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แผนการเรียนรู้หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 2551 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอาํเภอบัวใหญ่ 
ระดบั มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที. 2/2553 

 
สาระการเรียนรู้ รายวชิาที.จะลงทะเบียน รหัสวชิา วชิาบังคบั วชิาเลอืก จํานวนหน่วยกติ จํานวนชั.วโมง 

สาระทกัษะการเรียนรู้ - - - - - - 
สาระความรู้พื+นฐาน คณิตศาสตร์ พค 21001 � - 4 160 
สาระการประกอบอาชีพ ทกัษะการพฒันาอาชีพ อช 21002 � - 4 160 
สาระการดาํเนินชีวติ สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 � - 2 80 
สาระการพฒันาสังคม สังคมศึกษา สค 21001 � - 3 120 

รวม   4  13 520 
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รายละเอยีดย่อยแผนบูรณาการ 
ระความรู้พื�นฐาน สาระการประกอบอาชีพ สาระพฒันาสังคม สาระทกัษะการดําเนินชีวติ 

วชิา  คณิตศาสตร์(4) 
160  ชั!วโมง 

วชิา  ทกัษะการพฒันาอาชีพ(4) 
160 ชั!งโมง 

สังคมศึกษา(3) 
120  ชั!วโมง 

วชิา สุขศึกษา  พลศึกษา(2) 
80  ชั!วโมง 

1.จาํนวนและการดาํเนินการ 
2.เศษส่วนและเทศนิยม 
3.เลขยกกาํลงั 
4.อตัราส่วนและร้อยละ 
5.การวดั 
6.ปริมาตรและพื+นที!ผวิ 
7.คู่อนัดบัและกราฟ 
8.ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปเรขาคณิต
สองมิติและสามมิติ 
9.สถิติ 
10.ความน่าจะเป็น 

1.ทกัษะในการพฒันาอาชีพ 
2.การทาํแผนธุรกิจเพื!อการพฒันาอาชีพ 
3.การจดัการความเสี!ยง 
4.การจดัการการผลิตหรือการบริการ 
5.การจดัการการตลาด 
6.การขบัเคลื!อนเพื!อพฒันาธุรกิจ 
7.โครงการพฒันาอาชีพ 
 
 

1.ภูมิศาสตร์กายภาพทวปีเอเชีย 
2.ประวตัิศาสตร์ทวปีเอเชีย 
3.เศรษฐศาสตร์ 
4.การเมือง การปกครอง 

1.พฒันาการของร่างกาย 
2.การดูแลรักษาสุขภาพ 
3.สารอาหาร 
4.โรคระบาด 
5.ยาแผนโบราณและสมุนไพร 
6.การป้องกนัสารเสพติด 
7.อุบตัิเหตุ อุบตัิภยั 
8.ทกัษะชีวติเพื!อการสื!อสาร 
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แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 2551 
ระดบั มัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที. 2/2553 

ที. เรื.อง วธิีเรียน หมายเหตุ 
พบกลุ่ม(ชม.) ทางไกล(ชม.) ตนเอง(ชม.) 

1 ปฐมนิเทศ   

     -โครงสร้างหลกัสูตร พ.ศ.2551 
     -กพช. 
     -โครงงาน 
     -กระบวนการเรียนการสอน 

 
-ครูอธิบายโครงสร้างหลกัสูตร 
พ.ศ.2551 
-การทาํ กพช. 
-ขั+นตอนการทาํโครงงาน 
-การจบหลกัสูตร 
-การจดักระบวนการเรียนรู้ 
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แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 2551 

ระดบั มัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที. 2/2553 
ที. เรื.อง วธิีเรียน หมายเหตุ 

พบกลุ่ม(ชม.) ทางไกล(ชม.) ตนเอง(ชม.) 
2  วชิาทกัษะการพฒันาอาชีพ(2) 

    -ทกัษะในการพฒันาอาชีพ 
วชิาคณติศาสตร์(3) 
    -จาํนวนและการดาํเนินการ 
วชิาสังคมศึกษา(2)  

     -ภูมิศาสตร์กายภาพทวปีเอเชีย 
วชิาสุขศึกษา พลศึกษา(2) 

     -พฒันาการของร่างกาย 
      
    
 
 

(3) 

-ครูอธิบายเนื+อ หาเกี!ยวกบั 
จาํนวนและการดาํเนินการ 
 -ครูอธิบายเนื+อ หาเกี!ยวกบั 
การจดัการการผลิตหรือการ
บริการ   
-แบ่งกลุ่มศึกษาคน้ควา้จาก 
ใบงานที!รับมอบหมายและ
นาํเสนอหนา้ชั+นเรียน 
-มอบหมายใบงานใหผู้เ้รียนไป
ศึกษาเนื+อหาที!จะเรียนในครั+ ง
ต่อไป 

(22) 

-ใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้จากสื!อ
อินเตอร์เน็ต,ห้องสมุด เกี!ยวกบั
พฒันาการของร่างกาย 
   -อธิบายเกี!ยวกบัโครงสร้าง 
หนา้ที! การทาํงาน และการดูแล
รักษาระบบต่าง ๆ ที!สาํคญัของ
ร่างกาย 5 ระบบ 
     -ปฏิบตัิในการดูแลรักษา
และการป้องกนั อาการผดิปกติ
ของระบบอวยัวะสาํคญั 5 
ระบบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 แลว้จดัทาํรายงานส่งครูผูส้อน 
  
