คู่มืออบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สานักงาน กศน. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คานา
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาถือเป็นนโยบายสาคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒ นาประเทศ โดยใช้ห ลั กสู ต รการศึ ก ษานอกระบบระดั บการศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551
ซึ่งใช้เป็ น หลั กเกณฑ์ และวิธี การจั ดการศึกษานอกโรงเรี ยน ที่เป็ นไปตามหลั กการและปรัช ญาการศึกษา
นอกโรงเรี ย น สอดคล้ องกับ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั ง คมแห่ งชาติ ตลอดจนพระราชบัญญัติ การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ดังนั้น
เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานภาคี เ ครื อ ข่ า ย โดยเฉพาะกลุ่ ม เป้ า หมาย ครู ก ารศึ ก ษานอกโรงเรี ย นในหน่ ว ยทหาร
สามารถดาเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความชัดเจนในการปฏิบัติ
สานักงาน กศน. จึงได้จัดทาคู่มือ “อบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร ตามหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551” ฉบับนี้ขึ้น เนื้อหาของคู่มือประกอบด้วยหลักการทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่นามาปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตการทางาน
รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การเทียบโอน
ความรู้ ส าหรั บ กลุ่ มเป้ าหมายเฉพาะ (ทหารกองประจาการ) สื่ อการเรียนรู้ในสั งคมดิ จิทั ล การเขี ยนแผน
การจัดการเรียนรู้ นอกจากนั้น ยังได้รวบรวมเอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน ในขั้นตอนต่าง ๆ
กฎกระทรวง ระเบี ย บ คาสั่ ง ประกาศ และหนังสื อสั่ งการไว้ในภาคผนวก เพื่อความสะดวกในการศึกษา
รายละเอียดอีกด้วย
ส านั ก งาน กศน. หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า คู่ มื อ “อบรมครู ก ารศึ ก ษานอกโรเรี ย นในหน่ ว ยทหาร
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551” จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร
ครูประจากลุ่มทหาร และผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะผู้จัดทาและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนในการจัดทาคู่มือเล่มนี้เป็นอย่างยิ่ง

สานักงาน กศน.
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คาชี้แจงการใช้คู่มือ การอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร
คู่ มื อ การอบรมครู ก ารศึ ก ษานอกโรงเรี ย นในหน่ ว ยทหาร ตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการอบรมครูการศึกษา
นอกโรงเรียนในหน่วยทหารให้เกิดแนวคิด และเรียนรู้กระบวนการทางานที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ การพัฒนา
ครูและผู้ปฏิบัติงาน ในการจัดการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ทักษะชีวิต เป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเป้าหมายที่เป็นทหาร
กองประจาการ และเตรียมความพร้อมสาหรับการปรับตัวให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง โดยได้รวบรวมสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ ได้แก่ ใบกิจกรรม ใบความรู้ และเอกสารที่ใช้ประกอบ
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน. ไว้ทั้งหมด
เนื้อหาในคู่มือ “การอบรมครูการศึกษานอกโรเรียน ในหน่วยทหาร ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551”
ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จานวน 5 แผน ดังนี้
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง หลักการทรงงานของรัชกาลที่ 9 สู่การปฏิบัติ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สื่อการเรียนรู้ในสังคมดิจิทัล
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
รายละเอียดแผนการจัดการเรียนรู้
ที่
ชื่อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1 หลักการทรงงานของรัชกาลที่ 9 สู่การปฏิบัติ
2 การแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
3 สื่อการเรียนรู้ในสังคมดิจิทัล
4 การเทียบโอนผลการเรียน
5 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

จานวนเวลาที่ใช้ (ชั่วโมง)
1
5

8
3
13

2

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
ทหารกองประจาการที่ทาหน้าที่ครูประจากลุ่ม ในการจัดการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร
สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1. วิดีทัศน์เรื่อง หลักการทรงงาน 23 ประการของพ่อ จากเว็บไซต์
https://www.youtube.com/watch?v=t__YFMYjNpY
2. แบบประเมินพฤติกรรม
3. ใบงานที่ 1 เรื่ อง การแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ใ นการจัด การเรีย นรู้ ตามหลั ก สู ต รการศึก ษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4. คลิปวิดีโอเรื่อง การจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
5. PowerPoint เรื่อง การแนะนาสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาตามหลักสูตร และสื่อเสริมอื่น ๆ
6. ใบความรู้ ส าหรั บ วิทยากร เรื่ อง การแนะนาสื่ อการเรียนรู้ที่ส อดคล้ องกับเนื้อหาตามหลั กสู ตร
และสื่อเสริมอื่น ๆ
7. ใบความรู้สาหรับวิทยากร เรื่อง การจัดทาสื่อสาหรับใช้ในกระบวนการเรียนรู้
8. PowerPoint เรื่อง หลักการและแนวทางการส่งเสริมการเทียบโอนผลการเรียน
9. PowerPoint เรื่อง แนวทางการดาเนินงานการเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
10. ใบความรู้ เรื่ อ ง ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ก ารเที ย บโอนผลการเรี ย น และการเที ย บโอนความรู้
และประสบการณ์ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
11. คลิปวิดีโอ เรื่อง การเทียบโอนความรู้ผู้เรียนออกกลางคัน และคลิปวิดีโอการเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์จากการประกอบอาชีพ
12. กระดาษ ฟลิปชาร์ต/กระดาษกาวย่น/ปากกาเคมี
13. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้
14. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล
1. สั ง เกตพฤติ ก รรมการมี ส่ ว นร่ ว ม ได้ แ ก่ ความตั้ ง ใจ ความสนใจในการอบรม การมี ส่ ว นร่ ว ม
ในการทากิจกรรม กระบวนการกลุ่มจากการตอบคาถาม การทากิจกรรมระหว่างการอบรม
2. ผลงานที่ได้จ ากการทากิจ กรรมกลุ่ม ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ และการสาธิตการเขียนแผน
การจัดการเรียนรู้
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3. แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าอบรม
หมายเหตุ
1. ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ปฏิบัติกิจกรรมเตรียมความพร้อม เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความพร้อม
ในการเรียนรู้ โดยใช้เวลาประมาณ 5 - 10 นาที
2. แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ทุ ก แผน วิ ท ยากรจะต้ อ งประเมิ น พฤติ ก รรมการท างานกลุ่ ม
โดยดาเนินการประเมินตามแบบประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง หลักการทรงงานของรัชกาลที่ 9 สู่การปฏิบัติ
จานวน 1 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทรงงานของรัชกาลที่ 9
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมอธิบายแนวทางในการนาหลักการทรงงานของรัชกาลที่ 9 สู่การปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่ของตน
เนื้อหา
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทรงงานของรัชกาลที่ 9
2. แนวทางการนาหลักการทรงงานของรัชกาลที่ 9 สู่การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตน
ขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้
1. วิทยากรทักทายผู้เข้ารับการอบรม และชวนคิดชวนคุยเกี่ยวกับหลักการทรงงานของรัชกาลที่ 9
2. ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมชมวี ดิ ทั ศ น์ เรื่ อ ง หลั ก การทรงงาน 23 ประการของพ่ อ จากเว็ บ ไซต์
https://www.youtube.com/watch?v=t__YFMYjNpY หลั ง จาก นั้ น ให้ อ าสาสมั ค ร จ านว น 2 คน
ตอบคาถามในประเด็น “ท่านมีแนวทางในการนาหลักการทรงงานของรัชกาลที่ 9 สู่การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของตนอย่างไร”
3. ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
การวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมจากความสนใจ ความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้ารับการอบรม
2. สังเกตจากความร่วมมือในการทากิจกรรม การซักถาม เพื่อทาความเข้าใจในประเด็นที่เป็นข้อสงสัยต่าง ๆ
การทาบทบาทหน้าที่ของผู้เข้ารับการอบรมในการเข้าร่วมกิจกรรม
สื่อการเรียนรู้
1. วิดีทัศน์เรื่อง “หลักการทรงงาน 23 ประการของพ่อ” จากเว็บไซต์
https://www.youtube.com/watch?v=t__YFMYjNpY
2. แบบประเมินพฤติกรรม
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
จานวน 5 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนาเสนอเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็นความสาคัญของการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เนื้อหา
1. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. การนาเสนอเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
3. สรุปการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้
1. วิทยากรทักทายผู้เข้ารับการอบรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปใช้ในการจัดการศึกษา โดยแบ่งผู้เข้ารับ
การอบรมออกเป็น 6 กลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มสรุปประเด็นที่แลกเปลี่ยนเป็นแผนผังความคิด ใช้เวลาทากิจกรรมกลุ่ม
จานวน 1 ชั่วโมง ให้ตอบคาถามตามใบงานที่ 1 เรื่อง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการการเรียนรู้
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลังจากนั้นให้แต่ละกลุ่ม ส่งผู้แทน
ออกมานาเสนอต่อกลุ่มใหญ่ โดยให้นาเสนอกลุ่มละ 20 นาที
2. วิทยากรและผู้รับการอบรมสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
3. วิทยากรบรรยายสรุปเนื้อหาการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสู ตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้น พื้น ฐาน พุท ธศัก ราช 2551 โดยใช้คลิปวิดีโอ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4. ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
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การวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมจากความสนใจ ความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้ารับการอบรม
2. สังเกตจากความร่วมมือในการทากิจกรรม การซักถาม เพื่อทาความเข้าใจในประเด็นที่เป็นข้อสงสัย
ต่าง ๆ การทาบทบาทหน้าที่ของผู้เข้ารับการอบรมในการเข้าร่วมกิจกรรม
สื่อการเรียนรู้
1. ใบงานที่ 1 เรื่อง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. คลิปวิดีโอเรื่อง การจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง สื่อการเรียนรู้ในสังคมดิจิทัล
จานวน 8 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมอธิบายช่องทางการเข้าถึงสื่อ กศน.
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดทาสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาตามหลักสูตร
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็นความสาคัญของการใช้สื่อประกอบการเรียนรู้
เนื้อหา
1. แนะนาสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาตามหลักสูตรและสื่อเสริมอื่น ๆ
1.1 สื่อสิ่งพิมพ์
1.1.1 หนั งสื อเรี ย นรายวิ ช าบั งคั บระดั บประถมศึ กษา มั ธ ยมศึ กษาตอนต้ น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย(ระดับละ 14 รายวิชา)
1.1.2 เอกสารสรุ ปเนื้ อหาที่ ต้ องรู้ ระดั บประถมศึ กษา มั ธ ยมศึ กษาตอนต้ น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ระดับละ 14 รายวิชา)
1.1.3 ชุด วิ ช ารายวิ ช าเลื อ กบั ง คั บ 4 รายวิช า ระดับ ประถมศึ ก ษา มัธ ยมศึ ก ษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ระดับละ 4 รายวิชา)
1.1.4 สื่อเสริมอื่น ๆ ได้แก่ ชุดภัยพิบัติ ชุดภาษาอาเซียนในชีวิตประจาวัน/อาชีพ ฯลฯ
1.2 สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล
1.2.1 หนังสือเรียน PDF file ที่บรรจุเนื้อหาสาคัญ
1.2.2 คลิปวิดีโอ (Clip Video) ที่สานักงาน กศน. ได้เผยแพร่บน YouTube
2. ช่องทางการเข้าถึงและใช้สื่อ กศน.
2.1 เว็บไซต์
2.1.1 nfe.go.th/pattana
2.1.2 (Clip Video) ทีส่ านักงาน กศน. เผยแพร่บน YouTube
2.2 คิวอาร์โค้ต (QR code)
2.2.1 การใช้ คิ ว อาร์ โ ค้ ต ในการศึ ก ษาเนื้ อ หาส าคั ญ ที่ บ รรจุ อ ยู่ ใ นหนั ง สื อ เรี ย น
ในรูปแบบ PDF file
2.2.2 การสาธิตและฝึกวิธีการใช้คิวอาร์โค้ตในการศึกษาเนื้ อหาสาคัญที่บรรจุอยู่ใน
หนังสือเรียนในรูปแบบ PDF file
2.3 แอพพลิเคชั่น (Application) ชื่อ Nfe brief เป็นช่องทางเข้าสู่หนังสือเรียนด้วยสมาร์ทโฟน
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3. การจัดทาสื่อสาหรับใช้ในกระบวนการเรียนรู้
3.1 วิธีการดาวน์โหลด Clip Video บนยูทูปอย่างง่าย ๆ
3.2 จัดทาคิวอาร์โค้ต เพื่อลิงค์ไปยังคลิปวิดีโอ/เว็บไซต์ ฯลฯ
ขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้
1. วิทยากรทักทายผู้เข้ารับการอบรม และแนะนาสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาตามหลักสูตร
และสื่อเสริมอื่น ๆ โดยนาเสนอในรูปแบบ PowerPoint เรื่อง สื่อการเรียนรู้ในสังคมดิจิทัล และสื่อเสริมอื่น ๆ
ตามใบความรู้สาหรั บวิทยากร เรื่อง การแนะนาสื่อการเรียนรู้ที่ สอดคล้องกับเนื้อหาตามหลักสูตร และสื่ อ
เสริมอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดเรื่องในหัวข้อดังนี้
1.1 สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่
1.1.1 หนังสือเรียนรายวิชาบังคับระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ระดับละ 14 รายวิชา)
1.1.2 เอกสารสรุ ป เนื้ อ หาที่ ต้ อ งรู้ ร ะดั บ ประถมศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ระดับละ 14 รายวิชา)
1.1.3 ชุดวิชารายวิชาเลือกบังคับ 4 รายวิชา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ระดับละ 4 รายวิชา)
1.1.4 สื่อเสริมอื่น ๆ ได้แก่ ชุดภัยพิบัติ ชุดภาษาอาเซียนในชีวิตประจาวัน/อาชีพ ฯลฯ
1.2 สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล
1.2.1 หนังสือเรียน PDF file ที่บรรจุเนื้อหาสาคัญ
1.2.2 คลิปวิดีโอ (Clip Video) ที่สานักงาน กศน. ได้เผยแพร่บน YouTube
2. วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องช่องทางการเข้าถึงและใช้สื่อ กศน. โดยการสาธิต และให้ผู้เข้า
รั บ การอบรมฝึ ก ปฏิ บั ติ ตามใบความรู้ ส าหรั บ วิ ท ยากร เรื่ อ ง ช่ อ งทางการเข้ า ถึ ง และใช้ สื่ อ กศ น.
ซึ่งมีรายละเอียด เรื่องในหัวข้อดังนี้
2.1 เว็บไซต์
2.1.1 การเข้าเว็บไซต์ nfe.go.th/pattana เพื่อค้นหาสื่อหนังสือเรียน หรือสื่ออื่น ๆ
2.1.2 วิธีการดาวน์โหลด Clip Video บน YouTube สาหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้
2.2 คิวอาร์โค้ต (QR code)
2.2.1 การใช้คิวอาร์โค้ตในการศึกษาเนื้อหา และการเข้าถึง Clip Video ที่บรรจุอยู่ใน
หนังสือเรียนในรูปแบบ PDF file
2.2.2 การสาธิ ต และฝึ ก วิ ธี ก ารใช้ คิ ว อาร์ โ ค้ ต ในการศึ ก ษาเนื้ อ หาส าคั ญ ที่ บ รรจุ
อยู่ในหนังสือเรียนในรูปแบบ PDF file
2.3 แอพพลิเคชั่น (Application) ชื่อ Nfe brief เป็นช่องทางเข้าสู่หนังสือเรียนด้วยสมาร์ทโฟน
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3. วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง การจัดทาสื่อสาหรับใช้ในกระบวนการเรียนรู้ ตามใบความรู้
สาหรับ วิทยากร เรื่อง การจัดทาสื่ อสาหรั บใช้ในกระบวนการเรียนรู้ โดยให้ ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติ
และสาธิตในเรื่อง วิธีการดาวน์โหลด YouTube อย่างง่าย ๆ และการจัดทาคิวอาร์โค้ต เพื่อเป็นช่องทางเข้าสู่คลิป
วิดีโอ/เว็บไซต์ ฯลฯ
4. ให้ ผู้เข้ารั บการอบรม จานวน 2 – 3 คน ที่สมัครใจเป็นตัวแทนตอบคาถามในประเด็น ท่านจะ
นาความรู้เรื่อง สื่อการเรียนรู้ในสังคมดิจิทัล ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้สาหรับกลุ่ มเป้าหมาย
ทหารกองประจาการอย่างไร
5. ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
การวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมจากความสนใจ ความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้ารับการอบรม
2. สังเกตจากความร่วมมือในการทากิจกรรม การซักถามเพื่อทาความเข้าใจในประเด็นที่เป็นข้อสงสัยต่าง ๆ
การทาบทบาทหน้าที่ของผู้เข้ารับการอบรมในการเข้าร่วมกิจกรรม
3. ชิ้นงาน/ผลงาน
สื่อการเรียนรู้
1. PowerPoint เรื่อง สื่อการเรียนรู้ในสังคมดิจิทัล
2. ใบความรู้สาหรับวิทยากร เรื่อง สื่อการเรียนรู้ในสังคมดิจิทัล
3. ใบความรู้สาหรับวิทยากร เรื่อง การจัดทาสื่อสาหรับใช้ในกระบวนการเรียนรู้

