
 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอควนกาหลง 
ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล 

 
 
 
 
 



วิชาที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอควนกาหลง 
 

รายวิชา รหัสวิชา จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนชั่วโมง

ทั้งหมด 

จ านวนชั่วโมงท่ี

สอนจริง/ครั้ง 
สัปดาห์ที่ 

วิชาบังคับ 
ภาษาไทย 
ทักษะการขยายอาชีพ 
พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 
การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

 
พท31001 
อช31002 
อช31003 
สค31002 
สค31003 

 
5นก. 
4 นก. 
2 นก. 
2นก. 
1นก. 

 
200 
160 
80 
80 
40 

 
24ชม./4ครั้ง 
24ชม./4ครั้ง 
12ชม./2ครั้ง 
12ชม./2ครั้ง 
6 ชม./1ครั้ง 

 
1-4 
5-8 
9-10 
11-12 

13 

วิชาเลือก 
ชีวิตและครอบครัว 
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 

 
ทช32004 
สค32034 

 
3 นก. 
3 นก. 

 
120 
120 

 
18 ชม./3 ครั้ง 
12ชม./2ครั้ง 

 
14-16 
17-18 

รวม 20 นก. 800 108 ชม./18  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ต าบล............................... 

สัปดาห์ที่ วันที่/เวลา พบกลุ่ม 

1 

 - ชี้แจงหลักสูตร/วิธีเรียน/การจัดการเรียนการสอน 
- ชี้แจงการท ากิจกรรม กพช. 
- แนะแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามหลักสูตร 
ภาษาไทยการฟังและการดู 

2 
 ภาษาไทย 

การอ่าน 

3 
 ภาษาไทย 

หลักภาษาไทย 

4 
 ภาษาไทย 

วรรณคดีและวรรณกรรม 

5 
 ทักษะการขยายอาชีพ 

ทักษะในการขยายอาชีพ 

6 
 ทักษะการขยายอาชีพ 

การท าแผนธุรกิจ เพ่ือการขายอาชีพ 

7 
 ทักษะการขยายอาชีพ 

การจัดการด้านการผลิตหรือบริการ 

8 
 ทักษะการขยายอาชีพ 

บัญชีธุรกิจ 

9 
 พัฒนาอาชีพให้มีความม่ันคง 

ศักยภาพธุรกิจ 

10 
 พัฒนาอาชีพให้มีความม่ันคง 

การพัฒนาแผนการพัฒนาธุรกิจและโครงการพัฒนาอาชีพ 

11 
 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 

ศาสนาต่างๆ 

12 
 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

13 
 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

วิธีการจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 

ตารางที่ 1 



สัปดาห์ที่ วันที่/เวลา พบกลุ่ม 

14 
 ชีวิตและครอบครัว 

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

15 
 ชีวิตและครอบครัว 

ชีวิตและครอบครัว 

16 
 ชีวิตและครอบครัว 

การออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 

17 
 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 

สถาบันของชาติ 

18 
 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 

บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าอธิบายรายวิชา พท31001 ภาษาไทย จ านวน 5 หน่วยกิต 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

การฟัง การดู 
1.  สามารถเลือกสื่อ ในการฟัง และดูอย่างสร้างสรรค์ 
2.  สามารถฟังและดู   อย่างมีวิจารณญาณ 
3.  เป็นผู้มีมารยาท     ในการฟังและดู 
การพูด 
1. สามารถพูด ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  โดยใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม 
2. สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ และประเมินค่าการใช้ภาษาพูดจากสื่อต่างๆ 
3. มีมารยาทในการพูด 
การอ่าน 
1. สามารถอ่านอย่าง    มีวิจารณญาณ จัดล าดับความคิดจากเรื่องที่อ่าน 
2. สามารถศึกษาภาษาถิ่น ส านวน สุภาษิตท่ีมีอยู่ในวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน และ

วรรณกรรมท้องถิ่น  
3. สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่าองค์ประกอบของวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน 

วรรณกรรมท้องถิ่น  
4. สามารถค้นคว้าหาความรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศ 
5.  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทในการอ่าน และนิสัยรักการอ่าน 
การเขียน 
1. รู้และเข้าใจหลักการเขียนประเภทต่างๆ โดยใช้ค าในการเขียนได้ตรงความหมาย และ

ถูกต้องตามอักขระวิธีและระดับภาษา 
2.  สามารถวิพากษ์วิจารณ์และประเมินงานเขียนของผู้อ่ืน เพ่ือน ามาพัฒนางานเขียน 
3.  สามารถแต่งค าประพันธ์ประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง 
4.  มีมารยาทในการเขียน และนิสัยรักการเขียน 
หลักการใช้ภาษา 
1. รู้และเข้าใจธรรมชาติของภาษา 
2. สามารถใช้ภาษาสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน และใช้ค าราชาศัพท์    

ค าสุภาพได้ถูกต้องตามฐานะของบุคคล 
วรรณคดี วรรณกรรม 
สามารถวิเคราะห์และเห็นคุณค่าวรรณคดีวรรณกรรมปัจจุบัน และวรรณกรรมท้องถิ่น โดยใช้         

หลักการพินิจวรรณคดี 
 



ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 
การฟัง การดู 

 การวิจารณ์ความสมเหตุสมผล การล าดับความและความเป็นไปได้ของเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อ                 
ที่หลากหลาย ตลอดจนมารยาทของการฟังและดู 
 การพูด 
 ศิลปะการพูดที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  และมารยาทในการพูด 
 การอ่าน 
 การอ่านเพ่ือตีความ แปลความ ขยายความ ความหมายของภาษาถิ่น ส านวน สุภาษิต องค์ประกอบ  
ของการประเมินค่าวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน  และวรรณกรรมท้องถิ่น  ตลอดจนมารยาทในการอ่าน 
 การเขียน 
 หลักการเขียนประเภทต่างๆ  และการแต่งค าประพันธ์ประเภทร้อยกรอง ตลอดจนมารยาทในการ
เขียน 
 หลักการใช้ภาษา 
 ธรรมชาติของภาษา การใช้ถ้อยค า ประโยค ส านวน สุภาษิต ค าพังเพย ค าสุภาพ ค าราชาศัพท์ 
 วรรณคดีและวรรณกรรม 
 หลักการพินิจและประเมินคุณค่าเก่ียวกับวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน และวรรณกรรมท้องถิ่น 
 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

จัดประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับทักษะการฟัง การ
ดู การพูด การอ่าน การเขียน และหลักการใช้ภาษาเป็นรายบุคคลหรือใช้กระบวนการกลุ่ม 
 
การวัดและประเมินผล 
 การสังเกต การฝึกปฏิบัติ  การทดสอบตรวจสอบ ตอบค าถาม และการประเมินชิ้นงานในแต่ละกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา พท31001 ภาษาไทย จ านวน 5 หน่วยกิต 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
การฟัง การดู 1. สามารถเลือกสื่อ ในการฟัง และดูอย่างสร้างสรรค์ 

2. สามารถฟังและดู   อย่างมีวิจารณญาณ 
3. เป็นผู้มีมารยาท     ในการฟังและดู 

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

การอ่าน  1. สามารถอ่านอย่าง    มีวิจารณญาณ จัดล าดับความคิดจากเรื่องที่อ่าน 
2. สามารถศึกษาภาษาถิ่น ส านวน สุภาษิตท่ีมีอยู่ในวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน และ

วรรณกรรมท้องถิ่น  
3. สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่าองค์ประกอบของวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน 

วรรณกรรมท้องถิ่น  
4. สามารถค้นคว้าหาความรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศ 
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทในการอ่าน และนิสัยรักการอ่าน 

การเขียน 1. รู้และเข้าใจหลักการเขียนประเภทต่างๆ โดยใช้ค าในการเขียนได้ตรงความหมาย และ 
ถูกต้องตามอักขระวิธีและระดับภาษา 

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

หลักการใช้ภาษา 1. รู้และเข้าใจธรรมชาติของภาษา 
2. สามารถใช้ภาษาสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน และใช้ค าราชาศัพท์    

ค าสุภาพได้ถูกต้องตามฐานะของบุคคล 
วรรณคดี วรรณกรรม สามารถวิเคราะห์และเห็นคุณค่าวรรณคดีวรรณกรรมปัจจุบัน และวรรณกรรมท้องถิ่น 

โดยใช้หลักการพินิจวรรณคดี 
 
 
 
 
 



ที ่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
จ านวน
(ชั่วโมง) 

1. การฟัง การดู   
 

1. เห็นคุณค่าของสื่อในการฟังและดู 
2. วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การ

ล าดับความและความเป็นไปได้ 
ของเรื่องที่ฟังและดู 

3.  น าเสนอความรู้ ความคิดเห็น 
ที่ได้จากการฟังและดู 

4.  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาท              
ในการฟังและดู 

 

1.  หลักการฟัง และดู  
2.    สรุปความ จับประเด็น

ใจความส าคัญของเรื่อง     
ที่ฟังและดู 

3.  การวิเคราะห์ข้อเท็จจริง 
ข้อคิดเห็นและสรุปความ 

4.  มารยาทในการฟังและดู 

10 
4 
 
 
4 
 
2 

2. การพูด 
 

1. ใช้ศิลปะการพูดที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการได้อย่าง
เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล      

2. วิเคราะห์ ประเมินค่าการใช้
ภาษาพูดจากสื่อต่าง ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
3. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทใน

การพูด 
 
 

1.  หลักการแสดงความคิดเห็น 
2.  การพูดเป็นทางการ และ   

ไม่เป็นทางการ 
3.  ศิลปะการพูดประเภทต่าง 

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

4.  มารยาทในการพูด 

2 
8 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

3. การอ่าน 
 

1. ตีความ แปลความ และขยาย
ความเรื่องที่อ่าน  

2. วิเคราะห์ วิจารณ์ความ
สมเหตุสมผล การล าดับ
ความคิดและความเป็นไปได้

1.  หลักการตีความ แปล
ความและขยายความ 

2.  การอ่านบทประพันธ์       
ที่ไพเราะทั้งร้อยแก้ว          
ร้อยกรอง 

2 
 
7 
 
 



ที ่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
จ านวน
(ชั่วโมง) 

ของเรื่องที่อ่าน 
3. อธิบายความหมายของภาษาถิ่น

ส านวน  สุภาษิตท่ีปรากฏใน
วรรณคดี  วรรณกรรมปัจจุบัน 
วรรณกรรมท้องถิ่น   

 
 
 
 
 
 
4. วิเคราะห์ วิจารณ์ประเมินค่า

วรรณคดี  วรรณกรรมปัจจุบัน
วรรณกรรมท้องถิ่นในฐานะที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชาติ แล้วน าไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต 

5. เลือกใช้สื่อในการค้นคว้าหา
ความรู้ที่หลากหลาย 

 
6. มีมารยาทในการอ่านและมีนิสัย

รักการอ่าน 

 
3.  การอ่านวรรคตอน        

ในวรรณคดี จากเรื่อง     
ขุนช้างขุนแผน            
พระอภัยมณี  อิเหนา  
นิทานเวตาล   นิราศ       
พระบาท  นิราศภูเขาทอง  
ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก
มัทนพาธา  พระมหาชนก 
(ทศชาติชาดก) 
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  4.  หลักการวิเคราะห์ วิจารณ์
และประเมินค่าวรรณคดี 
วรรณกรรมปัจจุบันและ
วรรณกรรมท้องถิ่นเช่น  
วรรณกรรมปัจจุบัน  
ได้แก่ บทละครโทรทัศน์ 
นวนิยาย  เรื่องสัน้  บทเพลง
ต่างๆวรรณกรรมท้องถิ่น
ได้แก่ ไกรทอง นางสิบสอง
ปลาบู่ทอง  ผาแดงนางไอ่ค า  
ละครจักรๆ วงศ์  ๆฯลฯ 

5.  การมีมารยาทในการอ่าน 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

4. การเขียน 
 

1. เขียนแผนภาพความคิด เขียน
ย่อความ  เรียงความ จดหมาย  
เขียนอธิบาย ชี้แจง โน้มน้าวใจ 
แสดงทัศนะ และการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ โดยใช้หลักการ
เขียนและโวหารต่างๆได้ถูกต้อง
ตามอักขระวิธีและระดับภาษา 

 
 

1. การเขียนแผนภาพความคิด 
2. การเขียนย่อความ 
3. การเขียนเรียงความ 
4. การเขียนจดหมาย 
5. การเขียนอธิบาย 
6. การเขียนชี้แจง โน้มน้าวใจ 
7. การเขียนแสดงทัศนะ 
8. การเขียนค าขวัญ 
9. การเขียนค าโฆษณา 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 



ที ่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
จ านวน
(ชั่วโมง) 

 
2. แต่งค าประพันธ์ประเภทร้อย

กรองได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์
และใช้ถ้อยค าที่ไพเราะ 

3. การกรอกแบบพิมพ์ประเภท
ต่างๆ ได้ถูกต้อง  

4.  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาท        
ในการเขียน และมีการจดบันทกึ      
อย่างสม่ าเสมอ 

 

10. หลักการเขียนโวหาร   
แบบต่างๆ 

11. การเขียนพรรณนาและ
การเขียนบรรยาย
เหตุการณ์  

12. หลักการเขียนรายงาน   
ทางวิชาการ 

13. หลักการเขียนอ้างอิง 
14. การกรอกแบบพิมพ์

ประเภทต่างๆ เช่น         
กรอกใบสมัครงาน          
กรอกใบสมัครเรียน  กรอก
ใบค าร้องต่างๆ 

15. การปฏิบัติตนเป็น             
ผู้มีมารยาทในการเขียน
และมีนิสัยรักการเขียน 

 
 
 

6 
 
7 
 
 
5 
 
1 
2 
 
 
 
 
1 

5. หลักการใช้ภาษา  
 

1. อธิบายธรรมชาติของภาษา     
และใช้ประโยคตามเจตนา      
ของการสื่อสาร 

2. เลือกใช้ถ้อยค า ส านวน 
 สุภาษิต ค าพังเพยให้ 
ตรงความหมาย 
3. ใช้ประโยคได้ถูกต้อง 

ตามเจตนาของผู้ส่งสาร 
 

4. ใช้ค าสุภาพ และค าราชา 
ศัพท์ให้ถูกต้องตาม 

ฐานะและบุคคล 

1.  ธรรมชาติของภาษา  
     - การเปลี่ยนแปลง       
        ของภาษา 
 - ลักษณะของภาษา 
 - พลังของภาษา 
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  2.  การใช้ถ้อยค า ส านวน 
สุภาษิต ค าพังเพย  

 

4 

  3.  โครงสร้างของประโยค    
รูปประโยค และชนิด       
ของประโยค 

10 

  4.  ระดับภาษา 8 



ที ่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
จ านวน
(ชั่วโมง) 

5. แต่งค าประพันธ์ประเภท      
ร้อยกรอง 

 

5.  ค าสุภาพ 
6.  ค าราชาศัพท์ 

  7.  การแต่งค าประพันธ์
ประเภทร้อยกรอง  

8 

6. 
 

วรรณคดีและ 
วรรณกรรม 

 

อธิบายคุณค่าวรรณคดี 
วรรณกรรมปัจจุบัน  
และวรรณกรรมท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ความหมายของวรรณคดี
วรรณกรรมปัจจุบันและ
วรรณกรรมท้องถิ่น  

10 
 

  2.  คุณคา่ของวรรณคดี      
และวรรณกรรม ด้าน
วรรณศิลป์ และด้านสังคม 

3.  แนวคิดและค่านิยม           
ที่ปรากฏในวรรณคดี       
และวรรณกรรม 

15 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู ้
ครั้งที่.............วันที่...........เดอืน................................พ.ศ................... 

รายวิชา ภาษาไทย พท 31001 (5 หน่วยกิต)  ระดับ ม.ปลาย   ภาคเรียนที่ 1/2564  (6 ช่ัวโมง) 
คร้ัง
ที่ 

เนื้อหาวิชา   ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วัดผล
ประเมินผล บทบาทคร ู บทบาทผู้เรียน 

1 การฟัง การดู 
1. หลักการฟัง และด ู
2. สรุปความ จับ
ประเด็นใจความส าคัญ
ของเร่ือง 
ที่ฟังและด ู
3. การวิเคราะห์
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น
และสรุปความ 
4. มารยาทในการฟัง

และด ู

1. เห็นคุณค่าของสื่อ
ในการฟังและด ู
2. วิจารณ์ความ
สมเหตุสมผล 
การล าดับความและ
ความเป็นไปได้ของ
เร่ืองที่ฟังและด ู
3. น าเสนอความรู้ 
ความคิดเห็นที่ได้
จากการฟังและด ู
4. ปฏิบัตตินเปน็ผู้มี
มารยาท 

ในการฟังและด ู

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพปัญหา  ความต้องการ  
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักศึกษาทราบ 
2. ครูให้ผู้เรียนทดสอบก่อนเรียน 
3. ครูสอบถามผู้เรียนเร่ืองความรู้พื้นฐานหลักการใช้
ภาษาไทย 
4. ครูยกตัวอย่างบทความภาษาไทยให้ผู้เรียนวิเคราะห์
ว่าบทความร่วมกับครู 
5. ครูซักถามนักศึกษาเพื่อเป็นการวัดความรู้ความเข้าใจ
จากค าถามที่ครูก าหนด  เช่น 
    - การดูภาพยนตร์มีจุดมุง่หมายอย่างไร 
    - การดูป้ายโฆษณาขณะนั่งรถโดยสาร  จัดเป็นการดู
ประเภทใด  เพราะเหตุใด 
    - การจับประเด็นส าคัญของเรื่องที่ฟังหรือดูมีความ
จ าเป็นหรือไม ่ เพราะเหตุใด 
    - การดูโดยมีข้อมูลล่วงหนา้ก่อน  มีประโยชน์ต่อผู้ดู
อย่างไร 
    - หากมีข้อสงสัยขณะที่ฟังการบรรยายควรปฏิบัติ
อย่างไร 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพปัญหา  ความ
ต้องการ 
1. นักศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ 
2. นักศึกษาท าทดสอบก่อนเรียน 
3. นักศึกษาตอบค าถามครูเรื่องความรู้
พ้ืนฐานหลักการใช้ภาษาไทย 
4. นักศึกษาวิเคราะห์บทความร่วมกับ
คร ู
5. นักศึกษาตอบค าถามที่ครูก าหนด  

 

-แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 
-บทความ
ภาษาไทย 

 

-คะแนน
แบบทดสอบ 
-การตอบ
ค าถาม 

 

 
 



คร้ัง
ที่ 

เนื้อหาวิชา   ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วัดผล
ประเมินผล บทบาทคร ู บทบาทผู้เรียน 

   ขั้นที่ 2 ขั้นแสวงหาข้อมูลและจัดการเรียนรู้   
1. ครูให้นักศึกษารวมกลุ่มกัน กลุ่มละ  6  คน  เมื่อ
รวมกลุ่มกันแล้วให้เข้าแถวตอนลึกโดยสมาชิกในกลุ่ม
จะต้องยืนห่างกนั 1 ช่วงแขน 
2. ให้ตัวแทนที่ยนือยู่หัวแถวของแต่ละกลุ่มออกมาอ่าน
ข้อความในแถบประโยคที่ครูก าหนดให้  แล้วกลับไป
กระซิบบอกคนที ่ 2  แล้วคนที ่ 2 กระซิบบอกข้อความ
กับคนที ่ 3 ต่อๆ  ไปจนถึงคนที ่ 6  โดยคนที ่ 6  ของ
แต่ละกลุ่มออกมายืนหนา้ชัน้เรียน  แล้วเขียนข้อความที่
ได้ยินลงบนกระดาน   
3. ครูเฉลยข้อความที่ถูกต้องในแถบประโยคบน
กระดาน   แล้วให้นักศึกษาอ่านออกเสียงพร้อมกัน 
    ตัวอย่างประโยค 
 หาดทรายขาวสะอาดตากบัผนืฟ้าสีน้ าเงิน 
 คุณย่ากับคุณหญิงใหญ่ฝากผา้ไหมมาให้ใช ้
 กล้วยตานีหวีใหญ่ขึ้นอยู่ใกล้ขา้งฝาบ้าน 
4. ครูชมเชยกลุ่มนักศึกษาที่ตอบได้ถูกต้องและสอบถาม
ถึงสาเหตุหรือข้อผิดพลาดของกลุ่มที่ตอบผิดวา่เกิดจาก
อะไร  เช่น กระซิบด้วยเสียงที่เบา  พูดเร็ว
จนเกินไป  ออกเสียงผิด หรือเพี้ยน  ตื่นเต้น  เป็นตน้ 
 
 
 
 

ขั้นที่ 2 ขั้นแสวงหาข้อมูลและจัดการ
เรียนรู้ 
1. นักศึกษาแบง่กลุ่มที่ครูก าหนด 
2. ตัวแทนที่ยืนอยู่หัวแถวของแต่ละกลุ่ม
ออกมาอ่านข้อความในแถบประโยคที่ครู
ก าหนดให้ แล้วกลับไปกระซิบบอกคน
ที่  2  แล้วคนที ่ 2 กระซิบบอกข้อความ
กับคนที ่ 3  ต่อๆ  ไปจนถึงคนที่  6  โดย
คนที ่ 6 ของแต่ละกลุ่มออกมายืนหน้า
ชั้นเรียน  แล้วเขียนข้อความที่ได้ยินลง
บนกระดาน   
3. นักศึกษาอ่านออกเสียงพร้อมกันตาม
ครู 
4. นักศึกษาและครูร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับข้อผิดพลาดในการร่วม
กิจกรรม   
5.นักศึกษาชม VDOแนวคิดปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
6. นักศึกษาวิเคราะห์เปน็รายกลุ่มจากสื่อ
แล้วส่งตัวแทนอภิปรายหนา้ชัน้
เรียน  แลกเปลี่ยนองค์ความรู ้
 

-ใบงาน 
-แบบเรียน 
-VDO ปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-กระดาษ
บทความ 
-กระดาษบรู๊ค 

 

-การอภิปราย
กลุ่ม 

-การตอบ
ค าถาม 



คร้ัง
ที่ 

เนื้อหาวิชา   ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วัดผล
ประเมินผล บทบาทคร ู บทบาทผู้เรียน 

   5. ครูและนักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
ข้อผิดพลาดในการร่วมกิจกรรม   
6. ครูช่วยชี้แนะให้นักศึกษาเห็นว่าการฟัง  การพูดเป็น
การส่ง-รับสารที่มีความส าคัญ  ดังนั้นจงึควรให้
ความส าคัญเก่ียวกับทักษะการพูดและการฟัง  รวมทั้ง
ทักษะอ่ืนๆ  ด้วย 
7.ครูเปิด VDO แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้
ผู้เรียนวิเคราะห์เป็นรายกลุ่มจากสื่อในหัวข้อ 
ได้แนวคิดเรื่องอะไรบ้าง , ให้ยกตัวอย่างประกอบ 
แล้วส่งตัวแทนอภิปรายหนา้ชัน้เรียน  และครูเพิ่มเติม
เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
8. ครูให้นักศึกษาศึกษาความรู้เรื่อง การสื่อสารจากการ
ฟังและการด ู จากหนังสือเรียน/ใบความรู ้
9. ให้นักศึกษาสรุปสาระส าคัญลงในสมุดบันทึก  แล้วให้
นักศึกษาช่วยกนัยกตัวอย่างสถานการณ์การสื่อสารที่
ก าหนด  
10. ครูสุ่มเรียกนักศึกษา ออกมาร่วมกันตรวจความ
ความถูกต้องของตัวอย่าง 
11. ครูอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจว่า  การฟัง  และการดู
เป็นทักษะการรับสารที่มีจดุมุ่งหมาย  คือ ผู้รับสาร
จะต้องตั้งจุดมุ่งหมายในการรับสารนัน้ๆ 

7. นักศึกษาศึกษาความรู้เรื่อง การ
สื่อสารจากการฟังและการด ู จาก
หนังสือเรียน/ใบความรู ้
8. นักศึกษาสรุปสาระส าคัญลงในสมุด
บันทึก  แล้วให้นักศึกษาช่วยกัน
ยกตัวอย่างสถานการณ์การสื่อสารที่ครู
ก าหนด  
9. นักศึกษาตอบค าถามสง่ให้ครูประเมิน
ความรู้ความเข้าใจและซักถามขอ้สงสัย 
10. นักศึกษาท าใบงาน
ที่  1.1  เร่ือง  สาระจากสื่อ 

 

  

 
 



คร้ัง
ที่ 

เนื้อหาวิชา   ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วัดผล
ประเมินผล บทบาทคร ู บทบาทผู้เรียน 

   12. ครูเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามข้อสงสัย 
13. ครูมอบหมายให้นักศึกษาท าใบงาน 

   

   ขั้นที่ 3  การปฏิบัติและน าไปประยุกต์ใช้ 
(120 นาที) 
1 ครูอธิบายให้ผู้เรียนน าความรู้ประยุกต์ใช้ในการ
การฟังการดูสื่อในชีวิตประจ าวัน 
3. ครูให้ผู้เรียนบันทึกจากการรับชมสื่อส่งครูใน
สัปดาห์ถัดไป 
ขั้นที ่4  การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ใบงาน 10 คะแนน 
2. การอภิปรายกลุ่ม 10 คะแนน 
3. การมาพบกลุ่ม 10 คะแนน 

ขั้นที่ 3  การปฏิบัติและน าไป
ประยุกต์ใช้ 
1 ผู้เรียนน าความรู้ประยุกต์ใช้ในการ
การฟังการดูสื่อในชีวิตประจ าวัน 
2. ผู้เรียนบันทึกจากการรับชมสื่อส่งครู
ในสัปดาห์ถัดไป 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
เรื่อง การฟัง การดู และการพูด 

ค าชี้แจงเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารเรื่องการระบาดของไข้เลือดออก จัดเป็นสารประเภทใด 

ก. สารโน้มน้าวใจ 
ข. สารให้ความบันเทิง 
ค. สารให้ความรู้ 
ง. สารให้ความจรรโลงใจ 

2. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการสรุปความจากการฟังและการดู 
     ก. เพื่อความเพลิดเพลิน 

 ข. เพ่ือการน าไปใช้ 
 ค. เพ่ือความจรรโลงใจ 
 ง. เพ่ือแสดงทัศนะและสนับสนุน 

3. กระบวนการฟังและการดู มีก่ีขั้น 
            ก.  5 ขั้น     

      ข. 6 ขั้น 
      ค. 7 ขั้น 
      ง. 8 ขั้น 

4. หลักการฟังและการดูที่ดีต้องมีลักษณะอย่างไร 
ก. ฟังและดูเฉพาะส่วนที่ส าคัญเท่านั้น 
ข. คิดฟุ้งซ่านในเรื่องอ่ืนๆ ไปพร้อมกับเรื่องนั้นๆ 
ค. มีแค่สติปัญญาก็สามารถได้รับประโยชน์ได้ 
ง. ตั้งใจฟัง จดจ่ออยู่กับเรื่องที่ฟังหรือดู 
5. สื่อมวลชนที่ก าลังได้รับความนิยมกันในปัจจุบัน เป็นสื่อชนิดใด 
        ก. สื่อจากวิทยุ  
ข. สื่อจากโทรทัศน์ 
ค. สื่อจากซีดี 
ง. สื่อจากอินเทอร์เน็ต 
 
 
 
 
 



          6. "เขาจะพูดเรื่องอะไรๆ ฉันก็ไม่อยากฟัง" ค ากล่าวนี้แสดงลักษณะใดของผู้พูด 
  ก. ขาดความพร้อม 

ข. มีความรอบรู้ 
ค. มีอคติต่อผู้ส่งสาร 

                     ง. ขาดสมาธิในการฟัง 
         7. มารยาทในการฟังและการดูควรท าอย่างไรบ้าง 

ก. แต่งกายให้ถูกกาลเทศะ 
ข. ไปถึงสถานที่จัดงานก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาท ี
ค. สบตาผู้พูดเพ่ือแสดงความสนใจ ไม่ควรท ากิจกรรมอย่างอ่ืน 
ง. ถูกทุกข้อ 

          8. สารที่ให้ความรู้มีลักษณะเกี่ยวข้องกับเรื่องใด 
ก. ข่าวเกี่ยวกับบทกวี 
ข. ข่าวเกี่ยวกับประโยชน์ของพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ ในประเทศ 
ค. ข่าวเกี่ยวกับเรื่องการประสบความส าเร็จในอนาคต 
ง. ข่าวเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ของดารา นักแสดง นักร้อง                                             

9. ข้อใดคือประโยชน์ของหลักการฟังและการดู 
ก. ฟังและดูให้ตรงจุดประสงค์ 
ข. ฟังและดูเฉพาะเรื่องที่ส าคัญเท่านั้น 
ค. ฟังและดูโดยมีอคติต่อผู้พูด 
ง. ฟังและดูโดยไม่มีความตั้งใจ หรือความพร้อม 

10. ถ้าฟังแล้วสามารถบอกสาระส าคัญของเรื่องได้ แสดงว่ามีความสามารถในการฟังระดับใด 
ก. ขั้นได้ยิน 
ข. ขั้นเข้าใจ 
ค. ขั้นตีความ 
ง. ขั้นยอมรับ 

 
เฉลย 

1.ค 2.ง 3.ข 4.ง 5.ง 
6.ก 7.ง 8.ข 9.ก 10.ข 

 
 
 
 
 



 
ใบความรู้ 

เรื่อง การฟังและการดู 
1. ความหมายของการฟัง 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้อธิบายความหมายของการฟังไว้ว่า  
การฟัง หมายถึง การตั้ งใจสดับคอยรับฟังด้วยหู  ได้ยิน ขยายความได้ว่าการฟัง    เริ่มจากการได้ยิน

เสียก่อน     ขั้นที่ 2  ติดตามเรื่องราวของสิ่งที่ ได้ยินไปด้วยพอถึงขั้นที่   3  ต้องสามารถเข้าใจสิ่ งที่ ได้ยิน    หรือ
ตีความหมายของสิ่งที่ได้ยินได้  และขั้นสุดท้าย   ต้องเกิดความคิดคล้อยตามหรือโต้แย้งสิ่งที่ได้ยินนั้น   เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป 

2. ประโยชน์ของการฟัง 
                2.1 ช่วยให้มีความรู้และสติปัญญาเฉลียวฉลาด เป็นผู้ทันโลก และทันเหตุการณ์  เพราะฟังมากย่อมรู้
มาก   ซึ่งเป็นคุณสมบัติของความเป็นนักปราชญ์หรือผู้เป็นพหูสูต 
                2.2 ช่วยให้น าสิง่ที่ได้สดับฟังนั้น ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้  เช่น  ตัดสินปัญหาได้   หรือมี
ความคิดสร้างสรรค์ 
                2.3 ช่วยให้เกิดทักษะในการฟัง คือ  สามารถจับใจความส าคัญของเรื่องที่ฟัง  ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
แสวงหาความรู้ได้ 
                2.4 ช่วยให้มีวจิารณญาณในการฟัง  คือ สามารถพิจารณาไตร่ตรองได้ว่า สิ่งใดบ้างเป็นข้อเท็จจริง  สิ่ง
ใดบ้างผิด และสิ่งใดบ้างถูกต้อง  

3. วัตถุประสงค์ของการฟัง 
                การฟังที่ดีผู้ฟังจะต้องตั้งจุดประสงค์ของการฟังไว้ในใจเสียก่อน ซึ่งผู้ฟังมักมีจุดประสงค์ใหญ่ 3 ประการ คือ 
                3.1 ฟังเพ่ือให้เกิดความรู้และความรอบรู้ แยกออกได้ดังนี้ 
                                 3.1.1 ฟังเพ่ือให้เกิดความรู้   การฟังชนิดนี้เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับนักเรียน 
                               3.1.2 ฟังเพ่ือให้เกิดความรู้เป็นการฟังที่ช่วยสร้างเสริมเพ่ิมพูดความรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
เช่น  ฟังข่าว   เหตุบ้านการเมือง ฯลฯ การฟังต้องสามารถจับประเด็นส าคัญของเรื่อง โดยอาศัยหลักการพินิจสารและ
รู้จักประเมินคุณค่าของสาร 
                3.2 ฟังเพ่ือหาเหตุผลมาโต้แย้งหรือคล้อยตามเป็นการฟังที่มีจุดมุ่งหมายให้ผู้ฟังมีวิจารณญาณในการฟังเป็น
ส าคัญ   คือ   เมื่อฟังอะไรแล้วต้องเป็นผู้รู้จักคิด   รู้จักไตร่ตรองว่าสิ่งที่ตนได้ฟังมานั้นมีเหตุผลสมควรเชื่อถือหรือไม่  อัน
จะเป็นการฝึกให้เป็นคนสุขุมรอบคอบ  ไม่เชื่อสิ่งใดอย่างงมงาย 
                3.3 ฟังเพ่ือความเพลิดเพลิน  และซาบซึ้ง   เป็นการฟังด้วยความนิยมชมชอบ  ผู้ฟังจะได้รับทั้งความ
สนุกสนานและความเพลิดเพลิน   การฟังอย่างนี้ถือเป็นการตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ช่วยผ่อนคลายความตึง
เครียด 
4. ลักษณะของการเป็นผู้ฟังที่ดี 
                การฟังเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อชีวิตของบุคคลทั่วไป   เราจึงควรทราบลักษณะของผู้ฟังที่ดี  ซึ่งมีดังนี้ 



                4.1 มีสมาธิในการฟัง   การมีสมาธิเป็นสิ่งจ าเป็นมากในการฟัง    ผู้ฟังต้องตัดความวิตกหรือความกังวลใจ
ต่าง ๆ  ออกจากจิตใจให้หมด ฉะนั้นทุกครั้งที่ฟังเรื่องใดก็ตาม ผู้ฟังต้องหมั่นฝึกความมีสมาธิให้แก่ตนเองพยายามพุ่งความ
สนใจไปในเรื่องที่ตนก าลังฟังนั้น 
                4.2 ตั้งจุดมุ่งหมายในการฟัง ในการฟังแต่ละครั้งผู้ฟังควรตั้งจุดมุ่งหมายไว้ว่าจะฟังเพ่ืออะไร เช่น ฟังเพ่ือจับ
ใจความส าคัญ ฟังเพ่ือความเพลิดเพลิน เป็นต้น การฟังอย่างไร้จุดหมายย่อมเสียเวลาในการฟัง 
                4.3 วิเคราะห์เจตนาของผู้พูด คือ  ต้องรู้จักวิเคราะห์เจตนาของผู้พูดว่า  ผู้พูดมีความประสงค์อย่างไร  มีสิ่ง
ใดแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ในเรื่องที่พูดหรือไม่ 
                4.4 สนใจและจบัประเด็นส าคัญเรื่องที่ฟังให้ได้  คือขณะฟังต้องรู้จักใช้สติปัญญาวิเคราะห์ดูว่าผู้พูดก าลังพูด
เรื่องอะไร ให้สาระประโยชน์อะไรบ้าง  เรื่องท่ีฟังนั้นมีประเด็นส าคัญอย่างไร  แล้วพยายามสรุปความคิดรวบยอดให้ได้ 

4.5 ต้องวางใจเป็นกลางไม่มีอคติใด ๆ ต่อผู้พูด การมีอคติ และการจับผิดผู้พูดย่อมมีผลเสียมากกว่าได้ ควร
หลีกเลี่ยงการจับผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น  การแต่งกาย   การพูดซ้ า ๆ ซาก ๆ   ในบางค า ฯลฯ   เพราะจะท าให้ผู้ฟังเกิด
รู้สึกว่าเรื่องท่ีก าลังฟังนั้นเป็นเรื่องที่น่าต าหนิ   ควรสร้างเจตคติที่ดีต่อผู้พูดเสมอ  การท าใจได้เช่นนี้  จะท าให้บรรยากาศ
การฟังเป็นไปอย่างราบรื่นและเข้าใจดี 
                4.6 ฟังด้วยความอดทนและตั้งใจฟัง   ต้องอดทนและตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจบ   การฟังอย่างครึ่ง ๆ   กลาง 
ๆ   หรือฟังเพียงบางตอนย่อมท าให้ไม่สามารถเข้าใจเนื้อเรื่องได้สมบูรณ์ 
                4.7 ฟังอย่างส ารวมให้เกียรติผู้พูด และมีมารยาทอันดีงาม นับเป็นคุณสมบัติของผู้ฟังที่ดี การรู้ว่าสิ่งใดควรไม่
ควร  เช่น การลุกเดินเข้าออก การท าเสียงเอะอะนับเป็นกิริยาที่ไม่เหมาะสม ถือว่าไม่ให้เกียรติ และเป็นการเสียมารยาท
อย่างยิ่ง  แสดงความคิดเห็นก็ควรท าภายหลัง 
                4.8 ใช้ศิลปะในการฟัง   ผู้ฟังท่ีดีไม่ควรฟังอย่างเดียวควรใช้ไหวพริบในบางโอกาส     เพ่ือช่วยให้ผู้พูด
สามารถถ่ายทอดความรู้  ความคิดของตนไปสู่จุดหมายปลายทางตามที่ผู้ฟังต้องการ    โดยการใช้ค าถามท่ีได้จากการ
เชื่อถือผู้ฟังต้องการ 
                4.9 ขณะฟังควรบันทึกสิ่งส าคัญ   หากสงสัย  ควรซักถาม   ให้เหมาะสม 
4.10 หลักการฟัง  ผู้ฟังบันทึกว่า   เรื่องราวต่าง ๆ  ที่ฟังไปนั้นตรงกับข้อจริง  และมีเหตุผลน่าเชื่อถือเพียงใด   มีสิ่งใดจะ
น าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้หรือไม่ และรู้จักน าความรู้หรือข้อคิดต่าง ๆ ที่ได้จากการฟังไปใช้ประโยชน์   ตามโอกาส
อันสมควร 
5.  มารยาทในการเป็นผู้ฟังที่ดี 
                ผู้ฟังท่ีดีควรต้องระมัดระวังมารยาท   ตั้งแต่เริ่มเข้าฟัง  ขณะฟังไปจนกระทั่งเลิกฟัง  คือ 
                5.1 ควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย  เช่น  ไม่สวมเสื้อปล่อยชายรุ่มร่าม  หรือสวมรองเท้าแตะฟองน้ าเข้าฟัง   
เป็นต้น 
                5.2 ผู้ฟังท่ีไปถึงก่อน ควรนั่งเก้าอ้ีที่เขาจัดไว้แถวหน้า ๆ ผู้ที่มาทีหลังจากนั้นก็ควรนั่งถัดกันลงมาข้างหลังที
ละแถวตามล าดับ เพ่ือผู้มาช้าจะได้ไม่ต้องหลีกคนหลาย ๆ คนเข้าไปหาที่นั่ง ท าให้วุ่นวายขาดสมาธิในการฟังได้ ถ้าผู้พูด
เริ่มพูดไปบ้างแล้ว และไม่มีเก้าอ้ีให้นั่ง ก็ควรจะยืนฟังอย่างสงบ และมีระเบียบไม่บังคับผู้ที่นั่งอยู่ก่อน 



                5.3 ควรไปถึงสถานที่ฟังก่อนผู้พูดเริ่มพูด ถ้าเข้าหลังผู้พูดเริ่มพูดแล้วต้องแสดงความเคารพผู้พูดก่อน และ
เข้าไปนั่งฟังอย่างสงบ   หากจ าเป็นต้องออกจากห้องประชุมที่นั่งฟังอยู่ก่อนที่จะพูดจบ  ก็ต้องท าความเคารพผู้พูดก่อน
ด้วย 
                5.4 ควรฟังด้วยความสนใจ    ไม่ควรแสดงสีหน้าท่าทางให้ผู้พูดเห็นว่า   ผู้ฟังเกิดความเบื่อหน่ายเพราะจะ
ท าให้ผู้พูดเสียก าลังใจ  ถ้าเกิดไม่อยากฟังจริง  ๆ    ก็ควรจะเลิกฟังและออกจากห้อง  ประชุมไปเลย 
                5.5 ควรให้เกียรติผู้พูดด้วยลักษณะต่าง ๆ   ที่ท าได้  เช่นพูดดี   ถูกใจผู้ฟังก็ควรปรบมือ   หรือพูดชมเชย
เมื่อมีโอกาส  ขณะฟังอยู่ควรมองหน้าผู้พูดตลอดเวลาและไม่ควรคุยกัน   ด้วยเรื่องส่วนตัวจนเป็นที่ร าคาญแก่ผู้อ่ืนไม่ควร
ลุกเดินขวักไขว่ไปมาไม่ควรนั่งหลับสัปหงก  ฯลฯ 
                5.6  ถ้าเกิดข้อสงสัยต้องการซักถาม  ควรรักษามารยาทดังนี้ 
                                5.6.1      ควรยกมือขึ้น  เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงค่อยถาม 
                                5.6.2      ควรถามอย่างสุภาพเรียบร้อยทั้ง  ถ้อยค าและอากัปกิริยา 
                                5.6.3      ค าถามควรกะทัดรัด  ตรงประเด็น  เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง 
                                5.6.4      ถ้าจะคัดค้าน   ควรคัดค้านอย่างนิ่มนวล  และกล่าวขอโทษก่อน 

5.6.5      เมื่อฟังพูดจบแล้ว ควรลุกข้ึน และออกไปมีระเบียบ พยายามท าให้เกิดเสียงน้อยที่สุด 
6. เรื่อง การฟังและดูเพื่อจับประเด็นและสรุปความ 

6.1  ความหมายของการจับประเด็น  หมายถึง การจับข้อความส าคัญหรือใจความส าคัญของเรื่อง 
6.2  ความหมายของการสรุปความ  คือ  การหยิบยกเอาความคิดหลักหรือประเด็นที่ส าคัญของเรื่องมากล่าวย้ าให้

เด่นชัด  โดยใช้ประโยคสั้นๆแล้วเรียบเรียงให้เป็นระเบียบ 
6.3  มารยาทในการฟังและดู 

                6.3.1 มองสบตาผู้พูด  ไม่มองออกนอกห้องหรือมองไปที่อ่ืน  อันเป็นการแสดงว่าไม่สนใจเรื่องที่พูดและไม่
เอาหนังสือไปอ่านขณะที่ฟังหรือดู 
                6.3.2 รักษาความสงบ ไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อ่ืน  ไม่เอาของขบเคี้ยวเข้าไปท าลายสมาธิของผู้อ่ืน  การชม
ภาพยนตร์ควรปิดโทรศัพท์มือถือจะได้ไม่รบกวนความสุขของผู้อื่น  ไม่ควรพาเด็กเล็กๆไปในโรงภาพยนตร์หรือในที่ที่
ต้องการความสงบ 

6.3.3  แสดงกิริยาอาการที่เหมาะสม  วัยรุ่นไม่ควรนั่งเกี้ยวพาราสีกันในที่สาธารณชนที่ต้องการความสงบในการ
ฟังและการดู  เพราะนอกจากจะรบกวนสายตาคนอ่ืนแล้วยังเป็นการแสดงกิริยาที่ขัดต่อขนบธรรมเนียมของไทยอีกด้วย 
                6.3.4 ในการดูภาพไม่ควรขีดเขียนหรือฉีกภาพซึ่งแสดงถึงความไม่มีวัฒนธรรมที่ดีงาม 

6.4 หลักการฟังและดูเพ่ือสรุปความและจับประเด็น 
การฟังและดูเพ่ือจับประเด็นและสรุปความ เป็นทักษะเบื้องต้นที่ทุกคนจะต้องฝึกฝน  เราจะต้องติดตามฟัง ดู

เรื่องราวโดยตลอด  ดังนั้นจึงต้องมีสมาธิในการฟังและสามารถแยกแยะได้ว่าข้อความใด 
เป็นใจความส าคัญ และข้อความใดเป็นพลความ  ถ้าเราเข้าใจเรื่องราวได้โดยตลอดแล้วเราย่อมจดจ าเรื่องราวที่ฟังและ
สามารถถ่ายทอดให้คนอ่ืนฟังได้ด้วย 



                ในการฟังแต่ละครั้ง  เราต้องจับประเด็นของเรื่องที่ฟังได้ คือ รู้ว่าผู้พูดต้องการสื่อสารอะไร เป็นประเด็น
ส าคัญ  และรู้จักว่าอะไรคือประเด็นรองซึ่งขยายประเด็นส าคัญ  การฟังเช่นนี้เป็นการฟังเพ่ือจับใจความส าคัญและ
ใจความรองและรายละเอียดของเรื่อง  มีวิธีการฟังดังนี้ 
                6.4.1 ฟังเรื่องราวให้เข้าใจ  พยายามจับใจความส าคัญของเรื่องเป็นตอนๆ ว่าเรื่องอะไร  ใครท าอะไร  ที่
ไหน  เมื่อไร  อย่างไร 
                6.4.2 ฟังเรื่องราวที่เป็นใจความส าคัญแล้วหารายละเอียดของเรื่องที่เป็นลักษณะปลีกย่อยของใจความ
ส าคัญ  หรือที่เป็นส่วนขยายใจความส าคัญ 
                6.4.3  สรุปความโดยรวบรวมเนื้อหาสาระส าคัญอย่างครบถ้วน 
                            วิธีการสรุปความจากการฟังนั้น  เราจะต้องค้นหาให้พบว่าสารใดเป็นความคิดส าคัญในเรื่อง
นั้นๆ  แล้วสรุปไว้เฉพาะใจความส าคัญ  โดยเขียนชื่อเรื่อง  ผู้พูด  โอกาสที่ฟัง  วัน  เวลา  และสถานที่ท่ีได้ฟังหรือดูไว้เป็น
หลักฐานเครื่องเตือนความทรงจ าต่อไป 
                            การฟังและดูเพ่ือจับประเด็นและสรุปความ  เป็นการฟังในชีวิตประจ าวันเพ่ือให้ได้สาระส าคัญของ
เรื่องท่ีฟัง  เช่น  ฟังการสนทนา  ฟังเรื่องราวข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ฟังโทรศัพท์  ฟังประกาศ  ฟังการบรรยาย  ฟังการ
อภิปราย  ฟังการเล่าเรื่อง  เป็นต้น 
7. วิธีสรุปความตามล าดับขั้น 

7.1 ขั้น อ่าน  ฟัง  และดู 
                        - อ่าน  ฟังและดูให้เข้าใจอย่างน้อย  2 เที่ยว  เพ่ือให้ได้แนวคิดที่ส าคัญ 

7.2 ขั้นคิด 
                        - คิดเป็นค าถามว่าอะไรเป็นจุดส าคัญของเรื่อง 
                        - คิดต่อไปว่า  จุดส าคัญของเรื่องมีความสัมพันธ์กับสิ่งใดบ้าง  จดสิ่งนั้นๆไว้เป็นข้อความสั้นๆ 
                        - คิดวิธีที่จะเขียนสรุปความให้กะทัดรัดและชัดเจน 

7.3 ขั้นเขียน 
                        - เขียนร่างข้อความสั้นๆที่จดไว้ 
                        - ขัดเกลาและตบแต่งร่างข้อความที่สรุปให้เป็นภาษาท่ีดีสื่อความหมายได้แจ่มแจ้งชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงาน เร่ือง การฟังและการดู 
1. ประเภทของสื่อแยกออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 
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เฉลย ใบงาน เร่ือง การฟังและการดู 
1. ประเภทของสื่อแยกออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 

ตอบ 1.สื่อโฆษณา  2. สื่อเพ่ือความบันเทิง   3. ข่าวสาร   4. ปาถกฐา  5.สุนทรพจน์ 
2. ให้นักศึกษาบอกหลักการฟังและดูอย่างสร้างสรรค์ 

ตอบ 1. ต้องเข้าใจความหมาย 
 2. ต้องเข้าใจลักษณะของข้อความ 
 3. ต้องเข้าใจลักษณะประโยค ใจความ 
 4. ต้องรู้จักประเภทของสาร 
 5. ต้องตีความในสารได้ตรงตามเจตนาของผู้ส่งสาร 
 6. ตั้งใจฟังและดูให้ตลอดเรื่อง 
 7. สรุปใจความส าคัญ 

3. ให้นักศึกษาบอกความหมายของการวิเคราะห์ และการวิจารย์ 
ตอบ การวิเคราะห์ หมายถึง การที่ผู้ฟังและผู้ดูรับสารแล้วพิจารณาองค์ประกอบเป็นส่วนๆน ามาแยกประเภท 
ลักษณะของสาร สาระส าคัญของสาร กลวิธีการน าเสนอและเจตนาของผู้ส่งสาร 
 การวิจารณ์  หมายถึง การพิจารณาเทคนิคหรือกลวิธีแสดงออกมานั้น ให้เห็นว่า น่าคิด น่าสนใจ น่า
ติดตาม มีชั้นเชิงยอกย้อนหรือตรงไปตรงมา องค์ประกอบใดมีคุณค่าน่าชมเชย การวิจารณ์ต้องใช้ความรู้ มี
เหตุผล มีหลักเกณฑ์ รอบคอบ 

4. จงบอกถึงมารยาทในการฟังและดูในที่สาธารณะ 
ตอบ 1. รักษาความสงบ 
 2. ไม่น าอาหารของขบเคี้ยวของที่มีกลิ่นแรงเข้าไปในถานที่นั้น 
 3. ไม่เดินเข้า ออกบ่อย 
 4. ไม่ควรแสดงกิริยาอาการที่ไม่เหมาะไม่ควรระหว่างเพ่ือในโรงมหรสพ 
 5. ไม่ส่งเสียงดังเกินไปเมื่อ 

5. จงสรุปมารยาทในการฟังและการดูว่ามีอะไรบ้าง 
ตอบ 1. ฟังและดูด้วยความตั้งใจ  
 2. ไม่แสดงความร าคาญแก่ผู้อื่น 
 3. ไม่แสดงกิริยาไม่เหมาะสม เช่น โห่ ฮา 
 4. ถ้าจะแสดงความคิดเห็น ควรขออนุญาต เพื่อที่ประชุมอนุญาตหรือเปิดโอกาสให้ถาม 
 5. ไม่ควรเดินเข้า-ออกขณะผู้พูดก าลังพูด 
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ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอควนกาหลง 



แผนการจัดการเรียนรู ้
ครั้งที่.............วันที่...........เดอืน................................พ.ศ................... 