 

(22) 

-ใหผู้เ้รียนไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
ดว้ยตนเอง เกี!ยวกบั 
    -อธิบายความหมายของคาํวา่
ประวตัิศาสตร์ 
     -บอกความหมาย ความเป็นมา
ของประวตัิศาสตร์ประเทศในทวปี
เอเชียและทกัษะในการพฒันาอาชีพ
ประเทศในทวปีเอเชีย 
 แลว้จดัทาํรายงานส่งครูผูส้อน 
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แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 2551 

ระดบั มัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที. 2/2553 
ที. เรื.อง วธิีเรียน หมายเหตุ 

พบกลุ่ม(ชม.) ทางไกล(ชม.) ตนเอง(ชม.) 
3  วชิาคณติศาสตร์(4) 

    -เศษส่วนและเทศนิยม 
วชิาสุขศึกษา พลศึกษา(2) 
     -พฒันาการของร่างกาย 
     
 
 

(3) 

-ครูอธิบายเนื+อ หาเกี!ยวกบั 
เศษส่วนและเทศนิยม 
-แบ่งกลุ่มศึกษาคน้ควา้จากใบ
งานที!รับมอบหมายและ
นาํเสนอหนา้ชั+นเรียน 
-มอบหมายใบงานใหผู้เ้รียนไป
ศึกษาเนื+อหาที!จะเรียนในครั+ ง
ต่อไป 

(21) 

-ใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้จากสื!อ
อินเตอร์เน็ต,ห้องสมุด เกี!ยวกบั
พฒันาการของร่างกาย 
     -อธิบายพฒันาการและการ
เปลี!ยนแปลงตามวยัของมนุษย์
ดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง   
แลว้จดัทาํรายงานส่งครูผูส้อน 
 

 

(21) 

-ใหผู้เ้รียนไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
เกี!ยวกบัเรื!อง 
     -อธิบายพฒันาการและการ
เปลี!ยนแปลงตามวยัของมนุษยด์า้น
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   
แลว้จดัทาํรายงานส่งครูผูส้อน 
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แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 2551 
ระดบั มัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที. 2/2553 

ที. เรื.อง วธิีเรียน หมายเหตุ 
พบกลุ่ม(ชม.) ทางไกล(ชม.) ตนเอง(ชม.) 

4 วชิาทกัษะการพฒันาอาชีพ(2) 
   -ทกัษะในการพฒันาอาชีพ 
วชิาคณติศาสตร์(2) 

    -เลขยกกาํลงั  
วชิาสุขศึกษา พลศึกษา(2) 

     -การดูแลรักษาสุขภาพ 
     -โรคระบาด 
วชิาสังคมศึกษา(3)  

     -ภูมิศาสตร์กายภาพทวปีเอเชีย 
     -ประวตัิศาสตร์ทวปีเอเชีย 
 
 
 
 

(3) 
-ครูอธิบายเนื+อ หาเกี!ยวกบั 
เลขยกกาํลงั 
-แบ่งกลุ่มศึกษาคน้ควา้จาก 
ใบงานที!รับมอบหมายและ
นาํเสนอหนา้ชั+นเรียน 
-มอบหมายใบงานใหผู้เ้รียนไป
ศึกษาเนื+อหาที!จะเรียนในครั+ ง
ต่อไป 

(21) 
-ใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้จากสื!อ
อินเตอร์เน็ตเกี!ยว,ห้องสมุด 
เกี!ยวกบัเรื!อง 
     -วเิคราะห์ปัญหาสุขภาพที!
เกิดจากาการบริโภคอาหารที!ไม่
ถูกหลกัโภชนาการ 
  แลว้จดัทาํรายงานส่งครูผูส้อน 
 

 

(21) 
-ใหผู้เ้รียนไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
เกี!ยวกบัเรื!อง 
     -อธิบายเหตุการณ์สาํคญัทาง
ประวตัิศาสตร์ที!เกิดขึ+นในประเทศ
ไทยและประเทศในทวปีเอเชีย 
    -อธิบายการพฒันาอาชีพของ
ประเทศในทวปีเอเชีย 
 แลว้จดัทาํรายงานส่งครูผูส้อน 
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แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 2551 
ระดบั มัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที. 2/2553 

ที. เรื.อง วธิีเรียน หมายเหตุ 
พบกลุ่ม(ชม.) ทางไกล(ชม.) ตนเอง(ชม.) 

