตางดาวเมื่อเขามาสูประเทศไทยตองเปลี่ยนศาสนาทุกคน 

6. ขอใดไมใชพระนามของพระมหากษัตริยของกรุงสุโขทัย 

 ก. พอขุนผาเมือง   ข. พอขุนบานเมือง ค. พอขุนรามคําแหง ง. พอขุนศรีอินทราทิตย 

7. ใครเปนกษัตริยพระองคแรกของกรุงสุโขทัย 

 ก. พอขุนรามคําแหง ข. พอขุนผาเมือง ค. พอขุนบานเมือง ง. พอขุนศรีอินทราทิตย 

 8. ขอใดไมใชพระราชกรณียกิจในสมัยพอขุนรามคําแหง 

 ก. นิพนธไตรภูมิพระรวง    ข. ทรงประดิษฐอักษรไทย 

 ค. ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับจีน  ง. การปกครองแบบพอกับลูก 

 9. ขอใดคือกษัตริยพระองคแรกของกรุงรัตนโกสินทร 

 ก. พระเจาตากสินมหาราช ข. พระนเรศวรมหาราช 

 ค. พระนารายณมหาราช   ง. พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 

10.ขอใดมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริยเปนประมุข 

 ก. รัชกาลที่ 4 ข. รัชกาลที่ 5 ค. รัชกาลที่ 6 ง. รัชกาลที่ 7 
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11.ในสมัยใดประเพณีลอยกระทงเกิดข้ึนเปนครั้งแรก 

 ก. กรุงศรีอยุธยา ข. กรุงสุโขทัย ค. กรุงธนบุรี ง. กรุงรัตนโกสินทร 

12.ใครเปนผูนิพนธไตรภูมิพระรวง 

 ก. พญาลิไท ข. พอขุนผาเมือง ค. พอขุนศรีอินทราทิตย ง. พอขุนรามคําแหงมหาราช 

13. ประเพณีกินสี่ถวย ใชเลี้ยงในพิธีอะไร 

 ก. งานข้ึนบานใหม ข. งานแตงงาน ค. งานบวช ง. งานศพ 

14.ขอใดไมใชการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

 ก. ปฏิบัติตามกฎหมาย 

 ข. ปฏิบัติตามระเบียบของสังคม 

 ค. มีทักษะในการอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ 

 ง. มีเสรีอยางไรของเขต 

15. พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย มีกี่หมวด อะไรบาง 

 ก. 1 หมวด คือ หมวดพระพุทธชินราช 

 ข. 2 หมวด คือ หมวดพระพุทธชินราช หมวดใหญ 

 ค. 3 หมวด คือ หมวดพระพุทธชินราช หมวดใหญ หมวดเบ็ดเตล็ด 

 ง. 4 หมวด คือ หมวดใหญ หมวดกําแพงเพชร หมวดพระพุทธชินราช หมวดเบ็ดเตล็ด 

 16.จังหวัดใดคือเมืองละโว 

 ก. อยุธยา ข. สุพรรณบุรี ค. ลพบุรี ง. อางทอง 

 17.ขอใดมีประโยชนนอยที่สุดในการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการชลประทาน 

 ก. การทดน้ํา           ข. การสงน้ํา                ค. การระบายน้ํา ง. การปองกันโรค 

 18.ขอใดไมใชประโยชนของการชลประทาน 

 ก. เปนเสนทางคมนาคม   ข. บรรเทาการเกิดอุทกภัย 

 ค. ขยายเมืองใหกวางขวาง ง. กักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร 

19.ขอใดไมใชวัตถุประสงคหลักของการชลประทานสมัยสุโขทัย 

 ก. การชลประทานเพื่อการอุปโภคบริโภค 

 ข. การชลประทานเพื่อการทองเที่ยว 

 ค. การชลประทานแบบเหมืองฝาย 

 ง. การชลประทานเพื่อการเกษตร 

20.ขอใดมีความหมายไมถูกตอง 

 ก. โซก – น้ําตก          ข. ตระพัง – สระ     ค. สรีดภงส– เขื่อน    ง. ตระพังโพย – บอนา 
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 21.ขอใดเปนธนาคารแหงแรกของประเทศไทย 

 ก. กรุงไทย    ข. ออมสิน     ค. กสิกรไทย     ง. ไทยพาณิชย 

22. สมัยใดมีการออกกฎหมายภาคบังคับใหคนไทยทุกคนตองเขารับการศึกษา 

  ก. สมัยรัชกาลที่ 4 ข. สมัยรัชกาลที่ 5 ค. สมัยรัชกาลที่ 6 ง. สมัยรัชกาลที่ 7  

23. “วันภาษาไทยแหงชาติ” ตรงกับขอใด 

 ก. 29 มิถุนายน ข. 29 กรกฎาคม  ค. 29 สิงหาคม  ง. 29 กันยายน 

 24. ใครเปนผูทรงประดิษฐอักษร “ลายสือไทย”  

 ก. พอขุนศรีอินทราทิตย  ข. พอขุนรามคําแหง ค. พอขุนผาเมือง  ง. พอขุนบานเมือง 

25. ประโยชนสูงสุดในการเรียนประวัติศาสตรคือขอใด 

 ก. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเรื่องราวอดีตสูปจจุบัน 

 ข. เพื่อคนควาขอมูลขอเท็จจริงที่เชื่อมโยงจากอดีตสูปจจุบัน 

 ค. เพื่อตระหนักและเห็นคุณคาของมรดกทางวัฒนธรรม 

 ง. เพื่อนําบทเรียนทางประวัติศาสตรมาทบทวนเปนแนวทางในการแกปญหาปจจุบันและอนาคต 

26. ขอใดเปนหัวใจสําคัญของทุกศาสนา 

 ก. ละชั่วประพฤติดี   ข. ขจัดความโลภ โกรธ หลง 

 ค. ทําจิตใจใหสะอาดบริสุทธิ์ ง. แสดงกําเนิดและสิ้นสุดของโลก 

27. ขอใดไมใชแหลงน้ําที่สําคัญสําหรับการทําการเกษตรของสมัยสุโขทัย 

 ก. ลําน้ําปง ข. ลําน้ําวัง ค. ลําน้ํายม ง. ลําน้ํานาน 

28. ขอใดเปนมรดกทางวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย 

 ก. เครื่องเบญจรงค ข. เครื่องสังคโลก  ค. เครื่องไทยธรรม ง. เครื่องคาวหวาน 

29. ขอใดไมใชการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม 

 ก. การแตงกายชุดไทยไปงานเลี้ยง  ข. การฟง พูด อาน เขียน ภาษาไทย 

 ค. การชมศิลปะพื้นบานของไทย  ง. การรับประทานอาหารบุฟเฟต 

30. ขอใดเปนหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย 

 ก. ศิลาจารึก ข. สมุดขอย ค. ใบลาน ง. จดหมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 



159 
 

 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 

 

1. ค            11. ข          21. ง 

2.  ข           12. ก          22. ก 

3. ก            13.ข           23.`ข 

4. ง            14. ง           24.ข 

5. ง            15. ง           25.ง 

6. ก            16. ค          26.ก 

7.  ง           17.ง            27.ข 

8. ก            18. ค          28.ข 

9. ง            19. ข          29.ง 

10. ง            20. ก          30.ก 
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บันทึกหลังการสอน 

ครั้งที่ .............. วันที่....... เดือน ................ พ.ศ.............. 

กิจกรรมการเรียนรู 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

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

สภาพปญหาและอุปสรรค 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

แนวทางการแกไขปญหา 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

ลงชื่อ.............................................................ผูบันทึก 

(............................................................) 

ตําแหนง........................................................... 

ขอคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

ลงชื่อ.................................................... 

(นางจริาภรณ อุทัยศร)ี 

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอคีรีรฐันิคม 

วันที่....... เดือน ................ พ.ศ.............. 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 ครั้งท่ี15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 
 

 

แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู สาระการพฒันาสงัคมชุมชน รายวิชาประวัติศาสตรชาติไทย รหสัวิชา สค12024 

ระดับ ประถมศึกษา จํานวน 2 หนวยกิต 

เรื่อง พระมหากษัตริยไทยและบรรพบุรุษในสมัยสุโขทัย 

ครั้งที ่
วัน/เดือน/

ป 
หัวเรื่อง/ตัวช้ีวัด เนื้อหาสาระการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู 

การวัดและ

ประเมินผล 

15 

 

 1.บอกชื่อ

พระมหากษัตริยไทยใน

สมัยสุโขทัย 

2.บอกพระราชประวัติ

และพระกรณียกิจที่

สําคัญของ

พระมหากษัตริยไทยใน

สมัยสุโขทัย 

2.1 พอขุนศรีอินทราทิตย 

2.2 พอขุนรามคําแหง

มหาราช 

2.3 พระมหาธรรมราชที่ 

1(พญาลิไท) 

3.บอกวีรกรรมของบรรพ

บุรุษสมัยสุโขทัย 

1.พระมหากษัตริยไทยใน

สมัยสุโขทัย 

2.พระราชประวัติและพระ

ราชกรณียกิจที่สําคัญของ

พระมหากษัตริย 

สมัยสุโขทัย 

2.1 พอขุนศรีอินทราทิตย 

2 . 2พ อขุ น ร ามคํ า แห ง

มหาราช 

2.3 พระมหาธรรมราชที่ 1 

(พญาลิไท) 

 

 

ขั้นที่ 1 กําหนดสภาพปญหา 

ครูและผูเรียนรวมกันสนทนาและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประวัต ิ

พระมหากษัตริยไทยในสมัยสุโขทัย 

ขั้นที่ 2 แสวงหาความรู 

1. ใหผูเรียนศึกษาใบความรูเรื่อง

พระมหากษัตริยไทยในสมัยสุโขทัย 

2. ใหผูเรียนศึกษาจากสื่อวีดีทัศนเรื่อง 

เพิ่มเตมิ 

3. ใหนักศึกษาแตละกลุม ออกมานําเสนอ

หนาชั้นเรียน พรอมเปดโอกาสใหสมาชิก

กลุมอื่นไดแลกเปลี่ยนความรู 

4. ครูและนักศึกษาสรุปบทเรียนรวมกัน 

5. ครูมอบหมายงานใหนักศึกษาทํา

กิจกรรมทายเรื่อง (ใบงานที่ 1) 
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ครั้งที ่
วัน/เดือน/

ป 
หัวเรื่อง/ตัวช้ีวัด 

เนื้อหาสาระการ

เรียนรู 
การจัดกระบวนการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู 

การวัดและ

ประเมินผล 

    ขั้นที่ 3 การปฏิบัตินําไปใช    

นักศึกษาเลาเรื่องประวัติศาสตรชาติไทยได

อยางถูกตองตามยุคสมัย  

ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู 

1.สังเกตพฤติกรรม 

2.การอภิปรายหนาช้ันเรียน 

3.เลาเรื่องประวัติศาสตรชาติไทยไดอยาง

ถูกตองตามยุคสมัย 
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ใบความรูที1่ 

 

 พระมหากษัตริยไทยในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริยไทยแหงอาณาจักรสุโขทัย ทุกพระองคเปนกษัตริย

ราชวงศพระรวง มีจํานวน 9 พระองค ดังนี้ลําดับที่ พระนาม ปที่ขึ้นครองราชย ปที่สิ้นสุดรัชสมัย 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 พอขุนศรีอินทราทิตย พอขุนบานเมือง พอขุนรามคําแหงมหาราช พญาเลอไท พญางั่วนําถม พระมหา

ธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท)พระมหาธรรมราชาที่ 2 พระมหาธรรมราชาที่ 3 (พญาไสลือไทย)พระมหาธรรมราชา

ที่ 4 (พญาบานเมืององคที่ 2) พ.ศ. 1792 ไมปรากฏพ.ศ. 1822 พ.ศ. 1841 พ.ศ. 1866 พ.ศ. 1890 พ.ศ. 1911 

พ.ศ. 1942 พ.ศ. 1962 ไมปรากฏพ.ศ. 1822 พ.ศ. 1841 พ.ศ. 1866 พ.ศ. 1890 พ.ศ. 1911 พ.ศ. 1942 พ.ศ. 