รายวิชา ภาษาไทย พท 31001 (5 หน่วยกิต)  ระดับ ม.ปลาย   ภาคเรียนที่ 1/2564  (6 ช่ัวโมง) 
  

คร้ัง
ที่ 

เนื้อหาวิชา   ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วัดผล
ประเมินผล บทบาทคร ู บทบาทผู้เรียน 

2 การอ่าน 
1. หลักการตีความ แปล
ความและขยายความ 
2. การอ่านบทประพันธ์
ที่ไพเราะทั้งร้อยแก้ว 
ร้อยกรอง 
3. การอ่านวรรคตอนใน
วรรณคดี จากเรื่อง 
ขุนช้างขุนแผน พระอภัย
มณี อิเหนา 
นิทานเวตาล นิราศ พระ
บาท นิราศภูเขา 
ทอง ร่ายยาวมหา
เวสสันดรชาดก 
มัทนพาธา พระมหาชนก 

(ทศชาติชาดก 

1. ตีความ แปล
ความ และขยาย
ความเรื่องที่อ่าน 
2. วิเคราะห์ 
วิจารณ์ความ
สมเหตุสมผลการ
ล าดับความคิด 
และความเป็นไปได้
ของเรื่องที่อ่าน 
3. อธิบาย
ความหมายของ
ภาษาถ่ิน 
ส านวน สุภาษิตท่ี
ปรากฏในวรรณคดี 
วรรณกรรมปัจจุบัน 
วรรณกรรมท้องถิ่น 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพปัญหา  ความต้องการ  
(60 นาที) 
1.ครูและนักศึกษาร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ที่มีเกี่ยวกับการอ่านประเภทต่างๆเช่น 
การอ่านนวนิยาย การอ่านบทความ การอ่านค า
ประพันธ์ 
2.ครูให้นักศึกษาดูตัวอย่างการอ่านวรรณกรรมจาก
VDO 
3.ครูแนะน าการอ่านที่ถูกต้องและรวบรวมปัญหา
ต่างๆที่พบจากการอ่านในชีวิตประจ าวันโดยเปิดสื่อ
VDO 

 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพปัญหา  ความ
ต้องการ 
1.นักศึกษาร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ที่มีเกี่ยวกับการอ่าน
ประเภทต่างๆ 
2.นักศึกษาดูตัวอย่างการอ่าน
วรรณกรรมจากVDO 
3.ครูแนะน าการอ่านที่ถูกต้องและ
รวบรวมปัญหาต่างๆที่พบจากการอ่าน
ในชีวิตประจ าวันโดยเปิดสื่อ VDO 

 

  

 
 



คร้ัง
ที่ 

เนื้อหาวิชา   ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วัดผล
ประเมินผล บทบาทคร ู บทบาทผู้เรียน 

   ขั้นที ่2 ขั้นแสวงหาข้อมูลและจัดการ
เรียนรู้  (180 นาที) 
๑  ครูสนทนากับนักศึกษาเกี่ยวกับนิทาน ว่ามีเรื่องใด
ที่น่าสนใจบ้างและนิทานเรื่องใด        ที่นักศึกษา
ชอบ  ให้นักศึกษาแต่ละคนแสดงความคิดเห็นของ
ตนเอง 
๒  ครูอธิบายวิธีการอ่านนิทานเกี่ยวกับวิธีสังเกตและ
วิธีคิดให้นักศึกษาเข้าใจ 
๓  ครูโยงเข้าสู่เนื้อหาการอ่านเชิงวิเคราะห์จาก
นิทาน  เรื่อง  “ท าไมช้างถึงตาเล็กและเสือถึงมีลาย” 
4  ครูเตรียมใบความรู้ให้นักศึกษา 
5  แบ่งนักศึกษาออกเป็น  ๑๐  กลุ่ม ๆ 
ละ  ๔  คน  โดยคละความสามารถท้ังคนเรียน
เก่ง  ปานกลาง  และอ่อน 
6  ให้นักศึกษาอ่านจากเนื้อหาที่ก าหนดให้  เริ่มจาก
การอ่านคร่าวๆ โดยตลอดก่อน  แล้วอ่านโดย
ละเอียดอีกรอบ  และอ่านซ้ าในเนื้อหาที่ไม่เข้าใจ 
7  ครูให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดวิเคราะห์จ าแนก  และ
จับใจความส าคัญของเรื่องให้ได้ว่า  ใคร  ท าอะไร  ที่
ไหน  เมื่อไหร่  อย่างไร  และเป็นผลอย่างไร 
 
 

ขั้นที ่2 ขั้นแสวงหาข้อมูลและจัดการ
เรียนรู้ 
๑  นักศึกษาร่วมสนทนาเกี่ยวกับ
นิทาน ว่ามีเรื่องใดที่น่าสนใจบ้างและ
นิทานเรื่องใด       
๒.นักศึกษารับใบความรู้ 
๓.นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ ละ  ๔  คน  
๔. นักศึกษาอ่านจากเนื้อหาที่
ก าหนดให้  
๕. นักศึกษาช่วยกันคิดวิเคราะห์
จ าแนก  และจับใจความส าคัญของ
เรื่องให้ได้ว่า  ใคร  ท าอะไร  ที่
ไหน  เมื่อไหร่  อย่างไร  และเป็นผล
อย่างไร 
๖.  นักศึกษาในกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์
เนื้อหาจากนิทาน เรื่อง ท าไมช้างถึงตา
เล็กและเสือถึงมีลาย  แล้วสรปุเรื่อง
โดยเขียนเป็นแผนผังความคิดลงบน
กระดาษปรู๊ฟ 
๗.นักศึกษาส่งตัวแทนอภิปราย 
 

VDO 
-ใบความรู้ 
-แบบเรียน 
  
  
  
  
  
  
  
  
-ใบความรู้การ
อ่าน 
-ใบงาน การ
อ่าน 
-นิทานท าไมช้าง
ถึงตาเล็กและ
เสือถึงมีลาย 
-กระดาษปรู๊ฟ 
  

 

การตอบข้อ
ซักถาม 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
-การอภิปราย 
-การวิเคราะห์
นิทาน 
-การแต่ง
บทความ 
นิทาน 

  



คร้ัง
ที่ 

เนื้อหาวิชา   ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วัดผล
ประเมินผล บทบาทคร ู บทบาทผู้เรียน 

   8  ครูให้นักศึกษาในกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์เนื้อหาจาก
นิทาน เรื่อง ท าไมช้างถึงตาเล็กและเสือถึงมี
ลาย  แล้วสรุปเรื่องโดยเขียนเป็นแผนผังความคิดลง
บนกระดาษปรู๊ฟ 
9.ให้นักศึกษาส่งตัวแทนอภิปราย 
10.ครูและผู้เรียนแลกเปลี่ยนความรู้ และอภิปราย
สรุปร่วมกัน 
11.ครูให้ผู้เรียนแต่ละคนแต่งนิทานขึ้นเองพร้อมวาด
ภาพประกอบให้สวยงามและอ่านเป็นภาษาถิ่นของ
ตัวผู้เรียนเอง 
12.ครูและผู้เรียนแลกเปลี่ยนความรู้ 
13.ครสูรุปถึงวิธีการอ่านกับผู้อีกครั้งพร้อมกับแจกใบ
งานการอ่าน 
 และอภิปรายสรุปร่วมกัน 
 

 

๘.นักศึกษาแต่งนิทานขึ้นเองพร้อมวาด
ภาพประกอบให้สวยงามและอ่านเป็น
ภาษาถ่ินของตัวผู้เรียนเอง 
๙.ครูและผู้เรียนแลกเปลี่ยนความรู้ 
และอภิปรายสรุปร่วมกัน 
10.ครูสรุปถึงวิธีการอ่านกับผู้อีกครั้ง
พร้อมกับแจกใบงานการอ่าน 

 

  

 
 
 
 
 
 



คร้ัง
ที่ 

เนื้อหาวิชา   ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วัดผล
ประเมินผล บทบาทคร ู บทบาทผู้เรียน 

   ขั้นที่ 3  การปฏิบัติและน าไปประยุกต์ใช้ 
(120 นาที) 
1.ครูยกตัวอย่างนิราชภูเขาทองให้นักศึกษาดูและ
อ่านพร้อมๆกันละช่วยกันแปลงเป็นร้อยแก้ว 
2.ครูแจกบทวรรคตอนจากวรรณคดีให้แต่ละกลุ่ม
แล้วถอดเป็นรอยแก้วและอ่านเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ 
3.ครูให้ผู้เรียนค้นคว้าวรรณคดีไทย ๑ เรื่อง เช่น 
ขุนช้างขุนแผน พระอภัยมณี อิเหนา 
นิทานเวตาล นิราศ พระบาท นิราศภูเขา 
ทอง ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก 
มัทนพาธา พระมหาชนก (ทศชาติชาดก) 
เพ่ือมาเรียนรู้ในการพบกลุ่มครั้งถัดไป 
 ขั้นที ่4  การประเมินผลการเรียนรู้ 
1.ประเมินการวิเคราะห์จากการอ่านจากนิทานที่แต่ง
ขึ้นเอง 10คะแนน 
2.กิจกรรมกลุ่ม 10 คะแนน 
3.ใบงาน 10 คะแนน 
4.การมาพบกลุ่ม 10 คะแนน 

ขั้นที่ 3  การปฏิบัติและน าไป
ประยุกต์ใช้ 
1.นักศึกษาดูตัวอย่างนิราชภูเขาทอง
และอ่านพร้อมๆกันละช่วยกันแปลง
เป็นร้อยแก้ว 
2.นักศึกษารับบทวรรคตอนจาก
วรรณคดีให้แต่ละกลุ่มแล้วถอดเป็น
รอยแก้วและอ่านเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรู้ 
3.นักศึกษาค้นคว้านวรรณคดีไทย ๑ 
เรื่อง เช่น 
ขุนช้างขุนแผน พระอภัยมณี อิเหนา 
นิทานเวตาล นิราศ พระบาท นิราศ
ภูเขา 
ทอง ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก 
มัทนพาธา พระมหาชนก (ทศชาติ
ชาดก) 
เพ่ือมาเรียนรู้ในการพบกลุ่มครั้งถัดไป 

 

-บทวรรคตอน
จากวรรณคดี
ไทย 
  

 

 

 
 
 



ใบความรู้ เรื่องการอ่าน 
 ความส าคัญของการอ่าน 

1. การอ่านช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ท าให้ผู้อ่านได้รับสาระความรู้เพ่ิมขึ้น เป็นคนทันสมัย ทันเหตุการณื
และความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์บ้านเมือง ตลอดจนสังคมและวิทยาการใหม่ๆ เป็นต้น ผู้อ่านเมื่อ
ได้รับความรู้จากการอ่านแล้ว จะสามารถน าสาระต่างๆ มาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยขน์ต่อชีวิต สังคม
และประเทศชาติในโอกาสต่อไปได้ 

2. การอ่านช่วยให้เกิดความเพลิดเพลิน หนังสือหลายประเภทนอกจากจะให้ความรู้ ความคิด แล้ว
ยังให้ความเพลิดเพลินอีกด้วย ผู้อ่านหนังสือจะได้รับความเพลิดเพลิน ได้รับความสุข อีกทั้งยังสร้าง
ความฝันจิตนาการแก่ผู้อ่าน ตลอดจนเป็นการพักผ่อนและคลายเครียดได้เป็นอย่างดี 

3. การอ่านมีผบต่อการด าเนินชีวิตที่สุขสมบูรณ์ของมนุษย์ ผลที่ได้รับจากการอ่าน นอกจากจะเป็น
พ้ืนฐานของการศึกษาศิลปะวิทยาการ และช่วยในการพัฒนาอาชีพแล้ว ยังมีผลช่วยให้ผู้อ่านได้
แนวคิดและประสบการณ์จ าลองจากการอ่านอีกด้วย ซึ่งความคิดและประสบการณ์จท าให้ผู้อ่าน มี
โลกทัศน์กว้างขึ้น เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจสังคมเป็นอย่างดี อันจะมีผลต่อการดเนินชีวิต
และการด ารงตนอยู่ในสังคได้อย่างมีความสุข 

 

 วิจารณญาณในการอ่าน 
วิจารณญาณในการอ่าน คือ การรับสารจากการอ่านห้เข้าใจเน้อหาสาระและใช้สติปัญญา ใครครวญ

หรือไตร่ตรอง โดยอาศัยความรู้ ความคิด ประสบการณ์มาเป็นเหตุผลประกอบและสามารถน าไปใช้ในชีวินได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 

การใช้วิจารณญาณในการอ่าน จะเริ่มต้นที่การอ่านด้วยความตั้งใจและพยายามท าความเข้าใจ เนื้อหา
สาระของเรื่องที่อ่านแล้วใช้ความรู้ ความคิด เหตุผลและประสบการณ์ประกอบการคิด ใครควรญให้สามารถรับ
สารได้ถูกต้อง ถ่องแท้ การอ่านโดยใช้วิจารณญาณประกอบด้วยการเข้าใจของเร่อง การรู้จักเขียน การเข้าใจ
ความสัมพันธ์ของสารและการน าไปใช้ 

 

การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ จะต้องใช้ควสามคิด วิเคราะห์ ใครครวญและติดสินใจว่า ข้อความที่ได้อ่าน
นั้น สิ่งใดเป็นความส าคัญ สิ่งใดเป็นใจความประกอบหรือพลความ สามารถแยกข้อเท็จจริงจากข้อคิดเห็นได้ 
ตลอดจนวินิจฉัยได้ว่าข้อความที่อ่านนั้นควรเชื่อถือได้หรือไม่เพียงใด และการอ่านประเมินค่าว่าข้อความท่ีได้อ่าน
มีเนื้อหาสาระ เหรือมีแงคิดที่ดีหรือไม่ อาจน าไปใช้ประโยขน์ได้เพียงไร รวมทั้งการประเมินค่างานเขียน เช่น 
ความรู้ ความสามารถ ควสามจริงใจและกลวิธี ในการเขียน   

แผนภูมิกระบวนการอ่านอย่างมวีิจารณญาณ 

การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

 การอ่านขั้นต้น 

ได้อ่าน รับรู้ เข้าใจ 

การอ่านขั้นวิจารณญาณ 

วิเคราะห์ ใคร่ครวญ วินิจฉัย ประเมินคว่า ใช้ประโยชน์ 



 ขั้นตอนของวิจารณญาณในการอ่าน มีดังนี้ 
1. อ่านให้เข้าใจตลอดเรื่อง เป็นการอ่านสารด้วยความตั้งใจให้เข้าใจ

รายละเอียดตลอดเรื่อง 
2. วิเคราะห์เรื่อง เมื่ออ่านและเข้าใจเรื่องแล้วจะต้องน าวิเคราะห์สาระส าคัญ

ให้รู้เรื่องที่อ่านเป็นเรื่องประเภทใด อะไรเป็นข้อเท็จจริง อะไรเป็นข้อคิดเห็น และอะไรเป็นประ
โยขน์ ลักษณะของตัวละครเป็นอย่างไร ซึ่งผู้อ่านต้องพิจารณาแยกแยะให้ได้ 

3. ประเมินค่าของเรื่อง เมื่ออ่านและวิเคราะห์แยกแยะเรื่องแล้วน ามาประเมิน
ค่าว่าสิ่งใดเท็จ สิ่งใดจริง สิ่งใดมีค่ามไม่มีค่า มีประโยชน์ในด้านใด น าไปใช้กับใคร เมื่อไรและ
อย่างไร 

4. น าเรื่องท่ีอ่านไปใช้ หลังจากผ่านขั้นตอนของการอ่าน ท าความเข้าใจ 
วิเคราะห์และประเมินค่า แล้วต้องน าไปใช้ได้ทั้งในการถ่ายทอดให้ผู้อื่น และน าไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 

 หลักการอ่านอย่างใช้วิจารณญาณ 
1. พิจารณาความถูกต้องของภาษาท่ีอ่าน เช่น ด้านความหมาย การวาง

ต าแหน่งค า การเว้นวรรคตอน ความผิดพลาดดังกล่วจะท าให้การสื่อความหมายผิดไป 
2. พิจารณาคามต่อเนื่องของประโยคว่ามีเหตุผลรับกันดีหรือไม่ โดยอาศัยคาม

รู้ด้านตรรกวิทยาเข้าช่วย ข้อความจากประโยคจะต้องไม่ขัดแย้งกัน หรือเรียงล าดับไม่สันสน
วุ่นวายจนอ่านไม่รู้เรื่อง หรือ อ่านเสียเวลาเปล่า 

3. พิจารณาดูความต่อเนื่องของเรื่องราวระหว่างเร่องที่เป็นแกนหลักหรือแกน
น ากับแกนรองและส่วนประกอบอื่น ๆ กลมกลืนกันดีหรือเปล่า 

4. รู้จักแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากเรื่องการแสดงความรู้และข้อคิดเห็นของผู้
แต่ง เพ่ือจะได้น ามาพิจารณาภายหลังได้ถูกต้องใกล้เคียงความเป็นจริงยิ่งขึ้น 

5. พิจารณาความรู้ เนื้อหา ตัวอย่างที่ได้ ว่ามีส่วนมัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม
หรือไม่เพียงใด เป็นความรู้ ความคิด ตัวอย่างที่แปลกใหม่หรืออ้างอิงมาจากไหน น่าสนใจเพียงใด 
จากนั้นควรท าการประเมินผลโดยทั่วไปว่าผลจากการอ่านจะท าให้เกิดความรู้ ความคิดมากน้อย
เพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดสร้างสรรค์ ที่ผู้อ่านประสงค์หรือปรารถนาจะได้จากการอ่าน
นั้น ๆอยู่เสมอ 
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณไม่ข่สิ่งที่ท าได้ง่ายๆผู้กระท าจะต้องสมันฝึกหัด สังเกต จ า และ

ปรับปรุงการอ่านอยู่เสมอ แรกๆอาจรู้สึกเป็นภาระหนักและน่าเบื่อหน่าย แต่สถ้าได้กระท าเป็นปร า เป็นนิสัยแล้ว
จะท าให้ความล าบากดังกล่าวหายไป ผลรับที่เกิดข้ึนนั้นคุ้มค่า 

 

 

 



 การอ่านแปลความ ตีความ ขยายความ จับใจความหรือสรุปความ 

   การอ่านแปลความ หมายถึง การแปลเรื่องราวเดิมให้ออกมาเป็นค าใหม่ ภาษาใหม่หรือแบบ

ใหม่ ความมุ่งหมายของการแปลคามอยู่ที่ความแม่นย าของภาษาใหม่ว่า ยังคงรักษาเนื้อหาและความส าคัญของ

เรื่องราวเดิมไว้ครบถ้วนหรือไม่ 

   ส าหรับการแปลความบทร้อยกรองเป็นร้อยแก้วหรือการถอดค าประพันธ์ร้อยกรองเป็นร้อยแก้ว

นั้น ควรอ่านข้อความและหาความหมายของศัพท์แล้วเรียบเรียงเนื้อเรื่องหรือเนื้อหาเป็นร้อยแก้วให้สละสลวย 

โดยที่เนื้อเรื่องหรือเนี้อหานั้นยังคงเดิมและครบถ้วน เช่น 

   พฤษภากาสร  อีกกุญชรอันปลดปลง 
   โททนต์เสน่งคง  ส าคัญหมายในกายมี 
   นรชาติวางวาย   มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ 
   สถิตทั่วแต่ชั่วดี  ประดับไว้ในโลก 
 
   แปลความเป็นร้อยแก้ว คือ วัว ควาย และช้าง เมื่อตายแล้วยังมีฟันและเขาท้ังสองข้างเหลืออยู่ 
ส่วนมนุษย์เมื่อตายไปร่างกายก็สิ้นไป คงเหลือแต่ความชั่วหรือความดีที่ได้ท าไว้เท่านั้น ที่ยังคงอยู่ในโลกนี้ 
    
   การอ่านตีความ หรือการอ่านวินิจสารเป็นการอ่านอย่างพิจารณาถี่ถ้วนด้วยความเข้าใจเพ่ือให้
ได้ประโยชน์ หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียน จะเป็นการอ่านออกเสียงหรืออ่านในใจก็ได้ แต่จุดส าคัญอยู่
ที่การใช้สติปัญญาตีความหมายของค าและข้อความทั้งหมดรวมทั้งสิ่งแวดล้อมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับข้อความที่
อ่าน ดังนี้นจึงต้องอาศัยการใช้เหตุผลและความรอบคอบในการพิจารณาทั้งถ้อยค าและสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่
ผู้อ่านจะตีคามสารใดๆ ได้กว้างหรือแคบ ลึกซึ่ง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ส่วนตัว 
   ข้อปฏิบัติในการอ่านตีความ 

1. อ่านเรื่องให้ละเอียดแล้วพยายามจับประเด็นของข้อเขียนให้ได้ 
2. ขณะอ่านพยายามคิดหาเหตุผล และใคร่ครวญอย่างรอบคอบ แล้วน ามาประมวลเข้ากับ

ความคิดของตนว่าข้อความนั้น ๆ หมายถึงสิ่งใด 
3. พยายามท าความเข้าใจกับถ้อยค าบางค าที่เห็นว่ามีความส าคัญรวมทั้งสภาพแวดล้อมหรือ

บริบทเพื่อก าหนดความหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
4. การเรียบเรียงถ้อยค าที่ได้มาจากการตีความ จะต้องมีความหมายชัดเจน 
5. พึงระลึกว่าการตีความมิใช่การถอดค าประพันธ์ซึ๋งต้องเก็บความหมายของบทประพันธ์นั้นๆ 

มาเรียบเรียงเป็นร้อยแก้วให้ครบทั้งค า และข้อความ การตีความนั้นเป้นการจับแต่จ
ความส าคัญ การตีความจะต้องใช้ความรู้ ความคิดอ้ันมีเหตุผลเป็นประการส าคัญ 

 



การอ่านขยายความ คือ การอธิบายเพิ่มเติมให้ละเอียดขึ้นภายหลังจากได้ตีคามแล้ว ซึ่งอาจใช้วิธี 
ยกตัวอย่างประกอบหรือมีการอ้างอิงเปรียบเทียบเนื้อความให้กว้างขวางออกไปจนเป็นที่เข้าใจชัดเจนยิ่วขึ้น 

ตัวอย่าง  “ความโศกเกิดจากความรัก ความกลัวเกิดจากความรัก ผู้ที่ละความรักเสียได้ก็ไม่โศกไม่
กลัว” ข้อความนี้ให้ข้อคิดว่า ความรักเป็นต้นเหตุให้เกิดความโศก และความกลัวถ้าตัดหรือละความรักได้ ทั้ง
ความโศก ความกลัวก็ไม่มี 

ขยายความ เมื่อบุคคลมีคาวมรักในสิ่งใดหรือคนใด เขาก็ต้องการให้สิ่งนี้น คนนั้น คงอยู่ให้เขารัก
ตลอดไป มนุษย์ส่วนมากกลัวว่าคนหรือสิ่งที่ตนรักจะแตกสลายหรือสูญสิ้นจากไป แต่เมือถึงคราวทุกอย่างย่อม
เปลี่ยนไปไม่อาจคงอยู่ได้ ย่อมมีการแตกท าลาย สูญสลายไปตามสภาพ ถ้ารู้ความจริงดังนี้และรู้จักละความรัก 
คาวมผูกพันนั้นเสย เขาจะไม่ต้องกลัวและไม่ต้องโศกเศร้าเสียใจอีกต่อไป 
   

 การอ่านจับใจความ หรือสรุปความคือ การอ่านที่มุ่งค้นหาสาระของเรื่องหรือของหนังสือแต่ละเล่มที่เป็นส่วน

ใจความส าคัญและส่วนขยายใจความส าคัญของเรื่อง 

   ใจความส าคัญ คือข้อความที่มีสาระคลุมข้อความอ่ืนๆ ในย่อหน้านั้นหรือเรื่องนั้นทั้งหมด 
ข้อความอ่ืน ๆ เป็นเพียงส่วนขยายใจความส าคัญเท่านั้น ข้อความหนึ่งหรือตอนหนึ่งจะมีใจความส าคัญที่สุดเพียง
หนึ่งเดียว นอกนั้นเป็นใจความรอง ค าว่าใจความส าคัญนี้ บางทีเรียกเป็นหลายอย่าง เช่น แก่น หรือหัวใ จของ
เรื่อง แก่นของเรื่องหรือความคิดหลักของเรื่อง แต่จะอย่างไรก็ตามใจความส าคัญคือ สิ่งที่เป็นสาระที่ส าคัญที่สุด
ของเรื่องนั้นเอง 
  ใจความส าคัญส่วนมากจะมีลักษณะเป็นประโยค ซึ่งอาจจะปรากฏอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของ ย่อหน้าก็

ได้ จุดที่พบใจความส าคัญของเรื่อแต่ละย่อนห้ามากท่ีสุดคือ ประโยคที่อยู่ตอนต้นย่อหน้า เพราะผู้เขียนมักจะ

บอกประเด็นส าคัญไว้ก่อน แล้วจึงขยายรายละเอียดให้ชัดเจน รองลงมาคือประโยคตอนท้ายย่อหน้า โดยผู้เขียน

จะบอกรายละเอียดหรือประเด็นๆก่อน แล้วจึงสรุปด้วยประโยคที่เป็นประเด็นไว้ภายหลัง   
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............................................................................................................................. ............................................. 

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

        ลงช่ือ.................................................. 
                                                                                               (..................................................)
       

                       ความคิดเห็น ความคิดเห็น 
.............................................................................................
............................................................................................. 
.............................................................................................  

 

ลงชื่อ....................................................นายทะเบียน 
                   ( นางธิราวดี  อินทานุกูล ) 

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

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

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

( นายทวีศักดิ์  แซ่เจน ) 
ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอควนกาหลง 



แผนการจัดการเรียนรู ้
ครั้งที่.............วันที่...........เดอืน................................พ.ศ................... 

รายวิชา ภาษาไทย พท 31001 (5 หน่วยกิต)  ระดับ ม.ปลาย   ภาคเรียนที่ 1/2564  (6 ช่ัวโมง) 
  

ครั้ง
ที ่

เนื้อหาวิชา   ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วัดผล
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

3 หลักภาษา 
1. ธรรมชาติของภาษา 
2. การใช้ถ้อยค า ส านวน 
สุภาษิต ค าพังเพย 
3.โครงสร้างของประโยค 
รูปประโยค และชนิด
ของประโยค 
4. ระดับภาษา 
5. ค าสุภาพ 
6. การแต่งค าประพันธ์

ประเภทร้อยกรอง 

1. อธิบาย
ธรรมชาติของ
ภาษา 
และใช้ประโยคตาม
เจตนา 
ของการสื่อสาร 
2. เลือกใช้ถ้อยค า 
ส านวน 
สุภาษิต ค าพังเพย
ให้ 
ตรงความหมาย 
3. ใช้ประโยคได้
ถูกต้อง 
ตามเจตนาของผู้ส่ง
สาร 

 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพปัญหา  ความต้องการ  
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักศึกษาทราบ 
2. ครูและนักศึกษาร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ที่มีเกี่ยวกับกลักภาษา 
3. ครูให้นักศึกษาอ่านประโยค ที่ประกอบไปด้วยค า
ภาษาไทย ภาษาเขมร ภาษาบาลีสันสกฤต  ให้
นักเรียนสังเกตว่า  ค าใดเป็นค าไทย และค าใดเป็นค า
ที่มาจากภาษาอ่ืน 
ประโยคที่ 1 บุปผาและบุษบาเปิดสมาคมพุทธ
ศาสนานานาทัศนะ ให้สมาชิกปฏิบัติธรรมเสาร์
อาทิตย์ 
ประโยคที่ 2 พ่อกับแม่ท าไร่เลื่อนลอยอยู่ชานเมือง 
ลูกชายก็ถีบสามล้อพอมีพอกินไปวันๆ 
ประโยคที่ 3 สมเด็จผกามาศเสวยสลาน่าสนุก  เสด็จ
ประทับบนต าหนัก   นางอัปสรมีระเบียบ 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพปัญหา  ความ
ต้องการ 
1. ร่วมตอบข้อซักถามครู 
2.อ่านประโยคที่ครูก าหนด 
3.วิเคราะห์ประโยค 
2.อ่านท่องจ าแปลวิเคราะห์ค าขวัญวัน
เดก็ปี2559 
  

 

 
 
 
 
 

-การตอบข้อ
ซักถาม 

 

 
 
 



ครั้ง
ที ่

เนื้อหาวิชา   ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วัดผล
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

  4. แต่งค าประพันธ์
ประเภท 

ร้อยกรอง 

4. นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่าเหตุใดจึงคิดว่าแถบ
ประโยคที่ 2เป็นค าไทยสังเกตจากลักษณะใด 
5. ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือเรียน 
เรื่องลักษณะของภาษาไทย 
6. ครูยกตัวอย่างค าขวัญวันเด็กปี 2564 ให้ผู้เรียน
อ่านพร้อมๆกันแล้ววิเคราะห์ถึงความหมาย 
ขั้นที ่2 ขั้นแสวงหาข้อมูลและจัดการเรียนรู้   
1..ครูเชื่อมโยงถึงวรรณกรรมจากงานครั้งก่อนแล้วให้
ผู้เรียนค้นคว้าแล้วให้ยกบทข้อความที่ชอบหนึ่งหัวข้อ
แลกเปลี่ยนความรู้ 
2.ครูอธิบายเรื่องโครงสร้างประโยค,ข้อความสั้นที่มี
ใจความสมบูรณ์ แสดงให้รู้ว่า ใคร ท าอะไร ที่ไหน 
อย่างไร 
3.ครูให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มๆละ 4-8คน ส่งตัวแทนหน้า
ชั้นเรียน กลุ่มละ 1 คน 
4. ครูน าบัตรค ามาแสดงหน้าชั้นเรียนแล้วให้ตัวแทน 
ต่อประโยคทีละคนต่อกันจากบัตรค าโดยให้เนื้อหา
ต่อเนื่องกันเพ่ือให้ผู้เรียนดูเป็นตัวอย่าง เช่น ถ้าฉัน
บินได้ 

 
 
 
 
 
 

ขั้นที ่2 ขั้นแสวงหาข้อมูลและจัดการ
เรียนรู้ 
1.นักศึกษาเลือกบทความจาก
วรรณกรรมที่ไปศึกษามาแลกเปลี่ยน
ความรู้ 
2.นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพ่ือจัดกิจกรรม 
4-8 คน ต่อกลุ่ม 
3.นักศึกสาธิตการเล่นเกมส์บัตรค าการ
ต่อประโยค 
4.นักศึกษาแต่ละกลุ่มต่อค าจากบัตร
ค าท่ีครูก าหนด 
5.ร่วมสรุปความรู้ในเรื่องประโยค
ความเดียว,ความซ้อน,ความรวม 
  

 
 
 
 
 
 

-วรรณกรรม 
-บัตรค าการต่อ
ประโยค 

 

 

 
 
 



ครั้ง
ที ่

เนื้อหาวิชา   ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วัดผล
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

   5.ครูก าหนดประโยคและให้แต่ละกลุ่มเขียนแล้วส่ง
ต่อให้เป็นเรื่องเดียวกันโดยก าหนดกลุ่มตามกฎกติกา
ที่ครูก าหนดเช่น ก าหนดจ านวนพยางค์ ก าหนด
จ านวนพยัญชนะขึ้นต้น , ก าหนดสระ,ก าหนด
ประโยคความเดียว,ความรวม, ความซ้อน ให้มีใน
ประโยค 
6.ครูสรุปองค์ความรู้ของรูปประโยค 
7.ครูแจกบัตรค ารูปภาพให้แต่ละกลุ่มแต่งประโยค
จากรูปภาพโดยครูก าหนดในหัวข้อ ภาคประธาน 
ภาคแสดง,บทกรรม , กิริยา 
8. ครูสรุปความรู้เรื่องส่วนประกอบประโยค 
9. ครูก าหนดค าพังเพยแล้วซักถามผู้เรียน 
10.ครูแจกบัตรค าพังเพยให้ผู้เรียนน าพยัญชนะหน้า
ค าในกลุ่มค า ออกมาสร้างค าใหม่แล้วน าค าใหม่ไป
แต่งประโยคให้ได้ใจความสมบูรณ์ 
11. ครูร่วมกับนักศึกษา โดยครูให้ข้อสังเกตเก่ียวกับ
บัตรค าในแต่ละคู่ว่ามีความสอดคล้องกันอย่างไร   

 
 

6.นักศึกษาเล่นเกมส์แต่งประโยคจาก
รูปภาพ 
7.นักศึกษาร่วมสรุปความรูปเรื่อง
ประโยคประธาน กิริยา กรรม 
8.ตอบข้อซักถามครูเรื่องส านวน
สุภาษิต ค าพังเพย 
9. นักศึกษาแต่ละกลุ่มรับบัตรค า
สุภาษิตเพ่ือน าค าไปแต่งประโยคใหม่
ให้ได้ใจความสมบูรณ์ 
10.นักศึกษาร่วมสรุปความรู้ในเรื่องค า
สุภาษิตค าพังเพย 
11.นักศึกษารับใบงานจากครู 
12.นักศึกษาเพ่ิมเติมจากแบบเรียน 

 

  

 
 
 



คร้ัง
ที่ 

เนื้อหาวิชา   ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วัดผล
ประเมินผล บทบาทคร ู บทบาทผู้เรียน 

   12. ครูอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจความส าคัญของ
ภาษา  ซึ่งเป็นการสื่อสารด้วยลายลักษณ์อักษรเพื่อสื่อ
ความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ตรงตามความต้องการ13. ให้
นักศึกษาศึกษาความรู้เรื่อง การใช้ภาษาประกอบ จาก
หนังสือเรียน และแจกใบงานเร่ืองหลักภาษา 
ขั้นที่ 3  การปฏิบัติและน าไปประยุกต์ใช ้
1. ครูให้ผู้เรียนเขียนเลือกเขียนค าประพนัธ์ประเภทร้อย
แก้วในหัวข้อเรื่อง อาหารไทยเพื่อสุขภาพ,เทคโนโลยีกบั
ชีวิตประจ าวนั, ธรรมชาติกับชีวติ , ความรักของพ่อแม่ 
2. ครูมอบหมายให้นักศึกษาออกแบบและเขียนบัตรอวย
พรปีใหม่  ถ้อยค าที่เป็นมงคล พร้อมระบายสี  และ
ตกแต่งให้สวยงาม 
3. นักศึกษาและครูร่วมกันก าหนดระยะเวลาในการ
ส่งผลงานร่วมกัน 
ขั้นที่ 4  การประเมินผลการเรยีนรู้ 
1.บัตรอวยพรปีใหม่ 10 คะแนน 
2.กิจกรรมกลุ่ม 10 คะแนน 
3.ใบงาน 10 คะแนน 
4.การมาพบกลุ่ม 10 คะแนน 

 
 
 
 
 
ขั้นที่ 3  การปฏิบัติและน าไป
ประยุกต์ใช้ 
1.ผู้เรียนเลือกหัวข้อเขียนค าประพันธ์
เป็นร้อยแก้ว 
2.นักศึกษาออกแบบบัตรอวยพรปีใหม่
ส่งครู 

 
 
 
 
 

-ใบงานบทร้อย
แก้ว 
-บัตรอวยพรปี
ใหม่ 

 

 
 
 
 
 

-การเขียนแต่ง
ค าปะพันธ์
ประเภทร้อย
แก้ว 

 

 
 



ใบความรู้ เรื่อง หลักการใช้ภาษา 
ธรรมชาติของภาษา 
 ความหมายของภาษา  
 ภาษา หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีระบบระเบียบและมีแบบแผนท าให้คนเราสื่อความหมายกันได้ ใน
ภาษาไทยเรามีระบบสัญลักษณ์ก็คือ สระ พยัญชนะและวรรณยุกต์ ระบบการสร้างค า ก็คือ การน าเอาพยัญชนะ 
สระ และวรรณยุกต์มาประกอบกันเป็นค า หรือเราเรียกว่า การสร้างประโยค คือการน าค าต่างๆมาเรียงกันให้
สัมพันธ์กันให้เกิดความหมายต่างๆ 
 ความส าคัญของภาษา 

1. ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร ที่มนุษย์ใช้สื่อความเข้าใจกัน ถ่ายทอดความรู้ ความคิด 
อารมณ์ ความรู้สึก ซึ่งกันและกัน 

2. ภาษาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ความคิดและความเพลิดเพลิน 
3. ภาษาเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพและการปกครอง โดยมีภาษากลางหรือภาษาราชการใช้ใน

การสื่อสารท าความเข้าใจกันทั้งประเทศ ทั่วทุกภาค 
4. ภาษาช่วยบันทึกถ่ายทอดและจรรโลงวัฒนธรรมให้ด ารงอยู่ เราใช้ภาษาบันทึกเรื่องราวและเหตุการณ์

ต่างๆ ในสังคม ตลอดทั้งความคิด ความเชื่อไว้ให้คนรุ่นหลังได้ทราบและสืบต่ออย่างไม่ขาดสาย 
ลักษณะเด่นของภาษาไทย 
1. ภาษาไทยมีตัวอักษรเป็นของตัวเองโดยแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ 
 1.1 เสียงแท้ มี 24 เสียง ใช้รูปสระ 32 รูป 
 1.2 เสียงแปร มี 21 เสียง ใช้รูปพยัญชนะ 44 ตัว 
 1.3 เสียงวรรณยุกต์มี 5 เสียง ใช้วรรณยุกต์ 4 รูป 
2. ภาษาไทยแท้มีพยางค์เดียวหรือเป็นภาษาค าโดดและเป็นค าที่มีอิสระในตัวเอง ไม่ต้องเปลี่ยนรูปค า

เมื่อน าไปใช้ในประโยค 
3. ภาษาไทยแท้มีตัวสะกดตามมาตรา ซึ่งในภาษาไทยมีมาตราตัวสะกด 9 มาตรา คือ 
 แม่ ก กา ไม่มีตัวสะกอ 
 แม่ กก ใช้ ก สะกด เช่น นก ยาก มาก เด็ก 
 แม่ กด ใช้ ด สะกด เช่น ผิด คิด ราด อด 
 แม่ กบ ใช้ บ สะกด เช่น กบ พบ ดาบ รับ 
 แม่ กง  ใช้ ง สะกด เช่น จง ขัง สิง กาง 
 แม่ กน ใช้ น สะกด เช่น ชน ทัน ปาน นอน 
 แม่ กม ใช้ ม สะกด เช่น ดม สม ยาม ตาม 
 แม่ เกย ใช้ ย สะกด เช่น ยาย ด้าย สาย เคย 
 แม่ เกอว ใช้ ว สะกด เช่น เร็ว หิว หนาว  
 
4. ค า ค าเดียวกันในภาษาไทยท าหน้าที่หลายหน้าที่ในประโยคและมีความหมายซึ่งในหลักภาษาไทย

เรียกว่า ค าพร้องรูป พ้องเสียง เช่น  



  ไกข่ันยามเช้า  เป็นค ากริยาแสดงอาการของไก่ 
 เขาเป็นคนมีอารมณ์ขัน  หมายถึงคนที่อารมณ์สนุกสนาน 
 เธอน าขันไปตักน้ า  ภาชนะหรือสิ่งของ 
  
5. ภาษาไทยเป็นภาษาเรียงค า ถ้าเรียงค าสลับกันความหมายจะเปลี่ยนไป เช่น เขาเป็นน้องเพ่ือนไม่ใช่

เพ่ือนน้อง 
6. ภาษาไทยีค าตามหลังจ านวนนับ ซึ่งภาษาไทย เรียกว่า ลักษณะนาม เช่น 
 หนังสือ 2 เล่ม   ช้าง  2 เชือก  รถยนต์  1 คัน 
 ไก่ 10 ตัว    แห 2 ปาก 
7. ภาษาไทยเป็นภาษาดนตรี หมายถึง มีการเปลี่ยนระดับเสียงได้ หรือเรียกกันว่า “วรรณยุกต์” ท าให้

ภาษาไทยมีลักษณะพิเศษ คือ 
 7.1 มีค าใช้มากข้ึน เช่น เสือ เสื่อ เสื้อ หรือ ขาว ข่าว ข้าว  
 7.2 มีความไพเราะ เพราะภาษาไทยมีวรรณยุกต์สูงต่ า เหมือนเสียงดนตรี ที่เอ้ือในการแต่งค า

ประพันธ์ เช่น “ชะโดดุ กระดี่โดด สลาดโลด ยะหยอย หยอย” 
7.3 ภาษาไทยนิยมความคล้องจอง ไม่ว่าจะเป็นส านวนหรือค าพังเพยในภาษาไทย จะมีค า

คล้องจอง ท านองสั่งสอน เปรียบเทียบ เช่น “รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา” 
7.4 ค าในภาษาไทยเลียนแบบเสียงธรรมชาติได้ เช่น ฟ้าร้องครืนๆ ฝนตกจั๊กๆ ข้าวเดือดคั่กๆ

และเลียนเสียงภาษาต่างประเทศ เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล เต้าเจี้ยว ฯลฯ  
8. ภาษาไทยมีค า พ้องเสียง พ้องรูป 
 ค าพ้องเสียง  หมายถึง ค าที่มีเสียงเหมือนแต่ความหมายและการเขียนต่างกัน 
 ค าพ้องรูป   หมายถึง ค าท่ีรูปเหมือนกันแต่ออกเสียงและมีความหมายต่างกัน 
9. ภาษาไทยมีการสร้างค า ภาษาไทยมีการสร้างค ามากมาย ซึ่งต่างกับภาษาอ่ืน 
10. ภาษาไทยมีค าสร้อยเสริม เพื่อใช้พูดให้เสียงลื่นและสะดวกปาก เรียกว่า “ค าสร้อย หรือค าอุทาน

เสริมบท”  
 
 การสร้างค าขึ้นใช้ในภาษาไทย 

  การสร้างค าในภาษาไทยมีหลายวิธี ทั้งวิธีเป็นของเราแท้ๆ และวิธีที่เราน ามาจากภาษาอ่ืน วิธีที่
เป็นของเราได้แก่ การผันเสียง วรรณยุกต์ การซ้ าค า การซ้อนค าและการประสมค า เป็นต้น ส่วนวิธีที่น ามาจาก
ภาษาอ่ืน เช่น การสมาส สนธิ การเติมอุปสรรค ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 



1. การผันเสียงวรรณยุกต์ วิธีการนี้วรรณยุกต์ที่ต่างออกไปท าให้ได้ค าใหม่เพ่ิมข้ึน เช่น 
เสือ เสื่อ เสื้อ   นา น่า น้า  นอง น่อง น้อง 

2. การซ้ าค า คือ การสร้างค าด้วยการน าเอาค าท่ีมีเสียงและความเหมือนกันมาซ้ ากันเพ่ือเปลี่ยนแปลง
ความหมายของค า แตกต่างไปหลายลักษณะ คือ 

2.1 ความหมายคงเดิม เช่น เขาก็ซนเหมือนเด็กทั่วๆไป ลูกยังเล็กอย่าให้นั่งริมๆไม่
ปลอดภัย 

2.2 ความหมายเด่นชัดขึ้น หนักขึ้นหรือเฉพาะเจาะจงขึ้นกว่าความหมายเดิม เช่น ดีดี๊ดี    
บางบ๊างบาง รอร้อรอ 

2.3 ความหมายแยกเป็นสัดส่วนหรือแยกจ านวน เช่น เก็บกวาดเป็นห้องๆไปนะ (ทีละห้อง) พูด
เป็นเรื่องๆไป(ทีละเรื่อง) 

2.4 ความหมายเป็นพหูพจน์เมื่อซ้ าค าแล้วแสดงให้เห็นว่ามีจ านวนเพิ่มขึ้น เช่น เขาไม่เคยกลับ
บ้านเป็นปีๆแล้ว 

2.5 ความหมายผิดไปจากเดิมหรือเมื่อซ้ าแล้วจะเกิดความหมายใหม่ หรือมีความหมายแฝง เช่น 
เรื่องหมูๆ แบบนี้สบายมาก (เรื่องง่ายๆ) 
  จะเห็นได้ว่าการน าค ามาซ้ ากันนั้นท าให้ได้ค าท่ีมีรูปและความหมายแตกต่างออกไป ดังนั้น การ
สร้างค าซ้ าจึงเป็นการเพ่ิมค าในภาษาไทยให้มีมากข้ึนอย่างหนึ่ง 

3. การซ้อนค า คือ การสร้างค าโดยการน าเอาค าตั้งแต่สองค าข้ึนไปซึ่งมีเสียงต่างกัน แต่มีความหมาย
เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันหรือเป็นไปท านองเดียวกันมาซ้อนคู่กัน เช่น เล็กน้อย รักใคร่ หลงใหล บ้านเรือน ค า
ซ้อนท าให้เกิดค าใหม่หรือค าที่มีความหมายใหม่เกิดขึ้นในภาษา ท่ าให้มีค าเพ่ิมมากข้ึนในภาษาไทย อันจะช่วยให้
การสื่อความหมายและการสื่อสารในชีวิตประจ าวันีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ค าที่น ามาวอ้นกันแล้วท าให้เกิด 
ความหมายนี้นแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 

3.1 ซ้อนค าแล้วมีความหมายคงเดิม การซ้อนค าลักษณะนี้จะน าค าที่มีความหมายเหมือนกันมา
ซ้อนกันเพ่ือไขความหรือขยายความซึ่งกันและกัน เช่น ว่างเปล่า โง่เขลา รูปร่าง ละทิ้ง อิดโรย บาดแผล เป็นต้น 

3.2 ซ้อนค าแล้วมีความหมายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ค าซ้อนที่เป็นค าที่เกิดความหมายใหม่นี้ 
ลักษณะคือ 
ก. ความหมายเชิงอุปมา เช่น ยุ่งมาก อ่อนหวาน เบิกบาน เป็นต้น 
ข. ความหมายกว้างออก เช่น เจ็บไข้ พี่น้อง ฆ่าฟัน เป็นต้น 
ค. ความหมายแคบเข้า เช่น ใจด า ปากคอ ญาติโยม หยิบยื่น น้ าพักน้ าแรง เป็นต้น 

4. การสร้างค าประสม การสร้างค าข้ึนใช้ในภาษาไทยส่วนหนึ่งใช้วิธีประสมค า หรือวิธีการสร้างค า
ประสม โดยการน าเอาค าที่มีใช้อยู่ในภาษาไทย ซึ่งมีรูปค าและความหมายของค าแตกต่างกันมา
ประสมกันเพ่ือให้เกิดค าใหม่และมีความหมายใหม่ในภาษาไทย เช่น พัดลม ไฟฟ้า ตู้เย็น พ่อตา 
ลูกเสือ แม่น้ า เรือรบ น้ าหอม น้ าแข็ง เมืองนอก เป็นต้น 

 
 



5. การสร้างค าไทยโดยการน าวิธีการของภาษาอื่นมาใช้ 
5.1 การสร้างค าของภาษาบาลีและสันสกฤต คือ 
 การสมาส เป็นวิธีสร้างศัพท์อย่างหนึ่งในภาษาบาลีสันสกฤต โดยการ น าค าศัพท์ตั้งแต่ 2 ค าขึ้น
ไปรวมเป็นศัพท์ใหม่ศัพท์เดียว ลักษณะคล้ายค าประสม แต่ค าสมาสนั้นเป็นค าที่มาขยาย มักจะอยู่
หน้าค าหลัก เช่น มหาบุรุษ  ค าว่า มหา แปลว่า ยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นค าขยาย แต่อยู่หน้าค าว่า บุรุษ ซึ่ง
เป็นค าหลัก มหาบุรุษ แปลว่า บุรุษผู้ยิ่งใหญ่ 

  การสนธิเป็นการเปลี่ยนแปลงเสียง การสนธิเป็นเป็นการเชื่อมค าให้กลมกลืนกัน คือท้ายเสียง
ค าต้นกับเสียงของค าที่น ามาต่อ จะกลมกลืนกัน การสนธิ มี 3 วิธี คือ 

1. สระสนธิ คือ การรวมเสียงสระตัวท้ายของค าน าหน้ากับสระตัวหน้าของค าหลังให้
กลมกลืนกัน ตามธรรมชาติการออกเสียงเช่น 

อะ+อ เป็น อา เช่น สุข+อภิบาล = สุขาภิบาล 
อะ+อุ หรือ อู เป็น อุ อู หรือ โอ เช่น อรุณ+อุทัย = อรุโณทัย 
2. พยัญชนะสนธิ เป็นการเชื่อมและกลมกลืนเสียง ระหว่งค าท่ีสุดศัพท์ด้วยพยัญชนะ

กับค าที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะหรือสระเม่ือเสียงอยู่ใกล้กัน พยัญชนะสนธินี้ จะมีเฉพาะในภาษาสันสกฤตเท่านั้น 
เข่น  

ธน เปลี่ยนเป็น ทธ เช่น พุธ+ต = พุทธ 
ราชน+บุตร = ราชบุตร 
3. นฤคหิตสนธิ = สนธินิคหิต จะมีลักษณะการต่อเชื่อมและกลมกลืนเสียงระหว่างค า

ตนที่ลงท้าย ด้วยนิคหิต กับค าที่ข้ึนต้นด้วยสระหรือพยัญชนะนิคหิต ถ้าตัวตามนิคหิตอยู่วรรคเดียวกับ ง ก็จะ
เปลี่ยนเป็น ง ถ้าอยู่วรรคเดียวกับ ญ หรือ น หรือ ณ หรือ ม ก็จะเปลี่ยนเป็น ญ น ตามวรรค เช่น 

ส +เกต = สังเกต 
ส +ถาร = สันถาร  

   ค าแผลง คือ ค าที่เปลี่ยนแปลงตัวอักษรให้มีรูปลักษณะต่างไปจากค าเดิมแต่ยังคงรักษา ความหมายเดิม
หรือเค้าเดิมเอาไว้ให้พอสังเกตได้ 

   วิธีแผลวค าในภาษาไทย คือ 
     ใช้วิธีเติม อ าลงหน้าค าแผลงใหม่แต่คงรูปสระเดิมไว้ที่พยางค์หลัง เช่น ตรวจ เป็น ต ารวจ,  

เกิด เป็น ก าเนิด,เสร็จ เป็น ส าเร็จ,เสียง เป็น ส าเนียง  
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงาน เรื่อง หลักการใช้ภาษา   
1. ให้นักศึกษาค้นคว้าค านามต่อไปนี้ใช้ลักษณะนามอย่างไร 

นาม ลักษณะนาม นาม ลักษณะนาม นาม ลักษณะนาม 
ปากกา  กระเบื้อง  สมุด  

กางเกง  สายสร้อย  รองเท้า  

แหวน  ปลาทูนึ่ง  สิ่ว  

นาฬิกา  มะพร้าว  ไข่ไก่  
 

2. นักศึกษามีค าส านวน สุภาษิต หรือค าพังเพยที่เป็นข้อเตือนตนส าหรับตนเองอะไรบ้าง ยกตัวอย่างและแสดง
เหตุผล ที่ชื่นชอบส านวนสุภาษิตนั้น 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 

 

3. ในชีวิตประจ าวันของนักศึกษาได้ใช้ส านวนสุภาษิต  ส านวน และค าพังเพยอะไรบ้าง ยกมา 10 ตัวอย่างพร้อม
อธิบาย 
.................................................................................................................... .............................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
4. รวบรวมค าซ้อนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 10 ค า 
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................................. ............... 
................................................................................................................... ..............................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
5. รวบรวมค าแผลง ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 10 ค า 
............................................................................................................................. ....................................................
................................................................................................................................................................ .................
.................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. .................................................... 

