
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความนำ 
 

    กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้เป็น
หลักสูตรแกนกลางของประเทศโดยกำหนดจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญามีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ในเวทีระดับโลก (กระทรวงศึกษาธิการ,๒๕๕๑) พร้อมกันนีไ้ด้ปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี๒) 
พ.ศ.๒๕๔๕ ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอำนาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น (สำนักนายกรัฐมนตรี,๒๕๔๒)  

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยเป็นโรงเรียนท่ีมีความพร้อมในการใช้หลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑จึงได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช๒๕๕๑ ดังกล่าวทั้งเป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์
จุดหมายสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดท่ีชัดเจนเพื่อใช้
เป็นทิศทางในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละระดับนอกจากนั้นได้กำหนดโครงสร้างเวลาเรียนของแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในแต่ละช้ันปี   อีกท้ังได้จัดทำแนวทางในการวัดและประเมินผลผู้เรียนเกณฑ์การจบการศึกษา
แต่ละระดับและเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และมีความ
ชัดเจนต่อการนำไปปฏิบัติหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช ๒๕๕๑   ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๐   นี้
จัดทำขึ้นสำหรับโรงเรียนเพื่อให้ครูผู้สอนนำไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
เด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้และทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการ
ดำรงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงและแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดท่ีกำหนดไว้ในเอกสารนี้จะช่วยทำให้เห็นผลคาดหวังท่ีต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนท่ีชัดเจนซึ่งจะสามารถช่วยให้ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในระดับท้องถิ่นมีความมั่นใจว่าโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย เป็นโรงเรียนท่ีจะสามารถจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น 
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บทนำ 
                                                                              
          ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการต่าง ๆ  ของโลกยุคโลกาภิวัตน์ มีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางด้าน
สังคม  และเศรษฐกิจของทุกประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาของชาติ ซึ่งถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ เพื่อสร้างสังคมไทยให้
เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพพร้อมท่ีจะเข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลก 
           จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี  ๑๐  (พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔)  ช้ีให้เห็นถึงความ
จำเป็นในการปรับเปล่ียนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรม และมีความรอบรู้อย่างเท่า
ทัน ให้มีความพร้อมในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ ศีลธรรม สามารถก้าวทันการเปล่ียนแปลง เพื่อนำไปสู่
สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง แนวการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจท่ีดีงาม มี
จิตสาธารณะพร้อมท้ังมีสมรรถนะ ทักษะและพื้นฐานความรู้ท่ีจำเป็นในการดำรงชีวิต  อันจะส่งผลต่อการ
พัฒนาประเทศแบบยั่งยืน  ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนา
เยาวชนของชาติ โดยมั่งส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม  รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มี
ทักษะด้านเทคโนโลยี   สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ                    
            โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  ได้นำไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติม วิชา
วิทยาการหุ่นยนต์   และจัดทำการเรียนการสอน ดังนี้     ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖o) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ 
            โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนท่ีมีความพร้อมในการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑  ในระดับประถมศึกษาพร้อมกันทุกช้ันเรียนและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในปีการศึกษา  
๒๕๕๒  ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ ซึ่งปัจจุบันได้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับช้ัน
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยจึงได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ )    โดยอาศัยหลักสูตรแกนกลางของประเทศเป็นกรอบและเป็นแนวทางการดำเนินการ 
และตามหนังสือท่ี ศธ ๐๔๐๑๐/ว๗๗๙     ลงวันท่ี  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ด้วยความร่วมมือของผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย    โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา
การศึกษาไทย ให้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้   ทักษะ เจตคติ และลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาการเรียนการสอนหน้าท่ีพลเมือง และค่านิยมหลัก  ๑๒  ประการ   จึงนำมาสู่การกำหนด
รายวิชาเพิ่มเติมหน้าท่ีพลเมือง    โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียน ในเรื่อง ความเป็นไทย  รักชาติ  ยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์    ความเป็นพลเมืองดีในระบอบ 
 
 
 
 
 

๑ 



ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ  ความปรองดอง สมานฉันท์ความมีวินัยในตนเอง  
และให้เป็นคนดี มีปัญญา   มีคุณภาพชีวิตท่ีดี   มีขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง     
การเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้บนพื้นฐานของความเป็นไทย  และ
ความเป็นสากลรวมทั้งมีความสามารถในการศึกษาต่อตามความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคล โดยมี
มาตรฐานการเรียนรู้เป็นข้อกำหนดคุณภาพของผู้เรียน และนำมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
จากหลักสูตรแกนกลาง ตลอดจนจุดเน้นของการพัฒนาผู้เรียนของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑   ซึ่งกำหนดจุดเน้นระดับประถมศึกษาข้ึน อ่านเก่ง เขียนเก่ง คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น สุภาพ
อ่อนน้อมถ่อมตน ผนวกกับจุดเน้นของโรงเรียนท่ีมุง่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด เน้นความเป็นเลิศ
ทางวิชาการสู่สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย 
               จากภาระหน้าท่ีการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีคุณภาพตามท่ีคาดหวังไว้ ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องท้ังคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง คณะครูทุก
คน ต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันทำอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนของ
ชาติ ไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วิสัยทัศน์  (Vision)   
                   “ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  มุ่งพฒันาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ มีความรู้ มีความสามารถ มีความฉลาดทางดิจิทัล มีจิตสำนึก
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่รว่มกันในสังคมไทย สังคมโลกได้อย่างมีความสุข ” 
 

ปรัชญาของโรงเรียน      “เรียนเด่น  กีฬาดี  มีคารวะ  กล้าแสดงออก” 
 

ภารกิจของโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยมีภารกิจท่ีสำคัญ  ดังนี้ 
                 ๑. จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กอายุ  ๓-๕  ปี  ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช  ๒๕๓๕  เพื่อให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย  จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  เต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพ จริยธรรม และมีความพร้อมในการเข้าเรียนระดับ
ประถมศึกษา 
                ๒. จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานคือ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น  มุ่งเน้นจัดการ 
ศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  
๒๕๕๑  คือ นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานทุกด้าน เน้นปลูกฝังทักษะพื้นฐานการอ่านออก เขียนได้ คิด
คำนวณได้ รู้จักแก้ปัญหา มีความพร้อมท่ีจะเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น มีความสามารถประกอบอาชีพได้ตาม
ควรแก่วัย สามารถดำรงตนเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม  ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 
 
 
 
 

๒ 



หลักการ 
              เพื่อให้การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของธรรมชาติโรงเรียนจึงได้
กำหนดหลักการของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ดังนี้ 
                ๑. เป็นหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการ
เรียนรู้เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล  
                ๒. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค
และมีคุณภาพ 
                ๓. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอำนาจให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 
               ๔. เป็นหลักสูตรท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นท้ังด้านสาระการเรียนรู้ เวลาเรียนและการจัดการเรียนรู ้
               ๕. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
                ๖. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 
จุดหมาย        
                 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย มุ่งพฒันาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มี
ความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบ
หลักสูตร ดังนี้ 
            ๑. มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาอื่นท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
            ๒. มีความรู้  ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 
            ๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย 
            ๔. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
            ๕. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งทำประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดี
งามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
เป้าหมาย (Goal) 
           เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามความต้องการอย่างเต็มศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  
มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความรู้อันเป็นสากล มีทักษะการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี และมีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ เป็นคนดี มีภูมิปัญญา สามารถดำรงชีวิตแบบวิถีไทยอยู่ในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างมีความสุข 
 
 

 

 

๓ 



กลยุทธ ์

๑. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช๒๕๕๑ 
และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
๒. จัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ 
๓. จัดให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามท่ีกระทรวงกำหนด 

๔. จัดกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๕. จัดโครงการ กิจกรรม เพื่อตอบสนองนโยบาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

๖. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๗. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

      ๘. จัดให้มีการนิเทศภายในกำกับติดตามตรวจสอบและนำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
            หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ซึ่งการพฒันาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกำหนด จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ  ๕  
ประการ ดังนี ้
              ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลด
ปัญหาขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความ 
ถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
                ๒. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการ คิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
               ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆท่ีเผชิญ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล   คุณธรรม    และข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจในการป้องกัน
และแก้ปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเองและส่ิงแวดล้อม 
               ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน
การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ของตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล   การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่าง
เหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
 
 
 
 

๔ 



 
                ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี      เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้าน
ต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การ
ทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสมและมีคุณธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองของโลก ดังนี้             
                     ๑.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์      
                     ๒.   ซื่อสัตย์สุจริต 
                     ๓.   มีวินัย 
                     ๔.   ใฝ่เรียนรู้ 
                     ๕.   อยู่อย่างพอเพียง 
                     ๖.   มุ่งมั่นในการทำงาน 
                     ๗.   รักความเป็นไทย 
                     ๘.   มีจิตสาธารณะ 
 
ค่านิยมหลัก  ๑๒   ประการ 
                   ๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
                   ๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม 
                   ๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
                   ๔.ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรง และทางอ้อม  
                   ๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
                   ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผ่ือแผ่และแบ่งปัน  
                   ๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
                   ๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
                   ๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
                   ๑๐. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสฯ รู้จักอดออมไว้ใช้
เมื่อยามจำเป็นมีไว้พอกินพอใช้เหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย พร้อมขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม มีภูมิคุ้มกันท่ีดี  
                   ๑๑. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  
                   ๑๒. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 

 

 

๕ 



 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
             การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องคำนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา หลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้โดยใช้แนวทางของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีกำหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้  

๑. ภาษาไทย 
๒. คณิตศาสตร์ 
๓. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา 
๖. ศิลปะ 
๗. การงานอาชีพ 
๘.  ภาษาต่างประเทศ 

             ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุส่ิงท่ีผู้เรียนพึงรู้  ปฏิบัติได้  มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกสำคัญ  ในการขับเคล่ือน
พัฒนาการศึกษาท้ังระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และ
ประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการ
ประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกซึ่งรวมถงึการทดสอบระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
การทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นส่ิงสำคัญท่ีช่วยสะท้อนภาพการจัด
การศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้กำหนดเพียงใด 

 

ตัวชี้วัด 
 

ตัวช้ีวัดระบุส่ิงท่ีนักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมท้ังคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับช้ัน  ซึ่งสะท้อน
ถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม  นำไปใช้ในการกำหนดเนื้อหา  จัดทำหน่วย
การเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน   