1962 พ.ศ. 1981  

 1. พอขุนศรีอินทราทิตยเปนผูกอตั้งตนราชวงศพระรวง ที่ปลดแอกอํานาจจากอาณาจักรขอม และได

สถาปนาอาณาจักรสุโขทัยขึ้นในป พ.ศ. 1792 พอขุนศรีอินทราทิตยมีเชื้อสายที่มาอยางไรไมเปนที่ปรากฎชัด 

ในประวัติศาสตรหรือพงศาวดารตาง ๆ มักกลาวถึงแตเพียงวาพระองคเปนเจาเมืองบางยางมากอน และเปน

พระสหายกับพอขุนผาเมืองเจาเมืองราด  

 2. พอขุนบานเมือง พระราชกรณียกิจไมคอยปรากฏ ทราบจากการตีความในศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 

1 วาเปนสมัยรวบรวมเมืองของชาวไทยเขามารวมกับสุโขทัยโดยพระอนุชา คือ พอขุนรามคําแหงเปนกําลัง

สําคัญ แตยังมิไดขยายอาณาเขตไปยังดินแดนของชนชาติอื่น ชวงรัชกาลนี้สั้นมาก จึงมิไดฟนฟูทางดานศาสนา 

ประชาชนนับถือลัทธิผีสางเทวดากับพุทธศาสนานิกายมหายานแบบขอมที่ครองเมืองลพบุรี  

 3. พอขุนรามคําแหงมหาราช ขึ้นครองราชยเปนยุคที่สุโขทัยเจริญรุงเรืองมากทั้งทางการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม โดยเฉพาะการประดิษฐอักษรไทยในปพ.ศ. 1826 ดัดแปลงมาจาก

อักษรขอม เปนการแสวงหาวิธีการที่จะทําใหไดมาซึ่งเอกลักษณของชาวไทย เพื่อใหแตกตางไปจากขอม ซึ่งมี

อิทธิพลครอบงําขณะนั้น รวมทั้งรูปแบบสถาปตยกรรม ขนบประเพณี และการปกครอง โดยเฉพาะการขยาย

พระราชอาณาเขตออกไปกวางขวาง ทรงใชพระราโชบายในการรวมเมืองตาง ๆ และใชรูปแบบการปกครอง

แบบพอปกครองลูก แบบกระจายอํานาจ และแบบที่คลายกับประชาธิปไตย  

 4. พญาเลอไท เปนโอรสของพอขุนรามคําแหงที่เปนอุปราชครองเมืองศรีสัชนาลัยและสงไปเปนทูต

เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับจีน เมื่อพระองคกลับจากภารกิจที่จีน ขึ้นเปนกษัตริยตามสิทธิ์ในการสืบทอด

ตําแหนง และเมื่อลวงมาถึงสมัยนี้ วัฒนธรรมตาง ๆ ไดเปลี่ยนไปมากโดยเฉพาะระบบการปกครองแบบใกลชิด

ประชาชน แบบพอกับลูกที่เคยวางไวในสมัยพอขุนรามคําแหง เริ่มหยอนยานลง พญาเลอไทจึงไมสามารถสาน

ตอความรุงเรืองของสุโขทัยได  

 5. พญางั่วนําถม เปนโอรสของพอขุนบานเมือง ขึ้นครองราชย เมื่อปพ.ศ. 1882 ไดแตงตั้งพญาลิไท 

ซึ่งเปนโอรสของพญาเลอไทไปเปนอุปราชครองเมืองศรีสัชนาลัยพญางั่วนําถมไมมีความสามารถในการปกครอง

เมือง เนื่องจากเมืองตาง ๆ ไดถอนตัวออกไปจากสุโขทัยเปนจํานวนมาก อํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ

เสื่อมลงเมื่อพญางั่วนําถมสวรรคตใน พ.ศ. 1890  
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 6. พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท) เปนกษัตริยที่ทรงพระปรีชาสามารถมากทรงมีนโยบายในการ

รักษาเสถียรภาพบานเมืองโดยใชศาสนาเปนสื่อ โปรดเกลาฯ ใหสรางพระพุทธรูปสําคัญขึ้น 4 องค คือ พระ

พุทธชินราช พระพุทธชินสีห พระศรีศาสดา และพระเหลือและทรงพระราชนิพนธไตรภูมิพระรวง พระองค

เสด็จออกผนวชเพื่อผอนคลายความตึงเครียดในสงคราม พระมหาธรรมราชาที่ 1 ยายไปประทับที่เมืองสอง

แคว เพื่อปองกันเขตแดนของสุโขทัยแกพระเจาฟางุม พระเจาอูทอง และยายเมืองสองแคว (พิษณุโลก) มาตั้งที่

ริมฝงแมน้ํานานเหนือตัวเมืองเดิมขึ้นมาประมาณ 10 กิโลเมตร เพราะชัยภูมิเหมาะสม ประทับอยูที่เมืองสอง

แคว 7 ป คือ ตั้งแต พ.ศ. 1905 ถึง พ.ศ. 1912 และไดสวรรคต ณ ที่แหงนั้น  

 7. พระมหาธรรมราชาที่  2 เปนโอรสของพญาลิไท ทรงเปนกษัตริยที่ ใฝในการทํานุบํารุง

พระพุทธศาสนา แตในชวงนี้อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา โดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว) 

กษัตริยอยุธยาในเวลานั้น พยายามรวบรวมเมืองตาง ๆ ไวในอํานาจไดนําทัพมาตีสุโขทัยหลายครั้ง เริ่มตั้งแต 

พ.ศ. 1914 จนถึง พ.ศ. 1921 พระมหาธรรมราชาที่ 2 36 ไมสามารถตานทานทัพอยุธยาได พระองคจึงขอยุติ

ศึกโดยยอมออนนอมตออยุธยา และเปนรัฐบรรณาการของอยุธยาต้ังแตปนั้น จึงนับเปนกษัตริยองคสุดทายของ

สุโขทัยในชวงที่มีเอกราชโดยสมบูรณ ในป พ.ศ. 1931 พระมหาธรรมราชาที่ 2 พยายามปลดแอกอํานาจจาก

อยุธยา สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ทราบขาววาพระมหาธรรมราชาที่ 2 คิดจะแข็งเมืองจึงนําทัพมาตีแต

ระหวางทางพระองคเกิดลมปวยและไดสวรรคตลง สงครามระหวางอาณาจักรสุโขทัยและอาณาจักรกรุงศรี

อยุธยาจึงไมเกิดขึ้น การปกครองบานเมืองสมัยนี้เปนความพยายาม รักษาสถานภาพเดิมไวใหมากที่สุด จนป 

พ.ศ. 1943 พระมหาธรรมราชาที่ 2 ไดสวรรคต พญาไสลือไทพระราชโอรสขึ้นครองราชยสมบัติตอมา  

 8. พระมหาธรรมราชาที่ 3 (พญาไสลือไท) ขึ้นเปนกษัตริยสุโขทัยตอจากพระมหาธรรมราชาที่ 2 ใน

สมัยของพระองค สุโขทัยไดกลายเปนรัฐกันชนใหระหวางอาณาจักรอยุธยากับลานนา ซึ่งตางฝายตางพยายาม

จะขยายอํานาจออกไปใหกวางขวางขึ้น ซึ่งสุโขทัยก็เลนบทรัฐกันชนไดดีในชวงเวลาหนึ่ง แตพระราชกรณียกิจ

ไมปรากฎหลักฐานมากนัก แตทรงสนพระทัยทางดานศาสนา ในป พ.ศ. 1962 พระองคไดเสด็จสวรรคต  

 9. พระมหาธรรมราชาที่ 4 (พญาบานเมืององคที่ 2) ทรงเปนพระราชโอรสของพระมหาธรรมราชาที่ 

3 หรืออีกพระนามหนึ่ง คือ บรมปาล กอนขึ้นครองราชยไดทําสงครามแยงชิงราชสมบัติกับพญารามคําแหง 

พระอนุชา กษัตริยอยุธยาในชวงเวลานั้นคือพระอินทราชา ไดเสด็จยกกองทัพมาที่เมืองพระบาง ทั้งสองพี่นอง

เกรงพระบารมีไดออกมาออนนอมและยินยอมใหพระอินทราชาเขามาแทรกแซง ในการไกลเกลี่ยครั้งนั้น ได

ทรงอภิเษกใหพญาบานเมืองขึ้นเปนกษัตริยเนื่องจากเปนเชษฐา ปกครองเมืองพิษณุโลกซึ่งเปนเมืองหลวงของ

อาณาจักรสุโขทัย สวนพญารามนั้นใหเปนอุปราชปกครองเมืองสุโขทัย และศรีสัชนาลัยซึ่งเปนเมืองหลวงรอง

เมื่อระงับการจลาจลเรียบรอย พระอินทราชาทรงสูขอพระราชธิดาของพญาไสลือไท ใหอภิเษกสมรสกับเจา

สามพระยา โอรสของพระองค นับเปนพระราโชบายในการปกครองหัวเมืองทางเหนือที่แยบยลของพระอนิทรา

ชา ซึ่งตอมาภายหลังที่พระโอรสประสูติเจาสามพระยาไดสงพระโอรสซึ่งมีเชื้อสายพระรวงขึ้นไปครองกรุง

สุโขทัย พญาบานเมืองปกครองอาณาจักรอยู 19 ป จึงไดสวรรคตลงในป พ.ศ. 1981 นับเปนกษัตริยราชวงศ

พระรวงที่ปกครองอาณาจักรสุโขทัย เปนองคสุดทาย 
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ใบความรูที่ 2 

                 พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สําคัญของพระมหากษัตริยสมัยสุโขทัยจากหลักศิลา

จารึกสุโขทัย หลักที่ 2 เปนที่มาของประวัติศาสตรสุโขทัยโดยกลาววา ดินแดนสุโขทัยและศรีสัชนาลัยนั้นมี

ชุมชนตั้งอยูเปนหลักแหลง เปนนครรัฐมีที่ตั้งศูนยอํานาจการปกครองที่ถาวร ศูนยอํานาจการปกครองที่เชลียง

และสุโขทัย ตั้งอยูบริเวณใกลวัดพระพายหลวงเมืองเกาสุโขทัย สวนที่ศรีสัชนาลัย นาจะอยูบริเวณวัดพระศรีรัต

นมหาธาตุ (วัดพระปรางค) ซึ่งนักประวัติศาสตรหลายคนมีมติวา มีผูนํากลุมมวลชนที่พูดภาษาไทยที่เปนผูนํา 