5 วชิาทกัษะการพฒันาอาชีพ(2) 
     -การทาํแผนธุรกิจเพื!อการพฒันา
อาชีพวชิาคณติศาสตร์(2) 
     -อตัราส่วนและร้อยละ 
วชิาสุขศึกษา พลศึกษา(2) 

      -พฒันาการของร่างกาย 
      -สารอาหาร 
วชิาการทาํแผนธุรกจิเพื.อการพฒันา

อาชีพ 

วชิาสังคมศึกษา(3)  

     -การเมือง การปกครอง 
 
 
 

(3) 
-ครูอธิบายเนื+อ หาเกี!ยวกบั 
อตัราส่วนและร้อยละ และการ
จดัการความเสี!ยง 
-แบ่งกลุ่มศึกษาคน้ควา้จาก 
ใบงานที!รับมอบหมายและ
นาํเสนอหนา้ชั+นเรียน 
-มอบหมายใบงานใหผู้เ้รียนไป
ศึกษาเนื+อหาที!จะเรียนในครั+ ง
ต่อไป 
 
 
 
 

(9) 
-ใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้จากสื!อ
อินเตอร์เน็ต,ห้องสมุด  
เกี!ยวกบัเรื!องสารอาหาร ดงันี+  
       -บอกปริมาณสารอาหารที!
ร่างกายตอ้งการตามเพศ วยั 
และสภาพร่างกาย 
แลว้จดัทาํรายงานส่งครูผูส้อน 

 

(10) 
-ใหผู้เ้รียนไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
เกี!ยวกบัเรื!องการเมืองการปกครอง 
ดงันี+  
     -อธิบายการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย 
-อธิบายแนวทางการทาํแผนธุรกิจ
เพื!อการพฒันาอาชีพในประเทศที!
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 แลว้จดัทาํรายงานส่งครูผูส้อน 
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แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 2551 

ระดบั มัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที. 2/2553 
ที. เรื.อง วธิีเรียน หมายเหตุ 

พบกลุ่ม(ชม.) ทางไกล(ชม.) ตนเอง(ชม.) 
6 วชิาทกัษะการพฒันาอาชีพ(2) 

    -การทาํแผนธุรกิจเพื!อการพฒันา
อาชีพ 
วชิาคณติศาสตร์(2) 
     -การวดั 
วชิาสุขศึกษา พลศึกษา(2) 
     -การดูแลรักษาสุขภาพ 
     -สารอาหาร 
วชิาสังคมศึกษา(3)  

     -การเมือง การปกครอง 
 
      
 
 

(3) 

-ครูอธิบายเนื+อ หาเกี!ยวกบั 
การวดั     
-แบ่งกลุ่มศึกษาคน้ควา้จากใบ
งานที!รับมอบหมายและ
นาํเสนอหนา้ชั+นเรียน 
-มอบหมายใบงานใหผู้เ้รียนไป
ศึกษาเนื+อหาที!จะเรียนในครั+ ง
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 

(10) 

-ใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้จากสื!อ
อินเตอร์เน็ต,ห้องสมุด 
เกี!ยวกบัเรื!องสารอาหาร ดงันี+  
     -อธิบายวธิีการประกอบ
อาหารเพื!อรักษาคุณค่าของ
สารอาหาร   
แลว้จดัทาํรายงานส่งครูผูส้อน 

 

(10) 

-ใหผู้เ้รียนไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
เกี!ยวกบัเรื!องการเมืองการปกครอง 
      -เปรียบเทียบการรูปแบบ
การเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและระบอบการ
ปกครองของประเทศอินโดนีเซีย ,
มาเลเซีย  
     -อธิบายการทาํแผนธุรกิจเพื!อการ
พฒันาอาชีพในประเทศที!ปกครอง
ระบบประชาธิปไตย 

แลว้จดัทาํรายงานส่งครูผูส้อน 
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แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 2551 
ระดบั มัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที. 2/2553 

ที. เรื.อง วธิีเรียน หมายเหตุ 
พบกลุ่ม(ชม.) ทางไกล(ชม.) ตนเอง(ชม.) 

7 วชิาทกัษะการพฒันาอาชีพ(2) 
    -การทาํแผนธุรกิจเพื!อการพฒันา
อาชีพ 
วชิาคณติศาสตร์(2) 
     -ปริมาตรและพื+นที!ผวิ 
วชิา สุขศึกษา พลศึกษา(2) 

     -พฒันาการของร่างกาย 
     -การดูแลรักษาสุขภาพ      
     -การป้องกนัสารเสพติด 
     
 
 

(3) 

-ครูอธิบายเนื+อ หาเกี!ยวกบั 
ปริมาตรและพื+นที!ผวิ และ
ภูมิศาสตร์กายภาพทวปีเอเชีย 
    -แบ่งกลุ่มศึกษาคน้ควา้จาก
ใบงานที!รับมอบหมายและ
นาํเสนอหนา้ชั+นเรียน 
   -มอบหมายใบงานใหผู้เ้รียน
ไปศึกษาเนื+อหาที!จะเรียนใน
ครั+ งต่อไป 
 
 
 
 
 
 

(10) 

-ใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้จากสื!อ
อินเตอร์เน็ตเกี!ยว,ห้องสมุด 
กบัเรื!องการป้องกนัสารเสพติด 
ดงันี+  
     -อธิบายปัญหา สาเหตุ 
ประเภท และชนิดของสารเสพ
ติดและการป้องกนั แกไ้ข 
  แลว้จดัทาํรายงานส่งครูผูส้อน 

 

(9) 

-ใหผู้เ้รียนไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
เกี!ยวกบัเรื!องการดูแลรักษาสุขภาพ 
ดงันี+  
     -อธิบายประโยชน์ของการออก
กาํลงักาย และโทษของการขาดการ
ออกกาํลงักาย 
    -การทาํแผนธุรกิจเพื!อการพฒันา
อาชีพดา้นการดูแลรักษาสุขภาพ 