๑. ตัวชี้วัดช้ันปี  เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช้ันปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ          
(ประถมศึกษาปีท่ี ๑ – มัธยมศึกษาปีท่ี ๓)             

๒. ตัวชี้วัดช่วงช้ัน เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   (มัธยมศึกษาปี 
ท่ี ๔- ๖)  

หลักสูตรได้มีการกำหนดรหัสกำกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อความเข้าใจและให้ส่ือสาร
ตรงกัน ดังนี ้

 
 

 
 
 

๖ 



ว ๑.๑ ป. ๑/๒ 
ป.๑/๒        ตัวชี้วัดช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  ข้อท่ี ๒ 
๑.๑             สาระท่ี ๑มาตรฐานข้อท่ี ๑ 
ว                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ต ๒.๒ ม.๔-๖/ ๓ 
ม.๔-๖/๓      ตัวชี้วัดช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ข้อท่ี ๓ 
๒.๓        สาระท่ี ๒ มาตรฐานข้อท่ี ๒ 
ต      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พฒันาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีความสุข  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยได้กำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้แนวทาง
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้ 
 ๑. กิจกรรมแนะแนว 

     เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิด
แก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองใน
การมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน  
 ๒.  กิจกรรมนักเรียน 

       เป็นกิจกรรมที ่ม ุ ่งพัฒนาความมีระเบียบว ิน ัย ความเป็นผู ้นำผู ้ตามที ่ด ี ความร ับผิดชอบ                
การทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน   เอื้อ
อาทร และสมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติ
ด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงาน 
เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู ้เร ียน บริบทของ
สถานศึกษาและท้องถิ่นกิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 

     ๒.๑  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี
     ๒.๒ กิจกรรมชุมนุม ชมรม  
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
     เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความ

สนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ 
เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม  
 

๗ 



 

ระดับการศึกษา 
   หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยได้จัดการศึกษาระดับการศึกษา ต้ังแต่ระดับ

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ และ  มัธยมศึกษาตอนต้น(ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓)  ระดับนี้อยู่ในช่วงของการศึกษา
ภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ทักษะการคิดพื้นฐาน การติดต่อส่ือสาร 
กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลท้ัง
ในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรมโดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
การจัดเวลาเรียน 

   หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยได้กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนโดย 
ใช้แนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีได้กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ำสำหรับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ และ  มัธยมศึกษาตอนต้น  
(ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓)  โดยจัดเวลาเรียนเป็นรายปี  มีเวลาเรียนวันละ ไม่เกิน ๒ ช่ัวโมง ในระดับประถม
ศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ และ มีเวลาเรียนวันละ ไม่เกิน ๖ ช่ัวโมงมัธยมศึกษาตอนต้น(ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓)  และ
สถานศึกษาได้เพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและ
สภาพของผู้เรียน  

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มเติม 
คุณภาพผู้เรียน 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้  
ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและรู้เท่าทันโลกแห่งการเปล่ียนแปลง  
ก้าวสู่เทคโนโลยี  สามารถนำความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ 
และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการทำงาน  และมีเจตคติท่ีดีต่อการทำงาน  สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง  และมีความสุข   
คุณภาพผู้เรียนเม่ือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
                 ❖เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีได้แก่ระบบทางเทคโนโลยีการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์วิเคราะห์เปรียบเทียบ
และตัดสินใจเพื่อเลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิตสังคมและส่ิงแวดล้อมประยุกต์ใช้ความรู้
ทักษะและทรัพยากรเพื่อออกแบบและสร้างผลงานสำหรับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันหรือการประกอบ
อาชีพโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมรวมทั้งเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมปลอดภัยรวมทั้งคำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา 

❖นำข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ประเมินนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศได้ตาม
วัตถุประสงค์ใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย 
เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างรู้เท่าทันและรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 
 
 

๘ 



 
❖วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของข้อมูลท่ีได้จากการสำรวจตรวจสอบจากพยานหลักฐาน

โดยใช้ความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการแปลความหมายและลงข้อสรุปและส่ือสารความคิดความรู้
จากผลการสำรวจตรวจสอบหลากหลายรูปแบบหรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสม 

❖แสดงถึงความสนใจมุ่งมั่นรับผิดชอบรอบคอบและซื่อสัตย์ในส่ิงท่ีจะเรียนรู้มีความคิดสร้างสรรค์
เกี่ยวกับเรื่องท่ีจะศึกษาตามความสนใจของตนเองโดยใช้เครื่องมือและวิธีการท่ีให้ได้ผลถูกต้องเช่ือถือได้ศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นของตนเองรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นและยอมรับการ
เปล่ียนแปลงความรู้ท่ีค้นพบเมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพิ่มข้ึนหรือโต้แย้งจากเดิม 

❖ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีใช้ในชีวิตประจำวันใช้ความรู้และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพแสดงความช่ืนชมยกย่อง
และเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้นเข้าใจผลกระทบท้ังด้านบวกและด้านลบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์
ต่อส่ิงแวดล้อมและต่อบริบทอื่น ๆ และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทำโครงงานหรือสร้างช้ินงานตามความสนใจ 
               ❖ เข้าใจกระบวนการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน มีทักษะการ
แสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการ มีลักษณะนิสัยการทำงานท่ีเสียสละ  มี
คุณธรรม  ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง และมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม
อย่างประหยัดและคุ้มค่า 
              ❖ เข้าใจกระบวนการเทคโนโลยีและระดับของเทคโนโลยี  มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา
หรือสนองความต้องการ   สร้างส่ิงของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี  อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายเพื่อนำไปสู่การสร้างช้ินงานหรือแบบจำลองความคิดและการ
รายงานผลเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม ส่ิงแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการ
ลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีไม่มีผลกระทบกับส่ิงแวดล้อม 
 ❖  เข้าใจหลักการเบ้ืองต้นของการส่ือสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการและวิธีแก้ปัญหา  
หรือการทำโครงงานด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการค้นหาข้อมูล และการติดต่อส่ือสาร
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม การใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา สร้างช้ินงานหรือ
โครงงานจากจินตนาการ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน 
              ❖ เข้าใจหลักการเบ้ืองต้นของการทำหุ่นยนต์ เรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ การ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การส่ือสารควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ แบบไร้สาย (IOT) สร้างช้ินงานหรือ
โครงงานจากจินตนาการ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
 ❖เข้าใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมีเจตคติท่ีดีและเห็นความสำคัญของการประกอบอาชีพ วิธีการ
หางานทำ คุณสมบัติท่ีจำเป็นสำหรับการมีงานทำ วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ มีทักษะพื้นฐานท่ีจำเป็นสำหรับ
การประกอบอาชีพ และประสบการณ์ต่ออาชีพท่ีสนใจ และประเมินทางเลือก ในการประกอบอาชีพท่ี
สอดคล้องกับความรู้ ความถนัด และความสนใจ 
 
 
 
 

๙ 



ระดับปฐมวัย 
  
ระดับประถมศึกษา 
สาระที่ ๔  เทคโนโลยี 
  มาตรฐาน ว ๔.๑  เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ใช้ ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางาน อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง 
เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม 
 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ 

- - - 

ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
- - - 

 
  มาตรฐาน ว ๔.๒  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม 
 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ 

๑. แก้ปัญหาอย่างง่าย โดยใช้การ
ลองผิด ลองถูก การเปรียบเทียบ 
๒. แสดงลำดับข้ันตอนการทำงาน
หรือการแก้ปัญหาอย่างง่าย โดยใช้
ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ 
๓. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ 
๔. ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัด 
เก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุ 
ประสงค์ 
๕. ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศอย่าง 
ปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงใน
การใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันดูแล
รักษาอุปกรณ์เบ้ืองต้น ใช้งานอย่าง
เหมาะสม 

๑. แสดงลำดับข้ันตอนการทำงาน
หรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้
ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ 
๒. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม 
๓. ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัด
หมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 
๔. ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศอย่าง 
ปลอดภัย ปฏิบัติ ตามข้อตกลงใน 
การใช้คอมพิวเตอร์ ร่วมกัน ดูแล
รักษา อุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งาน
อย่าง เหมาะสม 

๑. แสดงอัลกอริทึมในการทำงาน
หรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้
ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ 
๒. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม 
๓. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ 
๔. รวบรวม ประมวลผล และ 
นำเสนอข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์
ตามวัตถุประสงค์ 
๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงใน
การใช้อินเทอร์เน็ต 

   
 
 
 

๑๐ 



 
 
 

ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
๑. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการ
แก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน 
การคาดการณ์ผลลพัธ์ จากปัญหา
อย่างง่าย 
๒. ออกแบบ และเขียนโปรแกรม
อย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ 
และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข 
๓. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ 
และประเมินความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล 
๔. รวบรวม ประเมิน นำเสนอ
ข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้
ซอฟต์แวร์ท่ีหลากหลาย เพื่อ
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวนั 
๕. ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศอย่าง 
ปลอดภัย เข้าใจ สิทธิและหน้าท่ี 
ของตน เคารพใน สิทธิของผู้อื่น 
แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือ
บุคคลท่ี ไม่เหมาะสม 

๑. ใช ้เหตุผลเช ิงตรรกะในการ
แก้ปัญหา การอธิบาย การงาน การ
คาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่าง
ง่าย 
๒. ออกแบบและเขียน โปรแกรมท่ี
มีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย 
ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข 
๓. ใช ้อ ินเทอร์เน ็ตค้นหาข้อมูล 
ติดต่อสื ่อสาร และทำงานร่วมกัน 
ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
๔. รวบรวม ประเม ิน นำเสนอ
ข ้ อ ม ู ล แล ะ ส า รส น เทศ  ต า ม
วัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ
บ ร ิ ก า ร บ น อ ิ น เ ท อ ร ์ เ น ็ ต ท่ี  
หลากหลาย เพ ื ่อ แก ้ป ัญหาใน 
ชีวิตประจำวัน 
๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง 
ปลอดภัย มีมารยาท เข้าใจสิทธิ
และหน้าที ่ของตน เคารพในสิทธิ 
ของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้อง เมื ่อพบ
ข้อมูลหรือบุคคล ท่ีไม่เหมาะสม 