10

สื่อการเรียนรู้ในสังคมดิจิทัล
สื่อการเรียนของ กศน.ในอดีต
การเรียนการสอนหรือการให้ความรู้ของ กศน. ในยุค 30 ปีที่แล้วเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบ
ส่งเสริมให้คนอ่านออกเขียนได้ คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น การใช้สื่อจึงเน้นการใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก เช่น
หนังสือเรียนภาษาไทย หนังสือเรียนอาชีพ หนังสือพิมพ์ฝาผนัง (เป็นแผ่นกระดาษที่มีขนาดใหญ่คล้ายโปสเตอร์
ปิดตามที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้าน) แผ่นพับ แผ่นปลิวส่วนสื่อบันเทิงก็จะมีหน่วยงานของสานักงาน กศน.
นาภาพยนตร์ (หนังกลางแปลง) ไปฉายในชุมชน ให้ความรู้กับประชาชน สื่อการเรียนการสอนของสานักงาน กศน.
ได้มีการพัฒนาการมาตามยุคสมัย จนถึงปัจจุบันนี้การสื่อสาร และการรับสื่อมีการเปลี่ยนแปลง มีสื่อให้เรียนรู้
มากมายและช่องทางการเข้าถึงสื่อสะดวก และรวดเร็วขึ้น
การเรียนการสอน กศน. ในปัจจุบัน
ในปัจจุบันสานักงาน กศน. มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เน้นให้ผู้เรียนที่พลาดโอกาสได้ศึกษาจนจบ มัธยมศึกษาตอนปลาย มีการเรียน
การสอน 3 ระดับ คือ
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การเรียนการสอนหรือการให้ความรู้ของสานักงาน กศน. ในปัจจุบัน เน้นการใช้สื่อที่หลากหลายมากขึ้น
แต่ยังคงเน้นในสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก เช่น หนังสือเรียนรายวิชาบังคับ/รายวิชาเลือกบังคับ
ประเภทของสื่อการเรียนการสอนของสานักงาน กศน.
สื่อการเรียนการสอนสานักงาน กศน. ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้เป็นสื่อที่ทันสมัย และหลากหลาย
มากขึ้น สามารถจัดหามาใช้ได้ในการเรียนการสอนแบ่งประเภทได้ ดังนี้
1. สื่อสิ่งพิมพ์ คือสื่ อที่ใช้ในการเรี ยนการสอนตามหลั กสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.1 สื่อหนังสือเรียนรายวิชาบังคับ
หนั ง สื อ เรี ย นรายวิ ช าบั ง คั บ มี ทั้ ง หมด 14 รายวิ ช า 3 ระดั บ การศึ ก ษา แบ่ ง การเรี ย นรู้
ตามสาระการเรียนรู้ ดังนี้
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สื่อ หนังสือเรียน รายวิชาบังคับ
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้/รายวิชา
สาระทักษะการเรียนรู้
1. ทักษะการเรียนรู้
2. ทักษะการเรียนรู้
3. ทักษะการเรียนรู้
สาระความรู้พนื้ ฐาน
4. คณิตศาสตร์
5. คณิตศาสตร์
6. คณิตศาสตร์
7. ภาษาไทย
8. ภาษาไทย
9. ภาษาไทย
10. วิทยาศาสตร์
11. วิทยาศาสตร์
12. วิทยาศาสตร์
13. อังกฤษ
14. อังกฤษ
15. อังกฤษ
สาระการประกอบอาชีพ
16. ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ
17. ช่องทางการพัฒนาอาชีพ
18. ช่องทางการขยายอาชีพ
19. ทักษะการประกอบอาชีพ
20. ทักษะการพัฒนาอาชีพ
21. ทักษะการขยายอาชีพ
22. พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน
23. พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

รหัสวิชา

ระดับการศึกษา

ทร11001
ทร21001
ทร31001

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

พค11001
พค21001
พค31001
พท11001
พท21001
พท31001
พว11001
พว21001
พว31001
พต11001
พต21001
พต 31001

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

อช11001
อช21001
อช31001
อช11002
อช21002
อช31002
อช11003
อช21003

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
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สาระการเรียนรู้/รายวิชา
24. พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
สาระทักษะการดาเนินชีวิต
25. เศรษฐกิจพอเพียง
26. เศรษฐกิจพอเพียง
27. เศรษฐกิจพอเพียง
28. สุขศึกษา พลศึกษา
29. สุขศึกษา พลศึกษา
30. สุขศึกษา พลศึกษา
31. ศิลปศึกษา
32. ศิลปศึกษา
33. ศิลปศึกษา
สาระการพัฒนาสังคม
34. สังคมศึกษา
35. สังคมศึกษา
36. สังคมศึกษา
37. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
38. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
39. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
40. พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
41. พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
42. พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

รหัสวิชา
อช31003

ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ทช11001
ทช21001
ทช31001
ทช11002
ทช21002
ทช31002
ทช11003
ทช21003
ทช31003

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

สค11001
สค21001
สค31001
สค11002
สค21002
สค31002
สค11003
สค21003
สค31003

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

1.2 เอกสารสรุปเนื้อหาที่ต้องรู้
เป็ นหนังสือเรี ยน กศน. ที่มีเนื้อหาตรงกับหลั กสู ตรเช่นเดียวกับหนังสือเรียนรายวิชาบังคับ
42 รายวิชา แต่ได้นามาสรุปเนื้อหาที่ต้องรู้ให้กระชับขึ้น ง่ายต่อการเรียนรู้และในบางวิชาจะมี QR code
เข้าชม Clip Video ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับบทเรียน มีรายละเอียดดังนี้
สาระการเรียนรู้/รายวิชา
รหัสวิชา
ระดับการศึกษา
สาระทักษะการเรียนรู้
1. ทักษะการเรียนรู้
ทร11001
ประถมศึกษา
2. ทักษะการเรียนรู้
ทร21001
มัธยมศึกษาตอนต้น
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สาระการเรียนรู้/รายวิชา
3. ทักษะการเรียนรู้
สาระความรู้พื้นฐาน
4. คณิตศาสตร์ (มี QR Code)
5. คณิตศาสตร์ (มี QR Code)
6. คณิตศาสตร์ (มี QR Code)
7. ภาษาไทย (มี QR Code)
8. ภาษาไทย (มี QR Code)
9. ภาษาไทย (มี QR Code)
10. วิทยาศาสตร์ (มี QR Code)
11. วิทยาศาสตร์ (มี QR Code)
12. วิทยาศาสตร์ (มี QR Code)
13. อังกฤษ (มี QR Code)
14. อังกฤษ (มี QR Code)
15. อังกฤษ (มี QR Code)
สาระการประกอบอาชีพ
16. ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ
17. ช่องทางการพัฒนาอาชีพ
18. ช่องทางการขยายอาชีพ
19. ทักษะการประกอบอาชีพ
20. ทักษะการพัฒนาอาชีพ
21. ทักษะการขยายอาชีพ
22. พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน
23. พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
24. พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
สาระทักษะการดาเนินชีวิต
25. เศรษฐกิจพอเพียง
26. เศรษฐกิจพอเพียง
27. เศรษฐกิจพอเพียง
28. สุขศึกษา พลศึกษา
29. สุขศึกษา พลศึกษา

รหัสวิชา
ทร31001

ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย

พค11001
พค21001
พค31001
พท11001
พท21001
พท31001
พว11001
พว21001
พว31001
พต11001
พต21001
พต 31001

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

อช11001
อช21001
อช31001
อช11002
อช21002
อช31002
อช11003
อช21003
อช31003

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ทช11001
ทช21001
ทช31001
ทช11002
ทช21002

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
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สาระการเรียนรู้/รายวิชา
30. สุขศึกษา พลศึกษา
31. ศิลปศึกษา
32. ศิลปศึกษา
33. ศิลปศึกษา
สาระการพัฒนาสังคม
34. สังคมศึกษา
35. สังคมศึกษา
36. สังคมศึกษา
37. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
38. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
39. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
40. พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
41. พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
42. พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

รหัสวิชา
ทช31002
ทช11003
ทช21003
ทช31003

ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

สค11001
สค21001
สค31001
สค11002
สค21002
สค31002
สค11003
สค21003
สค31003

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

1.3 ชุดวิชาเลือกบังคับ
หนังสือเรียนรายวิชาเลือกบังคับ มีทั้ งหมด 4 รายวิชา 3 ระดับ ในแต่ละวิชา จะมีสมุดบันทึก
กิจกรรมการเรียนรู้ คู่กันเพื่อใช้ทาแบบฝึกหัด
ชุดวิชาเลือกบังคับ 4 รายวิชา หลักสูตร 2551
สาระการเรียนรู้/รายวิชา
รหัสวิชา
ระดับการศึกษา
1. การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน 1
พว12010
ประถมศึกษา
2. การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน 2
พว22002
มัธยมศึกษาตอนต้น
3. การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน 3
พว32023
มัธยมศึกษาตอนปลาย
4. สมุดบั น ทึก กิจ กรรมการใช้พลั ง งานไฟฟ้ า
พว12010
ประถมศึกษา
ในชีวิตประจาวัน 1
5. สมุดบั น ทึก กิจ กรรมการใช้พลั ง งานไฟฟ้ า
พว22002
มัธยมศึกษาตอนต้น
ในชีวิตประจาวัน 2
6. สมุดบั น ทึก กิจ กรรมการใช้พลั ง งานไฟฟ้ า
พว32023
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ในชีวิตประจาวัน 3
7. การเงินเพื่อชีวิต 1
สค12021
ประถมศึกษา
8. การเงินเพื่อชีวิต 2
สค22016
มัธยมศึกษาตอนต้น
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สาระการเรียนรู้/รายวิชา
9. การเงินเพื่อชีวิต 3
10. สมุดบันทึกกิจกรรมการเงินเพื่อชีวิต 1
11. สมุดบันทึกกิจกรรมการเงินเพื่อชีวิต 2
12. สมุดบันทึกกิจกรรมการเงินเพื่อชีวิต 3
13. การเรียนรู้สู่ภัยธรรมชาติ 1
14. การเรียนรู้สู่ภัยธรรมชาติ 2
15. การเรียนรู้สู่ภัยธรรมชาติ 3
16. สมุดบันทึกกิจกรรม
การเรียนรู้สู่ภัยธรรมชาติ 1
17. สมุดบันทึกกิจกรรม
การเรียนรู้สู่ภัยธรรมชาติ 2
18. สมุดบันทึกกิจกรรม
การเรียนรู้สู่ภัยธรรมชาติ 3
19. วัสดุศาสตร์ 1
20. วัสดุศาสตร์ 2
21. วัสดุศาสตร์ 3
22. สมุดบันทึกกิจกรรมวัสดุศาสตร์ 1
23. สมุดบันทึกกิจกรรมวัสดุศาสตร์ 2
24. สมุดบันทึกกิจกรรมวัสดุศาสตร์ 3

รหัสวิชา
สค32029
สค12021
สค22016
สค32029
สค12022
สค22019
สค32032
สค12022

ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษา

สค22019

มัธยมศึกษาตอนต้น

สค32032

มัธยมศึกษาตอนปลาย

พว12011
พว22003
พว32024
พว12011
พว22003
พว32024

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

หนังสือเรียนโครงการ English Program
หลักสูตร กศน. 2551
ระดับประถมศึกษา แบ่งเป็น รายวิชาบังคับ 14 วิชา/รายวิชาเลือก 7 วิชา
ชื่อภาษาไทย
รายวิชา
รายวิชาบังคับ
1. ทักษะการเรียนรู้
2. ภาษาไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ
รหัส