 แลว้จดัทาํรายงานส่งครูผูส้อน 
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แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 2551 

ระดบั มัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที. 2/2553 
ที. เรื.อง วธิีเรียน หมายเหตุ 

พบกลุ่ม(ชม.) ทางไกล(ชม.) ตนเอง(ชม.) 
8  วชิาคณติศาสตร์(4) 

     -คู่อนัดบัและกราฟ 
วชิาสุขศึกษา พลศึกษา(2) 
     -พฒันาการของร่างกาย 
     -การดูแลรักษาสุขภาพ 
     -สารอาหาร 
     -การป้องกนัสารเสพติด 
 
 

(3) 

-ครูอธิบายเนื+อ หาเกี!ยวกบัเรื!อง 
คู่อนัดบัและกราฟ   
-แบ่งกลุ่มศึกษาคน้ควา้จากใบ
งานที!รับมอบหมายและ
นาํเสนอหนา้ชั+นเรียน 
-มอบหมายใบงานใหผู้เ้รียนไป
ศึกษาเนื+อหาที!จะเรียนในครั+ ง
ต่อไป 
 
 
 
 
 

(11) 

-ใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้จากสื!อ
อินเตอร์เน็ตเกี!ยว,ห้องสมุด 
กบัเรื!องการป้องกนัสารเสพติด  
ดงันี+  
     -บอกลกัษณะอาการของผู ้
ติดสารเสพติด 
    แลว้จดัทาํรายงานส่ง
ครูผูส้อน 

 
 
 
 
 
 

(11) 

-ใหผู้เ้รียนไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
เกี!ยวกบัเรื!องการดูแลรักษาสุขภาพ  
ดงันี+  
      -อธิบายรูปแบบ และวธิีการออก
กาํลงักายเพื!อสุขภาพ 
แลว้จดัทาํรายงานส่งครูผูส้อน 
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แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 2551 
ระดบั มัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที. 2/2553 

ที. เรื.อง วธิีเรียน หมายเหตุ 
พบกลุ่ม(ชม.) ทางไกล(ชม.) ตนเอง(ชม.) 

9 วชิาทกัษะการพฒันาอาชีพ(2) 
    -การจดัการความเสี!ยง 

วชิาคณติศาสตร์(2) 

     -ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูป 
วชิาสุขศึกษา พลศึกษา(2) 
     -พฒันาการของร่างกาย 
     -การดูแลรักษาสุขภาพ 
     -โรคระบาด 
     -การป้องกนัสารเสพติด 
     -ทกัษะชีวติเพื!อการสื!อสาร 
 
 

(3) 

-ครูอธิบายเนื+อ หาเกี!ยวกบั 
   ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูป
เรขาคณิต 2 มิติและสามมิติ 
-แบ่งกลุ่มศึกษาคน้ควา้จากใบ
งานที!รับมอบหมายและ
นาํเสนอหนา้ชั+นเรียน 
-มอบหมายใบงานใหผู้เ้รียนไป
ศึกษาเนื+อหาที!จะเรียนในครั+ ง
ต่อไป 
 
 
 
 
 

(11) 

-ใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้จากสื!อ
อินเตอร์เน็ตเกี!ยว,ห้องสมุด 
เกี!ยวกบัเรื!องการป้องกนัสาร
เสพติด ดงันี+  
     -อธิบายอนัตราย วธิีการ
ป้องกนัและหลีกเลี!ยง
พฤติกรรมเสี!ยงต่อสารเสพติด 
  แลว้จดัทาํรายงานส่งครูผูส้อน 

 

(11) 

-ใหผู้เ้รียนไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
เกี!ยวกบัเรื!องการดูแลรักษาสุขภาพ 
ดงันี+  
      -อธิบายวธิีการหลีกเลี!ยง
พฤติกรรมที!นาํไปสู่การมี
เพศสัมพนัธ์ การล่วงละเมิดทางเพศ 
และการตั+งครรภท์ี!ไม่พึงประสงค ์
     -การจดัการความเสี!ยงในเรื!องการ
ดูแลรักษาสุขภาพ 
แลว้จดัทาํรายงานส่งครูผูส้อน 
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แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 2551 
ระดบั มัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที. 2/2553 

ที. เรื.อง วธิีเรียน หมายเหตุ 
พบกลุ่ม(ชม.) ทางไกล(ชม.) ตนเอง(ชม.) 