๑. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการ
อธิบายและ ออกแบบวิธีการ 
แก้ปัญหาท่ีพบใน ชีวิตประจำวัน 
๒. ออกแบบและเขียนโปรแกรม
อย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาในชีวิต 
ประจำวัน ตรวจหาข้อผิดพลาด
ของ โปรแกรมและแก้ไข 
๓. ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหา
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 
ทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย 
เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของตน 
เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือ 
บุคคลท่ีไม่เหมาะสม 

 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สาระที่  ๔     เทคโนโลยี 

           ● การออกแบบและเทคโนโลยี เรียนรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิต ในสังคมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอย่าง รวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนา งานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบ เชิงวิศวกรรม เลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม  

            ● วิทยาการคำนวณ เรียนรู้เกี่ยวกับ การคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา เป็นขั้นตอนและ 
เป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ในการ 
แก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ว 4.1   เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมท่ีมีการ เปล่ียนแปลง อย่าง
รวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และ ศาสตร์อื่น ๆ เพื่อ แก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดย
คำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม  

๑๑ 



 
 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 

๑. อธิบายแนวคิดหลักของ
เทคโนโลยี ในชีวิตประจำวนัและ
วิเคราะห์สาเหตุ หรือ ปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ 
เทคโนโลยี 
๒. ระบุปัญหาหรือความต้องการ
ในชีวิตประจำวนั รวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ี
เกี่ยวข้อง กับปัญหา 
๓. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดย
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และ
ตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีจำเป็น 
นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้
ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนและ
ดำเนินการแก้ปัญหา 
๔. ๔. ทดสอบ ประเมินผล และ
ระบุข้อบกพร่อง ท่ีเกิดข้ึน พร้อม
ท้ังหาแนวทางการปรับปรุง แก้ไข 
และนำเสนอผลการแก้ปัญหา 
๕. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับ
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก 
ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสมและ ปลอดภัย 
 
 

๑. คาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีท่ีจะ
เกิดข้ึน โดยพิจารณาจากสาเหตุหรือ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และวิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี โดย คำนึงถึง
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อชีวิต สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม 
๒. ระบุปัญหาหรือความต้องการในชุมชน 
หรือ ท้องถ่ิน สรุปกรอบของปัญหา 
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ี
เกี่ยวข้องกับ ปัญหา 
๓. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดย
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือก
ข้อมูลท่ีจำเป็น ภายใต้เง่ือนไขและ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ นำเสนอ แนวทางการ
แก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผน ข้ันตอน
การทำงานและดำเนินการแก้ปัญหา 
อย่างเป็นข้ันตอน 
๔. ทดสอบ ประเมินผล และอธิบาย
ปัญหา หรือข้อบกพร่องท่ีเกิดข้ึน ภายใต้
กรอบเง่ือนไข พร้อมท้ังหาแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไข และ นำเสนอผลการ
แก้ปัญหา 
๕. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนา
งานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ
ปลอดภัย  แก้ปัญหาในการทำงาน 
๓. มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้
ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 

๑. วิเคราะห์สำเหตุหรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ 
ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์
อ่ืน โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือ
คณิตศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 
๒. ระบุปัญหาหรือความต้องการของ
ชุมชน หรือท้องถ่ิน เพื่อพัฒนางาน
อาชีพ สรุปกรอบ ของปัญหา รวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูลและ แนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง
กับปัญหา โดยคำนึงถึง ความถูกต้อง
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
๓. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดย
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจ
เลือกข้อมูลท่ีจำเป็น ภายใต้เง่ือนไขและ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ นำเสนอ แนวทางการ
แก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิค หรือ
วิธีการท่ีหลากหลาย วางแผนข้ันตอน
การทำงานและดำเนินการแก้ปัญหา
อย่างเป็น ข้ันตอน 
๔. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และ
ให้เหตุผล ของปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ี
เกิดข้ึนภายใต้ กรอบเง่ือนไข พร้อมท้ัง
หาแนวทางการปรับปรุง แก้ไข และ
นำเสนอผลการแก้ปัญหา 
๕. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ ถูกต้องกับลักษณะ
ของงาน และปลอดภัย เพื่อ แก้ปัญหา
หรือพัฒนางาน 

 

๑๒ 



มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงอย่าง เป็น ขั้นตอนและเป็น
ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้การทำงาน และการ แก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 

๑. ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช้
แนวคิดเชิงนามธรรม เพื่อ
แก้ปัญหาหรืออธิบายการทำงานท่ี
พบ ในชีวิตจริง 
๒. ออกแบบและเขียนโปรแกรม
อย่างง่าย เพื่อแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ 
๓. รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 
ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอ
ข้อมูลและสารสนเทศ ตาม
วัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ
บริการ บนอินเทอร์เน็ตท่ี
หลากหลาย 
๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย ใช้ส่ือและแหล่งข้อมูล
ตามข้อกำหนดและ ข้อตกลง 
 

๑. ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช้
แนวคิดเชิงคำนวณ ในการ
แก้ปัญหา หรือการทำงานท่ีพบ 
ในชีวิตจริง 
๒. ออกแบบและเขียนโปรแกรม
ท่ีใช้ตรรกะ และฟังก์ชันในการ
แก้ปัญหา 
๓. อภิปรายองค์ประกอบและ
หลักการทำงาน ของระบบ
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี การ
ส่ือสาร เพื่อประยุกต์ใช้งาน หรือ
แก้ปัญหา เบ้ืองต้น 
๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย มีความรับผิดชอบ 
สร้างและแสดงสิทธิในการ
เผยแพร่ผลงาน 
 

๑. พัฒนาแอพพลิเคชันท่ีมีการ 
บูรณาการกับ วิชาอื่นอย่าง
สร้างสรรค์  
๒. รวบรวมข้อมูล ประมวลผล 
ประเมินผล นำเสนอข้อมูลและ
สารสนเทศ ตาม วัตถุประสงค์โดย
ใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการ บน
อินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลาย 
๓. ประเมินความน่าเช่ือถือของ
ข้อมูล วิเคราะห์ส่ือและผลกระทบ
จากการให้ข่าวสาร ท่ีผิด เพื่อการ
ใช้งานอย่างรู้เท่าทัน 
๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ปฏิบัติตาม กฎหมาย
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสิทธิ์
ของ ผู้อื่นโดยชอบธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

๑๓ 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
              เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ จุดมุ่งหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกำหนด 
โรงเรียนจึงจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โดยกำหนดหลักสูตรเป็น ๓ ระดับ ตามระดับพัฒนาการของ
ผู้เรียน  ดังนี้          ระดับปฐมวัย                                      สำหรับเด็กอายุ   ๓ - ๕   ปี 
                         ระดับประถมศึกษา                               ช้ันประถมศึกษาปีท่ี   ๑ – ๖ 
                         ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                       ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี     ๑ - ๓  
สาระการเรียนรู้ 
                โรงเรียน กำหนดสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง ซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้  ทักษะหรือ
กระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะหรือค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน เป็น ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  และ  
๒  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี ้
                              ๑.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
                              ๒.  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
                              ๓.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
                              ๔.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                              ๕.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
                              ๖.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
                              ๗.  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
                              ๘.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
                              ๙.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
              สาระการเรียนรู้ท้ัง  ๘  กลุ่มสาระนี้ เป็นพื้นฐานสำคัญท่ีผู้เรียนทุกคนต้องเรียนรู้ โดยจัดเป็น       
๒  กลุ่ม  กลุ่มท่ี  ๑ ประกอบด้วย    ภาษาไทย    คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   สังคมศึกษา     
ศาสนาและวัฒนธรรม  เป็นกลุ่มสาระท่ีโรงเรียนใช้เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างพื้นฐานการคิด 
การเรียนรู้และการแก้ปัญหา  กลุ่มท่ี ๒ ประกอบด้วย     สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ     การงานอาชีพ  
ภาษาต่างประเทศ      เป็นสาระการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างพื้นฐานความเป็นมนุษย์และสร้างศักยภาพในการคิด
และการทำงานอย่างสร้างสรรค์ 
                กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านร่างกาย    จิตใจ     สติปัญญา 
อารมณ์และสังคม  มุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์       ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจ
ตนเอง รู้จักแสวงหาข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม  ปรับตัวและปฏิบัติตนได้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข  แบ่งเป็น  ๓  ลักษณะคือ 
           ๑.  กิจกรรมแนะแนว 
           ๒.  กิจกรรมนักเรียน       
                ๒.๑  ลูกเสือ – เนตรนารี 
                ๒.๒  ชุมนุม  มี  ๒  ชุมนุม  ได้แก่  ชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  ชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค 
           ๓.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
 

๑๔ 



เวลาเรียน 

                หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  กำหนดเวลาในการจัดการเรียนรู้  ระดับ
ประถมศึกษา ๑-๖  ปีละ  ๑,๐o๐ ช่ัวโมง    ระดับมัธยมศึกษา ๑-๓   ปีละ  ๑,๒o๐  ช่ัวโมง  ดังนี้ 
สาระการเรียนรู้  ตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางระดับประถมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓      ๘๔๐   ชั่วโมง     
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๓     เพิ่มช่ัวโมงวิชาเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ๔๐  ช่ัวโมง 
                                       เพิ่มช่ัวโมงรายวิชาภาษาอังกฤษ  ๑๖o  ช่ัวโมง   
                                       ลดช่ัวโมงวิชาศิลปะ  ๔o   ช่ัวโมง                                                              
                                       รวมเป็น     ๘๘๐    ช่ัวโมง 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จำนวน   ๑๒๐ ช่ัวโมง แบ่งเป็น  -  กิจกรรมแนะแนว           ๔๐   ช่ัวโมง 
                                                        *-  ลูกเสือ-เนตรนารี                       ๓๐   ช่ัวโมง 
                                                          -  ชุมนุม                                   ๔๐   ช่ัวโมง 
                                                        * -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐  ช่ัวโมง 
สาระการเรียนรู้ ตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางระดับประถมศึกษาศึกษาปีที่ ๔-๖   ๘๔๐   ชั่วโมง     
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ – ๖         เพิ่มช่ัวโมงวิชาเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ๔๐  ช่ัวโมง 
                                           รวมเป็น     ๘๘๐   ช่ัวโมง 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จำนวน   ๑๒๐ ช่ัวโมง แบ่งเป็น  -  กิจกรรมแนะแนว             ๔๐   ช่ัวโมง 
                                                       *-  ลูกเสือ-เนตรนารี                          ๓๐   ช่ัวโมง 
                                                          -  ชุมนุม                                     ๔๐   ช่ัวโมง 
                                                        * -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์    ๑๐  ช่ัวโมง                                           
สาระการเรียนรู้ ตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ๘๘๐  ช่ัวโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ รายวิชาเพิ่มเติมดังนี้ 
                                                         - สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์              ๔๐   ช่ัวโมง  
                                                         - สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ๔๐   ช่ัวโมง 
                                                         - สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ              ๔๐   ช่ัวโมง 
                                                         - สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ             ๔๐  ช่ัวโมง 
                                                         - สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม๔๐ ช่ัวโมง 
                                                          รวมเป็น    ๑,๐๘๐   ช่ัวโมง 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จำนวน  ๑๒๐ ช่ัวโมง  แบ่งเป็น  -  กิจกรรมแนะแนว              ๔๐    ช่ัวโมง 
                                                         *-  ลูกเสือ-เนตรนารี                         ๒๕    ช่ัวโมง 
                                                           -   ชุมนุม                                    ๔๐    ช่ัวโมง 
                                                         * -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๕   ช่ัวโมง                                                 
หมายเหตุ * กิจกรรมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ผู้เรียนปฏิบัติในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี

  
 
 

๑๕ 



            โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย    ระดับประถมศึกษา 
   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒    ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑) 

ชั้น/เวลาเรียน 
 

 
กลุ่มสารการเรียนรู้ 

เวลาเรียน/ป ี
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

สาระการเรียนรู้             
๑.ภาษาไทย ๒๐๐ - ๒๐๐ - ๒๐๐ - ๑๖๐ - ๑๖๐ - ๑๖๐ - 
๒.คณิตศาสตร์ ๑๖๐ - ๑๖๐ - ๑๖๐ - ๑๖๐ - ๑๖๐ - ๑๖๐ - 
๓.วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
-วิทยาการหุ่นยนต์ 

๘๐ 
 
- 

- 
 

๔๐ 

๘๐ 
 
- 

- 
 

๔๐ 

๘๐ 
 
- 

- 
 

๔๐ 

๑๒๐ 
 
- 

- 
 

๔๐ 

๑๒๐ 
 
- 

- 
 

๔๐ 

๑๒๐ 
 
- 

- 
 

๔๐ 
๔.สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
- ศาสนา ศีลธรรม 
- เศรษฐศาสตร์ 
- ภูมิศาสตร์ 
- ประวัติศาสตร์ 
- หน้าท่ีพลเมือง * 

๘๐ 
 
 

  ๔๐ 
 
๔๐ 
- 

- 
 
 
- 
- 
- 

๔๐ 

๘๐ 
 
 

  ๔๐ 
 
๔๐ 
- 

- 
 
 
- 
- 
- 

๔๐ 

๘๐ 
 
 

  ๔๐ 
 
๔๐ 
- 

- 
 
 
- 
- 
- 

๔๐ 

๑๒๐ 
 
 

  ๘๐ 
 
๔๐ 
- 

- 
 
 
- 
- 
- 

๔๐ 

๑๒๐ 
 
 

  ๘๐ 
 
๔๐ 
- 

- 
 
 
- 
- 
- 

๔๐ 

๑๒๐ 
 
 

 ๘๐ 
 

๔๐ 
- 

- 
 
 
- 
- 
- 

๔๐ 
๕. สุขศึกษาฯ ๘๐ - ๘๐ - ๘๐ - ๘๐ - ๘๐ - ๘๐ - 
๖.ศิลปะ ๔๐ - ๔๐ - ๔๐ - ๘๐ - ๘๐ - ๘๐ - 
๗.การงานอาชีพ ๔๐ - ๔๐ - ๔๐ - ๔๐ - ๔๐ - ๔๐ - 
๘.ภาษาต่างประเทศ ๑๖๐ - ๑๖๐ - ๑๖๐ - ๘๐ - ๘๐ - ๘๐ - 

รวม ๘๔๐ ๘๐ ๘๔๐ ๘๐ ๘๔๐ ๘๐ ๘๔๐ ๘๐ ๘๔๐ ๘๐ ๘๔๐ ๘๐ 
รวมทั้งสิ้น ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๑. กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
๒.  กิจกรรมนักเรียน 
๒.๑ ลูกเสือ-เนตรนารี* 
๒.๒ ชุมนุมภาษาอังกฤษ 

 
๓๐ 

 
๓๐ 

 
๓๐ 

 
๓๐ 

 
๓๐ 

 
๓๐ 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
๓.กิจกรรมเพ่ือสังคม* ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวม ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียน/ปีการศึกษา ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐ 

 

๑๖ 



 

                 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑)   
 

ชั้น/เวลาเรียน 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เวลาเรียน/ปี 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม 

สาระการเรียนรู ้       
๑.   ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) - ๑๒๐ (๓ นก.) - ๑๒๐ (๓ นก.) - 
๒.  คณิตศาสตร์ ๑๒๐ (๓ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
๓.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- วิทยาการหุ่นยนต์ 

๑๒๐ (๓ นก.) 
- 

๔๐ (๑ นก.) 
๔๐ (๑ นก.) 

๑๒๐ (๓ นก.) 
- 

๔๐ (๑ นก.) 
๔๐ (๑ นก.) 

๑๒๐ (๓ นก.) 
- 

๔๐ (๑ นก.) 
๔๐ (๑ นก.) 

๔.  สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-  ศาสนาและศ ีลธรรม 

-  เศรษฐศาสตร ์
-  ภูมิศาสตร ์
-  ประวัติศาสตร์ 
-  หน้าท่ีพลเมือง * 

๑๖๐ (๔ นก.) 
 
 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 

๔๐ (๑ นก.) 
 

- 
- 

 
 
 
 

๔๐ (๑ นก.) 

๑๖๐ (๔ นก.) 
 
 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 
๔๐ (๑ นก.) 

- 
 
- 
 
 
 

๔๐ (๑ นก.) 

๑๖๐ (๔นก.) 
 
 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 

๔๐ (๑ นก.) 

- 
 
- 
 
 
 

๔๐ (๑ นก.) 

๕. สุขศึกษาฯ ๘๐(๒ นก.) - ๘๐(๒ นก.) - ๘๐(๒ นก.) - 
๖. ศิลปะ ๘๐(๒ นก.) - ๘๐(๒ นก.) - ๘๐(๒ นก.) - 
๗. การงานอาชีพ 
- สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

๘๐(๒ นก.) - 
๔๐ (๑ นก.) 

๘๐(๒ นก.) - 
๔๐ (๑ นก.) 

๘๐(๒ นก.) - 
๔๐ (๑ นก.) 

๘. ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ (๓ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
รวม ๘๘๐ ๒๐๐ ๘๘๐ ๒๐๐ ๘๘๐ ๒๐๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๑.กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
๒.กิจกรรมนักเรียน 
  ๒.๑ ลุกเสือ-เนตรนารี* 
  ๒.๒ ชุมนุม 

 
*๒๕ 
๔๐ 

 
*๒๕ 
๔๐ 

 
*๒๕ 
๔๐ 

๓. กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ * *๑๕ *๑๕ *๑๕ 
รวม ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียน/ปีการศึกษา ๑๒๐๐ ๑๒๐๐ ๑๒๐๐ 
 
หมายเหตุ   * กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ผู้เรียนปฏิบัติในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  
                  * เพ่ิมตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๗๗๙ ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
                  *  ปรับเปลี่ยนมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามหนังสือที่ ศธ สพฐ.๓o /๒๕๖๑  ลงวันที่ ๕  มกราคม  ๒๕๖๑ 

 

๑๗ 



 
           การปรับสัดส่วนเวลาเรียน  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑)   
ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษา 

ชั้น/เวลาเรียน 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สัดส่วนเวลาเรียนชั่วโมง / สัปดาห ์
ป. ๑ - ๓ ป. ๔ – ๖ ม. ๑ - ๓ 

รายวิชา
พื้นฐาน 

รายวิชา
เพิ่มเติม 

รายวิชา
พื้นฐาน 

รายวิชา
เพิ่มเติม 

รายวิชา
พื้นฐาน 

รายวิชา
เพิ่มเติม 

๑. สาระการเรียนรู ้       
   ๑.๑  ภาษาไทย ๕ - ๔ - ๓ - 
   ๑.๒  คณิตศาสตร์ ๔ - ๔ - ๓ ๑ 
   ๑.๓  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
         -  วิทยาการหุ่นยนต์ 

๒ 
- 

- 
๑ 

๓ 
- 

- 
๑ 

๔ 
- 

- 
๑ 

   ๑.๔  สังคมศึกษาศาสนา
วัฒนธรรม 

-  ศาสนาและศ ีลธรรม 

-  เศรษฐศาสตร ์
-  ภูมิศาสตร ์
-  ประวัติศาสตร์ 
- หน้าท่ีพลเมือง * 

๒ 
 
 
๑ 

 
๑ 
- 

- 
 
- 
 
 
 

*๑ 

๒ 
 
 
๑ 

 
๑ 
- 

- 
 
- 
 
 
 

*๑ 

๔ 
 
 
๓ 
 
๑ 
- 

*๒ 
 
- 
 
 
 

*๑ 

๑.๕ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ - ๒ - ๒ - 
๑.๖ ศิลปะ ๑ - ๒ - ๒  
๑.๗ การงานอาชีพ ๑ - ๑ - ๑ ๑ 
๑.๘ ภาษาต่างประเทศ ๔ - ๒ - ๓ ๑ 
๒. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  ๒.๑  กิจกรรมแนะแนว ๑ - ๑ - ๑ - 
  ๒.๒  กิจกรรมนักเรียน 
     ๑.)  ลูกเสือ-เนตรนารี 
    ๒.) ชุมนุม 

      
*๑ - *๑ - *๑ - 
๑ - ๑ - ๑ - 

๒.๓ กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
      สาธารณประโยชน์ * 

*(๑) - *(๑) - *(๑) - 

รวม ๒๔ ๑ ๒๔ ๑ ๒๕ ๕ 
รวมทั้งหมด ๒๕ ๒๕ ๓๐ 

 
หมายเหตุ   * กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ผู้เรียนปฏิบัติในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
                   * เพ่ิมตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๗๗๙ ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
                   * ปรับเปลี่ยนมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามหนังสือที่ ศธ สพฐ.๓o /๒๕๖๑  ลงวันที่ ๕  มกราคม  ๒๕๖๑ 
 

 