กลุมชนที่สุโขทัยราวพุทธศตวรรษที่ 18 เปนกษัตริยที่มีอํานาจแพรหลายออกไปจนเปนที่ยอมรับ ซึ่งมี

พระมหากษัตริยที่มีพระราชกรณียกิจที่สําคัญ ดังนี้  

 2.1 พอขุนศรีอินทราทิตยเปนองคปฐมกษัตริยแหงราชวงศพระรวง เดิมชื่อวาพอขุนบางกลางหาวเปน

พระสหายสนิทของพอขุนผาเมือง เจาเมืองราด ไดนํากลุมคนไทยยึดเมืองสุโขทัยจากขอมสบาดโขลญลําพง 

(พ.ศ. 1762 – 1781) พอขุนศรีอินทราทิตย ทรงจัดการปกครองบานเมือง ดังนี้  

 1) การจัดการทางสังคมวัฒนธรรม คนสุโขทัยยอมรับศาสนา วัฒนธรรมประเพณีบางอยางจาก

อาณาจักรขอม ทั้งลัทธิศาสนาพราหมณ และพุทธศาสนาลัทธิมหายาน เมื่อเปนอาณาจักรแลว รับลัทธิศาสนา

พุทธหินยาน และพระพุทธสิหิงคมาแผขยายใหทั่วราชอาณาจักร  

 2) การแผอาณาเขต และการสรางบานแปลงเมืองนับตั้งแตเริ่มอาณาจักรใหมของสุโขทัย ตามหลัก

ศิลาจารึก หลักที่ 1 กลาวไววามีการรบราแยงชิงผูคน และอํานาจกัน ในสมัยนั้น มีการขยายอาณาเขตโดยรวม

เมืองตาง ๆมาเขากับเมืองสุโขทัย ในสมัยขุนสามชน เจาเมืองฉอด ชนชาวไทยกลุมหนึ่งยกทัพมาตีเมืองตากซึ่ง

เปนเมืองขึ้นของสุโขทัย พอขุนรามคําแหงพระราชโอรสของพอขุนศรีอินทราทิตยไดทํายุทธหัตถีจนรบชนะ 

โดยมีหลักฐานนาเช่ือถือวาพอขุนศรีอินทราทิตยทรงเริ่มสรางกําแพงเมืองสุโขทัย ริมแมน้ําลําพัน ปจจุบันคือ      

ตําบลเมืองเกา อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย หางจากลําน้ํายม 12 กิโลเมตรอาณาจักรสุโขทัยทิศเหนือ 

จรดเมืองแพรทิศใต จรดเมืองนครสวรรคทิศตะวันตก จรดเมืองตากทิศตะวันออก จรดเมืองเพชรบูรณ พอขุน

รามคําแหงมหาราช เปนพระราชโอรสของพอขุนศรีอินทราทิตย พระนามเดิมวา ขุนรามราช เมื่อมีพระชนมายุ

ได 19 ป ไดชวยพระราชบิดาออกสูรบในการสงครามกับขุนสามชน เจาเมืองฉอด จนรบชนะ จึงไดพระนามวา 

“พระรามคําแหง” เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเปนรัชกาลที่ 3 แหงราชวงศพระรวง  

 ในป พ.ศ. 1822 ในรัชสมัยของพระองคบานเมืองมีความเจริญรุงเรืองแผขยายไปอยางกวางขวาง จน

ประชาชนไดรับความสุขที่เรียกวา “ไพรฟาหนาใส” ในสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช มีการปกครองแบบพอ

ปกครองลูก (ราชาธิปไตย)พระองคใชพระราชอํานาจดวยความเปนธรรม และใหเสรีภาพแกประชาชน แตก็

ทรงสอดสองความเปนอยูของราษฎร ใครทุกขรอนก็สามารถรองทุกขได โดยไดโปรดใหแขวนกระดิ่งไวที่ประตู

พระราชวัง ดังหลักศิลาจารึก หลักที่ 1 ที่วา “…ในปากประตูมีกระดิ่งแขวนไวหั้น ไพรฟาหนาปก กลางบาน

กลางเมือง มีถอยมีความ เจ็บทองของใจ มักจักกลาวเถิงเจาเถิงขุนบไรไปลั่นกระดิ่งอันทานแขวนไว พอขุน

รามคําแหงเจาเมืองไดยินเรียกเมื่อถาม สวนความแกมันดวยซื่อไพรในเมืองสุโขทัยนี้จึงชม” พระราชกรณียกิจ

ดานการเมืองการปกครอง  
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 1. ทรงทําสงครามขยายอาณาเขตออกไปอยางกวางขวางทิศเหนือ อาณาเขตถึงเมืองหลวงพระบาง 

เมืองแพร เมืองนาน เมืองปวทิศใต อาณาเขตถึงฝงทะเลสุดเขตมลายู โดยมีเมืองตาง ๆ คือเมืองคณฑีเมืองพระ

บาง เมืองแพรก เมืองสุพรรณบุรี (อูทอง)เมืองราชบุรีเมืองเพชรบุรี และเมืองนครศรีธรรมราชทิศตะวันออก 

อาณาเขตถึงเมืองเวียงจันทน และเมืองเวียงคําทิศตะวันตก อาณาเขตถึงเมืองฉอด และเมืองหงสาวดี  

 2. ทรงโปรดใหสรางพระแทนศิลาขึ้น เรียกวา “พระแทนมนังศิลาบาตร” ตั้งไวกลางดงตาล เพื่อให

พระภิกษุสงฆแสดงธรรมในวันธรรมสวนะ และทรงใชประทับวาราชการและอบรมสั่งสอนประชาราษฎรในวัน

ธรรมดาพระแทนที่ถูกทิ้งรางอยูหลายรอยป ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  

 เมื่อวันที่ 17 มกราคม ป พ.ศ. 2376 สมเด็จพระเจานองยาเธอเจาฟามงกุฎทรงผนวชไดเสด็จธุดงคไป

นมัสการเจดียสถานตาง ๆ แลวตรัสสั่งใหชะลอพระแทนมนังศิลาบาตรไปกอเปนแทนไวที่วัดราชาธิราช ซึ่ง

ตอมาพระองคทรงลาผนวช จึงโปรดใหชะลอไปไวที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามในปจจุบัน  

 3. ทรงโปรดใหสรางทํานบกักเก็บน้ําที่เรียกวา “สรีดภงส” โดยกอสรางทํานบเพื่อเก็บกักน้ํา โดยมีลํา

รางระบายน้ําสงเขาตัวเมือง เพื่อเก็บกักน้ําไวในสระน้ําใหญและเล็กหลายสระ โดยเฉพาะสระน้ําตามวัดวา

อารามตาง ๆ ซึ่งมีสระใหญหรือตระพังแทบทุกวัด  

 4. ทรงสงเสริมการคาขายดวยการไมเก็บภาษี ที่เรียกวา “จกอบ” (อานวา จัก – กอบ) จากหลักศิลา

จารึก หลักที่ 1 ที่วา "..เมื่อชั่วพอขุนรามคําแหง เมืองสุโขทัยนี้ดีในน้ํามีปลาในนามีขาว เจาเมืองบเอาจกอบ ใน

ไพร ลูทางเพื่อนจูงวัวไปคาขี่มาไปขาย ใครจักใครคาชางคา ใครจักใครคามา คา ใครจักใครคาเงินคาทอง คา…" 

จากขอความนี้แสดงถึงความอุดมสมบูรณของอาณาจักรสุโขทัยในดานการเกษตร ดานการคา  

 5. ทรงประดิษฐอักษรไทย เรียกวา “ลายสือไทย” ทรงประดิษฐอักษรไทยไวในศิลาจารึก เมื่อป พ.ศ. 

1826 ซึ่งแตกอนน้ัน ชนชาติไทยเอาแบบของอักษรคฤณภของอินเดียมาใช ตอมาไดรับอิทธิพลมาจากอักษร

มอญและขอม จึงประดิษฐลายสือไทยขึ้น เพื่อกําจัดอิทธิพลวัฒนธรรมของขอม และสรางสรรคลักษณะ

เอกลักษณความเปนภาษาไทยใหโดดเดนขึ้น  

 6. ทรงเลื่อมใสและสงเสริมพระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท ลัทธิลังกาวงศ และทรงสถาปนา

พระพุทธศาสนาลังกาวงศเปนศาสนาประจําบานเมือง ทรงโปรดใหนิมนตพระสงฆลังกาวงศที่รอบรูพระ

ไตรปฏกมาจากเมืองนครศรีธรรมราช ตั้งเปนสังฆราช เพื่อสั่งสอนความรูทางธรรมแกประชาชนสุโขทัย ดัง

จารึกที่วา “คนในเมืองสุโขทัยนี้ มักทาน มักทรงศีล มักโอยทานพอขุนรามคําแหง เจาเมืองสุโขทัยนี้ทั้งชาวแม

ชาวเจา ทวยปวทวยนาง ลูกเจาลูกขุนทั้งหลาย ทั้งผูชายผูหญิง ฝูงทวยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงศีลเมื่อ

พรรษาทุกคน เมื่อออกพรรษากรานกฐิน เดือนหนึ่งจึงแลว เมื่อกรานกฐิน มีพนมเบี้ย มีพนมหมาก มีพนม

ดอกไมมีหมอนนั่งหมอนนอน บริพารกฐิน โอยทานแลปแลญิบลานไปสูดญัติกฐิน เถิงอรัญญิกพูน...” 

 7. ทรงโปรดใหจารึกเรื่องราวที่เกิดข้ึนในสมัยของพระองคในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 1 ระบุถึงอาณา

เขตของบานเมือง ไดแก “...มีเมืองกวางชางหลาย ปราบเบื้องตะวันออกรอดสรลวง สองแคว ลุมบาจาย สคา 

เทาฝงของเถิงเวียงจันทน เวียงคําเปนที่แลวเบื้องหัวนอนรอดคนทีพระบาง แพรก สุพรรณภูมิ ราชบุรี เพชรบุรี 

ศรีธรรมราช ฝงทะเลเปนที่แลวเบื้องตะวันตกรอดเมืองฉอด เมืองหงสาวดี สมุทรหาเปน แดนเบื้องตีนนอน 

รอดเมืองแพร เมืองมานเมืองนาน เมืองพลัว พนฝงของเมืองชวา...” ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับตางประเทศใน
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ดานการเมือง ศาสนา และการคาดังนี้ลังกา มีความสัมพันธในเรื่องศาสนา โดยรับเอาพระพุทธศาสนานิกายเถร

วาทแบบลังกาวงศมาถือปฏิบัติ หลังจากไดสงทูตไปพรอมกับทูตของนครศรีธรรมราช เพื่อขอพระศรีหลปฏิมา

หรือพระพุทธสิหิงคจากลังกามาสักการะบูชาที่กรุงสุโขทัยมอญ ในสมัยพอขุนรามคําแหงนี้ มีพระเจาฟารั่ว (มะ

กะโท) กษัตริยมอญไดเขามาสวามิภักดิ์ และยอมเปนประเทศราชจีน ในสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราชน้ัน ตรง

กับรัชสมัยของพระเจากุบไลขานหรือหงวนสีโจวฮองเต ไดสงทูตไปจีนเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับจีน ถึง 2 ครั้ง 