10 วชิาทกัษะการพฒันาอาชีพ(2) 
     -การจดัการความเสี!ยง 

วชิาคณติศาสตร์(2) 

     -สถิติ 
วชิาสุขศึกษา พลศึกษา(2) 
     -การดูแลรักษาสุขภาพ 
     -สารอาหาร 
     -ทกัษะชีวติเพื!อการสื!อสาร 
  
 
 

(3) 

-ครูอธิบายเนื+อ หาเกี!ยวกบัสถิติ 
-แบ่งกลุ่มศึกษาคน้ควา้จากใบ
งานที!รับมอบหมายและ
นาํเสนอหนา้ชั+นเรียน 
-มอบหมายใบงานใหผู้เ้รียนไป
ศึกษาเนื+อหาที!จะเรียนในครั+ ง
ต่อไป 
 
 
 
 
 

(11) 

-ใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้จากสื!อ
อินเตอร์เน็ต,ห้องสมุด เกี!ยวกบั
เรื!องทกัษะเพื!อการสื!อสาร ดงันี+ 
     -บอกความหมายและ
ความสาํคญัของทกัษะชีวติได้
ทั+ง 10 ประการ 
แลว้จดัทาํรายงานส่งครูผูส้อน 

 

(10) 

-ใหผู้เ้รียนไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
เกี!ยวกบัเรื!องการดูแลรักษาสุขภาพ 
ดงันี+  
      -อธิบายการจดัการความเสี!ยง 

วธิีการดูแลสุขภาพเรื!องการดูแล
รักษาสุขภาพทางร่างกายที!เหมาะ 
สมและไม่ทาํใหเ้กิดปัญหาทางเพศ 

แลว้จดัทาํรายงานส่งครูผูส้อน 
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แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 2551 
ระดบั มัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที. 2/2553 

ที. เรื.อง วธิีเรียน หมายเหตุ 
พบกลุ่ม(ชม.) ทางไกล(ชม.) ตนเอง(ชม.) 

11 วชิาคณติศาสตร์(4) 

     -ความน่าจะเป็น 
วชิาสุขศึกษา พลศึกษา(2) 

     -พฒันาการของร่างกาย 
     -การดูแลรักษาสุขภาพ 
     -สารอาหาร 
     -โรคระบาด 
     -ทกัษะชีวติเพื!อการสื!อสาร 
 
 

(3) 

-ครูอธิบายเนื+อ หาเกี!ยวกบั 
  ความน่าจะเป็น 
-แบ่งกลุ่มศึกษาคน้ควา้จากใบ
งานที!รับมอบหมายและ
นาํเสนอหนา้ชั+นเรียน 
-มอบหมายใบงานใหผู้เ้รียนไป
ศึกษาเนื+อหาที!จะเรียนในครั+ ง
ต่อไป 
 
 
 
 
 

(9) 

-ใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้จากสื!อ
อินเตอร์เน็ตเกี!ยวกบัเรื!องทกัษะ
ชีวติเพื!อการสื!อสาร ดงันี+  
    -บอกทกัษะชีวติที!จาํเป็นได้
อยา่งนอ้ย 3 ประการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
แลว้จดัทาํรายงานส่งครูผูส้อน 

(9) 

-ใหผู้เ้รียนไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
เกี!ยวกบัเรื!องโรคระบาด ดงันี+   
     -อธิบายสาเหตุ อาการ การ
ป้องกนัและรักษาโรคไขเ้ลือดออก
และโรคมาลาเรีย 

แลว้จดัทาํรายงานส่งครูผูส้อน 
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แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 2551 

ระดบั มัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที. 2/2553 
ที. เรื.อง วธิีเรียน หมายเหตุ 

พบกลุ่ม(ชม.) ทางไกล(ชม.) ตนเอง(ชม.) 
12 วชิาทกัษะการพฒันาอาชีพ(2) 

    -การจดัการการผลิตหรือการบริการ   

วชิาคณติศาสตร์(2) 
    -จาํนวนและการดาํเนินการ 
    -เศษส่วนและเทศนิยม 
    -เลขยกกาํลงั 
     -อตัราส่วนและร้อยละ 
     -ความน่าจะเป็น 
วชิาสุขศึกษา พลศึกษา(2) 

     -พฒันาการของร่างกาย 
     -การดูแลรักษาสุขภาพ 
     -อุบตัิเหตุ อุบตัิภยั 
     -ทกัษะชีวติเพื!อการสื!อสาร 
 
 

(3) 

-ครูอธิบายเนื+อ หาเกี!ยวกบั 
  การทาํแผนธุรกิจเพื!อการ
พฒันาอาชีพ 
-แบ่งกลุ่มศึกษาคน้ควา้จากใบ
งานที!รับมอบหมายและ
นาํเสนอหนา้ชั+นเรียน 
-มอบหมายใบงานใหผู้เ้รียนไป
ศึกษาเนื+อหาที!จะเรียนในครั+ ง
ต่อไป 
 
 
 
 
 

(8) 

-ใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้จากสื!อ
อินเตอร์เน็ตเกี!ยวกบัเรื!องทกัษะ
ชีวติเพื!อการสื!อสาร ดงันี+  
     -บอกวธิีการประยกุตใ์ช้
กระบวนการทกัษะชีวติในการ
ดาํเนินชีวติไดอ้ยา่งเหมาะสม 
แลว้จดัทาํรายงานส่งครูผูส้อน 

(8) 

   -ใหผู้เ้รียนไปศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้เกี!ยวกบัเรื!องโรคระบาด ดงันี+  
     -อธิบายสาเหตุ อาการ การ
ป้องกนัและรักษาโรคไขห้วดันก 
และโรคอหิวาตกโรค 
การจดัการการผลิตหรือการบริการ
ในดา้นการประกอบอาชีพ    
แลว้จดัทาํรายงานส่งครูผูส้อน 
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แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 2551 