 
 



6.ลักษณะเด่นของค าซ้ า 
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................... 
7. ลักษณะเด่นของค าซ้อน 
............................................................................................................................. .................................................... 
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
8. ลักษณะเด่นของค าแผลง 
............................................................................................................................. ....................................................
........................................................ .........................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
9. วรรณคดี คืออะไร 
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
10. วรรณคดี วรรณกรรมไทยปัจจุบันและวรรณกรรมท้องถิ่นมีความส าคัญอย่างไร 
............................................................................................................................. ....................................................
........................................................................................................................................... ...................................... 
11.ข้อใดให้ความหมายของภาษาถ่ินได้ถูกต้อง 

          ก. ภาษาตระกูลต่าง ๆ 
          ข. ภาษาท่ีพูดกันในท้องถิ่นนั้น 
         ค. ภาษาท่ีพูดกันทั่วประเทศ 
     ง. ภาษาของชนกลุ่มใหญ่ทั่วโลก 

12. ข้อใดเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดภาษา 
          ก. สภาพภูมิประเทศ 
          ข. การย้ายถิ่นฐาน 
          ค. การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
          ง. ถูกทุกข้อ 

13. ค าในข้อใดเป็นค าเฉพาะภาษาถ่ินในภาคเหนือ 
          ก. ง้อ 
          ข. งอน 
          ค. งึด 
          ง. งึบ 



14. ฝนตกฟ้าร้อง  พ่อแม่เขาอยู่หนุกบาย เป็นค าภาษาถ่ินภาคใด 
          ก. เหนือ 
          ข. ใต ้
          ค. อีสาน 
          ง. กลาง 

15. ภาษาถ่ินใด มีหน่วยเสียวรรณยุกต์มากท่ีสุด 
          ก. ภาษาถ่ินเหนือ 
          ข. ภาษาถ่ินอีสาน 
          ค. ภาษาถ่ินใต้ 
          ง. ภาษาถ่ินไทยกลาง 

16 .ความหมายของวรรณกรรมพ้ืนบ้าน 
................................................................................................ .................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
17. วรรณกรรมที่ถ่ายทอดกันมาด้วยการเขียนเพ่ือจารึกไว้เป็นหลักฐาน หมายถึงวรรณกรรมประเภทใด 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
..................................................................... ............................................................................................................  
18 ลักษณะการแบ่งวรรณกรรมประเภทพ้ืนบ้าน 
............................................................................................................................. ....................................................
..................................................................................................................................................................... ............ 
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ลงชื่อ....................................................นายทะเบียน 
                   ( นางธิราวดี  อินทานุกูล ) 

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

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

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

( นายทวีศักดิ์  แซ่เจน ) 
ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอควนกาหลง 



แผนการจัดการเรียนรู ้
ครั้งที่.............วันที่...........เดอืน................................พ.ศ................... 

รายวิชา ภาษาไทย พท 31001 (5 หน่วยกิต)  ระดับ ม.ปลาย   ภาคเรียนที่ 1/2564  (6 ช่ัวโมง) 
  

ครั้ง
ที ่

เนื้อหาวชิา   ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วัดผล
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

4 วรรณคดีและ 
วรรณกรรม 
1. ความหมายของ
วรรณคดี วรรณกรรม
ปัจจุบัน 
และวรรณกรรมท้องถิ่น 
2. คุณค่าของวรรณคดี
และวรรณกรรมด้าน
วรรณศิลป์และด้าน
สังคม 
3. แนวคิดและค่านิยมที่
ปรากฏในวรรณคดี 

และวรรณกรรม 

อธิบายคุณค่า
วรรณคดี 
วรรณกรรมปัจจุบัน 
และวรรณกรรม
ท้องถิ่น 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพปัญหาความต้องการ  
 
1.1 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบ 
1.2 ครูสอบถามถึงภาพยนตร์เรื่องพันท้ายนรสิงค์ 
แล้วก าหนดให้คนทีเ่คยชม เล่าเรื่องอย่างย่อให้
เพ่ือนๆฟัง 
1.3 ครูสอบถามผู้เรียนถึงข้อคิดและใจความ
ความส าคัญของเรื่อง และชื่อหรือบทบาทตัวบท
ละคร 
1.4  ครูและผู้เรียนร่วมกันสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความส าคัญของวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบันและ
วรรณกรรมท้องถิ่น 

 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพปัญหา  ความ
ต้องการ 
1.1 นักศึกษาท าความเข้าใจ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.2 นักศึกษาส่งตัวแทนสรุปหนังเรื่อง
พันท้ายนรสิงค์ที่ 
1.3 นักศึกษาอธิบายถึงข้อคิดและ
ใจความความส าคัญของเรื่อง และชื่อ
หรือบทบาทตั วบทละครเรื่องพัน
ท้ายนรสิงค์ 
1.4  นักศึกษาร่วมกันสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับความส าคัญของวรรณคดี 
วรรณกรรมปัจจุบันและวรรณกรรม
ท้องถิ่น 

- หนังสือเรียน
หมวดวิชา
ภาษาไทย  ม.
ปลาย 
  
-หนังเรื่องพัน
ท้ายนรสิงค์ 

- สังเกตการ
ซักถามและ 
-การสรุป
ใจความส าคัญ 
-สังเกตการฟัง
และการจด
บันทึก 

 

 
 
 
 
 



ครั้ง
ที ่

เนื้อหาวิชา   ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วัดผล
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

   ขั้นที ่2 ขั้นแสวงหาข้อมูลและจัดการเรียนรู้   
2.1 ครูให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มละ 4-8 คน 
2.2 ครูให้ตัวแทนออกมาอ่านบทกลอนของที่เป็น
วรรคทองจากวรรณคดีเรื่องต่างๆ แล้วให้แต่ละกลุ่ม
บอกชื่อเรื่องเพ่ือแข่งขันกัน 
2.3 ครูให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศึกษา“วรรณคดีไทย”
เรื่องขุนช้าง ขุนแผน  พระอภัยมณี  อิเหนา  นิทาน
เวตาล  นิราศพระบาท  นิราศภูเขาทอง  
ร่ายยาว มหาเวสสันดรชาดก 

มัทนพาธา พระมหาชนก 
 (ทศชาติชาดก) เลือกศึกษาวรรณคดีที่ชอบ
จ านวน 1 เรื่องในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
- ประวัติและลักษณะของเรื่องที่อ่าน 
- วิเคราะห์วิจารณ์ตัวละครส าคัญของเรื่องแนวคิด 
ค่านิยมและคุณค่าต่าง ๆ 
- ยกตัวอย่างบทกลอน วรรคทองในวรรณคดีท่ีชอบ 
- จัดท าเป็นรายงานพร้อมน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
และครูร่วมสรุปผลการอภิปรายของผู้เรียน 
  
 

ขั้นที ่2 ขั้นแสวงหาข้อมูลและจัดการ
เรียนรู้ 
2.1 นักศึกษาแบ่งกลุ่มละ 4-8 คน 
2.2 นักศึกษาออกมาอ่านบทกลอนครั้ง
ละคนมาอ่านวรรคตอนจากวรรณคดี
เรื่องต่างๆ แล้วให้แต่ละกลุ่มบอกชื่อ
เรื่องเพ่ือแข่งขันกัน 
2.3 นักศึกษาแต่ละกลุ่ม ตอบชื่อเรื่อง
ที่ตัวแทนอ่านแข่งขันกัน 
2.4 นักศึกษาศึกษาวรรณคดีที่ชอบ
จ านวน1 เรื่องในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
- ประวัติและลักษณะของเรื่องที่อ่าน 
- วิเคราะห์วิจารณ์ตัวละครส าคัญของ
เรื่องแนวคิด 
ค่านิยมและคุณค่าต่าง ๆ 
- ยกตัวอย่างบทกลอน วรรคทองใน
วรรณคดีที่ชอบ 
- จัดท าเป็นรายงานพร้อมน าเสนอหน้า
ชั้นเรียน 
เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
 
 

- หนังสือเรียน 
- ใบงาน สนุก 
กับวรรณกรรม
ไทย 
-แบบทดสอบ 
-ผู้สูงอายุใน
ชุมชน 
-บัตรค าบท
วรรคตอนใน
วรรณกรรม 
วรรณคดี 
-กระดาษบรู๊ฟ 

การน าเสนอ
ผลงานและ
ชิ้นงาน 
- สังเกตการ
ซักถามใน
ประเด็นที่
สงสัย 
- การอภิปราย
กลุ่ม 
-การตอบ
ค าถาม 

 



ครั้ง
ที ่

เนื้อหาวิชา   ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วัดผล
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

   2.4 ครูก าหนดให้ผู้เรียนไปสืบเสาะหาเรื่องเล่า นิยาย 
นิทาน ต านาน ที่มีเนื้อหาเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคน
ในชุมชน จากผู้สูงอายุในชุมชน 
แล้วน าเรื่องเหล่านั้นมาเรียบเรียงเป็นลายลักษณ์แล้ว
จัดท าเป็นรูปเล่มจัดวางเป็นสารสนเทศใน กศน.
ต าบล (เป็นกรต) 
2.5 ครูก าหนดให้ผู้เรียนเลือกบทวรรคตอนจาก
วรรณกรรมที่ตนเองสนใจเขียนลงในกระดาษท่ีครู
แจกและวาดภาพและตกแต่งให้สวยงามประกอบ
จัดท าเป็นสารสนเทศภายใน กศน 
2.6 ครูแจกใบงานเรื่องวรรณกรรมเพ่ือเป็นการ
ค้นคว้าเพ่ิมเตมิ 
2.7 ครูให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบรายวิชา ภาษาไทย 
2.8 ครูเฉลยข้อสอบพร้อมให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนกัน
ตรวจข้อสอบ 

 

2.5 นักศึกษาไปสืบเสาะหาเรื่องเล่า 
นิยาย นิทาน ต านาน ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
จากผู้สูงอายุในชุมชน 
แล้วน าเรื่องเหล่านั้นมาเรียบเรียง
เป็นลายลักษณ์จัดท าเป็นรูปเล่มจัด
วางเป็นสารสนเทศใน กศน.ต าบล 
(เป็นกรต) 
2.6 นักศึกษาเลือกบทวรรคตอนจาก
วรรณกรรมที่ตนเองสนใจเขียนลงใน
กระดาษท่ีครูแจกและวาดภาพและ
ตกแต่งให้สวยงามประกอบจัดท า
เป็นสารสนเทศภายใน กศน 
2.7 นักศึกษารับใบงานเรื่อง
วรรณกรรมเพ่ือเป็นการค้นคว้า
เพ่ิมเติม 
2.8 นักศึกษาท าแบบทดสอบ
รายวิชา ภาษาไทย 
2.9 นักศึกษาตรวจข้อสอบพร้อมกับ
อ่านทีละคน 

 

  

 



 
ครั้ง
ที ่

เนื้อหาวิชา   ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วัดผล
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

   ขั้นที่ 3  การปฏิบัติและน าไปประยุกต์ใช้ 
3.1 ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดี วรรณกรรมที่อ่านและน า
แนวคิดท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ขั้นที ่4  การประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1  ครูให้ผู้เรียนร่วมกันประเมินผลพร้อมทั้งปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่อง สรุปและจัดท าเป็นรายงานเผยแพร่ 
กศน.ต าบล 
4.2 ครูประเมินผลการเรียนรู้ผลของผู้เรียนตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 
4.3 เกณฑ์ที่ก าหนด 
    -  มาพบกลุ่ม          10 คะแนน 
    -  แบบทดสอบ        20 คะแนน 
    -  บัตรค าสารสนเทศ / 
    -  วรรณกรรมท้องถิ่น 10 คะแนน 
    -   ใบงาน               10 คะแนน 

 

ขั้นที่ 3  การปฏิบัติและน าไป
ประยุกต์ใช้ 
3.1 นั ก ศึ ก ษ า ร่ ว ม กั น ส รุ ป แ ล ะ
แลกเปลี่ ยนความคิด เห็ น เกี่ ยวกับ
วรรณคดี วรรณกรรมที่ อ่านและน า
แ น ว คิ ด ที่ ไ ด้ ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวัน 

 
  
  

 

 

 
 
 
 



ใบความรู้ เร่ืองวรรณคดีและวรรณกรรม 
วรรณคดี กับวรรณกรรม ทั้งสองค า มาจากภาษาอังกฤษว่า Literatureเช่นเดียวกัน ส าหรับภาษาไทย

นั้นมีการใช้ค าว่า "วรรณคดี" ก่อนภายหลังจึงได้เกิดมีค าว่า "วรรณกรรม" ขึ้น และจริง ๆ แล้ว  
ในอดีตก่อนปี  พ.ศ. ๒๔๕๗ ไทยเรายังไม่มีค าว่า "วรรณคดี " ใช้  เราเรียกหนังสือวรรณคดีว่า 

"หนังสือ"  หรือเรียกโดยใช้ชื่อผู้แต่งกับชื่อลักษณะค าประพันธ์และประเภทของเนื้อหา (เช่น นิราศนรินทร์ค า
โคลงหรือนิราศพระยาตรัง เป็นต้น) หรือเรียกโดยใช้ชื่อลักษณะค าประพันธ์และเหตุการณ์หรือโอกาสที่ท าให้เกิด
เรื่องนั้นๆข้ึน (เช่น เพลงยางหรือกลอนนิราศรบพม่าที่ท่าดินแดง เป็นต้น) 

วรรณคดี รู้จักกันอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๐ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสที่ทรงตั้ง  โบราณคดีสโมสรขึ้น วัตถุประสงค์ของสโมสรนี้ก็เพ่ือส่งเสริมการประพันธ์ การศึกษา
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี งานที่ส าคัญที่สุดเกี่ยวกับวรรณคดีคือ การพิมพ์เผยแพร่วรรณคดีโบราณ เช่น ลิลิต
ยวนพ่าย ทวาทศมาส และนิราศพระยาตรัง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการตรวจคัดหนังสือที่แต่งดี เพ่ือ
รับพระบรมราชานุญาตประทับพระราชลัญจกรมังกรคาบแก้ว หนังสือใดที่โบราณคดีสโมสรนี้ประทับพระราช
ลัญจกรมังกรคาบแก้วก็ได้ชื่อว่าเป็น "วรรณคดี" ซึ่งในขณะนั้นถือว่าเป็น "หนังสือดี" 
ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๕๗ ค าว่า "วรรณคดี" จึงได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงตั้งวรรณคดีสโมสร เพ่ือส่งเสริมการแต่งหนังสือ เช่นเดียวกับกิจการของ  
โบราณคดีสโมสร และงานที่ส าคัญของวรรณคดีสโมสรนี้ก็คือการพิจารณายกย่องหนังสือส าคัญของชาติ 
ว่าเรื่องใดเป็นยอดทางไหน 

สรุปได้ว่า วรรณคดี ก็คือ หนังสือหรืองานเขียนที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดี มีความงามด้านภาษา  
การใช้ค า มีคุณค่าเข้าขั้นวรรณศิลป์ และมีเนื้อหาที่ดีสามารถโน้มน้าวจิตใจผู้อ่านให้เกิดความเพลิดเพลิน  
ความส านึกคิด และอารมณ์ต่าง ๆ ตามผู้เขียน 
ลักษณะท่ีส าคัญของวรรณคดี สรุปได้ดังนี้ 

๑. มีความเป็นศิลป (Artistic) ในคุณลักษณะข้อนี้วรรณคดีต้องมีความงดงาม กล่าวคือ ต้องสะท้อน
ชีวิตในแง่ความเป็นจริงที่ถูกต้องงดงาม 

๒. มีลักษณะของการคาดคะเน (Suggestive) วรรณคดีจะไม่อยู่ในลักษณะเปิดเผยแบบตายตัว หากแต่
จะเข้าใจได้โดยการคาดคะเน การตีความหมายทางวรรณคดีจะขึ้นอยู่กับการคาดคะเนของแต่ละคน  
การคาดคะเนอาจจะแตกต่างกันไปตามความซาบซึ้ง (Appreciation) ของคนอ่าน 

๓. มีลักษณะของความคงทน (Permanent) เป็นที่นิยมและอยู่ในความทรงจ าของคนอ่านในระยะเวลา
อันยาวนาน ไม่ใช่เป็นที่นิยมกันในวันนี้วันเดียว 

 
 
 
 
 
 



ความหมายของวรรณกรรม 
ค าว่า "วรรณกรรม" มีความหมายตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า "Literature Works" หรือ "General 

Literature" และการใช้ค าว่า "วรรณกรรม" มีปรากฏครั้งแรกในพระราชบัญญัติคุ้มครองศิลปะและวรรณกรรม 
พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยให้ค านิยามค าว่า "วรรณกรรมและศิลปกรรม" รวมกันไว้ดังนี้ 

" วรรณกรรมและศิลปกรรม หมายความรวมว่าการท าขึ้นทุกชนิดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ 
แผนกศิลปะ จะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปร่างอย่างใดก็ตาม เช่น สมุด สมุดเล็ก และหนังสืออ่ืน ๆ เช่น ปาฐกถา กถา
อ่ืน ๆ เทศนา 

ค าว่า "วรรณกรรม" ก็ได้นิยมใช้กันแพร่หลายมาตามล าดับ และสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม  
ได้จัดตั้งส านักงานวัฒนธรรมทางวรรณกรรมรวมอยู่ในกระทรวงวัฒนธรรมแห่งชาติเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๕ มีหน้าที่
เผยแพร่วรรณกรรมและส่งเสริมศิลปะการแต่งหนังสือ เพ่ือรักษาวัฒนธรรมไทยอย่ างเป็นทางราชการสืบต่อจาก
วรรณคดีสโมสร ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ 

อย่างไรก็ตาม ความหมายของวรรณกรรมที่มีผู้ให้ไว้หลากหลายนี้ ตามความหมายของหนังสือความรู้
ทั่วไปทางวรรณกรรมนั้นจะมีความหมายกว้าง โดยกินความครอบคลุมงานหนังสือทุกชนิดหรือสิ่งพิมพ์ทุกประเภท 
ทั้งหนังสือทั่วไป หนังสือต ารา หนังสืออ้างอิง วารสาร นิตยสาร และเอกสาร ต่าง ๆ เป็นต้น 
ประเภทของวรรณกรรม 

เนื่องจาก วรรณคดี เป็นส่วนหนึ่งของวรรณกรรม ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว แม้จะมีความแตกต่างบ้างก็ตาม 
แต่เมื่อกล่าวถึงประเภทของวรรณกรรม ก็จะกล่าวถึง ประเภทของวรรณคดีด้วยเช่นกัน ซึ่งได้มีผู้เขียนได้แบ่ง
ประเภท ตามเกณฑ์และลักษณะต่าง ๆ มากมาย ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 

            ๑. แบ่งตามลักษณะการประพันธ์ มี ๒ ประเภท คือ 
            ๑.๑ วรรณกรรมร้อยแก้ว คือ วรรณกรรมที่ไม่ก าหนดบังคับค าหรือฉันทลักษณ์ เป็นความ 

เรียงทั่ว ไป การเขียนในลักษณะนี้ยังแบ่งย่อยออกเป็น 
๑.๑.๑ บันเทิงคดี (Fiction)คือ วรรณกรรมที่มุ่งให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านเป็น

ประการส าคัญ และให้ข้อคิด คตินิยม หรือ สอนใจ แก่ผู้อ่านเป็นวัตถุประสงค์รอง ดังที่ ม.ล. บุญเหลือ เทพย
สุวรรณ กล่าวว่า บันเทิงคดี เป็นวรรณกรรมที่ผู้ประพันธ์มีจุดประสงค์ที่ให้ความเพลิดเพลิน แต่ทั้งนี้มิได้
หมายความว่าบันเทิงคดีเป็นวรรณกรรมที่ไร้สาระ บันเทิงคดีอาจมีสาระในด้านปรัชญา ด้านความเข้าใจการเมือง 
หรือประวัติศาสตร์ดีกว่าหนังสือสารคดีบางเรื่องก็ได้ วรรณกรรม ประเภทนี้ผู้ประพันธ์มุ่ งหมายให้ความบันเทิง 
ต้องกระทบอารมณ์ผู้อ่าน มิใช่ส าหรับให้ผู้อ่านได้ความรู้หรือความคิดเห็น ได้แก่ นวนิยาย เรื่องสั้น บทละคร    

๑.๑.๒ สารคดี (Non-Fiction)คือ วรรณกรรมที่มุ่งให้ความรู้ หรือ ความคิด เป็น
คุณประโยชน์ส าคัญ อาจจะเขียนเชิงอธิบายเชิงวิจารณ์ เชิงพรรณนาสั่งสอน โดยอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อย่างมี
ระบบมีศิลปะในการถ่ายทอดความรู้ เพ่ือมุ่งตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นให้แก่ผู้อ่าน และก่อให้เกิดคุณค่า
ทางปัญญาแก่ผู้อ่าน  ได้แก่ ความเรียง บทความ สารคดีท่องเที่ยว สารคดีชีวประวัติ อนุทิน  จดหมายเหตุ 

๑.๒ วรรณกรรม ร้อยกรอง คือ วรรณกรรมที่การเขียนมีการบังคับรูปแบบด้วยฉันทลักษณ์ต่างๆ เช่น 
บังคับคณะ บังคับค า และแบบแผนการส่งสัมผัสต่าง ๆ บางครั้งเรียกงานเขียนประเภทนี้ว่า กวีนิพนธ์ หรือ ค า
ประพันธ์ เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย ลิลิต เป็นต้น 



           ๒. แบ่งตามลักษณะเนื้อเรื่อง มี ๒ ประเภท คือ 
๒.๑ วรรณกรรมบริสุทธิ์ (Pure Literature) หมายถึง วรรณกรรมที่แต่งขึ้นจากอารมณ์

สะเทือนใจต่าง ๆ ไม่มีจุดมุ่งหมายที่จะให้วรรณกรรมนั้น ทรงคุณค่าในทางใดเป็นพิเศษ แต่วรรณกรรมนั้นอาจจะ
ล้ าค่า ในสายตาของนักอ่านรุ่นหลังๆ ก็เป็นได้ แต่มิได้เป็นเจตจ านงแท้จริงของผู้แต่ง ผู้แต่งเพียงแต่จะแต่งขึ้นตาม
ความปรารถนาในอารมณ์ของตนเองเป็นส าคัญ 

๒.๒ วรรณกรรมประยุกต์ (Applied Literature) หมายถึงวรรณกรรมที่แต่งขึ้นโดยมีเจตจ านง
ที่สนองสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจเกิดความบันดาลใจที่จะสืบทอดเรื่องราวความชื่นชมในวีรกรรมของผู้ ใดผู้หนึ่งนั่น
หมายถึงว่า มีเจตนาจะเขียนเรื่องราวขึ้นเพ่ือประโยชน์อย่างหนึ่ง หรือมีจุดมุ่งหมายในการเขียนชัดเจน มิใช่เพ่ือ
สนองอารมณ์อย่างเดียว เช่น วรรณกรรมประวัติศาสตร์ วรรณกรรมการละคร และอาจหมายรวมถึงพงศาวดาร
ต่าง ๆ ด้วย 

 
           ๓. แบ่งตามลักษณะการถ่ายทอด มี ๒ ประเภท คือ 

๓.๑ วรรณกรรมมุขปาฐะ หมายถึง วรรณกรรมที่ถ่ายทอดโดยการบอก การเล่า และการขับ
ร้อง ไม่ว่าจะเป็นในโอกาสหรือในวาระใด เช่น ในการนอน การเต้น การร า หรือพิธีกรรมต่าง ๆ 

๓.๒ วรรณกรรมลายลักษณ์ หมายถึง วรรณกรรมที่ถ่ายทอดโดยการเขียน การจาร และการ
จารึก ไม่ว่าจะเป็นการกระท าลงบนวัสดุใด ๆ เช่น กระดาษ เยื่อไม้ ใบไม้ แผ่นดินเผา หรือ ศิลา 

           ๔. แบ่งตามลักษณะของเนื้อหา(ซึ่งจะเน้นไปทางด้านวรรณคดีไทยเป็นส่วนใหญ่)มี ๗ ประเภท คือ 
๔.๑ วรรณคดีนิราศ วรรณคดีประเภทนี้มีลักษณะเฉพาะตัว เป็นการเขียนในท านองบันทึกการ

เดินทาง การพลัดพราก การคร่ าครวญเมื่อต้องไกลที่อยู่อาศัย คนรักหรือสิ่งรัก การเขียนในเชิงนิราศนี้มีรูปแบบ
โดยเฉพาะ เป็นวรรณคดีที่กวีนิยมเขียนกันมาก มีวรรณคดีมากมายหลายเรื่อง เช่น ก าสรวลศรีปราชญ์ ทวาทศ
มาส นิราศของสุนทรภู่ นิราศของพระยาตรัง นิราศนรินทร์ เป็นต้น 

๔.๒ วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ เป็นวรรณคดีในเชิงประวัติศาสตร์การบันทึกเหตุการณ์แผ่นดิน
ในท านองสรรเสริญพระเกียรติของพระมหากษัตริย์ วรรณคดี ประเภทนี้มีปรากฏอยู่ในวรรณคดีเป็นจ านวน
มากมาย เช่น ลิลิตยวนพ่าย ลิลิตตะเลงพ่าย เพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ และโคลงเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ รวมทั้ง
วรรณคดีประเภทที่ต้องการบันทึกเรื่องราวส าคัญบางประการ เช่น โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน์ เป็นต้น 

๔.๓ วรรณคดีศาสนา วรรณคดีประเภทนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาทั้งโดยตรงและโดย
ทางอ้อม คือ มีอิทธิพลมาจากความเชื่อทางศาสนา เช่น มหาชาติฉบับต่าง ๆ พระปฐมสมโพธิกถา ไตรภูมิพระ
ร่วง ไตรภูมิฉบับต่าง ๆ รวมทั้งวรรณคดีจากชาดก ทั้งนิบาตชาดกและปัญญาสชาดก นันโทปทสูตรค าหลวง พระ
มาลัยค าหลวง เป็นต้น 

๔.๔ วรรณคดีที่ เกี่ยวกับพิธีการขนบธรรมเนียมประเพณี เนื้อหาของวรรณคดีประเภทนี้
เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ พิธีการต่าง ๆ เช่น ต ารานางนพมาศ พระราชพิธีสิบสองเดือน ฯลฯ 

๔.๕ วรรณคดีสุภาษิต วรรณคดีประเภทนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับค าสอน ข้อเตือนใจ เช่น กฤษณา
สอนน้องค าฉันท์ สุภาษิตพระร่วง โคลงราชสวัสดิ์ อิศรญาณภาษิต เป็นต้น 



๔.๖ วรรณคดีการละครหรือนาฏวรรณคดี วรรณคดีประเภทนี้น าไปใช้แสดงละคร หรือการ
แสดงทางนาฏศิลป์ในลักษณะอ่ืน เช่น เรื่องอิเหนา รามเกียรติ์ สังข์ทอง ไกรทอง เป็นต้น 

๔.๗ วรรณคดีนิยาย วรรณคดีประเภทนี้ถ้าเขียนเป็นการประพันธ์ประเภทกลอนจะเรียกว่า
กลอนประโลมโลกย์ วรรณคดีนิยายนี้มีทั้งไม่เขียนเป็นกลอน เช่น ลิลิตพระลอและที่เขียนเป็นกลอน  เช่น 
พระอภัยมณี เสภาขุนช้าง - ขุนแผน เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานเร่ืองวรรณคดี วรรณกรรม 
ให้นักศึกษาเลือกอ่านวรรณคดีไทย 1 เรื่องพร้อมบอกคุณค่าที่ได้รับจากการอ่านในด้านต่างๆ 
ที่ก าหนดอย่างน้อย 5 ด้านพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
1. ชื่อเรื่อง…………………………………………………………………………………………………….  
2. ผู้แต่ง.....................................................................................................................  
3. คุณค่าท่ีได้รับจากการอ่าน (เลือกตอบอย่างน้อย 5 ด้านพร้อมยกตัวอย่างประกอบ)  

  3.1 คุณค่าด้านจริยศาสตร์ 
............................................................................................................................. ....................................................
.......................................................................... .......................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
3.2 คุณค่าด้านสุนทรียศาสตร์ 
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
3.3 คุณค่าทางด้านศาสนา 
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
3.4 คุณค่าด้านการศึกษา 
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
3.5 คุณค่าด้านภาษา 
............................................................................................................................. ....................................................
................................................................ .................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
3.6 คุณค่าด้านสังคม 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................... ..................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
 
 
 
 



3.7 คุณค่าด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
............................................................................................................................. ....................................................
......................................................................................................................................................................... ........
........................................................................................................................... ...................................................... 
3.8 คุณค่าด้านจิตใจ 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................... ..................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
3.9 คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย 
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 

ใบงานที่2 
 

ให้นักศึกษาอธิบายรายละเอียดตามหัวข้อที่ก าหนดให้ 
1. ท านาบนหลังคน 
............................................................................................................................. ....................................................
................................................................................................................................. ................................................
2. ชิงสุกก่อนห่าม 
................................................................. ................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
3. กบเลือกนาย 
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................... .............................................................................................................  
4. ท าบุญเอาหน้าภาวนากันตาย 
...................................................................................................................... ...........................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
5. ฝนทั่งให้เป็นเขม็ 
............................................................................................................................. ....................................................

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

 

 



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

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่ม.......................................................... 
------------------------------------------------------------------------ 

นักศึกษาท้ังหมด..................คน    เข้าเรียน........................คน    ขาดเรียน...................... .....คน 
1. ผลการจัดการเรียนการสอน 

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

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

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

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

..........................................................................................................................................................................  
2. ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

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

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

............................................................................................................................. ............................................. 
3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

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

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

        ลงช่ือ.................................................. 
                                                                                               (..................................................)
       

                       ความคิดเห็น ความคิดเห็น 
.............................................................................................
.............................................................................................  
............................................................................................. 

 

ลงชื่อ....................................................นายทะเบียน 
                   ( นางธิราวดี  อินทานุกูล ) 

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

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

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

( นายทวีศักดิ์  แซ่เจน ) 
ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอควนกาหลง 



แผนการจัดการเรียนการสอน  ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
สาระการประกอบอาชีพ  รายวิชา อช. 31002  ทักษะการขยายอาชีพ จ านวน 4 หน่วยกิต(160 ชั่วโมง) 

 

ครั้งที่ เนื้อหารายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
การจัดกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้ 
วัดผลและ
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

5 1.ทักษะในการขยายอาชีพ 
1. ความจ าเป็นในการฝึกทักษะอาชีพ 
กระบวนการผลิต กระบวนการตลาดที่ใช้
นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือการขยายอาชีพ 
2. ความหมาย ความส าคัญของการจัดการ
อาชีพ และระบบการจัดการ 
3. แหล่งเรียนรู้ และสถานที่ฝึกอาชีพ 
4. การวางแผนโดยก าหนดสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 
-ความรู้และทักษะที่ต้องฝึก 
-วิธีการฝึก 
-แหล่งฝึก 
-วัน เวลาในการฝึก 
5. การฝึกทักษะอาชีพ 
-การจดบันทึก 
-ปัญหาและการแก้ปัญหา 
-ข้อเสนอแนะ 

 

1. อธิบายความจ าเป็นในการฝึก
ทักษะอาชีพ กระบวนการผลิต 
กระบวนการตลาดที่ใช้ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี เพื่อการขยายอาชีพ 
2. อธิบายความหมาย 
ความส าคัญของการจัดการอาชีพ 
และระบบการจัดการ เพ่ือการ
ขยายอาชีพโดยพัฒนาต่อยอด 
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา และ
ค านึงถึงความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
3. ส ารวจแหล่งเรียนรู้ และ
สถานที่ฝึกทักษะในการขยาย
อาชีพ 
4. วางแผนในการฝึกทักษะอาชีพ
โดยพัฒนาต่อยอด ประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญา และค านึงถึงความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
ก าหนดไว้ได้โดยมีการบันทึก 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพ
ปัญหา ความต้องการใน
การเรียนรู ้
1.1 ครูและผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายความจ าเป็นในการ
ฝึกทักษะอาชีพ 
กระบวนการผลิต 
กระบวนการตลาดที่ใช้
นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือ
การขยายอาชีพ 
ความส าคัญของการจัดการ
อาชีพ และระบบการ
จัดการแหล่งเรียนรู้ การ
วางแผน การฝึกทักษะ 
1.2 ครูและผู้เรียนร่วมกัน
วิเคราะห์ปัญหาในการฝึก
ทักษะอาชีพ กระบวนการ
ผลิตกระบวนการตลาดที่ใช้
นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือ 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพปัญหา 
ความต้องการในการเรียนรู้ 
 
1.1 ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย
ความจ าเป็นในการฝึกทักษะ
อาชีพ กระบวนการผลิต 
กระบวนการตลาดที่ใช้
นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือการ
ขยายอาชีพ ความส าคัญของ
การจัดการอาชีพ และระบบ
การจัดการแหล่งเรียนรู้ การ
วางแผน การฝึกทักษะ 
 
 
1.2 ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์
ปัญหาในการฝึกทักษะอาชีพ 
กระบวนการผลิต
กระบวนการตลาดที่ใช้
นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือการ 

สื่อเรียนรู้ 
-หนังสือเรียน 
-ใบความรู้ 
-แบบฝึก/ใบ
งาน 
แหล่งเรียนรู้ 

-อินเทอร์เน็ต 
-ห้องสมุด
ประชาชน 
-ภูมิปัญญา/ผู้รู้ 
-แหล่งเรียนรู้
ในชุมชน 

-การสังเกต 
-การซกัถาม 
-การมีส่วน
ร่วม 
-แบบฝึก 
(15 คะแนน) 
-ใบงาน 
(10 คะแนน) 
-รายงาน 
(10 คะแนน) 
-แบบทดสอบ
ก่อนเรียน
(10คะแนน) 
 



ครั้งที่ เนื้อหารายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
การจัดกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้ 
วัดผลและ
ประเมินผล 

บทบาทครู บทบาทผู้เรียน   
  5. ฝึกทักษะอาชีพตามแผนที่

ขั้นตอนการฝึกทุกข้ันตอน 
การขยายอาชีพ 
ความส าคัญของการจัดการ
อาชีพ และระบบการจัดการ
แหล่งเรียนรู้ การวางแผน การ
ฝึกทักษะ 
1.3 ครูให้ผู้เรียนท า
แบบทดสอบก่อนเรียน 
1.4 ครู และผู้เรียนร่วมกัน
สรุปประเด็น ปัญหา จากการ
อภิปราย และวิเคราะห์น ามา
ก าหนดกิจกรรมในการศึกษา
หาความรู้ด้วยตนเอง 
กระบวนการกลุ่ม หรือวิธีอ่ืน 
ๆ ที่เหมาะสม 
ขั้นที่ 2 ขั้นแสวงหาข้อมูล
และจัดการเรียนรู้ 
2.1. ครูสนทนากับผู้เรียนใน
เรื่อง ความจ าเป็นในการฝึก
ทักษะอาชีพ 

ขยายอาชีพ ความส าคัญของ 
การจัดการอาชีพ และระบบการ
จัดการแหล่งเรียนรู้ การวางแผน 
การฝึกทักษะ 

 
1.3 ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อน
เรียน 
1.4 ผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็น 
ปัญหา จากการอภิปราย และ
วิเคราะห์น ามาก าหนดกิจกรรม
ในการศึกษาหาความรู้ด้วย
ตนเอง กระบวนการกลุ่ม หรือวิธี
อ่ืน ๆ ที่เหมาะสม 
ขั้นที่ 2 ขั้นแสวงหาข้อมูลและ
จัดการเรียนรู ้
2.1. ผู้เรียนสนทนากับครูในเรื่อง 
ความจ าเป็นในการฝึกทักษะ
อาชีพ กระบวนการ 

  

 
 



ครั้งที่ เนื้อหารายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ วัดผลและ
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

   กระบวนการผลิต 
กระบวนการตลาด 
2.2. ครูให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม 
5 กลุ่มๆละเท่าๆกันเพ่ือ
ระดมความคิดในเรื่อง
ความหมาย ความส าคัญ
ของการจัดกรอาชีพและ
ระบบการจัดการตามหัวข้อ
ในใบงาน 
แล้วส่งตัวแทนน าเสนอเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2.3 ครูและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ 
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและ
น าไปประยุกต์ใช้ 
3.1 ครูมอบหมายให้ผู้เรียน
น าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ
ใช้ในการท างาน การ 

ผลิต กระบวนการตลาด 
2.2. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มและ
ศึกษา ค้นคว้าตามที่ได้รับ
มอบหมายแล้วส่งตัวแทน
น าเสนอเพ่ือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
2.3. ผู้เรียนร่วมกันสรุปองค์
ความรู้ที่ได้รับ 
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและน าไป
ประยุกต์ใช้ 
3.1 ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้รับ
ไปปฏิบัติใช้ในการท างาน 
การวางแผนขยายอาชีพ ใน
การด ารงชีวิตประจ าวันและ
สรุปและจัดท ารายงาน 
 

  

 
 
 
 



ครั้งที่ เนื้อหารายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
การจัดกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้ 
วัดผลและ
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  วางแผนขยายอาชีพ ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันและ
สรุปและจัดท ารายงาน 
3.2 ครูมอบหมายให้ผู้เรียน
ไปศึกษาค้นคว้าเรื่อง
ความหมายของการจัดการ
อาชีพ/ความส าคัญของการ
จัดการอาชีพ/แหล่งศึกษา
ค้นคว้าจากสื่อ อินเทอร์เน็ต      
ภูมิปัญญาท้องถิ่น       
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
ขั้นที่ 4 การประเมินผล
การเรียนรู ้
4.1 ครูและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปองค์ความรู้จากการ
น าเสนอผลงาน รายงาน
ของผู้เรียน 
 

 
 
 
3.2 ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า    
หาความรู้จากสื่อ 
อินเทอร์เน็ต ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ อื่นๆ 
 
 
 
 
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการ
เรียนรู้ 
4.1 ผู้เรียนและครูร่วมกันสรุป
องค์ความรู้จากการน าเสนอ
ผลงาน รายงานของผู้เรียน 
อินเทอร์เน็ต ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ อื่นๆ 

  

 

 



ครั้งที่ เนื้อหารายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
การจัดกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้ 
วัดผลและ
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

4.2ครูใหผู้้เรียนน าความรู้ที่
ได้จากการสรุปองค์ความรู้
ไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
ข้อบกพร่องของตนเอง 
4.3 ครูประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนจาก
ผลงาน เอกสารรายงาน ใบ
งาน ตามสภาพความเป็น
จริง และธรรมชาติของ
ผู้เรียน 
4.4 ครูบันทึกหลังกรสอน 
 
 

4.2ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้จาก
การสรุปองค์ความรู้ไปใช้ใน
การปรับปรุง แก้ไข 
ข้อบกพร่องของตนเอง 
 
4.3ผู้เรียนรับการประเมินผล
การเรียนรู้ของจากผลงาน 
เอกสารรายงาน ใบงาน ตาม
สภาพความเป็นจริง และ
ธรรมชาติของตนเอง 
 

  

 

 
 
 
 



ใบงานครั้งที่  1 
สาระการประกอบอาชีพ  วิชาทักษะการขยายอาชีพ  รหัสวิชา อช 31002 

 

1.  ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ สื่อต่าง ๆ ในเรื่องต่อไปนี้ 
 1.1  ความหมายของการจัดการอาชีพ 
                1.2  ความส าคัญของการจัดการอาชีพ 

                                1.3  แหล่งศึกษาค้นคว้า 
 2.  ให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ชุมชนของตนว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค อะไร อย่างไร 

แบบวิเคราะห์ชุมชน 
           ชื่อชุมชน  ......................................................  ที่อยู่  .......................................... .......................................... 

 
          
สรุป  
.......
.......
.......
.......
.......

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

.................................................................................................................................................................. ............... 
          ผู้รว่มวิเคราะห์  ....................................................................................... ...................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................          
3.  ให้ผู้เรียนน าผลจากการวิเคราะห์ชุมชนร่วมกับคนในชุมชน  ช่วยกันก าหนด  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายการ 
      พัฒนา / ขยายอาชีพชุมชน  แล้วบันทึกในแบบบันทึก                     

แบบบันทึก 
วิสัยทัศน์  ......................................................................... ................................................................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
พันธกิจ  ...................................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................ ............................................................................... 
เป้าหมายการพัฒนาอาชีพชุมชน  ................................................................................................. ..................... 
.......................................................................................................................................................... ................. 

ปัจจัยภายใน จุดแข็ง จุดอ่อน 
   

 
ปัจจัยภายนอก โอกาส อุปสรรค 

 
 

  



4.  ให้ผู้เรียนจัดท าแผนปฏิบัติการขยายอาชีพ 
แผนปฏิบัติการขยายอาชีพ  ......................................................... 

ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ยุทธศาสตร์ เงินลงทุน ผู้รับผิดขอบ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่ม.......................................................... 
------------------------------------------------------------------------ 

นักศึกษาท้ังหมด..................คน    เข้าเรียน........................คน    ขาดเรียน...................... .....คน 
1. ผลการจัดการเรียนการสอน 

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

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

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

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

..........................................................................................................................................................................  
2. ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

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

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

............................................................................................................................. ............................................. 
3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

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

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

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

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

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

        ลงช่ือ.................................................. 
                                                                                               (..................................................)
       

                       ความคิดเห็น ความคิดเห็น 
.............................................................................................
.............................................................................................  
............................................................................................. 

 

ลงชื่อ....................................................นายทะเบียน 
                   ( นางธิราวดี  อินทานุกูล ) 

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

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

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

( นายทวีศักดิ์  แซ่เจน ) 
ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอควนกาหลง 



แผนการจัดการเรียนการสอน  ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
สาระการประกอบอาชีพ  รายวิชา อช. 31002  ทักษะการขยายอาชีพ จ านวน 4 หน่วยกิต(160 ชั่วโมง) 

ครั้งที่ เนื้อหารายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
การจดักิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้ 
วัดผลและ
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 
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2. การท าแผนธุรกิจ เพื่อการขยายอาชีพ 
1. การวิเคราะห์ชุมชน 
-จุดแข็ง 
-จุดอ่อน 
-โอกาส 
-อุปสรรค 
2. การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ในการก าหนดแผนขยายธุรกิจของ
ชุมชน 
3. การวางแผนปฏิบัติการ 

 
 
 
 

1. วิเคราะห์ชุมชนโดยการระดม
ความคิดเห็นของคนในชุมชน 
และก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
รายได้ค่านิยมของชุมชน 
เป้าหมาย และกลยุทธ์ตาม
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.วางแผนปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพ
ปัญหา ความต้องการใน
การเรียนรู ้
1.1 ครูสนทนากับผู้เรียนใน
เรื่องสภาพความเป็นอยู่ใน
ชุมชนของผู้เรียนพร้อมทั้ง
ทบทวนเนื้อหาเดิม  
ขั้นที่ 2 ขั้นแสวงหาข้อมูล
และจัดการเรียนรู้ 
2.1 ครูให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม 5 
กลุ่มๆ ละเท่าๆกัน 
 
2.2 ครูมอบใบความรู้/    
ใบงาน เรื่อง 
1.การก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์
ในการก าหนดแผนขยาย
ธุรกิจของชุมชน            
2. การวางแผนปฏิบัติการ 

 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพปัญหา 
ความต้องการในการเรียนรู้ 
 
1.1 ผู้เรียนสนทนากับครู 
เรื่องสภาพความเป็นอยู่ใน
ชุมชนของผู้เรียนพร้อมทั้ง
ทบทวนเนื้อหาเดิมของครู  
ขั้นที่ 2 ขั้นแสวงหาข้อมูล
และจัดการเรียนรู้ 
2.1 ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่มๆ 
ละเท่าๆกันตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
2.2 ผู้เรียนท าใบความรู้แต่ละ
กลุ่ม ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

สื่อเรียนรู้ 
-หนังสือเรียน 
-ใบความรู้ 
-แบบฝึก/ใบงาน 

แหล่งเรียนรู้ 
-อินเทอร์เน็ต 
-ห้องสมุด
ประชาชน 
-ภูมิปัญญา/ผู้รู้ 
-แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 

-การสังเกต 
-การซักถาม 
-การมีส่วน
ร่วม 
-แบบฝึก 
(15 คะแนน) 
-ใบงาน 
(10 คะแนน) 
 
 
 



ครั้งที่ เนื้อหารายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
การจัดกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้ 
วัดผลและ
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การจัดการความเสี่ยง 
1. การวิเคราะหศ์ักยภาพ และการจัดการ
ความเสี่ยงกับผลการด าเนินงาน 
-ประเภทสินค้า 
-ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
-ผลก าไร 
-คู่แข่งขัน-ส่วนครองตลาด 
-สมรรถนะของธุรกิจ 
-สภาวะแวดล้อมภายในจุดแข็ง จุดอ่อน 

-สภาวะแวดล้อมภายนอกด้านโอกาส และ
อุปสรรค 
2. การแก้ปัญหาความเสี่ยง 
3. วางแผนปฏิบัติการ 
 
 

1. วิเคราะห์ศักยภาพ และจัดการ
เกี่ยวกับผลการด าเนินการในอดีต
ที่ผ่านมา 3 – 5 ปี จนถึงปัจจุบัน 
2. อธิบายวิธีแก้ปัญหาความเสี่ยง
เพ่ือความมั่นคงของอาชีพ 
3. สามารถวางแผนปฏิบัติการ 

3.การวิเคราะห์ศักยภาพ
และการจัดการความเสี่ยง
กับผลการด าเนินงาน 4.
การแก้ปัญหาความเสี่ยง5.
วางแผนปฏิบัติการ 
2.3 ครูให้ผู้เรียนศึกษา 
ค้นคว้าใบความรู้/ใบงาน  
ที่ได้รับมอบหมายแล้ว
บันทึก 
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและ
น าไปประยุกต์ใช้ 
3.1 ครูให้ผู้เรียนส่งตัวแทน
น าเสนอ 
3.2 ครูให้ผู้เรียนน าบทสรุป
ของแต่ละกลุ่มบันทึกลง  
ในสมุด 
3.2 ครูมอบหมายใบงาน
(กรต) เรื่องการวิเคราะห์
ชุมชน 

 
 
 
 
 
2.3 ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า   
ใบความรู้ที่ได้รับมอบหมาย
แล้วบันทึก 
 
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและน าไป
ประยุกต์ใช้ 
3.1 ผู้เรียนส่งตัวแทนน าเสนอ 
3.2 ผู้เรียนน าบทสรุปของแต่
ละกลุ่มบันทึกลง  ในสมุด 
 
3.2 ผู้เรียนรับใบงาน (กรต) 
เรื่องการวิเคราะห์ชุมชน และ
ไปศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง 

  

 
 
 



ครั้งที่ เนื้อหารายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
การจัดกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้ 
วัดผลและ
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ขั้นที่ 4 การประเมินผล
การเรียนรู ้
4.1 ครูสรุปเนื้อหาให้กับ
ผู้เรียนที่ได้รับมอบหมาย 
 
4.2 ครูนัดหมายในการพบ
กลุ่มครั้งต่อไป 
 
4.3 ครูบันทึกหลังการสอน 
 

ขั้นที่ 4 การประเมินผลการ
เรียนรู้ 
4.1 ผู้เรียนฟังครูสรุปเนื้อหา
ให้กับผู้เรียนที่ได้รับ
มอบหมายแล้วบันทึก 
4.2 ผู้เรียนนัดหมายในการ
พบกลุ่มครั้งต่อไป 

  

 

 

 

 

 



ใบงานครั้งที่  2 
สาระการประกอบอาชีพ  วิชาทักษะการขยายอาชีพ  รหัสวิชา อช 31002 

 

ให้ผู้เรียนยกตัวอย่างอาชีพที่มีความเสี่ยงในสังคมปัจจุบัน  พร้อมหาภาพ / เหตุการณ์ / ข่าว / บทความ   
ประกอบ 1 ภาพ  และอธิบายดังหัวข้อต่อไปนี้ 

1. จะมีวิธีจัดการความเสี่ยงได้อย่างไร 
2. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงมีอะไรบ้าง 
3. จะมีวิธีการบริหารความเสี่ยงได้อย่างไร 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่ม.......................................................... 
------------------------------------------------------------------------ 

นักศึกษาท้ังหมด..................คน    เข้าเรียน........................คน    ขาดเรียน...........................คน 
1. ผลการจัดการเรียนการสอน 

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

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

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

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

.......................................................................................... ................................................................................ 
2. ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

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

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

................................................................. .........................................................................................................  
3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

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

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

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

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

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

        ลงช่ือ.................................................. 
                                                                                               (..................................................)
       

                       ความคิดเห็น ความคิดเห็น 
.............................................................................................
.............................................................................................  
........................................................................................... .. 