Subject

ทร11001 Learning Skills
พท11001 Thai Language

Code
LS11001
BT11001
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ชื่อภาษาไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ

รายวิชา
3. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
4. เศรษฐกิจพอเพียง
5. คณิตศาสตร์
6. ช่องทางเข้าสู่อาชีพ

รหัส
พต11001
ทช11001
พค11001
อช11001

7. สุขศึกษา พลศึกษา

ทช11002

8. การพัฒนาตนเอง สังคม ชุมชน

สค11003

9. วิทยาศาสตร์
10. ทักษะการประกอบอาชีพ

พว11001
อช11002

11. ศิลปศึกษา
12. สังคมศึกษา
13. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
14. พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน

ทช11003
สค11001
สค11002
อช11003

รายวิชาเลือก
1. คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ทช03026

2. ภาษาอังกฤษ อ่าน - เขียนเบื้องต้น

พต12001

3. บัญชีชาวบ้านและบัญชีอย่างง่าย

ทช02018

4. ลีลาศเพื่อสุขภาพ
5. เพศศึกษา
6. ฟัง - พูด 1
7. อ่าน - เขียน 2

ทช02005
ทช02006
พต12010
พต12011

Subject
English in Daily Life
Sufficiency Economy
Mathematics
Channels for
Occupational
Health and Physical
Education
Self and Community
Social Development
Sciences
Occupational
Performance Skills
Art Education
Social Education
Religion and Civics
Occupation
Development for Living

Code
BF11001
WS11001
BM11001
OP11001

Quality life for the
elderly
Basic English Reading Writing
Easy Accounting and
Local Accounting
Healthy Dancing
Sex Education
Listening - Speaking 1
Reading - Writing 2

WS03026

WS11002
SD11003
BS11001
OP11002
WS11003
SD11001
SD11002
OP11003

BF12001
WS02018
WS02005
WS02006
BF12010
BF12011
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หนังสือเรียนโครงการ English Program
หลักสูตร กศน. 2551
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แบ่งเป็น รายวิชาบังคับ 14 วิชา/รายวิชาเลือก 8 วิชา
ชื่อภาษาไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ

รายวิชา
รายวิชาบังคับ
1. ทักษะการเรียนรู้
2. ภาษาไทย
3. ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
4. เศรษฐกิจพอเพียง
5. คณิตศาสตร์
6. ช่องทางการพัฒนาอาชีพ

รหัส
ทร21001
พท21001
พต21001
ทช21001
พค21001
อช21001

7. สุขศึกษา พลศึกษา
8. การพัฒนาตนเอง สังคม ชุมชน

ทช21002
สค21003

9. วิทยาศาสตร์
10. ทักษะการพัฒนาอาชีพ

พว21001
อช21002

11. ศิลปศึกษา
12. สังคมศึกษา
13. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
14. พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

ทช21003
สค21001
สค21002
อช21003

Subject
Learning Skills
Thai Language
English in Daily Life
Sufficiency Economy
Mathematics
Channels for Occupational
Development
Health and Physical Education
Self and Community Social
Development
Sciences
Occupational Development
Skills
Art Education Total
Social Education
Religion and Civics
Strengthening Occupational
Development

Code
LS21001
BT21001
BF21001
WS21001
BM21001
OP21001
WS21002
SD21003
BS21001
OP21002
WS21003
SD21001
SD21002
OP21003
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ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อภาษาไทย
รายวิชา
รายวิชาเลือก
1. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2. Writing 2
3. Reading 1
4. ฟัง - พูด 3
5. อินเตอร์เน็ตกับชีวิตประจาวัน
6. ฟัง - พูด 4
7. อ่าน - เขียน 3
8. ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การเดิ น ทาง
ท่องเที่ยว

รหัส
อช22006
ทช23006
พต23005
พต22012
อช22007
พต20013
พต22014
พต22011

Subject
Introduction to Computer
Writing 2
Reading 1
Listening - Speaking 3
Internet in Daily Life
Listening - Speaking 4
Reading - Writing 3
English for Travel and
Tourism

Code
OP22006
WS23006
BF23005
BF22012
OP22007
BF20013
BF22014
BF22011

หนังสือเรียนโครงการ English Program
หลักสูตร กศน. 2551
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งเป็น รายวิชาบังคับ 14 วิชา/รายวิชาเลือก 14 วิชา
ชื่อภาษาไทย
รายวิชา
รายวิชาบังคับ
1. ทักษะการเรียนรู้
2. ภาษาไทย
3. ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
4. เศรษฐกิจพอเพียง
5. คณิตศาสตร์
6. ช่องทางการขยายอาชีพ
7. สุขศึกษา พลศึกษา
8. การพัฒนาตนเอง สังคม ชุมชน
9. วิทยาศาสตร์

ชื่อภาษาอังกฤษ
รหัส
ทร31001
พท31001
พต31001
ทช31001
พค31001
อช31001
ทช31002
สค31003

Subject

Learning Skills
Thai Language
English in Daily Life
Sufficiency Economy
Mathematics
Channels for Occupational
Health and Physical Education
Self and Community Social
Development
พว31001 Sciences

Code
LS31001
BT31001
BF31001
WS31001
BM31001
OP31001
WS31002
SD31003
BS31001
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ชื่อภาษาไทย
รายวิชา
10. ทักษะการขยายอาชีพ
11. ศิลปศึกษา
12. สังคมศึกษา
13. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
14. พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
รายวิชาเลือก
1. ขยับกาย สบายชีวี
2. เส้นสร้างสรรค์
3. การประกอบธุรกิจ SMEs
4. English for Survival
5. สังคมศึกษา 1
6. การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
(Ms.Office)
7. English Edutainment
8. อ่าน - เขียน 5
9. ฟัง - พูด 5
10. โลกและดาราศาสตร์
11. Extended Essay
12. การจัดการอาหารเพื่อ
ครอบครัว และชุมชน
13. ฟัง - พูด 6
14. อ่าน - เขียน 6

ชื่อภาษาอังกฤษ
รหัส
อช31002
ทช31003
สค31001
สค31002
อช31003

Subject
Code
Occupational Performance Skills OP31002
Art Education Total
WS31003
Social Education
SD31001
Religion and Civics
SD31002
Sustainable Occupation
OP31003
Development

ทช33019 Moving Body Make Life
Comfortable
ทช33023 Creator Lines : Every can do
อช32008 Managing SMEs
พต33002 English for Survival
สค33004 สังคมศึกษา 1
อช32007 The use of Microsoft Office
Ms.Office
พต33003 English Edutainment
พต32016 Reading -Writing 5
พต32015 Listening - Speaking 5
พว33030 The Earth and Astronomy
Science
พต33005 Extended Essay
ทช32009 Food Management for Family
and Community
พต32071 Listening - Speaking 6
พต32018 Reading-Writing 6

WS33019
WS33023
OP32008
BF33002
SD33004
OP32007
BF33003
BF32016
BF32015
BS33030
BF33005
WS32009
BF32071
BF32018
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รายวิชาเลือก ที่กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้จัดทาขึ้น หลักสูตร 2551
รายวิชา
รหัสวิชา
ระดับ
เอกสารทางวิชาการ
1 การฟัง - พูด 1
พต12010 ประถมศึกษา
26/2557
2. การอ่าน - เขียน 2
พต12011 ประถมศึกษา
23/2557
3. การฟัง - พูด 3
พต22012 มัธยมศึกษาตอนต้น
27/2557
4. การฟัง - พูด 4
พต22013 มัธยมศึกษาตอนต้น
28/2557
5. การอ่าน - เขียน 3
พต22014 มัธยมศึกษาตอนต้น
24/2557
6. การอ่าน - เขียน 4
พต22015 มัธยมศึกษาตอนต้น
34/2557
7. การใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจาวัน อช22007 มัธยมศึกษาตอนต้น
3/2557
8. การฟัง - พูด 5
พต32015 มัธยมศึกษาตอนปลาย
29/2557
9. การฟัง - พูด 6
พต32071 มัธยมศึกษาตอนปลาย
30/2557
10. การอ่าน - เขียน 6
พต32018 มัธยมศึกษาตอนปลาย
25/2557

รายวิชา

เลือกแผนการเรียนเพื่อศึกษาต่อ
หนังสือเรียนรายวิชาเลือก
แผนการเรียนเพื่อการศึกษาต่อ ระดับ ม.ปลาย
รหัสวิชา

1. ภาษาอังกฤษ ฟัง - พูด 5
2. ภาษาอังกฤษ อ่าน - เขียน 6
3. ภาษาอังกฤษ ฟัง - พูด 6
4. หลักไทย
5. ภาษาร้อยกรอง
6. คณิตศาสตร์เพื่อการศึกษาต่อ 1
7. คณิตศาสตร์เพื่อการศึกษาต่อ 2
8. ฟิสิกส์ 1
9. เคมี 1
10. ชีววิทยา 1
11. Extended Essay

พต32015
พต32018
พต32071
พท33015
พท33017
พค33011
พค33012
พว33033
พว33032
พว33031
พต33005

เอกสารทางวิชาการ
29/2557
25/2557
30/2557
สถาบันทางไกล
-
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รายวิชา
1. สร้างสรรค์ภาษาไทยในบทเพลง
2. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสร้างมนุษยสัมพันธ์ 2

รหัสวิชา
พท33019
พท33013

3. ภาษาร้อยกรอง
พท33017
4. ศาสนาหน้าที่พลเมือง 3
สค33009
5. เส้นสร้างสรรค์ - ทุกคนทาได้
ทช33023
6. พืชสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ
ทช33017
7. ขยับกายสบายชีวี
ทช33019
8. เสน่ห์ 3 ช่า
ทช33024
9. ดนตรีไทยในแผ่นดินสยาม
ทช33026
10. ทาบัญชีมีพอใช้ให้พอเพียง
ทช33014
11. เรียนรู้อย่างไทย
ทช33015
12. เลขดัชนี
พค33013
13. ภาษาไทยเสริมทักษะการรับสาร 2
พท33012
14. โลกและดาราศาสตร์
พว33030
15. ความรอบรู้ในการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สค33015
16. การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป (Ms.Office)
อช32007
17. ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง
พต33007
เลือกแผนการเรียนเพื่อการประกอบอาชีพ
หนังสือเรียนรายวิชาเลือก
แผนการเรียนเพื่อการประกอบอาชีพ ระดับ ม.ปลาย
รายวิชา
รหัสวิชา
1. ความรอบรู้ในการเรียนการสอนระดับ ม. ปลาย
สค33015
2. เส้นสร้างสรรค์ - ทุกคนทาได้
ทช33023
3. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสร้างมนุษย์ 2
พท33013
4.การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป (Ms.Office)
อช32007
5. การเพาะเห็ดเพื่อการค้า
อช03288

เอกสารทางวิชาการ
-

เอกสารทางวิชาการ
-
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รายวิชา
6. พืชสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ
7. การปลูกผักปลอดสารพิษ
8. ทักษะการคิด ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
9. การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีมือถือ

รหัสวิชา
ทช33017
อช03357
ทร03011
ทร03039

เอกสารทางวิชาการ
-

หนังสือเสริมความรู้ ชุดต่าง ๆ
สื่อเสริมความรู้ชุด “รู้ทันภัยพิบัติ”
รายวิชา
1. ภัยน้าท่วม
2. แผ่นดินไหว
3. แผ่นดินถล่ม
4. ภัยหมอกควัน
5. ลมพายุ
6. ภัยสึนามิ
7. ร่วมกันป้องกันหมู่บ้านของเราจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
8. รับมือภัยแล้ง
9. หนังสือเสริมความรู้ วิตามินโฟลิก แอซิด (บี9) เรื่องพิการตั้งแต่เกิดป้องกันได้
สื่อเสริมความรู้ภาษาอาเซียน ชุดการสื่อสารในชีวิตประจาวัน (7ภาษา)
รายวิชา
1. ภาษาอังกฤษ
2. ภาษาลาว
3. ภาษาเขมร
4. ภาษามลายูกลาง
5. ภาษาพม่า
6. ภาษาจีน
7. ภาษาเวียดนาม