ระดบั มัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที. 2/2553 
ที. เรื.อง วธิีเรียน หมายเหตุ 

พบกลุ่ม(ชม.) ทางไกล(ชม.) ตนเอง(ชม.) 
13 วชิาคณติศาสตร์(4) 

    -จาํนวนและการดาํเนินการ 
     -อตัราส่วนและร้อยละ 
     -คู่อนัดบัและกราฟ 
     -เรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
     -สถิติ 
     -ความน่าจะเป็น 
วชิาสุขศึกษา พลศึกษา(2) 

     -พฒันาการของร่างกาย 
     -การดูแลรักษาสุขภาพ 
     -ยาแผนโบราณและสมุนไพร 
     -ทกัษะชีวติเพื!อการสื!อสาร 
 
 

(3) 

-ครูอธิบายเนื+อ หาเกี!ยวกบั 
     -การจดัการความเสี!ยง 
แบ่งกลุ่มศึกษาคน้ควา้จากใบ
งานที!รับมอบหมายและ
นาํเสนอหนา้ชั+นเรียน 
-มอบหมายใบงานใหผู้เ้รียนไป
ศึกษาเนื+อหาที!จะเรียนในครั+ ง
ต่อไป 
 
 
 
 
 

(8) 

-ใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้จากสื!อ
อินเตอร์เน็ตเกี!ยวกบัเรื!อง 
  ทกัษะชีวติเพื!อการสื!อสารดงันี+  
จงบอกวธิีการแนะนาํผูอ้ื!นใน
การนาํทกัษะการแกป้ัญหาใน
ครอบครัวและการทาํงาน 
แลว้จดัทาํรายงานส่งครูผูส้อน 

(8) 

-ใหผู้เ้รียนไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
เกี!ยวกบัเรื!อง 
ยาแผนโบราณและสมุนไพรดงันี+  
  -  บอกหลกัและวธิีการใชย้าได้
อยา่งถูกตอ้ง 

แลว้จดัทาํรายงานส่งครูผูส้อน 
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แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 2551 

ระดบั มัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที. 2/2553 
ที. เรื.อง วธิีเรียน หมายเหตุ 

พบกลุ่ม(ชม.) ทางไกล(ชม.) ตนเอง(ชม.) 
14 วชิาทกัษะการพฒันาอาชีพ(2) 

    -การจดัการการตลาด           
วชิาคณติศาสตร์(2) 
    -จาํนวนและการดาํเนินการ 
    -เศษส่วนและเทศนิยม 
     -อตัราส่วนและร้อยละ 
     -ปริมาตรและพื+นที!ผวิ 
     -สถิติ 
     -ความน่าจะเป็น 
วชิาสุขศึกษา พลศึกษา(2) 

     -พฒันาการของร่างกาย    
  -ทกัษะชีวติเพื!อการสื!อสาร 
วชิาสังคมศึกษา(3)  

     -เศรษฐศาสตร์ 
     -การเมือง การปกครอง 

(3) 

-ครูอธิบายเนื+อ หาเกี!ยวกบัเรื!อง 
 การจดัการผลิตหรือการบริการ 
-แบ่งกลุ่มศึกษาคน้ควา้จากใบ
งานที!รับมอบหมายและ
นาํเสนอหนา้ชั+นเรียน 
-มอบหมายใบงานใหผู้เ้รียนไป
ศึกษาเนื+อหาที!จะเรียนในครั+ ง
ต่อไป 
 
 
 
 
 

(12) 

-ใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้จากสื!อ
อินเตอร์เน็ตเกี!ยวกบัเรื!อง ทกัษะ
ในการพฒันาอาชีพ ดงันี+  
   - อธิบายความจาํเป็นในการ
ฝึกทกัษะ   กระบวนการผลิต  
กระบวนการตลาดที ใช้
นวตักรรม  เทคโนโลย ี
แลว้จดัทาํรายงานส่งครูผูส้อน 

(13) 

-ใหผู้เ้รียนไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
เกี!ยวกบัเรื!อง ยาแผนโบราณและ
สมุนไพร ดงันี+  
  -  อธิบายชนิดของยาแผนโบราณ
และยาสมุนไพรในดา้นการจดัการ
การตลาด      
แลว้จดัทาํรายงานส่งครูผูส้อน 
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แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 2551 

ระดบั มัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที. 2/2553 
ที. เรื.อง วธิีเรียน หมายเหตุ 

พบกลุ่ม(ชม.) ทางไกล(ชม.) ตนเอง(ชม.) 
15  วชิาคณติศาสตร์(4) 

    -จาํนวนและการดาํเนินการ 
     -อตัราส่วนและร้อยละ 
     -สถิติ 
     -ความน่าจะเป็น 
วชิาสุขศึกษา พลศึกษา(2) 

     -การดูแลรักษาสุขภาพ 
     -ทกัษะชีวติเพื!อการสื!อสาร 
วชิาสังคมศึกษา(3)  

     -เศรษฐศาสตร์ 
     -การเมือง การปกครอง 
 
 

(3) 