 

ลงชื่อ....................................................นายทะเบียน 
                   ( นางธิราวดี  อินทานุกูล ) 

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

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

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

( นายทวีศักดิ์  แซ่เจน ) 
ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอควนกาหลง 



แผนการจัดการเรียนการสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
สาระการประกอบอาชีพ  รายวิชา อช. 31002ทักษะการขยายอาชีพจ านวน 4 หน่วยกิต(160 ชั่วโมง) 

 

ครั้งที่ เนื้อหารายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
การจัดกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้ 
วัดผลและ
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

7 4. การจัดการด้านการผลิตหรือบริการ 
1. การจัดการเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพ 
2.การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต 
3. การลดต้นทุนการผลิต หรือการบริการ 
4. การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 
 
 
 

5.การจัดการด้านการตลาด 
1. การจัดการด้านการตลาด 
-การโฆษณา 
-การประชาสัมพันธ์ 
-การวิจัยการตลาด 
-การส่งเสริมการขาย 
-การท าข้อมูลฐานลูกค้า 
-การกระจายสินค้า 
2. การจัดท าแผนปฏิบัติการ 

1. จัดการเกี่ยวกับการควบคุม
คุณภาพ 

2.อธิบายวิธีการใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยีในการผลิต 
3.อธิบายขั้นตอนการลดต้นทุน
การผลิตหรือการบริการ 
4.จดท าแผนการผลิตหรือการ
บริการ 

 
1. จัดการด้านการตลาดเพ่ือน า
ผลผลิตเข้าสู่ตลาด 
2. จัดท าแผนการจัดการ
การตลาด 
 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพ
ปัญหา ความต้องการใน
การเรียนรู ้
1.1 ครูสนทนากับผู้เรียนใน
เรื่อง การจัดการทาง
การตลาดพร้อมทั้งทบทวน
เนื้อหาเดิม  
ขั้นที่ 2 ขั้นแสวงหาข้อมูล
และจัดการเรียนรู้ 
2.1 ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียน 
ออกเป็น 6 กลุ่มๆ ละ
เท่าๆกัน 
2.2 ครูมอบใบความรู้/ใบ
งาน เรื่อง การจัดการด้าน
การตลาด 
-การโฆษณา 
-การประชาสัมพันธ์ 
-การวิจัยการตลาด 
 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพปัญหา 
ความต้องการในการเรียนรู้ 
 
1.1 ผู้เรียนสนทนากับครูใน
เรื่อง การจัดการทาง
การตลาดพร้อมทั้งฟังครู
ทบทวนเนื้อหาเดิม  
ขั้นที่ 2 ขั้นแสวงหาข้อมูล
และจัดการเรียนรู้ 
2.1 ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียน 
ออกเป็น 6 กลุ่มๆ ละ
เท่าๆกัน 
2.2 ผู้เรียนท าใบความรู้แต่ละ
กลุ่ม ตามที่ได้รับมอบหมาย 

สื่อการเรียนรู้ 
-หนังสือเรียน 
-ใบความรู้ 
-แบบฝึก/ใบงาน 

แหล่งเรียนรู้ 
-อินเทอร์เน็ต 
-ห้องสมุด
ประชาชน 
-ภูมิปัญญา/ผู้รู้ 
-แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 

-การสังเกต 
-การซักถาม 
-การมีส่วน
ร่วม 
-แบบฝึก 
(15คะแนน) 
-ใบงาน 
(10คะแนน) 
-รายงาน 

(10คะแนน) 
 



ครั้งที่ เนื้อหารายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
การจัดกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้ 
วัดผลและ
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

   -การส่งเสริมการขาย 
-การท าข้อมูลฐานลูกค้า 
-การกระจายสินค้า 
2.3 ครูให้ผู้เรียนศึกษา 
ค้นคว้าตามที่ได้รับ
มอบหมายแล้วบันทึกลงใน
ใบงาน 
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและ
น าไปประยุกต์ใช้ 
3.1 ครูให้ผู้เรียนส่งตัวแทน
น าเสนอ 
3.2 ครูให้ผู้เรียนน าบทสรุป
ของแต่ละกลุ่มบันทึกลง  
ในสมุด 
3.3 ครูมอบหมายใบงาน
(กรต) เรื่อง การใช้นวต  
กรรมเทคโนโลยีในการผลิต
และการลดต้นทุนการผลิต
หรือการบริการ 

 
 
 
2.3 ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า   
ใบความรู้ที่ได้รับมอบหมาย
แล้วบันทึกลงในใบงาน 
 
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและน าไป
ประยุกต์ใช้ 
3.1 ผู้เรียนส่งตัวแทนน าเสนอ 
3.2 ผู้เรียนน าบทสรุปของแต่
ละกลุ่มบันทึกลง ในสมุด 
 
3.3 ผู้เรียนรับใบงาน (กรต) 
เรื่อง การใช้นวตกรรม
เทคโนโลยีในการผลิตและการ
ลดต้นทุนการผลิตหรือการ
บริการ 

  

 
 
 



ครั้งที่ เนื้อหารายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
การจัดกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้ 
วัดผลและ
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

   3.4 ครูก าหนดส่งงาน
ภายในอาทิตย์หน้าและครู
นัดหมาย มอบหมายงานให้
ผู้เรียนไปศึกษา ค้นคว้า 
เรื่อง การจัดการเก่ียวกับ
การควบคุมคุณภาพจาก สื่อ
อินเทอร์เน็ต ภูมปิัญญา
ท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
แล้วน าเสนออาทิตย์ต่อไป
ขั้นที่ 4 การประเมินผล
การเรียนรู ้
4.1 ครูสรุปเนื้อหาให้กับ
ผู้เรียนที่ได้รับมอบหมาย 
4.2 ครูนัดหมายในการพบ
กลุ่มครั้งต่อไป 
4.3ครูบันทึกหลังการสอน 
 

3.4 ผู้เรียนรับมอบหมายส่ง
งานภายในอาทิตย์หน้าและ
ผู้เรียนไปศึกษา ค้นคว้า เรื่อง 
การจัดการเกี่ยวกับการ
ควบคุมคุณภาพจาก สื่อ
อินเทอร์เน็ต ภูมปิัญญา
ท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 

แล้วน าเสนออาทิตย์ต่อไป 
 
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการ
เรียนรู้ 
4.1 ผู้เรียนฟังครูสรุปเนื้อหา
ให้กับผู้เรียนที่ได้รับ
มอบหมายแล้วบันทึกเป็น
รายงาน 
4.2ผู้เรียนนัดหมายในการพบ
กลุ่มครั้งต่อไป 

  

 
 
 
 



ใบงานครั้งที่  3 
สาระการประกอบอาชีพ  วิชาทักษะการขยายอาชีพ  รหัสวิชา อช 31002 

 

1.  ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเรื่องการจัดการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพจากสื่อ  และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  แล้วบันทึกผล 
       การศึกษาค้นคว้า  เช่น  ผู้ประกอบการว่าเขามีการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ / บริการของเขาอย่างไร 

แบบบันทึก 
      เรื่อง  การจัดการเกี่ยวกับคุณภาพ 
                     แหล่งศึกษาค้นคว้า  .......................................................................................................... .................... 
      ............................................................................................................................. ................................................ 
                     สิ่งที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า  ............................................................................................................... 
      ............................................................................................................................. ................................................ 
2.  ให้ผู้เรียนส ารวจอาชีพต่างๆ  ในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ว่ามีการใช้นวัตกรรม / เครื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยีอย่างไร              
      พร้อมบันทึกผล 

ที ่ อาชีพ นวัตกรรม/เทคโนโลยี 
1   
2   
3   
4   

 
3.ให้ผู้เรียนรวมกลุ่มเพื่อไปพูด – คุย  กับผู้ประกอบการในหัวข้อเรื่องแนวทางในการลดต้นทุนการผลิต  แล้ว  
      บันทึกลงในแบบบันทึก 

แบบบันทึก 
เรื่อง  การลดต้นทุนการผลิต 

ชื่ออาชีพ  .................................................................................................................. .................................................. 
ชื่อผู้ประกอบการ  ........................................................................................................... ........................................... 
ที่อยู่  ..........................................................................................................................................................................  
ชื่อกลุ่ม  .................................................................................................................. ................................................... 
เนื้อหา  .................................................................................................................... .................................................. 
................................................................................................................................................................ .................. 



4.  ให้ผู้เรียนจัดท าแผนปฏิบัติการในการจัดการผลิต 
แผนปฏิบัติการผลิต 

 
ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่ม.......................................................... 
------------------------------------------------------------------------ 

นักศึกษาท้ังหมด..................คน    เข้าเรียน........................คน    ขาดเรียน...........................คน 
1. ผลการจัดการเรียนการสอน 

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

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

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

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

....................................................................................................... ................................................................... 
2. ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

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

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

................................................................. .........................................................................................................  
3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

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

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

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

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

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

        ลงช่ือ.................................................. 
                                                                                               (..................................................)
       

                       ความคิดเห็น ความคิดเห็น 
.............................................................................................
.............................................................................................  
........................................................................................... .. 

 

ลงชื่อ....................................................นายทะเบียน 
                   ( นางธิราวดี  อินทานุกูล ) 

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

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

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

( นายทวีศักดิ์  แซ่เจน ) 
ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอควนกาหลง 



แผนการจัดการเรียนการสอน  ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
สาระการประกอบอาชีพ  รายวิชา อช. 31002  ทักษะการขยายอาชีพ จ านวน 4 หน่วยกิต(160 ชั่วโมง) 

 

ครั้งที่ เนื้อหารายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
การจัดกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้ 
วัดผลและ
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

8 6. บัญชีธุรกิจ 
1. ความส าคัญในการท าบัญชีธุรกิจ 
2. ประเภทของบัญชีธุรกิจ 
-ขั้นตอนการท าบัญชีประเภทต่าง ๆ 
-บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
-บัญชีหนี้สิน 
-บัญชีการเงิน 
-บัญชีสินทรัพย์ 
ฯลฯ 
7. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อขยายอาชีพ 
1. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
แผนปฏิบัติการในการขยายธุรกิจ 
2. แผนปฏิบัติการขยายอาชีพ 
3. ขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเพ่ือ
การขยายธุรกิจ 
 

1. อธิบายความส าคัญในการท า
บัญชีธุรกิจ 
2. บอกประเภทของบัญชีประเภท
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 

1. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
แผนปฏิบัติการในการขยายธุรกิจ 
2. พัฒนาแผนปฏิบัติการการ
ขยายธุรกิจ 
3. อธิบายขั้นตอนการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการเพ่ือการขยาย
ธุรกิจ 
 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพ
ปัญหา ความต้องการใน
การเรียนรู ้
1.1 ครูทั้งทบทวนเนื้อหา
เดิม ให้ผู้เรียน 
1.2 ครูสนทนากับผู้เรียนใน
เรื่อง ความส าคัญการท า
บัญชีธุรกิจ/การขับเคลื่อน
ธุรกิจเพ่ือขยายอาชีพ และ
ให้ผู้เรียนน าเสนองานที่
มอบหมายเมื่ออาทิตย์ที่
แล้ว 
ขั้นที่ 2 ขั้นแสวงหาข้อมูล
และจัดการเรียนรู้ 
2.1 ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียน 
ออกเป็น 5 กลุ่มๆ ละเท่า 
ๆ กัน 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพปัญหา 
ความต้องการในการเรียนรู้ 
 
1.1 ผู้เรียนฟังครูทบทวน
เนื้อหาเดิม  
1.2 ผู้เรียนสนทนากับครูใน
เรื่อง ความส าคัญการท าบัญชี
ธุรกิจ/การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพ่ือขยายอาชีพ และผู้เรียน
น าเสนองานที่ได้รับ
มอบหมายเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว 
 
ขั้นที่ 2 ขั้นแสวงหาข้อมูล
และจัดการเรียนรู้ 
2.1 ผู้เรียนแบ่งกลุ่มผู้เรียน 
ออกเป็น 5 กลุ่มๆ ละ
เท่าๆกัน 
 
 

สื่อเรียนรู้ 
-หนังสือเรียน 
-ใบความรู้ 
-แบบฝึก/ใบงาน 

แหล่งเรียนรู้ 
-อินเทอร์เน็ต 
-ห้องสมุด
ประชาชน 
-ภูมิปัญญา/ผู้รู้ 
-แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 

-การสังเกต 
-การซักถาม 
-การมีส่วน
ร่วม 
-แบบฝึก 
(15คะแนน) 
-ใบงาน 
(10คะแนน) 
-รายงาน 

(10คะแนน) 
-แฟ้มสะสม
งาน
(15คะแนน) 
-ทดสอบหลัง
เรียน

(10คะแนน) 
 
 



ครั้งที่ เนื้อหารายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
การจัดกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้ 
วัดผลและ
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

 8.โครงการขยายอาชีพ 
1. ความส าคัญของโครงการ 
2. ขั้นตอนการเขียนโครงการ 
3. การเขียนแผนปฏิบัติการ 
4. การตรวจสอบโครงการ 

1. อธิบายความส าคัญของการท า
โครงการขยายอาชีพ 
2. เขียนโครงการ 
3. เขียนแผนปฏิบัติการ 
4. ตรวจสอบโครงการได้ถูกต้อง 
และเหมาะสม 
 

2.2 ครูมอบใบความรู้/ใบ
งาน เรื่อง1.ความส าคัญใน
การท าบัญชีธุรกิจ 
2.ประเภทของบัญชีธุรกิจ 
3.การวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ของแผนปฏิบัติการใน
การขยายธุรกิจ 
4.แผนปฏิบัติการขยาย
อาชีพ 
5.ขั้นตอนการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการเพ่ือการ
ขยายธุรกิจ 
2.3 ครูให้ผู้เรียนศึกษา 
ค้นคว้าตามที่ได้รับ
มอบหมายแล้วบันทึกลงใน
ใบงาน 
 

2.2 ผู้เรียนท าใบความรู้แต่ละ
กลุ่ม ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า
ตามท่ีได้รับมอบหมายแล้ว
บันทึกลงในใบงาน 
 

  

 
 
 
 
 
 



ครั้งที่ เนื้อหารายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
การจัดกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้ 
วัดผลและ
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

   ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและ
น าไปประยุกต์ใช้ 
3.1 ครูให้ผู้เรียนส่งตัวแทน
น าเสนอ 
3.2 ครูให้ผู้เรียนน าบทสรุป
ของแต่ละกลุ่มบันทึกลง  
ในสมุด 
3.3 ครูมอบหมายใบงาน
(กรต) เรื่อง ให้ผู้เรียนเขียน
โครงการเกี่ยวกับอาชีพใน
ชุมชนของตนเองมา        
1 โครงการ 
3.4 ครูให้ผู้เรียนส ารวจภูมิ
ปัญญาด้านอาชีพในท้องถิ่น
ของตนเองเพ่อเตรียมเรียน
ในครั้งต่อไป 
ขั้นที่ 4 การประเมินผล
การเรียนรู ้
4.1 ครูสรุปเนื้อหาให้กับ 

ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและน าไป
ประยุกต์ใช้ 
3.1 ผู้เรียนส่งตัวแทนน าเสนอ 
 
3.2 ผู้เรียนน าบทสรุปของแต่
ละกลุ่มบันทึกลง ในสมุด 
3.3 ผู้เรียนรับมอบหมายใบ
งาน(กรต) เรื่อง ให้ผู้เรียน
เขียนโครงการเกี่ยวกบัอาชีพ
ในชุมชนของตนเองมา        
1 โครงการ 
3.4 ผู้เรียนส ารวจภูมิปัญญา
ด้านอาชีพในท้องถิ่นของ
ตนเองเพ่อเตรียมเรียนในครั้ง
ต่อไป 
 
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการ
เรียนรู้ 
4.1 ผู้เรียนฟังครูสรุปเนื้อหา 

  

 
 
 



ครั้งที่ เนื้อหารายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
การจัดกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้ 
วัดผลและ
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

   ผู้เรียนที่ได้รับมอบหมาย 
4.2 ครูให้ผู้เรียนท า
แบบทดสอบหลังเรียน 
4.3 ครูบันทึกหลังการสอน 

ให้กับผู้เรียนที่ได้รับ 
มอบหมายแล้วบันทึกเป็น
แฟ้มสะสมงาน 
4.2 ผู้เรียนท าแบบทดสอบ
หลังเรียน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานครั้งที่  4 
สาระการประกอบอาชีพ  วิชาทักษะการขยายอาชีพ  รหัสวิชา อช 31002 

 

1.  ให้ผู้เรียนค้นคว้าเรื่องการจัดการตลาดแล้วบันทึกลงในแบบบันทึกต่อไปนี้ 
แบบบันทึก 

เรื่อง  การจัดการตลาด 
ผู้บันทึก  ...................................................................................................................................................................  
แหล่งค้นคว้า  ............................................................................................................... ............................................ 
วันที่  ............................................  เดือน  .........................................................  พ.ศ.  ........................................... 

1. การจัดการตลาดมีความหมายดีอย่างไร  และมีความส าคัญอย่างไร 
2. การส่งเสริมการขายคืออะไร  วิธีส่งเสริมการขายท าได้อย่างไรบ้าง  จงอธิบาย 
3. การโฆษณาเป็นส่วนหนึ่งของการขาย  ท่านจะวางแผนการโฆษณาอย่างไร  จึงจะท าให้สินค้าของ 
        ท่านติดตลาดตลอดไป 
4. การวิจัยตลาดถือว่าเป็นภารกิจส าคัญหลังจากส่งสินค้าเข้าสู่ตลาดแล้วท่านจะวิจัยตลาดอย่างไร 

 
แผนปฏิบัติการด้านการตลาด 

ด้านวิธีการ เป้าหมาย งบประมาณ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติการ 
โฆษณา /  
ประชาสัมพนัธ ์

               

การปฏิบัติการ 
ส่งเสริมการขาย 

               

แผนปฏบิัติการ 
วิจัยตลาด 

               

แผนปฏบิัติการ 
กระจายสินคา้ 

               

 

2.  ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเรื่องดังต่อไปนี้พร้อมสรุปและบันทึก 
2.1  แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2  การจัดการตลาดตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 



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

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่ม.......................................................... 
------------------------------------------------------------------------ 

นักศึกษาท้ังหมด..................คน    เข้าเรียน........................คน    ขาดเรียน...........................คน 
1. ผลการจัดการเรียนการสอน 

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

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

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

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

............................................................................................................................. ............................................. 
2. ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

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

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

............................................................................................. ............................................................................. 
3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

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

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

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

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

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

        ลงช่ือ.................................................. 
                                                                                               (..................................................)
       

                       ความคิดเห็น ความคิดเห็น 
.............................................................................................
............................................................................................. 
.............................................................................................  

 

ลงชื่อ....................................................นายทะเบียน 
                   ( นางธิราวดี  อินทานุกูล ) 

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

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

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

( นายทวีศักดิ์  แซ่เจน ) 
ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอควนกาหลง 



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

รายวิชาพัฒนาอาชีพให้มีความม่ันคง อช31003 (2 หน่วยกิต) ระดับ ม.ปลาย ภาคเรียน 1/2564 (6 ชั่วโมง) 
ครั้ง
ที ่

เนื้อหาวิชา ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วัดผล ประเมินผล 
บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

9 ศักยภาพธุรกิจ 
1.ความหมาย ความส าคัญ และความ
จ าเป็นของการพัฒนาอาชีพ 
2.ความจ าเป็นของการวิเคราะห์
ศักยภาพธุรกิจ 
3.การวิเคราะห์ต าแหน่งธุรกิจ 
 - ระยะเริ่มต้น 
 - ระยะสร้างตัว 
 - ระยะทรงตัว 
 - ระยะตกต่ าหรือสูงขึ้น 

4.การวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจบน
เส้นทางของเวลา 

 
1.อธิบายความหมาย 
ความส าคัญ และ
ความจ าเป็นของการ
พัฒนาอาชีพ เพื่อให้
มีความม่ันคง 
2.อธิบายความ
จ าเป็น และคุณค่า
ของการวิเคราะห์
ศักยภาพของธุรกิจ  
3.วิเคราะห์ต าแหน่ง
ธุรกิจในระยะต่าง ๆ  
 

4.วิเคราะห์ศักยภาพ
ธุรกิจบนเส้นทางของ
เวลา 

ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่
บทเรียน 
- ครูและผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาธุรกิจว่าจะมี
แนวทางอย่างไรกับ
ปัจจัยต่างๆที่มีอยู่
รอบตัวเรา  
ขั้นที่ 2 สอน 
- ครูและผู้เรียน 
ร่วมกันวิเคราะห์ และ
ท าความเข้าใจกับทุน
ปัจจัย การผลิต 
เป้าหมายการผลิตหรือ
การบริการ แผน 
 
 

1.นักศึกษาก าหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.นักศึกษาท า
แบบทดสอบก่อน
เรียน 
3.นักศึกษาตอบ
ค าถามครูเรื่อง
ศักยภาพธุรกิจ 
4นักศึกษาวิเคราะห์
ต าแหน่งธุรกิจร่วมกัน
กับครู 
5.นักศึกษาตอบ
ค าถามที่ครูก าหนดให้ 

1. ใบความรู้ 
2. หนงัสือแบบเรียน 
3. กระดาษบรู๊ฟ 
4. ปากกาเคมี 
5. ใบงาน 

 

วธีิการวดั 
1. สังเกตพฤติกรรมระหวา่งการเรียนรู้
และกระบวนการกลุ่ม 
2. วดัความรู้จากการท ากิจกรรมในใบ
งาน 
เคร่ืองมือ 
1. ใบงาน 



ครั้ง
ที ่

เนื้อหาวิชา ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วัดผล ประเมินผล 

   กิจกรรมและการพัฒนาระบบ 
- ครูและผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ และท าความ
เข้าใจกับความจ าเป็น คุณค่าของธุรกิจเชิงรุก 
ค่านิยม ของผู้บริโภค รูปลักษณ์คุณภาพสินค้า
ใหม่ และการพัฒนาอาชีพให้มีความม่ันคง 
เข้มแข็ง ยั่งยืน 
- ครูและผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ และท าความ
เข้าใจการวางแผนการตลาดและการผลิตหรือ
บริการ การเขียน การตรวจสอบ และการ
ปรับปรุงโครงการเพ่ือพัฒนาอาชีพ- ครูและ
ผู้เรียนร่วมกันวางแผน และก าหนดแนวทางใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ขั้นที่ 3 สรุป     ครูผู้สอนสรุปความรู้ที่ได้รับ
และเติมเต็มองค์ความรู้พร้อมกับมอบหมายงาน

ให้ไปศึกษาด้วยตนเองเพ่ิมเติม 

  

 

 

 

 



ใบความรู้ 
เรื่องความหมาย ความส าคัญและความจ าเปนของการพัฒนาอาชีพใหมีความม่ันคง 

1. ความหมาย ความส าคัญและความจ าเปนของการพัฒนาอาชีพ 
การพัฒนาอาชีพ หมายถึง การประกอบอาชีพที่มีการพัฒนาสินคาหรือผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของลูกคาอยู
ตลอดเวลา โดยมีสวนครองตลาดไดตามความตองการของผูผลิต แสดงถึงความมั่นคงในอาชีพความมั่นคง หมายถึง การ
เกิดความแนนและทนทาน ไมกลับเปนอื่น 
2. ความส าคัญและความจ าเปนของการพัฒนาอาชีพใหมีความม่ันคง 
ผูประกอบอาชีพจะตองมีวิสัยทัศนกวางไกล เพ่ือพิจารณาแนวโนมของตลาดและความตองการของผูบริโภคเขาสูการแข
งขันในตลาดใหได จึงจ าเปนตองมีการพัฒนาอาชีพ โดยใหถือวา ลูกคามีความส าคัญดังนั้น การพัฒนาอาชีพใหมีความ
มั่นคง จึงมีความส าคัญและความจ าเปน ดังนี้ 
 1. เพ่ือใหมีสินคาที่ดีตรงตามความตองการของผูบริโภค 
 2. เพ่ือใหผูผลิตไดมีการคิดคนผลิตภัณฑหรือสินคาไดตลอดเวลา 
 3. มีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามาใชในกระบวนการผลิต เพ่ือใหสินคามีคุณภาพยิ่งข้ึน 
 4. ท าใหเศรษฐกิจชุมชนและของประเทศดีข้ึน 
3. ขอควรพิจารณาในการพัฒนาอาชีพปจจัยที่ท าใหการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงใหสามารถแขงขันกับผูอ่ืนได มีดังนี ้
 1) ผูประกอบอาชีพ ซึ่งอาจจะเปนเจาของธุรกิจ ผูจัดการ ทีมงาน จะตองมีความรูเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพนั้น ๆ 
รวมถึงทักษะในอาชีพและประสบการณที่เปนประโยชนตอการพัฒนาอาชีพของตนนอกจากนี้ยังเปนผูรักความกาวหนา 
ไมหยุดนิ่ง กาวทนักระแสโลก กลาคิดกลาท า ทันสมัย มองโลกในแงดี 
 2) ปจจัยการผลิต ไดแก เงินทุน วัตถุดิบ แรงงาน สถานที่ยอมตองพัฒนาใหมีคุณภาพมากกวาเดิมแตกตางและ
โดดเดนไปจากคแูขงอ่ืน ๆ 
 3) โอกาสและสภาพแวดลอมทางธุรกิจ เชน มีตลาดรองรับตามนโยบายของรัฐบาลที่สงเสริมจะท าใหธุรกิจ
เจริญกาวหนา 
 4) ผลกระทบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมและตองค านึงถึงผลดีกับทุกฝาย 
เรื่องท่ี 2 ความจ าเปนของการวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ 
1. ศักยภาพของธุรกิจ หมายถึง ธุรกิจที่ทุกคนที่มีความสามารถพัฒนาสินคานั้น ๆ ใหอยูในตลาดไดอยางมั่นคง 
2. ความจ าเปนที่จะตองวิเคราะหศักยภาพของธุรกิจไดแก 
 1) ท าใหสามารถขยายตลาดไดกวางขวางกวาเดิม 3 ปจจัยน าเขาเพ่ือการขยายอาชีพความมั่นคงของการขยาย
อาชีพ = 1. ทุน 2. บุคลากร 3. วัสดุอุปกรณ 4. การจัดการ 1. การจัดการลดความเสี่ยงผลผลิต 2. ขอตกลง/มาตรฐาน
พัฒนาอาชีพ 
 2) ท าใหลดความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ 
 3) มีแนวทางในการด าเนินงานอยางรอบคอบ ปลอดภัยจากการขาดทุน 
 4) เปนการสื่อสารเกี่ยวกับทิศทางของธุรกิจใหแกผูเกี่ยวของหรือองคกรที่สนับสนุนเงินใหทราบ เพ่ือใหเกิดความ
มั่นใจ 
 5) ในการขยายธุรกิจมีความเปนไปได 



3. ความคิดรวบยอด 
 1) องคประกอบที่มีความสัมพันธกับความมั่นคงของอาชีพ จะตองมีความตรงกันกับปจจัยที่สงผลตอศักยภาพใน
อาชีพ หากมีองคประกอบที่ไมตรง จ าเปนที่จะตองจัดการใหตรงกันหรือสัมพันธกันก็จะท าใหศักยภาพของอาชีพสูงขึ้น 
 2) ศักยภาพของอาชีพสามารถบอกเปนตัวเลขและอธิบายสภาพที่ปรากฏไดจะท าใหผูประกอบการมองเห็นข
อบกพรองและสามารถแกไขขอบกพรองพัฒนาอาชีพสูความมั่นคงได 
4. ความหมายของศักยภาพในอาชีพศักยภาพในอาชีพ หมายถึง ภาวะแฝงหรืออ านาจแฝงที่มีอยู ในปจจัยด าเนินการ
อาชีพไดแก ทุน บุคลากร วัสดุอุปกรณ และระบบการจัดการน ามาจัดการใหตรงกับองคประกอบความม่ันคงในอาชีพ จะ
สามารถท าใหอาชีพมั่นคงและปรากฏใหประจักษได 
5. ลักษณะโครงสรางของศักยภาพในอาชีพโครงสรางของศักยภาพในอาชีพ เปนความสัมพันธระหวางการจัดปจจัย
ด าเนินการของอาชีพกับองคประกอบของการพัฒนาอาชีพใหมั่นคง มีลักษณะโครงสรางของความสัมพันธตามแผนภูมิ
ดังนี้ 

 
จากแผนภูมิแสดงโครงสรางศักยภาพการขยายอาชีพใหมความม่ันคง มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ปจจัยน าเขาเพ่ือการขยายอาชีพในแตละปจจัย จะมีตัวแปรรวม ดังนี้ 
 1.1 ทุน 
  (1) เงินทุน 
   (2) ที่ดิน/อาคารสถานที่ 
   (3) ทุนทางปญญาไดแก 
   - การสรางความสัมพันธกับลูกคา 
  - องคความรูที่สรางข้ึน 
  - ภาพลักษณของผลผลิตและสถานประกอบการที่จะสรางความพอใจกับลูกคา 
 1.2 บุคลากร 
  (1) หนุสวน 
  (2) แรงงาน 



 1.3 วัสดุอุปกรณ 
  (1) วัตถุดิบ 
  (2) อุปกรณเครื่องมือ 
 .4 การจัดการ 
   (1) การจัดการการผลิต 
  (2) การจัดการการตลาด 
2. การจัดองคประกอบพัฒนาอาชีพ มีปจจัยและตัวแปรรวม ดังนี้ 
 1.1 องคประกอบดานการจัดการลดความเสี่ยงผลผลิต 
  (1) ความหลากหลายทางชีวภาพ 
  (2) การเพ่ิมผลผลิต 
  (3) การจัดการหมุนเวียนเปลี่ยนรูป 
  (4) การจัดการรายไดใหหมุนเวียนกลับมาสูการขยายอาชีพ 
 1.2 ขอตกลง/มาตรฐานพัฒนาอาชีพ 
  (1) คุณภาพผลผลิต 
  (2) การลดตนทุน 
  (3) การสงมอบ 
  (4) ความปลอดภัย 5  
3. ศักยภาพการขยายอาชีพ เปนตัวเลขบงชี้ความตรงกันหรือความสัมพันธระหวางปจจัยน าเขากับการจัดองคประกอบ
พัฒนาอาชีพ ดังนี้ 
 3.1 ประสิทธิภาพรวมของการด าเนินการขยายอาชีพ ซึ่งเปนตัวเลขผันแปรระหวาง -1 ถึง 1 โดยมีเกณฑการ
ประเมินดังนี้ต่ํากวา 0.5 = การขยายอาชีพ มีศักยภาพต่ําตองแกไขสูงกวา 0.5 – 0.75 = การขยายอาชีพมีศักยภาพสูงกว
า 0.75 = การขยายอาชีพมีศักยภาพสูง 
 3.2 ประสิทธิภาพแตละปจจัย ตองมีคา 0.5 ขึ้นไปถึงจะยอมรับได แตถาหากต่ํากวาก็ควรด าเนินการแกไขพัฒนา 
 3.3 ในการวิเคราะหศักยภาพในธุรกิจ ดานการวิเคราะหความตรงกันหรือความสัมพันธกันระหวางปจจัยน าเขา
ด าเนินการขยายอาชีพกับองคประกอบการพัฒนาอาชีพ ของผูเชี่ยวชาญและผูเกี่ยวของกับการประกอบการขยายอาชีพ 
จ านวน3 – 5 คน ด าเนินการวิเคราะหแลวน ามาประมวลผลตามตารางวิเคราะห ดังนี้ 
ตารางที่ 1 ตารางวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ 



 
 3.4 ด าเนินการวิเคราะหเพ่ือสรุปศักยภาพการขยายอาชีพดวยการใชผูเชี่ยวชาญจ านวน3 – 5 คน ตรวจสอบ
พิจารณาความตรงกันหรือสัมพันธกัน ระหวางองคประกอบพัฒนาอาชีพในแตละขอกับปจจัยน าเขาขยายอาชีพ โดยมี
เกณฑพิจารณา ดังนี้ 
 ใหคะแนน 1 หมายถึง มีความตรงกันหรือความสัมพันธกัน 
 ใหคะแนน 0 หมายถึง เฉย ๆ ไมมีความเห็น 
 ใหคะแนน – 1 หมายถึง ไมตรงกัน 3.5 ด าเนินการประมวลผล เพ่ือสรุปผลและอภิปรายผลศักยภาพการขยาย
อาชีพดวยการน าผลการวิเคราะหของทุกคนมาคิดหาคาเฉลี่ย ดังนี้ 



 

ตารางที่ 2 ตารางสรุปผลศักยภาพการขยายอาชีพ 

 
 
ผลการวิเคราะหสามารถอธิบายไดวา 
 (1) ภาพรวมของศักยภาพ มีคะแนน 0.36 อาจบอกไดวา การขยายอาชีพมีศักยภาพไมถึงเกณฑ 
 (2) เมื่อพิจารณาดานปจจัยน าเขา พบวา ปจจัยดานบุคลากรและวัสดุอุปกรณมีศักยภาพไมถึงเกณฑ (3) 
เมื่อพิจารณาดานองคประกอบพัฒนาอาชีพ พบวา องคประกอบดานการจัดการรายไดการลดตนทุนและการสงมอบ
ผลผลิตมีศักยภาพไมถึงเกณฑ 
 (4) ผลการวิเคราะหอาจสรุปไดวา การขยายอาชีพของผูประกอบการรายนี้มีศักยภาพต่ ากวาเกณฑที่ก าหนดจ า
เปนตองทบทวนพัฒนาใหม 
การระบุปจจัยและองคประกอบที่มีและไมมีศักยภาพ 
การระบุปจจัยและองคประกอบที่มีและไมมีศักยภาพได จากการน าผลการวิเคราะหและประเมินศักยภาพในธุรกิจมา
พิจารณา อภิปรายเหตุ และผลที่น าไปสูการพัฒนา มีข้ันตอนดังนี้ 
 1) ตรวจสอบผลการวิเคราะหองคประกอบที่มีคะแนนต่ํากวาเกณฑ วามีองคประกอบอะไรบาง 
 2) พิจารณาองคประกอบที่พบวาต่ ากวาเกณฑแลวน ามาพิจารณาสภาพภายในวาความตรงกันกับปจจัยน าเข
าขยายอาชีพ มีสภาพเปนอยางไรแลวคิดทบทวนหาเหตุ หาผลวามาจากอะไร 
 
 
 



 
ตารางที่ 3 องคประกอบของการพัฒนาอาชีพ 

 
 
จากตารางแสดงตัวอยางขางตนพบวา องคประกอบของการพัฒนาอาชีพในรายการที่ 4 เรื่อง การจัดการรายได มีคะแนน
ศักยภาพ 0.40 ต่ ากวาเกณฑที่ยอมรับได จึงจ าเปนที่เราตองพัฒนา ดังนั้น จึงตองมาพิจารณาดานปจจัยน าเขาซึ่งเปนตัวที่
มีภาวะแฝง สามารถท าใหอาชีพพัฒนาและปรากฏใหประจักษไดดังนี้ 
 1. ดานทุนด าเนินการ ที่จะใชขับเคลื่อนการจัดการรายได ขาดความชัดเจน 
 2. บุคลากรด าเนินการผูเชี่ยวชาญมองเห็นวา ไมชัดเจน 
 3. วัสดุอุปกรณ ผูเชี่ยวชาญมองเห็นวา ไมชัดเจนทั้ง 3 ปจจัยสงผลตอศักยภาพการจัดการรายได จึงจ าเปนตองมี
การทบทวนก าหนดแนวทางพัฒนาอาชีพใหมีความม่ันคง 

 
ใบงานที่ 1 

ค าสั่ง ใหผูเรียนวิเคราะหศักยภาพธุรกิจของตนเอง หรือธุรกิจของผูประสบความส าเร็จในอาชีพตามรูปแบบตารางการวิ
เคราะหที่ก าหนด และประเมินผลดังนี้ 
1. ภาพรวมของศักยภาพธุรกิจอยูระดับใด 
............................................................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................
..................................................................................................................................................... ......................................... 
2. ศักยภาพใดบางที่ถึงเกณฑ และศักยภาพใดบางที่ไมถึงเกณฑ 
............................................................................................................................. ..................................................................
...................................................................................................................................... .........................................................
.......................................................................... ........................................................................... ......................................... 
 
3. ศักยภาพที่ไมถึงเกณฑทานมีแนวทางในการพัฒนาอยางไร 
............................................................................................................................. ..................................................................
........................................................................................................................................... ....................................................
............................................................................... ...................................................................... ......................................... 
 
 
 



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

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่ม.......................................................... 
------------------------------------------------------------------------ 

นักศึกษาท้ังหมด..................คน    เข้าเรียน........................คน    ขาดเรียน...........................คน 
1. ผลการจัดการเรียนการสอน 

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

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

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

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

............................................................................................................................. ............................................. 
2. ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

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

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

................................................................. .........................................................................................................  
3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

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

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

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

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

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

        ลงช่ือ.................................................. 
                                                                                               (..................................................)
       

                       ความคิดเห็น ความคิดเห็น 
.............................................................................................
.............................................................................................  
........................................................................................... .. 

 

ลงชื่อ....................................................นายทะเบียน 
                   ( นางธิราวดี  อินทานุกูล ) 

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

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

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

( นายทวีศักดิ์  แซ่เจน ) 
ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอควนกาหลง 



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

รายวิชาพัฒนาอาชีพให้มีความม่ันคง อช31003 (2 หน่วยกิต) ระดับ ม.ปลาย ภาคเรียน 1/2564 (6 ชัว่โมง) 
ครั้ง
ที ่

เนื้อหาวิชา ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วัดผล ประเมินผล 
บทบาทครู บทบาทผู้เรียน   

10 การท าแผนพัฒนาธรกิจและโครงการ
พัฒนาอาชีพ 
1.การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
แผนการตลาดและการผลิตหรือการ
บริการ 
2.การเขียนโครงการการพัฒนาอาชีพ 
3.การตรวจสอบความเป็นไปได้ของ
โครงการ 
4.การปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพ 

 
 
1.วิเคราะห์ความ
เป็นไปไของแผนการ
ตลาดและการผลิต
หรือการบริการ 
2.เขียนโครงการการ
พัฒนาอาชีพได้ 
3.ตรวจสอบความ
เป็นไปได้ของ
โครงการพัฒนาอาชีพ 
4.ปรับปรุงโครงการ
พัฒนา 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
- ครูและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาธุรกิจว่าจะมีแนวทางอย่างไรกับ
ปัจจัยต่างๆที่มีอยู่รอบตัวเรา  
ขั้นสอน 
- ครูและผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ และท า
ความเข้าใจกับทุนปัจจัย การผลิต 
เป้าหมายการผลิตหรือการบริการ แผน
กิจกรรมและการพัฒนาระบบ 
- ครูและผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ และท า
ความเข้าใจกับความจ าเป็น คุณค่าของ
ธุรกิจเชิงรุก ค่านิยม ของผู้บริโภค 
รูปลักษณ์คุณภาพสินค้าใหม่ และการ
พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง 
ยั่งยืน 
- ครูและผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ และท า
ความเข้าใจการวางแผนการตลาดและการ 

1.นักศึกษาก าหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.นักศึกษาท า
แบบทดสอบก่อน
เรียน 
3.นักศึกษาตอบ
ค าถามครูเรื่องการท า
แผนพัฒนาธุรกิจและ
โครงการพัฒนาอาชีพ
4.นักศึกษาตอบ
ค าถามที่ครูก าหนดให้ 

1. ใบความรู้ 
2. หนงัสือแบบเรียน 
3. กระดาษบรู๊ฟ 
4. ปากกาเคมี 
5. ใบงาน 

 

วธีิการวดั 
1. สังเกตพฤติกรรม
ระหวา่งการเรียนรู้
และกระบวนการ
กลุ่ม 
2. วดัความรู้จาก
การท ากิจกรรมใน
ใบงาน 
เคร่ืองมือ 
1. ใบงาน 

 



ครั้ง
ที ่

เนื้อหาวิชา ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วัดผล ประเมินผล 
บทบาทครู บทบาทผู้เรียน   

   ผลิตหรือบริการ การเขียน การตรวจสอบ 
และการปรับปรุงโครงการเพ่ือพัฒนา
อาชีพ 
- ครูและผู้เรียนร่วมกันวางแผน และ
ก าหนดแนวทางในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ขั้นสรุป      
ครูผู้สอนสรุปความรู้ที่ได้รับและเติมเต็ม
องค์ความรู้พร้อมกับมอบหมายงานให้ไป

ศึกษาด้วยตนเองเพ่ิมเติม 

   

 

 



ใบความรู้ เรื่องการวิเคราะหความเปนไปไดของแผนการผลิตหรือบริการ 
1. การก ากับ ดูแลการขยายอาชีพการวิเคราะหความเปนไปไดของแผนการผลิตหรือบริการดวยการก ากับดูแล 

การขยายอาชีพเปนกิจกรรมของผูประกอบการที่จะตองมีระบบสารสนเทศใหมองเห็นความกาวหนา และความส าเร็จของ
งานในแตละภารกิจวาไปถึงไหน ดวยการท ากิจกรรมลักษณะความส าเร็จในแผนกลยุทธมาก าหนดระยะเวลาที่ตองใช
จริงดวย การเขียนเปนผังการไหลของงานใชเฝาระวังการด าเนินงาน ดังนี้ 

 1. การจัดท าผังการไหลของงานของแตละภารกิจ ประกอบดวย 
 1.1 น าขอความเปาหมายกลยุทธออกมาเปนหัวเรื่องส าคัญ 
  1.2 น ากิจกรรมออกมาจัดล าดับขั้นตอนกอนหลัง 
 1.3 น าลักษณะบงชี้ความส าเร็จ ออกมาก าหนดเปนผลการด าเนินงาน 
จัดท าผังการไหลของงานเพ่ือความเขาใจของผูประกอบอาชีพ 

 

 

2. การใชผังการไหล ก ากับดูแลการขยายอาชีพ ประกอบดวย 
 2.1 น าผังการไหลของงานติดผนังที่สามารถมองเห็นได 
 2.2 ติดตามระยะเวลาตามผังการไหลของงาน วันที่ก าหนดกิจกรรมด าเนินการส าเร็จหรือไม ถาส าเร็จก็ท า
เครื่องหมายบอกใหรวูางานหรือกิจกรรมนี้ท าส าเร็จแลว งานหรือกิจกรรมนี้ตองมีการปรับปรุงแกไขหรือไม 
 2.3กรณีกิจกรรมไมส าเร็จผูประกอบการจะตองคิดตาม คนหาสาเหตุแลวปฏิบัติการแกไขขอบกพรอง 
 2.4 ด าเนินการปรับระยะเวลาในผังการไหลของงานใหเปนความจริง 



3. ประเมินผลการก ากับ ดูแลวา มีสวนประสบผลส าเร็จอะไรบาง และส าเร็จไดเพราะอะไร จากนั้นดูวา สวนใดที่ไม
ประสบผลส าเร็จและมีอะไรเปนเหตุ น าผลทั้งความส าเร็จและความเสียหายมาสรุปผล เพ่ือน าผลกลับมาแกไขแผนกล
ยุทธและแผนปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพได 
2. กรอบแนวคิดการควบคุมตรวจสอบการขยายอาชีพสูความม่ันคงการควบคุมตรวจสอบการท างานเปนกิจกรรมที่ใหการ
ท างานเปนไปตามขอตกลงหรือขอก าหนด พิจารณาดูความถูกผิดหาขอเท็จจริง ประมาณคา และบันทึกสรุปเรื่องราวของ
การด าเนินงานขยายอาชีพและผลที่เกิด เพ่ือน าไปสูการวางแผนพัฒนาการขยายอาชีพ ใหมีความม่ันคงมากยิ่งข้ึน จึงขอ
สรุปกิจกรรมการควบคุมตรวจสอบ ประกอบดวย4 กิจกรรม ดังนี้ 
 (1) การควบคุม 
  (2) การตรวจสอบ 
  (3) การประเมิน 
  (4) การรายงานผล 

 
วงจรของการควบคุมตรวจสอบการขยายอาชีพสูความม่ันคง 



 

3. การควบคุมการด าเนินงานขยายอาชีพเปนกิจกรรมการดูแลการด าเนินงานขยายอาชีพใหเปนไปตามแผนธุรกิจ ขอก า
หนดและขอตกลงดานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับคุณภาพผลผลิต ความเชื่อถือของลูกคา โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้แผนภูมิ

การควบคุมการด าเนินงานขยายอาชีพ 

 
จากแผนภูมิการควบคุมการด าเนินงานขยายอาชีพ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. ศึกษาท าความเขาใจ ผูประกอบการตองศึกษาท าความเขาใจแผนธุรกิจ ขอก าหนดการลดความเสี่ยง
ผลผลิต และขอก าหนดหรือมาตรฐานการพัฒนาอาชีพใหผูรวมงานทุกฝายไดรเูทาทันกัน 
 2. เขียนเอกสารในสิ่งที่ตองท าผูประกอบการและผูรวมงานชวยกันเขียนขอก าหนดวิธีการ ขั้นตอนการ
ท างานที่ตองท าจริง ๆ ออกเปนเอกสารคูมือการท างานตามแผนธุรกิจ เอกสารขั้นตอนการท างานหรือใบงานตามขอก า
หนด การลดความเสี่ยงผลผลิต และเอกสารมาตรฐานการด าเนินงานตามขอก าหนดของการพัฒนาอาชีพ 
 3. ท าตามที่เขียน คณะท างานตองมุงมั่นท าตามที่เขียนไวในเอกสารดวยการน าไปหาขอจ ากัด  ขอบกพรอง
แลวรวมกันแกไขเอกสารการท างานที่เปนปญหาการด าเนินงานทั้ง 3 ขั้นตอนเปนการควบคุมใหการด าเนินงานเปนไป
ตามขอก าหนดไดผลผลิต และการท างานเปนไปตามมาตรฐานและขอตกลงกับฝายตาง ๆ ได ้
 4. การตรวจสอบการด าเนินงานขยายอาชีพการตรวจสอบเปนการด าเนินการเพ่ือปกปองรักษาอาชีพใหเข
มแข็งคงอยูได ดวยการพิจารณาดูความเรียบรอย พิจารณาดูวา ถูกหรือผิด และหาขอเท็จจริงแลวด าเนินการจัดการให
ความไมเรียบรอยหรือความผิดบกพรองหมดไป มีข้ันตอนด าเนินการดังนี้ 

 



 

จากแผนภูมิการไหลของงาน มีรายละเอียดการด าเนินการตรวจสอบ ดังนี้ 
 1. วิเคราะหแผนปฏิบัติการ เปนการตรวจสอบการด าเนินงานขยายอาชีพ เริ่มตนจากแผนปฏิบัติการเพ่ือ
ตรวจสอบวาในชวงเวลานี้ มีเหตุการณของงานที่จบแลว และเหตุการณที่ก าลังจะท ามีอะไรบางที่มีความส าคัญ และสงผ
ลกระทบตอคุณภาพงานตาง ๆ แยกออกมาเพ่ือใชด าเนินการตรวจสอบ 
 2. จัดท ารายการตรวจสอบ ดวยการเอาเหตุการณที่จบแลวและเหตุการณก าลังจะท าที่ถูกเลือกออกมาวา มี
ความส าคัญและสงผลกระทบตอคุณภาพงานตาง ๆ ออกมาจัดท าเกณฑวา สภาพที่ดีควรเปนอยางไร แลวจัดท าเปนเอก
สารส าหรับการตรวจ และจดบันทึกที่เหมาะสมกับการท างานจริง 
 3. ปฏิบัติการตรวจสอบ ควรแจงใหผูรับผิดชอบกิจกรรมที่จะตรวจวา จะตรวจอะไรกับเหตุการณอะไรบาง 
เพ่ือใหผูรับผิดชอบไดทบทวนสภาพการท างานของตนเอง โดยแยกด าเนินการออกเปน 2 ลักษณะ คือ 
  3.1 การตรวจสอบบนโตะประชุม เพ่ือพิจารณาความเรียบรอยสิ่งผิด สิ่งถูกตามผูรับผิดชอบงานก าหนด 
3.2 การตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือเปรียบเทียบกับขอมูลของการตรวจสอบบนโตะประชุมกับสภาพที่เห็นจริง 4. 
สรุปผลการตรวจสอบ รวมกันสรุปผลระหวางผูตรวจสอบกับคณะท างาน โดยสรุปผลการตรวจสอบใหมองเห็นสภาพการ
ท างาน ความเรียบรอย สิ่งของและขอเท็จจริง 
  5. จัดการแกไข เปนการท างานระหวางผูตรวจสอบกับคณะท างาน รวมกันวิเคราะหสิ่งผิดและรวมกัน
ปฏิบัติการแกไข 
 5. การประเมินตนเองเปนการน าผลสรุปจากการตรวจสอบมาประมาณคา ดังนี้ 
 1. การประมาณคาผลส าเร็จวา มีอะไรบาง และความส าเร็จดังกลาวมีอะไรมาสนับสนุนบางและการ
สนับสนุนเหลานั้นคมุคากับผลส าเร็จหรือไม 
 2. การประมาณคาผลเสียวา มีอะไรบาง และความเสียหายดังกลาวสงผลกระทบกับสวนใดบางของการ
ขยายอาชีพ 
6. การรายงานผลการจัดท ารายงานผล ส าหรับการพัฒนาหรือขยายอาชีพ เปนการจัดท าเอกสารสารสนเทศเพ่ือใชจัดท า
แผนพัฒนาการขยายอาชีพสูความมั่นคง จึงควรท าเปนเอกสารหนาเดียวที่ระบุเรื่องราวของการท างาน ผลส าเร็จ และ
ผลเสีย ดังตัวอยาง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานที่ 1 

ค าสั่ง ใหผูเรียนจัดท าเอกสารรายงานผล การควบคุมตรวจสอบการขยายอาชีพ สูความมั่นคงของตนเอง หรือสัมภาษณผู

ประสบความส าเร็จในอาชีพตามรูปแบบของเอกสารขางตน 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่ม.......................................................... 
------------------------------------------------------------------------ 

นักศึกษาท้ังหมด..................คน    เข้าเรียน........................คน    ขาดเรียน...........................คน 
1. ผลการจัดการเรียนการสอน 

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

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

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

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

............................................................................................................................. ............................................. 
2. ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

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

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

................................................................. .........................................................................................................  
3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

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

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

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

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

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

        ลงช่ือ.................................................. 
                                                                                               (..................................................)
       

                       ความคิดเห็น ความคิดเห็น 
.............................................................................................
.............................................................................................  
........................................................................................... .. 