และไดทําถวยชามที่เรียกวา “เครื่องสังคโลก” จําหนายในสุโขทัย โดยต้ังเตาทําที่เมืองสุโขทัย และเมืองศรีสัช

นาลัยเตาที่ทําเครื่องสังคโลก เรียกวา “เตาทุเรียง” นับไดวาเปนอุตสาหกรรมที่สําคัญในสมัยกรุงสุโขทัย และ

สินคาที่ซื้อมาขายจากจีน ไดแก ผาไหมแพรพรรณ เครื่องถวยชาม นอกจากนี้ยังมีการหลอปนพระพุทธรูป 

เทวรูป การทําเครื่องทอง เครื่องเงิน เปนตน 2.3 พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท)เปนพระโอรสของพญา

เลอไทย ในสมัยพญางั่วนําถม ไดขึ้นครองราชย เมื่อปพ.ศ. 1882 ไดแตงตั้งพญาลิไทไปปกครองเมืองศรีสัชนา

ลัย ซึ่งเปนเมืองอุปราช ในป พ.ศ. 1890 เกิดการจลาจลสูรบแยงชิงราชสมบัติพญาลิไทยกทัพจากเมืองศรีสัช

นาลัยมายังเมืองสุโขทัยปราบดาภิเษกขึ้นเปนกษัตริยทรงพระนามวา พระมหาธรรมราชาที่ 1 พระองคนับเปน

กษัตริยที่มีพระปรีชาสามารถอยางมากเชนเดียวกับพอขุนรามคําแหง พระอัยกา แตเหตุการณบานเมืองไมเปด

โอกาสใหพระองคสามารถจะขยับขยายอํานาจใหอาณาจักรสุโขทัยกลับมาแผไพศาลดังเชนสมัยของพระอัยกา

ไดอีก พระองคจึงเลือกสรางความเจริญรุงเรืองทางดานพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ลัทธิลังกาวงศ แบบนคร

พัน (ใกลเมืองเมาะตะมะ) ไปยังดินแดนตาง ๆพระราชกรณียกิจที่สําคัญ มีดังนี้  

 1. ขยายอาณาเขต ทรงขยายอาณาเขตออกไปเกือบถึงครึ่งหนึ่งของสมัยพอขุนรามคําแหงไวดังนี้ทิศ

เหนือ อาณาเขตถึง เมืองแพร เมืองนาน เมืองปว เมืองหลวงพระบางทิศใต อาณาเขตถึง เมืองชากังราว เมือง

นครชุม เมืองบางพานเมืองพระบาง และเมืองปากยมทิศตะวันออก อาณาเขตถึง เมืองราด เมืองสรวงสองแคว 

เมืองลุมบาจายและเมืองสะคาทิศตะวันตก อาณาเขตถึง เมืองเชียงทอง  

 2. การปกครอง ทรงนําหลักทศพิธราชธรรมมาเปนหลักในการปกครองประชาชนการเรียกพระนาม

ของกษัตริยสุโขทัยจึงเปลี่ยนเปนมหาธรรมราชา  

 3. การทํานุบํารุงศาสนา ทรงออกผนวช 1 พรรษา ระหวางครองราชยและอาราธนาพระสังฆราชจาก

เมืองนครพันของมอญมาเปนอุปชฌาย ทรงสงพระสงฆไปเผยแผในลานนา ลานชาง นาน อยุธยา และทรง

สรางพระพุทธรูปทองคําหนักที่สุดในโลก ปจจุบันอยูวัดไตรมิตรวิทยาราม  

 4. การสรางวรรณกรรม ทรงมีความรูแตกฉานในพระไตรปฎกเปนอยางดีไดพระราชนิพนธเรื่องไตรภมูิ

พระรวง ใน พ.ศ. 1888 เปนวรรณกรรมเลมแรกของไทย  

 5. สงเสริมเศรษฐกิจ ทรงใหสรางทานบกั้นน้ํา ตั้งแตเมืองพิษณุโลกถึงเมืองสุโขทัย เพื่อนําไปใชในการ

เพาะปลูก  

 6. การปรับปรุงการเขียนหนังสือไทย ทรงปรับปรุงการเขียนสระจากที่วางสระไวแนวเดียวกับ

พยัญชนะตามแบบพอขุนรามคําแหงมหาราช มาเปนวางสระไวขางหนา ขางหลังขางบน และขางลางพยัญชนะ 

ลักษณะเดียวกับที่ใชอยูในปจจุบันกิจกรรมทายเรื่องที่ 2 พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สําคัญของ

พระมหากษัตริยสมัยสุโขทัย  
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วีรกรรมของบรรพบุรุษสมัยสุโขทัยพอขุนผาเมืองในพุทธศตวรรษที่ 18 กลุมชนสุโขทัยมีกษัตริยที่มีอํานาจ

แพรหลายออกไปจนเปนที่ยอมรับ กษัตริยขอมจึงยอมยกธิดาใหอภิเษกกับพระราชโอรสของพอขุนศรีนาวน 

ถมเจาเมืองเชลียง ซึ่งมีพระโอรส 2 องค ไดแก พอขุนผาเมือง และพระยาค าแหงพระรามเมื่อสิ้นรัชสมัยของ

พอขุนศรีนาวนาถม สุโขทัยเกิดความไมสงบ พอขุนผาเมืองไดอภิเษกกับเจาหญิงแหงอาณาจักรขอม ชื่อนางสุข

รมหาเทวี ไดมอบพระขรรคไชยศรี และเฉลิมพระนามวา “ศรีอินทรบดินทราทิตย” จากกษัตริยขอมใหกับพอ

ขุนบางกลางหาวพอขุนผาเมือง เปนบุคคลที่มีความสําคัญในการกอตั้งอาณาจักรสุโขทัยเปนผูพิชิตศึกรบชนะ

ขอมสบาดโขลญลําพง และยึดเมืองไวใหกอนที่พอขุนบางกลาวหาวจะนําทัพมาชวยปราบปราม แทนที่

พระองคจะใชสิทธิ์เขาครอบครองสุโขทัย กลับยกใหพระสหายพรอมทั้งอภิเษกและมอบนาม “ศรีอินทรบดินท

ราทิตย” ใหดวย เมื่อมอบเมืองใหพระสหายแลวพอขุนผาเมืองยังคงชวยราชการที่สุโขทัย จนสถานการณปกติ 

จึงเดินทางกลับเมืองราดจากนั้นก็ไมปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับพอขุนผาเมืองอีกเลย 



170 
 

 

ใบงานที่ 1 

1.พระมหากษัตริยไทยในสมัยสุโขทัยใหผูเรียนบอกชื่อพระมหากษัตริยในสมัยสโุขทัยมาอยางนอย 5 พระองค 
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......................................................................................................................................................................... 
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ใบงานที่ 2 

1.พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สําคัญของพระมหากษัตริยสมัยสุโขทัยใหผูเรียนอธิบายประวัติ 

และพระราชกรณียกิจที่สําคัญของพระมหากษัตริยสมัยสุโขทัยมาอยางนอย 1 พระองค  
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....................................................................................................................................................................... 
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2. วีรกรรมของบรรพบุรุษสมัยสุโขทัยใหผูเรียนบอกความประทับใจในวีรกรรมของบรรพบรุษุสมยัสโุขทยัที่

มีคุณงามความดีที่สามารถนํา มาเปนแบบอยางในชีวิตของตนเองได 
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....................................................................................................................................................................... 
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บันทึกหลังการสอน 

ครั้งที่ ………….. วันที่……. เดอืน ……………. พ.ศ………….. 

กิจกรรมการเรียนรู 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

สภาพปญหาและอุปสรรค 

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

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

แนวทางการแกไขปญหา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

ขอเสนอแนะ 

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

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

 

 

ลงชื่อ…………………………………………………….ผูบันทึก 

                (………………..……………….…......…………) 

  ตําแหนง………………………………………………….. 

ขอคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา 

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

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

 

ลงชื่อ…................................................. 

             (นางจริาภรณ อุทัยศรี) 

           ผูอํานวยการ กศน.อําเภอคีรีรัฐนิคม 

           วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนการจัดกิจดรรม 

ครั้งท่ี 16 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูสาระการพัฒนาสังคมชุมชน รายวิชาประวัติศาสตรชาติไทย รหสัวิชา สค12024 

ระดับ ประถมศึกษา   จํานวน 2 หนวยกิต 

หัวเรื่อง เหตกุารณทางประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ป หัวเรื่อง/ตัวช้ีวัด เนื้อหาสาระการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู 
การวัดและ

ประเมินผล 

16  เหตุการณทาง

ประวัติศาสตรสมัย

สุโขทัย 

1.อธิบายวิธีบริหาร

จัดการน้ําสมัยสุโขทัย 

2.ยกตัวอยางการ

ประยุกตใชการอยูกบั

น้ําในสมัยโบราณกับ

ชีวิตประจําวัน 

1.ความเปนมาของประวัติศาสตร

การบริการจัดการน้ํา 

2.การอยูกบัน้ําสมัยโบราณ 

ขั้นที่ 1 กําหนดสภาพปญหา 

ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน

ความรูเดิมเรื่องความเปนมาของชน

ชาติไทยและพระปรีชาสามารถของ

พระมหากษัตริย 

   ครูบอกขอบขายเนื้อหาวิชา

ประวัติศาสตรชาติไทยระดับ ม.ตน 

และกระบวนการเรียนรูรายวิชา 

ขั้นที่ 2 แสวงหาความรู 

1. ครูใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอน

เรียน เพือ่วัดความรูความสามารถกอน

เรียน 

2. ครูประกอบภาพ เหตุการณ 

ทางประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย 

แลวแจกใบความรู 

1.ใบความรู  

2.หนังสือแบบเรียน 

แหล งการ เ รี ยนรู /

สืบคนขอมูลเพิ่มเติม 

1.หองสมุดประชาชน 

2.กศน.ตําบล 

3.แหลงขอมูล

สารสนเทศ 

4.internet 

5.สื่อสิง่พิมพ 

โทรทัศน วิทยุ 

หนังสือวารสารตางๆ 

6.แหลงเรยีนรูชุมชน 

- การสังเกต 

- การซักถาม 

- การมีสวนรวม 

- การตรวจผลงาน 

- บันทึกการเรียนรู 
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ใบความรูที่ 1 

 ความเปนมาของประวัติศาสตรการบริหารจัดการน้ําสมัยสุโขทัย ตั้งเมืองในเขตพื้นที่ราบลุมแมน้ํา

เจาพระยาตอนบปรากฏแนวคูน้ําคันดินลอมรอบเปนกําแพงเมืองทั้ง 4 ดาน ขนาดกําแพงเมืองดานทิศเหนือ

และทิศใตยาวประมาณ 1,800 เมตร สวนดานทิศตะวันออกและทิศตะวันตก กวางประมาณ 1,600 เมตร 

พื้นที่ประมาณ 1,810 ไร เมืองสุโขทัยตั้งอยูที่ลาดเชิงเขา มีเขาประทักษอยูทางทิศใตและทิศตะวันตก ทาง

หนาที่เปนหลังคารับน้ํากอนจะไหลลงสูที่ลาดลงมาทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือสวนขอบเขตของพื้นที่ราบ

ลุมแมน้ําเจาพระยาทางดานทิศเหนือบริเวณน้ีจะปรากฏภูเขาเล็ก ๆ โผลขึ้นมา ไมสูงมากนัก เปนพื้นที่ราบกวาง