เอกสารทางวิชาการ
49/2555
50/2555
51/2555
52/2555
53/2555
58/2555
1/2558
เอกสารทางวิชาการ
13/2556
14/2556
15/2556
16/2556
17/2556
18/2556
19/2556
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การจัดหาสื่อเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ของสานักงาน กศน.
หนังสือเรียน
1. หนังสือเรียนในรายวิชาบังคับ และรายวิชาเลือกบังคับ
เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุจุดประสงค์ตามเป้าหมาย การจัดหาสื่อหนังสือเรียน กศน. มีวิธีการ
จัดหาสื่อใน 2 วิธี ดังต่อไปนี้
1.1. จ้างพิมพ์หนังสือเรียนที่เป็นลิขสิทธิ์ของสานักงาน กศน.
การจัดหาหนังสือเรียนในรูปแบบการจ้างพิมพ์หนังสือเรียนที่เป็นลิขสิทธิ์ของสานักงาน กศน.
มีขั้นตอน ดังนี้
1) สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่จะจ้างพิมพ์ ให้ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือเรียนที่เป็นลิขสิทธิ์ของ
สานักงาน กศน. ในวิชาที่ต้องการ เป็นรูปแบบ PDF file ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nfe.go.th/pattana ห้องคลังสื่อ
ซึ่งเป็นหนังสือเรียนที่มีเนื้อหาถูกต้องตามหลักสูตร และเป็นปัจจุบัน
2) สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่จะจ้างพิมพ์ ให้ตรวจสอบราคาอ้างอิง และลักษณะเฉพาะ
ของหนังสือเรียน กฎ ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อใช้ในการจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน โดยตรวจสอบได้จาก
กลุ่มการคลัง สานักงาน กศน.
3) ดาเนินการในการจัดจ้างพิมพ์จนจบกระบวนการ
4) ถ้าผู้ เรี ย นมีจ านวนน้อย หากจ้ างพิมพ์ แล้ ว ไม่ คุ้มค่า ก็ส ามารถนาไฟล์ ห นัง สื อเรีย น
ไปทาสาเนาแทนการจ้างพิมพ์
1.2. หนังสือเรียน กศน. ที่จัดจาหน่ายโดยสานักพิมพ์เอกชน
การเลือกซื้อหนังสือเรียนรู้จัดจาหน่ายโดยสานักพิมพ์เอกชน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1) เป็ นหนั งสื อเรียนที่มีเนื้อหาตรง ตามหลั กสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2) เป็นหนังสือเรียนผ่านการกลั่นกรองคุณภาพจากคณะกรรมการของสานักงาน กศน.
และมีใบอนุญาตให้ใช้หนังสือเรียน กศน. ในสถานศึกษา ออกให้โดยกระทรวงศึกษาธิการ
3) ใบอนุญาตให้ใช้หนังสือเรียน กศน . ในสถานศึกษาออกให้โดยกระทรวงศึกษาธิการ
ตีพิมพ์อยู่บนปกหลังหรือส่วนที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
4) หนังสือเรียนบางวิชาที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น สังคมศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียง ต้องได้รับการแก้ไขเนื้อหาให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
5) สามารถตรวจสอบรายชื่อหนังสือเรียนและสานักพิมพ์ที่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต ได้จาก
เว็บไซต์ www.nfe.go.th/pattana
6) ให้ตรวจสอบราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจากกลุ่มการคลัง สานักงาน กศน.
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2. หนังสือเรียนรายวิชาเลือกเสรี
ในส่วนหนังสือเรียนรายวิชาเลือกเสรี สานักงาน กศน. ให้สถานศึกษาจัดทาขึ้นเองตามวัตถุประสงค์
ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
สื่อดิจิทัล
สื่อดิจิทัล เป็นนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาทดแทนสิ่งที่มีอยู่เดิม เพื่อให้ราคาถูกลง และรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ
เอื้ อ ต่ อ ประโยชน์ ก ารใช้ ส อยที่ ม ากกว่ า เดิ ม และสื่ อ ดิ จิ ทั ล (ตรงกั น ข้ า มกั บ สื่ อ อนาล็ อ ก) หมายถึ ง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทางานโดยใช้รหัสดิจิทัล
องค์ประกอบของสื่อดิจิทัล
องค์ป ระกอบของสื่ อดิจิ ตอลเบื้องต้นจึงน่าจะเป็นอย่างเดียวกั นกับองค์ประกอบเบื้ องต้น
ของมัลติมีเดียด้วย ซึ่งประกอบไปด้วยพื้นฐาน 5 ชนิดได้แก่
1. ข้อความ (Text)
2. เสียง (Audio)
3. ภาพนิ่ง (Still Image)
4. ภาพเคลื่อนไหว (Animation)
5. ภาพวีดีโอ (Video)
สื่อดิจิทัลของ กศน.
สื่อดิจิทัลสาหรับการจัดการเรียนรู้ที่เผยแพร่ในปัจจุบัน มีดังนี้
1. เว็บไซต์ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีการสร้างเว็บไซต์ที่มี
ชื่อว่า www.nfe.go.th/pattana เปิดในห้องคลังสื่อ เป็นเว็บไซต์ที่มีการเผยแพร่หนังสือเรียน และกิจกรรม
ต่าง ๆ ของกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในรูปแบบ Pdf file สามารถเข้าไป
ศึกษา และดาวน์โหลด หนังสือเรียนไฟล์ Pdf file เพื่อไปจ้างพิมพ์ หรือทาสาเนาแจกตามรายชื่อในด้านบน
2. QR code เพื่อนาเข้าสู่บทเรียนในเรื่องต่าง ๆ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย และหน่วยงานในสังกัด สานักงาน กศน. ได้จัดทาช่องทางเข้าสู่เนื้อหาของหนังสือเรียนในรูปแบบ
Clip Video โดยได้จัดทา QR code เพื่อเป็นช่องทางนาเสนอเรื่องต่าง ๆ เป็น Clip Video ช่วยให้เป็นที่น่าสนใจใน
บทเรียน เนื้อหาที่เป็น Clip Video สาหรับเรื่องที่น่าสนใจ จัดทาโดยบุคลากรของสานักงาน กศน. และมีการเผยแพร่
ในช่อง Youtube สามารถเข้าชมได้ โดยใช้ Application Line ที่มีอยู่ในสมาร์ทโฟน สแกน QR code เพื่อเข้าชม
Clip Video ในเรื่องต่าง ๆ ที่สนใจ
3. Application ที่มีชื่อว่า Nfe Brief เป็นช่องทางเข้าสื่อหนังสือเรียนอีกหนึ่งช่องทาง รูปแบบ
เว็บไซต์ที่เผยแพร่ หนังสือเรียนในรูปแบบ เอกสารสรุปเนื้อหาที่ต้องรู้ในรูปแบบ Pdf file เป็นการสรุปเนื้อหา
ในเรื่องต่าง ๆ โดยสรุปจากหนังสือเรียนรายวิชาบังคับ 3 ระดับ 14 รายวิชา เข้าถึงโดยการใช้ Application
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เฉพาะวิชา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ จะมีการใส่ QR code ที่เป็นช่องทางเข้าชม
เรื่องต่าง ๆ ในรูปแบบ Clip Video สามารถเข้าชม โดยใช้ Application Line ที่มีอยู่ในสมาร์ทโฟน แล้วสแกน
QR code ที่มีอยู่ในแต่ละบทเรียนเพื่อเป็นช่องทางการเข้าชม Clip Video ในเรื่องต่าง ๆ ที่สนใจ จะช่วยเพิ่ม
ความรู้และเป็นที่น่าสนใจในบทเรียน มากยิ่งขึ้น Clip Video ทั้งหมดจะเผยแพร่ บน YouTube สาหรับ Application
Nfe Brief สามารถดาวน์ โ หลดได้ ทั้ ง เครื่ องคอมพิ ว เตอร์ และสมาร์ ทโฟน โดยเข้ า Google พิ ม พ์ ค าว่ า
www.nfe.go.th/nfe_brief จะปรากฏหน้าต่างเว็บไซต์ www.nfe.go.th/nfe_brief ดังกล่าว

วิธีดาวน์โหลดคลิปจาก YouTube ง่าย ๆ ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมอะไรเลย!

โดยปกติแล้วการโหลดคลิปจาก YouTube จะต้องพึ่งโปรแกรมภายนอกจึงจะสามารถดาวน์โหลดคลิป
จาก YouTube ได้ หรื อ ไม่ ก็ ต้ อ งใช้ ส่ ว นขยายของเบราเซอร์ (บางตั ว ) จึ ง จะสามารถดาวน์ โ หลดคลิ ป
จาก YouTube วิธีต่อไปนี้เป็นวิธีที่จะสามารถดาวน์โหลดคลิปจาก YouTube ง่าย ๆ ไม่ว่าที่ใดก็ตาม
อัน ดับ แรกให้ เข้ าสู่ เ ว็บ ไซด์ YouTube ก่อน เลื อ กคลิ ป ที่ต้อ งดาวน์โ หลดมาหนึ่ง คลิ ป ให้ พิ มพ์ SS
ต่อหน้า YouTube กด enter
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ขั้นตอนการดาวน์โหลด YouTube
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จากนั้นเบราเซอร์จะพาคุณมาที่ www. Savefrom.net

สามารถเลือกความละเอียดของคลิปที่ต้องการจะดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ Full HD ไปจนถึง 3gp แต่
อาจจะมีปัญหากับบางคลิปที่โหลดแบบ Full HD แล้วเสียงจะหายไป
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เมื่อเลือกความละเอียดเรียบร้อยแล้วก็กดดาวน์โหลด เพื่อเริ่มต้นดาวน์โหลด Clip Video ได้เลย
จะเร็วจะช้าขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตและความละเอียดที่เลือก

เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว สาหรับการดาวน์โหลด Clip ใน Youtube เพื่อที่จะได้คลิปวิดีโอ
ที่ต้องการจะเก็บไว้ดูในภายหลังได้ง่าย ๆ (โหลดได้ทั้งเพลง mp3 และ คลิปที่เป็น mp4)
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ดาวน์โหลด Clip Video ด้วย Smart Phone
Clip Video จาก YouTube
การดาวน์โหลด Clip Video ที่เผยแพร่บน YouTube มีมากมายหลายวิธี สาหรับครั้งนี้
จะเรียนรู้การดาวน์โหลดด้วยสมาร์ทโฟนแบบไม่ต้องใช้โปรแกรม
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ดาวน์โหลดผ่านเว็บ/Savefrom.net
การดาวน์โหลดมีขั้นตอนดังนี้
1. เข้าไปที่ YouTube
2. ค้นหา Clip Video ทีต่ ้องการ
3. เมื่อได้ Clip Video ให้กด ที่ …แชร์

กด แชร์ที่
ลูกศร โค้ง
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เลือกที่ คัดลอกทีอ่ ยู่ลิงก์
บางครั้งให้ดูด้านล่างมองหา
ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมซ้อนให้กด
เลือกที่ สี่เหลี่ยมซ้อน
เป็นการคัดลอกลิงก์

กลับไปที่ Google Chrome

ในช่องค้นหาให้ พิมพ์ คาว่า
Savefrom.net
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กดที่ Enter the URL
แล้ว กดแช่ จากนั้นจะมี
ตัวอักษร คาว่า วาง
ให้กดเลือกที่ วาง

จากนั้นให้กดที่ ดาวน์โหลด
จากนั้นให้รอจนครบ 100 %

เมื่อครบ 100 % ไฟล์ที่ดาวน์โหลด จะไปอยู่ในสมาร์ทโฟน
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วิธีการทา QR Code บนมือถือสมาร์ทโฟน
ใน Application ระบบ IOS
1. ดาวน์โหลด Application จาก App Store ในระบบ IOS ชื่อ App “QR Generator”
เพื่อทาการติดตั้งไว้บนมือถือสมาร์ทโฟน
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2. เปิดหน้า Youtube เลือกคลิปวีดิโอที่เราต้องการจะสร้างเป็น QR Code

3. กดที่ “แชร์” เพื่อคัดลอกลิงก์

4. ในระบบ IOS เปิด Application “QR Generator” คลิ๊กที่เครื่องหมาย + แล้วให้เลือก
ไปที่ Youtube Video
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5. นา URL ที่ Copy มาจาก Youtube มาวางไว้ในช่อง จากนั้นคลิ๊ก Create ก็จะได้
QR Code ที่ต้องการ ดังตัวอย่าง
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วิธีการทา QR Code บนมือถือสมาร์ทโฟน
ใน Application ระบบ Android
1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง แอพพลิเคชั่น QR Scanner @ Generator

1. เข้าไปที่... Google Play

2. ในช่องค้นหาให้พิมพ์คาว่า...สแกนและสร้าง QR
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3. เลือกแอพพลิเคชั่น...สแกนและสร้าง QR

4. กดเลือกที่...ติดตั้ง
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5. ติดตั้งจนครบ 100 %

6. แอพพลิเคชั่นติดตั้งในสมาร์ท
โฟน
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ข้อดีของ QR Scanner @ Generator
เมื่อสร้าง QR Code แล้ว...สามารถลิงก์ แบบ...สแกน...หรือ...ไม่ต้องสแกน...ก็ได้
1. เป็น Website/YouTube…ลิงก์ได้
2. เป็น ข้อความ...อ่านข้อความ...ได้
3. เป็น เบอร์โทร...โทรออก...ได้
...โดย สมาร์ทโฟน ต้นทางและปลายทาง...ต้องมีแอพพลิเคชั่น QR Scanner

ขั้นตอนการสร้าง QR Code ด้วย QR Scanner @ Generator

1. เลือกClip Video จาก YouTube
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2. เลือก Clip Video
ทีต่ ้องการ...
แล้วเลือกที่ แชร์

3. เลือก...คัดลอกลิงก์

ออกจากหน้า YouTube
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4. เข้าไปที่ แอพพลิเคชั่น
QR Scanner @ Generator

5. ตรงลูกศร ให้แตะ...
แล้วเลือกคาว่า...วาง
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6. ช่องด้านบนให้พิมพ์
ชื่อแอพพลิเคชั่น

7. เลือก...ตกลง
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8. เลือกรูปแบบ

9. เลือก...บันทึก
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10. ภาพ QR Code ที่สร้างแล้ว
จะเก็บที่ รหัส QR ของฉัน

11. QR Code จะไปบันทึกที่ Gallery
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12. จัดเก็บไว้ใช้งาน

ขั้นตอนการสแกน QR Code
13. ขั้นตอนการสแกน
QR Code
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14. ใช้แอพพลิเคชั่น...สแกนผ่านกล้อง
- QR Code ที่สร้างและเก็บไว้...อาจนาไปใส่ใน Ms Words หรือ
โปรแกรมอื่น ๆ และนามาสแกนด้วยสมาร์ทโฟนที่มีกล้องถ่ายภาพ
- สแกนผ่านแอพพลิเคชัน่ Line/QR Scanner @ Qenerator
หรือแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ที่สามารถอ่าน QR Code ได้
15. เลือก QR Code ที่ต้องการสแกน

16. สแกนจากกล้อง...
เลือกสแกน
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17. เปิดแอพพลิเคชั่นแล้วใช้กล้องส่องที่ ภาพ QR Code

18. แอพพลิเคชั่น...
ลิงก์ไปยัง URL
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19. สแกนจากภาพในเครื่อง..
เลือกที่...อ่านรหัส QR

20. เลือกแกลเลอรี่
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21. เลือกภาพ QR Code ที่ต้องการ

22. เลือก...เครื่องหมายถูก...
ด้านบน
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23. กดเลือก Url

24. แอพพลิเคชั่นจะลิงก์ QR Code
ไปยัง Url ที่เผยแพร่ YouTube
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25. เลือกลิงก์จากภาพ...ดูรายละเอียด
1. แตะรูปภาพ เลือกดูรายละเอียดลิงก์
แบบไม่ต้องสแกนเลือกจากภาพ
ข้อความเบอร์โทรโทรออกได้
โดยสมาร์ทโฟนต้องมีแอพพลิเคชั่น
QR Scanner @ Generator

26. กดเลือก...เปิด URL/
ข้อความ/เบอร์โทรศัพท์
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27. แอพพลิเคชั่นจะลิงก์ QR Code
ไปยัง Url ที่เผยแพร่ YouTube