 

ลงชื่อ....................................................นายทะเบียน 
                   ( นางธิราวดี  อินทานุกูล ) 

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

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

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

( นายทวีศักดิ์  แซ่เจน ) 
ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอควนกาหลง 



แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาศาสนา และหน้าที่พลเมือง(สค31002) 
จ านวน 2 หน่วยกิต ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

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

ครั้งที่   เนื้อหาวิชา ตัวช้ีวัด 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้ 
การวัดผล 
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

11 1.ศาสนาต่างๆ 

- ก าเนิดศาสนาต่างๆ 

- ศาสดาของศาสนาต่างๆ 

2.หลักธรรมส าคญัของ

ศาสนาต่างๆ 

- การเผยแพร่ศาสนาต่างๆ 

- ความขัดแย้งในศาสนา

ต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียใน  

3.การปฏิบัตตินให้อยู่ร่วมกัน

อย่างสันติสุข 

4.วิธีฝึกปฏิบัติพัฒนาจติใน

แต่ละศาสนา 

 

1.มีความรู้ ความเข้าใจ 

ศาสนาท่ีส าคัญๆ ในโลก 

2.มีความรู้ ความเข้าใจ ใน

หลักธรรมส าคัญของแต่ละ

ศาสนา 

3.เห็นความส าคัญในการอยู่

ร่วมกับศาสนาอ่ืนอย่างสันติ

สุข 

 

ขั้นที ่1 ก าหนดสภาพปัญหาการเรียนรู้ 
1.ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้
นักศึกษาทราบ 
2. ครแูละนักศึกษาร่วมกันแลกเรียนรู้

เรื่องศาสนาต่างๆได้แก่ก าเนิดศาสนา

และศาสดาของศาสนาของแต่ละศาสนา 

ขั้นที ่2 แสวงหาข้อมูลและจัดการ
เรียนรู้ 
2. ครูอธิบาย หลักธรรมส าคัญของแต่ละ
ศาสนา 
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียน ออกเป็นกลุ่มย่อย  
กลุ่มละ 4 –5 คน 4 กลุ่ม ศึกษาค้นคว้า
เรื่องท่ีครูก าหนดให้  
 

1.นักศึกษาแลก       
เปลื่ยนเรียนรู้และตอบ
ค าถาม 
2.นักศึกษาท า
แบบทดสอบหลังเรียน 
3.นักศึกษาน าเสนอผล
การศึกษาค้นคว้า 

ส่ือ 
- หนังสือ  
- รูปภาพ  ซีดี 
- ใบงาน/ใบ
ความรู้ 
แหล่งเรียนรู้ 
- ออนไลน์
อินเตอร์เน็ต 
 
 
 

1.ใบงาน /ใบความรู้ 
2. แบบทดสอบ 
3. สังเกตการมีส่วน
ร่วมและการน าเสนอ
งานกลุ่ม 
 

 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาศาสนา และหน้าที่พลเมือง(สค31002) 
จ านวน 2 หน่วยกิต ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

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

ครั้งที่   เนื้อหาวิชา ตัวชี้วัด 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 
การวัดผล 
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

11   ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและการน าไปใช้ 
1. ให้ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลงานที่
ศึกษาค้นคว้าให้กลุ่มอ่ืนฟัง 
2. ครูและผู้เรียนช่วยกันสรุปเนื้อหา
สาระส าคัญของเรื่องและให้นักศึกษาจด
บันทึก 
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. แบบทดสอบหลังเรียน 
2.สังเกตการมีส่วนร่วมกระบวนการกลุ่ม 
3. การน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้ากลุ่ม 

   

 

 
 
 
 
 



ใบความรู้ 
วิชา ศาสนา และหน้าที่พลเมือง 

หลักธรรมของศาสนาต่าง ๆ ของโลก 
ศาสนามีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของบุคคลในสังคมเพราะศาสนาทุกศาสนามีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ท า ความดีละเว้น
ความชั่วศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อคนในสังคม 
องค์ประกอบของศาสนา 
1. ศาสดาคือ ผู้ก่อตั้งศาสนา 
2. คัมภีร์ คือ หลักค าสอนเกี่ยวกับศีลธรรมจรรยา 
3. นักบวช คือผู้สืบทอดค าสอน 
4. พิธีกรรม คือ การปฏิบัติในการท าพิธีทางศาสนา 
5. ศาสนสถาน คือ สถานที่ควรเคารพบูชาและใช้ประกอบพิธีทางศาสนา ศาสนาอิสลามไม่มีนักบวช แต่มีศาสดา มีคัมภีร์ 
มีศาสนสถาน และพิธีกรรม นับเป็นศาสนาเช่นกัน 
ความส าคัญของศาสนา 
1. เป็นพื้นฐานของกฎศีลธรรมของสังคม 
2. เป็นแหล่งก าเนิดจริยธรรม 
3. เป็นแหล่งที่ท าให้เกิดศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
4. เป็นกลไกของรัฐในการควบคุมสังคม 
5. เป็นบรรทัดฐานของสังคมที่ใช้ในการปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปในแนวเดียวกัน 
ประโยชน์ของศาสนา 
1. ช่วยให้สมาชิกของสังคมสงบสุข 
2. ท าให้ผู้นับถือเป็นคนดี มีศีลธรรม 
3. เป็นบ่อเกิดของศิลปวัฒนธรรม 
4. เป็นที่พ่ึงทางจิตใจของสมาชิกในสังคม 
5. เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตเพ่ือให้เกิดความสุข 
ศาสนาพราหมณ์ 
แหล่งก าเนิดในประเทศอินเดียเป็นศาสนาดั้งเดิมของชนเผ่าอารยัน มีความเชื่อเรื่องพระเจ้าหลายองค์โดยเฉพาะตรีมูรติ 

(พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ) ต่อมาวิวัฒนาการเป็นศาสนาฮินดูเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์ 

 เทพเจ้าสูงสุด คือ พระปรมาตมัน 
 ความเชื่อเกี่ยวกับตรีมูรติ คือ พระพรหม คือ ผู้สร้าง พระวิษณุ(พระนารายณ์) คือผู้คุ้มครอง และพระอิศวร (พระ

ศิวะ) คือ ผู้ท าลาย 
 คัมภีร์พระเวท มีอยู่ 3 คัมภีร์ ถือว่าเป็นคัมภีร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกต่อมาเพ่ิมอาถรรพเวทเข้าไป ได้แก่ ฤคเวท 

(บทสวดสรรเสริญเทพเจ้า) , ยชุรเวท(คู่มือพราหมณ์ในการ ท าพิธีบูชายัญ) , สามเวท (ใช้สวดขับกล่อมเทพเจ้า)
และอาถรรพเวท (เป็นมนต์คาถาทางไสยศาสตร์) 



ศาสนาฮินด ู
ความเชื่อศาสนาฮินดูที่แตกต่างไปจากศาสนาพราหมณ์ได้แก่ 

 เชื่อเรื่องวิญญาณเป็นอนันตะคือเวียนว่ายตายเกิดไม่สิ้นสุดจนกว่าจะหลุดพ้นโมกษะ 
 ให้คนที่เกิดในตระกูลพราหมณ์ กษัตริย์ ไวศยะ ปฏิบัติตามหลักอาศรม 4 อย่างเคร่งครัด 
 สันติสุขจะเกิดขึ้นได้ต้องมีพราหมณ์ คัมภีร์พระเวท วรรณะ 4 ได้แก่ วรรณะพราหมณ์วรรณะกษัตริย์ วรรณไวศ

ยะ(แพทย์) และวรรณะศูทร 
นิกายในศาสนาฮินด ู
1. นิกายพรหม นับถือพระพรหมเป็นเทพเจ้าสูงสุด 

2. นิกายไวษณพ (ลัทธิอวตาร) นับถือพระวิษณุ 

3. นิกายไศวะ นับถือพระศิวะมีศิวลึงค์เป็นสัญลักษณ์ 

4. นิกายศากติ นับถือเทพเจ้าที่เป็นสตรี 

หลักธรรมของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู 
1. หลักธรรม 10 ประการ 
1. ธฤติ คือ ความพอใจ 

2. กษมา คือ ความอดทน 

3. ทมะ คือความข่มใจ 

4. อัสเตยะ คือ การไม่กระท าเยี่ยงโจร 

5. เศาจะ คือ ความบริสุทธิ์ 

6. อินทรียนิครหะ คือ การส ารวมอินทรีย์(ร่างกาย) 

7. ธี คือ ความรู้ (ปัญญา) 

8. วิทยา คือ ความรู้ (ปรัชญา) 

9. สัตยะ คือ ความซื่อสัตย์ 

10. อโกธะคือ ความไม่โกรธ 

 

 

2. หลักอาศรม 4  
1. พรหมจารี คือเป็นวัยศึกษาเล่าเรียน 

2. คฤหัสถ์ คือ เป็นวัยครองเรือน 

3. วานปรัสถ์ คือเป็นวัยออกไปอยู่ป่า 

4. สันยาสี คือ เป็นวัยสุดท้ายของชีวิต ออกบวชเป็นสันยาสีบ าเพ็ญเพียรเพื่อความหลุดพ้น 

3. หลักปรมาตมัน และโมกษะหลักปรมาตมัน มีความเชื่อว่า ปรมาตมัน หมายถึง พลังธรรมชาติ 1เป็นอมตะไม่มีเบื้องต้น



และสิ้นสุด ส่วนวิญญาณ ย่อยเรียกว่า อาตมันสามารถไปรวมกับปรมาตมันได้เมื่อบรรลุโมกษะหลักโมกษะ เป็นหลัก

ปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากวัฏจักรแห่งชีวิตด้วยการน าอาตมันของตนเข้าสู่ปรมาตมัน 

4. หลักปรัชญาภควัทคีตา ได้แก่ 

1. กรรมโยคะการท าความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน 

2. ชยานโยคะ การปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญหาความรู้แจ้ง 

3. ภักติโยคะ ความรักความภักดีอุทิศตนต่อพระเจ้าเพ่ือน าไปสู่การหลุดพ้น 

 

5. หลักทรรศนะหกได้แก่ 
1. สางขยะ ทรรศนะเกี่ยวกับชีวิต 

2. โยคะทรรศนะเกี่ยวกับการปฏิบัติโดยส ารวมอินทรีย์ ท าจิตใจให้บริสุทธิ์ 

3. นยายะทรรศนะเกี่ยวกับความรู้ 

4. ไวเศษิกะทรรศนะเกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่จริงชั่วนิรันดร 9 อย่าง คือ ดิน น้ า ลม ไฟ อากาศกาละเทศะ อาตมัน มนะ 

5. มางสา ทรรศนะเกี่ยวกับปรัชญาน่าเชื่อถือ 

6. เวทานตะทรรศนะเกี่ยวกับอุปนิษัท (อุปนิษัท คือ คัมภีร์ในส่วนสุดท้ายของพระเวทเป็นคัมภีร์ที่เป็นหลัก ปรัชญาลึกซึ้ง) 

พิธีกรรมท่ีส าคัญของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู 
1. พิธีศราทธ์ คือ พิธีท าบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว 

2. พิธีประจ าบ้าน ได้แก่ 

- พิธีอุปนยัน คือ พิธีเริ่มการศึกษา ถ้าเป็นหญิงยกเว้น 

- พิธีวิวาหะ คือ พิธีแต่งงาน 

 

 

3. ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับวรรณะ คือ พราหมณ์กษัตริย์ แพทศย์ ศูทรแต่ละวรรณะมีการด าเนินชีวิตที่ต่างกันจึงต้องปฏิบัติตาม

วรรณะของตน เช่น การแต่งงานการแต่งกาย เป็นต้น 

4. พิธีบูชาเทพเจ้าแต่ละวรรณะจะมีการปฏิบัติต่างกันในเทศกาลต่าง ๆ เช่น งานศิวะราตรี(พิธีลอยบาป)งานบูชาเจ้าแม่

ลักษมี (เทวีแห่งสมบัติและความงาม) เป็นต้น 

ศาสนาพุทธ 
ศาสนาพุทธมีถิ่นก าเนิดในประเทศอินเดีย ประเภทอเทวนิยม (ไม่นับถือพระเจ้า) มีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดา คัมภีร์ของ

ศาสนาพุทธ คือ พระไตรปิฎกหมายถึงต าราที่บันทึกค าสอนของพระพุทธเจ้า แบ่งออกเป็น 3 คัมภีร์ คือ 

1. พระวินัยปิฎก ว่าด้วยศีลหรือวินัยของภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา 

2. พระสุตตันตปิฎก (พระสูตร) ว่าด้วยค าสอนของพระพุทธเจ้าและสาวก รวมทั้งชาดกต่าง ๆ 



3. พระอภิธรรมปิฎก ว่าด้วยหลักธรรมล้วน ๆ 

นิกายส าคัญของศาสนาพุทธ 
1. นิกายเถรวาท หรือหีนยานเป็นนิกายที่ปฏิบัติตามค าสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

พระธรรมวินัย ประเทศที่นับถือ ได้แก่ ไทย พม่า ศรีลังกา ลาว กัมพูชา 
2. นิกายอาจริยวาท หรือมหายาน เป็นนิกายที่ดัดแปลงพระธรรมวินัยได้ ประเทศท่ีนับถือได้แก่ จีน ทิเบต ญี่ปุ่น 

เวียดนาม เกาหลี 
หลักค าสอนของศาสนาพุทธ 
1. อริยสัจ 4 คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ คือ 
- ทุกข์ คือ ความไม่สบายกายไม่สบายใจ 

- สมุทัย คือเหตุของความเป็นทุกข์ ได้แก่ ตัณหา 

- นิโรธ คือ ความดับทุกข์ หรือนิพพาน 

- มรรค คือ ข้อปฏิบัติเพื่อน าไปสู่ความดับทุกข์ 

หมายถึง อริยมรรค 8 ประกอบด้วย 
1. สัมมาทิฐิ คือ ความเห็นชอบ 

2. สัมมาสังกัปปะ คือความด าริชอบ 

3. สัมมาวาจา คือ การเจรจาชอบ 

4. สัมมากัมมันตะ คือการกระท าชอบ 

5. สัมมาอาชีวะ คือ การเลี้ยงชีพชอบ 

6. สัมมาวายามะ คือความพยายามชอบ 

7. สัมมาสติ คือ การตั้งสติชอบ 

8. สัมมาสมาธิ คือการตั้งใจชอบ 

อริยมรรค 8 เมื่อสรุปรวมแล้วเรียกว่า ไตรสิกขา อันได้แก่ ศีลสมาธิ ปัญญา 

2. ขันธ์ 5 หรือเบญจขันธ์หมายถึงองค์ประกอบของชีวิตมนุษย์ คือ ส่วนที่เป็นร่างกาย และส่วนที่เป็นจิตใจ ได้แก่ 

1. รูปขันธ์ คือ ร่างกายและพฤติกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วยธาตุ 4 คือ ดิน น้ า ลม ไฟ 
2. วิญญาณขันธ์ คือ ความรู้อารมณ์ท่ีผ่านมาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 
3. เวทนาขันธ์ คือ ความรู้สึก ซึ่งเป็นผลมาจากสุขเวทนา ความสุขทางกายและใจทุกขเวทนา คือ ทุกข์ทาง กายและ

ใจ อุเบกขาเวทนา คือ ความไม่ทุกข์ไม่สุขทางกายและใจ 
4. สัญญาขันธ์ คือ การก าหนดได้ 6 อย่างจากวิญญาณและเวทนา คือ รูป รส กลิ่น เสียง 
5. สังขารขันธ์ คือ ความคิด แรงจูงใจ สภาพที่ปรุงแต่งจิตใจให้คิดดี คิดชั่วเป็นผลมาจากวิญญาณและเวทนา 

3. ไตรลักษณ์ หมายถึง ลักษณะทั่วไปของสิ่งท้ังหลายท้ังปวงในโลก ได้แก่ 
1. อนิจจตา คือ ความไม่เที่ยง 



2. ทุกขตา คือ ความเป็นทุกข์ 

3. อนัตตา คือ ความไม่ใช่ตัวตน 

ศาสนาคริสต ์
ศาสนาคริสต์ก าเนิดในดินแดนปาเลสไตน์ หรืออิสราเอลในปัจจุบันศาสดาคือ พระเยซู ซึ่งเป็นบุตรของโยเซพ และมาเรีย

เป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากท่ีสุดวิวัฒนาการมาจากศาสนายูดาย จึงมีพระเจ้าหรือที่เรียกว่า พระยะโฮวาห์ 

คัมภีร์ของศาสนาคริสต์ คัมภีร์ของศาสนาคริสต์คือ คัมภีร์ไบเบิล ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

 พระคัมภีร์เก่า มีสาระเกี่ยวกับพระเจ้าสร้างโลก ซึ่งประกอบด้วย บทเพลง บทสวดและสุภาษิต 
 พระคัมภีร์ใหม่ เป็นคัมภีร์ที่มีสาระเกี่ยวกับประวัติและค าสอนของพระเยซูการเผยแผ่ศาสนาของสาวก จด 
 หมายเหตุ และวิวรณ์ บั้นปลายชีวิตของมนุษยชาติ 

 
 
 
 
 
นิกายที่ส าคัญของศาสนาคริสต์ 

1. นิกายโรมันคาทอลิก เป็นนิกายที่นับถือและปฏิบัติตามค าสอนของพระเยซูมีพิธีกรรมที่เคร่งครัด มีสันตะปาปา 
เป็นผู้น าศาสนาสูงสุด ประเทศท่ีนับถือ ได้แก่ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี สเปน โปรตุเกส ฟิลิปปินส์ ผู้ที่นับถือเรียก 
ตนเองว่าคริสตัง 

2. นิกายออร์โธดอกซ์ เป็นนิกายที่แยกจากนิกายโรมันคาทอลิกด้วยเหตุผลทางการเมืองและวัฒนธรรม ประเทศที่
นับถือ ได้แก่ กรีซ โรมาเนีย บัลแกเรียสหภาพโซเวียต และประเทศในยุโรปตะวันออกบางประเทศ 

3. นิกายโปรแตสแตนต์ เป็นนิกายที่แยกมาจากนิกายโรมันคาทอลิก ผุ้ก่อตั้งคือ มาตินลูเธอร์ พิธีกรรมที่ส าคัญ คือ 
ศีลล้างบาป และศีลมหาสนิทผู้ที่นับถือนิกายนี้เรียกว่า คริสเตียน 

หลักค าสอนของศาสนาคริสต์ 
1. หลักค าสอนเรื่องตรีเอกานุภาพ คือการนับถือพระเจ้าองค์เดียว แบ่งเป็น 3 ภาค คือ 

- พระบิดา หมายถึง พระเจ้า 

- พระบุตร หมายถึง พระเยซู 

- พระจิต หมายถึงวิญญาณบริสุทธิ์ในจิตใจของชาวคริสต์ที่มีศรัทธา 

2. หลักค าสอนเรื่องความรักศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่ได้ชื่อว่าเป็นศาสนาแห่งความรัก สอนให้รักพระเจ้า รักเพ่ือนมนุษย์

เหมือนรักตัวเอง 

3. ค าสอนเรื่องบัญญัติ 10 ประการ ได้แก่ 

- จงนับถือพระเจ้าองค์เดียว คือ พระยะโฮวาห์ 

- อย่าออกนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ 



- ถือวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ 

- จงนับถือบิดามารดา 

- อย่าฆ่าคน 

- อย่าผิดประเวณี 

- อย่าลักทรัพย์ 

- อย่าใส่ความนินทาว่าร้ายผู้อ่ืน 

- อย่าคิดมิชอบ 

- อย่างโลภในสิ่งของผู้อ่ืน 

4. อาณาจักรพระเจ้าหมายถึง อาณาจักรแห่งจิตใจที่มีพระเจ้าเป็นเป้าหมาย 

 

 

พิธีกรรมท่ีส าคัญของคริสต์ศาสนา 
1. พิธีศีลจุ่มกระท าแก่ทารกเมื่อเริ่มเข้าเป็นคริสต์ศาสนิกชนโดยใช้น้ าศักดิ์สิทธิ์เทลงบนศีรษะเพ่ือล้างบาป 

2. พิธีศีลล้างบาปเป็นการยืนยันว่าตนยอมรับนับถือศาสนาคริสต์จริง 

3. พิธีศีลมหาสนิทเป็นการรับประทานขนมปังและดื่มเหล้าองุ่นเพ่ือระลึกถึงพราะเจ้าที่ทรงสละพระวรกายเพ่ือมนุษย์จะได้

หลุดพ้นจากบาป 

4. พิธีศีลสมรสกระท าแก่คู่บ่าวสาวก่อนการจดทะเบียนสมรส 

5. พิธีสารภาพบาปต้องไปกระท าต่อหน้าบาทหลวงเพ่ือสารภาพบาป 

6. พิธีเจิมครั้งสุดท้ายกระท าแก่ผู้ป่วย 

7. พิธีเข้าบวช เป็นการบวชบุคคลเป็นบาทหลวงในคริสต์ศาสนา 

ศาสนาอิสลาม 
 ศาสนาอิสลามก าเนิดท่ีนครมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบียนับถือพระเจ้าองค์เดียว คือ พระอัลเลาะห์ ศาสดา
ของศาสนาคือ พระนบีมุฮัมหมัดผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเรียกตนเองว่า มุสลิม 
คัมภีร์ของศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามมีคัมภีร์อัลกุรอานเป็นคัมภีร์ที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้แก่มนุษย์ 
นิกายที่ส าคัญของศาสนาอิสลาม 
1. นิกายซุนนีจะปฏิบัติเคร่งครัดในคัมภีร์อัลกุรอานและค าสอนของศาสดาที่สุดใช้หมวกสีขาวเป็นเครื่องหมาย 
2. นิกายชีอะห์ ยกย่องอาลีใช้หมวกสีแดงเป็นเครื่องหมาย 
3. นิกายวาฮะบีห์นับถือพระอัลเลาะห์เพียงองค์เดียว ไม่มีพิธีกรรมใด ๆ นอกเหนือจากพราะคัมภีร์ 
หลักค าสอนของศาสนาอิสลาม 
1. หลักศรัทธา 6 ประการ 
- ศรัทธาในพระอัลเลาะห์เพียงองค์เดียว 
- ศรัทธาในบรรดามลาอีกะห์คือ เทวทูต 



- ศรัทธาในพระคัมภีร์ 
- ศรัทธาในบรรดาศาสนทูต 
- ศรัทธาในวันพิพากษา 
- ศรัทธาในกฎก าหนดสภาวการณ์ 
2. หลักปฏิบัติ 5 ประการ 
1. การปฏิญาณตน ยอมรับว่าพระอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าองค์เดียว 
2. การละหมาด หรือ นมาซ วันละ 5 ครั้ง 
3. การถือศีลอด หรือ อัศศิยามหมายถึง การละหรืองดเว้นบริโภคอาหาร 
4. การบริจาคซะกาต หมายถึงการบริจาคทานหรือบริจาคทรัพย์ที่ได้มาด้วยความสุจริตแก่ผู้ที่ควรรับซะกาต 
5. การประกอบพิธีฮัจญ์ ณ วิหารกะบะห์ ที่เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
ความสอดคล้องของหลักค าสอนทั้ง 4 ศาสนา ได้แก ่
1. การท าความดี ละเว้นความชั่ว 
2. การแสดงความรักความเมตตา และเสียสละ 
3. การเสียสละเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 
4. การพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ขยันหมั่นเพียร 
5. สอนให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ไม่เบียดเบียนกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมการเรียนรู้ต่อเนื่อง(กรต) 
วิชา ศาสนา และหน้าที่พลเมือง 

เรื่อง ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี 
1.ให้นักศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในหัวต่อไปนี้ 

- ก าเนิดศาสนาต่างๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- ศาสดาของศาสนาต่างๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
-การปฏิบัติตนให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
-วิธีฝึกปฏิบัติพัฒนาจิตในแต่ละศาสนา  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
-วัฒนธรรมประเพณีในประเทศไทยและประเทศต่างๆในโลก 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



กิจกรรมการเรียนรู้ต่อเนื่อง(กรต) 
วิชา ศาสนา และหน้าที่พลเมือง 

เรื่อง หน้าที่พลเมือง 
ให้นักศึกษาแสดงความคิดตามหัวข้อที่ก าหนดมาให้พอสังเขป 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และมีผลต่อฐานะของประเทศในสังคมโลก 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
บทบาทหน้าที่องค์กรตามรัฐธรรมนูญและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความเป็นมา และการเปลี่ยนแปลงของรัฐธรรมนูญ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หลักสิทธิมนุษยชนและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสิทธิ์  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
กฎหมายระหว่างประเทศที่ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิด้านบุคคล 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 



แบบทดสอบ 
วิชา ศาสนา และหน้าที่พลเมือง 

1.ศาสนาทุกศาสนามีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร 
ก.เพื่อท าความดีละเว้นความชั่ว  ข.เคารพศาสดาผู้สืบทอด 
ค.เลิกอบายมุขต่างๆ   ง.ท าความดีทั้งกายวาจาและใจ 
2.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับศาสดา 
ก.หลักค าสอน    ข.ผู้ก่อตั้งศาสนา 
ค.ผู้สืบทอดค าสอน   ง.การท าพิธีกรรมทางศาสนา 
3.ข้อใดคือศาสนาที่มีผู้นับถือมากท่ีสุดในโลก 
ก.อิสลาม    ข.พุทธ 
ค.พราห์ม-ฮินดู    ง.คริสต์ 
4.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความส าคัญทางศาสนา 
ก.เป็นพื้นฐานของกฎศีลธรรมของสังคม 
ข.เป็นแหล่งก าเนิดจริยธรรม 
ค.เป็นแหล่งที่ท าให้เกิดศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
ง. ไม่มีข้อถูก 
5.ศาสนาพราห์มถือก าเนิดขึ้นที่ประเทศใด 
ก.ไทย   ข.พม่า  ค.จิน   ง.อินเดีย 
6.ข้อใดคือความเชื่อของศาสนาฮินดูท่ีแตกต่างไปจากศาสนาพราห์ม 
ก.เชื่อเรื่องวิญญาณเป็นอนันตะคือเวียนว่ายตายเกิดไม่สิ้นสุดจนกว่าจะหลุดพ้นโมกษะ 
ข.ให้คนที่เกิดในตระกูลพราหมณ์ กษัตริย์ ไวศยะ ปฏิบัติตามหลักอาศรม 4 อย่างเคร่งครัด 
ค.สันติสุขจะเกิดขึ้นได้ต้องมีพราหมณ์ คัมภีร์พระเวท วรรณะ 4 ได้แก่ วรรณะพราหมณ์วรรณะกษัตริย์ วรรณไวศยะ
(แพทย์) และวรรณะศูทร 
ง.ถูกทุกข้อ 
7.ศาสนาพุทธมีถิ่นก าเนิดที่ประเทศใด 
ก.อินเดีย  ข.กัมพูชา  ค.พม่า  ง.ปากีสถาน 
8.ข้อใดคือคัมภีร์ของศาสนาพุทธ 
ก.พระไตรปิฎก    ข.พระวินัยปิฎก 
ค.พระสุตตันตปิฎก   ง.พระอภิธรรมปิฎก 
9.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอริยสัจ 4 
ก.ความจริงอันประเสริฐ   ข.ความเห็นชอบ 
ค.ความด าริชอบ    ง.เหตุของความเป็นทุกข์ 
10.ศาสนาคริสต์ถือก าเนิดขึ้นที่ประเทศใด 
ดินแดนปาเลสไตน์ หรืออิสราเอลในปัจจุบัน 



ดินแดนปาเลสไตน์ หรือคูเวตในปัจจุบัน 
ดินแดนปาเลสไตน์ หรืออาหรับเอมิเรตในปัจจุบัน 
ดินแดนปาเลสไตน์ หรืออัฟกานิสถานในปัจจุบัน 
เฉลย 
1.ก  2.ข3.ก  4.ง  5.ง 6.ง 7.ก  8.ก  9.ก 10.ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่ม.......................................................... 
------------------------------------------------------------------------ 

นักศึกษาท้ังหมด..................คน    เข้าเรียน........................คน    ขาดเรียน...........................คน 
1. ผลการจัดการเรียนการสอน 

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

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

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

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

............................................................................................................................. ............................................. 
2. ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

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

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

......................................................................................................................... ................................................. 
3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

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

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

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

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

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

        ลงช่ือ.................................................. 
                                                                                               (..................................................)
       

                       ความคิดเห็น ความคิดเห็น 
.............................................................................. ...............
.............................................................................................  
.............................................................................................  

 

ลงชื่อ....................................................นายทะเบียน 
                   ( นางธิราวดี  อินทานุกูล ) 

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

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

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

( นายทวีศักดิ์  แซ่เจน ) 
ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอควนกาหลง 



แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาศาสนา และหน้าที่พลเมือง(สค31002) 
จ านวน 2 หน่วยกิต ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

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

ครั้งที่   เนื้อหาวิชา ตัวช้ีวัด 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้ 
การวัดผล 
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

12 1.บทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญที่มีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม 

และมีผลต่อฐานะของ

ประเทศในสังคมโลก 

2. บทบาทหน้าที่องค์กร

ตามรัฐธรรมนูญและการ

ตรวจสอบการใช้อ านาจ

รัฐ 

3.ความเป็นมา และการ

เปลี่ยนแปลงของ

รัฐธรรมนูญ 

 

1.รู้และเข้าใจบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญ 

2.รู้และเข้าใจบทบาท

หน้าที่ขององค์กรตาม

รัฐธรรมนูญและการ

ตรวจสอบอ านาจรัฐ 

3.อธิบายความเป็นมา 

และการเปลี่ยนแปลง

ของรัฐธรรมนูญ 

 

ขั้นที ่1 ก าหนดสภาพปัญหาการเรียนรู้ 
1.ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้
นักศึกษาทราบ 
2. ครอูธิบายบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

และมีผลต่อฐานะของประเทศในสังคม

โลก 

ขั้นที ่2 แสวงหาข้อมูลและจัดการ
เรียนรู้ 
1. ครูอธิบายและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย
บทบาทหน้าที่องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
และการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
2.ครูอธิบายความเป็นมา และการ
เปลี่ยนแปลงของรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบัน 

1.นักศึกษาจดบันทึกการ
อธิบายของครู 
2.นักศึกษาค้นคว้าเรื่องที่
ครูก าหนด 
3.นักศึกษาท าใบงานหลัง
เรียน 
 

- หนังสือ  
- รูปภาพ  ซีดี 
- ใบงาน/ใบ
ความรู้ 
แหล่งเรียนรู้ 
- ออนไลน์
อินเตอร์เน็ต 
 
 
 

1. ใบงาน 
2. สังเกตการมีส่วน
ร่วม 
3.การตอบข้อซักถาม
จากครูผู้สอน 
 

 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาศาสนา และหน้าที่พลเมือง(สค31002) 
จ านวน 2 หน่วยกิต ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

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

ครั้งที่   เนื้อหาวิชา ตัวชี้วัด 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 
การวัดผล 
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

12   ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและการน าไปใช้ 
1. ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปเพ่ือให้ได้
ค าตอบในการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
อย่างไร ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ผู้อื่นมากที่สุด 
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ใบงานหลังเรียน 
2.สังเกตการณ์มีส่วนร่วม/การตอบ
ค าถาม 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู ้
หน้าที่ของพลเมืองดีของสังคมตามรัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดก้ล่าวถึงหน้าที่ของชนชาวไทยตามระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งเป็นหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายสูงสุดของประเทศ ซึ่งทุก

คนจะต้องรักษาและปฏิบัติตามจะหลีกเลี่ยงมิได้ พอสรุปได้ดังนี้ 

การรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
1. การรักษาชาติ บุคคล มหีน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ เป็นบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา 66 เมื่อคน

ไทยมีหน้าที่รักษา ก็ต้องดูแล และป้องกันชาติ มิให้ผู้ใดใช้ข้ออ้างใด ๆ เพื่อแบ่งแยกแผ่นดินไทย ด้วยเหตุผลทางการเมือง 

การปกครอง หรือศาสนา เพราะรัฐธรรมนูญก าหนดว่า "ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้" 

ดังนั้น ผู้ใดจะมาชักจูง โน้มน้าวเราด้วยเหตุผลใดๆ ถือว่าเป็นผู้ท าลายประเทศชาติ คนไทยทุกคนมีหน้าที่รักษาชาติให้มี

เสถียรภาพ มั่นคงถาวรและเป็นเอกภาพตลอดไป 

2. การรักศาสนา เนื่องจากประเทศไทยให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาและสามารถประกอบพิธีกรรมตามศาสนา

ได้ พระมหากษัตริย์ คือ ทรงอุปถัมภ์ทุกศาสนาในประเทศไทย รัฐธรรมนูญจึงก าหนดให้เป็นหน้าที่ที่เราทุกคนต้องรักษาไว้

ซึ่งศาสนา ซึ่งน่าจะหมายถึงการบ ารุงรักษาและเสริมสร้างศรัทธาเพ่ือให้ศาสนาคงอยู่คู่ บ้านเมืองและเป็นหลักยึดเหนี่ยว

ในด้านคุณธรรมสืบไป 

3. การรักษาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภารกิจ 

นี้เป็นหน้าที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยทุกคน เพราะประเทศไทยด ารงอยู่ได้และคนไทยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขยืนยงมาทุกวันนี้ 

ด้วยพระบารมีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ปกอยู่เหนือเกล้าฯ ชาวไทยทุกคนเพราะแต่ละพระองค์จะครองราชย์

สมบัติ ดูแลบ้านเมืองอยู่ได้นานกว่าประมุขท่ีมาจากการเลือกตั้ง ทั้งมีความรู้สึกผูกพัน ตั้งแต่โบราณกาลถึงปัจจุบัน ย่อม

จารึกอยู่ในดวงใจของชาวไทยทั้งประเทศ ฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ที่คนไทยต้องดูแลรักษาและเทิดทูนสถาบันและองค์พระมหา 

กษัตริย์ไว้ด้วยชีวิต อีกทั้งต้องป้องกันภัยพาลอันเกิดจากวาจาหรือความคิดที่ไม่สุจริตทั้งปวง การปกครองของไทยจึงเป็น

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่ แน่วแน่มั่นคงเพราะพระองค์ คือ สัญลักษณ์แห่งคุณธรรมและ

สันติสุข 

4.การปฏิบัติตามกฎหมาย บุคคลมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งรัฐธรรมนูญได้ระบุไว้กว้าง ๆ แต่มีความหมาย

ครอบคลุมกฎหมายทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเอกชน มหาชน หรือกฎหมายระหว่างประเทศรวมทั้งกฎหมายระดับ

ต่าง ๆ เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง เป็นต้น เมื่อเราต้องเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับกฎหมายใด ก็

ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั้นๆ อย่างเคร่งครัด เพราะกฎหมายแต่ละฉบับนั้นได้มีการร่างและประกาศใช้ในราชกิจจา

นุเบกษาอย่าง เปิดเผยต่อสาธารณชน จึงเป็นหน้าที่ของชาวไทยทุกคนที่จะต้องศึกษาและท าความเข้าใจเรื่องกฎหมาย 

เพ่ือไม่ให้เสียเปรียบหรือได้รับโทษโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 



5.การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  บุคคล มีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การใช้สิทธิเลือกตั้งมีทั้งในประเทศที่ปกครองด้วย

ระบอบประชาธิปไตย คือ ระบอบการ ปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน ที่ถือเสียงข้างมากเป็น

ส าคัญแต่ก็เคารพสิทธิเสรีภาพของเสียงข้างน้อย ในระบอบประชาธิปไตยจึงมีการเลือกตั้งผู้แทนไปปฏิบัติหน้าที่แทน

ประชาชน ซึ่งอาจจะเป็นการเลือกผู้แทนเข้าไปเป็นสมาชิก สภานิติบัญญัติ หรืออาจเป็นการเลือกผู้แทนไปเป็นหัวหน้าฝ่าย

บริหารโดยตรงก็ได้ แล้วแต่รูปแบบการปกครองของแต่ละประเทศ ที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ การเลือกตั้งจึงถือเป็น

กิจกรรมที่จ าเป็นอย่างหนึ่งในการปกครองตามระบอบ ประชาธิปไตย การได้มีโอกาสใช้สิทธิในการเลือกตั้งจึงเป็นความ

ภาคภูมิใจของประชาชนที่อยู่ ในประเทศประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส าคัญคือ การเลือกตั้ง ดังนั้น 

ประชาชนควรภาคภูมิใจที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยเสรี ดังนั้นการเลือกตั้งจึงเป็นหน้าที่ที่ส าคัญของคนไทย บุคคลใดที่ไม่

ไปเลือกตั้งโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรที่ท าให้ไม่อาจไปเลือกตั้ง ได้ย่อมเสียสิทธิตามกฎหมาย 

ความเป็นมา และการเปลี่ยนแปลงของรัฐธรรมนูญ 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ท่ีจะพระราชทาน

รัฐธรรมนูญ เพ่ือเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย   
           หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เศรษฐกิจตกต่ าท่ัวโลก ผลอันนี้ได้กระทบมาถึงไทยด้วย พระองค์ได้แก้ไขเศรษฐกิจโดย
ปลดข้าราชการออก ยังความไม่พอใจในหมู่ข้าราชการ   
           อิทธิพลจากตะวันตกเก่ียวกับอุดมการทางการเมือง ท าให้กลุ่มคนหนุ่มต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน 
รัฐบาลได้ออกกฎหมายเก็บภาษี อาทิ ภาษีโรงเรือน ภาษีท่ีดิน จากราษฎร  
           จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ท าให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ข้าราชการทหาร และราษฎรทั่วไปจึงท าให้มีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยการปฏิวัติ มีคณะผู้รักษาการพระนครฝ่ายทหาร ซึ่งประกอบด้วยพันเอก พระยาพหล
พยุหเสนา พันเอกพระยาทรงสุรเดช และพันเอก พระฤทธิอาคเนย์ เป็นผู้บริหารประเทศ 
          วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเรียกว่า "พระราชบัญญัติธรรมนูญการ
ปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว" สาระส าคัญของธรรมนูญการปกครองฉบับนี้ ได้แก่ การที่ก าหนดว่าอ านาจสูงสุดในการ
ปกครองประเทศหรืออ านาจอธิปไตยเป็นของราษฎรทั้งหลาย การใช้อ านาจสูงสุดก็ให้มีบุคคล คณะบุคคลเป็นผู้ใช้อ านาจ
แทนราษฎรดังนี้ คือ พระมหากษัตริย์ สภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการราษฎร ศาล 

ลักษณะการปกครองแม้จะเปลี่ยนระบอบการปกครองมาเป็นประชาธิปไตยแต่ก็ถือว่าพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขของประเทศ เป็นสถาบันที่ถาวรและมีการสืบราชสมบัติต่อไปในพระราชวงศ์ การปฏิบัติราชการต่าง ๆ จะต้องมี
กรรมการราษฎรผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ โดยได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการราษฎรจึงจะใช้ได้ 

บทบาทหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและการตรวจสอบอ านาจรัฐ 
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
            รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐอย่างเป็นธรรม โดยเฉพาะในหมวดที่ 3 ว่าด้วยเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาว
ไทยตามมาตรา 83(3) และหมวดที่ 12 ว่าด้วยเรื่องการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
            อ านาจรัฐโดยทั่วไปหมายถึง อ านาจที่บุคคลที่ด ารงต าแหน่งหน้าที่ตามกฎหมายสามารถกระท าหรือสั่งการให้
กระท าหรืองดเว้นการกระท าใดๆ ได้ ตามที่กฎหมายก าหนด 



            การใช้อ านาจรัฐจ าเป็นต้องมีกลไกคอยตรวจสอบ เพื่อป้องกันมิให้มีการกระท าที่ท าให้ประชาชนสูญเสียหรือไม่
ได้รับผลประโยชน์ที่ควรได้ ทั้งนั้นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติที่ส าคัญ ดังนั้นรัฐธรรมนูญจึงมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามมิให้ผู้ใช้อ านาจนั้น
กระท าการ โดยทุจริตและมิชอบ โดยแบ่งการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐโดยองค์กรอิสระและการตรวจสอบการใช้อ านาจ
รัฐตามรัฐธรรมนูญ 
 การตรวจสอบอ านาจรัฐโดยองค์กรอิสระ 
            ผู้ตรวจราชการแผ่นดิน มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนน าความร้องทุกข์ที่ตน
ได้รับความไม่เป็นธรรมจากาการกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็นผู้ใช้อ านาจรัฐมาร้องเรียนได้ ไม่ว่าการกระท านั้นจะเป็น
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม หากการกระท านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ชอบธรรม ผู้ตรวจ
ราชการแผ่นดินมีหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบและเสนอให้แก้ไข โดยท าการเสนอไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ แต่หาก
หน่วยงานนั้นไม่ปฏิบัติ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ก็ไม่มีอ านาจสั่งการใดๆ นอกจากมีอ านาจในการท ารายงานเสนอต่อ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ควบคุมก ากับดูแลหน่วยงานที่ใช้อ านาจรัฐนั้น และท ารายงานต่อไปยัง  และพิมพ์เผยแพร่ให้
สาธารณชนทราบ โดยประชาชนที่ได้รับความทุกข์หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถร้องเรียนได้
ที่ส านักงานผู้ตรวจราชการแผ่นดิน หรือโทรศัพท์ไปที่ สายด่วน 1676 
            ผู้ตรวจราชการแผ่นดินมีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐดังนี้ 
            1. พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามค าเรียกร้องของบุคคล หรือคณะบุคคลในกรณีท่ีบุคลากรของรัฐไม่
ปฏิบัติหรือปฏิบัตินอกเหนืออ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและ
องค์กรตามกระบวนการยุติธรรม 
            2. ด าเนินเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
            3. ติดตาม ประเมินผล และจัดท าข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญรวมทั้งข้อพิจารณาเพ่ือแก้ไข
รัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นว่าจ าเป็น 
            4. รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และ
วุฒิสภาในทุกๆปี 
 
 
            คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ โดยท า
หน้าที่เป็นกลไกหลักในการป้องกัน ตรวจสอบ และปราบปรามการทุจริตของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่
ระดับสูงของรัฐ ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นหรือมีเบาะแสการทุจริต หรือกระท าผิดในเรื่องของการใช้อ านาจรัฐของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐ สามารถร้องเรียนได้ที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือโทรศัพท์สายด่วน 1784 
            อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) 
                 1. ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปส านวนพร้อมทั้งท าความเห็นเสนอต่อวุฒิสภา เพื่อให้วุฒิสภามีมติถอดถอนผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกเจ้าต าแหน่ง 
                2. ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปส านวนพร้อมทั้งท าความเห็นส่งไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงทาง
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การเมืองเก่ียวกับคดีอาญา กับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
                3. ไต่สวนและวินิจฉัยเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ ารวยผิดปกติ กระท าการผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระท าความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือหน้าที่ในการยุติธรรม ด าเนินการต่อไป ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                4. ตรวจสอบความถูกต้องและมีอยู่จริงรวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สิน และหนี้สินของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐตามบัญชีและเอกสารประกอบที่ได้ยื่นไว้ 
                5. ก ากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
                6. รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร 
และทุกปี 
                7. ด าเนินการอ่ืนๆตามที่กฎหมายก าหนด 
            คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(ค.ต.ง.) มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งหมายถึงการตรวจสอบ
การใช้จ่ายเงินแผ่นดิน หรือเรียกว่างบประมาณแผ่นดินที่รัฐบาลเป็นผู้จ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณในแต่ละปีผ่านส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ
อ่ืนๆว่า ได้ใช้จ่ายไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบทางการเงินที่มีอยู่หรือไม่ ตลอดจนตรวจสอบความคุ้มค่าและ
มีประสิทธิภาพในการจ่ายเงินอีกด้านหนึ่ง 
            อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการวางนโยบาย การให้ค าปรึกษาและ
ค าแนะน าให้การแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน การก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงิน
แผ่นดิน การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาในเรื่องวินัยทางงบประมาณและการคลัง การก าหนดโทษปรับทาง
ปกครอง การพิจารณาวินิจฉัยความผิดทางงบประมาณและการคลังในฐานะที่เป็นองค์กรสูงสุด การพิจารณาเลือกผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินและอ านาจอื่นๆตามกฎหมาย 
 
 
 การตรวจสอบอ านาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ 
            การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ในหมวด 12 ประกอบด้วย การแสดงบัญชีรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน การกระท าท่ีเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์การด าเนินคดีอาญากับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
1. บัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
            บัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินเป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งในการตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐ ของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ระดับสูง ทั้งนี้เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังในการ
ใช้อ านาจหน้าที่ไม่ให้เกิดการคอร์รัปชัน 
            ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้แก่ รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมืองอ่ืนๆ
(เช่นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี) ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
            เจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูง ได้แก่ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อัยการ
สูงสุด กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจราชการแผ่นดิน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รองประธาน
ศาลฎีกา รองประธานศาลปกครองสูงสุด หัวหน้าศาลตุลาการรัฐธรรมนูญ ผู้พิพากษาในศาลฎีกา ตุลาการในศาลปกครอง



สูงสุด รองอัยการสูงสุด และผู้ด ารงต าแหน่งระดับอื่นๆตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 
            บุคคลดังกล่าวข้างตนนี้ รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส 
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการป้องกันและปรามปราบการทุจริตแห่งชาติทุกครั้งที่เข้ารับต าแหน่งหรือ
พ้นต าแหน่ง 
2. การกระท าที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
            รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ระบุว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
ต้องไม่ด ารงต าแหน่งใดๆ ในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตลอดจนจะต้องไม่
ใช้สถานะหรือต าแหน่งทางการเมืองเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพ่ือผลประโยชน์ของตน หรือพรรคการเมือง ไม่ว่าจะ
โดยตรงหรือทางอ้อม เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้ด ารงต าแหน่งเหล่านี้มีผลประโยชน์ทับซ้อนทางการเมือง เป็นการท าให้
การเมืองโปร่งใสมากข้ึน 
            ทั้งนี้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ หรือส่อว่ากระท า
ผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือส่อว่ากระท าผิดต่อหน้าที่ราชการ หรือส่อว่าจงใจใช้อ านาจที่ขัดต่อบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง วุฒิสภามีอ านาจจะถอดถอนผู้นั้นออกจาก
ต าแหน่งได้ 
3. การถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง 
            การถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่งเป็นวิธีการหนึ่งในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ โดยจะตรวจสอบ
พฤติกรรมของผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงว่า สมควรที่จะด ารงต าแหน่งต่อไปหรือไม่หากบุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรม ร่ ารวย
ผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ หรือส่อว่ากระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือส่อว่ากระท าผิดต่อหน้าที่
ราชการ หรือส่อว่าจงใจใช้อ านาจที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่าง
ร้ายแรง วุฒิสภามีอ านาจจะถอดถอนผู้นั้นออกจากต าแหน่งได้ 
            ผู้มีสิทธิเข้าชื่อให้ด าเนินการถอดถอนออกจากต าแหน่ง มีดังนี้ 
            1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้าชื่อกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา
ผู้แทนราษฎร 
            2. สมาชิกวุฒิสภา เข้าชื่อกันไปน้อยกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสมาชิก 
            3. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อกันไม่น้อยกว่า 20,000 คน 
ขั้นตอนการด าเนินการถอดถอน 
            เมื่อได้รับค าร้องแล้ว ประธานวุฒิสภาส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ด าเนินการไต่สวน หลังจากท่ีไต่สวนเสร็จแล้วให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติลงมติข้อกล่าวหาว่า
มีมูลหรือไม่ หากมีมูลประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติจะส่งรายงาน และเอกสารที่มีอยู่
พร้อมความเห็นไปยังประธานวุฒิสภาเพ่ือให้วุฒิสภาประชุมพิจารณาคดีดังกล่าว จากนั้นสมาชิกวุฒิสภาจะท าการ
ลงคะแนนลับ ซึ่งมติที่ใช้ในการถอดถอนให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
            ผู้ที่ถูกถอดถอน จะถูกตัดสิทธิในการด ารงต าแหน่งทางการเมือง 5 ปี นับจากวันที่วุฒิสภามีมติถอดถอน 
การด าเนินคดีอาญากับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
            การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐโดยใช้มาตรการการด าเนินคดีอาญากับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองนั้น 

http://119.46.166.126/self_all/playvideo/pop.php?vdo=/mvdata/vdo02_2557/week1/history6_m6_2/lesson4_3_04.mp4
http://119.46.166.126/self_all/selfaccess12/m6/202/lesson4/more4/item4.3.5.php


กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
            1. บุคคลที่ด ารงต าแหน่งทางการเมืองโดยตรงได้แก่ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา และข้าราชการการเมืองอ่ืนๆ รวมทั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนดในเฉพาะ
กรณีท่ีมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ 
            2. บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองโดยตรง ได้แก่ บุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน
ในการกระท าผิดอาญา 
            3. กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ข้อกล่าวหา 
            1. ร่ ารวยผิดปกติ 
            2. กระท าผิดต้อหน้าที่ราชการตามประมวลก าหมายอาญา 
            3. กระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามก าหมายอ่ืน 
 การด าเนินการฟ้องร้อง 
            1. ผู้เสียหายในความผิดดังกล่าว ยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
            2. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปส านวนพร้อมทั้งท า
ความเห็นส่งไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
            การพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง จะยึดถือส านวนของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหลัก แต่อาจไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้
ตามท่ีเห็นสมควร และมีอ านาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลมาให้ถอยค าตลอดจนขอให้ศาล
อ่ืน พนักงานสอบสวน หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการท้องถิ่นด าเนินการเพ่ือผลประโยชน์แห่ง
การพิจารณา 
            การพิพากษาให้ถือเสียงข้างมากขององค์คณะโดยจะต้องเปิดเผยค าสั่งและค าพิพากษา และค าสั่งหรือค า
พิพากษาจะถือว่าเป็นที่สุด ไม่มีการอุทธรณ์ใดๆ อีก 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าชี้แจงให้นักศึกษาอธิบายในเรื่องท่ีครูก าหนดมาพอสังเขป 

1.บทบัญญัติของที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และมีผลต่อฐานะของประเทศในสังคมโลกตามรัฐธรรมนูญ 

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

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

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

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

2 บทบาทหน้าที่องค์กรตามรัฐธรรมนูญและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

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

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

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

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

3.ความเป็นมารัฐธรรมนูญและการเปลี่ยนแปลงของรัฐธรรมนูญ 

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

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

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

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

๔.เหตุผลใดประเทศไทยต้องมรัฐธรรมนูญและทุกคนต้องปฎิบัติตาม 

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

 
 
 
 
 
 
 

 



แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องหน้าที่พลเมืองดี 

ค าชี้แจงให้ผู้เรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว(10 คะแนน) 
 1. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของประชาธิปไตยได้ชัดเจนที่สุด 
  ก. การปกครองที่มีรัฐสภาเป็นแกนในการด าเนินกิจการทางการเมือง  
  ข. การปกครองที่เคารพในสิทธิของประชาชน และให้อ านาจแก่ประชาชนอย่างเต็มท่ี 
  ค.   การปกครองที่ประชาชนทุกคนมีบทบาทในการบริหารจัดการทางด้านการเมืองการปกครอง 
  ง.   การปกครองที่ถือว่าประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกฐานะ ทุกอาชีพ มีสิทธิหน้าที่และความ                 

รับผิดชอบต่อบ้านเมืองเท่าเทียมกัน  
 2. หลักการปกครองที่ส าคัญในระบอบประชาธิปไตยนั้นจะเน้นสิ่งใดเป็นส าคัญ 
  ก. เน้นความม่ันคงของประเทศชาติ  
  ข. เน้นการปฏิบัติตามกฎกติกาของผู้บริหารประเทศ 
  ค. เน้นเสียงข้างมากในการปกครอง แต่ยังฟังเสียงข้างน้อย 
  ง. เน้นความอิสระ เสรีภาพในด้านการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ 
 3. ลักษณะส าคัญที่สุดของการปกครองระบอบประชาธิปไตยคืออะไร 
  ก. ประชาชนมีเสรีภาพ  
  ข. พรรคการเมืองมีบทบาทอย่างเต็มที่ 
  ค. ประชาชนสามารถเลือกผู้บริหารประเทศโดยตรง 
  ง. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองประเทศ 
 4. ก ารก ระท า ใด ที่ แ ส ด งว่ าป ระช าช น ต ระห นั ก ถึ งสิ ท ธิ ห น้ าที่ ข อ งต น ต่ อ ก ารป ก ค รอ งระบ อ บ  
             ประชาธิปไตย 
  ก. ชาวบ้ านต าบลหนองอ้อพากันเดินขบวนประท้ วงและปิดถนนทุกสายในจังหวัด เพ่ือขอความ  
                    เป็นธรรมจากเกษตรจังหวัดเรื่องราคาข้าวตกต่ า  
  ข. ดาราต้องเขี ยนบทความวิจารณ์ น โยบายการบริห ารประเทศของรัฐบาลตามที่ บ รรณ าธิการ  
                    มอบหมาย 
  ค. ก านันสมชายมีความภาคภูมิใจมากท่ีลูกบ้านในต าบลที่ตนเองรับผิดชอบนั้นพากันไปลงคะแนน 

              เสียงเลือกตั้งถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ 
  ง. ประชาชนในจั งหวัดตื่น เต้นต่อข่าวการซื้ อ เสียงของผู้ที่ จะสมัครรับ เลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้ แทน  
                    ราษฎร 
 5. รัฐธรรมนูญของประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นจะมีบทบัญญัติที่ ให้ ความส าคัญ  
              ในเรื่องใดชัดเจนที่สุด 
  ก. ประมุขของประเทศ  ข. กระบวนการยุติธรรม 
  ค. จัดประเภทของกฎหมาย  ง. สิทธิ เสรีภาพของประชาชน  

 
 
 



6. การกระท าในข้อใดแสดงถึงความเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชน 
  ก. มีความกล้าหาญ  ข. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  ค. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน  ง. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน 
 7. เพ ราะ เหตุ ใดจึ งถื อ ว่ าก าร เลื อกตั้ ง เป็ น กระบ วนการส าคัญ อย่ างหนึ่ งของการปกครองระบ อบ  
             ประชาธิปไตย 
  ก. ประชาชนได้เลือกรัฐบาลของตนเอง 
  ข. ประชาชนได้แสดงอ านาจทางการเมืองได้อย่างเต็มที่ 
  ค. ประชาชนได้เลือกบุคคลที่สังกัดพรรคการเมืองที่ตนชอบ 
  ง. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง โดยเลือกตัวแทนในการปกครองประเทศ 
 8. การกระท าใดจัดว่าเป็นเสรีภาพ 
  ก. เด็กไทยทุกคนต้องได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ข. สมาชิกครอบครัวของเด่นต่างก็ประกอบอาชีพไม่เหมือนกัน 
  ค. ชาวไทยภาคเหนือให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์วัฒนธรรมเป็นอย่างดี 
  ง. ลุงปันเสนอให้รัฐบาลมาช่วยชาวบ้านดูแลรักษาปะการังใต้น้ าที่สวยงามมากท่ีต าบลริมหาด 
 9. นายสมพงศ์  ได้ ยื่ นค าร้องต่อ เจ้ าพนักงานที่ ดิ นจั งหวัดให้ ทบทวนการออกโฉนดที่ ดิ นส าหรับปลูก 
             บ้านของเขา ซึ่งเจ้าหน้าที่ ได้คิดจ านวนพ้ืนที่ ขาดหายไปจ านวน 30 ตารางวา และเจ้าพนักงานที่ดิน 
             จังหวัดเก็บเรื่องของเขาไว้ ไม่ด าเนินการต่อ ดังนั้นสมพงศ์สามารถใช้สิทธิตามข้อใด 
  ก. สิทธิต่อต้านโดยสันติวิธี 
  ข. สิทธิในการชุมนุมประท้วงหน่วยงานของรัฐ 
  ค. สิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด 
  ง. สิทธิ ฟ้องกรมที่ ดิ น ให้ รับผิดชอบเนื่ องจากการละเว้นการกระท าของข้าราชการ และฟ้องเจ้ า  

             พนักงานที่ดิน กรณีละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
 10. ต ารวจสงสั ยว่าปราโมทย์จะมีของผิดกฎหมายไว้ ในบ้ าน  แต่ปราโมทย์ ไม่ ยินยอมให้ต ารวจไปค้น  
             บ้านของเขาเพราะไม่มีหมายค้น การกระท าดังกล่าวสอดคล้องกับข้อใด 
  ก. สิทธิ  ข. หน้าที่ 
  ค. เสรีภาพ  ง. เสมอภาค 
 
 

 

เฉลย1. ง  2.  ค    3.  ง    4.   ค    5.  ง  
 6. ข  7.  ง    8.  ข    9.   ง  10.  ก 

 
 



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

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่ม.......................................................... 
------------------------------------------------------------------------ 

นักศึกษาท้ังหมด..................คน    เข้าเรียน........................คน    ขาดเรียน...........................คน 
1. ผลการจัดการเรียนการสอน 

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

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

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

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

............................................................................................................................. ............................................. 
2. ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

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

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

................................................................................................ .......................................................................... 
3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

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

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

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

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

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

        ลงช่ือ.................................................. 
                                                                                               (..................................................)
       