๑๘ 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  
ระดับชั้นประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(ชม. / ปี) รายวิชาพื้นฐาน 
ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๒๐๐ 
ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 
ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 
ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๔๐ 
ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔๐ 
พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 
ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 
อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๖๐ 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน ๘๔๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  
ว 11201 วิทยาการหุ่นยนต์  ๔๐ 
ส ๑๑๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง *๔๐ 

รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒o 

ก ๑๑๙๐๑            □ กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

□ กิจกรรมนักเรียน  

ก ๑๑๙๐๒ ลูกเสือ – เนตรนารี *๓๐ 
ก ๑๑๙๐๓ ชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๔๐ 

□ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ *๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ 
 
  หมายเหตุ  * กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ผู้เรียนปฏิบัติในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
                    * เพิ่มตามหนังสือท่ี ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๗๗๙ ลงวันท่ี  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
                    * ปรับเปลี่ยนมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามหนังสือท่ี ศธ สพฐ.๓o /๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๕ มกราคม  ๒๕๖๑ 
 

 
 
 

 

๑๙ 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
ระดับชั้นประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒ 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(ชม. / ปี) รายวิชาพื้นฐาน 
ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒๐๐ 
ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 
ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 
ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๔๐ 
ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔๐ 
พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 
ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 
อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๖๐ 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน ๘๔๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  
ว 1220๒ วิทยาการหุ่นยนต์  ๔๐ 
ส ๑๒๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง *๔๐ 

รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

ก ๑๒๙๐๑           □ กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

□ กิจกรรมนักเรียน  

ก ๑๒๙๐๒ ลูกเสือ – เนตรนารี *๓๐ 
ก ๑๒๙๐๓ ชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๔๐ 

□ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ *๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ 
 
หมายเหตุ * กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ผู้เรียนปฏิบัติในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
                 * เพิ่มตามหนังสือท่ี ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๗๗๙ ลงวันท่ี  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
                 * ปรับเปลี่ยนมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามหนังสือท่ี ศธ สพฐ.๓o /๒๕๖๑  ลงวันท่ี ๕  มกราคม  ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 

๒๐ 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
ระดับชั้นประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(ชม. / ปี) รายวิชาพื้นฐาน 
ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๒๐๐ 
ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 
ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 
ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๔๐ 
ส ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔๐ 
พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 
ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 
อ ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๖๐ 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน ๘๔๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  
ว 1320๓ วิทยาการหุ่นยนต์  ๔๐ 
ส ๑๓๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง *๔๐ 

รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

ก ๑๓๙๐๑           □ กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

□ กิจกรรมนักเรียน  

ก ๑๓๙๐๒ ลูกเสือ – เนตรนารี *๓๐ 
ก ๑๓๙๐๓ ชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๔๐ 

□ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ *๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ 
      
หมายเหตุ   * กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ผู้เรียนปฏิบัติในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
                  * เพิ่มตามหนังสือท่ี ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๗๗๙ ลงวันท่ี  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
                 * ปรับเปลี่ยนมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามหนังสือท่ี ศธ สพฐ.๓o /๒๕๖๑  ลงวันท่ี ๕  มกราคม  ๒๕๖๑ 
 
 
 
 

 

๒๑ 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
ระดับชั้นประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(ชม. / ปี) รายวิชาพื้นฐาน 
ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 
ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 
ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ 
ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ 
ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔๐ 
พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 
ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 
อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๘๐ 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน ๘๔๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  
ว 1420๔ วิทยาการหุ่นยนต์ ๔๐ 
ส ๑๔๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง *๔๐ 

รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

ก ๑๔๙๐๑            □ กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

□ กิจกรรมนักเรียน  

ก ๑๔๙๐๒ ลูกเสือ – เนตรนารี *๓๐ 
ก ๑๔๙๐๓ ชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๔๐ 

□ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ *๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ 
     
หมายเหตุ * กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ผู้เรียนปฏิบัติในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
                 *  เพิ่มตามหนังสือท่ี ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๗๗๙ ลงวันท่ี  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
                 * ปรับเปลี่ยนมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามหนังสือท่ี ศธ สพฐ.๓o /๒๕๖๑  ลงวันท่ี ๕  มกราคม  ๒๕๖๑  
 
 
 
 
   

๒๒ 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
ระดับชั้นประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(ชม. / ปี) รายวิชาพื้นฐาน 
ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 
ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 
ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ 
ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ 
ส ๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔๐ 
พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 
ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 
อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๘๐ 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน ๘๔๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  
ว 1520๕ วิทยาการหุ่นยนต์  ๔๐ 
ส ๑๕๒๓๕ หน้าท่ีพลเมือง *๔๐ 

รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

ก ๑๕๙๐๑           □ กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

□ กิจกรรมนักเรียน  

ก ๑๕๙๐๒ ลูกเสือ – เนตรนารี *๓๐ 
ก ๑๕๙๐๓ ชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อส่ือสาร ๔๐ 

□ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ *๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ 
 
  หมายเหตุ  * กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ผู้เรียนปฏิบัติในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
                    * เพิ่มตามหนังสือท่ี ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๗๗๙ ลงวันท่ี  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
                    * ปรับเปลี่ยนมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามหนังสือท่ี ศธ สพฐ.๓o /๒๕๖๑  ลงวันท่ี ๕  มกราคม  ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 

๒๓ 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
ระดับชั้นประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(ชม. / ปี) รายวิชาพื้นฐาน 
ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 
ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 
ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ 
ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ 
ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔๐ 
พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 
ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 
อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๘๐ 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน ๘๔๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  
ว 1620๖ วิทยาการหุ่นยนต์  ๔๐ 
ส ๑๖๒๓๖ หน้าท่ีพลเมือง *๔๐ 

รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

ก ๑๖๙๐๑         □ กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

□ กิจกรรมนักเรียน  

ก ๑๖๙๐๒ ลูกเสือ – เนตรนารี *๓๐ 
ก ๑๖๙๐๓ ชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อส่ือสาร ๔๐ 

□ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ *๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ 
หมายเหตุ  * กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ผู้เรียนปฏิบัติในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
                  * เพิ่มตามหนังสือท่ี ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๗๗๙ ลงวันท่ี  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗                         
                     * ปรับเปลี่ยนมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามหนังสือที่ ศธ สพฐ.๓o /๒๕๖๑  ลงวันที่ ๕  มกราคม  ๒๕๖๑ 

 
 

 
 
 
 

๒๔ 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑ 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน 
ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕  (๖o) 
ค ๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๕  (๖o) 
ว ๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒.๐ (๘o) 
ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๑.๕  (๖o) 
ส ๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๑๑๐๒ พลศึกษา (แชร์บอล) ๐.๕(๒๐) 
ศ ๒๑๑๐๑ ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ๑.๐(๔๐) 
ง ๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๐.๕(๒๐) 
อ ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕  (๖o) 

รวมเวลาเรียน ๑๑.๐(๔๔๐) 
รายวิชาเพิ่มเติม  
ค ๒๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑ ๐.๕(๒๐) 
ว ๒๑๒๐๑ วิทยาการหุ่นยนต์ ๑  ๐.๕(๒๐) 
อ ๒๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ๑ ๐.๕(๒๐) 
ส ๒๑๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง  *๐.๕(๒๐)  
ง ๒๑๒๐๑ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (พานบายศรี ๑) ๐.๕(๒๐) 

รวมเวลาเรียน ๒.๕(๑๐๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

ก ๒๑๙๐๑           □ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

□ กิจกรรมนักเรียน  

ก ๒๑๙๐๒ ลูกเสือ – เนตรนารี           *๑๒ 
ก ๒๑๙๐๓ ชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค  ๒๐ 

□ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ *๘ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐ 
หมายเหตุ   * กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ผู้เรียนปฏิบัติในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
                   *  เพ่ิมตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๗๗๙ ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
                   * ปรับเปลี่ยนมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามหนังสือที่ ศธ สพฐ.๓o /๒๕๖๑  ลงวันที่ ๕  มกราคม  ๒๕๖๑ 

 

๒๕ 



 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน 

ท ๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕  (๖o) 
ค ๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๕  (๖o) 
ว ๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒.๐  (๘o) 
ส ๒๑๑๐๓ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๑.๕  (๖o) 
ส ๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๑๑๐๔ พลศึกษา (วอลเล่ย์บอล) ๐.๕(๒๐) 
ศ ๒๑๑๐๒ ศิลปะ(ดนตรี นาฏศิลป์) ๑.๐(๔๐) 
ง ๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ ๐.๕(๒๐) 
อ ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕  (๖o) 

รวมเวลาเรียน ๑๑.๐(๔๔๐) 
รายวิชาเพิ่มเติม  
ค ๒๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒ ๐.๕(๒๐) 
ว ๒๑๒๐๒ วิทยาการหุ่นยนต์ ๒  ๐.๕(๒๐) 
อ ๒๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ๒ ๐.๕(๒๐) 
ส ๒๑๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง *๐.๕(๒๐) 
ง ๒๑๒๐๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (พานบายศรี ๒) ๐.๕(๒๐) 

รวมเวลาเรียน ๒.๕(๑๐๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

ก ๒๑๙๐๑                               □ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

□ กิจกรรมนักเรียน  

ก ๒๑๙๐๒ ลูกเสือ – เนตรนารี             *๑๓ 
ก ๒๑๙๐๓ ชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค  ๒๐ 

□ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ *๗ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐ 
 หมายเหตุ   * กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ผู้เรียนปฏิบัติในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
                   *  เพ่ิมตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๗๗๙ ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
                    * ปรับเปลี่ยนมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามหนังสือที่ ศธ สพฐ.๓o /๒๕๖๑  ลงวันที่ ๕  มกราคม  ๒๕๖๑ 

๒๖ 



 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๑ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน 

ท ๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕  (๖o) 
ค ๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๕  (๖o) 
ว ๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒.๐  (๘o) 
ส ๒๒๑๐๑ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๑.๕  (๖o) 
ส ๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๒๑๐๒ พลศึกษา (ฟุตบอล) ๐.๕(๒๐) 
ศ ๒๒๑๐๑ ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ๑.๐(๔๐) 
ง ๒๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๐.๕(๒๐) 
อ ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕  (๖o) 

รวมเวลาเรียน ๑๑.๐(๔๔๐) 
รายวิชาเพิ่มเติม  
ค ๒๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓ ๐.๕(๒๐) 
ว ๒๒๒๐๓ วิทยาการหุ่นยนต์ ๓  ๐.๕(๒๐) 
อ ๒๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ๓ ๐.๕(๒๐) 
ส ๒๒๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง *๐.๕(๒๐) 
ง ๒๒๒๐๑ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (พานบายศรี ๓) ๐.๕(๒๐) 

