
 
 

ผังการออกขอสอบ 
หลักสูตรการศกึษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
 
 

สาระการพัฒนาสังคม 
 
 
 

วิชา การพฒันาตนเอง ชุมชน สังคม (สค31003) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จํานวน 40 ขอ 

 
 
 
 



ผังการออกขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
สาระการพัฒนาสังคม   รายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม    รหัส สค31003    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มาตรฐานที่  5.4 มีความรู ความเขาใจ เห็นความสําคัญของหลักการพัฒนา และสามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 
 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเร่ือง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

มีความรู ความเขาใจ 
หลักการพัฒนาชุมชน/
สังคมสามารถวิเคราะห
ขอมูล และเปนผูนํา     
ผูตามในการพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว  
ชุมชน/สังคมให
สอดคลองกับ 
สภาพการเปลี่ยนแปลง 
ของเหตุการณปจจุบัน 

การพัฒนาตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน สังคม 

 3       

1. หลักการพัฒนาตนเอง    
   ครอบครัว ชุมชน สังคม  

1.1 บอกความหมายของการพัฒนาตนเอง  
     ครอบครัว ชุมชน สังคมได 

 1 

ขอ 1 

     

1.2 บอกความสําคัญของการพัฒนาตนเอง  
     ครอบครัว ชุมชน สังคมได 

 1 

ขอ 2 

     

 1.3 บอกหลักการพัฒนาตนเอง ครอบครัว  
     ชุมชน สังคม 

  1 

ขอ 3 

    

         

2. แผนชีวิต และแผนพัฒนา 

   ชุมชน สังคม 

2.1 แผนชีวิต 14       

        2.1.1 บอกความหมายของแผนชีวิตได   1 

ขอ 4 

    

        2.1.2 บอกความสําคัญ/ประโยชนของ 
              แผนชีวิตได 

    1 

ขอ 5 

  

        2.1.3 บอกประเภทของขอมูลในการจัดทํา 
              แผนชีวิตได 

  2 

ขอ 6-7 

    

        2.1.4 บอกวิธีการจัดเก็บขอมูลในการ 
              จัดทําแผนชีวิตได 

  2 

ขอ 8-9 

    

   
 
 

       



มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเร่ือง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

  2.2 แผนชุมชน สังคม        

       2.2.1 บอกความหมายของแผนชุมชน 

             สังคมได 

  1 

ขอ 10 

    

       2.2.2 บอกความสําคัญ/ประโยชนของแผน 

             ชุมชน สังคมได 

    1 

ขอ 11 

  

       2.2.3 บอกประเภทของขอมูลที่เกี่ยวของ 

            กบัการจัดทําแผนชุมชน สังคมได 

    3 
ขอ 12-14 

  

       2.2.4 บอกวิธีการจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของ 

            กับการจัดทําแผนชุมชน สังคมได 
- ขอมูลภูมิศาสตรชุมชน 
- ขอมูลประวัติศาสตรชุมชน 
- ขอมูลการเมืองการปกครองของ

ชุมชน 
- ขอมูลศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

ของชุมชน 
- ขอมูลทรัพยากรของชุมชน 
- ขอมูลสาธารณสุข และการศึกษา

ของชุมชน 
      ฯลฯ 

  3 
ขอ 15-17 

 

    

 3. การวิเคราะหขอมูลและ 

   นําเสนอขอมูล 

3.1 บอกคาสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลได 3  1 
ขอ 18 

    

  3.2 บอกวิธีการวิเคราะหขอมูลได   1 
ขอ 19 

    

  3.3 ยกตัวอยางการอธิบายตีความผลการ 
     วิเคราะหขอมูลได 
 

   1 
ขอ 20 

   



มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเร่ือง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

 4. การมีสวนรวมในการจัดทํา 

   แผนชีวิต แผนชุมชน สังคม 

4.1 บอกแรงจูงใจในการทําแผนชีวิต          
แผนชุมชน สังคมได 

3  1 

ขอ 21 

    

  4.2 บอกวิธีการเชิญชวนใหคนในชุมชนเขามา  
     มีสวนรวมในการทําแผนชุมชน สังคม 

  2 
ขอ 22-23 

    

 5. การทําประชาคมและ 

   ประชาพิจารณ 
5.1 บอกความหมายของการทําประชาคมและ 

     การทําประชาพิจารณได 
7 2 

ขอ 24-25 

     

  5.2 อธิบายประโยชนที่ไดจากการทําประชาคม 

     หรือประชาพิจารณได 
  1 

ขอ 26 

    

  5.3 ยกตัวอยางกรณีที่จะใชเทคนิคการทํา 

     ประชาคม หรือประชาพิจารณได 
  1 

ขอ 27 

    

  5.4 บอกวิธีการจัดเวทีประชาคมหรือจัด 

     ประชาพิจารณได 
 1 

ขอ 28 

     

  5.5 อธิบายผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดทําเวที 
     ประชาคมหรือประชาพิจารณได 

 2 
ขอ 29-30 

     

 6. ผูนําและผูตามในการนํา 
   แผนชีวิตและแผนชุมชน  
   สังคม ไปสูการปฏิบัติ  

6.1 แผนชีวิต 

     6.1.1 อธิบายผูนําและผูตามในแผนชีวิตได 
10  

1 

ขอ 31 

     

       6.1.2 บอกบทบาทหนาที่ของผูนําและ 

             ผูตามในแผนชีวิตได 
  2 

ขอ 32-33 
    

       6.1.3 บอกความสําเร็จของแผนชีวิตได   2 
ขอ 34-35 

    

  6.2 แผนชุมชนสังคม        

       6.2.1 อธิบายผูนําและผูตามในแผนชุมชน  
             สังคมได 
 

 
 

  1 
ขอ 36 

    



มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเร่ือง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

       6.2.2 บอกบทบาทหนาที่ของผูนํา ผูตามใน 

             แผนชุมชน สังคมได 
  2 

ขอ 37-38 
    

       6.2.3 บอกความสําเร็จของแผนชุมชน  
             สังคมได 

   2 
ขอ 39-40 

    

รวม 40 8 26 1 5   

 