                       ความคิดเห็น ความคิดเห็น 
.............................................................................................
.............................................................................................  
.............................................................................................  

 

ลงชื่อ....................................................นายทะเบียน 
                   ( นางธิราวดี  อินทานุกูล ) 

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

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

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

( นายทวีศักดิ์  แซ่เจน ) 
ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอควนกาหลง 



แผนการเรียนรายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 
วันที่...........เดือน........................................พ.ศ............................................. 

รายวิชา(สค3103)การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ครั้งที่   เนื้อหาวิชา ตัวช้ีวัด 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้ 
การวัดผล 
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

13 1.วิธีการจัดเก็บ 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
และเผยแพร่ข้อมูล 
2. เทคนิคการมีส่วนร่วม

ในการจัดท าแผน เช่น 

- การจัดท าเวที

ประชาคม 

- การประชุมกลุ่มย่อย 

- การสัมมนา 

- การส ารวจประชามติ 

- การประชาพิจารณ์ 

 

1.วิเคราะห์และอธิบาย

ข้อมูล 

2.สามารถก าหนดแนว

ทางการพัฒนาตนเอง

ครอบครัว ชุมชน สังคม 

 

ขั้นที ่1 ก าหนดสภาพปัญหาการเรียนรู้ 
1. ครแูละนักศึกษาร่วมแลกเปลื่ยน
เรียนรู้เรื่องวิธีการจัดเก็บ วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย และ
เผยแพร่ข้อมูลในรูปต่างๆที่นิยมใน
ปัจจุบัน ช่วงสถานการณ์โควิด 2019 
ขั้นที ่2 แสวงหาข้อมูลและจัดการ
เรียนรู้ 
2. ครูอธิบาย เทคนิคการมีส่วนร่วมใน
การจัดท าเวทีประชาคม 
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียน ออกเป็นกลุ่มย่อย  
กลุ่มละ 4 –5 คน 4 กลุ่ม ศึกษาค้นคว้า
เรื่องท่ีครูก าหนดให้  

1.นักศึกษาแลก       
เปลี่ยนเรียนรู้และตอบ
ค าถาม 
2.นักศึกษาท า
แบบทดสอบหลังเรียนและ
ใบงาน 
3.นักศึกษาศึกษาค้น
กระบวนการกลุ่มและ
น าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้า 

ส่ือ 
- หนังสือ  
- รูปภาพ  ซีดี 
- ใบงาน/ใบ
ความรู้ 
แหล่งเรียนรู้ 
- ออนไลน์
อินเตอร์เน็ต 
 
 
 

1.ใบความรู้ 
2. แบบทดสอบ 
3. สังเกตการมีส่วน
ร่วมตอบค าถาม/   
การน าเสนอ 
 

 
 
 
 
 



แผนการเรียนรายการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 
วันที่...........เดือน........................................พ.ศ............................................. 
รายวิชา (สค31002) ศาสนา และหน้าที่พลเมืองระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ครั้งที่   เนื้อหาวิชา ตัวช้ีวัด 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้ 
การวัดผล 
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

13   ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและการน าไปใช้ 
1. ให้ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลงานที่
ศึกษาค้นคว้าให้กลุ่มอ่ืนฟัง 
2. ครูและผู้เรียนช่วยกันสรุปเนื้อหา
สาระส าคัญของเรื่องและจดบันทึก 
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. แบบทดสอบหลังเรียนและใบงาน 
2. ใบความรู้ 
3. สังเกตการมีส่วนร่วม/การตอบค าถาม 

   

 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู้เรื่อง 
วิธีการจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลายและเผยแพร่ข้อมูล 

วิชา พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 
วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล วิ ธี ก ารเก็บ รวบ รวมข้ อมู ลสถิ ติ  ในทางปฏิ บั ติ อาจท าได้ หล ายวิ ธี คื อ 
1. วิธีการสัมภาษณ์จากผู้ให้ค าตอบโดยตรง(Personal interview หรือ Face to face interview) เป็นวิธีการ
ที่ส่งเจ้าหน้าที่หรือพนักงานออกไปสัมภาษณ์ผู้ให้ค าตอบและบันทึกค าตอบลงในแบบข้อถาม วิธีนี้นิยมใช้กันมาก
ในการท าส ามะโนและส ารวจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสภาพการณ์ของประเทศไทยเป็นวิธีการที่จะท าให้ได้ข้อมูลที่
ละเอียดพนักงานสัมภาษณ์สามารถชี้แจงหรืออธิบายให้ ผู้ตอบเข้าใจในค าถามได้ท าให้ได้รับค าตอบตรงตาม
วัตถุประสงค์ แต่การที่จะให้ได้ค าตอบที่ดีก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืนๆ เช่น วิสัยสามารถของผู้ตอบที่จะเข้าใจ
ค าถามความตั้งใจของผู้ตอบและความสุจริตใจที่จะให้ค าตอบ ความสามารถของพนักงานที่จะสัมภาษณ์ได้อย่าง
ละเอียดครบถ้วน และบันทึกค าตอบอย่างถูกต้องและที่ส าคัญที่สุดคือ ความซื่อสัตย์สุจริตของพนักงานสัมภาษณ์
ที่จะไม่กรอกข้อมูลเองซึ่งในทางปฏิบัติก่อนที่จะส่งเจ้าหน้าที่หรือพนักงานออกไปปฏิบัติงานจะต้องท าการอบรม
ชี้แจงให้เข้าใจถึงขั้นตอนการสัมภาษณ์ ตลอดจนวัตถุประสงค์ของโครงการค าจ ากัดความหรือความหมายของค า
ต่างๆ ที่ใช้ในแบบข้อถาม การกรอกแบบข้อถามซึ่งรายละเอียดต่างๆ เหล่านี้ได้ก าหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน
เก็บรวบรวมข้อมูล 

2. วิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์(Enumeration by telephone) เป็นวิธีการที่อาจท าได้อย่างรวดเร็ว
และทุ่นค่าใช้จ่าย เพราะไม่ต้องเดินทาง แต่มีขอบเขตจ ากัดคือใช้ได้เฉพาะผู้ที่มีโทรศัพท์เท่านั้ น ค าถามที่ถาม
จะต้องสั้นและเข้าใจง่ายวิธีนี้จึงใช้ในการเก็บรวบรวมที่รายการข้อถามไม่มากนัก ประมาณ 1 – 2 รายการจึงมัก
ใช้ร่วมกับวิธีอ่ืน หรือใช้ในการทวงถามใบแบบข้อถามหรือสอบถามเพ่ิมเติมเมื่อมีข้อสงสัย เกี่ยวกับค าตอบ 
หรือไม่ได้รับค าตอบในบางรายการหรืออาจใช้ในการตรวจสอบการท างานของพนักงาน 

3. วิธีการให้พนักงานไปทอดแบบไว้ให้ผู้ตอบกรอกข้อมูลเอง(Self enumeration) วิธีนี้พนักงาน
จะน าแบบข้อถามไปมอบไว้ให้กับผู้ตอบโดยอธิบายถึงวิธีการกรอกเท่าที่จ าเป็น ผู้ตอบจะต้องกรอกแบบ ข้อถาม
เองพนักงานจะกลับไปรับแบบข้อถามที่กรอกข้อมูลแล้วในวันที่ก าหนดในขณะเดียวกันพนักงานจะต้องท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลที่กรอกแล้ว ถ้าผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนจะต้องสัมภาษณ์
เพ่ิมเติม วิธีนี้เหมาะที่จะใช้กับผู้ที่มีการศึกษาพอที่จะอ่าน เขียน เข้าใจค าถามได้ส าหรับประเทศไทยระดับ
การศึกษาและการให้ความร่วมมือของประชากรยังแตกต่างกันมากฉะนั้นจึงเหมาะสมที่จะใช้กับงานบางโครงการ
เท่านั้นแบบข้อถามท่ีจะใช้วิธีนี้จะต้องมีค าถามท่ีเข้าใจง่าย มีค าอธิบายอย่างชัดเจนและการกรอกแบบข้อถามต้อง
ไม่ยุ่งยาก 

4. วิธีการส่งแบบข้อถามให้ผู้ตอบทางไปรษณีย์(Mailed questionnaire) เป็นวิธีที่ส่งแบบข้อถาม 
ให้ผู้ตอบทางไปรษณีย์และให้ผู้ตอบส่งแบบข้อถามท่ีกรอกข้อมูลแล้วกลับคืนมาทางไปรษณีย์เช่นเดียวกันวิธีนี้
คล้ายกับการทอดแบบ แต่ต่างกันตรงที่ส่งแบบทางไปรษณีย์เป็นวิธีการที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดเพราะเสียเพียง
ค่าแสตมป์แทนค่าใช้จ่ายของพนักงานสนามโดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ที่จะให้ค าตอบอยู่กระจัดกระจายกันมากซ่ึงไม่
อยู่ในวิสัยที่จะส่งพนักงานสนามไปท าการสัมภาษณ์ได้ในกรณีท่ีผู้ตอบเห็นความส าคัญของข้อมูลข้อมูลที่ได้อาจมี
คุณภาพดีกว่าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เพราะผู้ตอบมีเวลาคิดก่อนตอบ และไม่ต้องตอบภายใต้สภาวการณ์เร่ง



รีบของพนักงานสัมภาษณ์แต่วิธีนี้ก็มีข้อเสียที่มักจะมีอัตราการไม่ตอบ (non-response rate) สูงวิธีนี้มีข้อจ ากัด
ในการใช้คือ 
•  แบบต้องไม่ยากและไม่ยาวเกินไป 
•  ใช้ในประเทศที่มีบริการไปรษณีย์ดี 
•  ผู้ตอบต้องสามารถอ่านค าถามและข้อสั่งชี้แจงได้เข้าใจ 
•  ต้องใช้เวลาคอยจนกว่าจะได้รับแบบครบจ านวนที่ต้องการและบางทีต้องมีการทวงถามหลายครั้ง 
•  ถ้าค าตอบไม่ชัดเจนต้องเสียเวลาถามซ้ าโดยวิธีการอ่ืน 

5. วิธีการสังเกตการณ์(Observation) เป็นวิธีเก็บข้อมูลโดยการสังเกตโดยตรงจากปฏิกิริยา ท่าทาง
หรือเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ้นในขณะใดขณะหนึ่งและจดบันทึกไว้โดยไม่มีการสัมภาษณ์ วิธีนี้ใช้กัน
อย่างกว้างขวางในการวิจัย เช่นจะศึกษาดูปฏิกิริยาของผู้ขับรถยนต์บนท้องถนนภายใต้ สภาพการณ์จราจรต่าง ๆ 
กันก็อาจจะส่งเจ้าหน้าที่ไปยืนสังเกตการณ์ได้การสังเกตจ านวนลูกค้าและบันทึกปริมาณการขายของสถาน
ประกอบการโดยพนักงานเก็บภาษีของกรมสรรพากร เพราะการไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการถึงปริมาณการขาย
ย่อมไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริง 

6. วิธีการบันทึกข้อมูลจากการวัดหรือนับวิธีนี้จะมีอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการวัดหรือนับตามความจ าเป็นและ
ความเหมาะสม เช่นการนับจ านวนรถยนต์ที่แล่นผ่านที่จุดใดจุดหนึ่ง ก็อาจใช้เครื่องนับโดยให้รถแล่นผ่านเครื่อง
ดังกล่าว หรือ การเก็บข้อมูลด้วยการวัด เช่นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของ แปลงเพาะปลูก พืช ท าได้โดยการ
วัดความยาวของแต่ละด้านเพื่อค านวณหาพื้นที่ตามหลักเกณฑ์การหาพ้ืนที่ เป็นต้น 

การท าเวทีประชาคม 
ในการจัดเวทีประชาคม   มุ่งเน้นให้องค์กรประชาชนและประชาชนในพื้นท่ีรวมทั้งภาคีการพัฒนา

ภาครัฐได้มีการเรียนรู้และเข้าใจจริงทั้งในข้อมูลของชุมชนและปัจจัยแวดล้อมภายนอกซ่ึงจ าเป็นต้องอาศัย
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยการจัดเวทีประชาคมซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญยิ่งต่อกระบวนการ
ด าเนินงานและเนื่องจากการจัดเวทีประชาคมเป็นกิจกรรม  ที่ต้องด าเนินการอย่างมีระบบ กล่าวคือมีเป้าหมายที่
ชัดเจนต้องอาศัยเทคนิคและเครื่องมือที่หลากหลายต้องเสริมสร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
ทั่วถึงและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบถ้วน   จึงจ าเป็นต้องมีการเตรียมการให้เกิด
ความพร้อมให้มากที่สุดโดยจ าเป็นต้องมีการเตรียมการในสิ่งต่าง ๆ โดยสังเขปดังนี้ 
  - ก าหนดเป้าหมายเชิงประจักษ์ในการจัดเวทีประชาคมว่าต้องการเห็น หรือให้เกิดอะไรขึ้นบ้างเช่นการเสนอ
ข้อมูล/ข้อคิดเห็น การร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาการก าหนดกิจกรรมทางเลือกในการแก้ปัญหาหรือแผน
แม่บทชุมชน เป็นต้น 
  - ก าหนดประเด็นที่จะขับเคลื่อนเวทีประชาคมโดยพิจารณาก าหนดเป็นหัวข้อค าถามที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ให้มีความครอบคลุมให้มากที่สุดเท่าท่ีจะมากได้ 
  - ก าหนดตัววิทยากรกระบวนการ  และทีมงานที่จะท าหน้าที่เป็นผู้เอื้ออ านวยการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
เวทีรวมทั้งผู้ท าหน้าที่จดบันทึกและอ านวยความสะดวกในการขับเคลื่อนกระบวนการเวทีประชาคมจนครบทุก
ขั้นตอน 



 
  - ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมเวทีประชาคมเพ่ือให้การได้มาซึ่งสภาพที่เป็นจริงเกี่ยวกับสภาพปัญหา/
ความต้องการของชุมชนตลอดจนแนวทาง 
หรือกิจกรรมทางเลือกที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้สูงที่จะแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของชุมชน
ภายใต้ศักยภาพและอุปสรรคที่เป็นอยู่จริงอีกทั้งจะก่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันอย่างทั่วถึงกว้างขวางโดยพร้อมเพรียงกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ชุมชน   ต้องร่วมกันพิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  ที่จะเข้าร่วมในการจัดท าเวทีประชาคมไว้ให้ชัดเจนซึ่งควร
ประกอบด้วย 

  - แกนน าที่แท้จริงของชุมชน (หมู่บ้าน) ซึ่งอาจจะเป็นผู้น าตามธรรมชาติ ผู้น าที่เป็นทางการ ผู้น าศาสนาผู้น ากลุ่ม/
องค์กรที่มีการจัดตั้ง หรือรวมตัวกันในหมู่บ้าน/ต าบล และปราชญ์ชาวบ้านเป็นต้น 
  - หัวหน้าครัวเรือนที่เป็นตัวแทนกลุ่มบ้าน  ชุมชน 
  - ตัวแทนภาคราชการและองค์กรเอกชนที่มีบทบาทหน้าที่หรือแผนงานโครงการที่ด าเนินการอยู่ในพ้ืนที่เป้าหมาย 
  - ผู้ปกครองและบริหารท้องที่ อันได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการชุมชน และผู้บริหารองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
           กระบวนการจัดท าเวทีประชาคมจัดว่าเป็นกลยุทธ์ที่มีความส าคัญยิ่งต่อกระบวนการขับเคลื่อน   ซึ่งอาจกล่าวได้
ว่า “ เวทีประชาคมเป็นทั้งวิธีการและเป้าหมาย  ” เพราะจะช่วยให้ผู้ร่วมเวทีประชาคมทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและประชาชน
เกิด “ การรับรู้และเข้าใจ ” ในบริบทที่เป็นอยู่จริงของสถานการณ์ในชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีภาคราชการที่
เกี่ยวข้องได้ลงไปร่วมศึกษาชุมชนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องในทุกครั้งที่มีการจัดเวทีประชาคมจะเป็นการ “ เข้าถึง
ประชาชน” อย่างแท้จริงอันจะน าไปสู่การเข้าใจรู้จริงและถูกต้องเกี่ยวกับชุมชนซึ่งในส่วนที่กล่าวมานี้จะยังผลเกื้อกูลให้ “ 
การพัฒนาพ้ืนที่ ” ได้ด าเนินการไปบนพ้ืนฐานของการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐและประชาชนเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกับปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและสนองตอบพันธกิจภาครัฐได้อย่างสมบูรณ์
ครบถ้วนในที่สุด 
ทั้งนี้ในการจัดท าเวทีประชาคมมีเป้าหมายหลักในเชิงประจักษ์ที่จะต้องด าเนินการให้บรรลุ ดังนี้ 
  1. เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เรียนรู้สถานการณ์ที่เป็นจริงของชุมชนให้สมบูรณ์ให้มากท่ีสุด 
  2. เพ่ือให้ภาคประชาชนที่เข้าร่วมเวทีประชาคมได้ร่วมกันระดมและเสนอปัญหาความต้องการที่แท้จริงของคนส่วนใหญ่
ในชุมชนรวมทั้งมูลเหตุที่มีของปัญหานั้น ๆ 
  3. เพ่ือให้ชุมชนได้ร่วมกันพิจารณาก าหนดกิจกรรมทางเลือกท่ีจะแก้ปัญหาดังกล่าวโดยสอดรับกับขีดความสามารถ
ศักยภาพและทุนทางสังคมที่มีอยู่เดิม 
  4. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เข้าร่วมเวที ร่วมกับภาคประชาชนได้ร่วมกับพิจารณาตามเหมาะสมและเป็นไปได้ของ
กิจกรรมทางเลือกท่ีจะน ามาใช้แก้ไขปัญหาของชุมชนที่สอดรับกับระเบียบข้อก าหนดทางราชการแนวคิดทางวิชาการ
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและเป็นกิจกรรมที่มีโอกาสสูงที่ประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานโดยมีความคุมทุนและ
กระจายประโยชน์ไปถึงคนส่วนใหญ่รวมทั้งสามารถยกระดับการพัฒนาพ้ืนที่ํํให้เกิดสันติสุขและความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน
ต่อไป 
  5. เพ่ือให้ผู้ร่วมเวทีประชาคมได้ร่วมกันทบทวนหรือจัดท าแผนแม่บทชุมชนที่มีคุณภาพสามารถใช้เป็นแผนกลยุทธ์ในการ



ขับเคลื่อนกระบวนการการจัดการแก้ไขปัญหาชุมชนของภาคประชาชนและสามารถน าไปเชื่อมต่อกับกระบวนการบริหาร
การพัฒนาของภาครัฐและหน่วยงานเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
การประชุมกลุ่มย่อย 
การประชุมกลุ่มย่อยเป็นการประชุมที่ต้องการให้สมาชิกทุกคนมีโอกาสปรึกษาหารือหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพ่ือ
ระดมความคิดส าหรับวางแผน การท างานอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งการประชุมกลุ่มย่อยจะมีสมาชิกตั้งแต่ ๒ คน ขึ้นไป เเต่ไม่
เกิน ๑๒ คน 
การประชุมกลุ่มย่อย มีผู้ร่วมประชุม ดังนี้ 
๑.  ประธานท าหน้าที่ด าเนินการประชุมและเชิญชวนให้สมาชิกทุกคนแสดงความคิดเห็นอย่างท่ัวถึงกัน 
๒.  เลขานุการท าหน้าที่สรุปความคิดเห็นของที่ประชุม และจดบันทึก รายงานการประชุม 
๓.  สมาชิกในกลุ่ม ท าหน้าที่แสดงความคิดเห็นของตัวเอง สนับสนุนหรือคัดค้านความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มคนอ่ืนๆ 
การประชุมกลุ่มย่อย มีวิธีการ ดังนี้ 
๑.  ก าหนดขอบเขตหรือประเด็นการประชุม 
     ประธานจะเป็นผู้เปิดการประชุมแล้วเเจ้งหัวข้อการประชุมให้ที่ประชุมทราบผู้เข้าร่วมประชุมจะช่วยกันตั้งประเด็น
หรือหัวข้อย่อยเพื่อเป็นขอบเขตของการประชุมครั้งใหม่บางครั้งหน่วยงานที่จัดประชุมอาจก าหนดประเด็นหรือหัวข้อย่อย
ไว้ให้เเล้ว 
๒.  การแสดงความคิดเห็น 
     เมื่อก าหนดประเด็นการอภิปรายเเล้วประธานควรจดหัวข้อย่อยหรือประเด็นต่างๆ ไว้แล้วเสนอประเด็นให้ที่ประชุม
อภิปรายทีละประเด็น ซึ่งการอภิปรายควรด าเนินการดังนี้ 
๒.๑ ผู้เข้าร่วมประชุกพูดเเสดงความคิดเห็นพร้อมเหตุผลทีละคน 
๒.๒ผู้เข้าร่วมประชุมที่พูดสนับสนุนความคิดเห็นของผู้อ่ืนควรแสดงความคิดเห็นและให้เหตุผลประกอบ เช่น "ตามที่คุณ
ดวงพรกล่าวมานั้นผมขอสนับสนุนเพราะ . . ." 
๒.๓ ผู้เข้าร่วมประชุมที่พูดคัดค้านความคิดเห็นของผู้อื่นควรแสดงความคิดเห็นและให้เหตุผลประกอบ เช่น "ตามที่คุณ
อรรถวิทย์กล่าวมากนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจ แต่ผมคิดว่า ..." 
๓. รายงานการประชุม 
หลังจากการประชุมเสร็จแล้ว จะมีรายงานผลการประชุมกลุ่มส่ววนมากประธานหรือเลขานุการจะเป็นผู้รายงาน ซึ่งควร
ปฏิบัติ ดังนี้ 
๓.๑ผู้รายงานต้องท าความเข้าใจเรื่องท่ีจะรายงาน 
๓.๒การรายงานควรแยกประเด็นส าคัญเป็นข้อๆ 
๓.๓ ผู้รายงานควรพูดให้ชัดเจน มีจังหวะมีวรรคตอน 
๓.๔ ผู้รายงานควรใช้น าเสียงให้น่าสนใจ และพูดให้เป็นธรรมชาติ 
๓.๕ผู้รายงานควรใช้เวลาในการรายงานไม่นานนักหรือใช้เวลาตามที่มีการก าหนดไว้ 
การสัมมนา ปกติหมายถึงรูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอน ในระดับอุดมศึกษา หรือทางบริษัทต่างๆ โดยการแบ่งกลุ่ม
ผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็กเพ่ืออภิปรายเรื่องราวเฉพาะตอนใดตอนหนึ่งของบทเรียนด้วยบทบาทที่สูง โดยผู้เรียนต้องเตรียม
เอกสารล่วงหน้ามาเสนอต่อกลุ่ม 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97


ปรัชญาเบื้องหลังการเรียนการสอนแบบสัมมนาได้แก่การสอนผู้เรียนให้เผชิญและคุ้นเคยกับวิธีการ (Methodology) ใน
การค้นคว้าสาขาวิชาการที่ตนเลือก การสัมมนาประกอบด้วยการการยกปัญหา การถาม-ตอบแล้วอภิปรายหาข้อสรุปหรือ
ค าตอบ ปกติเอกสารที่เตรียมมาสัมมนาจะต้องเป็นเอกสารที่มีรูปแบบวิชาการและจะต้องมีการวิจารณ์ซึ่งกันและกัน การ
สัมมนาใช้มากในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ค าว่า seminar มาจากภาษาลาตินว่า "seminarium" แปลว่า แปลงเพาะเมล็ดพันธุ์ 
ส่วนค า "สัมมนา" มาจากค าภาษาบาลีสมาสกัน คือ ส  (รวม) + มนา (ใจ) = การรวมใจ[ต้องการอ้างอิง] 
ใน การสัมมนาต้องมีการน าเสนอความคิด ข้อวิเคราะห์วิจารณ์ มีเหตุผลสนับสนุน มีเรื่อง (Topic) ที่ชัดเจน โดยการ
น าเสนอทั้งในรูปของงานเขียน และการพูด รวมทั้งเปิดโอกาสให้มี การอภิปราย ทั้งในด้านสนับสนุน หรือโต้แย้งได้ด้วย 
โดยในแต่ละเรื่องจะใช้เวลา ไม่เกิน 10-20 นาท ี
จุดมุ่งหมายของการประชุมสัมมนา 1. เพื่อการแก้ปัญหา 2. เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน หรือการศึกษาอบรม 3. เพื่อการ
ตัดสินใจ หรือการก าหนดนโยบาย 
องค์ประกอบของการสัมมนา ประกอบด้วย 1. กลุ่มคนผู้เข้าร่วมสัมมนา 2. สถานที่ หรือเวทีให้น าเสนอ พูดคุย 3. มี
จุดมุ่งหมายชัดเจน 4. มีระบบระเบียบก าหนดการชัดเจน 5. ผู้เข้าร่วมสัมมนายอมรับวัตถุประสงค์ของการสัมมนา 
ลักษณะการสัมมนาที่ดี 1. ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบวัตถุประสงค์ของการสัมมนา 2. จัดให้มีกิจกรรมในการแก้ปัญหาร่วมกัน 
3. จัดให้มีกิจกรรมในการเรียนรู้ร่วมกัน 4. จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น และข้อเท็จจริงร่วมกัน 5. 
ผู้เข้าร่วมสัมมนามีทัศนคติที่ดีต่อปัญหา ข้อเท็จจริง ผู้เข้าร่วมสัมมนา และตนเอง 6. ผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องใช้ความคิด
ร่วมกันในการแก้ปัญหา 7. มีผู้น าที่ดี 8. ผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นผู้ฟังที่ ดี 9. ผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นผู้พูดที่ดี 10. ผู้เข้าร่วม
สัมมนาทุกคนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินการประชุมสัมมนา เพ่ือให้งานสัมมนาบรรลุเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2:%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

ประวัติศาสตร์  

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

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

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

เศรษฐศาสตร์  

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

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

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

การเมือง 

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

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

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

 

 

 



การปกครอง  

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

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

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

ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี 

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

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

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

หน้าที่พลเมือง 

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

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

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

ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม 

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

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

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

สาธารณสุข 

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

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

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

การศึกษา 

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

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

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

 

 

 

 

 

 



แบบทดสอบ 
วิชาวิชา พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

1.ข้อใดไม่ใช่วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ 
ก.วิธีการสัมภาษณ์ 
ข.วิธีการส่งแบบข้อถามให้ผู้ตอบทางไปรษณีย์ 
ค.วิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 
ง.ไม่มีข้อใดถูก 

2.การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้วิธีในทางพฤติกรรมศาสตร์เป็นวิธีการลักษณะใด 
 ก.การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 
 ข.การตอบแบบสอบถาม 
 ค.การสัมภาษณ์โดยตรง 
 ง.ถูกทุกข้อ 
3.การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้วิธีมอบแบบสอบถามพร้อมทั้งอธิบายวิธีบันทึกตลอดจนค าอธิบายศัพท์ต่างๆเป็น
วิธีการลักษณะใด 
 ก.การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 
 ข.การตอบแบบสอบถาม 
 ค.การสัมภาษณ์โดยตรง 
 ง.การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 
4.การส ารวจจ านวนรถที่ผ่านจุดที่ต้องการศึกษาควรใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบใดให้เหมาะสมที่สุด 
 ก.การแจกแบบสอบถาม 
 ข.การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 
 ค.การนับและการวัด 
 ง.การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 
5.ขั้นตอนแรกของการท าประชาพิจารณ์คือข้อใด 
 ก.การคัดเลือกบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 ข.การรวบรวมบันทึก 
 ค.ขั้นตอนการท าประชาพิจารณ์ 

ง.การก าหนดสภาพของปัญหาและประเด็นที่จะท าการพิจารณา 
6.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการประชาพิจารณ์ 
 ก.การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในปัญหาส าคัญที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย 
 ข.การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้วิธีมอบแบบสอบถามพร้อมทั้งอธิบาย 
 ค.เป็นการเวทีประชาคมชาวบ้านเพื่อไขข้อสงสัย 
 ง.ถูกทุกข้อ 
 



7.ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการท าประชาพิจารณ์ 
 ก.เพ่ือให้การตัดสินใจของรัฐสอดคล้องกับประโยชน์ 
          ข.เพ่ือลดความขัดแย้งจากการตัดสินใจของรัฐ 
          ค. เพ่ือให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ประชาชน     
 ง.ถูกทุกข้อ 
8.ข้อใดไม่เข้าพวกเกี่ยวกับหลักการประชาพิจารณ์ 
 ก.เพ่ือให้การตัดสินใจของรัฐสอดคล้องกับประโยชน์ 
          ข.เพ่ือลดความขัดแย้งจากการตัดสินใจของรัฐ 
          ค. เพ่ือให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ประชาชน     
 ง.เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้วิธีมอบแบบสอบถามพร้อมทั้งอธิบาย     
9.บทบาทของการพิจารณาในทางกฎหมายจ าเป็นจะต้องคัดเลือกบุคคลที่เกี่ยวเพื่อเพ่ือบันทึกข้อมูลให้กับนิติบัญญัติ
พิจารณาเรียกว่าอะไร 
 ก.ร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณา 
 ข.ร่างกฎหมายพื้นฐาน 
 ค.การรวบรวมข้อมูลขั้นตอน 
 ง.การรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทางกฎหมาย 
10.ข้อมูลนี้จะมอบให้กับสมาชิกนิติบัญญัติในขณะพิจารณาร่างกฎหมายและจะเปิดเผยเมื่อไร 
 ก.เปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการประชาพิจารณาเสร็จสิน 
 ข.เปิดเผยต่อสาธารณชน 
 ค.ถูกทั้งข้อ ก และ ข้อ ข 
 ง.ถูกทุกข้อ 
10.การพิจารณาเก่ียวกับร่างกฎหมายที่จะเสนอเพ่ือให้เกิดโครงการต่างๆนั้นจ าเป็นจะต้องคัดเลือกบุคคลชี้แจงเพ่ือ
วัตถุประสงค์ใด 
 ก.การสร้างแรงสนับสนุนทางการเมืองในการผ่านร่างกฎหมาย 
 ข.จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง 
           ค. การด าเนินการประชาพิจารณ์ต้องเป็นไปโดยเที่ยงตรงและเปิดเผย 
           ง. ข้อสรุปจากการประชาพิจารณ์มีฐานะเป็นเพียงข้อเสนอแนะ 
เฉลย  1.ง   2.ง 3.ข  4.ค  5.ง 6.ก  7.ง  8.ง  9.ก  10.ก 
 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบ 
วิชาพัฒนาตัวเอง ชุมชนและสังคม 

1.ขั้นตอนการท าประชาพิจารณ์ใครท าหน้าที่เป็นประธาน 
 ก.ประธานคณะกรรมาธิการ 
 ข.นายกรัฐมนตรี 
 ค.รองนายกรัฐมนตรี 
‘ ง.ผู้น าชุมชน 
2.การประชุมกลุ่มย่อยจะต้องมีสมาชิกตั้งแต่กี่คนขึ้นไป 
 ก.2 คนข้ึนไปแต่ไม่เกิน10 คน 
 ข.2 คนข้ึนไปแต่ไม่เกิน12 คน 
 ค.2 คนข้ึนไปแต่ไม่เกิน13 คน 
 ง.2 คนข้ึนไปแต่ไม่เกิน14 คน 
3.การประชุมกลุ่มย่อยประธานท าหน้าที่อะไร 
 ก.ด าเนินการประชุมและเชิญชวนให้สมาชิกทุกคนแสดงความคิดเห็น 
 ข.จดบันทึกและเชิญชวนให้สมาชิกทุกคนแสดงความคิดเห็น 
 ค.ควบคุมดูแลของสถานที่ประชุม 
 กล่าวพิธีเปิดและพิธีปิด 
4.ข้อใดเป็นบทบาทหน้าที่ของเลขานุการ 
 ก.จัดตรียมสถานที่ประชุมก าหนดนโยบาย 
 ข.กล่าวพิธีปิดในการประชุม 
 ค.ท าหน้าที่แสดงความคิดเห็นของตัวเองสนับสนุนและขัดค้าน 
 ง.สรุปความคิดเห็นของที่ประชุมจดบันทึกและรายงานการประชุม 
5.ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการประชุมสัมมนา 
 ก.เพ่ือการแก้ปญัหา 
 ข.เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกัน 
 ค.เพ่ือการตัดสินใจหรือการก าหนดนโยบาย 
 ง.เพ่ือมีผู้น าที่ดี 
6.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการสัมมนาที่ดี 
 ก.จัดให้มีกิจกรรมในการแก้ปัญหาร่วมกัน 
 ข.ประธานเป็นผู้แสดงความคิดเห็นอยู่คนเดียว 
 ค.มีผู้แสดงความคิดเห็นได้ครั้งไม่เกิน สองคน 
 ง.ไม่ต้องแจ้งวัตถุของการสัมมนาให้ผู้เข้าร่วมทราบ 
 
 



7.ขั้นตอนการท าประชาพิจารณ์ตรงกับค าทรัพย์ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร 
     ก.ขั้นตอนก่อนท าการประชาพิจารณ์ (Pre-hearing stage) 
 ข.ขั้นตอนการท าประชาพิจารณ์ (Hearing stong) 
 ค.ขั้นตอนก่อนท าการประชาพิจารณ์ (Pre-hearing stoge) 
 ง. ขั้นตอนการท าประชาพิจารณ์ (Hearing stage) 
8.ข้อใดเป็นผลกระทบของการประชาพิจารณ์ 
 ก.จัดให้มีกิจกรรมในการแก้ปัญหาร่วมกัน 
 ข.ประธานเป็นผู้แสดงความคิดเห็นอยู่คนเดียว 
 ค.มีผู้แสดงความคิดเห็นได้ครั้งไม่เกิน สองคน 
 ง.เสียค่าใช้จ่ายเยอะและท าให้การตัดสินใจล่าช้า 
9.วิธีการจัดการประชาพิจารณ์ในสถานการณ์ต่างๆ มีกี่ข้อ 
 ก.7 ขั้นตอน 
 ข. 8 ขั้นตอน 
 ค. 9 ขั้นตอน 
 ง. 10 ขั้นตอน 
10.ข้อใดคือขั้นตอนสุดท้ายในการท าประชาพิจารณ์ 
 ก.การปฏิบัติตามรายงานสรุปผลการศึกษา  
 ง.งบประมาณ 
 ค.การออกกฎหมายโดยการเจรจา 
 ง.การปฏิบัติตามรายงานของคณะกรรมการประชาพิจารณ์ 
เฉลย 
1.ก 2.ข 3.ก 4.ง 5,ง 6.ก 7.ก 8.ก 9.ง 10.ข  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่ม.......................................................... 
------------------------------------------------------------------------ 

นักศึกษาท้ังหมด..................คน    เข้าเรียน........................คน    ขาดเรียน...........................คน 
1. ผลการจัดการเรียนการสอน 

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

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

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

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

..........................................................................................................................................................................  
2. ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

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

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

............................................................................................................................. ............................................. 
3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

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

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

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

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

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

        ลงช่ือ.................................................. 
                                                                                               (..................................................)
       

                       ความคิดเห็น ความคิดเห็น 
.............................................................................................
........................................................................ ..................... 
.............................................................................................  

 

ลงชื่อ....................................................นายทะเบียน 
                   ( นางธิราวดี  อินทานุกูล ) 

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

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

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

( นายทวีศักดิ์  แซ่เจน ) 
ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอควนกาหลง 



แผนการจัดการเรียนรู ้
ครั้งที่.............วันที่...........เดอืน................................พ.ศ................... 

รายวิชา ชีวิตและครอบครัว ทช 32004 (3 หน่วยกิต)  ระดับ ม.ปลาย   ภาคเรียนที่ 1/2564  (6 ช่ัวโมง) 
  

ครั้ง
ที ่

เนื้อหาวิชา   ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วัดผล
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

14 เรื่อง การเจริญเติบโต
และพัฒนาการของมนุษย์ 
1. การสร้างเสริมและด ารง
ประสิทธิภาพการท างาน

ของระบบต่างๆ 
1.1อวัยวะภายนอก 
1.2 อวัยวะภายใน 

2. พัฒนาการตามวัยของ
มนุษย์ 
3. ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 
4. การวางแผนการดูและ
สุขภาพ 
 

1. อธิบาย
กระบวนการสร้าง
เสริมและด ารง
ประสิทธิภาพการ
ท างานของระบบ
อวัยวะต่างๆ 
2. อธิบายวิธีการ
วางแผนการดูแล
สุขภาพ และปฏิบัติ
ตามแผนให้
เหมาะสมตาม
ภาวะการ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการของ
ตนเองและ
ครอบครัว 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพปัญหาความต้องการ  
1. ครูแจ้งวัตถุประสงค์ในการเรียนให้ผู้เรียนทราบ 
2. ครูให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 
10 ข้อ 
3. ครูร่วมพูดคุยกับผู้เรียนเกี่ยวกับการท างานของ
ระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์ 
    - อวัยวะภายนอก 
    - อวัยวะภายใน 
4. ครูและผู้เรียนร่วมสนทนาเกี่ยวกับพัฒนาการ
ตามวัยมนุษย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของพัฒนาการของมนุษย์ การวางแผนการดูแล
สุขภาพและการตรวจร่างกายประจ าปี 
5. ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปเรื่องที่เรียนรู้ร่วมกัน 
และผู้เรียนบันทึกสรุปในสมุด 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพปัญหาความ  
ต้องการ  
1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน  

จ านวน 10 ข้อ 
 2. ร่วมพูดคุยเก่ียวกับการท างานของ
ระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์ 
    - อวัยวะภายนอก 
    - อวัยวะภายใน 
4. ร่วมสนทนาเกี่ยวกับพัฒนาการตาม
วัยมนุษย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพัฒนาการของมนุษย์ 
การวางแผนการดูแลสุขภาพและการ
ตรวจร่างกายประจ าปี 
5. สรุปเรื่องท่ีเรียนรู้ร่วมกัน และ
บันทึกสรุปในสมุด 

 
1. แบบทดสอบ 
2. ใบความรู้ 

เรื่องการ
เจริญเติบโตและ

พัฒนาของ
มนุษย์ 

 
1.การตอบ
ค าถาม 
2.การท า
แบบทดสอบ 

 



 

ครั้ง
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เนื้อหาวิชา   ผลการเรียนรู้ที่
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กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วัดผล
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

    4.1 การออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ 

    4.2 ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 

 ขั้นที ่2 ขั้นแสวงหาข้อมูลและจัดการเรียนรู้   
1. ครูเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้ในขั้นที่ 1 โดย
แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 4 กลุ่ม ๆละเท่าๆกัน
หลังจากนั้นให้ศึกษาหนังสือเรียนบทที่ 1 เรื่อง
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
   1. การสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการ

ท างานของระบบต่างๆ 
1.1อวัยวะภายนอก 
1.2 อวัยวะภายใน 

    2. พัฒนาการตามวัยของมนุษย์ 
    3. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 
    4. การวางแผนการดูและสุขภาพ 
หลังจากนั้นให้แต่ละกลุ่มตอบค าถามในประเด็น 
ประเด็นที่ 1 คาวมแตกต่างของอวัยวะภายนอก
และภายใน 
ประเด็นที่ 2 พัฒนาการแต่ละช่วงวัยของมนุษย์ 
ประเด็นที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 
 

ขั้นที ่2 ขั้นแสวงหาข้อมูลและจัดการ
เรียนรู้   
1.แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม 
 2.ศึกษาหนังสือเรียน บทที่ 1 เรื่อง
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
มนุษย์ 
 3. ส่งตัวแทนน าเสนอเรื่องที่ศึกษา 
 4. สรุปเนื้อหาเรื่องการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของมนุษย์ 
 5. สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน บันทึก
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในสมุดบันทึก 
 

 
1.หนังสือเรียน 
2. กระดาษพรู๊ฟ 

3.สีเมจิก 

 
1.การมีส่วน
ร่วม 
2. การ
น าเสนอ 



 

ครั้ง
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กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วัดผล
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   ประเด็นที่ 4 การวางแผนการดูแลสุขภาพ 
    5. ให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน 
    6. ครูสรุปเนื้อหาเรื่องการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 
    7. ครูและผู้เรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน 
และผู้เรียนบันทึกสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในสมุด
บันทึก 
ขั้นที่ 3  การปฏิบัติและน าไปประยุกต์ใช้ 
1. ให้ผู้เรียนกลุ่มเดิมวางแผนการดูแลสุขภาพและ
การออกก าลังกายของตัวเอง 
2. ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากการ
น าความรู้เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของมนุษย์ 
3. ครูและผู้เรียนสรุปสิ่งที่เรียนรู้ร่วมกัน และให้
ผู้เรียนสรุปลงในสมุด 
 
 
 
 
 

 

ขั้นที่ 3  การปฏิบัติและน าไป
ประยุกต์ใช้ 
1. ร่วมวางแผนการดูแลสุขภาพและ
การออกก าลังกายของตัวเองกับ
สมาชิกในกลุ่มเดิม 
2. ร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมจาก
การน าความรู้เรื่องการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของมนุษย์ 
3. สรุปสิ่งที่เรียนรู้ร่วมกัน และสรุปลง
ในสมุด 

 

  



ครั้ง
ที ่
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กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วัดผล
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

    ขัน้ที ่4  การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ครูสุ่มผู้เรียนประมาณ 3-5คน ให้ตอบค าถาม
ในประเด็นผู้เรียนจะน าสิ่งที่ได้เรียนรู้เรื่องการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของผู้เรียน 
ครอบครัว ได้อย่างไร 
2. ให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเรื่อง การเจริญเติบโต
และพัฒนาการของมนุษย์ 
3. ครูและผู้เรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน และ
ผู้เรียนบันทึกสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในสมุดบันทึก 
4. แบบทดสอบหลังเรียน 

ขั้นที ่4  การประเมินผลการเรียนรู้ 
 1. ตอบค าถามในประเด็นผู้เรียนจะ
น าสิ่งที่ได้เรียนรู้เรื่องการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของมนุษย์ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของ
ผู้เรียน ครอบครัว ได้อย่างไร 
 2. ท าแบบฝึกหัดเรื่อง การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
 3. สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน แล
บันทึกสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในสมุด
บันทึก 
 4. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

1. แบบฝึกหัด
เรื่อง การ

เจริญเติบโตและ
พัฒนาการของ

มนุษย์ 
2. แบบทดสอบ

หลังเรียน 

1. การท า
แบบฝึกหัด
เรื่อง การ

เจริญเติบโต
และ

พัฒนาการ
ของมนุษย์ 

2. การ
ทดสอบหลัง

เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ใบความรู้ เรื่อง การสร้างเสริม และด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย 
เมื่อกล่าวถึงความส าคัญของกระบวนการสร้างเสริม และด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบต่าง ๆ 

ในร่างกาย มนุษย์จะด ารงอยู่ได้ด้วยการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกร่างกาย การแบ่ง
ส่วนประกอบของร่างกายออกเป็นระบบต่าง ๆ จะช่วยให้เข้าใจการท างานของระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้องง่าย
ขึ้น ระบบต่าง ๆ ในร่างกายต้องพ่ึงพาและท างานสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น ระบบย่อยอาหารต้องมีน้ าย่อย ซึ่ง
หลั่งออกมาภายใต้การควบคุมของระบบต่อมไร้ท่อและระบบประสาท อาหารที่ย่อยแล้วจะถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบ
ไหลเวียนโลหิตเพ่ือน าไปเก็บสะสมหรือส่งต่อไปยังเซลล์ต่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้นระบบทุกระบบในร่างกายต้อง
ท างานสัมพันธ์กัน หากมีอวัยวะหรือระบบใดท างานผิดปกติ ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อระบบอ่ืน ๆ ต่อเนื่องกันเป็น
ลูกโซ่ เช่น ความเครียดในระบบประสาทส่งผลให้การท างานของระบบย่อยอาหารผิดปกติไปด้วย เป็นต้น ด้วย
เหตุนี้เราจึงต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ เพ่ือด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบ
ต่าง ๆ ในร่างกายให้อยู่ในภาวะปกติ 

ดังนั้น แนวความคิดเดิมที่ว่า การดูแลสุขภาพ คือการเยียวยารักษา เมื่อร่างกายเกิดอาการเจ็บป่วย หรือ
มีความผิดปกติเกิดขึ้น จึงเป็นแนวคิดที่ไม่ถูกต้อง เพราะการรอให้เกิดการเจ็บป่วยขึ้นแล้วค่อยดูแลสุขภาพ อาจ
ท าให้สายเกินกว่าที่จะรักษาความเจ็บป่วย หรือการเกิดโรคให้หายได้อย่างทันท่วงทีในปัจจุบันแนวคิดดังกล่าวจึง
ได้เปลี่ยนมาเน้นการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันโรคก่อนที่จะเจ็บป่วย โดยถือว่าเป็นการป้องกันไว้ดีกว่า
แก้ไขทีหลังนั่นเอง ซึ่งหลักการสร้างเสริมสุขภาพจะได้กล่าวในหัวข้อต่อไป อย่างไรก็ตาม คงไม่มีใครปฏิเสธว่าการ
มีสุขภาพดีเป็นที่ปรารถนาของทุกคน ดังนั้นนักเรียนจึงควรบ ารุงสุขภาพร่างกายของตนให้สามารถด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักการของกระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบต่าง ๆในร่างกาย มี
แนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. รักษาอนามัยส่วนบุคคล ได้แก่ อาบน้ าให้สะอาดทุกวัน สระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ตัดเล็บมือเล็บเท้าให้
สั้น ถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลาทุกวัน สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดไม่อับชื้น ซึ่งการรักษาความสะอาดนอกจากช่วย
ป้องกันโรคภัยแล้ว ยังช่วยเสริมบุคลิกภาพให้ดีขึ้นอีกด้วย 

 

2. บริโภคอาหารให้ถูกต้องและเหมาะสม โดยค านึงถึงคุณค่าทางโภชนาการและความสะอาด ปลอดภัย เช่น
รับประทานให้ครบ 5 หมู่ ในปริมาณที่พอเหมาะ หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดและของหมักดอง ดื่มน้ าให้สะอาดอย่าง
น้อยวันละ 8 แก้ว 

 

3. ออกก าลังกายสม่ าเสมอ การออกก าลังกายจะช่วยให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่า จิตใจเบิกบานแจ่มใส เสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรค จึงควรออกก าลังกายเป็นประจ าอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง และเลือกกิจกรรมการออกก าลังกาย
ให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายและวัย 

 

 

 



4. พักผ่อนให้เพียงพอ การพักผ่อนเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดและลดความเมื่อยล้าทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
การพักผ่อนที่ดีที่สุดคือ การนอนหลับ ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย เช่น วัยรุ่น
ควรนอนหลับวันละ 8-10 ชั่วโมง เป็นต้น นอกจากนี้ การพักผ่อนยังปฏิบัติได้หลายวิธี เชน่การปลูกต้นไม้ การ
ฟังดนตรี การชมภาพยนตร์ ฯลฯ แล้วแต่จะเลือกตามความพึงพอใจของแต่ละบุคคล 

 

5. ท าจิตในให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ การท าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส เป็นวิธีผ่อนคลายความเครียดและความวิตกกังวล
อีกอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกาย ดังนั้นเมื่อมีปัญหาไม่สบายใจควรหาทางผ่อนคลาย โดย
ปรึกษาผู้ที่อยู่ใกล้ชิดที่ไว้ใจได้ หรือหาสิ่งบันเทิงใจ เช่นฟังเพลง เล่นกีฬา เป็นต้น 

  

6. หลีกเลี่ยงอบายมุขและสิ่งเสพติดให้โทษ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนบั่นทอดสุขภาพและน ามาสู่โรคต่าง ๆ นอกจากนี้
ไม่ควรส าส่อนทางเพศ และรู้จักการป้องกันการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ 

 

7. ตรวจเช็คร่างกาย เช่น ชั่งน้ าหนักเป็นประจ า เพ่ือควบคุมน้ าหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ และส าหรับผู้ที่มีอายุ
มากกว่า 30 ปีขึ้นไป ควรตรวจวัดความดันเลือดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และควรไปพบแพทย์ เพื่อตรวจเช็ค
ร่างกายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

พัฒนาการตามวัยของมนุษย์ 

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกและวัยเด็ก 

การที่วัยทารกหรือวัยเด็กจะมีการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการเร็วหรือช้า  เหมาะสมกับวัยของตนเอง
หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่ปัจจัยหลายๆ ปัจจัยประกอบกัน แต่โดยสรุปแล้วปัจจัยทั้งหมดนั้น สามารถแบ่งออกเป็น ๒ 
กลุ่มหลัก คือ กลุ่มปัจจัยทางด้านพันธุกรรม และกลุ่มปัจจัยทางด้านแวดล้อม โดยในช่วงทารก  กลุ่มปัจจัย
ทางด้านพันธุกรรมจะมีบทบาทต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการมากกว่า แต่เมื่อเด็กโตขึ้นเข้าสู่วัยก่อนวัย
เรียน ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมจะเริ่มมีบทบาทส าคัญมากขึ้นตามล าดับ แต่ทั้งนี้ปัจจัยต่างๆ จะต้องเอ้ือหรือ
เสริมกันอย่างเหมาะสม จึงจะท าให้วัยทารกและวัยเด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมบูรณ์ที่สุด        

ลักษณะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น 

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
ความคิด เชาวน์ปัญญา ศีลธรรม และพัฒนาการทางเพศในการที่จะท าให้การเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
วัยรุ่นเป็นไปอย่างเหมาะสม จึงจ าเป็นที่ผู้ใหญ่จะต้องให้การยอมรับและให้ความช่วยเหลือด้วยการให้ความ
รัก ความเข้าใจกับเด็กวัยรุ่น รู้จักปลูกฝังและถ่ายทอดค่านิยมที่เหมาะสมพฤติกรรมต่าง ๆ  เข้าหาผู้ใหญ่และ
สังคมมากข้ึนด้วยเช่นกัน 

 

 

 



การเจริญเติบโตและพัฒนาการของผู้ใหญ่วัยทองและวัยสูงอายุ 
ผู้ใหญ่วัยทองและผู้ใหญ่วัยสูงอายุจะมีสุขภาพดีและมีความสุขถ้ามีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีมาตั้งแต่

เยาว์วัย การรู้จักเตรียมตนเองให้พร้อมเพ่ือเข้าสู่วัยทอง และวัยสูงอายุอย่างมีคุณค่าส าหรับตนเอง ครอบครัว
ชุมชน และสังคมเป็นสิ่งส าคัญยิ่งเพราะบุคคลดังกล่าว เป็นบุคคคลที่มีคุณค่าของสังคม เป็นผู้ดูแล และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคน การเรียนรู้ การปรับตนให้เหมาะสมต่อการเลี่ยนแปลงของวัย จึงเป็นวิธีหนึ่งที่ท าให้ผู้สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

การเจริญเติบโตและพัฒนาการถือว่าเป็นสิ่งที่ควบคู่กับวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์ซึ่งมีอิทธิพลมาจาก
พั น ธุ ก ร ร ม   ห รื อ เชื้ อ ช า ติ   อั น เป็ น ลั ก ษ ณ ะ ติ ด ตั ว ม า แ ต่ ก า เนิ ด   แ ล ะ อิ ท ธิ พ ล ที่ ม า จ า ก
สิ่งแวดล้อม  เช่น  สิ่งแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  ภาวะโภชนาการ  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน
ครอบครัว  ฯลฯ  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของแต่ละช่วงวัยถือว่ามีความส าคัญอย่างมากต่อรูปแบบของวิถี
การด าเนินชีวิตในอนาคต  ซ่ึงพบว่ามีปัจจัยต่าง ๆหลายประการที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทุก
ช่วงวัย  ได้แก่  พันธุกรรม  เชื้อชาติ  ภาวะโภชนาการ  ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว  ระดับเศรษฐกิจ
และสังคมของครอบครัว  ขนบธรรมเนียมประเพณี   และวัฒนธรรม  สภาพแวดล้อมทางอารมณ์   การ
เจ็บป่วย  และฤดูกาล 

การเจริญเติบโตและพัฒนาการ  เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของ
คนเรา  ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านของโครงสร้าง  ความสามารถ  ทักษะในการท าหน้าที่ทั้งในส่วนของ
ร่างกาย  และจิตใจ  ตลอดจนการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ๆ รอบข้าง  โดยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นขั้น ๆ 
จากระยะหนึ่งไปสู่อีกระยะหนึ่ง  มีการเพ่ิมขึ้นของขนาด  มีลักษณะใหม่ ๆ เกิดขึ้น  ในขณะเดียวกันมีการพัฒนา
ความสามารถทางความคิดท่ีจะแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดีข้ึน 

นอกจากนี้  ยังพบว่าพัฒนาการยังรวมไปถึงการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนด้วย  แต่ในขณะ เดียวกัน
พัฒนาการเอง  ก็มีความหมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเสื่อมถอยได้เช่นกัน 

 

 ปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
1. พันธุกรรม  หมายถึง  การถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ จากบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลาน  เป็นการสืบเนื่องลักษณะ
ต่างๆ  ที่เป็นลักษณะประจ าตัว  ท าให้มนุษย์มีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกันออกไปพันธุกรรมจึงเป็นเครื่อง
ก าหนดขอบเขตลักษณะและความสามารถของบุคคลได้  ซึ่งโดยทั่วไปแล้วลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
แบ่งออกเป็น 2 ทาง คือ 

       1.1 ลักษณะทางกาย  ได้แก่ 
1.1.1สัดส่วนของร่างกาย  ความสูงหรือเตี้ยเป็นผลส่วนหนึ่งมากจากพันธุกรรม  พบว่า

สิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น การบริโภคอาหาร  และการออกก าลังกายมีผลต่อสัดส่วนของร่างกายมากกว่า
พันธุกรรม 

       1.1.2 รูปลักษณะทางกาย เช่น ผมหยิก  ตาเล็ก  สีของตา  สีของผม  เป็นต้น 
      1.1.3 กลุ่มเลือด  ลูกที่เกิดจากพ่อ แม่คู่ใดย่อมได้รับการถ่ายทอดชนิดของกลุ่มเลือดจากพ่อ 
แม่คู่นั้น 



 
1.1.4 เพศ ทารกท่ีเกิดมาจะเป็นเพศหญิงหรือชาย  ขึ้นอยู่กับโครโมโซมเพศท่ีได้รับจากพ่อแม่

โดยพบว่าเพศชาย  จะมีโครโมโซมเป็น  XY  เพศหญิงมีโครโมโซม XX  นั่นคือ 
                                                                ไข่ (X)   +  อสุจิ (Y)  =  XY  ลูกชาย 
                                                                ไข่ (X)   +  อสุจิ (X)  =  XX  ลูกหญิง 

1.1.5 ความผิดปกติและโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม  เช่น  โรคโลหิตจาง
Thalasssemia) โรคด่างขาว  โรคผิวหนังเกล็ดปลา  ภาวะเลือดออกแล้วหยุดยาก(Hemophilia)  หรือภาวะ
พร่องเอนไซม์ G-6-P-D เหล่านี้เป็นต้น 

1.2 ลักษณะทางสติปัญญา  การถ่ายทอดพันธุกรรมด้านสติปัญญาหรือความสามารถของสมอง
นั้น  เชื่อว่ามีเกิดขึ้นได้  โดยพบว่าเด็กที่เกิดในตระกูลที่มีระดับสติปัญญาต่ า  จะมีเชาวน์ปัญญาต่ าไปด้วย  แต่ก็
ไม่เสมอไป  เพราะพบว่าอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม  การกระตุ้น  และการเพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้ของเด็กในกลุ่มที่
ด้อยโอกาส  ท าให้เกิดพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเพิ่มมากข้ึนได้เช่นกัน 
2. พื้นฐานทางอารมณ์  จิตใจ  อารมณ์นั้นเป็นผลเนื่องมาจากพันธุกรรมและปัจจัยแวดล้อมภายนอกประกอบ
กับ  ในบุคคลที่มีพ้ืนฐานทางอารมณ์ที่มั่นคง  จะท าให้มีพัฒนาการทางด้านต่างๆ ได้ดีขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
สังคม  บุคลิกภาพ  ทางด้านจิตวิญญาณ  รวมถึงทางด้านร่างกายด้วย  พบว่ามารดาที่มีการฟังเพลงเบา ๆ 
ระหว่างการตั้งครรภ์  จะท าให้บุตรที่เกิดมามีอารมณ์ดี  และมีพัฒนาการทางด้านต่างๆ ที่เป็นไปด้วยดี 
 

ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
1.สภาพแวดล้อมทางสังคม  เป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ใน

ทุกด้าน  โดยที่สภาพแวดล้อมทางสังคมนั้นรวมถึงวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนวิถีชีวิตที่
บุคคลต้องเผชิญอยู่ด้วย  หากบุคคลที่ต้องอยู่ในสภาพสังคมที่ไม่เหมาะสม  เช่นอยู่ในสังคมแออัด  หรืออยู่ใน
ครอบครัวที่แตกแยก  ก็ย่อมที่จะท าให้การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ ไม่สามารถด าเนินไปตาม
ขั้นตอนที่ควรจะเป็นได้ 

2.การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง  สัมพันธภาพภายในครอบครัวเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างมากต่อ
พัฒนาการของมนุษย์  โดยเฉพาะในวัยแห่งการค้นหาคือ  วัยทารก  วัยเด็ก  รวมถึงวัยรุ่น  ครอบครัวที่มีการ
อบรมเลี้ยงดูอย่างดี  มีความเข้าอกเข้าใจในตัวเด็ก  ก็จะท าให้เด็กสามารถที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความ
พร้อม  และมีวุฒิภาวะที่ เหมาะสมในการด ารงชีวิตต่อไป   ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางสังคมเกิดการ
เปลี่ยนแปลงมาก  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครอบครัว  จะต้องมีบทบาทมากขึ้นในการอบรมเลี้ยงดูและสร้างความ
เข้าใจ  ตลอดจนรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เพ่ือป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น  เช่น  ปัญหา
การมั่วอบายมุขของวัยรุ่น  ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เป็นต้น 

3.อาหารที่บริโภค  ในปัจจุบันพบว่าเรื่องของโภชนาการมีความส าคัญต่อการเจริญเติบโต   และ
พัฒนาการอย่างมาก  โดยเฉพาะในด้านร่างกาย  ซึ่งแต่เดิมมีความเชื่อว่าพันธุกรรมจะเป็นตัวก าหนดว่ามนุษย์จะ
มีการเจริญเติบโตเป็นอย่างไรเป็นหลัก  หากแต่ในปัจจุบัน  พบว่าการมีภาวะโภชนาการที่ดี  มีการบริโภคอาหาร
ที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ความต้องการของร่างกาย  จะท าให้มนุษย์มีการเจริญเติบโตมากขึ้นได้  เช่น  ชาวญี่ปุ่น  ซึ่ง



ในยุคสงครามโลกครั้งที่ ๒ ตัวเล็กว่าคนไทย  แต่ในปัจจุบันสูงใหญ่กว่าคนไทยมาก  เนื่องจากมีการปรับปรุง
รูปแบบของอาหารที่บริโภค  เน้นภาวะโภชนาการที่เหมาะสม  เป็นต้น 

4.การเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ  เป็นภาวะที่เป็นตัวขัดขวางท าให้การเจริญเติบโตและพัฒนาการต่าง ๆ 
เกิดการหยุดชะงัก  ทั้งในลักษณะชั่วคราวหรือถาวร  การเจ็บป่วยหรือการเกิดอุบัติเหตุ  อาจท าให้เกิดความ
พิการทางร่างกาย  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของผู้ป่วย  และส่งผลกระทบต่อสังคมรอบข้างด้วยผลกระทบ
เหล่านี้จะกระทบเป็นลูกโซ่  จนในที่สุดจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  ดังนั้นบุคคลที่ควร
มีความระมัดระวังในการดูแลสุขภาพของตนเองไม่ให้เจ็บป่วย   และไม่ประมาทจนเป็นสาเหตุที่จะท าให้เกิด
อุบัติเหตุได ้

  
   ปัจจัยทางด้านอายุ  

อวัยวะทุกๆส่วนในร่างกายของเรา จะมีการเสื่อมสภาพตามช่ วงอายุโดยธรรมชาติ แม้ว่าจะมีการ
บ ารุงรักษาอย่างไรก็ตาม เฉก ธนะสิริ ได้อธิบายถึงอายุของอวัยวะที่เสื่อมและเห็นได้ชัดดังนี้ อายุ 1 ปี มีความ
คล่องตัวของข้อต่ออย่างมาก เช่น สามารถงอตัวโดยเอาหัวซุกที่ขาอ่อนได้พออายุเลยนี้ไปจะท าไม่ได้ อายุ 25 ปี 
กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกายเริ่มถอยก าลังลง ดังนั้นในวัยหนุ่มสาวจึงพบว่า ร่างกายอยู่ในสภาพที่แข็งแรง 
อายุ 30-45 ปี สมรรถภาพทางกายทุกด้านเริ่มลดลง เพราะสมรรถภาพของปอดในการจับออกซิเจนลดน้อยลง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายตาเริ่มเปลี่ยน มองใกล้หรือไกลไม่ชัด ต้องอาศัยแว่นตา อายุ 45 -50 ปี สมรรถภาพของ
หัวใจลดลง เส้นเลือดแข็งตัวและตีบตันมากขึ้น เริ่มมีการอาการเหนื่อยง่ายเพราะถุงลมในปอดเริ่มลดลง 
สมรรถภาพการจับออกซิเจนน้อยลง ผิวหนังเริ่มปรากฏร่องรอยของความเหี่ยวย่น เพราะต่อมใต้ผิวหนังและ
เซลล์ผิวหนังเสื่อมสภาพ ระบบประสาทหย่อนสภาพ นอนไม่หลับ ปวดศีรษะโดยไม่รู้สาเหตุ และมีอาการ
อ่อนเพลีย ในผู้หญิงบางคนเริ่มมีอาการหมดประจ าเดือน อายุ 50 ปีขึ้นไป จิตใจเริ่มอ่อนไหวได้ง่าย บางคน
ประสาทหูเริ่มเสื่อม เพราะเยื่อที่ขึงกระดูกหย่อนหรือหนาขึ้น สายตาเริ่มพร่ามัว ในผู้หญิงจะเป็นวัยหมด
ประจ าเดือน ในผู้ชายอาจมีอาการต่อมลูกหมากโต ท าให้ปัสสาวะบ่อยขึ้นแค่กะปริบกะปรอย ที่เส้นเลือดไปเลี้ยง
หูชั้นในอาจตีบตันจากความสูงอายุ จึงมีอาการคล้ายขาดการทรงตัวจึงรู้สึกวิงเวียนศีรษะ เมื่อเปลี่ยนอิริยาบถ 
อายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นการเข้าสู่วัยชรากระดูกเริ่มผุกร่อนและบางลง เปราะ และหักได้ง่ าย ความสูงเริ่มลดลง
ประมาณ 1-2 เซนติเมตร เนื่องจากหมอนรองกระดูกเกิดการผุกร่อนลงและประสาทต่างๆ จะเสื่อมลงหากไม่ได้
ใช้จะเกิดการเสื่อมเร็วยิ่งขึ้น ส่วนหูและตาจะเสื่อมมาก 

 
การวางแผนการดูแลสุขภาพ 

การวางแผนดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลในครอบครัว เป็นเรื่องที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะ
เป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ตัวของเราเองและบุคคลในครอบครัวเกิดความกระตือรือร้นในการดูแลสุขภาพแล้ว ยัง
เป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดสัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาชิกทุกคนในครอบครัว เกิดความรักในครอบครัวซึ่งจะช่วย
แก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างดี อันจะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต  
 คุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว  
 ค าว่า “สุขภาพดี” ในแต่ละคนนั้นอาจแตกต่างกันออกไปตามแต่สภาวะสังคม หรือรูปแบบของวิถีชีวิตที่



แตกต่างกัน แต่โดยรวมแล้วสุขภาพดีอย่างน้อยจะต้องหมายถึง ความสมบูรณ์ของทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งสิ่งที่
เกิดข้ึนนี้จะเกิดได้เนื่องจากการดูแลเอาใจใส่ระบบต่างๆ ที่ส าคัญของร่างกาย 
 
การที่จะมีสุขภาพดีได้นั้น ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของตนเองหรือของบุคคลในครอบครัว ไม่ใช่เป็นสิ่งเกิดขึ้นได้ด้วย
ความบังเอิญ หากแต่จ าเป็นที่จะต้องมีการวางแผนในการดูแลสุขภาพล่วงหน้าซึ่งจะช่วยให้เกิดผลดี ดังนี้  

 สามารถท่ีจะก าหนดวิธีการหรือเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับการด าเนินชีวิตของตัวเราเองหรือบุคคล
ในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม  

 สามารถที่จะก าหนดช่วงเวลาในการดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม อาจจะมีกิจกรรมการออกก าลัง
กายในช่วงเช้า หรือในบางครอบครัวอาจจะมีเวลาว่างในช่วงเย็น ก็อาจจะก าหนดกิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพในช่วงเย็นก็ได้ หรืออาจจะก าหนดช่วงเวลาในการตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคคล
ในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม •     

 เป็นการเฝ้าระวังสุขภาพทั้งของตนเองและบุคคลในครอบครัว ไม่ให้ป่วยด้วยโรคต่างๆ นับว่าเป็น
การสร้างสุขภาพ ซึ่งจะดีกว่าการที่จะต้องมาซ่อมสุขภาพ หรือการรักษาพยาบาลในภายหลัง  

 ช่วยในการวางแผนเรื่องของเศรษฐกิจและการเงินในครอบครัว เนื่องจากไม่ต้องใช้จ่ายเงินไปในการ
รักษาพยาบาล  

 ส่งเสริมสุขภาพทั้งของตนเองและบุคคลในครอบครัว  
 ท าให้คุณภาพชีวิตทั้งของตนเองและสมาชิกในครอบครัวดีขึ้น  
 หลักในการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว  
 การส ารวจรูปแบบการด าเนินชีวิตของสมาชิกในครอบครัวว่าเป็นอย่างไร เนื่องจากการดูแลสุขภาพ

ของบุคคลในครอบครัวนั้น ไม่ใช่เป็นการด าเนินงานโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียวแล้วจะ
ประสบความส าเร็จ หากแต่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในครอบครัวเป็นส าคัญ  

 จากข้อมูลที่ได้ น ามาก าหนดเป็นแผนการในการที่จะดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวโดยการ
ก าหนดเป็นแผนในการดูแลสุขภาพซึ่งอาจจะท าแยกเป็นรายบุคคล หรืออาจจะท าเป็นภาพรวมของ
ทุกคนในครอบครัว  

 เมื่อก าหนดแผนในการดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวได้แล้ว ก็ด าเนินตามแผนที่วางไว้ และ
ประเมินผลเป็นระยะๆ ว่าบุคคลในครอบครัวสามารถปฏิบัติตามแผนในการดูแลสุขภาพที่วางไว้ได้
หรือไม่ อย่างไร  

 หากพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ได้ ก็น าข้อมูลมาวิเคราะห์ใหม่ ว่าเกิดจากปัจจัยใด 
และลองปรับเปลี่ยนแผนให้เหมาะสมกับสมาชิกในครอบครัวของเราให้มากที่สุด  

  

 
 
 
 



แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน 
ค าชี้แจง ให้ผู้เรียนท าเครื่องหมาย X ทับตัวอักษะหน้าค าตอบท่ีถูกต้องที่สุด 

1. อวัยวะที่เก่ียวกับระบบหายใจคือข้อใด 
 ก. ปาก จมูก ปอด 
 ข. คอหอย กล่องเสียง หลอดลม 
 ค. จมูก หลอดอาหาร หวัใจ 
 ง. รูจมูก กล่องเสียง กระเพาะอาหาร 

6. ไต เป็นอวัยวะที่เก่ียวข้องกับระบบใด 
          ก. ระบบขับถ่ายอุจจาระ 
 ข. ระบบขับถ่ายเหงื่อ 
 ค. ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 
 ง. ระบบการขับถา่ยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 

2. ตัวการที่ก าหนดอัตราการหายใจเข้าออกคือข้อใด 
 ก. ปริมาณแก๊สออกซิเจน 
 ข. ปริมาณแก๊สไนโตรเจน 
 ค. ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
 ง. ปริมาณแก๊สคลอรีน 
 

7. ล าไส้เล็กเปน็อวัยวะที่อยู่ต่อจากกระเพาะอาหารมีความ
ยาวประมาณเท่าใด 
          ก. 2-4 เมตร 
 ข. 3-4 เมตร 
 ค. 4-6 เมตร 
 ง. 6-8 เมตร 

3. ข้อใดเป็นหน้าที่ของระบบหายใจ 
          ก. การถ่ายเทแก๊สคาร์บอนไดออก 
          ข. การน าแก๊สออกซิเจนจากอากาศภายนอกเข้าสู่
ร่างกายและถา่ยเทแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา 
 ค. การหายใจผ่านหลอดลม 
 ง. การขยายช่องออก เพื่อให้ปอดปองโต 

8. ระบบย่อยอาหารประกอบดว้ยอวัยวะที่ส าคัญคือ 
          ก. ปาก หลอดอาหาร หลอดลม ล าไส้เล็ก ล าไส้ใหญ ่
 ข. ล าไส้เล็ก ล าไส้ใหญ่ หลอดลม หลอดอาหาร  
 ค. ปาก หลอดลม หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร 
ล าไส้ใหญ่ 
 ง. ปาก หลอดอาหาร ล าไส้เล็ก ล าไส้ใหญ่ 

4. การหายใจถูกควบคุมโดย 
          ก. จมูก 
 ข. หลอดลม 
 ค. ปอด 
 ง. กระบังลม 

9. ไตเป็นอวัยวะที่มีหนา้ที่ขับถา่ยสิ่งไหนออกจากร่างกาย 
          ก. การขับถ่ายปัสสาวะ 
 ข. การขับถ่ายอุจจาระ 
 ค. การขับถ่ายเหงื่อ 
 ง. การขับถ่ายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 

5. ต่อมใต้สมองเป็นต่อมที่ควบคุมต่อไร้ท่อต่างๆ ยกเว้นข้อใด 
ก. ต่อมไทรอยด์ 
 ข. ต่อมพาราไทรอยด์ 
 ค. ต่อมหมวกไต 
 ง. ต่อมเพศ 

10. ข้อใดหน้าที่ของเยื่อบุจมูกและขนอ่อนในจมูก 
ก. หายใจเข้า-ออก 
 ข. กรองฝุ่นละออง 
 ค. แลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด ์
 ง. ไอ จาม 

เฉลย 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ข ค ข ง ข ค ง ง ก ข 

 
 
 
 



ใบงาน ที่ 1 
เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

จงอธิบายข้อความต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
1. จงยกตัวอย่างลักษณะส าคัญและการท างานของอวัยวะภายนอกมา 5 ข้อ 

ที ่ ชื่ออวัยวะ ลักษณะส าคัญ ท าหน้าที่ วิธีการดูแลรักษา 
1     
2     
3     
4     
5     

 
 2. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของมนุษย์มีอะไรบ้าง 
 ................................................................................................................................................. ................................ 
 ................................................................................................. ................................................................................ 

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



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

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่ม.......................................................... 
------------------------------------------------------------------------ 

นักศึกษาท้ังหมด..................คน    เข้าเรียน........................คน    ขาดเรียน...........................คน 
1. ผลการจัดการเรียนการสอน 

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

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

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

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

............................................................................................................................. ............................................. 
2. ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

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

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

....................................................................................................... ................................................................... 
3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

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

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

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

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

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

        ลงช่ือ.................................................. 
                                                                                               (..................................................)
       

                       ความคิดเห็น ความคิดเห็น 
.............................................................................................
.............................................................................................  
.............................................................................................  

 

ลงชื่อ....................................................นายทะเบียน 
                   ( นางธิราวดี  อินทานุกูล ) 

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

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

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

( นายทวีศักดิ์  แซ่เจน ) 
ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอควนกาหลง 



แผนการจัดการเรียนรู ้
ครั้งที่.............วันที่...........เดอืน................................พ.ศ................... 

รายวิชา ชีวิตและครอบครัว ทช 32004 (3 หน่วยกิต)  ระดับ ม.ปลาย   ภาคเรียนที่ 1/2564  (6 ช่ัวโมง) 
  

ครั้ง
ที ่

เนื้อหาวิชา   ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วัดผล
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

15 เรื่อง ชีวิตและครอบครัว 
1. ทักษะที่จ าเป็นต่อชีวิต 
2. บทบาทและหน้าที่ของ
ตนเองที่มีต่อชุมชนและ
สังคม 
3. การส่งเสริม
สัมพันธภาพที่ดีในชีวิต
ครอบครัวและชุมชน 
4. การวางแผนชีวิตและ
ครอบครัว 
5. การตั้งครรภ์และการ
ดูแล 
6. ค่านิยมเก่ียวกับชีวิต
ครอบครัวและพฤติกรรม
ทางเพศ 
 

1. อธิบายบทบาท
ของครอบครัว
เพ่ือน สังคม และ
วัฒนธรรมที่มีต่อ
พฤติกรรมทางเพศ 
และการด าเนินชีวิต
ได้ 
2. มีทักษะในการ
สร้างเสริม
สัมพันธภาพที่ดีต่อ
กัน 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพปัญหาความต้องการ  
1. ครูแจ้งวัตถุประสงค์ในการเรียนให้ผู้เรียนทราบ 
2. ครูให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 10 ข้อ 
3. ครูทักทาย ชวนคุยเกี่ยวกับชีวิตและครอบครัว 
4. ครูสนทนากับผู้เรียนเกี่ยวกับ 
      -  ทักษะที่จ าเป็นต่อชีวิต 
      - บทบาทและหน้าที่ของตนเองที่มีต่อชุมชน
และสังคม 
      -. การส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีในชีวิต
ครอบครัวและชุมชน 
      - การวางแผนชีวิตและครอบครัว 
      - การตั้งครรภ์และการดูแล 
      - ค่านิยมเก่ียวกับชีวิตครอบครัวและ
พฤติกรรมทางเพศ 
      - การจัดการปัญหาชีวิต 
การจัดการกับปัญหาชีวิจและครอบครัว 
5. ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยกัน 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพปัญหาความ
ต้องการ  
1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 10 ข้อ 
2. พูดคุยเก่ียวกับชีวิตและครอบครัว 
3. ครูสนทนาเกี่ยวกับ 
      -  ทักษะที่จ าเป็นต่อชีวิต 
      - บทบาทและหน้าที่ของตนเองที่
มีต่อชุมชนและสังคม 
      -. การส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีใน
ชีวิตครอบครัวและชุมชน 
      - การวางแผนชีวิตและครอบครัว 
      - การตั้งครรภ์และการดูแล 
      - ค่านิยมเก่ียวกับชีวิตครอบครัว
และพฤติกรรมทางเพศ 
      - การจัดการปัญหาชีวิต 
การจัดการกับปัญหาชีวิจและ
ครอบครัว 

5. สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยกัน 

 
1. แบบทดสอบ 

 
1. การท า
แบบทดสอบ 
2.การมีส่วน
ร่วมแสดง
ความคิดเห็น 



 

ครั้ง
ที ่

เนื้อหาวิชา   ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วัดผล
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

 7.การจัดการปัญหาชีวิต 
การจัดการกับปัญหาชีวิจ
และครอบครัว 

 ขั้นที ่2 ขั้นแสวงหาข้อมูลและจัดการเรียนรู้   
1. ครูเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้ในขั้นที่ 1 โดย
แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น  กลุ่ม ๆละเท่าๆกันหลัง
จากนั้นให้ศึกษาหนังสือเรียนบทที่ 1 เรื่องชีวิต
และครอบครัว 
      - ทักษะที่จ าเป็นต่อชีวิต 
      - บทบาทและหน้าที่ของตนเองที่มีต่อชุมชน
และสังคม 
      -. การส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีในชีวิต
ครอบครัวและชุมชน 
      - การวางแผนชีวิตและครอบครัว 
      - การตั้งครรภ์และการดูแล 
      - ค่านิยมเก่ียวกับชีวิตครอบครัวและ
พฤติกรรมทางเพศ 
      - การจัดการปัญหาชีวิต 
3. ให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน 
4. ครูสรุปเนื้อหาเรื่องชีวิตและครอบครัว 
5. ครูและผู้เรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน และ
ผู้เรียนบันทึกสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในสมุดบันทึก 
 

ขั้นที ่2 ขั้นแสวงหาข้อมูลและจัดการ
เรียนรู้   
1. แบ่งกลุ่มศึกษาหนังสือเรียนบทที่ 1 
เรื่องชีวิตและครอบครัว 
      - ทักษะที่จ าเป็นต่อชีวิต 
      - บทบาทและหน้าที่ของตนเองที่
มีต่อชุมชนและสังคม 
      -. การส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีใน
ชีวิตครอบครัวและชุมชน 
      - การวางแผนชีวิตและครอบครัว 
      - การตั้งครรภ์และการดูแล 
      - ค่านิยมเก่ียวกับชีวิตครอบครัว
และพฤติกรรมทางเพศ 
      - การจัดการปัญหาชีวิต 
3. ส่งตัวแทนของแต่ละกลุ่มน าเสนอ
ผลงาน 
4. สรุปเนื้อหาเรื่องชีวิตและครอบครัว 
5. สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน และ
ผู้เรียนบันทึกสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงใน
สมุดบันทึก 

 

 
หนังสือเรียน 

ใบงาน 

 



 
 

ครั้ง
ที ่

เนื้อหาวิชา   ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วัดผล
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

   ขั้นที่ 3  การปฏิบัติและน าไปประยุกต์ใช้ 
1. ให้ผู้เรียนอธิบายบทบาทของครอบครัว เพื่อน 
สังคม และวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศ
และการด าเนินชีวิต 
2. ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจาก
ความรู้เรื่องชีวิตและครอบครัว 
3. ครูและผู้เรียนสรุปสิ่งที่เรียนรู้ร่วมกัน และให้
ผู้เรียนสรุปลงในสมุด 
ขั้นที ่4  การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ครูสุ่มผู้เรียน ให้ตอบค าถามในประเด็นผู้เรียน
จะน าสิ่งที่ได้เรียนรู้เรื่อง       
      - ทักษะที่จ าเป็นต่อชีวิต 
      - บทบาทและหน้าที่ของตนเองที่มีต่อชุมชน
และสังคม 
      -. การส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีในชีวิต
ครอบครัวและชุมชน 
      - การวางแผนชีวิตและครอบครัว 
      - การตั้งครรภ์และการดูแล 
 

ขั้นที่ 3  การปฏิบัติและน าไป
ประยุกต์ใช้ 
1. อธิบายบทบาทของครอบครัว 
เพ่ือน สังคม และวัฒนธรรมที่มีต่อ
พฤติกรรมทางเพศและการด าเนินชีวิต 
2. แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมจาก
ความรู้เรื่องชีวิตและครอบครัว 
3. สรุปสิ่งที่เรียนรู้ร่วมกัน และให้
ผู้เรียนสรุปลงในสมุด 
ขั้นที ่4  การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ให้ตอบค าถามในประเด็นผู้เรียนจะ
น าสิ่งที่ได้เรียนรู้เรื่อง       
      - ทักษะที่จ าเป็นต่อชีวิต 
      - บทบาทและหน้าที่ของตนเองที่
มีต่อชุมชนและสังคม 
      -. การส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีใน
ชีวิตครอบครัวและชุมชน 
      - การวางแผนชีวิตและครอบครัว 
      - การตั้งครรภ์และการดูแล 

  

 



 

ครั้ง
ที ่

เนื้อหาวิชา   ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วัดผล
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

         - ค่านิยมเก่ียวกับชีวิตครอบครัวและ
พฤติกรรมทางเพศ 
      - การจัดการปัญหาชีวิต 
ชีวิตประจ าวันของผู้เรียน ครอบครัว ได้อย่างไร 
2. ให้ผู้เรียนท าใบงาน เรื่อง ชีวิตและครอบครัยว 
3. ครูและผู้เรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน และ
ผู้เรียนบันทึกสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในสมุดบันทึก 
4. แบบทดสอบหลังเรียน 

 - ค่านิยมเก่ียวกับชีวิตครอบครัวและ
พฤติกรรมทางเพศ 
      - การจัดการปัญหาชีวิต 
ชีวิตประจ าวันของผู้เรียน ครอบครัว 
ได้อย่างไร 
2. ท าใบงาน เรื่อง ชีวิตและครอบค
รัยว 
3. สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน และ
ผู้เรียนบันทึกสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงใน
สมุดบันทึก 
4. แบบทดสอบหลังเรียน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



ใบความรู้ 
บทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ 

สมาชิกทุกคนใน สังคมย่อมต้องมีบทบาทหน้าที่ตามสถานภาพของตน ซึ่งบทบาทและหน้าที่ของสมาชิก
แต่ละคนจะมีความแตกต่างกันไป แต่ในหลักใหญ่และรายละเอียดจะเหมือนกัน ถ้าสมาชิกทุกคนในสังคมได้
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องก็จะได้ ชื่อว่าเป็น "พลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ" และยัง
ส่งผลให้ประเทศชาติพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น สมาชิกในสังคมทุกคน โดยเฉพาะเยาวชนที่ถือว่าเป็นอนาคตของ
ชาติ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตน เพื่อช่วยน าพาประเทศชาติให้พัฒนา
สืบไป 

       เยาวชนกับการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและประเทศชาติ 
เยาวชน หมายถึง คนหนุ่มสาวที่มีพลังอันส าคัญที่จะสามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็น ประโยชน์

ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ดังนั้น เยาวชนที่ดีควรตระหนักในคุณค่าของตนเอง และร่วมแรงร่วมใจ 
สามัคคี และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 

ลักษณะของเยาวชนทีดี 
เยาวชนที่ดีควรจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม กล่าวคือ จะต้องมีธรรมะในการด าเนินชีวิต ได้แก่ 
 

     1. การเสียสละต่อส่วนรวม เป็นคุณธรรมที่ช่วยในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า เพราะถ้า
สมาชิกในสังคมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และยอมเสียสละผลประโยชน์ส่วนตน จะท าให้สังคมพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็วและม่ันคง 
 

     2. การมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นคุณธรรมที่ช่วยให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบ
สุข เพราะถ้าสมาชิกในสังคมยึดมั่นในระเบียบวินัย รู้และเข้าใจสิทธิของตนเอง ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น และตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด สังคมนั้นก็จะมีแต่ความสุข เช่น ข้าราชการท าหน้าที่บริการประชาชนอย่างดีที่สุด 
ก็ย่อมท าให้เป็นที่ประทับใจรักใคร่ของประชาชนผู้มารับบริการ 
 

     3. ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคุณธรรมที่มีความส าคัญ เพราะหากสมาชิกในสังคมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต 
เช่น ไม่ลักทรัพย์ ไม่เบียดเบียนทรัพย์สินของผู้อื่นหรือของประเทศชาติมาเป็นของตน รวมทั้งผู้น าประเทศมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ก็จะท าให้สังคมมีแต่ความเจริญ ประชาชนมีแต่ความสุข 
 

     4. ความสามัคคี ความรักใคร่กลมเกลียวปรองดองและร่วมมือกันท างานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมจะท าให้ 
สังคมเป็นสังคมที่เข้มแข็ง แต่หากคนในสังคมเกิดความแตกแยกท้ังทางความคิดและการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วม 
กัน จะท าให้สังคมอ่อนแอและล่มสลายในที่สุด 
 

     5. ความละอายและเกรงกลัวในการท าชั่ว ถ้าสมาชิกในสังคมมีหิริโอตัปปะ มีความเกรงกลัวและละอายใน
การท าชั่ว สังคมก็จะอยู่กันอย่างสงบสุข เช่น นัการเมืองจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่โกงกิน ไม่เห็นแก่
ประโยชน์พวกพ้อง โดยต้องเห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ ประเทศชาติก็จะสามารถพัฒนาไปได้
อย่างมั่นคง 
ความส าคัญของการเป็นเยาวชนที่ดี 



การเป็นเยาวชนที่ดีมีความส าคัญต่อตนเองและประเทศชาติดังนี้ 
 

     1. ความส าคัญต่อตนเอง เยาวชนที่ดีต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต คิดดี ท าดีเพ่ือตนเอง
และเพ่ือส่วนรวม ปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   จะท าให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันและกัน เป็นที่รักของคนรอบข้าง 
 

     2. ความส าคัญต่อส่วนรวม เมื่อเยาวชนได้รับการปลุกฝังให้เป็นเยาวชนที่ดีแล้ว ก็จะเป็นพลเมืองที่ดีใน
อนาคต และถ้าประเทศชาติมีพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบปฏิบัติตามกฏระเบียบกติกาของสังคม และน าหลัก
ประชาธิปไตยมาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดบทบาทและหน้าที่ของตน ก็ย่อมท าให้การอยู่ร่วมกันรในสังคม
เป็นไปอย่างสงบสุข 
 

     3. ความส าคัญต่อประเทศชาติ เมื่อสังคมมีเยาวชนที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ย่อมเป็นพื้นฐาน
ท าให้เกิดพลเมืองดีในอนาคต และเมื่อสังคมมีพลเมืองที่ดี ย่อมน ามาซึ่งการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า
ต่อไปอย่างรวดเร็ว 
 

การปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดีตามสถานภาพและบทบาท 
 

     1. เยาวชนกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว เยาวชนในสถานภาพของการเป็นบุตรควรมีบทบาทหน้าที่ 
ดังนี้ 
          1.1 เคารพเชื่อฟังบิดามารดา 
          1.2 ช่วยเหลือบิดามารดาในทุกโอกาสที่ท าได้ 
          1.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่าย 
          1.4 มีความรักใคร่ปรองดองในหมู่พ่ีน้อง 
          1.5 ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 
          1.6 ประพฤติตนให้สมกับเป็นผู้ด ารงวงศ์ตระกูล 
 

     2. เยาวชนกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของโรงเรียน เยาวชนในฐานะนักเรียนควรมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
          2.1 รับผิดชอบในหน้าที่ของนักเรียน คือ ตั้งใจเล่าเรียน ประพฤติตนเป็นคนดี 
          2.2 เชื่อฟังค าสั่งสอนอบรมของครูอาจารย์ 
          2.3 กตัญญูรู้คุณของครูอาจารย์ 
          2.4 รักใคร่ปองดองกันในหมู่เพ่ือนนักเรียน 
          2.5 ส่งเสริมเพ่ือนในทางท่ีถูกท่ีควร 
 

 
 

    3. เยาวชนกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชน ชุมชนคือสังคมขนาดเล็ก เช่นหมู่บ้านหรือกลุ่มคน โดยเยาวชน
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ตนอาศัยอยุ่ จึงต้องมีบทบาทหน้าที่ต่อชุมชนดังนี้ 



          3.1 รักษาสุขลักษณะของชุมชน  เช่น การทิ้งขยะให้เป็นที่ ช่วยก าจัดสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ เป็นต้น 
          3.2 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น ไม่ขีดเขียนท าลายโบราณวัตถุในชุมชน ช่วนกันดูแลสาธารณ
สมบัติ 
          3.3 มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของชุมชชน 
 

     4. เยาวชนกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของประเทศชาติ 
          4.1 เข้ารับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี 
          4.2 ปฏิบัติตนตามกฎหมาย 
          4.3 ใช้สิทธิในการเลือกตั้ง 
          4.4 ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
          4.5 สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
          4.6 ช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆที่ทางราชการจัดขึ้น 
          4.7 ประกอบอาชีพสุจริตด้วยความขยันหมั่นเพียร 
          4.8 ประหยัดและอดออม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน 

เรื่อง ชีวิตและครอบครัว 
  จงตอบค าถามข้อต่อไปนี้ให้ถูกต้อ 

1. การกระท าข้อใดท าให้เกิดปัญหาครอบครัว 
     ก. ลุกชว่ยท างานบ้าน 
     ข. ลูกไม่เชื่อฟังพอแม่ 
     ค. พ่ีสอนการบ้านน้อง 
     ง. น้องช่วยพี่กวาดบ้าน 

6. การปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยมีผลดี
ต่อใครมากที่สุด 
      ก. ตนอง 
      ข. พ่อแม่ 
      ค. เพ่ือน 
      ง. คู่รู้ 

2. ครอบครัวที่ไม่อบอุ่นมีลักษณะอย่างไร 
     ก. พ่อแม่ท างานนอกบ้าน 
     ข. ครอบครัวมีญาติมาอยู่ด้วย 
     ค. สมาชิกเก่ียงกันท างานบ้าน 
     ง. พ่อแม่มีลูกคนใหม่ 

7. เพราะเหตุใดเราจึงควรหลีกเลี่ยงสื่อทางเพศ 
      ก. อาจท าให้เกิดความต้องการทางเพศ 
      ข. ท าให้เพื่อนๆดูถูก 
      ค. อาจท าให้เสียค่าใช้จ่ายมาก 
      ง. ท าให้เป็นคนล้าสมัย 

3. ถ้าพ่อแม่บังคับลูกมากเกินไป จนลูกไม่อยากท าตาม จะ
เกิดผลอย่างไร 
      ก. ท าให้ลูกเรียนดี 
      ข. ท าให้ลูกไม่มีเพ่ือน 
      ค. ท าให้ลูกเข้ากับพ่ีน้องไม่ได้ 
      ง. ท าให้ลูกมีนิสัยก้าวร้าว 

8. ผู้ชายลักษณะใดที่ผู้หญิงไม่ควรเข้าใกล้ 
      ก. ชอบช่วยเหลือผู้อื่น 
      ข. พูดจาสุภาพ 
      ค. มีกิริยาที่เรียบร้อย 
      ง. ชอบถูกเนื้อต้องตัวผู้หญิง 

4. ใครควรเป็นผู้แก้ไขปัญหาครอบครัวได้ดีที่สุด 
      ก. พ่อแม ่
      ข. ลูก 
      ค. ญาติผู้ใหญ ่
      ง. สมาชิกทุกคน 

9. เพราะเหตุใด หลังอาบน้ าจึงควรเช็ดผมให้แห้ง  
      ก. เพื่อป้องกันการอับชื้น 
      ข. เพ่ือป้องกันโรค 
      ค. เพ่ือไม่ใช้เสื้อผ้าสกปรก 
      ง. เพื่อไม่ให้มีกลิ่นเหม็น 

5. ข้อใดเป็นผลจากการที่ครอบครัวไม่มีปัญหา 
      ก. ครอบครัวมีฐานะร่ ารวย 
      ข. สมาชิกมีสุขภาพจิตดี 
      ค. ลูกทุกคนมีร่างการแข็งแรง 
      ง. พ่อแม่มีต าแหน่งใหญ่โต 

10. ข้อใดเป็นวิธีป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 
      ก. ไม่เรียนห้องเดียวกับเพศตรงข้าม 
      ข. ไม่กินข้าวโต๊ะเดียวกับเพศตรงข้าม 
      ค. ไม่อยู่ตามล าพังกับเพศตรงข้าม 
      ง. ไม่เล่นกีฬากับเพศตรงข้าม 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ข ค ง ก ข ก ก ง ก ค 



 
ใบงาน 

เรื่อง ชีวิตและครอบครัว 
จงอธิบายข้อความต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

จงอธิบายทักษะที่จ าเป็นต่อชีวิตและยกตัวอย่างทักษะที่นักศึกษามีความจ าเป็นต้องเสริมสร้างให้เกิด
ขึ้นกับตนเอง 

 1. ทักษะการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
 ............................................................................................................................. .................................................... 
 .................................................................................................................................................................... ............. 
 .................................................................................................................... ............................................................. 
 ............................................................................................................................. .................................................... 
 2. ทักษะการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 ............................................................................................................................. .................................................... 
 .............................................................................................................................................................. ................... 
 .............................................................................................................. ................................................................... 
 ............................................................................................................................. .................................................... 
 3. ทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด 
 ............................................................................................................................. .................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... ........ 
 ......................................................................................................................... ........................................................ 
 ............................................................................................................................. .................................................... 
 4. ทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 
 ............................................................................................................................. .................................................... 
 .................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. .................................................... 
 ............................................................................................................................. .................................................... 
 5. บทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อชุมชนและสังคมมีอะไรบ้าง 
 ............................................................................................................................. .................................................... 
 .............................................................................................................................................................................. ... 
 ............................................................................................................................. .................................................... 
 ............................................................................................................................. .................................................... 
 
 
 



บันทึกหลังสอน 
ครั้งที.่.............วันที่..................เดือน.......................................พ.ศ..................................  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่ม.......................................................... 
------------------------------------------------------------------------ 

นักศึกษาท้ังหมด..................คน    เข้าเรียน........................คน    ขาดเรียน...........................คน 
1. ผลการจัดการเรียนการสอน 

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

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

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

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

............................................................................................................................. ............................................. 
2. ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

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

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

.................................................................... ......................................................................................................  
3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

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

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

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

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

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

        ลงชื่อ.................................................. 
                                                                                                  (..................................................)
       

                       ความคิดเห็น ความคิดเห็น 
.............................................................................................
.............................................................................................  
........................................................................................... .. 

 

ลงชื่อ....................................................นายทะเบียน 
                   ( นางธิราวดี  อินทานุกูล ) 

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

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

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

( นายทวีศักดิ์  แซ่เจน ) 
ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอควนกาหลง 



แผนการจัดการเรียนรู ้
ครั้งที่.............วันที่...........เดอืน................................พ.ศ................... 