รวมเวลาเรียน ๒.๕(๑๐๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

ก ๒๒๙๐๑                               □ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

□ กิจกรรมนักเรียน  

ก ๒๒๙๐๒ ลูกเสือ – เนตรนารี             *๑๒ 
ก ๒๒๙๐๓ ชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค  ๒๐ 

□ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ *๘ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐ 
หมายเหตุ * กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ผู้เรียนปฏิบัติในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 

                    *  เพ่ิมตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๗๗๙ ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
 

๒๗ 



 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน 

ท ๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕  (๖o) 
ค ๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๕  (๖o) 
ว ๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒.๐  (๘o) 
ส ๒๒๑๐๓ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๑.๕  (๖o) 
ส ๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๒๑๐๔ พลศึกษา (ฟุตบอล) ๐.๕(๒๐) 
ศ ๒๒๑๐๒ ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ๑.๐(๔๐) 
ง ๒๒๑๐๒ การงานอาชีพ ๐.๕(๒๐) 
อ ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕  (๖o) 

รวมเวลาเรียน ๑๑.๐(๔๔๐) 
รายวิชาเพิ่มเติม  
ค ๒๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔ ๐.๕(๒๐) 
ว ๒๒๒๐๔ วิทยาการหุ่นยนต์ ๔  ๐.๕(๒๐) 
อ ๒๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ๔ ๐.๕(๒๐) 
ส ๒๒๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง *๐.๕(๒๐) 
ง ๒๒๒๐๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (พานบายศรี ๔) ๐.๕(๒๐) 

รวมเวลาเรียน ๒.๕(๑๐๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

ก ๒๒๙๐๑                               □ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

□ กิจกรรมนักเรียน  

ก ๒๒๙๐๒ ลูกเสือ – เนตรนารี             *๑๓ 
ก ๒๒๙๐๓ ชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค  ๒๐ 

□ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ *๗ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐ 
  หมายเหตุ * กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ผู้เรียนปฏิบัติในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
                  *  เพ่ิมตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๗๗๙ ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
                   * ปรับเปลี่ยนมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามหนังสือที่ ศธ สพฐ.๓o /๒๕๖๑  ลงวันที่ ๕  มกราคม  ๒๕๖๑ 

๒๘ 



 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน 

ท ๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕  (๖o) 
ค ๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๕  (๖o) 
ว ๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒.๐  (๘o) 
ส ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๑.๕  (๖o) 
ส ๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๓๑๐๒ พลศึกษา (ฟุตบอล) ๐.๕(๒๐) 
ศ ๒๓๑๐๑ ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ๑.๐(๔๐) 
ง ๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๐.๕(๒๐) 
อ ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕  (๖o) 

รวมเวลาเรียน ๑๑.๐(๔๔๐) 
รายวิชาเพิ่มเติม  
ค ๒๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕ ๐.๕(๒๐) 
ว ๒๓๒๐๕ วิทยาการหุ่นยนต์ ๕  ๐.๕(๒๐) 
อ ๒๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ๕ ๐.๕(๒๐) 
ส ๒๓๒๓๕ หน้าท่ีพลเมือง *๐.๕(๒๐) 
ง ๒๓๒๐๑ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (พานบายศรี ๕) ๐.๕(๒๐) 

รวมเวลาเรียน ๒.๕(๑๐๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

ก ๒๓๙๐๑                               □ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

□ กิจกรรมนักเรียน  

ก ๒๓๙๐๒ ลูกเสือ – เนตรนารี             *๑๒ 
ก ๒๓๙๐๓ ชุมนุมคุมครองผู้บริโภค  ๒๐ 

□ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ *๘ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐ 
 หมายเหตุ  * กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ผู้เรียนปฏิบัติในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
                   *  เพ่ิมตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๗๗๙ ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
                   * ปรับเปลี่ยนมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามหนังสือที่ ศธ สพฐ.๓o /๒๕๖๑  ลงวันที่ ๕  มกราคม  ๒๕๖๑ 

๒๙ 



 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน 

ท ๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕  (๖o) 
ค ๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๕  (๖o) 
ว ๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒.๐  (๘o) 
ส ๒๓๑๐๓ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๑.๕  (๖o) 
ส ๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๓๑๐๔ พลศึกษา (ฟุตบอล) ๐.๕(๒๐) 
ศ ๒๓๑๐๒ ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ๑.๐(๔๐) 
ง ๒๓๑๐๒ การงานอาชีพ ๐.๕(๒๐) 
อ ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕  (๖o) 

รวมเวลาเรียน ๑๑.๐(๔๔๐) 
รายวิชาเพิ่มเติม  
ค ๒๓๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖ ๐.๕(๒๐) 
ว ๒๓๒๐๖ วิทยาการหุ่นยนต์ ๖  ๐.๕(๒๐) 
อ ๒๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ๖ ๐.๕(๒๐) 
ส ๒๓๒๓๖ หน้าท่ีพลเมือง *๐.๕(๒๐) 
ง ๒๓๒๐๒ สาระท้องถิ่นท้องถิ่น (พานบายศรี ๖) ๐.๕(๒๐) 

รวมเวลาเรียน ๒.๕(๑๐๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

ก ๒๓๙๐๑                               □ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

□ กิจกรรมนักเรียน  

ก ๒๓๙๐๒ ลูกเสือ – เนตรนารี             *๑๓ 
ก ๒๓๙๐๓ ชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค / ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ๒๐ 

□ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์     *๗ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐ 
  หมายเหตุ * กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ผู้เรียนปฏิบัติในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
                   *   เพ่ิมตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๗๗๙ ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
                    * ปรับเปลี่ยนมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามหนังสือที่ ศธ สพฐ.๓o /๒๕๖๑  ลงวันที่ ๕  มกราคม  ๒๕๖๑ 
 

๓๐ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คำอธิบายรายวชิา  

วิชา   วทิยาการหุ่นยนต์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

๓๑ 



คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา   วิทยาการหุ่นยนต์     รหัสวิชา   ว ๑๑๒๐๑     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                                                                                                                                                                                                       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                                                           เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง             

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

                  ศึกษาและฝึกทักษะในกรใช้เทคโนโลยีเบื้องตัน อุปกรณ์เทคโนโลยี การปิด ปิดอุปกรณ์เทคโนโลยี 
การใช้งานชอฟต์แวร์เบ้ืองตัน โปรแกรมประมวลคำ กราฟิก การนำเสนอข้อมูล การแก้ปัญหาอย่างเป็นชั้นตอน 
ความหมาย วิธีการแก้ปัญหาโดยการลองผิดลองถูก การปรียบเทียบ การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา โดยการ 
เซียนบอกล วาดภาพ ใช้สัญลักษณ์ เกมแก้ปีญหาอย่างง่าย หลักเซียนโปรแกรมเบ้ืองตัน ชอฟต์แวร์หรือส่ือท่ี 
ใช้ในการเซียนโปรแกรม โดยใช้บัตรคำส่ัง เขียนโปรแกรมโดยใช้ส่ือในเว็บไซต์ Code.org การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศอย่างปลอดภัย ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี การใช้งานอุปกรณ์ 
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและการเรียนรู้พื้นฐานทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ตัวชี้วัด 
ว. 4.2 เทคโนโลยี  

1. แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้กรลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ 
2. แสดงลำดับข้ันตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ 
3. เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ชอฟต์แวร์หรือส่ือ 
4. ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแล 

รักษาอุปกรณ์เบ้ืองต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม 
๖. การเรียนรู้พื้นฐานทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
         1. การใช้เทคโนโลยีเบื้องต้น 

2. การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 
3. การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้น 
4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รวมผลการเรียนรู้     ๔  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๒ 



 
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รายวิชา   วิทยาการหุ่นยนต์     รหัสวิชา   ว ๑๒๒๐๒    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                                                                                                                                                                                                       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                                                          เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง             

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

 

                    ศึกษาและฝึกทักษะในการแก้ปัญหา ลำดับข้ันตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้
ภาพสัญลักษณ์หรือโดยใช้ข้อความ เขียนโปรแกรมโดยใช้ส่ือ ใช้ชอฟต์แวร์ โปรแกรมการย้ายตำแหน่งตัวละคร 

การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบ้ืองตัน โดยการใช้มาส์ การใช้แผงอักขระ การใช้จอภาพ การใช้
โปรแกรมกราฟิกเบ้ืองต้น การสร้างภาพด้วยโปรแกรมเพนท์ การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย การใช้ไมโครบิต
เบ้ืองต้น และการเรียนรู้พื้นฐานทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ตัวชี้วัด 
ว. 4.2 เทคโนโลยี 

1. แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้กรลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ 
2. แสดงลำดับข้ันตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ 
3. เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ชอฟต์แวร์หรือส่ือ 
4. ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแล 

รักษาอุปกรณ์เบ้ืองต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม 
๖. การเรียนรู้พื้นฐานทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
         1. การแก้ปัญหาอย่างง่าย  

2. ลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่าย  
3. การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย  
4. การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น  
5. การใช้โปรแกรมกราฟิกเบ้ืองต้น 
6. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
6. ไมโครบิตเบ้ืองต้น 
7. โครงงาน 

รวมผลการเรียนรู้   ๗  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๓ 



คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา   วิทยาการหุ่นยนต์     รหัสวิชา   ว ๑๓๒๐๓    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                                                                                                                                                                                                       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                                                          เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง             
………………………………………………………………………………………….......................................…………………… 
 
  การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา ทำได้โดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ 

ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมตัวต่อ 6-12 ช้ิน การแต่งตัวมาโรงเรียน  ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เซียนโปรแกรมส่ังให้
ตัวละครทำงานตามท่ีต้องการ และตรวจสอบข้อผิดพลาด ปรับแก้ไขให้ได้ผลลัพธ์ตามท่ีกำหนด 
การตรวจหาข้อผิดพลาด ทำได้โดยตรวจสอบคำส่ังท่ีแจ้งข้อผิดพลาด หรือหากผลลัพธ์ม่เป็นไปตามท่ีต้องการให้
ตรวจสอบการทำงานท่ีละคำส่ัง  ชอฟต์แวร์หรือส่ือท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น ใช้บัตรคำส่ังแสดงการเขียน
โปรแกรม, Code.Org  การใช้งานชอฟต์แวร์เบ้ืองต้น เช่น การเข้าและออกจากโปรแกรม การสร้างไฟล์ การ
จัดเก็บ การเรียกใช้ไฟล์ การแก้ไขตกแต่งเอกสาร ทำได้ในโปรแกรม เช่น โปรแกรมประมวลคำ โปรแกรม
กราฟิก โปรแกรมนำเสนอ  การสร้าง คัดลอก ย้าย ลบ เปล่ียนซื่อ จัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์อย่างเป็น
ระบบจะทำให้เรียกใช้ ค้นทาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว  การใช้เทคโนโลยรสารสนทศอย่างปลอดภัย เช่น รู้จัก
ข้อมูลส่วนตัว อันตรยจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว และไม่บอกข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอื่นยกเว้นผู้ปกครอง
หรือครู แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งาน ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแล
รักษาอุปกรณ์ เช่นไม่ขีดเขียนบนอุปกรณ์ ทำความสะอาด ใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี และการเรียนรู้พื้นฐานทาง
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ตัวชี้วัด 
ว. 4.2 เทคโนโลยี 