-ครูอธิบายเนื+อ หาเกี!ยวกบัเรื!อง
การจดัการการตลาด 
-แบ่งกลุ่มศึกษาคน้ควา้จากใบ
งานที!รับมอบหมายและ
นาํเสนอหนา้ชั+นเรียน 
-มอบหมายใบงานใหผู้เ้รียนไป
ศึกษาเนื+อหาที!จะเรียนในครั+ ง
ต่อไป 
 
 
 
 

(13) 

-ใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้จากสื!อ
อินเตอร์เน็ตเกี!ยวกบัเรื!องทกัษะ
ในการพฒันาอาชีพ ดงันี+  
     -อธิบายความหมายของการ
จดัอาชีพและระบบการจดัการ  
เพื!อการพฒันาอาชีพโดย
ประยกุตใ์ชภู้มิปัญญา 
แลว้จดัทาํรายงานส่งครูผูส้อน 

(13) 

-ใหผู้เ้รียนไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
เกี!ยวกบัเรื!องยาแผนโบราณและ
สมุนไพรดงันี+  
  -  อธิบายอนัตรายจากการใชย้า
ประเภทต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
แลว้จดัทาํรายงานส่งครูผูส้อน 
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แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 2551 

ระดบั มัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที. 2/2553 
ที. เรื.อง วธิีเรียน หมายเหตุ 

พบกลุ่ม(ชม.) ทางไกล(ชม.) ตนเอง(ชม.) 
16 วชิาคณติศาสตร์(4) 

    -จาํนวนและการดาํเนินการ 
    -เลขยกกาํลงั 
     -อตัราส่วนและร้อยละ 
     -การวดั 
       -สถิติ 
     -ความน่าจะเป็น 
วชิาสุขศึกษา พลศึกษา(2)    
     -ทกัษะชีวติเพื!อการสื!อสาร 
วชิาสังคมศึกษา(3)  

     -เศรษฐศาสตร์ 
     -การเมือง การปกครอง 
 

(3) 

-ครูอธิบายเนื+อ หาเกี!ยวกบัเรื!อง
การขบัเคลื!อนการพฒันาธุรกิจ 
-แบ่งกลุ่มศึกษาคน้ควา้จากใบ
งานที!รับมอบหมายและ
นาํเสนอหนา้ชั+นเรียน 
-มอบหมายใบงานใหผู้เ้รียนไป
ศึกษาเนื+อหาที!จะเรียนในครั+ ง
ต่อไป 
 
 
 

(16) 

-ใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้จากสื!อ
อินเตอร์เน็ตเกี!ยวกบัเรื!องทกัษะ
ในการพฒันาอาชีพ ดงันี+  
      -สาํรวจแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนและฝึกทกัษะในการ
พฒันาอาชีพในชุมชน 
แลว้จดัทาํรายงานส่งครูผูส้อน 

(16) 

-ใหผู้เ้รียนไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
เกี!ยวกบัเรื!องอุบตัิเหตุ อุบตัิภยั ดงันี+  
      -อธิบายปัญหา สาเหตุของการ
เกิดอุบตัิเหตุ อุบตัิภยั และภยั
ธรรมชาติ  

แลว้จดัทาํรายงานส่งครูผูส้อน 
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แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 2551 

ระดบั มัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที. 2/2553 
ที. เรื.อง วธิีเรียน หมายเหตุ 

พบกลุ่ม(ชม.) ทางไกล(ชม.) ตนเอง(ชม.) 
17 วชิาทกัษะการพฒันาอาชีพ(2) 

    -การขบัเคลื!อนเพื!อพฒันาธุรกิจ 
วชิาคณติศาสตร์(2) 
    -จาํนวนและการดาํเนินการ 
    -เศษส่วนและเทศนิยม 
    -เลขยกกาํลงั 
     -อตัราส่วนและร้อยละ 
     -การวดั 
     -สถิติ 
     -ความน่าจะเป็น 
วชิาสุขศึกษา พลศึกษา(2) 
     -ทกัษะชีวติเพื!อการสื!อสาร 
วชิาสังคมศึกษา(3)  

     -เศรษฐศาสตร์ 
     -การเมือง การปกครอง 

(3) 

-ครูอธิบายเนื+อ หาเกี!ยวกบั
โครงการพฒันาอาชีพ 
-แบ่งกลุ่มศึกษาคน้ควา้จากใบ
งานที!รับมอบหมายและ
นาํเสนอหนา้ชั+นเรียน 
-มอบหมายใบงานใหผู้เ้รียนไป
ศึกษาเนื+อหาที!จะเรียนในครั+ ง
ต่อไป 
 
 
 
 
 

(16) 

-ใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้จากสื!อ
อินเตอร์เน็ต,ห้องสมุด เกี!ยวกบั
เรื!องทกัษะในการพฒันาอาชีพ 
ดงันี+  
      -อธิบายการวางแผนในการ
ฝึกทกัษะอาชีพโดยพฒันาต่อ
ยอดและประยกุตใ์ชภู้มิปัญญา 
แลว้จดัทาํรายงานส่งครูผูส้อน 

 
 
 
 
 
 

(16) 

-ใหผู้เ้รียนไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
เกี!ยวกบัเรื!องอุบตัิเหตุ อุบตัิภยั ดงันี+  
      -วเิคราะห์พฤติกรรมเสี!ยงที!จะ
นาํไปสู่ความไม่ปลอดภยัในการ
ขบัเคลื!อนเพื!อพฒันาธุรกิจ 

แลว้จดัทาํรายงานส่งครูผูส้อน 
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แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 2551 
ระดบั มัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที. 2/2553 

ที. เรื.อง วธิีเรียน หมายเหตุ 
พบกลุ่ม(ชม.) ทางไกล(ชม.) ตนเอง(ชม.) 