ข้อดีของ QR Scanner @ Generator
เมื่อสร้าง QR Code แล้ว...สามารถลิงก์
แบบ...สแกน...หรือ...ไม่ต้องสแกน...ก็ได้
1. เป็น Website/YouTube…ลิงก์ได้
2. เป็น ข้อความ...อ่านข้อความ...ได้
3. เป็น เบอร์โทร...โทรออก...ได้
...โดย สมาร์ทโฟน ต้นทางและปลายทาง...
ต้องมีแอพพลิเคชั่น QR Scanner @ Generator
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QR Code คืออะไร
QR Code คือ บาร์โคด (Barcode) 2 มิติ ซึ่งสามารถถอดรหัสออกมาให้อยู่ในรูปข้อความ ตัวเลข หรือ
เป็นสัญลักษณ์ เพื่อใช้เป็นทางลัดในการเข้าไปหาข้อมูลหรือชม Clip Video ยังเว็บไซต์นั้น ๆ ได้โดยไม่ต้องพิมพ์ข้อความ
ใด ๆ
โดยปกติแล้วการนามาใช้นั้นจะใช้สาหรับการเข้าเว็บไซต์ที่มีชื่อยาว ๆ ที่ยากต่อการจดจา โดยเราเพียง
มีแอพพลิเคชั่นที่สามารถอ่าน QR Code ได้ ก็สามารถใช้งานได้
การสร้าง QR Code เราสามารถสร้างได้เอง 2 ลักษณะ คือ
1. สร้างในเว็บไซต์ที่มีให้บริการสร้าง QR Code
2. สร้างจาก แอพพลิเคชั่น เช่น QR Code Generator ในสมาร์ทโฟน
ประโยชน์ของการใช้ QR Code
1. ใช้บอกข้อมูลบนนามบัตรที่จะติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคล
เนื่องจากพื้นที่ของนามบัตรนั้นมีขนาดไม่มากพอที่จะนาเสนอสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบริษัท หรือตัวคุณเอง
ดังนั้น การนา QR Code มาไว้บนนามบัตรจะช่วยทาให้ผู้ที่สนใจต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ได้ โดยจะ
มีข้อมูลแสดงไว้
2. link ไปยัง Youtube ที่ต้องการนาเสนอ Clip Video หรือเว็บไซต์ที่ต้องการนาเสนอ
QR Code ใช้สาหรับ link ไปยังเว็บไซต์ที่เรากาหนด หรือ Clip Video ที่อยู่ใน Youtube ซึ่งสามารถ
ทาได้ไม่ยากแต่ต้องทดสอบก่อนที่จะนาไปใช้งานจริง เพราะบ่อยครั้งที่เราสแกนไปแล้ว link ที่ได้จาก QR Code
กลับไม่มีข้อมูลที่จะดึงดูดความสนใจ ดังนั้น ควรสร้าง QR Code ที่ link ไปยังหน้าที่ต้องการแนะนา หรือเป็น
โปรโมชั่นพิเศษจริง ๆ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ
3. ใช้ บันทึกเบอร์โทรศัพท์
QR Code สามารถใช้แทนข้อความหรือตัวเลขได้ ดังนั้นแล้ว เราสามารถใช้ QR Code โดยการแปลง
เบอร์โทรศัพท์ให้เป็น QR Code ได้
4. ใช้ QR Code ในการนาเสนอส่วนลดต่าง ๆ
ลูกค้าย่อมจะชอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษที่จะได้รับจากการใช้บริการ ดังนั้น สามารถดึงความสามารถ
ด้วยการใช้ QR Code เป็นสื่อกลางในการนาเสนอส่วนลดในรูปแบบต่าง ๆ ได้
5. ที่ติดตั้ง QR Code
QR Code ใช้ได้กับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย เราก็ต้องกาหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะมาใช้บริการ ดังนั้น
ควรคานึงว่า ควรติดตั้ง QR Code ไว้สถานที่ไหน กลุ่มเป้าหมายถึงจะใช้งานได้สะดวก
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6. ขนาดและความสะดวกต่อการใช้งาน
QR Code ที่ติดตั้งแฝงอยู่บนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ บางครั้งจะถูกออกแบบไว้มีขนาดเล็ก และติดตั้งอยู่
ท้ายประโยคนั้น ๆ จะไม่สามารถนามาใช้งานได้จริง เนื่องจากเกิดข้อจากัดของการใช้งาน เช่น QR Code ที่มี
ขนาดเล็ก กล้องบนสมาร์ทโฟนที่มีความสามารถต่า ไม่สามารถสแกน QR Code ได้ เพราะฉะนั้นการนา QR Code
มาใช้งานควรวาง QR Code ขนาดที่ใหญ่พอจะสแกนได้

การแปลงคลิปวิดีโอ บน Youtube ให้เป็น QR Code
1. ดาวน์โหลดโปรแกรม สาหรับ แปลง Video ให้เป็น QR Code เช่น โปรแกรม Alternate QR Code
Generator (ดาวน์โหลดฟรี)
ขั้นตอนการทามีดังนี้ (ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์)
1. เปิดโปรแกรม Alternate QR Code Generator

2. เปิด ไฟล์ Video ที่เราได้ใส่ไว้ใน Youtube คอมพิวเตอร์จะแสดงผล Video
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3. ให้ทาการ Coppy URL ของ Video จาก Youtube

4. นา URL ของ Video จาก YouTube มาวางในโปรแกรมสร้าง QR Code
ตัวอย่าง https://www.youtube.com/watch?v=2d6LtQRduHo ใส่ในด้านบนของโปรแกรม
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5. คลิ๊กปุ่ม Generate ด้านล่างโปรแกรม

6. รูปใน QR Code เดิม จะเปลี่ยนไปเป็นแบบใหม่ทันที

7. เมื่อได้ QR Code แล้ว ให้ทาการทดลอง ใช้แอพพลิเคชั่น ชื่อ QR Code Reader (ทีไ่ ด้ทาการ
ติดตั้งไว้ในสมาร์ทโฟน) หรือแอพพลิเคชั่น อื่น ๆ ก็ได้ที่สามารถอ่านแอพพลิเคชั่นนั้น ๆ ได้
วิธีการใช้แอพพลิเคชั่น อ่าน QR Code
1. เปิดแอพพลิเคชั่น QR Code Reader หรือ Line
2. ใช้กล้องจากสมาร์ทโฟน ส่องไปที่ QR Code (ขั้นตอนนีส้ มาร์ทโฟน ต้องเปิดใช้ Internet ด้วย)
3. เมื่อสมาร์ทโฟนสแกน QR Code แล้ว จะลิ้งก์ไปทีแ่ อพพลิเคชั่น Youtube
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เมื่อ Youtube ได้รับการลิงก์ ถ้า QR Code ถูกต้องสมบูรณ์ Youtube ก็จะแสดงผลเป็น Clip Video ได้
สมาร์ทโฟนแสดงหน้าต่างให้เลือกว่าจะแสดงผลในอะไร เช่น Youtube Google เป็นต้น จบกระบวนการสร้าง
QR Code พร้อมใช้งาน
การ Save File QR Code เก็บไว้เพื่อใช้งาน
1. กลับไปที่ หน้าต่าง โปรแกรม Alternate QR Code Generator ที่มรี ูป QR Code ให้ทาการ
Save File ตามขั้นตอนดังนี้
2. คลิ๊กขวา ที่ รูปภาพ QR Code เลือก Save to File
3. เลือกโฟลเดอร์ที่จะเก็บข้อมูล (สร้างโฟลเดอร์ไว้ก่อน)
4. ตั้งชื่อ แล้วเลือกนามสกุล เช่น JPEG (อาจเป็นรหัส......เรื่อง.......ที่มา............)
5. คลิ๊ก Save
6. จะได้รูปภาพ QR Code ของเรื่องนั้น ๆ นาไปบรรจุไว้ในหนังสือเรียน ในเนื้อหาที่ต้องการนาเสนอ
เป็น Clip Video