1.  แสดงลำดับข้ันตอนการทำงานหรือการ แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพสัญลักษณ์ หรือข้อความ 
2.  เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือส่ือ และตรวจหาข้อผิดพลาดของ โปรแกรม 
3.  ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่คันหา จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 
4.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแล

รักษาอุปกรณ์เบ้ืองต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม 
๕. การเรียนรู้พื้นฐานทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
         1. การแก้ปัญหาอย่างง่าย  

2. ลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่าย  
3. การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย  
4. การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น  
5. การใช้โปรแกรมกราฟิกเบ้ืองต้น 
6. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
๗. ไมโครบิตเบ้ืองต้น 

รวมผลการเรียนรู้   ๗  ผลการเรียนรู้ 
 
 

๓๔ 



คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา   วิทยาการหุ่นยนต์     รหัสวิชา   ว ๑๔๒๐๔    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                                                                                                                                                                                                       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                                                          เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง             
 ………………………………………………………………………………………….......................................…………………… 
 
                  ศึกษาการแสดงลำดับขั้นตอนการทำงนหรือแก้ปัญหาอย่างง่ายออกแบบช้ันตอนการแก้ปัญหา 
โดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ ตลอดจนการเขียนโปรแกรมสร้างลำดับของคอมพิวเตอร์ทำงาน ศึกษา
การเขียนโปรแกรมเซิงตรรกะแบบง่าย ทำความเข้าใจการทำงานงานซอฟต์แวร์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศตามงานท่ีเหมาะสม การพัฒนาโปรแกรมควบคุมนยนต์แบบง่าย เรียนรู้การทำโครงงานและนำเสนอ
ผลงานได้และการเรียนรู้พื้นฐานทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
ตัวชี้วัด 
ว. 4.2 เทคโนโลยี 

1. แสดงลำดับข้ันตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพสัญลักษณ์ หรือข้อความ 
2. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ 
3. ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 
4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามงานท่ีเหมาะสม 
๕. การเรียนรู้พื้นฐานทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. การแสดงช้ันตอนการแก้ปัญหา 
2. การเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ 
3. การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย  
4. การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น  
5. การใช้โปรแกรมกราฟิกเบ้ืองต้น 
6. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
๗. การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบ้ืองต้น 
๘. โครงงาน 

รวมผลการเรียนรู้     ๘  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๕ 



คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา   วิทยาการหุ่นยนต์ ๕    รหัสวิชา   ว ๑๕๒๐๕   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                                                                                                                                                                                                       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                                                           เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง             
 ………………………………………………………………………………………….......................................…………………… 
 
                  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงอย่างเป็นช้ันตอนและเป็นระบบ 
ศึกษาการสืบค้นข้อมูลจากอินทอร์เน็ต การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การรวบรวม ประมวลผล 
นำเสนอข้อมูล และศึกษาการใช้งานชอฟต์แวร์ต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุคตใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รู้เท่าทันและมีจริยธรรมและการเรียนรู้พื้นฐานทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ตัวชี้วัด 
ว. 4.2 เทคโนโลยี 

1. แสดงอัลกอริทีมในการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่าง่ายโดยใช้ภาพสัญลักษณ์ หรือข้อความ 
2. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือส่ือ และตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม 
3.ใช้อินเทอร์เน็ตคันหาความรู้ 
4. รวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์ 
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ต 
๖. การเรียนรู้พื้นฐานทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. การเขียนอัลกอริทีมใช้ในการแก้ปัญหา 
2. การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของคำส่ังให้คอมพิวเตอร์ทำงาน 
3. การเขียนโปรแกรมชอฟต์แวร์หรือส่ือท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม 
4. การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต  
5. การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย 
6. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
๗. การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบ้ืองต้น 
๘. โครงงาน 

รวมผลการเรียนรู้     ๗  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๖ 



 
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รายวิชา   วิทยาการหุ่นยนต์ ๖    รหัสวิชา   ว ๑๖๒๐๖   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                                                                                                                                                                                                       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                                                          เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง             
 ………………………………………………………………………………………….......................................…………………… 
                   

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้อัลกอริทีมในการแก้ปัญหา โดยการใช้แนวคิดเชิงคำนวณเข้ามาช่วยแกป้ัญหา 
ออกแบบ Flow Chart ของการเขียนโปรแกรม และ อธิบายแนวคิดการแก้ปัญหา ประมวลผล นำเสนอข้อมูล 
และศึกษาการใช้งานชอฟต์แวร์ต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพจนสามารถ
พัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสมารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทันการส่ือสาร และความ
สมารถในการตดัสินใจ และเป็นผู้ท่ีมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และสมารถการพัฒนาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์แบบง่าย เรียนรู้การทำโครงงาน
และนำเสนอผลงนได้เพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหา วาง
แผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และสร้งองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้พื้นฐานทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
ตัวชี้วัด 
ว. 4.2 เทคโนโลยี 

1. แสดงอัลกอริทึมในการทำงานหรืออัลกอริทีมเป็นชั้นตอนท่ีใช้ในการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาอย่าง่าย 
2.  เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ 
3.  รวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูลโดยใช้ชอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์ 
4.  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน 
5. การเรียนรู้พื้นฐานทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
๖.  โครงงาน Electronic & Programming& Hardware 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. การเขียนอัลกอริทีมท่ีใช้ในการแก้ปัญหา 
2. การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของคำส่ังให้คอมพิวเตอร์ทำงาน 
3. การเขียนโปรแกรมชอฟต์แวร์หรือส่ือท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม 
4. การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต  
5. การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย 
6. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
๗. การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 
๘. โครงงาน 

รวมผลการเรียนรู้    ๘  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 

๓๗ 



คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา   วิทยาการหุ่นยนต์ ๑    รหัสวิชา   ว ๒๑๒๐๑   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                                                                                                                                                                                                       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑          เวลา   ๒๐   ช่ัวโมง            ภาคเรียนที่   ๑        จำนวน o.๕   หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 ………………………………………………………………………………………….......................................…………………… 
 
                  ศึกษาหลักการทำงาน อภิปรายลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการทำงานความ
แม่นยำและการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ศึกษาข้ันตอนการออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ การสร้าง
ช้ินงาน หรือการจำลองช้ินงาน ให้สามารถใช้งานได้ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีความเหมาะสมในการใช้
งาน 
                  ศึกษาการออกแบบด้วยโปรแกรมสามมิติออกแบบส่ิงของเครื่องใช้สนองตอบความต้องการการ
ใช้งานประโยชน์ใช้สอยรูปลักษณ์ท่ีสวยงามได้ สามารถข้ึนรูปช้ินงาน 3 มิติ การศึกษาหลักการออกแบบ 
องค์ประกอบช้ินงาน ประโยชน์ใช้สอย สนองความต้องการได้ ประดิษฐ์หุ่นยนต์เคล่ือนไหวอย่างง่ายได้ 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
        ๑. อธิบายการออกแบบการมวัดและการคำนวณ เพื่อสนองความต้องการ 
        ๒. บอกแนวทางการวางแผนการออกแบบและนำไปใช้ได้ 
        ๓. ประยุกต์การออกแบบ สร้างช้ินงานจาการออกแบบ ตามขนาดจริงหรือจำลองได้  
รวมผลการเรียนรู้     ๓   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๘ 



คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา   วิทยาการหุ่นยนต์ ๒    รหัสวิชา  ว ๒๑๒๐๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                                                                                                                                                                                                       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑           เวลา   ๒๐   ช่ัวโมง         ภาคเรียนที่   ๒          จำนวน o.๕   หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
……………………………………………………………………………………………………………… 
               ศึกษาหลักการทำงานและอภิปรายเกี่ยวกับกลไกการเคล่ือนท่ีการเคล่ือนท่ีแนวเส้นตรง การ
เคล่ือนท่ีแนวโค้ง การเคล่ือนท่ีวงกลม การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมี
ความเหมาะสมในการใช้งาน 
                ศึกษาเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้นสามารถเรียนรู้เข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์รู้จักเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับงานอิเล็กทรอนิกส์ 
อธิบายการทำงานของมอเตอร์ ตัวต้านทาน ไดโอด แหล่งพลังงาน และสามารประยุกต์ใช้งานเบ้ืองต้นได้ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
         ๑.  อธิบายการเกี่ยวกับกลไกการเคล่ือนท่ี  เพื่อสนองความต้องการ 
         ๒. อธิบายพื้นฐานด้านเครื่องกล แมคคานิคและการขับเคล่ือนของหุ่นยนต์ได้ 
         ๓. อ่านค่าแถบสีของตัวต้านทานได้  
         ๔. อธิบายโครงสร้างหุ่นยนต์ได้ 
         ๕. ประกอบชุดเฟืองเกียร์ได้ 
รวมผลการเรียนรู้    ๕   ผลการเรียนรู้ 
  

๓๙ 



 
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รายวิชา   วิทยาการหุ่นยนต์ ๓   รหัสวิชา   ว ๒๒๒๐๓    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                                                                                                                                                                                                       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒           เวลา   ๒๐   ช่ัวโมง           ภาคเรียนที่   ๑        จำนวน o.๕   หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
……………………………………………………………………………………………………..................................................………… 
             