18 วชิาทกัษะการพฒันาอาชีพ(1) 

    -โครงการพฒันาอาชีพ 
วชิาสังคมศึกษา(2)  

     -ภูมิศาสตร์กายภาพทวปีเอเชีย 
     -ประวตัิศาสตร์ทวปีเอเชีย 
     -เศรษฐศาสตร์ 
     -การเมือง การปกครอง 
วชิาสุขศึกษา พลศึกษา(2) 
     -อุบตัิเหตุ อุบตัิภยั 
     -ทกัษะชีวติเพื!อการสื!อสาร 
 
 

(3) 

-ครูอธิบายเนื+อ หาเกี!ยวกบั
ภูมิศาสตร์ 
 -แบ่งกลุ่มศึกษาคน้ควา้จาก 
ใบงานที!รับมอบหมายและ
นาํเสนอหนา้ชั+นเรียน 
-มอบหมายใบงานใหผู้เ้รียนไป
ศึกษาเนื+อหาที!จะเรียนในครั+ ง
ต่อไป 

 
 
 
 
 

(12) 

-ใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้จากสื!อ
อินเตอร์เน็ต,ห้องสมุด เกี!ยวกบั
เรื!องทกัษะในการพฒันาอาชีพ 
ดงันี+  
     -อธิบายความสาํคญัของการ
จดัอาชีพและระบบการจดัการ  
เพื!อการพฒันาอาชีพโดย
ประยกุตใ์ชภู้มิปัญญา 
แลว้จดัทาํรายงานส่งครูผูส้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(12) 

-ใหผู้เ้รียนไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
เกี!ยวกบัเรื!องอุบตัิเหตุ อุบตัิภยั ดงันี+  
      -บอกเทคนิควธิีการขอความ
ช่วยเหลือและการเอาชีวิตรอดเมื!อ
เผชิญอนัตรายและสถานการณ์คบั
ขนัไดอ้ยา่งเหมาะสมและใหศ้ึกษา
โครงการพฒันาอาชีพเพื!อความ
ปลอดภยัในการทาํงาน 

แลว้จดัทาํรายงานส่งครูผูส้อน 
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แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 2551 

ระดบั มัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที. 2/2553 
ที. เรื.อง วธิีเรียน หมายเหตุ 

พบกลุ่ม(ชม.) ทางไกล(ชม.) ตนเอง(ชม.) 
19 วชิาคณติศาสตร์(4) 

    -จาํนวนและการดาํเนินการ 
     -อตัราส่วนและร้อยละ 
     -สถิติ 
     -ความน่าจะเป็น 
     -ภูมิศาสตร์กายภาพทวปีเอเชีย 
     -ประวตัิศาสตร์ทวปีเอเชีย 
     -เศรษฐศาสตร์ 
     -การเมือง การปกครอง 
วชิาสุขศึกษา พลศึกษา(2) 

     -ยาแผนโบราณและสมุนไพร 
     -การป้องกนัสารเสพติด 
     -อุบตัิเหตุ อุบตัิภยั 
     -ทกัษะชีวติเพื!อการสื!อสาร 
 
 

(3) 

-ครูอธิบายเนื+อ หาเกี!ยวกบั
เศรษฐศาสตร์ 
-แบ่งกลุ่มศึกษาคน้ควา้จากใบ
งานที!รับมอบหมายและ
นาํเสนอหนา้ชั+นเรียน 
-มอบหมายใบงานใหผู้เ้รียนไป
ศึกษาเนื+อหาที!จะเรียนในครั+ ง
ต่อไป 
 
 
 
 
 

(13) 

-ใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้จากสื!อ
อินเตอร์เน็ต,ห้องสมุด เกี!ยวกบั
เรื!องทกัษะในการพฒันาอาชีพ 
      -อธิบายความหมายของ 
นวตักรรมในการพฒันาอาชีพ 
แลว้จดัทาํรายงานส่งครูผูส้อน 

(13) 

-ใหผู้เ้รียนไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
เกี!ยวกบัเรื!องอุบตัิเหตุ อุบตัิภยั ดงันี+  
      -อธิบายการปฐมพยาบาลเมื!อ
ไดร้ับอนัตรายจากอุบตัิเหตุ อุบตัิภยั
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
แลว้จดัทาํรายงานงานส่งครูผูส้อน 
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แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 2551 

ระดบั มัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที. 2/2553 
ที. เรื.อง วธิีเรียน หมายเหตุ 

พบกลุ่ม(ชม.) ทางไกล(ชม.) ตนเอง(ชม.) 
20 ปัจฉิมนิเทศ 

  -ชี+แจง้เกี!ยวกบัการยนืหลกัฐานขอจบ
การศึกษา 
  -แนะแนวทางในการศึกษาต่อ 
  -แนะแนวทางในการประกอบอาชีพ
ใหแ้ก่นกัศึกษา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 