ตัวอย่าง QR Code ของรักเดียว [Official Lyrics Video] - พงษ์สิทธิ์ คาภีร์

ตัวอย่าง QR Code ของ http://www.pattanadownload.com/

ตัวอย่าง QR Code เบอร์โทรศัพท์
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
จานวน 3 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผู้ เข้ารั บ การอบรมอธิบ ายหลั กการการเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารเที ย บโอนผลการเรี ย น และการเที ย บโอนความรู้
และประสบการณ์ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เนื้อหา
1. หลั กการการเทีย บโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. การฝึกปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้
1. วิทยากรทักทายผู้เข้ารับการอบรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน
และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ พร้อมชมคลิปวิดีโอเรื่อง หลักการและแนวทางส่งเสริมการเทียบโอน
ผลการเรียน
2. วิ ท ยากรบรรยายเกี่ ย วกั บ หลั ก การการเที ย บโอนผลการเรี ย น และการเที ย บโอนความรู้
และประสบการณ์ ตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551
โดยน าเสนอ ในรู ป แบบ PowerPoint เรื่ อ ง การเที ย บโอนผลการเรี ย น และการเที ย บโอนความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามใบความรู้
สาหรับวิทยากร เรื่อง หลักการการเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. ให้ผู้เข้ารับการอบรมชมคลิปวิดีโอเรื่อง การเทียบโอนความรู้ผู้เรียนออกกลางคัน และคลิปวิดีโอ
การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากการประกอบอาชีพ หลังจากนั้นให้ผู้เข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยน
สิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
4. ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารเที ย บโอนผลการเรี ย น และการเที ย บโอนความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามใบกิจกรรม
เรื่ อง การฝึ กปฏิบัติการเทีย บโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ตามหลั กสู ตร
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การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยแบ่งผู้เข้ารับการอบรม ออกเป็น 6 กลุ่ม
หลังจากนั้น ให้แต่ละกลุ่มส่งผู้แทนออกมานาเสนอต่อกลุ่มใหญ่ โดยให้นาเสนอ กลุ่มละ 10 นาที
5. ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรสรุปสิ่งที่เรียนรู้ร่วมกัน
การวัดและประเมินผล
1. สั ง เกตพฤติ ก รรมจากความสนใจ ความตั้ ง ใจในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของผู้ เ ข้ า รั บ การอบรม
การซักถาม และร่วมอภิปราย เพื่อทาความเข้าใจในประเด็นที่เป็นข้อสงสัย
2. การทดสอบ
3. ชิ้นงาน/ผลงาน
สื่อการเรียนรู้
1. คลิปวิดีโอ เรื่อง หลักการและแนวทางการส่งเสริมการเทียบโอนผลการเรียน
2. PowerPoint เรื่อง แนวทางการดาเนินงานการเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. PowerPoint เรื่ อง แนวทางการเทียบโอนกิจกรรมพัฒ นาคุณภาพชีวิต (กพช) เข้าสู่ ห ลั กสู ตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4. ใบความรู้เรื่องการเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
5. คลิ ป วิ ดี โ อการเที ย บโอนความรู้ ผู้ เ รี ย นออกกลางคั น และคลิ ป วิ ดี โ อการเที ย บโอนความรู้
และประสบการณ์จากการประกอบอาชีพ
6. ใบงานที่ 1 ฝึกปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน เข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
7. ใบงานที่ 2 ฝึกปฏิบัติการเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ เข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
เข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ความเป็นมา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 กาหนดรูปแบบการศึกษาไว้สามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ประชาชนสามารถเลือกศึกษาจากรูปแบบใดก็ได้ และนาผลการเรียนมาเทียบโอนระหว่างกันได้
เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง ในขณะเดียวกันพระราชบัญญัติส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 มาตรา 14 ข้อ (4) ได้บัญญัติเกี่ยวกับการเทียบ
โอนไว้ว่ า ให้ ส านั ก งาน กศน. มีอ านาจหน้ าที่ ส่ ง เสริ ม สนั บสนุ น และดาเนิ นการ เที ย บโอนผลการเรี ย น
การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และการเทียบระดับการศึกษา ดังนั้น การเทียบโอนจึงเป็นภารกิจที่สาคัญที่
สานักงาน กศน. จะต้องผลักดันให้สถานศึกษาดาเนินการอย่างกว้างขวางและทั่วถึง
ในปี ง บประมาณ 2551 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ป ระกาศให้ ใ ช้ห ลั ก สู ต รใหม่ มี ชื่ อ ว่ า “หลั ก สู ต ร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551” ซึ่งกาหนดหลักการไว้ชัดเจนว่า จะส่งเสริม
ให้มีการเทียบโอนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้พัฒนา และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การเทียบโอนจึงเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงผลการเรียนรู้
ที่หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมจัดการศึกษา และเชื่อมโยงผลการเรียนรู้จากวิธีการเรียนที่หลากหลาย ทั้งจากการศึกษา
หลักสูตรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ จากการประกอบอาชีพและจากประสบการณ์ ต่าง ๆ ซึ่งเป็นกลไกสาคัญ
ในการส่ งเสริมให้ บุ คคลมีการเรี ยนรู้ อย่ างต่อเนื่องตลอดชีวิต เมื่อบุคคลตระหนักและรับรู้ว่าสิ่ งที่ได้เรียนรู้
หรื อ เคยเรี ย นรู้ ม านั้ น สามารถน ามาเพิ่ ม คุ ณ ค่ า โดยการเที ย บโอน นั บ เป็ น ผลพลอยได้ จ ากการเรี ย นรู้
นอกเหนื อจากการน าสิ่ งที่ได้เรี ย นรู้ นั้ น ไปแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตประจาวัน และการประกอบอาชีพ
ยังสามารถนามายกระดับคุณวุฒิทางการศึกษาได้อีกทางหนึ่งด้วย
การเทียบโอนมี 2 รูปแบบ คือ
1. การเทียบโอนผลการเรียน
2. การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
สามารถเทีย บโอนทุกวิธีได้ทั้งรายวิชาบั งคับและรายวิช าเลื อก เมื่อรวมกันแล้ วต้องไม่เกินร้อยละ 75 ของ
โครงสร้างหลักสูตรแต่ละระดับ ดังนี้
- ประถมศึกษา
เทียบโอนได้ไม่เกิน 36 หน่วยกิต
จากโครงสร้าง 48 หน่วยกิต
- มัธยมศึกษาตอนต้น
เทียบโอนได้ไม่เกิน 42 หน่วยกิต
จากโครงสร้าง 56 หน่วยกิต
- มัธยมศึกษาตอนปลาย เทียบโอนได้ไม่เกิน 57 หน่วยกิต
จากโครงสร้าง 76 หน่วยกิต
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1. การเทียบโอนผลการเรียน
1.1 การเที ย บโอนผลการเรี ย นจากหลั ก สู ต รต่ า ง ๆ ที่ จั ด เป็ น ระดั บ เข้ า สู่ ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปิดโอกาสให้กับผู้ที่เคยเรียนหลักสูต รการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าจากการศึกษารูปแบบในระบบและนอกระบบที่ไม่จบการศึกษา หรือออกกลางคัน สามารถนาผล
การเรียนที่เคยเรียนมาแสดง เพื่อขอเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่หลัก สูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยไม่จากัดอายุผลการเรียน
หลักเกณฑ์การเทียบโอน
การพิจารณาเทียบโอนให้พิจารณา
- ระดับที่ขอเทียบโอนต้องเป็นระดับเดียวกัน
- จานวนหน่วยกิตที่นามาเทียบโอนต้องไม่น้อยกว่าจานวนหน่วยกิตรับเทียบโอน
- รายวิชา/หมวดวิชา ที่ขอเทียบต้องสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ที่รับเทียบโอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
การให้ค่าระดับผลการเรียนจากการเทียบโอน
- จานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ขอเทียบโอนเท่ากับจานวนหน่วยวิชาที่รับเทียบให้นาผลการเรียน
ในรายวิชานั้นมาเป็นผลการเรียนที่เทียบได้
- ค่าระดับผลการเรียนในหลักสูตรเดิมมากกว่า 1 รายวิชา มาเทียบได้ 1 รายวิชา ให้นาผลการเรียน
ที่ขอเทียบมาหาค่าเฉลี่ย
- ค่าระดับผลการเรีย นในหลั กสู ตรเดิมมากกว่า 1 รายวิชา มาเทียบได้มากกว่า 1 รายวิช า ให้ นา
ผลการเรียนที่ขอเทียบมาหาค่าเฉลี่ย และนามาเป็นค่าเฉลี่ยของผลการเรียนในทุกรายวิชาที่เทียบโอนได้ ยกเว้น
จากหลักสูตรต่างประเทศให้ผลการเรียนเป็น “ผ่าน”
1.2 การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาต่อเนื่อง เป็นการนาผลการเรียนจากการศึกษาที่เป็น
หลักสูตรเฉพาะหรือการอบรมต่าง ๆ
การพิจารณาเทียบโอนให้พิจารณา
- หลักสูตรต่อเนื่องจัดโดยองค์กรของรัฐหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับ
- รายวิชา/หมวดวิชา ที่ขอเทียบต้องสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ที่รับเทียบโอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
- นับจานวนชั่วโมง โดยคานวณ 40 ชั่วโมง คิดเป็น 1 หน่วยกิต
การให้ค่าระดับผลการเรียนจากการเทียบโอน
ให้ผลการเทียบโอนเป็น “ผ่าน”
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2. การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ หมายถึง การวัด การตรวจสอบ การประเมินผลการเรียนรู้ ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ตามอัธยาศัย การทางาน และการประกอบ
อาชีพ หรือกรณีที่เคยผ่านการเรีย นจากการศึกษาในระบบ นอกระบบ หลักสูตรต่อเนื่องแต่ไม่สามารถนา
เอกสารผลการเรียนมาแสดงเพื่อเทียบโอนผลการเรียน หรือมีแต่เอกสารนั้นไม่ได้รับการรับรอง โดยมีขั้นตอน
การประเมิน ดังนี้
2.1 ประเมินเบื้องต้น สถานศึกษาพิจารณาความรู้และประสบการณ์ ของผู้เรียน โดยการสัมภาษณ์
หรือ พิจารณาหลักฐาน ระยะเวลาประกอบอาชีพ ความชานาญ บัตรพนักงาน หนังสือรับรองการประกอบ
อาชีพ โล่รางวัล ผลงาน หนังสือเชิญเป็นวิทยากร เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ สมควรเข้ารับ
การประเมินโดยเครื่องมือ ต่อไป
2.2 การประเมินความรู้และประสบการณ์ สถานศึกษาต้องกาหนดกรอบการประเมิน สร้างเครื่องมือ
และ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการประเมิน ซึ่งควรประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการวัดและประเมินผล
การให้ค่าระดับผลการเรียนจากการเทียบโอน
ให้ผลการเทียบโอนเช่นเดียวกับการตัดสินผลการเรียนรายวิชา
การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
เป็นการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ที่สานักงาน กศน. ร่วมกับหน่วยงานหรือภาคีเครือข่าย
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งาน สมาชิ กองค์ก ร หรื อ ผู้ ที่ ประกอบอาชี พ นั้น นาประสบการณ์ ม าประเมิ น ความรู้
และประสบการณ์ เพื่อการเทียบโอนสาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ซึ่งมีสมาชิกในองค์กรจานวนมาก เพื่ออานวย
ความสะดวกให้ กั บ ผู้ เ รี ย นและสถานศึ ก ษา และให้ เ ป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น โดยการเที ย บโอนความรู้
และประสบการณ์ก ลุ่ มเป้ า หมายเฉพาะ พิ จารณาจากหลั ก ฐานการเป็น สมาชิ ก หรื อ การประกอบอาชี พ
และให้ค่าระดับผลการเรียนจากการเทียบโอน เป็น “ผ่าน” การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เฉพาะ
ที่สานักงาน กศน. ได้จัดทาขึ้น
1. สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน/สมาชิกกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน
2. ผู้นาสหกรณ์ภาคเกษตรและสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร
3. อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
4. ผู้นาศาสนาอิสลาม ผู้สอนอิสลามศึกษา และนักศึกษาอิสลามศึกษา
5. ผู้นาท้องที่
6. ทหารกองประจาการ ทหารประจาการ และอาสาสมัครทหารพราน
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7. หมอนวดแผนโบราณ
8. พนักงานรักษาความปลอดภัย
แนวทางการเทียบโอนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) เข้าสู่
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
(กพช.) กาหนดให้ผู้เรียนต้องทากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นเงื่อนไขการจบหลักสูตร โดยเน้น ให้ผู้เรียนนา
ข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์มาฝึกทักษะการคิด การวางแผนปฏิบัติการ ที่จะส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อให้ดารงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข จานวนไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง
และไม่อนุญาตให้มีการเทียบโอน ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 สานักงาน กศน. ได้ประกาศแนวทางการเทียบโอนกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) เข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนนากิจกรรม หรือประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้ดาเนินการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ที่สอดคล้องกับหลักการของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) และเกิดขึ้นก่อนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
มาเทียบโอนได้ไม่เกิน 150 ชั่วโมง จากจานวน 200 ชั่วโมง
ลักษณะของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต แบ่งเป็น 2 ประเภท
ประเภทที่ 1 กิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาตนเองและครอบครัว ให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
รูปแบบที่ 1 การเข้ารับอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
รูปแบบที่ 2 การศึกษาดูงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
รูปแบบที่ 3 กิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชน/ประเทศชาติหรือปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
รู ปแบบที่ 4 กิจ กรรม/โครงการที่ ก รมพิ นิจ และคุ้ ม ครองเด็ กและเยาวชน หรื อ ศาลเยาวชน และ
ครอบครัวกลางจัดในกระบวนการยุติธรรม
ประเภทที่ 2 การเทียบโอนกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ลักษณะที่ 1 กิจกรรมอาสาสมัคร
ลักษณะที่ 2 กิจกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการที่บ่งบอกถึงการใช้ความรู้ความสามารถในชมรม
สมาคม มูลนิธิ ชุมชน สังคม และหน่วยงานต่าง ๆ
ลักษณะที่ 3 กิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล/สาธารณประโยชน์
ลักษณะที่ 4 กิจกรรมการให้ความรู้ การสร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชน สังคม แหล่งเรียนรู้
ตั ว อย่ า งกิ จ กรรมที่ ส ามารถน ามาเที ย บโอนเป็ น กิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต (กพช .) ได้ เช่ น
ลูกเสือชาวบ้าน อาสาสมัครป้องกันหมู่บ้าน อาสากาชาด อาสาสมัครดูแลสั ตว์เร่ร่อน อาสาสมัครดูแลช้าง
จิ ต อาสาดู แ ลผู้ ติ ด ยาเสพติ ด อาสาสมั ค รโรงทาน/โรงครั ว สาธารณกุ ศ ล อาสาสมั ค รสตรี และเยาวชน
อาสาสมัครกรรมการวัฒนธรรมชุมชน อาสาสมัคร กศน. เพื่อประชาชน ฯลฯ
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ใบงานที่ 1
ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมศึ ก ษา วิ เ คราะห์ พิ จ ารณาระเบี ย นแสดงผลการเรี ย นจากหลั ก สู ต ร
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน เข้าสู่ หลั กสู ตรการศึกษานอกระบบระดั บการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
พร้อมทั้งนารายวิชา จานวนหน่วยกิต ค่าระดับผลการเรียน ที่สามารถเทียบได้มาบันทึกในแบบฟอร์มที่แนบมา

.
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ตารางวิเคราะห์เทียบโอนผลการเรี ยน
รายวิชาที่นามาเทียบโอน
รายวิชาที่รับเทียบโอน
1. รายวิชา .............................. จานวนหน่วยกิต............ ผลการเรียน.......
2. รายวิชา .............................. จานวนหน่วยกิต............ ผลการเรียน.......
3. รายวิชา .............................. จานวนหน่วยกิต............ ผลการเรียน.......
4. รายวิชา .............................. จานวนหน่วยกิต............ ผลการเรียน.......
5. รายวิชา .............................. จานวนหน่วยกิต............ ผลการเรียน.......
1. รายวิชา .............................. จานวนหน่วยกิต............ ผลการเรียน.......
2. รายวิชา .............................. จานวนหน่วยกิต............ ผลการเรียน.......
3. รายวิชา .............................. จานวนหน่วยกิต............ ผลการเรียน.......
4. รายวิชา .............................. จานวนหน่วยกิต............ ผลการเรียน.......
5. รายวิชา .............................. จานวนหน่วยกิต............ ผลการเรียน.......
1. รายวิชา .............................. จานวนหน่วยกิต............ ผลการเรียน.......
2. รายวิชา .............................. จานวนหน่วยกิต............ ผลการเรียน.......
3. รายวิชา .............................. จานวนหน่วยกิต............ ผลการเรียน.......
4. รายวิชา .............................. จานวนหน่วยกิต............ ผลการเรียน.......
5. รายวิชา .............................. จานวนหน่วยกิต............ ผลการเรียน.......
1. รายวิชา .............................. จานวนหน่วยกิต............ ผลการเรียน.......
2. รายวิชา .............................. จานวนหน่วยกิต............ ผลการเรียน.......
3. รายวิชา .............................. จานวนหน่วยกิต............ ผลการเรียน.......
4. รายวิชา .............................. จานวนหน่วยกิต............ ผลการเรียน.......
5. รายวิชา .............................. จานวนหน่วยกิต............ ผลการเรียน.......
1. รายวิชา .............................. จานวนหน่วยกิต............ ผลการเรียน.......
2. รายวิชา .............................. จานวนหน่วยกิต............ ผลการเรียน.......
3. รายวิชา .............................. จานวนหน่วยกิต............ ผลการเรียน.......
4. รายวิชา .............................. จานวนหน่วยกิต............ ผลการเรียน.......
5. รายวิชา .............................. จานวนหน่วยกิต............ ผลการเรียน.......

รวม....................หน่วยกิต

วิชาบังคับ
1. รายวิชา .................... จานวนหน่วยกิต............ ผลการเรียน.......
2. รายวิชา .................... จานวนหน่วยกิต............ ผลการเรียน.......
วิชาเลือก
1. รายวิชา .................... จานวนหน่วยกิต............ ผลการเรียน.......
2. รายวิชา .................... จานวนหน่วยกิต............ ผลการเรียน.......
วิชาบังคับ
1. รายวิชา .................... จานวนหน่วยกิต............ ผลการเรียน.......
2. รายวิชา .................... จานวนหน่วยกิต............ ผลการเรียน.......
วิชาเลือก
1. รายวิชา .................... จานวนหน่วยกิต............ ผลการเรียน.......
2. รายวิชา .................... จานวนหน่วยกิต............ ผลการเรียน.......
วิชาบังคับ
1. รายวิชา .................... จานวนหน่วยกิต............ ผลการเรียน.......
2. รายวิชา .................... จานวนหน่วยกิต............ ผลการเรียน.......
วิชาเลือก
1. รายวิชา .................... จานวนหน่วยกิต............ ผลการเรียน.......
2. รายวิชา .................... จานวนหน่วยกิต............ ผลการเรียน.......
วิชาบังคับ
1. รายวิชา .................... จานวนหน่วยกิต............ ผลการเรียน.......
2. รายวิชา .................... จานวนหน่วยกิต............ ผลการเรียน.......
วิชาเลือก
1. รายวิชา .................... จานวนหน่วยกิต............ ผลการเรียน.......
2. รายวิชา .................... จานวนหน่วยกิต............ ผลการเรียน.......
วิชาบังคับ
1. รายวิชา .................... จานวนหน่วยกิต............ ผลการเรียน.......
2. รายวิชา .................... จานวนหน่วยกิต............ ผลการเรียน.......
วิชาเลือก
1. รายวิชา .................... จานวนหน่วยกิต............ ผลการเรียน.......
2. รายวิชา .................... จานวนหน่วยกิต............ ผลการเรียน.......

รวม....................หน่วยกิต
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แบบสรุปผลการเทียบโอนผลการเรียน
สถานศึกษา……………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อ-สกุลนักศึกษา ………………………………………………… รหัสประจาตัวนักศึกษา...............................................
ระดับ…………………………….................................................................................................................................
ที่

จากหลักสูตร..........................................................
...............................................................................
สาระรายวิชา/หมวดวิชา จานวน ผลการ
หน่วยกิต เรียน

รวม

เข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
รายวิชา
จานวน ผลการ
หน่วยกิต เรียน
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ใบงานที่ 2
จากการชมคลิปวิดีโอ จงเขียนวิเคราะห์ผู้เรียนตามประเด็นต่อไปนี้
1. ความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียน
1.1 ระยะเวลา .............. ปี
1.2 ประเภทความรู้และประสบการณ์
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
2. สาระการเรียนรู้และรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ที่สามารถนามาขอเทียบโอนได้
ที่
สาระรายวิชา/หมวดวิชา
รายวิชาบังคับ
จานวน
รายวิชาเลือก
จานวน
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รวม

71

3. จงวิเคราะห์กรอบการประเมินความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากตารางที่ 2
กรอบการประเมินความรู้และประสบการณ์ รายวิชา...........................
ตัวชี้วัด

เนื้อหา

น้าหนัก

เครื่องมือ

เกณฑ์การให้คะแนน

1.................................
...................................
...................................