สม่ําเสมอตอเนื่องไปตลอด จนถึงดานทิศใตของพื้นที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยา ที่อยูทางภาคกลางของประเทศ

ไทย ดานทิศตะวันออก ซึ่งเปนที่ตั้งเมืองสุโขทัย และตอเนื่องไปสูพื้นที่ราบลุมแมน้ํายมที่อยูหางออกไปราว 12 

กิโลเมตร ดานทิศเหนือและทิศตะวันออกของเมือง เปนที่ลุมต่ํากวาเมืองไดใชเปนที่ทําไร ทําสวน และทํานา 

จึงมีผูคนอาศัยอยูหนาแนนมากกวาดานทิศตะวันตกและทิศใต เปนพื้นที่ลาดเชิงเขา มีคลองแมลําพันซึ่งเกิด

จากภูเขาในเขตเมืองลําปางไหลมารวมกับลําน้ํายมที่ทาธานี ผานแนวกําแพงเบื้องตะวันออก  แมวาลําน้ํายมจะ

เปนลําน้ําที่มีความสําคัญตอเมืองสุโขทัยและเมืองอื่น ๆที่ใกลเคียง นาจะเลือกเปนที่ตั้งของเมือง แตผูที่สราง

ชุมชนสมัยสุโขทัยก็ไมไดเลือกเชนนั้นเพราะเหตุผลวา พื้นที่ลาดของภูเขาที่มีความสูงพอดีกับขอบอางที่เปนที่

ลุมแบบรูปพัดเชิงเขาไดชัยภูมิที่เหมาะกวาการที่จะไปตั้งเมืองอยูในอางที่เปนที่ลุมต่ําทําใหน้ําทวมถงึตลอดเวลา

จนเปนทะเลหลวงในการเลือกที่ตั้งเมืองที่หางไกลจากลําน้ําเชนนี้ไมไดเปนอุปสรรคตอการใชเสนทางคมนาคม

จากเมืองไปสูเสนทางสัญจรใหญ เพราะทางดานตะวันออกของชุมชนมีลําน้ําลําพันไหลเลียบมาตามไหลตะพัก

ของเขาประทักษไปลงสูลําน้ํายม ที่สามารถใชเปนเสนทางคมนาคมไดดี และยังมีสายน้ําอื่นที่ไหลลงมากจาก

เทือกเขาตางๆ ทางดานทิศตะวันตก ผานที่ราบซึ่งใชเปนที่การเกษตรไปสูลําน้ํายม ทั้งยังสามารถใชเปน

เสนทางสัญจรและขนสงไปสูลําน้ําใหญไดเชนกันจากการเลือกที่ตั้งของเมืองสุโขทัยบนช้ันเชิงลาดของภูเขาที่มี

ฐานตัวเมืองเปนดินภูเขาที่มีความแข็งและรวนมาก ไมสามารถกักเก็บน้ําไวใชเพาะปลูกได เปนเหตุอยางหนึ่งที่

ทําใหแหลงน้ําใตดินภายในบริเวณเมืองต่ํากวา 5 เมตรจากผิวดิน นอกจากจะไดรับพัฒนาการนําน้ํามาใชดวย

วิธีอื่น ไดแก การสรางสรีดภงส (สรีดภงส อานวา สะ-หรีด-พง เปนคํานามแปลวา เขื่อน หรือ อางเก็บน้ํา 

ทํานบ) และฝายกั้นน้ําเพื่อใชในการเกษตรกรรม สวนพื้นที่สรางเมืองหรือชุมชนเหมาะแกการตั้งชุมชน เพราะ

เมืองสุโขทัยไดแยกเอาพื้นที่ทานา ทําไร ออกไปอยูในสวนอื่น จากที่ตั้งของเมืองซึ่งใชเปนศูนยกลางของการ

ปกครองและที่อยูอาศัยตลอดจนการประกอบกิจกรรมทางดานการศาสนาและคาขายในสมัยสุโขทยัมกีารเลอืก

ทําเลที่ตั้งบานเรือน ที่อยูอาศัย การเลือกภูมิประเทศจะอยูใกลลําน้ํา สะทอนใหเห็นวาคนสุโขทัยมีแนวคิดเปน

อยางเดียวกัน แสดงใหเห็นถึงภูมิรูในเรื่องระบบชลประทานแบบเหมืองฝายซึ่งสรางขึ้นเพื่อเปนการปองกันน้ํา

ทวม กั้นเก็บน้ําไวใชในการเกษตร รวมทั้งเปนแนวปองกันภัยสงครามที่คุนเคยสืบตอกันมานาน จึงเกิดเปนภูมิ

ปญญาในการบริหารจัดการสรางบานแปลงเมืองสมัยโบราณ จะตั้งอยูใกลกับแหลงน้ํา เพื่อใชในการอุปโภค

บริโภคของชาวบานชาวเมือง แตขึ้นอยูกับวาแหลงน้ํานั้นเปนแหลงน้ําแบบใดแหลงน้ํานิ่ง เชน หนอง บึง 

ทะเลสาบ สระน้ํา หรือ ตระพัง (ตระพัง หมายถึงแอง บอ หนอง กระพัง ตระพัง หรือ สะพัง เรียกบอที่เกิดขึ้น

เอง หรือสระน้ําที่ขุดลงไปในพื้นดิน) บาราย คือ สระน้ําที่มีคันดินลอมรอบแหลงน้ําไหล หรือ อางเก็บน้ําที่สราง
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ขึ้น ประเภทลําน้ําหรือแมน้ํา  สมัยโบราณการเลือกพื้นที่ตั้งเมืองอยู ณ บริเวณใดนั้น จะตองพิจารณาจุดแข็ง

ทางภูมิศาสตรของพื้นที่เปนหลัก ประกอบดวย สภาพความอุดมสมบูรณของพื้นที่ การเปนชัยภูมิที่ดีในทาง

ทหาร และที่สําคัญ บานเมืองตองมีความปลอดภัยจากน้ําทวมในฤดูน้ําหลากและไมขาดแคลนน้ําใชอุปโภค

บริโภคในฤดูแลง การเลือกหาพื้นที่ตั้งเมืองใหตรงตามลักษณะดังกลาว จะตองอาศัยภูมิความรูทางภูมิศาสตร

และความเขาใจที่ละเอียดทางดานระบบสังคมสมัยโบราณ จะเชื่อมโยงเปนระบบดวยการจัดความสัมพันธ

ระหวาง คน กับ ธรรมชาติและอํานาจเหนือธรรมชาติ เพราะการสรางบานแปลงเมืองถือเปนสัญลักษณแหง

ความมั่นคงของมนุษย ทั้งดานอํานาจการเมือง การปกครอง การคาขายแลกเปลี่ยน และการทํามาหากินหาก

จะยายไปสรางเมืองใหมที่ใดอีกก็เปนไปดวยเหตุภัยสงคราม หรือภัยธรรมชาติครั้งรุนแรงจนเมืองพังทลาย

เสียหายมากเทานั้นสวนการตั้งถิ่นฐานบานเรือนอยูเมืองสุโขทัยโบราณนั้น มักจะพบอยูบริเวณลําน้ําเล็ก ๆ 

และมีพื้นที่รับน้ําที่เปน หนอง บึง และเลี้ยงชีพดวยการเกษตรเปนหลัก ดังนั้นจึงมี 2 ปจจัย ในการเลือกตั้งถิ่น

ฐาน คือ  

 1. แหลงน้ํา คือ ปจจัยสําคัญที่สุดสําหรับการทําเกษตร โดยอาณาบริเวณสมัยสุโขทัยมีลําน้ําขนาด

ใหญผานถึง 3 สาย คือ ลําน้ําปง ลําน้ํายม ลําน้ํานาน โดยลําน้ําทั้ง 3 สายนี้ไหลลงไปรวมกันที่เมืองนครสวรรค 

ชวยใหเกิดความอุดมสมบูรณตอการเกษตร แตในฤดูแลงจะมีปญหาเพราะน้ํานอย สวนในหนานํ้าหลากจะไหล

ลนตลิ่งในปริมาณสูง ทําใหสองฟากของแมน้ําที่เหมาะแกการเกษตรกรรมไมสามารถเพาะปลูกได  

 2. สภาพพื้นที่ดิน คือ ปจจัยสําคัญรองลงมาจากสภาพพื้นที่น้ํา การตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณบน

พื้นที่รับน้ํา เชน ลําน้ําเล็ก ๆ หรือ หนอง บึง ธรรมชาติตามฤดูกาลกอใหเกิดพื้นที่ 3 ลักษณะ คือ พื้นที่ที่อยู

ระหวางเขาลงมาตามที่ราบลุมแมน้ํา พื้นที่บริเวณลุมน้ําใกลเคียงกัน และพื้นที่ราบลุมน้ํา เปนพื้นที่ที่เหมาะกับ

การทําการเกษตรมากที่สุด พื้นที่นี้ครอบคลุมบริเวณเมืองพิษณุโลกสมัยสุโขทัยบานเมืองมีความรมเย็น อุดม

สมบูรณดวยมีพื้นที่ในการทําการเกษตรและมีผลผลิตเพียงพอในการเลี้ยงประชาชนที่มีจํานวนไมมากนัก                   

มีระบบชลประทานแบบเหมือง ฝาย คันดิน ทํานบ เขื่อน นําน้ําเขาพื้นที่การเกษตร เพื่อใชอุปโภคบริโภค                 

สําหรับชาวบานชาวเมือง คือ  

 1. สรีดภงส1 (ทํานบพระรวง1) (สรีดภงส อานวา สะ-หรีด-พง เปนคํานามแปลวา เขื่อน หรือ อางเก็บ

น้ํา ทํานบ) สรีดภงสตั้งอยูหางตัวเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต พบแนวคันดินเชื่อมตอระหวางเขากิ่วอายมา

และเขาพระบาทใหญ มีการขุดดินจากดานในเพื่อนํามาปรับถมเปนคันดินกั้นน้ํา รับน้ําจากเทือกเขาประทักษ 

เขาคาย เขาเจดียงาม ที่เปนพื้นที่หลังคารับน้ํา ไหลลงมาเปนลําธาร หรือ โซก ตางๆ เชน โซกพระรวงลองพระ

ขรรคโซกเรือตามอญ โซกอายกาย โซกน้ําดิบชะนาง โซกชมพู โซกพมาฝนหอก  

 2. สรีดภงส2 (ทํานบกั้นน้ําโคกมน) ต้ังอยูที่บานมนตคีรี หางจากก าแพงเมืองดานทิศใตไปตามแนว

คันดินกั้นน้ํา ประมาณ 7.6 กิโลเมตร จะไปบรรจบคันดินที่กันน้ําโคกมนที่กั้นเขานายา ตรงกลางทานบเจาะ

ขาดเปนชองระบาย กวางประมาณ 3 - 4 เมตร เพื่อระบายน้ําเปนแนวโคงโดยกั้นทางทิศตะวันออกเขานายา

และเขากุดยายชีคันดินหายไปตรงบริเวณเหมืองยายอึ่ง  
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 3. เหมืองยายอึ่ง เปนลําธารขนาดใหญ รับน้ําจากลําธารเล็ก ๆ 12 สาย ที่ไหลมาจากเทือกเขาโปง