รายวิชา ชีวิตและครอบครัว ทช 32004 (3 หน่วยกิต)  ระดับ ม.ปลาย   ภาคเรียนที่ 1/2564  (6 ช่ัวโมง) 
  

ครั้ง
ที ่

เนื้อหาวิชา   ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วัดผล
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

16 เรื่อง การออกก าลังกาย
และการเล่นกีฬาทั้ง

ประเภทบุคคลและประเภท
ทีมกีฬาไทยสากล 

1. หลักการ รูปแบบวิธีการ
ออกก าลังกาย 
2. ประเภทของกิจกรรมพล
ศึกษา เกม และชนิดของ
กีฬา 
3. ทักษะการเคลื่อนไหว
เฉพาะประเภทกีฬา 
4.ประโยชน์ของการออก าลัง
กายและการเล่นกีฬา 
5. กฎ กติกา และมารยาทใร
การเล่นเกมและกีฬา
ประเภทต่างๆ 
 

1.เล่นกีฬาประเภท
ทีม การเคลื่อนไหว
ที่สร้างสรรค์ ใน
การเข้าร่วม
กิจกรรม 
นันทนาการและ
การท างานต่าง ๆ 
2.สรุปความคิดรวบ
ยอดและการ
เปรียบเทียบ
เกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวแบบ
ต่างและน าไปใช้ใน
การเล่นกีฬา 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพปัญหาความต้องการ  
1. ครูแจ้งวัตถุประสงค์ในการเรียนให้ผู้เรียนทราบ 
2. ครูให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 10 ข้อ 
3. ครูทักทาย ชวนคุยเกี่ยวกับการออกก าลังกาย
และการเล่นกีฬาทั้งประเภทบุคคล ประเภทไทย
และสากล 
4. ครูสนทนากับผู้เรียนเกี่ยวกับ 
      -  หลักการ รูปแบบวิธีการออกก าลังกาย 
      - ประเภทของกิจกรรม พลศึกษาและชนิด
ของกีฬา 
      -. ทักษะการเคลื่อนไหวเฉพาะประเภทกีฬา 
      - ประโยชน์ของการออกก าลังกาย 

 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพปัญหาความ
ต้องการ  
1. คุยเกี่ยวกับการออกก าลังกายและ
การเล่นกีฬาทั้งประเภทบุคคล 
ประเภทไทยและสากล 
42 สนทนาเก่ียวกับ 
      -  หลักการ รูปแบบวิธีการออก
ก าลังกาย 
      - ประเภทของกิจกรรม พลศึกษา
และชนิดของกีฬา 
      -. ทักษะการเคลื่อนไหวเฉพาะ
ประเภทกีฬา 
      - ประโยชน์ของการออกก าลัง
กาย 
 

 
1. ใบงาน 

 
1. การท าใบ
งาน 
2.การมีส่วน
ร่วมแสดง

ความคิดเห็น 

 
 



ครั้ง
ที ่

เนื้อหาวิชา   ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วัดผล
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

 6.ออกก าลังกาย โดยการ
เล่นเกมและเล่นกีฬาเป็น

กลุ่ม 

 ขั้นที ่2 ขั้นแสวงหาข้อมูลและจัดการเรียนรู้   
1. ครูพูดคุยสิ่งที่ได้เรียนรู้ โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียน
ออกเป็น  กลุ่ม ๆละเท่าๆ กันหลังจากนั้นให้
ศึกษาหนังสือเรียน การออกก าลังกายและการ
เล่นกีฬาทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม 
      -  หลักการ รูปแบบวิธีการออกก าลังกาย 
      - ประเภทของกิจกรรม พลศึกษาและชนิด
ของกีฬา 
      -. ทักษะการเคลื่อนไหวเฉพาะประเภทกีฬา 
      - ประโยชน์ของการออกก าลังกาย 
3. ให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน 
4. ครูสรุปเนื้อหา 
5. ครูและผู้เรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน และ
ผู้เรียนบันทึกสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในสมุดบันทึก 

 

ขั้นที ่2 ขั้นแสวงหาข้อมูลและจัดการ
เรียนรู้   
1. ร่วมพูดคุยสิ่งที่ได้เรียนรู้ โดย
แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น  กลุ่ม ๆละ
เท่าๆ กันหลังจากนั้นศึกษาหนังสือ
เรียน การออกก าลังกายและการเล่น
กีฬาทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม 
      -  หลักการ รูปแบบวิธีการออก
ก าลังกาย 
      - ประเภทของกิจกรรม พลศึกษา
และชนิดของกีฬา 
      -. ทักษะการเคลื่อนไหวเฉพาะ
ประเภทกีฬา 
      - ประโยชน์ของการออกก าลัง
กาย 
3. ให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มน าเสนอ
ผลงาน 
4. สรุปเนื้อหา 
5. สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน และ
บันทึกสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในสมุด
บันทึก 

 

หนังสือเรียน  



ครั้ง
ที ่

เนื้อหาวิชา   ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วัดผล
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

   ขั้นที่ 3  การปฏิบัติและน าไปประยุกต์ใช้ 
1. ให้ผู้เรียนอธิบายเกี่ยวกับการออกก าลังกาย
และการเล่นกีฬาทั้งประเภทบุคคลและประเภท
สากล 
2. ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเรื่องการ
ออกก าลังกาย 
3. ครูและผู้เรียนสรุปสิ่งที่เรียนรู้ร่วมกัน และให้
ผู้เรียนสรุปลงในสมุด 
ขั้นที ่4  การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ครูสุ่มผู้เรียน ให้ตอบค าถามในประเด็นผู้เรียน
จะน าสิ่งที่ได้เรียนรู้เรื่อง       
-  หลักการ รูปแบบวิธีการออกก าลังกาย 
      - ประเภทของกิจกรรม พลศึกษาและชนิด
ของกีฬา 
      -. ทักษะการเคลื่อนไหวเฉพาะประเภทกีฬา 
      - ประโยชน์ของการออกก าลังกาย 

 
2. ให้ผู้เรียนท าใบงาน เรื่องการออกก าลังกาย

และการเล่นกีฬาประเภทบุคคล ประเภททีม 
และกีฬาสากล 

3. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

ขั้นที่ 3  การปฏิบัติและน าไป
ประยุกต์ใช้ 
1. เกี่ยวกับการออกก าลังกายและการ
เล่นกีฬาทั้งประเภทบุคคลและ
ประเภทสากล 
2. ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเรื่องการออก
ก าลังกาย 
3. สรุปสิ่งที่เรียนรู้ร่วมกัน และให้
ผู้เรียนสรุปลงในสมุด 
ขั้นที ่4  การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ตอบค าถามในประเด็นผู้เรียนจะน า
สิ่งที่ได้เรียนรู้เรื่อง       
 - หลักการ รูปแบบวิธีการออกก าลัง
กาย 
 - ประเภทของกิจกรรม พลศึกษาและ
ชนิดของกีฬา 
      -. ทักษะการเคลื่อนไหวเฉพาะ
ประเภทกีฬา 
      - ประโยชน์ของการออกก าลงักาย 
2 .ท าใบงาน เรื่องการออกก าลังกายและ
การเล่นกีฬาประเภทบุคคล ประเภททีม 
และกีฬาสากล 

  



ใบความรู้ 
หลักการและวิธีการออกก าลังกาย 

 

 

การออกก าลังกายประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน 
1. การอบอุ่นร่างกาย (warm – up) 

มีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับร่างกายให้พร้อม ก่อนที่จะออกก าลังจริงๆ โดยจะมีผลท าให้มีการเพ่ิม
อุณหภูมิของกล้ามเนื้อ ท าให้มีการเพ่ิมความเร็วของการชักน ากระแสประสาท ลดการยึดตึงของกล้ามเนื้อ เป็น
ผลให้การหดตัวของกล้ามเนื้อมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เพ่ิมออกซิเจนไปยังกล้ามเนื้อโดยมีการขยายตัวของเส้น
เลือดฝอย และเพ่ิมความสามารถการจับออกซิเจนได้มากข้ึน ช่วยปรับความไวของศูนย์การหายใจ ต่อการกระตุ้น
และช่วยเพิ่มจ านวนเลือดที่ไหลกลับหัวใจ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บขณะออกก าลังกาย มักจะใช้เวลา
ประมาณ 5-10 นาที โดยมีการเคลื่อนไหวของร่างกายทุกส่วน 
2. การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ (stretching) 

เป็นการเตรียมสภาพการท างานของกระดูก ข้อต่อ เอ็น พังพืด และกล้ามเนื้อ ด้วยการเพ่ิมมุม
การเคลื่อนไหวของบริเวณข้อต่อ เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถทางด้านความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไว 
วิธีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเริ่มจากท าการยืดค้างไว้ในจังหวะสุดท้ายของการเคลื่อนไหว จากนั้นท า การยืด
จนกระทั่งถึงจุดที่รู้สึกว่ามีอาการปวดตึงกล้ามเนื้อเกิดขึ้น ณ จุดนี้ให้ควบคุมท่าการเคลื่อนไหวหยุดนิ่งค้างไว้
ประมาณ 10-30 วินาที 
3. การออกก าลังกาย (exercise) 

- การออกก าลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobic exercise) เป็นการออกก าลังกายช่วง
สั้นๆ สลับกับการพัก ใช้ระบบพลังงานที่มีส ารองในกล้ามเนื้ออยู่แล้ว การออกก าลังกายในช่วงนี้ใช้เวลา 0-30 
วินาที ตัวอย่างเช่น ยกน้ าหนัก กอล์ฟ วิ่งระยะสั้น และ กรีฑาประเภทลาน เป็นต้น 

- การออกก าลังกายแบบใช้ออกซิเจน (aerobic exercise) เป็นการออกก าลังกายในเวลาที่
ยาวนานขึ้น มีความต่อเนื่อง สม่ าเสมอ ไม่หยุดพัก ท าให้การใช้ระบบพลังงานส ารองในกล้ามเนื้อไม่เพียงพอ 
ร่างกายจึงต้องหายใจเอาออกซิเจนไปเผาผลาญในขบวนการสร้างพลังงาน ยกตัวอย่างเช่น วิ่งระยะไกล ว่ายน้ า 
ปั่นจักรยาน เดินเร็ว เทนนิส แบดมินตัน เป็นต้น 

 
 



4. ขั้นคลายอุ่นร่างกายร่วมกับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ (cool down) 
คือ การเปิดโอกาสให้ร่างกายค่อยๆ ปรับตัวกลับคืนสู่สภาวะปกติอย่างต่อเนื่องทีละน้อย ซึ่ง

เป็นการลดความหนักจากการออกก าลังกาย ท าให้ร่างกายฟ้ืนตัว จากอาการเหน็ดเหนื่อยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และ
ช่วยผ่อนคลายความเครียด พร้อมทั้งอาการปวดเมื่อยที่เกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อ 

 
การเตรียมพร้อมก่อนออกก าลังกาย 

ในการออกก าลังกายนั้นไม่ว่าท่านจะมีอายุอยู่ในช่วงวัยใด และไม่ว่าจะออกก าลังกายนานแค่
ไหน หรือบางท่านยังไม่เคยออกก าลังกายมาก่อนเลย ท่านก็สามารถที่จะออกก าลังกายได้ โดยเริ่มต้นจากวิธีง่ายๆ 
คือ การออกก าลังกาย จากกิจวัตรประจ าวัน เช่น การเดินหรือขี่จักรยาน เมื่อไปยังสถานที่ที่ไม่ไกล หรือหยุดการ
ใช้รถ แต่ใช้การเดินไปท างานส าหรับผู้ที่มีบ้านและที่ท างานไม่ไกลจากกัน หรือใช้บันไดแทนการขึ้นลิฟต์หรือ
บันไดเลื่อน เป็นต้น ให้ท่านท ากิจวัตรเหล่านี้ทุกวันเป็นเวลา 1-2 เดือน จากนั้นจึงค่อยๆ เพ่ิมการออกก าลังกาย
เพ่ือให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น เช่น เดินให้เร็วขึ้น ขี่จักรยานให้นานขึ้น ขึ้นบันไดหลายชั้นขึ้น ว่ายน้ า เป็นต้น และใน
ช่วงแรกๆ ของการออกก าลังกายไม่ควรหยุด ให้ออกก าลังอย่างสม่ าเสมอจนเป็นนิสัย หากเป็นไปได้ควรจะมีกลุ่ม
เพ่ือน เพ่ือช่วยกันประคับประคอง หรือท่านอาจจะให้คนในครอบครัวมามีส่วนร่วมด้วยก็จะดี 

ท่านที่เริ่มต้นออกก าลังกาย ควรใช้วิธีเดินไม่ควรวิ่ง เนื่องจากการเดินจะท าให้ท่านไม่เหนื่อย
มาก และยังสามารถลดน้ าหนักได้ด้วย นอกจากนี้อาการปวดข้อจะมีไม่มาก เหมาะส าหรับคนอ้วน หรือผู้ที่เริ่ ม
ออกก าลังกาย ส่วนการวิ่งจะเป็นการออกก าลังกายส าหรับผู้ที่เตรียมร่างกายไว้พร้อมแล้ว เพราะการวิ่งจะท าให้
หัวใจเต้นเร็ว ท าให้เหนื่อย เหมาะส าหรับท่านที่ต้องการเพิ่มความฟิตของร่างกายให้มากขึ้น 
การออกก าลังกายอย่างปลอดภัย 

หลังจากที่ท่านเตรียมความพร้อม และได้ออกก าลังกายจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันแล้ว 
หากท่านต้องการเพ่ิมความฟิตร่างกายก็สามารถกระท าได้ ทั้งนี้ท่านควรเลือกการออกก าลังกายที่ชอบ และ
สะดวกที่สุด แต่ส าหรับท่านที่มีอายุมากกว่า 45 ปี หรือมีโรคประจ าตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน 
โรคไขมันในเลือดสูง หรือมีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มการเลือกวิธีการออกก าลัง
กาย 

นอกจากนี้ในการออกก าลังกายไม่ควรหักโหมมากในครั้งแรกๆ การออกก าลังกายท่ีดี ควรเป็น
การออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ท าเป็นครั้งคราวแต่หักโหม และไม่ควรกลั้นหายใจหรือสูดลมหายใจอย่าง
แรง ควรหายใจเข้าและออกยาวๆ เพื่อช่วยระบบการหายใจของร่างกาย และขณะออกก าลังกายท่านสามารถ
สังเกตอาการขณะออกก าลังกายว่าท ามากไปหรือไม่ โดยสังเกตจากอาการ ดังนี้ 

- หัวใจเต้นมากจนรู้สึกเหนื่อย 
- หายใจเหนื่อยจนพูดไม่เป็นประโยค 
- เหนื่อยจนเป็นลม 
หากมีอาการดังกล่าว ขอให้ท่านหยุดการออกก าลังกายสัก 2 วัน และเวลาออกก าลังกายในครั้ง

ต่อไป ให้ลดระดับการออกก าลังกายลง 
 



ประโยชน์ของการออกก าลังกาย 
ท่านที่ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอจะท าให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย

ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
- ช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดท างานได้ดี ไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ได้มากข้ึน ป้องกันการเกิดโรคหัวใจ โรคความดัน
ต่ า มีภูมิต้านทานของร่างกายดีขึ้น และป้องกันโรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน เป็นต้น 
- ช่วยในการควบคุมน้ าหนัก การทรงตัว และท าให้การเคลื่อนไหวคล่องแคล่วขึ้น 
- ช่วยให้ระบบขับถ่ายท างานได้ดีขึ้น 
- ช่วยลดความเครียด และท าให้การนอนหลับพักผ่อนดีขึ้น 

ดังนั้นหากทุกคนต้องการความแข็งแรงของร่างกายทุกส่วน ทุกอวัยวะ ควรออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมออย่างน้อยวันละ 20-30 นาที สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง ก็เพียงพอที่จะเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง มี
สุขภาพดี ผ่อนคลายความตึงเครียด ท าให้อารมณ์ดี และยังช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้อีกด้วย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงาน  
  เร่ืองการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม กีฬาไทยและ
กีฬาสากล  
 จงอธิบายข้อความต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
  1. หลักการและรูปแบบการออกก าลังกายประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน มีอะไรบ้าง 

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

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

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

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

......................................................... .................................................................................................................  
  2. การออกก าลังกายและการเล่นกีฬา มีประโยชน์อย่างไร 

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

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

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

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

............................................................................................................................. ............................................. 
  3. จงเลือกประเภทของกีฬาและการออกก าลังกายมา 1 ประเภท พร้อมอธิบายวิธีการ 
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..................................................................................................... ..................................................................... 
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.................................................................................................... ...................................................................... 
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17 1. สถาบันหลักของชาติ   

1.1 ชาติ  

   1.1.1 ความหมาย 

ความส าคัญของชาติ   

   1.1.2 ความเป็นมา

ของชนชาติไทย  

   1.1.3 การรวมไทย

เป็นปึกแผ่น               

   1.1.4 

พระมหากษัตริย์ไทยกับ

การรวมชาติ  

2. พระมหากษตัริย์ 

  2.1 องคอุ์ปถัมป์ของ

ศาสนา  

1. อธิบายความหมาย 

ความส าคัญของสถาบัน

หลักของชาติ  

2. อธิบายความเป็นมา

ของชนชาติไทย  

3. บอกพระปรีชา

สามารถ ของ

พระมหากษัตริย์ไทยกับ

การรวมชาติ 

4. อธิบายและ

ยกตัวอย่าง                          

ที่แสดงถึงความ

ภาคภูมิใจในความเป็น

ไทย   

ขั้นที ่1 ก าหนดสภาพปัญหาการเรียนรู้ 
1.ครูชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดการ
เรียนรู้ให้นักศึกษาทราบ 
2. ครอูภิปรายและตั้งค าถามกับ
นักศึกษาเรื่องสถาบันหลักของชาติ  
ความหมาย/ความเป็นมาของชนชาติ
ไทย /การรวมไทยเป็นปึกแผ่น 
ขั้นที ่2 แสวงหาข้อมูลและจัดการ
เรียนรู้ 
1. ครใูห้นักศึกษาชมวิดิโอการเสียสละ
ของพระมหากษัตริย์ไทย และความมี
ปรีชาสามารถของแต่ละพระองค์ 
2.ครูให้นักศึกษาจดสรุปใจความส าคัญ
จากคลิปวิดิโอที่ได้รับชมและความรู้สึก
ของตนเองหลังจากได้รับชมวิอิโอ
ดังกล่าว 

1.บันทึกการเรียนรู้จาก
รับชม 
2.การน าเสนอหน้าชั้น
เรียน 
3. การมีส่วนร่วมและการ
ตอบค าถาม 

ส่ือ 
- หนังสือเรียน 
- รูปภาพ  วิดิโอ 
- ใบความรู้ 
แหล่งเรียนรู้ 
- ห้องสมุด 
- อินเตอร์เน็ต 
 
 
 

1.ใบบันทึกการ
เรียนรู้จากรับชม 
2.คะแนนการ
น าเสนอหน้าชั้น
เรียน 
3. คะแนนการมีส่วน
ร่วมและการตอบ
ค าถาม 
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17   2.2 การปกครอง  

  2.3 การเสียสละ  

  2.4 พระปรีชาสามารถ  

3. บทสรุปสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์

รวมใจของคนในชาติ 

5. บอกบุญคุณของ 

พระมหากษัตริย์ไทย

ตั้งแต่สมัยสุโขทัย 

อยุธยา ธนบุรี และ

รัตนโกสินทร์  

 

ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและการน าไปใช้ 
1. ครูสุ่มนักศึกษาออกมาน าเสนอหน้า
ชั้นเรียน ครั้ง ละ 1 คน จ านวน  5คน
เล่าความรู้ที่ได้รับหลังจากดูวิดิโอและ
ความรู้สึกของตนเองหลังจากการรับชม 
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. แบบบันทึกการเรียนรู้จากรับชม 
2.การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. สังเกตการมีส่วนร่วม/การตอบค าถาม 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงาน 
สรุปใจความส าคัญจากคลิปวิดิโอ 
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18 1. บุญคุณของ

พระมหากษัตริย์ไทย 

ตั้งแต่สมัยสุโขทัย 

อยุธยา ธนบุรี และ

รัตนโกสินทร์   

1.1 สมัยสุโขทัย  

2.2 สมัยอยธุยา   

3.3 สมัยธนบุรี  

4.4 สมัยรัตนโกสินทร์ 

2.  เหตุการณ์ส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ ที่มีผลต่อ

การพัฒนาชาติไทย  

1. บอกบุญคุณของ 

พระมหากษัตริย์ไทย

ตั้งแต่สมัยสุโขทัย 

อยุธยา ธนบุรี และ

รัตนโกสินทร์ 

2.วิเคราะห์เหตุการณ์

ส าคัญทางประวัติศาสตร์

ที่มีผลต่อ การพัฒนาชาติ

ไทยการพัฒนาชาติไทย 

ขั้นที ่1 ก าหนดสภาพปัญหาการเรียนรู้ 
1.ครูชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดการ
เรียนรู้ให้นักศึกษาทราบ 
2. ครอูภิปรายและตั้งค าถามกับ
นักศึกษาเรื่องเหตุการณ์ส าคญัทาง
ประวัติศาสตร์ ที่มีผลต่อการพัฒนาชาติ
ไทย 
ขั้นที ่2 แสวงหาข้อมูลและจัดการ
เรียนรู้ 
1. ครใูห้นักศึกษาชมละครทางประวัติ
ศาตร์ ในการเสียกรุงในแต่ละยุคสมัย 
เช่นต านานพระนเรศรวรมหาราช/ 
2.ครูให้นักศึกษาจดสรุปใจความส าคัญ
จากละครที่ได้รับชมและความรู้สึก 

1.บันทึกการเรียนรู้จาก
รับชม 
2.การน าเสนอหน้าชั้น
เรียน 
3. การมีส่วนร่วมและการ
ตอบค าถาม 

ส่ือ 
- หนังสือเรียน 
- รูปภาพ  วิดิโอ 
- ใบความรู้ 
แหล่งเรียนรู้ 
- ห้องสมดุ 
- อินเตอร์เน็ต 
 
 
 

1.ใบบันทึกการ
เรียนรู้จากรับชม 
2.คะแนนการ
น าเสนอหน้าชั้น
เรียน 
3. คะแนนการมีส่วน
ร่วมและการตอบ
ค าถาม 

 
 
 
 
 



ครั้งที่   เนื้อหาวิชา ตัวชี้วัด 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 
การวัดผล 
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

 1.1 การสถาปนา

อาณาจักร รัตนโกสินทร์ 

1.2 สนธิสัญญาเบาว์ริ่ง 

1.3 การปฏิรูปการ

ปกครองในสมัย ร. 5  

1.4 การเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง 2475      

1.5 ความเป็นชาติไทย

สมัยจอมพล ป. พิบูล

สงคราม  

3. การวิเคราะห์เหตุการณ์

ส าคัญทางประวัติศาสตร์ 

ที่มีผลต่อการพัฒนาชาติ 

3. อภิปรายและ

น าเสนอ เหตุการณ์

ส าคัญทาง 

ประวัติศาสตร์ที่มีผล

ต่อ                    

3.ครูให้นักศึกษาชมคลิปวิดิโอการเสีย
ดินแดน ของประเทศไทย 14 และให้
นักศึกษาจดบันทึก 
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและการน าไปใช้ 
1. ครูสุ่มนักศึกษาออกมาน าเสนอหน้า
ชั้นเรียน ครั้ง ละ 1 คน จ านวน  7คน
เล่าความรู้ที่ได้รับหลังจากการชมละคร
และความรู้สึกของตนเองหลังจากการ
รับชม 
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. แบบบันทึกการเรียนรู้จากรับชม 
2.การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. สังเกตการมีส่วนร่วม/การตอบค าถาม 

   

 
 
 



ใบความรู้วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เรื่องบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ 
อาณาจักรสุโขทัย เป็นสมัยที่เจริญรุ่งเรืองสูงสุด ในรัชสมัยของพ่อขุนรามค าแหงมหาราชอ านาจของอาณาจักร

สุโขทัยในช่วงรัชสมัยของพระองค์มั่นคงมาก ได้ทรงแผ่อาณาเขตออกไปโดยรอบ วัฒนธรรมไทยได้เจริญขึ้นทุกสาขา ดัง
ปรากฏในศิลาจารึกหลักท่ี 1 ซึ่งเจริญทั้งด้านประวัติศาสตร์ การสงคราม ภูมิศาสตร์ กฎหมาย ประเพณี การปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคม ปรัชญาพระพุทธศาสนา การประดิษฐ์อักษรไทยและอ่ืน ๆ 

 

 
สมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
ด้านการเมืองการปกครอง 

พระองค์ทรงใช้รูปแบบการปกครองแบบพ่อปกครองลูก คือ พระองค์ทรงดูแลเอาใจใส่ในทุกข์สุขของราษฎร
เหมือนพระองค์เป็นพ่อ ส่วนราษฎรหรือไพร่ฟ้า คือ ลูก เมื่อราษฎรมีเรื่องเดือดร้อนก็ทรงให้สั่นกระดิ่งที่หน้าประตูวัง แล้ว
พระองค์ก็จะเสด็จออกมารับฟังเรื่องราวและทรงตัดสินปัญหาด้วยพระองค์เอง นอกจากนี้ พระองค์ทรงท าสงครามขยาย
อาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางมากกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในสมัยสุโขทัย 
ด้านเศรษฐกิจ 

พระองค์ทรงโปรดให้สร้างท านบกักเก็บน้ าที่เรียกว่า ท านบพระร่วง หรือ สรีดภงส์เพื่อใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
และพระองค์ทรงให้เสรีภาพแก่ประชาชนในการค้าขายได้อย่างมีอิสระเสรี ไม่มีการเก็บภาษีผ่านด่านจากราษฎร ที่เรียกว่า 
จังกอบ ท าให้การค้าขายขยายออกไปอย่างกว้างขวาง และทรงโปรดให้สร้างเตาเผาเครื่องสังคโลกเป็นจ านวนมาก เพ่ือ
ผลิตสินค้าออกไปขายยังดินแดนใกล้เคียง 
ด้านศิลปวัฒนธรรม 

พระองค์ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยที่เรียกว่า ลายสือไทย และได้มีการพัฒนามาเป็นล าดับจนถึงอักษรไทยใน
ปัจจุบัน ท าให้คนไทยมีอักษรไทยใช้มาจนถึงปัจจุบัน โดยโปรดให้จารึกเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสมัยสุโขทัยลงบนศิลา 
เมื่อ พ.ศ. 1826 เรียกว่า ศิลาจารึกหลักที่ 1 

 
 
 



สมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไท) 
ในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไท) ทรงรวบรวมราชอาณาจักรสุโขทัยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และ

ขยายพระราชอ านาจออกไประหว่างแควจ าปาสักกับแม่น้ าปิงจนจรดแม่น้ าน่านทางทิศเหนือมาไว้ในราชอาณาจักรสุโขทัย 
ด้านศาสนา 

ทรงมีบทบาทส าคัญในการท านุบ ารุงและเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ ได้ส่งพระสงฆ์ออกไปเผยแผ่ 
พระพุทธศาสนายังที่ต่าง ๆ เช่น เมืองเชียงใหม่ พิษณุโลก อยุธยา และหลวงพระบางทรงโปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมพระเจดีย์
เมืองนครชุม (ก าแพงเพชร) ทรงประดิษฐานรอยพระพุทธบาทท่ีเขาสุมนกุฏ ซึ่งอยู่นอกเมืองสุโขทัย โปรดให้สร้างวัดป่า
มะม่วง (สุโขทัย) ทรงโปรดให้หล่อพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีขนาดเท่ากับองค์พระพุทธเจ้า ถวายพระนามว่า พระศรี
ศากยมุนีประดิษฐานที่พระวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุโขทัย 
ด้านภาษาและวรรณคดี 

ทรงมีความเชี่ยวชาญในด้านภาษาและวรรณคดีเป็นพิเศษ ดังมีหลักฐานปรากฏในหนังสือไตรภูมิพระร่วง ว่า พระ
มหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไท) ทรงนิพนธ์ขึ้นเมื่อครั้งยังด ารงพระยศพระมหาอุปราช ครองเมืองศรีสัชนาลัย หนังสือไตร
ภูมิพระร่วงเป็นวรรณคดีที่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนายอยุธยา 
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงเป็นปฐมกษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาทรงตั้งกรุงศรีอยุธยา ณ ชัยภูมิที่
เอ้ืออ านวยทั้งในด้านความปลอดภัยจากข้าศึกและความอยู่ดีกินดีของชาวอยุธยา พื้นที่เหมาะแก่การท าเกษตรกรรม
บุญคุณของพระมหากษัตริย์สมัยอยุธยาที่มีต่อประเทศในสมัยอยุธยา ดังนี้ 

1. ทรงปฏิรูปการปกครอง โดยทรงรวมอ านาจการปกครองเข้าสู่ศูนย์กลาง คือ ราชธานีและแยกฝ่ายทหารกับ
ฝ่ายพลเรือนออกจากกัน การแต่งตั้งต าแหน่งข้าราชการให้มีบรรดาศักดิ์ตามล าดับจากต่ าสุดไปสูงสุด คือ ทนาย พัน หมื่น 
ขุน หลวง พระ พระยา และเจ้าพระยา มีก าหนดศักดินาเพ่ือเป็นค่าตอบแทนการรับราชการ ทรงตั้งกฎมณเฑียรบาลขึ้น
เป็นกฎหมายส าหรับการปกครอง 

2. ทรงประกาศใช้กฎหมายลักษณะส าคัญ คือ กฎหมายศักดินา เป็นการก าหนดสิทธิหน้าที่มูลนายและไพร่ 
3. โปรดเกล้าฯ ให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตแต่งหนังสือมหาชาติค าหลวง นับว่าเป็นวรรณกรรมทาง

พระพุทธศาสนาเรื่องแรกของกรุงศรีอยุธยา และเป็นวรรณคดีท่ีใช้เป็นแนวทางในการศึกษาภาษาและวรรณคดีของไทย 
พร้อมทั้งสร้างวัดจุฬามณี 

 
4. ทรงรวมอาณาจักรสุโขทัยเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยาโดยสมบูรณ์ 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ตลอดรัชสมัยของพระองค์ทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยาจากพม่า และได้ท าสงครามกับอริราชศัตรูทั้งพม่าและเขมร 

จนราชอาณาจักรไทยเป็นปึกแผ่นมั่นคง ขยายดินแดนได้อย่างกว้างขวางบุญคุณของพระองค์ท่ีมีต่อประเทศชาติในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 
ด้านการเมืองการปกครอง 

พระองค์โปรดให้ปรับปรุงการปกครองหัวเมืองใหญ่เป็นการรวมอ านาจเข้าสู่ศูนย์กลางยกเลิกระบบเมืองพระยาม
หานคร ยกเลิกให้เจ้านายไปปกครองเมืองเหล่านี้ แล้วให้ขุนนางไปปกครองแทน จัดหัวเมืองตามความส าคัญและขนาด
เป็น เอก โท ตรี จัตวา 

 



ด้านการค้าขาย 
ทรงส่งทูตไปประเทศจีน เพ่ือรับรองฐานะกษัตริย์ของพระองค์และติดต่อค้าขายกับประเทศจีน ขยายการค้าไป

ประเทศสเปน 
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก ท าให้กรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของพระองค์ มีความ
เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในทุกด้าน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การต่างประเทศการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และวรรณคดีที่ส าคัญ
หลายเรื่องเกิดขึ้น 
ในรัชสมัยของพระองค์ จนได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีในสมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของพระองค์ ได้มีชาวตะวันตก
เดินทางเข้ามาติดต่อค้าขาย เผยแผ่ศาสนาตลอดจนเข้ารับราชการ ท าให้ชาวตะวันตกยอมรับนับถือกรุงศรีอยุธยาเป็น
อย่างมาก 

ด้านการค้าขาย ได้มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากยิ่งกว่าในรัชสมัยอื่น ๆทั้งฮอลันดา ฝรั่งเศส และอังกฤษ 
ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ต่อเรือก าปั่นหลวง เพื่อท าการค้าขายกับต่างประเทศ จึงท าให้อยุธยาเป็นศูนย์กลางการค้ากับ
ต่างประเทศ มีเศรษฐกิจรุ่งเรือง มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีอากรเป็นจ านวนมาก 
 

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์มีพระราชกรณียกิจที่ส าคัญ คือ การรวบรวมก าลังไว้ต่อสู้กับพม่า สร้าง
ความเป็นปึกแผ่นของพระราชอาณาจักรบุญคุณของพระองค์ท่ีมีต่อประเทศชาติในด้านต่าง ๆ 
ด้านเศรษฐกิจ 

เมื่อเศรษฐกิจของบ้านเมืองอยู่ในภาวะตกต่ า ทรงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี โดยสละพระราชทรัพย์
ซื้อข้าวสารจากพ่อค้าต่างเมือง 
ด้านวรรณกรรม 

ทรงสนพระทัยด้านวรรณกรรม ทรงนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองดังแต่
ก่อนนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเป็นนักรบและนักปกครองชั้นดีเยี่ยม มีคุณลักษณะผู้น าอยู่เต็มตัว ทั้งในยามคับขันและยาม
ปกติ 
สมัยรัตนโกสินทร์ 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) โปรดให้ย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีไปยังที่แห่ง
ใหม่ซึ่งอยู่คนละฝั่งของแม่น้ าเจ้าพระยา เมื่อ พ.ศ. 2325 ต่อมาได้พระราชทานนามว่า กรุงรัตนโกสินทร์ หรือกรุงเทพฯ ใน
ปัจจุบันการสร้างพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์โปรดให้สร้างวัดขึ้นใน
พระบรมมหาราชวัง คือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้วแล้วอัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานในสมัย
รัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศ มาเป็นการค้ากับชาวตะวันตก เพ่ือ
ความอยู่รอดของชาติ เนื่องจากทรงตระหนักถึงภัยจากลัทธิจักรวรรดินิยม ซึ่งก าลังคุกคามประเทศต่าง ๆ อยู่ในขณะนั้น 
จุดเริ่มของการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศ คือ การท าสนธิสัญญาเบาว์ริง กับอังกฤษ ใน พ.ศ. 2398 โดยพระนาง
เจ้าวิกตอเรียได้แต่งตั้งให้ เซอร์ จอห์น เบาว์ริง เป็นราชทูตเข้ามาเจรจา 
 
 
 



สาระส าคัญของสนธิสัญญาเบาว์ริง มีดังนี้ 
1. อังกฤษขอตั้งสถานกงสุลในประเทศไทย 
2. คนอังกฤษมีสิทธิเช่าที่ดินในประเทศไทยได้ 
3. คนอังกฤษสามารถสร้างโบสถ์ และสามารถเผยแพร่ศาสนาคริสต์ได้ 
4. เก็บภาษีขาเข้าได้ไม่เกินร้อยละ 3 
5. พ่อค้าอังกฤษและพ่อค้าไทยมีสิทธิค้าขายกันได้โดยเสรี 
6. สินค้าต้องห้าม ได้แก่ ข้าว ปลา เกลือ 
7. ถ้าไทยท าสนธิสัญญากับประเทศอ่ืน ๆ ที่มีผลประโยชน์เหนือประเทศอังกฤษจะต้องท าให้อังกฤษด้วย 
8. สนธิสัญญานี้จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะใช้แล้ว 10 ปี และในการแก้ไขต้องยินยอมด้วยกันทั้งสองฝ่าย

และต้องบอกล่วงหน้า 1 ปี 
การเปลี่ยนแปลงจากการท าสนธิสัญญาเบาว์ริงในสมัยรัชกาลที่ 4 มีดังนี้ 
1. ด้านการปกครอง 

รัชกาลที่ 4 ทรงแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเพณี คือ เปิดโอกาสให้ราษฎรเข้าเฝ้าได้โดยสะดวกให้ราษฎรเข้าเฝ้าถวาย
ฎีการ้องทุกข์ได้ในขณะที่ทรงเสด็จพระราชด าเนินรัชกาลที่ 5 ทรงเปลี่ยนแปลงสถานะของไพร่ให้เป็นพลเมืองปลดปล่อย
ทาสซึ่งน าไปสู่การเลิกทาส และปฏิรูปการศึกษาโดยการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นในวัดส าหรับราษฎรรัชกาลที่ 6 ทรงประกาศใช้
พระราชบัญญัติ โปรดให้ใช้พุทธศักราช (พ.ศ.) เป็นศักราชทางราชการ แทนรัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.) เปลี่ยนแปลงการนับ
เวลาทางราชการ ให้สอดคล้องกับสากลนิยม โปรดให้ก าหนดค าน าหน้าชื่อเด็กหญิง เด็กชาย นางสาว และ นาง 
เปลี่ยนแปลงธงประจ าชาติ จากธงรูปช้างเผือก มาเป็นธงไตรรงค์ตรากฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์ตามแบบ
ประเทศยุโรป 

 
การปฏิรูปกฎหมายและการศาล 

รัชกาลที่ 4 ทรงตรากฎหมายขึ้นหลายฉบับ เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพบ้านเมือง เช่น กฎหมาย
เกี่ยวกับมรดก สินสมรส ฯลฯรัชกาลที่ 5 การปฏิรูปกฎหมายและการศาลครั้งส าคัญ โดยมีกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
(พระบิดาแห่งกฎหมาย) เป็นก าลังส าคัญ ผลการปฏิรูปกฎหมายและการศาล มีดังนี้ 

1. โรงเรียนสอนวิชากฎหมาย 
2. ตรากฎหมายฉบับใหม่และทันสมัยที่สุด คือ กฎหมายลักษณะอาญา 
3. จัดตั้งกระทรวงยุติธรรมขึ้นรัชกาลที่ 6 โปรดให้ปฏิรูป กรมร่างกฎหมายเพ่ิมเติม เป็นต้น 

2.ด้านเศรษฐกิจ 
ภายหลังการท าสนธิสัญญาเบาว์ริงแล้ว การค้าของไทยเจริญก้าวหน้าขึ้นมากท าให้มีการปรับปรุงด้านเศรษฐกิจ 

ดังนี้ 
รัชกาลที่ 4ทรงเปลี่ยนการใช้เงินพดด้วงมาเป็นเงินเหรียญ และขุดคลอง ตัดถนนเพ่ิมข้ึนหลายสาย 
รัชกาลที่ 5โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนมาตราเงินไทยมาใช้ระบบทศนิยมก าหนดให้1 บาท มี 100 สตางค์ สร้าง

เหรียญสตางค์ท าด้วยทองขาว และเหรียญทองแดง และได้โปรดเกล้าฯได้พิมพ์ธนบัตรขึ้นใช้ โดยตราพระราชบัญญัติ
ธนบัตร ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445) และตั้งกรมธนบัตรขึ้นสังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ นอกจากนี้ยังประกาศใช้



พระราชบัญญัติมาตราทองค า ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451) โดยใช้ทองค าเป็นมาตรฐานเงินตราแทนเงิน และได้ประกาศยกเลิก
การใช้เงินพดด้วงเหรียญ เฟื้อง เบี้ยทองแดงต่าง ๆ เบี้ยสตางค์ทองขาว โดยให้ใช้เหรียญบาท สลึง และเหรียญสตางค์
อย่างใหม่แทน และขุดคลอง ตัดถนนเพ่ิมข้ึนหลายสาย 
รัชกาลที่ 6 โปรดตั้งคลังออมสินขึ้น (ปัจจุบัน คือ ธนาคารออมสิน) 
3. ด้านการศึกษา 

รัชกาลที่ 4ตั้งโรงเรียนชายขึ้นที่ต าบลส าเหร่ และโรงเรียนกุลสตรีวังหลัง 
รัชกาลที่ 5 ได้มีการปฏิรูปการศึกษาขึ้น คือ โรงเรียนนายทหารมหาดเล็ก โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบและ

โรงเรียนวัดมหรรณพาราม (แห่งแรก) ได้โปรดให้จัดตั้งกระทรวงธรรมการข้ึนเพ่ือรับผิดชอบในด้านการศึกษา และยังได้
พระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงอีกด้วย 

รัชกาลที่ 6มีดังนี้ 
1. ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาขึ้นใช้ในปี พ.ศ. 2464 
2. ให้เรียกเก็บเงิน “ศึกษาพลี” จากราษฎรเพื่อบ ารุงการศึกษาท้องถิ่น 
3. ตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นเป็นแห่งแรก คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4. ด้านศาสนา 
รัชกาลที่ 4 ทรงประกาศใช้พระราชบัญญัติ ลักษณะการปกครองสงฆ์เป็นฉบับแรก โดยมีสมเด็จพระสังฆราช 

เป็นผู้ปกครองสูงสุด มีมหาเถรสมาคมให้ค าปรึกษา และโปรดให้สร้างวัดขึ้นหลายแห่ง เช่น วัดโสมนัสวิหาร วัดราช
ประดิษฐ์ วัดปทุมวนาราม 

รัชกาลที่ 5ทรงมีพระราชกรณียกิจที่ส าคัญ คือ โปรดให้จัดตั้งสถานศึกษาส าหรับพระสงฆ์ข้ึน 2 แห่ง ซึ่งต่อมา
เป็นมหาวิทยาลัยของสงฆ์ หรือมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนามีการศึกษาถึงระดับปริญญาเอก คือ 

1. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยู่ที่วัดมหาธาตุฯ เป็นสถานศึกษาของพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย (ปัจจุบัน คือ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การให้บริการด้านการศึกษาเช่นเดียวมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย) 

2. มหามงกุฎราชวิทยาลัย อยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นสถานศึกษาของพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตินิกาย (ปัจจุบัน คือ 
มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย การให้บริการด้านการศึกษาเช่นเดียวกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) 
5. ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี 

รัชกาลที่ 4 ทรงประกาศให้ข้าราชการสวมเสื้อเวลาเข้าเฝ้า ทรงให้เสรีภาพประชาชน ในการนับถือศาสนา การ
ประกอบอาชีพ โปรดให้สตรีได้ยกฐานะให้สูงขึ้น 

รัชกาลที่ 5โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการสวมเสื้อราชปะแตน และสวมหมวกอย่างยุโรป ให้ข้าราชการทหารแต่ง
เครื่องแบบตามแบบตะวันตก โปรดให้ผู้ชายในราชส านัก ไว้ผมทรงมหาดไทย เปลี่ยนมาไว้ผมตัดยาวทั้งศีรษะแบบฝรั่ง 
โปรดให้ผู้หญิงเลิกไว้ผมปีก ให้ไว้ผมตัดยาวที่เรียกว่า “ทรงดอกกระทุ่ม” 
6. ด้านศิลปกรรม 

รัชกาลที่ 4เริ่มมีการก่อสร้างแบบตะวันตก เช่น พระราชวังสราญรมย์ พระนครคีรีที่เพชรบุรี ด้านจิตรกรรม 
ได้แก่ ภาพเขียนฝาผนังในพระอุโบสถ และวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร จิตรกรเอกในสมัยนี้ ได้แก่ ขรัวอินโข่ง ซึ่งเริ่มเขียน
ภาพแบบสามมิติ ตามแบบตะวันตก เป็นบุคคลแรก 



รัชกาลที่ 5 สถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลแบบตะวันตกมากขึ้น ประติมากรรม ได้แก่พระพุทธชินราชจ าลอง พระ
บรมรูปหล่อพระมหากษัตริย์ 4 รัชกาล พระราชนิพนธ์ที่ส าคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้แก่ พระ
ราชพิธีสิบสองเดือน พระราชนิพนธ์ไกลบ้าน 

รัชกาลที่ 6มีการก่อสร้างตามแบบไทย ได้แก่ หอประชุมโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยการก่อสร้างแบบตะวันตก เช่น 
พระราชวังสนามจันทร์ 

 ด้านจิตรกรรม ได้แก่ ภาพเขียนที่ฝาผนังวิหารทิศ ที่จังหวัดนครปฐม การก่อสร้างพระพุทธรูป เช่น พระแก้ว
มรกตน้อย 
 ด้านดนตรี และการแสดงละคร มีความรุ่งเรืองมาก มีการแสดงละครเพ่ิมข้ึนหลายประเภท เช่น ละครร้อง ละคร
พูด 
 ด้านวรรณคดี ได้มีพระราชนิพนธ์หลายเรื่อง เช่น เวนิสวาณิช ฯลฯ ได้มีการก่อตั้งวรรณคดีสโมสรขึ้นด้วย 

นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งส าคัญที่สุดของไทย คือการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขในปี พ.ศ. 2475 ซึ่งตรงกับ
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ซึ่งถือว่าเป็นบุญคุณอันใหญ่หลวงที่พระมหากษัตริย์ได้ท าเพ่ือ
ประชาชนของพระองค ์

 
 

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) 
พระองค์มีพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาที่ส าคัญ คือ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป็นสิ่งที่ทรงสนพระราชหฤทัยอย่างยิ่ง ทรงตระหนักว่าปัญหาเกษตรกรมาจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อม
โทรม ถูกท าลายจ านวนมาก ทรงคิดค้น ดัดแปลงปรับปรุง และแก้ไขด้วยการพัฒนาที่ด าเนินการได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของความเป็นอยู่ และระบบนิเวศในแต่ละภูมิภาค พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมา
ตลอดรัชสมัยเป็นที่ยอมรับ ทรงสร้างรูปแบบที่เป็นตัวอย่างของการพัฒนาแบบยั่งยืน ผสมผสานความต้องการของราษฎร
ให้เข้ากับการประกอบอาชีพ โดยทรงน าพระราชด าริมาปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนาให้เป็นทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นระบบการ
จัดการที่ดินและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรที่ยั่งยืนท าให้เกษตรกรสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดย
ทรงเน้นคนเป็นศูนย์กลางตลอดมา พระองค์เป็นต้นแบบการบริหารจัดการที่ดีในทุกพระราชภารกิจ ในฐานะ
พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญทรงเก้ือหนุนการบริหารราชการทุกรัฐบาล แนวพระราชด าริจ านวนมากท่ีพระราชทาน
ให้รัฐบาลน าไปปฏิบัติล้วนมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนชาวไทยมีความสุข ได้รับบริการจากรัฐอย่างทั่วถึง เข้าถึงทรัพยากร
ของชาติอย่างเท่าเทียมกันแนวพระราชด าริด้านการเกษตรที่ส าคัญ คือ “ทฤษฎีใหม่” เป็นการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ที่มี
อยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
พ.ศ. 2540 ประเทศไทยประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 
9) พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทรงชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตให้แก่ราษฎร เป็นผลให้เกิดการ
พัฒนาสังคมและทรัพยากรบุคคลอย่างมั่นคง ยั่งยืน และสงบสุข ซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในรัชสมัยของ

https://sites.google.com/dei.ac.th/sd32034t/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97-1-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/%E0%B8%9A%E0%B8%8D%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3#h.p_PyA1Uk771OUc
https://sites.google.com/dei.ac.th/sd32034t/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97-1-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/%E0%B8%9A%E0%B8%8D%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3#h.p_PyA1Uk771OUc


พระองค์มีทั้งสิ้นมากกว่า 4,000 โครงการ อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) 
นอกจากนี้พระองค์ยังทรงมีพระปรีชาสามารถในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาทั้งสิ้น ทั้งในด้านการประดิษฐ์ 
ได้แก่ การประดิษฐ์ “กังหันชัยพัฒนา” ซึ่งเป็นเครื่องกลเติมอากาศแบบทุ่นลอย 
ด้านวรรณศิลป์ พระองค์ทรงเชี่ยวชาญในภาษาหลายภาษา ทรงพระราชนิพนธ์บทความ แปลหนังสือ เช่น นายอินทร์ผู้ปิด
ทองหลังพระ ติโต พระมหาชนก และพระมหาชนกฉบับการ์ตูน เป็นต้น งานทางด้านดนตรี พระองค์ทรงพระปรีชา
สามารถเป็นอย่างมากและรอบรู้ในเรื่องการดนตรีเป็นอย่างดี พระองค์ทรงดนตรีได้หลายชนิด เช่น แซ็กโซโฟน คลาริเน็ต 
ทรัมเป็ต กีตาร์ และเปียโน พระองค์ยังได้ประพันธ์เพลงที่มีความหมายและไพเราะหลายเพลงด้วยกัน เช่น เพลงพระราช
นิพนธ์แสงเทียน เป็นเพลงแรก นอกจากนี้ยังมีเพลงสายฝน ยามเย็น ใกล้รุ่ง ลมหนาว ยิ้มสู้สายลม ค่ าแล้ว ไกลกังวล 
ความฝันอันสูงสุด เราสู้ และเพลงพรปีใหม่ เป็นต้น 
ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) 

พระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ส าคัญ เช่น พระองค์ทรงใส่พระราชหฤทัยในการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน
ไทย โดยทรงรับโรงเรียนหลายแห่งไว้ในพระราชูปถัมภ์ เนื่องจากทรงตระหนักว่า การศึกษาจะสามารถพัฒนาเยาวชน ซึ่ง
เป็นก าลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ทรงมีพระราชด าริด้านการส่งเสริมการศึกษา ได้แก่ “โครงการ
ทุนการศึกษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก
และเยาวชนนอกจากนี้ พระองค์ยังทรงห่วงใยและทรงค านึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นส าคัญ และพระองค์มี
พระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะท าให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ท่ีจะ
สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและแนวพระราชด าริต่าง ๆ ในการบ าบัดทุกข์และบ ารุง
สุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับ
หน่วยราชการต่าง ๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพ้ืนที่ต่าง ๆเพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ าท่วมในเขตชุมชน ปัญหาการจราจร และอ่ืน ๆ เพ่ือสืบ
สานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ที่ทรงห่วงใยปัญหาน้ าท่วมและ
ปัญหาการจราจรในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดโครงการจิต
อาสา“เราท าความดี ด้วยหัวใจ” ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเพ่ือเป็น
แบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพที่ดีขึ้นดังนั้น โครงการจิตอาสา “เราท าความ
ดี ด้วยหัวใจ” โครงการในพระราชด าริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ปลุกจิตส านึกในการท าความดี ปลูกฝังให้คนทุกเพศทุกวัย 
ได้ตื่นตัวในการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ 

 
 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
ให้ผู้เรียนท าเครื่องหมาย X หน้าข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

1.พระเมสสิยาห์ (Messiah) ค าว่า “เมสสิยาห์” เป็นค าที่มาจากภาษาอะไร 
ก. บาลี 
ข. เขมร 
ค. กรีก 
ง. ฮีบรู 

2. ข้อใดคือหนังสือที่สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงพระราชนิพนธ์หนังสือทางพุทธศาสนาที่ว่าด้วย 
วิธีท ากรรมฐาน 

ก. ลักษณะบุญ 
ข. ตะวันส่องหล้า 
ค. พุทธธรรม 
ง. ศีล 5 

3. ขั้นตอนทางประวัติศาสตร์มีก่ีขั้นตอนอะไรบ้าง 
ก. 3 ขั้นตอนการก าหนดหัวเรื่องการรวบรวมหลักฐานการตีความหลักฐาน 
ข. 4 ขั้นตอนการก าหนดหัวเรื่องการรวบรวมหลักฐานการประเมินคุณค่าของหลักฐาน 
การเรียบเรียงหรือการน าเสนอ 
ค. 5 ขั้นตอนการก าหนดหัวเรื่องการรวบรวมหลักฐานการประเมินคุณค่าของหลักฐาน 
การวิเคราะห์ข้อมูลการเรียบเรียงหรือการน าเสนอ 
ง. 6 ขั้นตอนการก าหนดหัวเรื่องการรวบรวมหลักฐานการตีความหลักฐานการวิเคราะห์ข้อมูล 
การเรียบเรียงหรือการน าเสนอการประเมินคุณค่าของหลักฐาน 

4. ขั้นตอนสุดท้ายของวิธีการทางประวัติศาสตร์คือข้อใด 
ก. การตีความหลักฐาน 
ข. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ค. การประเมินคุณค่าของหลักฐาน 
ง. การเรียบเรียงหรือการน าเสนอขั้นตอน 

5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก. หลักฐานที่เป็นวัตถุคือหลักฐานที่มนุษย์แต่ละยุคแต่ละสมัยได้สร้างข้ึน 
ข. หลักฐานชั้นต้นคือหลักฐานที่เกิดข้ึนในสมัยนั้นจริงๆโดยบันทึกเก่ียวกับเหตุการณ์โดยตรง 
ค. หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรคือหลักฐานที่เป็นตัวหนังสือโดยมนุษย์ได้ทิ้งร่องรอยขีดเขียน 
เป็นตัวหนังสือประเภทต่างๆ 
ง. หลักฐานชั้นรองคือหลักฐานที่มีการบันทึกของผู้ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์โดยตรงเป็นหลักฐาน 
ที่ส าคัญและน่าเชื่อถือมากท่ีสุด 

6. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีลักษณะเป็นบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ 



เรียกว่าอะไร 
ก. จารึก 
ข. พงศาวดาร 
ค. เอกสารทางราชการ 
ง. บันทึกของชาวต่างชาติ 

7. พระมหากษัตริย์พระองค์ใดทรงเชี่ยวชาญงานด้านวรรณกรรมและบทละครที่ท าให้ยุคสมัยนั้น 
ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดี 

ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
ข. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
ค. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ง. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

8. พระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่ได้รับการยกย่องเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 
ก. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ข. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ง. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

9. โรงพยาบาลแห่งแรกโปรดเกล้าฯให้ก่อตั้งขึ้นในรัชสมัยใด 
ก. รัชกาลที ่2 
ข. รัชกาลที ่3 
ค. รัชกาลที ่4 
ง. รัชกาลที ่5 

10. “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” 
พระปฐมบรมราชโองการแก่ประชาชนชาวไทยเป็นของพระมหากษัตริย์ในข้อใด 

ก. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ข. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร 
ค. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) 
ง. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

11. รัชสมัยใดที่มีการเปลี่ยนธงชาติไทยซึ่งมีรูปช้างเดิมให้เป็น “ธงไตรรงค์” 
ก. รัชกาลที ่4 
ข. รัชกาลที ่5 
ค. รัชกาลที ่6 
ง. รัชกาลที ่7 

12. บุคคลในข้อใดได้รับการยกย่องเป็นบิดาทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ไทย 
ก. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ 



ข. ศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธนราชบัณฑิต 
ค. สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ง. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ 

13. รัชกาลใดมิได้จัดเป็นยุคทองของการกวีและวรรณคดี 
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
ข. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ค. พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ 
ง. พระนารายณ์มหาราช 

14. วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ที่ได้รับความนิยมมากคือประเภทใด 
ก. บทละครร า 
ข. บทละครเต้น 
ค. บทละครความเศร้าโศก 
ง. บทละครพูดและบทละครร้อง 

15. สถาปัตยกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์คือข้อใด 
ก. เจดีย์ทรงดอกบัวตูม 
ข. วัดพุทไธสวรรย์ 
ค. พระราชวังดุสิต 
ง. วัดราชบูรณะ 

16. ข้อใดคือการอนุรักษ์มรดกไทยที่ดีที่สุด 
ก. เรียนรู้ภูมิปัญญาจากคนรุ่นเก่า 
ข. ส่งเสริมการซื้อสินค้าท่ีเกิดจากภูมิปัญญาไทย 
ค. ยกย่องผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย 
ง. ใช้พืชสมุนไพรเป็นส่วนประกอบหลักในการประกอบอาหาร 

17. การแผ่ขยายอิทธิพลของชาวต่างชาติในยุครัตนโกสินทร์ประเพณีและความเชื่อใดมีที่มาจาก 
ประเทศอินเดีย 

ก. ประเพณีปอยส่างลอง 
ข. ประเพณีสงกรานต์ 
ค. การนับถอืเจ้า 
ง. ระบ ารองเง็ง 
 
 

18. การก าหนดลักษณะส าคัญในการสถาปนาอาณาจักรไทยมีปัจจัยในข้อใด 
ก. ความเข้มแข็งของพระมหากษัตริย์และประชาชน 
ข. ความเจริญก้าวหน้าทางประเพณีและวัฒนธรรม 



ค. สภาพทางภูมิศาสตร์ 
ง. ลักษณะทางเศรษฐกิจการเงินการคลัง 

19. หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475 ประเทศไทยจัดการปกครองคล้ายกับ 
ประเทศอังกฤษคือสาเหตุในข้อใด 

ก. ระบบขุนนางของประเทศอังกฤษกับประเทศไทยมีลักษณะใกล้เคียงกัน 
ข. รัฐบาลประเทศอังกฤษมีเอกภาพและเสถียรภาพสูง 
ค. มีสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกัน 
ง. กลุ่มผู้น าในการเปลี่ยนแปลงการปกครองส าเร็จการศึกษามาจากประเทศอังกฤษ 

20. ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ทรงใช้นโยบายข้อใด 
ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ า 

ก. การส่งเสริมให้ใช้สินค้าไทย 
ข. การปลดข้าราชการออก 
ค. การขอกู้เงินต่างประเทศ 
ง. การลดค่าเงินของไทย 

 
เฉลย 
1 ง 2 ก 3 ค 4ข 5 ค 6 ก 7ข 8 ง 9 ข 10 ค 
11 ค 12 ก 13 ค 14 ง 15 ค 16 ค  17 ค 18 ข  19 ก 20 ค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่ม.......................................................... 
------------------------------------------------------------------------ 

นักศึกษาท้ังหมด..................คน    เข้าเรียน........................คน    ขาดเรียน...........................คน 
1. ผลการจัดการเรียนการสอน 

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

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

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

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