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

.........

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

2.................................
...................................
...................................

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

.........

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

3................................
..................................
..................................

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

.........

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

4................................
..................................
..................................

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

.........

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

5................................
..................................
..................................

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

.........

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

6...............................
.................................
.................................

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

.........

................................... ...................................
................................... ...................................
................................... ...................................
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
จานวน 13 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์
1. อธิบายการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
3. เห็นความสาคัญของการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
เนื้อหา
1. การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
2. การฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้
1. วิทยากรทักทายผู้เข้ารับการอบรม และชวนคิดชวนคุยให้ผู้เข้ารับการอบรม ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการเรีย นรู้ เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยสนทนาเกี่ยวกับประสบการณ์ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของครู หลังจากนั้นให้ผู้เข้ารับการอบรม ตอบคาถามในประเด็น
“ท่านทราบหรือไม่ว่า ทาไมเราต้องเขียนแผนการจัดการเรียนรู้”
“ท่านทราบหรือไม่ว่า ทาไมเราต้ องเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีการบูรณาการให้ส อดคล้อง
กับวิถีชีวิตของผู้เรียนหรือชุมชน”
โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมตอบคาถามเป็นรายบุคคล และให้กลุ่มแสดงความคิดเห็นร่วมกัน หลังจากนั้น
วิ ท ยากร และผู้ เ ข้ า รั บ การอบรม สรุ ป สิ่ ง ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ การเขี ย นแผน การจั ด การเรี ย นรู้ ข อง
ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกัน
2. วิทยากรอธิบายเชื่อมโยงไปถึง เรื่อง ของการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในครั้งนี้
3. วิทยากรสรุปความรู้ที่ได้รับจากประเด็นคาถามในข้อ 1 โดยเชื่อมโยงเข้ากับเนื้อหาการจัดการเรียนรู้
วิทยากรบรรยาย เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ตามใบความรู้สาหรับวิทยากร เรื่อง การเขียนแผน
การจัดการเรียนรู้
4. วิ ท ยากรบรรยาย เรื่ อ ง แผนการจั ด การเรี ย นรู้ รายวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ รหั ส วิ ช า พค 31001
เรื่อง เลขยกกาลัง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็นถึงรูปแบบในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้
5. วิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
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6. แบ่ งผู้ เข้า รั บ การอบรมออกเป็ น 6 กลุ่ ม ให้ เขีย นแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ เวลา 20 นาที
และให้ แ ต่ ล ะกลุ่ ม น าเสนอแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ข องแต่ ล ะกลุ่ ม ดั ง กล่ า ว หลั ง จากนั้ น ให้ ผู้ รั บ การอบรม
และวิทยากรให้ข้อคิดเห็นในการปรับแผนการจัดการเรียนรู้
7. ให้ แ ต่ ล ะกลุ่ ม สาธิ ต การจั ด การเรี ย นรู้ ต ามแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามข้ อ ที่ 6 หลั ง จากนั้ น
ให้แต่ละกลุ่ม และวิทยากรดาเนินการวิพากษ์การสาธิตการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว
8. ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1. PowerPoint ประกอบการบรรยาย เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
2. ใบความรู้สาหรับวิทยากร เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
3. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วม ได้แก่ ความตั้งใจ ความสนใจ การมีส่ว นร่ว มในการเขียนแผน
การจัดการเรียนรู้ กระบวนการกลุ่ม
2. ผลงาน ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ และการสาธิตการจัดกระบวนการเรียนรู้
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แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา พค31001
เรื่อง เลขยกกาลัง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เวลา 20 นาที
ที่

เรื่อง

1 เลขยก
กาลัง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

ผู้เรียนบอก
1. ความหมายของ
ความหมายและ
เลขยกกาลัง
หาผลลัพธ์ที่เกิด 2. สมบัติของเลขยก
จากการบวก
กาลัง
การลบ การคูณ 3. การเขียนเลขยก
การหารจานวน
กาลังให้อยู่ในรูป
จริงที่อยู่ในรูปเลข
อย่างง่ายและเลข
ยกกาลัง ที่มีเลขชี้
ยกกาลังที่มเี ลขชี้
กาลังเป็นจานวน
กาลังเป็นจานวน
ตรรกยะ
ตรรกยะ

การจัดกระบวนการเรียนรู้

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดสภาพ ปัญหา ความต้องการ ในการ 1. เพลง เลขยกกาลัง
เรียนรู้ (O : Orientation )
2. หนังสือเรียนสาระ
1. ครู ทั ก ทายผู้ เ รี ย น และสอบถามเกี่ ย วกั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยใน
ความรูพ้ ื้นฐาน
ชีวิตประจาวัน พร้อมชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้แ ละผล
รายวิชาคณิตศาสตร์
การเรียนรู้ที่คาดหวังให้ผู้เรียนทราบ เพื่อให้ผู้เรียน ได้รู้ว่า
รหัสวิชา พค31001
ต้องเรียนเรื่องอะไรและมีจุดประสงค์และผลการเรียนรู้ที่
ระดับ มัธยมศึกษา
คาดหวังอย่างไร
ตอนปลาย ของ
2. ครู ส ร้ า งบรรยากาศภายในห้ อ งเรี ย นโดยการ เปิ ด เพลง
สานักงาน กศน.
“เลขยกกาลัง” ให้ผู้เรียนฟัง และจับใจความจากเนื้อเพลง
หน้า 21 – 23
ที่ฟังพร้อมจดบันทึกลงในสมุดบันทึกการเรียนรู้
3. สื่อรายการโทรทัศน์
3. ครูอธิบายและยกตัวอย่าง เกี่ยวกับ ความหมายและการหา
ETV. ตอนที่ 3 เรื่อง
ผลลัพธ์ ที่เกิดจากการบวก ลบ คูณ และหาร จานวนจริงที่
เลขยกกาลัง
อยู่ในรูปเลขยกกาลัง ที่มีเลขชี้กาลังเป็นจานวนตรรกยะ

การวัดและประเมินผล
1. แบบทดสอบย่อย ETV.
2. การบันทึกการเรียนรู้
3. แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
4. การมีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของผู้เรียน ได้แก่
ความตั้งใจ ความสนใจ
การแสดงความคิดเห็น
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ที่

เรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาข้อมูลและการจัดการเรียนรู้ (N :
New ways of learning)
1. ครู เ ข้ า สู่ ก ระบวนการสอนโดยให้ ผู้ เ รี ย นรั บ ชมสื่ อ ETV
ตอนที่ 3 เรื่อง เลขยกกาลัง และระหว่างการรับชมรายการ
ผู้เรียนจดบันทึกเนื้อหาการเรียนรู้ลงในสมุดจดบันทึกการ
เรียนรู้ และครูมีการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่าง
การรั บ ชมและจดบัน ทึ ก พฤติก รรมผู้ เรี ย นในขณะรั บ ชม
และในขณะรับชมครูชี้แจงรายละเอียด ข้อตกลง ระหว่าง
การรับชมสื่อ ETV (โดยงดการใช้เสียง การพูดคุย และครู
ไม่ควรพูดแทรกแสดงความเห็น ในขณะรับชม)
2. ครู มอบให้ นั กศึ ก ษาท าแบบฝึ กหั ด เกี่ ยวกั บเลขยกกาลั ง
จานวน 5 ข้อ
3. ครูและผู้เรียนร่วมกันเฉลยแบบฝึกหัด เกี่ยวกับเลขยกกาลัง
จานวน 5 ข้อ
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติและนาไปประยุกต์
(I : Implementation)
1. ครูให้ผู้เรียนตอบคาถามในประเด็น “ท่านจะนาสิ่งที่ได้เรียนรู้
เรื่ อง เลขยกก าลั ง ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ชี วิ ต ประจ าวั น ของ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน ได้อย่างไร” พร้อมยกตัวอย่าง โดยให้
ผู้เรียนบันทึกลงในสมุดจดบันทึกของผู้เรียน

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

การวัดและประเมินผล
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ที่

เรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
2. ครูขออาสาสมัครผู้เรียน จานวน 2 คน ออกมาอธิบายเลขยกกาลัง
ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวันของตนเอง
3. ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นประเมินผล (E : Evaluation)
1. ครูให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบย่อย เรื่อง เลขยกกาลัง
2. ครู แ ละผู้ เ รี ย นร่ ว มกั น เฉลยแบบทดสอบย่ อ ย เรื่ อ ง
เลขยกกาลัง
3. ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
4. ครูมอบหมายให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้า เรื่อง จานวนจริงใน
รู ป กรณฑ์ หนั ง สื อ เรี ย นสาระความรู้ พื้ น ฐาน รายวิ ช า
คณิตศาสตร์ รหัสวิชา พค31001 ระดับ มัธยมศึกษา ตอนปลาย
ของสานักงาน กศน. หน้า 25

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

การวัดและประเมินผล
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ใบความรู้สาหรับวิทยากร
เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ทาไมต้องเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ?
แผนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือสาคัญสาหรับผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผู้สอนจะต้องมีความรู้
ความสามารถในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อไปสู่เป้าหมายการจัดการศึกษาของหลักสูตรที่กาหนดไว้
ผู้สอนจะต้องหากลยุทธ์ และวิธีการในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบสาคัญว่า
จัดทาแผนอย่างไร เพื่อใคร มีเทคนิค และวิธีการอย่างไร ผลที่ได้รับจะเป็นอย่างไร ดังนั้น แผนการจัดการเรียนรู้
จึงเปรียบเสมือนเป้าหมายความสาเร็จที่ผู้สอนคาดหวัง ตามความหมายที่มีผู้กล่าวไว้ ดังนี้
เอกรินทร์ สี่มหาศาล (2545, หน้า 409) กล่าวว่า แผนการจัดการเรียนรู้ (Lesson Plan) เป็นวัสดุ
หลักสูตรที่ควรพัฒนามาจากหน่วยการเรียนรู้ (UNIT PLAN) ที่กาหนดไว้ เพื่อให้การจัดการสอนบรรลุเป้าประสงค์
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้จะแสดงการจัดการเรียนรู้ตามบทเรียน (lesson)
และประสบการณ์การเรียนรู้เป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์ ดังนั้น แผนการจัดการเรียนรู้ จึงเป็นเครื่องมือ หรือ
แนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนตามกาหนดไว้ในสาระการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม
กรมวิชาการ (2545, อ้ างอิ งใน https://sites.google.com) ให้ ค วามหมายของแผนการจัด การ
เรียนรู้ว่า คือผลของการเตรียมการวางแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยนาสาระการเรียนรู้
และมาตรฐานการเรี ย นรู้ คาอธิบ ายรายวิช า และกระบวนการเรียนรู้ เขียนเป็น แผนการจัดการเรียนรู้
ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน
แผนการจั ดการเรี ยนรู้ หรื อแผนการเรียนรู้เป็นคาใหม่ที่นามาใช้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 เหตุที่ใช้คา “แผนการจัดการเรียนรู้ ” แทนคา “แผนการสอน” เพราะต้องการให้ผู้สอน
มุ่งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดการศึกษา
ที่บ่งไว้ในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2544 ที่กล่าวไว้ว่า “การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือ ว่าผู้เรียนสาคัญที่สุด” (อาภรณ์
ใจเที่ยง, 2546, หน้า 213)
แผนการจั ด การเรี ย นรู้ คื อ แผนการเตรี ย มการสอนหรื อ ก าหนดกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ไ ว้ ล่ ว งหน้ า
อย่างเป็นระบบ และจัดทาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ มากาหนดกิจกรรมการเรียน
การสอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ (สุวิทย์ มูลคา, 2549, หน้า 58)
แผนการสอนเป็นแผนที่กาหนดขั้นตอนการสอนที่ครูมุ่งหวังจะให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้
ในเนื้อหา และประสบการณ์หน่วยใดหน่วยหนึ่งตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (อ้างถึง
ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2532, หน้า 187)
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สรุปแผนการจัดการเรียนรู้ คือการวางแผนจัดกิจกรรมเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ
เพื่ อเป็ น แนวทางในการจั ดการเรี ย นรู้ โดยน าสาระการเรี ยนรู้ มาตรฐานการเรี ยนรู้ ค าอธิบ ายรายวิ ช า
รายละเอียดคาอธิบายรายวิชา และกระบวนการเรียนรู้ เขียนเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามจุดหมาย
ของหลักสูตร และศักยภาพของผู้เรียน
ความสาคัญของแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้เปรียบเสมือนเข็มทิศที่นาทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยมีความสาคัญ
พอสรุปได้ คือ
1. เป็นเครื่องมือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สามารถบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กาหนด
2. เป็นเครื่องมือสาหรับผู้ปฏิบัติการสอนแทนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสาระที่กาหนดได้
อย่างเหมาะสม
3. เป็นเครื่องมือวัดประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อทราบความเหมาะสมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละเนื้อหา และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนากิจกรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่ง
4. ช่ ว ยให้ ผู้ ส อนมี โ อกาสศึ ก ษาค้ น คว้ า และเรี ย นรู้ ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ นรู ป แบบต่ า ง ๆ
เพื่อประกอบการเขียนแผนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหา และศักยภาพผู้เรียน
5. ช่วยให้ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ตามขั้นตอนที่กาหนด
6. ช่วยให้ผู้สอนได้ทบทวนประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเอง
7. เป็นหลักฐานทางวิชาการในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นตอนการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ผู้สอนสามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งแบบบูรณาการ
โดยจัดทาหน่วยการเรี ยนรู้ซึ่งได้จากการร่วมกันระหว่างครู นักศึกษา ชุมชน ในการวิเคราะห์สภาพปัญหา
ความต้องการของชุมชน เชื่อมโยงกับ สาระการเรีย นรู้ตามหลั กสู ตร แต่ล ะรายวิช า บูรณาการเป็นหน่ ว ย
การเรียนรู้ เพื่อจัดการเรียนรู้ให้ตอบโจทย์ตามจุดหมายของหลักสูตร และสภาพปัญหาความต้องการของชุมชน
และการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบรายวิชา โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. วิเคราะห์หลักสูตร ประกอบด้วยหลักการ จุดหมาย โครงสร้าง สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เวลาเรียน แนวทางการดาเนินการจัดการเรียนรู้ที่สนองจุดประสงค์การเรียนรู้
และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การวัด และการประเมินผลการเรียนรู้คาอธิบายรายวิชา ซึ่งจะระบุ ตัวชี้วัด และ
เนื้ อ หาที่ ต้ อ งให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ ต ามล าดั บ ขั้ น ตอน เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการก าหนดหน่ ว ยการเรี ย นรู้ และ
รายละเอียดของแต่ละหัวข้อของแผนการจัดเรียนรู้
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2. ศึกษาความสอดคล้องสัมพันธ์กันแต่ละองค์ประกอบของหลักสูตร โดยวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา เพื่อนามาเขี ยนเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยให้ครอบคลุ มพฤติกรรมทั้งด้านความรู้
ทักษะ/กระบวนการ เจตคติ และค่านิยม
3. ศึ ก ษาค าอธิ บ ายรายวิ ช า ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ชื่ อ รายวิ ช า จ านวนหน่ ว ยกิ ต ระดั บ ชั้ น
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ กรอบสาระการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล
ส่วนรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา มีรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต ระดับชั้น มาตรฐาน
การเรียนรู้ระดับ และในส่วนของตารางที่เสนอ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เนื้อหา และจานวนชั่วโมงในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
4. การวิเคราะห์ ความยากง่ายของเนื้อหาร่วมกับผู้เรียน โดยแบ่งกลุ่มเนื้อหาสาระแต่ละรายวิชาเป็น
3 กลุ่ม ให้สอดคล้องกับผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น รวมทั้ งวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้เรียน ประกอบด้วย เนื้อหาที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ได้ด้วยตนเองจัดเป็นเนื้อหาง่าย เนื้อหาที่ครูสามารถ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดประสงค์ หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจัดเป็นเนื้อหาที่ยากระดับปานกลาง
และเนื้อหาที่ต้องให้ผู้ที่มีความสามารถเฉพาะเรื่องนั้นสอนจัดเป็นเนื้อหายาก
5. กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามขั้นตอนที่กาหนดในคาอธิบายรายวิชา และรายละเอียดคาอธิบาย
รายวิช า ที่เหมาะสมกับ เนื้อหาสาระ โดยเนื้อหาง่าย จัดทาแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นแผนการเรียนรู้
รายบุคคลของผู้เรียน พร้อมกาหนดข้อตกลงการเรียนรู้ หรือสั ญญาการเรียน ส่วนเนื้อหาที่ยากจัดทาเป็นแผน
ส าหรั บ การสอนเสริ ม โดยน าเนื้ อ หาที่ ย ากปานกลางมาก าหนดเป็ น ปฏิ ทิ น การจั ด การเรี ย นรู้ ร ายภาค
18 - 20 สัปดาห์ และจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์
6. กาหนดเวลาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับขอบข่ายเนื้อหาสาระแต่ละรายวิชา
7. ประมวลรายละเอี ย ดจากการวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต ร วิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้ อ งองค์ ป ระกอบ
ของหลักสูตร ศึกษาคาอธิบายรายวิชา รายละเอียดคาอธิบายรายวิชา วิเคราะห์ความยาก – ง่ายของเนื้อหาสาระ
การกาหนดกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ และปฏิทินการเรียนรู้รายภาค มาจัด ทาเอกสารที่ใช้เป็นแนวทางการจั ด
การเรียนรู้ หรือที่เรียกว่าแผนการจัดการเรียนรู้
8. วิเคราะห์กระบวนการประเมินผล โดยเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้
9. วิเคราะห์แหล่งการเรียนรู้ โดยคัดเลือกสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้