สะเดา เขาคุยบุนนาคและเขาอีลม น้ําจากเหมืองยายอึ่งจะไหลเลียบลําธารเขาออมออกไปในที่ราบลุมผานหนา

ผาเขาแดง ซึ่งจากเขาแดงจะมีลําธารอีกสาย คือ น้ําโคก หรือบอน้ําผุด  

 4. ทอปูพระญารวง รับน้ําจากแมน้ําปง เขามาเลี้ยงทุงนา อําเภอพรานกระตาย (จังหวัดกําแพงเพชร) 

และอําเภอคีรีมาศ อําเภอกงไกรลาศ (จังหวัดสุโขทัย)  

 5. น้ําโคก ปรากฏอยูในศิลาจารึกหลักที่ 1 ที่กลาววา “เบื้องหัวนอน มีปามวงปาขาม มีน้ําโคก                     

มีพระขพุงผี นํ้าโคกหรือบอน้ําผุด ตั้งอยูถัดลงมาทางทิศใตของเหมืองยายอึ่งเปนแหลงน้ําที่ไหลมาจากใตดิน                     

ทําใหเกิดลําธารไหลไปรวมกับเหมืองยายอึ่ง กอนไหลไปรวมกันที่สรีดภงส 2 (ทํานบกั้นน้ําโคกมน) เมื่อปริมาณ

น้ํามีมากเกินไป ทางหนึ่งจะระบายออกที่ปากทอกลางทํานบอีกทางหนึ่งจะไหลออกไปตามเหมืองยายอึ่ง ไป

บรรจบกับทํานบกั้นน้ํา เพื่อใชในการเกษตรกรรมตามชุมชนริมถนนพระรวง  

 6. ทรากน้ําตกที่เกิดจากเทือกเขาประทักษที่สําคัญมี2 แหง คือ 6.1 โซกเปด (ธารน้ํา) เปนแหลงตนน้ํา

ที่มีน้ําซึมผานทรายช้ืนเปยกไปตามแนวลําธาร ทรายที่อยูพื้นลําธารมีสีดําอมน้ําตาลคลายขี้เปดอยูทั่วไป อาจ

เกี่ยวกับที่มาของชื่อแหลงโดยชาวบานอาจเคยเรียกวา โซกขี้เปด แลวกรอนเหลือเพียง โซกเปด น้ําจากโซกเปด

นี้จะไหลไปสูทํานบกั้นน้ํา แลวระบายไหลออกไปรวมกับคลองยาง  โซกขี้เหล็ก (ธารน้ํา) ตั้งอยูทางดานใตของ

โซกเปด น้ําจากโซกขี้เหล็กจะไหลไปหาทํานบกั้นน้ํา และไหลไปรวมกับเหมืองยายอึ่งตอไป  

 ในสวนการทดน้ํามาใชในและนอกเมืองเกาสุโขทัย จะมีสระเก็บน้ํา ประมาณ 175 สระ มีทั้งแบบขุด

ลงไปในดิน และกรุผนังดวยอิฐหรือศิลาแลง บอที่ลึกที่สุดอยูบริเวณดานหลังอนุสาวรียพอขุนรามคําแหง

มหาราช มีคลองสงน้ําจากบริเวณเมืองชั้นในทางทิศเหนือของวัดมหาธาตุ สงน้ําจากตระพังตระกวน (บอน้ํา) 

ขามมายังตระพังสอ (บอน้ํา) โดยคูเมืองและกําแพงเมืองสุโขทัยวางตัวเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา มีคันดินเปนกํา 

แพง 3 ช้ัน และคูน้ํา 3 ชั้นทาหนาที่เปนแนวปองกันขาศึกและเปนคันบังคับน้ํามาใชประโยชน โดยเปนน้ําที่

ไหลมาจากคลองเสาหอดานทิศตะวันตกมายังบริเวณคูเมืองดานทิศตะวันตกเฉียงใต ซึ่งคงมีทอเชื่อมสูคูเมือง

ชั้นใน 
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ใบงาน 

1.เหตุการณทางประวัติศาสตรสมัยสโุขทัยกจิกรรมทายเรื่องที่ 1 ความเปนมาของประวัติศาสตรการบรหิาร

จัดการน้ําการตั้งถิ่นฐานบานเรือนสมัยสโุขทัยพิจารณาจากสิง่ใดเปนสําคัญ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

2 การอยูกับนาในสมัยโบราณอธิบายประโยชนของระบบชลประทาน (เหมือง ฝาย ทํานบ) ทีม่ีตอชาวสุโขทัย 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
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บันทึกหลังการสอน 

ครั้งที่ ………….. วันที่……. เดอืน ……………. พ.ศ………….. 

กิจกรรมการเรียนรู 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

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

………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

สภาพปญหาและอุปสรรค 

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

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

แนวทางการแกไขปญหา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

ขอเสนอแนะ 

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

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

 

ลงชื่อ…………………………………………………….ผูบันทึก 

                (………………..……………….…......…………) 

  ตําแหนง………………………………………………….. 

ขอคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา 

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

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

 

ลงชื่อ…................................................. 

             (นางจริาภรณ อุทัยศรี) 

           ผูอํานวยการ กศน.อําเภอคีรีรัฐนิคม 

           วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนกิจกรรมการเรียนรู 

ครั้งท่ี 17 
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ตารางวิเคราะหเน้ือหา 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 

ระดับประถมศึกษาภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2563 

สาระการพัฒนาสังคม รายวิชาลูกเสือ กศน.  รหัส สค 12025  จํานวน 2 หนวยกิต 

กศน.อําเภอคีรีรัฐนิคม  สํานักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎรธานี 

มาตรฐานการเรียนรู 

 1. มีความรู ความเขาใจ ตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร การเมือง การ ปกครอง

ในทองถิ่น  ประเทศ  และนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ เพื่อความมั่นคง ของชาติ 

 2. มีความรู ความเขาใจ เห็นคุณคา และสืบทอดศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีของทองถิ่นและประเทศไทย 

 3. มีความรู ความเขาใจ ดําเนินชีวิตามวิถีประชาธิปไตย กฎระเบียบเบื้องตน กฎระเบียบของชุมชน สังคม 

และประเทศ    

 4. มีความรู ความเขาใจหลักการพัฒนาชุมชน สังคม และวิเคราะหขอมูล ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว 

ชุมชน สังคม  

ที่ 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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ที่ 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. อธิบายประวัติผูใหกําเนิด

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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ที ่ 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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ที ่ ตัวชี้วัด เน้ือหา 

เน้ือหางาย 

ดวยตนเอง 

(กรต.) 

เน้ือหา 

ปานกลาง 

(พบกลุม) 

เน้ือหายาก 

นํามาสอน

เสริม (ส.ส.) 

หมายเหต ุ

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 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 
 

 

ที่ 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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แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาสาระการพัฒนาสังคมรายวิชาลูกเสือ กศน. รหัสวิชา สค 12025 

ระดับมัธยมศึกษาประถมศึกษา จํานวน 2 หนวยกิตหัว 

 เรื่องลูกเสือ กศน.กับการพัฒนา 

ครั้งท่ี  วัน เดือน ป ตัวชี้วัด เน้ือหา กิจกรรม แหลงเรียนรู 
การวัดและ 

ประเมินผล 

 

17 

 ลูกเสือกศน.กับการ
พัฒนา 
1.อธิบายสาระสําคัญ
ของการลูกเสือ 
2 อธิบาย
ความสําคัญของการ
ลูกเสือกบัการพัฒนา 

3 ยกตัวอยางความ

เปนพลเมืองดีของ

ลูกเสือ 

 

1.สาระสําคัญของการลูกเสือ 

   1.1. วัตถุประสงคของกาน

พัฒนาลกูเสือ 

   1.2 หลักการสําคัญของการ

ลูกเสือ 

2.ความสําคัญของการลกูเสือ

กับการพัฒนา 

  2.1 การพัฒนาตนเอง 

2.2.การพฒันาสมัพันธภาพ

ระหวางบุคคล 

2.3การพัฒนาสัมพันธภาพ

ภายในชุมชนและสังคม 

3.ความเปนพลเมอืงดีของ

ลูกเสือ 

ขั้นที่ ๑ กําหนดสภาพปญหา 

- ครูและผูเรียนรวมกันวิเคราะหปญหาและ ใหนักศึกษา ศึกษา
เรื่องลูกเสือ กศน.กับ การพัฒนา,วิธีการปฐมพยาบาลกรณีตางๆ
การวัดสัญญาณชีพ และการประเมิน 
เบื้องตน,วิธีการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน  
ขั้นที่ ๒  แสวงหาความรู 
- ผูเรียนศึกษาคนควาความรูดวยตนเอง จากแหลงเรียนรู/สือ่ 
เรื่องลูกเสือ กศน.กับ การพัฒนา,วิธีการปฐมพยาบาลกรณีตางๆ,
การวัดสัญญาณชีพ และการประเมินเบือ้งตน,วิธีการชวยชีวิตข้ัน
พื้นฐาน 
ขั้นที่ ๓ การปฏิบัตินําไปใช 

- ผูเรียนสรุป/ทํารายงาน/แบบบันทึกที่ไดมาจากการคนควาหา

ความรูดวยตนเองและนํามาแลกเปลี่ยนอภิปรายกบัเพือ่นได 

ขั้นที่ ๔การประเมินผลการเรียนรู 

-ครูประเมินผลการเรียนของผูเรียนจากการสรุป/ทํารายงาน/

แบบบันทึก  

-หองสมุด 
ประชาชน   

-ผูรู/ปราชญ  

-ภูมิปญญา 

ชาวบาน 

 -อินเตอรเนต  

-การสังเกต  

-การชักถาม 
 -การมสีวน 
รวม  
-การตรวจ 
รายงาน  
-บันทึกการ 

เรียนรู  
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ใบความรู 

 ความเปนมาของลูกเสือ กศน. การลูกเสือไทย ไดถือกําเนิดข้ึนโดยองคพระมหากษัตริยไทย และมี

ความเจริญ รุดหนาสืบมากกวา 307 ป อยางทรงคุณคาซึ่งเปนพระราชมรดกอันล้ําคายิ่งที่พระบาทสมเด็จ

พระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ไดพระราชทาน ปวงชนชาวไทย 

ตอมาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลง กรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 มีพระบรมราโชบายดาน

การศึกษากับความมั่นคงมีพระราชประสงค เห็นคนไทยมีวินัย รูหนาที่มีความรับผิดชอบ สรางวินัยโดย

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  

 ความสําคัญของลูกเสือ กศน. ลูกเสือ กศน. ยึดมั่นในอุดมการณรวมกัน มีวัตถุประสงค หลักการ 

วิธีการ การลูกเสือ เปนขบวนการเรียนรูรวมกันการฝกอบรมรวมกัน การชวยเหลือซึ่งกันและกัน ความพรอม

ในการประพฤติปฏิบัติตน ตามคติพจนของลูกเสือวิสามัญ“บริการ”   

บทบาทหนาที่ลูกเสือ กศน. 

 

บทบาทของลูกเสือ กศน. 