องค์ประกอบสาคัญของแผนการจัดการเรียนรู้
1. สาระสาคัญ ให้รู้ว่าสอนอะไร หน่วยเรียนรู้อะไร หัวเรื่องอะไร
2. จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ ส อนเพื่ อ อะไรโดยจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ จ ะเขี ย นเน้ น ความสามารถ
ของผู้ เ รี ย น 3 ด้ าน ประกอบด้ ว ย ด้า นความรู้ห รือ พุท ธิพิสั ย ด้า นทัก ษะหรือ ทัก ษะพิสั ย และด้านเจตคติ
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หรือจิตพิสัย ในส่วนของรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ กศน. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในส่วนขององค์ประกอบนี้ จะนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และตัวชี้วัด อยู่ใน
องค์ประกอบนี้
3. สาระการเรียนรู้สะท้อนด้านโครงสร้างเนื้อหา สาระการเรียนรู้
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ และกระบวนการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน คิดเป็น เช่น ONIE Model
5. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ ด้วยการใช้สื่อ และอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้อะไรบ้าง
6. การวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อทราบผลการจัดการเรียนรู้ว่าประสบความสาเร็จ
หรือไม่
7. ความคิดเห็นของผู้บริหาร เมื่อจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้เสร็จแล้ว ครูควรเสนอแผนให้ผู้บริหาร
พิจารณาเพื่อให้ข้อแนะนา ข้อเสนอแนะ ก่อนการนาแผนไปใช้
8. การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ เมื่อครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้เสร็จแล้ ว
ต้องบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ทุกครั้ง ในประเด็น ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้มีจุดอ่อน จุดแข็ง ในเรื่องใด
ผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นไปตามจุดประสงค์ หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหรือ ตัวชี้วัด หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคเรื่องใด
และผู้เรียนที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ครูมีกระบวนการในการแก้ปัญหาอย่างไร ซึ่งการบันทึกผล หลังการจัดการเรียนรู้นี้
จะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่ครูสามารถใช้วางแผน เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ด้วย การวิจัยในชั้นเรียน ต่อไป

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี
ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี ควรมีดังนี้
1. มีความละเอียดชัดเจน มีหัวข้อ และส่วนประกอบต่าง ๆ ครอบคลุมตามศาสตร์ของการสอน
โดยสามารถตอบคาถามต่อไปนี้
1.1 สอนอะไร (หน่วย หัวเรื่อง ความคิดรวบยอด หรือสาระสาคัญ)
1.2 เพื่อจุดประสงค์อะไร (จุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งควรเขียนเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม)
1.3 ด้วยสาระอะไร (เนื้อหา/โครงร่างเนื้อหา)
1.4 ใช้วิธีการใด (กิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ)
1.5 ใช้เครื่องมืออะไร (วัสดุอุปกรณ์ สื่อ และแหล่งการเรียนรู้)
1.6 ทราบได้อย่างไรว่าประสบความสาเร็จ (การวัดผล และประเมินผล)
2. แผนการจัดการเรียนรู้สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
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3. ส่วนประกอบต่าง ๆ ของแผนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องสัมพันธ์เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน เช่น
3.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ครอบคลุมสาระ/เนื้อหา และเป็นจุดที่พัฒนาผู้เรียนในด้านความรู้
ทักษะ กระบวนการ และเจตคติ
3.2 กิจกรรมการเรียนรู้ ควรสอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหา/สาระ
3.3 วัสดุอุปกรณ์ สื่อ และแหล่งการเรียนรู้ ควรสอดคล้องสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้
3.4 การวัดผลและประเมินผล ควรสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
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ใบความรูส้ าหรับวิทยากร เรื่อง รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน.
(ONIE MODEL)
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้

ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดสภาพ ปัญหา ความต้องการในการเรียนรู้
เป็นการเรียนรู้จากสภาพ ปัญหา หรือความต้องการของผู้เรียน และชุมชน สังคม โดยให้เชื่อมโยง
กับประสบการณ์เดิม และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร ซึ่งผู้เรียนจะรับรู้ถึงวัตถุประสงค์ และเกิด
แรงจูงใจในการเรียนรู้
1. ครู แ ละผู้ เรี ย นร่ ว มกั น ก าหนดสภาพ ปั ญ หา ความต้ อ งการในการเรี ยนรู้ ซึ่ ง อาจจะได้ ม าจาก
สถานการณ์ ใ นขณะนั้ น หรื อ เรื่ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชี วิ ต จริ ง หรื อ เป็ น ประเด็ น ที่ ก าลั ง ขั ด แย้ ง และก าลั ง อยู่
ในความสนใจของชุ ม ชน สั ง คม ซึ่ ง จะช่ ว ยกระตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ย นกระตื อ รื อ ร้ น ที่ คิ ด จะหาทางออกของปั ญ หา
หรือความต้องการที่ระบุนั้น ๆ
2. ท าความเข้ า ใจกั บ สภาพ ปั ญ หา ความต้ อ งการในสิ่ ง ที่ ต้ อ งการเรี ย นรู้ โดยดึ ง ความรู้
และประสบการณ์เดิมของผู้เรียนที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนรู้ เปิด โอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออก โดยเน้น
การมีส่วนร่วม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนความคิด และอภิปราย โดยให้เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่
3. วางแผนการเรี ย นรู้ ข องบุ ค คล/กลุ่ ม ที่ ส อดคล้ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต และสั ง คม มี ก ารก าหนดกิ จ กรรม
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเห็นแนวทางในการค้นพบความรู้หรือแสวงหาคาตอบได้ด้วยตนเอง
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ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาข้อมูลและจัดการเรียนรู้
เป็นการแสวงหาข้อมูล และจัดการเรียนรู้ โดยศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ และรวบรวมข้อมูล มีการระดม
ความคิดเห็น วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และสรุปเป็นความรู้
1. ผู้เรียนแสวงหาความรู้ตามแผนการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ โดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
กระบวนการกลุ่ม ศึกษาจากผู้รู้/ภูมิปัญญา และวิธีอื่น ๆ ที่เหมาะสม
2. ครูและผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปความรู้เบื้องต้น โดยครูมีหน้าที่ในการอานวย
ความสะดวก เช่ น ใช้ ค าถามปลายเปิ ด ในการชวนคิ ด ชวนคุ ย กระตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด กระบวนการคิ ด
ด้วยกระบวนการระดมสมอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สะท้อนความคิดและอภิปราย ซึ่งจะได้ความรู้ใหม่ ๆ
เพื่อใช้ปฏิบัติ และนาไปประยุกต์ใช้
3. ผู้เรียนนาความรู้ที่ได้ไปตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อประเมินความเป็นไปได้ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น
การทดลอง การทดสอบ การตรวจสอบกับผู้รู้
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติและนาไปประยุกต์ใช้
เป็นการนาความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ทาให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมายกับวิถีชีวิต และ เหมาะสมกับวัฒนธรรม และสังคม
1. ผู้เรียนนาความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิต โดยการแสดงบทบาทสมมติ สถานการณ์จาลอง แสดงละคร แต่งเพลง สั งเกตปรากฏการณ์ หรือ
เหตุการณ์ แล้วมีการจดบันทึกผลการนาไปใช้
2. ปฏิบัติการแก้ไขข้อบกพร่อง สรุป จัดทารายงาน และรวบรวมไว้ในแฟ้มสะสมงาน
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล
เป็ น การประเมิน ทบทวน แก้ไ ขข้ อ บกพร่ อ ง ผลจากการนาความรู้ ไปประยุก ต์ ใช้ ในวิ ถีชี วิ ต
และสังคม แล้วสรุปเป็นความรู้ใหม่ พร้อมกับเผยแพร่ผลงาน
1. ครูและผู้เรียนนาแฟ้มสะสมงาน และผลที่ได้จากการปฏิบัติมาสรุปเป็นองค์ความรู้ ใช้เป็นสารสนเทศ
เพื่อ น าเสนอต่อสาธารณชน โดยประเมิน คุณ ภาพการเรีย นรู้ ได้ แก่ ประเมิน ผลการเรีย นรู้ กระบวนการ
ปฏิบัติงาน แหล่งเรียนรู้ และสารสนเทศที่นามาใช้
2. ครูและผู้เรียนร่วมกันสร้างเกณฑ์การประเมินคุณภาพการเรียนรู้
3. ครู ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้องร่วมกันประเมิน พัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นไปตามคุณภาพการเรียนรู้
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แบบประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
กลุ่ม ..................................................................................................................................................
คาชี้แจง : ให้วิทยากรทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
พฤติกรรมที่สังเกต

คะแนน
3

1. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
2. มีความกระตือรือร้นในการทางาน
3. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
4. มีขั้นตอนในการทางานอย่างเป็นระบบ
5. ใช้เวลาในการทางานอย่างเหมาะสม
รวม

เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ทาเป็นประจา

ให้ 3 คะแนน

พฤติกรรมที่ทาเป็นบางครั้ง

ให้ 2 คะแนน

พฤติกรรมที่ทาน้อยครั้ง

ให้ 1 คะแนน

ช่วงคะแนน 13 - 15 ระดับคุณภาพ ดี
ช่วงคะแนน 8 - 12 ระดับคุณภาพ ปานกลาง
ช่วงคะแนน 5 - 7 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

2

1
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
นายกฤตชัย
นางสาววิเลขา
นางรุ่งอรุณ

อรุณรัตน์
ลีสุวรรณ์
ไสยโสภณ

คณะทางาน
นายสุรพงษ์
มั่นมะโน
นางสาววรรณพร ปัทมานนท์
นายศุภโชค
ศรีรัตนศิลป์
นางนุสรา
สกลนุกรกิจ
นางสาวเบ็ญจวรรณ อาไพศรี
นางสาวสุลาง
เพ็ชรสว่าง
นางเยาวรัตน์
ปิ่นมณีวงศ์
นางกมลทิพย์
ช่วยแก้ว
นางสาวสุจริยา
พุ่มไสล
นางสาวฐิติมา
วงศ์บัณฑวรรณ
นายกิตติพงศ์
จันทวงศ์
นางสาวทิพวรรณ วงค์เรือน
นางสุกัญญา
กุลเลิศพิทยา
นายจตุรงค์
ทองดารา
นางสาวชมพูนท สังข์พิชัย
นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน์
นายวัชรินทร์
โสภิตะชา
นายนพรัตน์
จุวรรณ
นายณรงค์วิทย์
นกจัน
นายชัยวิชิต
สารัญ

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ

สานักงาน กศน.
สานักงาน กศน.
สานักงาน กศน.
สานักงาน กศน.
สานักงาน กศน.
สานักงาน กศน.
สานักงาน กศน.
สานักงาน กศน.
สานักงาน กศน.
สานักงาน กศน.
สานักงาน กศน.
สานักงาน กศน.
สานักงาน กศน.
สานักงาน กศน.
สานักงาน กศน.
สานักงาน กศน.
สานักงาน กศน.
สานักงาน กศน.
สานักงาน กศน.
สานักงาน กศน.