ที่มีตอสถาบันหลักของชาต ิ

ตัวอยางกิจกรรมที่เก่ียวของ 

ชาต ิ การเปนพลเมอืงดี การเสริมสรางคานิยม ความซื่อ   

ศาสนา การประพฤติปฏบิัติตนตามหลักศาสนา การไมลบ

หลูศาสนาหรือลทัธิความเชื่ออื่น 

พระมหากษัตริย การประพฤติปฏบิัติตนตามรอยพระยุคลบาท 
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ใบงานที่ 1 

 เรื่อง ลูกเสือ กศน.กับการพัฒนา 

 

1. อธิบายความเปนมาและความสาํคัญของลูกเสือ กศน.  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

2. บทบาทและหนาที่ของลูกเสือทีมีตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม   

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
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ใบงานที่ 2 

 

1. คําชี้แจง ใหผูเรียนยกตัวอยางกจิกรรมของลกูเสือ กศน. กับการพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคมลงใน 

ตารางตอไปนี ้

ลูกเสือ กศน. กับการพัฒนา กิจกรรมที่คาดวาจะพัฒนา 

ตนเอง 

 

 

 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

ครอบครัว 

 

 

 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

ชุมชนและสังคม 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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2. คําชี้แจง ใหผูเรียนยกตัวอยางกจิกรรมเกี่ยวกบับทบาทหนาที่ของลกูเสือ กศน. ที่มีตอตนเองครอบครัว 

ชุมชนและสังคมลงในตารางตอไปนี ้

 

บทบาทหนาที่ของลูกเสือ กศน.   ยกตัวอยางที่เก่ียวของ 

ที่มีตอตนเอง 

 

 

 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

ที่มีตอครอบครัว 

 

 

 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

ที่มีตอชุมชนและสังคม 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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บันทึกหลังการสอน 

 

ครั้งท่ี …………..  วันที่…….  เดือน ……………. พ.ศ………….. 

 

กิจกรรมการเรียนรู  

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
สภาพปญหาและอุปสรรค  

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
แนวทางการแกไขปญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
ขอเสนอแนะ  

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

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

       

ลงชื่อ…………………………………………………….ผูบันทึก 

(………………..……………….…......…………)                                           

 ตําแหนง………………………………………………….. 

ขอคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา 

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

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

    ลงชื่อ….................................................  

                                      (นางจริาภรณ  อุทัยศร)ี 

                                        ผูอํานวยการ กศน.อําเภอคีรีรัฐนิคม 

       วันที่…….  เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ครั้งท่ี 18 
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แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาสาระการพัฒนาสังคม  รายวิชาลูกเสือ  กศน. รหัสวิชา สค12025 

ระดับประถมศึกษา จํานวน 2 หนวยกิต 

เรื่อง การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 
 

ครั้งที่ 
วัน เดือน ป  ตัวชี้วัด เน้ือหา กิจกรรม แหลงเรียนรู  

การวัดและ 

ประเมินผล  

 18  การเขียนโครงการเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคม  
1.อธิบายความหมาย 
ความสําคัญ ของโครงการ  

2.อธิบายลักษณะของโครงการ 

3.อธิบายองคประกอบของ

โครงการ 

4.เขียนโครงการตามขั้นตอน

การเขียนโครงการ 

5.อธิบายข้ันตอนการ

ดําเนินงานตามโครงการ 

6.อภิปรายและสรุปรายงานผล

การดําเนินงานโครงการเพื่อ

การนําเสนอ 

1.โครงการเพือ่พัฒนาชุมชน
และสงัคม  

1.1 ความหมายของโครงการ 

1.2 ความสําคัญของ

โครงการ  

2.ลักษณะของโครงการ  

3.องคประกอบของโครงการ  

4.ขั้นตอนการเขียนโครงการ  

5.การดําเนินการตาม
โครงการ 
6. การสรุปรายงานผลการ 
ดําเนินงานโครงการเพื่อการ
นําเสนอ 
 

ขั้นที่ ๑ กําหนดสภาพปญหา 

- ครูและผูเรียนรวมกันวิเคราะหปญหาและ ใหนักศึกษา ศึกษาเรื่อง
การเขียนโครงการ เพื่อพฒันาชุมชนและสังคม,การบรรจุ เครื่องหลงั
สําหรับ,หลกัการของการอยู คายพักแรม,ชีวิตชาวคาย,วิธีการจัดการ 
คายพักแรม,การฝกปฏิบัตกิารเดินทางไกล อยูคายพักแรมและชีวิต
ชาวคาย 
ขั้นที่ ๒  แสวงหาความรู 
-ผูเรียนศึกษาคนควาความรูดวยตนเอง จากแหลงเรียนรู/สื่อเรื่อง
การเขียน โครงการเพื่อพฒันาชุมชนและสังคม,การ บรรจเุครื่อง
หลงัสําหรบั,หลักการของการอยูคายพกัแรม,ชีวิตชาวคาย,วิธีการ 
จัดการคายพักแรม,การฝกปฏบิัติการเดิน ทางไกลอยูคายพกัแรม
และชีวิตชาวคาย 
ขั้นที่ ๓ การปฏิบัตินำไปใช 
-ผูเรียนสรปุ/ทํารายงาน/แบบบันทึก ที่ ไดมาจากการคนควาหา
ความรูดวยตนเองและนํามาแลกเปลี่ยน อภิปรายกับเพื่อน ได  
 

-หองสมุด 
ประชาชน   

-ผูรู/ปราชญ 

-ภูมิปญญา 

ชาวบาน  

-อินเตอรเนต 

-การสังเกต  

-การชักถาม 
 -การมสีวน  
รวม  
-การตรวจ 
ผลงาน  

-บันทึกการ 

เรียนรู  
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 ขั้นที่ ๔ การประเมินผลการเรียนรู 
-ครูประเมินผลการเรียนของผูเรียนจาก การสรปุ/ทํารายงาน/แบบ
บันทึก 
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ใบความรู 

โครงการเพือ่พัฒนาชุมชนและสงัคม 

ความหมายและความสําคัญของโครงการ 

1.ความหมายของโครงการ 

 โครงการ หมายถึง กระบวนการทํางานที่ประกอบไปดวยหลาย ๆ กิจกรรมซึ่งมีการทําโครงการเปน

ตามขั้นตอน ความจําเปน มีการกําหนดวัตถุประสงค มีเปาหมาย ระยะเวลาสถานที่ วิธีดําเนินการ งบประมาณ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ รวมทั้งการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ 

2. ความสําคัญของโครงการ มีดงันี ้

 2.1 ชวยใหการดําเนินการสอดคลองกับนโยบาย หรือความตองการของผูรับผิดชอบหรือหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

 2.2 ชวยใหการดําเนินงานนั้นมีทิศทางที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 

 2.3 ชวยช้ีใหเห็นถึงสภาพปญหาของชุมชนที่จําเปนตองใหบริการ 

  2.4 ชวยใหการปฏิบัติงาน สามารถดําเนินงานไดตามตามแผนงาน 

 2.5 ชวยใหแผนงานมีความชัดเจน โดยคณะกรรมการ หรือบุคคลที่เกี่ยวของมีความเขาใจและรับรู

สภาพปญหารวมกัน 

 2.6 ชวยใหแผนงานมีทรัพยากรใชเพียงพอ เหมาะสําหรับการปฏิบัติงานจริงเพราะโครงการมี

รายละเอียดเพียงพอ 

 2.7 ชวยลดความขัดแยง และขจัดความซ้ําซอนในหนาที่รับผิดชอบของกลุมบุคคล

หนวยงาน เพราะโครงการจะมีผูรับผิดชอบเปนการเฉพาะ 

 2.8 เสริมสรางความเขาใจอันดีและรับผิดชอบรวมกัน ตามความรูความสามารถของแตละบุคคล 

 2.9 สรางความมั่นคงใหกับแผนงาน และผูรับผิดชอบมีความมั่นใจในการทํางานมากขึ้น 

 2.10 ชวยใหงานดําเนินการไปสูเปาหมายไดเร็วขึ้น 
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ใบงาน 

คําชี้แจง ขั้นตอนการเขียนโครงการใหผูเรียนดําเนินการ ดังน้ี 

1. ใหผูเรียนโยงเสนขั้นตอนการเขียนโครงการกับความหมายของขั้นตอนที่กําหนด 

 1. ชื่อโครงการ     ก. แสดงยอดรวมคาใชจาย 

 2.หลักการและเหตุผล     ข. ผูที่ทําโครงการ 

 3. วัตถุประสงค     ค. เหมาะสม ชัดเจน ดึงดูดความสนใจ 

           เฉพาะเจาะจง 

 4. วิธีดําเนินการ     ง. ปญหา ความจําเปน 

 5. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ   จ. การติดตามดูแลหลังจากดําเนิน  

           โครงการแลว 

 6. งบประมาณ     ฉ. ความตองการทีจ่ะกระทาํสิง่ใดสิ่งหนีหนึง่ 

 7. ผูรับผิดชอบโครงการ     ช. แสดงขั้นตอนภารกิจที่จะตองทํา 

 8. ผลที่คาดวาจะไดรบั     ซ. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากความ 

             สําเร็จเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 9. การประเมินผลโครงการ    ฌ. การระบเุวลาทีเ่ริม่ตนและสิ้นสุดโครงการ 
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2. คําชี้แจง ใหผูเรียนฝกปฏิบัติเขียนโครงการ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม และนําสูการปฏิบัต ิ

ตามโครงการ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. คําชี้แจง ใหผูเรียนสรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการเพื่อการนําเสนอ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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บันทึกหลังการสอน 

 

ครั้งท่ี …………..  วันที่…….  เดือน ……………. พ.ศ………….. 

 

กิจกรรมการเรียนรู  

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

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

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

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

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 
แนวทางการแกไขปญหา 

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

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 
ขอเสนอแนะ  

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

 

ลงชื่อ…………………………………………………….ผูบันทึก 

             (………………..……………….…......…………)    

                               ตําแหนง………………………………………………….. 

ขอคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา  

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

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

 

ลงชื่อ…................................................. 

(นางจริาภรณ  อุทัยศร)ี 

                ผูอํานวยการ กศน.อําเภอคีรีรัฐนิคม 

 

วันที่…….  เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนการจัดการเรียนรู 

ครั้งท่ี 19 
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แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาสาระการพัฒนาสังคม  รายวิชาลูกเสือ  กศน. รหัสวิชา สค12025 

ระดับประถมศึกษา จํานวน 2 หนวยกิต 

เรื่อง การเดินทางไกล 

ครั้งท่ี 
วัน เดือน ป ตัวชี้วัด เน้ือหา กิจกรรม แหลงเรียนรู 

การวัดและ 

ประเมินผล 

19  การฝกปฏิบัติการเดินทางไกลอยู คาย
พักแรมและชีวิตชาวคาย  
1. วางแผนและปฏิบัตกิิจกรรม เดิน
ทางไกลอยูคายพกัแรม และ ชีวิตชาว
คายทุกกิจกรรม  

2. ใชชีวิตชาวคายรวมกับผูอื่นใน คายพัก

แรมไดอยางสนุกสนานและ มีความสุข  

3.อธิบายความหมายวัตถุประสงคและ
หลักการของการอยูคายพักแรม   

4.อธิบายและยกตัวอยางชีวิตชาวคาย 

5.อธิบายและสาธิตวิธีการจัดการคาย

พักแรม 

1.การเดินทางไกล 

  1.1.ความหมายของ

การเดินทางไกล 

1.2 วัตถุประสงคของ

การเดินทางไกล 

1.3หลักการของการ
เดินทางไกล 

1.4 การบรรจุเครื่อง

หลังสําหรับการเดิน

ทางไกล 

 

ขั้นที่ 1 กำหนดสภาพปญหา 

ครูและผูเรียนรวมกันวเิคราะหปญหาและ ใหนักศึกษา ศึกษา

เรื่องการเขียนโครงการ เพื่อพฒันาชุมชนและสงัคม,การบรรจุ 

เครื่องหลังสําหรับ,หลกัการของการอยู คายพักแรม,ชีวิตชาว

คาย,วิธีการจัดการ คายพักแรม,การฝกปฏิบัติการเดินทางไกล 

อยูคายพักแรมและชีวิตชาวคาย 

ขั้นที่ 2  แสวงหาความรู 

-ผูเรียนศึกษาคนควาความรูดวยตนเอง จากแหลงเรียนรู/สื่อ

เรื่องการเขียน โครงการเพื่อพฒันาชุมชนและสงัคม,การ 

บรรจเุครื่องหลังสําหรับ,หลกัการของการอยูคายพักแรม,ชีวิต

ชาวคาย,วิธีการ จัดการคายพักแรม,การฝกปฏบิัติการเดิน 

ทางไกลอยูคายพกัแรมและชีวิตชาวคาย 
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ครั้งท่ี 
วัน เดือน ป ตัวชี้วัด เน้ือหา กิจกรรม แหลงเรียนรู 

การวัดและ 

ประเมินผล 

    ขั้นท่ี 3 การปฏิบตัินำไปใช 
-ผูเรียนสรุป/ทํารายงาน/แบบบันทกึ ที่ ไดมาจากการ

คนควาหาความรูดวยตนเองและนํามาแลกเปลี่ยน 
อภิปรายกับเพื่อน ได  

ขั้นท่ี 4 การประเมินผลการเรียนรู 

-ครูประเมินผลการเรียนของผูเรียนจาก การสรุป/ทํา

รายงาน/แบบบันทกึ 
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ใบความรู 

การเดินทางไกล 

1. ความหมายของการเดินทางไกล 

 การเดินทางไกล หมายถึง การเดินทางของลูกเสือจากกองหรือกลุมลูกเสือเพื่อไปทํากิจกรรมที่ใดที่

หนึ่ง โดยมีผูกํากับและนายหมูลูกเสือเปนผูกําหนดรวมกัน เพื่อน าลูกเสือไปฝกทักษะวิชาการลูกเสือเพิม่เตมิให

รูจักการใชชีวิตกลางแจงและสัมผัสกับธรรมชาติอยางใกลชิด โดยลูกเสือไดใชความสามารถของตนเอง การเดิน

ทางไกลของลูกเสือสามารถเดินทางดวยเทา เรือ จักรยานสองลอ และรถยนต 

2. วัตถุประสงคของการเดินทางไกล มีดังนี้  

 1) เพื่อฝกความอดทน ความมีระเบียบวินัยและเสริมสรางสุขภาพอนามัยใหแกลูกเสือ  

 2) เพื่อใหลูกเสือมีเจตนารมณ เจตคติที่ดีรูจักชวยตนเองและรูจักทํางานรวมกับผูอื่น  

 3) เพื่อใหมีโอกาสปฏิบัติตามคติพจนของลูกเสือ และมีโอกาสบริการตอชุมชนที่ไปอยูคายพักแรม  

 4) เพื่อเปนการฝกและปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ 

3. หลักการของการเดินทางไกลการเดินทางไกล  

 ใชระบบหมู เพื่อฝกความอดทน ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย การชวยเหลือซึ่งกันและกันรูจัก

การระมัดระวังตัวจากอุบัติเหตุขณะเดินทาง และการเตรียมตัวในการเดินทางในการใชชีวิตกลางแจง 

4. การบรรจุเครื่องหลังสําหรับการเดินทางไกล 

 เปนกิจกรรมหนึ่งของลูกเสือ ซึ่งลูกเสือจะตองมีการเตรียมการเรื่องเครื่องหลังใหพรอมเหมาะสมกับ

เดินทางไกลไปแรมคืนซึ่งอุปกรณที่จะจัดเตรียมคืออุปกรณเฉพาะบุคคลหรืออุปกรณประจําตัวที่จําเปนจะตอง

เตรียมพรอมกอนกําหนดเดินทางควรมีน้ําหนักไมมากนัก มีดังนี้ 

  4.1 เครื่องแตงกาย ไดแก เครื่องแบบลูกเสือและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบคือ หมวก ผาผูกคอ 

เสื้อ กางเกงหรือกระโปรง เข็มขัด ถุงเทา รองเทาหรือชุดลําลองหรือชุดสุภาพชุดกีฬา ชุดนอน 

 4.2 เครื่องใชประจําตัว ไดแก สบู แปรงสีฟน ยาสีฟน ผาเช็ดตัว ผาขาวมา ผาถุงไฟฉาย ขันน้ํา 

รองเทาแตะ จาน ชาม ชอน ยากันยุง ยาขัดโลหะ เชือก หรือยาง สําหรับผูกหรือรัดอุปกรณเล็ก ๆ นอย ๆ 

ถุงพลาสติก สําหรับใสเสื้อผาที่ใชแลวหรือเปยกชื้น  

 4.3 ยาประจําตัว หรืออุปกรณปฐมพยาบาล 

  4.4 อุปกรณประกอบการเรียนรู และการจดบันทึกกิจกรรม เชน สมุด ปากกาดินสอ แผนที่ เข็มทิศ 

 4.5 อุปกรณที่จําเปนตามฤดูกาล เชน เสื้อกันฝน เสื้อกันหนาว 

  4.6 อุปกรณเครื่องนอน เชน ผาหม ถุงนอน 

 4.7 อุปกรณที่ประจํากายลูกเสือ เชน ไมงาม กระติกน้ํา เชือกลูกเสือขอแนะนําในการบรรจุเครื่องหลัง

เครื่องหลัง คือ ถุงหรือกระเปาสําหรับใสสิ่งของตาง ๆ  และใชสะพายหลังเพื่อใหสามารถนําสิ่งของไปยังสถานที่

ตาง ๆ ไดอยางสะดวก เครื่องหลังจึงเปนสิ่งสําคัญ และมีความจําเปนมากสําหรับกิจกรรมการเดินทางไกล 

เพราะลูกเสือตองใชบรรจุอุปกรณประจําตัวอุปกรณประจําหมู ซึ่งตองนําไปใชในการอยูคายพักแรม การบรรจุ

สิ่งของลงในถุงเครื่องหลังหรือกระเปามีขอแนะนํา ดังนี้ 
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 1) ควรเลือกเครื่องหลังที่มีขนาดพอเหมาะไมเล็กหรือใหญจนเกินไป 

 2) ควรบรรจุสิ่งของที่มีน้ําหนักมากหรือสิ่งของที่ใชภายหลังไวขางลาง สวนสิ่งของที่ใชกอนหรือใช

รีบดวน เชน ไฟฉาย เสื้อกันฝน ไมขีดไฟ ฯ ใหไวขางบนสุดของเครื่องหลังซึ่งสามารถนําออกมาใชไดอยาง

สะดวก 

  3) ควรบรรจุสิ่งของนุม ๆ เชน ผาเช็ดตัว ผาหม เสื้อผาใสในเครื่องหลังตรงสวนที่จะสัมผัสกับหลังของ

ลูกเสือเพื่อจะไดไมเจ็บหลังขณะเดินทาง 

  4) สิ่งของบางประเภท เชน ยารักษาโรค ขาวสาร เปนตน ควรใสถุงผาหรือถุงพลาสติกกอน แลวจึง

บรรจุลงเครื่องหลัง 

  5) ในกรณีที่ถุงนอน และผาหมบรรจุเครื่องหลังไมได ใหผูกถุงนอนและผาหมนอนของลูกเสือไวนอก

เครื่องหลัง คลุมดวยพลาสติกใสเพื่อกันเปยกน้ํา 

  6) เครื่องหลังที่ลูกเสือนําไปตองไมหนักจนเกินไป เพราะถาหนักเกินไปจะทําใหลูกเสือเหนื่อยเร็ว              

น้ําหนักของเครื่องหลังควรหนักไมเกิน 1 ใน 5 ของน้ําหนักตัวลูกเสือ เชน ถาลูกเสือหนัก 50 กิโลกรัม เครื่อง

หลังควรหนักไมเกิน 10 กิโลกรัม เปนตน ปจจุบัน เครื่องหลังที่ใชบรรจุสิ่งของนั้นมีหลายชนิดแลวแตลูกเสือจะ

เลือกใช เชน กระเปา ยาม หรือเป ลูกเสือควรเลือกใชเครื่องหลังที่มีลักษณะคลายเป เพราะมีชองสําหรับบรรจุ

สิ่งของหลายประเภท 
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ใบงาน 

1. ใหผูเรียนระบุการเตรียมอุปกรณสวนตัว สําหรับการบรรจุเครื่องหลังในการเดินทางไกล ลงในตาราง

ตอไปน้ี 

 

ประเด็น  อุปกรณที่ตองเตรียม 

การเตรียมอปุกรณประจําตัว

สําหรับการบรรจุเครื่องหลงัในการ

เดินทางไกล 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

…..………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….. 
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บันทึกหลังการสอน 

ครั้งท่ี …………..  วันที่…….  เดือน ……………. พ.ศ………….. 

กิจกรรมการเรียนรู  

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...........  

สภาพปญหาและอุปสรรค  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 

แนวทางการแกไขปญหา 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 
ขอเสนอแนะ  

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

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

ลงชื่อ…………………………………………………….ผูบันทึก 

(………………..……………….…......…………)                                           

 ตําแหนง………………………………………………….. 

ขอคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา 

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

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

ลงชื่อ…................................................. 

(นางจริาภรณ  อุทัยศร)ี 

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอคีรีรฐันิคม 

วันที่…….  เดือน ……………. พ.ศ…… 
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การจัดกจิกรรมการเรียนรู 

ครั้งที่ 20 
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กําหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 

ระดับ ประถมศึกษา 

 

 

ครั้งท่ี วัน เดือน ป ตัวชี้วัด เน้ือหา กิจกรรม แหลงเรียนรู 
การวัดและ 

ประเมินผล 

20 

 

สอบวัดผลสัมฤทธ์ิปลายภาค

เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 

 

ศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ

คีรีรัฐนิคมดําเนินการจัดสอบ

วัดผลสมัฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 

1 ปการศึกษา 2563 

สนามสอบศนูยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอคีรรีัฐนิคม 

จํานวน 1 สนามสอบ ไดแก สนามสอบ

โรงเรียนคีรีรบัวิทยาคม 

ขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิปลายภาค

เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 
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บันทึกหลังการสอน 

ครั้งท่ี …………..  วันที่…….  เดือน ……………. พ.ศ………….. 

กิจกรรมการเรียนรู  

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...........  

สภาพปญหาและอุปสรรค  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 

แนวทางการแกไขปญหา 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 
ขอเสนอแนะ  

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

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

ลงชื่อ…………………………………………………….ผูบันทึก 

(………………..……………….…......…………)                                           

 ตําแหนง………………………………………………….. 

ขอคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา 

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

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

ลงชื่อ…................................................. 

(นางจริาภรณ  อุทัยศร)ี 

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอคีรีรฐันิคม 

วันที่…….  เดือน ……………. พ.ศ…… 
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