                            ศึกษาอุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของหุ่นยนต์  ประกอบหุ่นยนต์ตามแบบ  การติดต้ังซอฟต์แวร์  
ใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ในแบบจำลอง   แสดงผลข้อมูลออกทางจอภาพควบคุม
การงานของมอเตอร์   หุ่นยนต์เคล่ือนท่ีตามเส้น  ดูแล  บำรุงรักษาอุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของหุ่นยนต์
บูรณาการความรู้สร้างหุ่นยนต์ให้เคล่ือนท่ีตามเส้นด้วยความเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
         ๑. บอกอุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของหุ่นยนต์ 
         ๒. ประกอบหุ่นยนต์ตามแบบท่ีกำหนด 
         ๓. ติดต้ังและใช้งานซอฟแวร์สำหรับเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 
         ๔. แสดงผลข้อมูลออกทางจอภาพ 
         ๕, ควบคุมการงานของมอเตอร์ 
         ๖. หุ่นยนต์เคล่ือนท่ีตามเส้น 
         ๗. ดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของหุ่นยนต์ 
         ๘. บูรณาการความรู้สร้างหุ่นยนต์ให้เคล่ือนท่ีตามเส้นด้วยความเร็วและมีประสิทธิภาพ 
รวมผลการเรียนรู้  ๘  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐ 



คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา   วิทยาการหุ่นยนต์ ๔    รหัสวิชา   ว ๒๒๒๐๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี                                                                                                                                                                                                                                                                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒           เวลา   ๒๐   ช่ัวโมง           ภาคเรียนที่   ๒        จำนวน o.๕   หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
………………………………………………………………………………..................................................……………………………… 

     

                                       ศึกษาเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ ศึกษาส่วนประกอบ โครงสร้าง
และหน้าท่ีของหุ่นยนต์ ศึกษาพื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิคส์และเครื่องกล แมคคานิคในการขับเคล่ือน ศึกษาวงจร
ควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ หลักการทำงานของมอเตอร์กระแสตรง มีความรู้ในการเลือกใช้เครื่องมือและ
วัสดุในการออกแบบหุ่นยนต์ และการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์เบ้ืองต้น  วิธีการวิเคราะห์
แก้ปัญหาโปรแกรม คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะการทำงาน โดยใช้หุ่นยนต์  และหลักการ
โปรแกรมเบ้ืองต้น  ฝึกเขียนลำดับ การทำงานของสมองกล  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เสริมสร้างประสบการณ์
ด้วยการแข่งขันเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
                   เห็นคุณค่าของการใช้เทคโนโลยี มีจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสน์กษัตริย์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  
และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
        ๑. นักเรียนสามารถอธิบายเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ  
        ๒. นักเรียนสามารถอธิบายส่วนประกอบและหน้าท่ีของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างหุ่นยนต์ได้ 
        ๓. นักเรียนสามารถอธิบายพื้นฐานด้านความรู้พื้นฐานอิเล็กทรอนิคส์ แมคคานิคและการขับเคล่ือนของ
หุ่นยนต์ได้ 
        ๔. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการเลือกใช้เครื่องมือและวัสดุงานหุ่นยนต์ได้ 
        ๕. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อินพุตและอุปกรณ์เอาท์พุตได้ 
        ๖. นักเรียนสามารถออกแบบหุ่นยนต์ และเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์เบ้ืองต้นได้ 
รวมผลการเรียนรู้   ๖  ผลการเรียนรู้ 
  

๔๑ 



คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา วิทยาการหุ่นยนต์ ๕        รหัสวิชา ว ๒๓๒๐๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                                                                                                                                                                                           
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  ๓           เวลา   ๒๐   ช่ัวโมง          ภาคเรียนที่   ๑        จำนวน o.๕   หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
………………………………………………………………………………..………………………….................................................… 

    ศึกษาเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ ศึกษาส่วนประกอบ โครงสร้างและ 
หน้าท่ีของหุ่นยนต์ ศึกษาพื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องกล แมคคานิกส์ในการขับเคล่ือน   ศึกษาวงจร 
ควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ หลักการทำงานของมอเตอร์กระแสตรง  ระบบการถ่ายทอดกำลังรอบการหมุน 
ของเฟืองกับแรงบิดในการขับเคล่ือน  มีความรู้ในการเลือกใช้เครื่องมือและวัสดุในการออกแบบหุ่นยนต์   
                ปฏิบัติงานฝึกทักษะการสืบค้นความรู้ผ่านส่ือด้านต่างๆ เลือกใช้เครื่องมือเพื่อการออกแบบสร้างหุ่นยนต์  
ประกอบชุดเฟืองเกียร์การถ่ายทอดกำลัง ตามเกณฑ์และกติกาการแข่งขัน  
                  เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นจากการออกแบบการสร้างหุ่นยนต์ 
 เสริมสร้างประสบการณ์ด้วยการแข่งขันเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
       ๑. อธิบายเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ๆ  
       ๒. อธิบายส่วนประกอบและหน้าท่ีของหุ่นยนต์ได้ 
       ๓. อธิบายโครงสร้างและวงจรควบคุมหุ่นยนต์ได้ 
       ๔. ประกอบชุดรีโมทคอนโทรลได้ 
       ๕. ปฏิบัติการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ตามเกณฑ์และกติกาการแข่งขันที่กำหนดได้ 
       ๖. วิเคราะห์วางแผนและสร้างอัลกอริทึม ตามกติกาการแข่งขัน เสริมสร้างประสบการณ์ด้วยการแข่งขัน 
       ๗. สามารถวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมควบคุม  กลไกการทำงานของหุ่นยนต์และ  
          ประเมินผลงานตนเองได้ 
รวมผลการเรียนรู้  ๗ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๒ 



คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา   วิทยาการหุ่นยนต์ ๖  รหัสวิชา   ว ๒๓๒๐๖   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                                                                                                                                                                                                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓           เวลา   ๒๐   ช่ัวโมง          ภาคเรียนที่   ๒        จำนวน o.๕   หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
………………………………………………………………………………..……………………...............................................………… 
                   

                                ศึกษาและอธิบายหลักการทำโครงงาน ซึ่งเป็นการพฒันาผลงานท่ีเกิดจากการศึกษา ค้นคว้า 
ดำเนินการพัฒนาตามความสนใจและความถนัดโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักการพื้นฐานในการเขียน
โปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน  การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ท่ีเหมาะสมกับลักษณะของงาน  การใช้ซอฟต์แวร์และ
อุปกรณ์ดิจิตอลมาช่วยในการนำเสนองาน  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานตามหลักการทำโครงงาน โดยมี
การอ้างอิงแหล่งข้อมูล  ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น ใช้คำสุภาพและไม่สร้างความเสียหาย
ต่อผู้อื่น 
               ศึกษาความหมาย  ประเภท  และขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์   วางแผนและดำเนินการ
จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับหุ่นยนต์อัตโนมัติ  เขียนรายงานนำเสนอผลงาน  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีเจต
คติท่ีดีต่อการทำโครงงานและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
        ๑. บูรณาการความรู้ด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติ  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการทำ
โครงงานเกี่ยวกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  
        ๒. ดำเนินการจัดทำโครงงานเกี่ยวกับหุ่นยนต์อัตโนมัติ  ด้วยการทำงานเป็นทีม  วางแผน  ออกแบบและ
เขียนรายงานอย่างเป็นระบบ 
        ๓. นำเสนอผลงาน  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีเจตคติท่ีดีต่อการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
รวมผลการเรียนรู้   ๓   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๓ 



การจัดการเรียนรู้ 
                โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ได้กำหนดแนวทางในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ท้ัง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖  ปลูกฝังเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์     พัฒนาทักษะต่างๆ   อันเป็นสมรรถนะสำคัญท่ีต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน  
 ๑.  หลักการจัดการเรียนรู้ 
                   การจัดการเรียนรู้    เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้สมรรถนะ      
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยยึดหลักว่า 
 ผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด เช่ือว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้        และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ท่ีเกิดกับ
ผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน         สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความสำคัญท้ังความรู้และคุณธรรม 
๒.  กระบวนการเรียนรู้ 
              การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เป็น
เครื่องมือท่ีจะนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร       กระบวนการเรียนรู้ท่ีจำเป็นสำหรับผู้เรียน อาทิ 
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ “สะเต็มศึกษา”       กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา                   กระบวนการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  กระบวนการปฏิบัติ ลงมือทำจริง  กระบวนการจัดการ     กระบวนการวิจัย กระบวนการ
เรียนรู้ การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย  
                 กระบวนการเหล่านี้   เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้       ท่ีผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนพัฒนา  
เพราะ จะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี      บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร     ดังนั้น      ผู้สอนจึง
จำเป็นต้องศึกษาทำความเข้าใจในกระบวนการเรยีนรู้ต่างๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.  การออกแบบการจัดการเรียนรู้  
             ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้     ตัวชี้วัดสมรรถนะสำคัญ
ของผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แล้วจึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเลือกใช้วิธีสอนและ
เทคนิคการสอน  แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ซึ่งเป็นเป้าหมายท่ีกำหนด  
๔. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ “สะเต็มศึกษา” 
                    สะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ท่ีมุ่งให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง โดยจะ
พัฒนา กระบวนการหรือผลผลิตใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ผ่าน
ประสบการณ์ใน กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) หรือกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น ฐาน (Problem-Based Learning) ท่ีช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะท่ี
สอดคล้องกับความต้องการท่ี เปล่ียนแปลงไปตามสังคมปัจจุบันและความก้าวหน้าในศตวรรษท่ี ๒๑ สะเต็ม
ศึกษายังช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้าน ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี ฉะนั้น การฝึกประสบการณ์ 
 

๔๔ 



ให้กับนักศึกษาวิชาชีพครู เพื่อให้สามารถจัดการ เรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาในโรงเรียนได้ จึงเป็นความ
ต้องการของสังคมในปัจจุบัน 
               เพราะฉะนั้นโรงเรียนจึงต้องมีการปรบัหลักสูตรสถานศึกษาโดย บูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียน สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต
จริงและการประกอบอาชีพในอนาคต ส่วนของผู้สอนและผู้เรียนก็ต้องมี ปรับเปล่ียนตนเองให้มีทักษะท่ีจำเป็น
ในการเป็นผู้สอนและผู้เรียนสำหรับการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ 
                การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา  ทำการสอนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะ
เต็มศึกษา ๕ ขั้นตอน  ดังนี้ 
                 ขั้นที่ ๑ การระบุปัญหา  
                  ขั้นที่ ๒ การค้นหาแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อ 
                  ขั้นที่ ๓ การวางแผนและพัฒนา 
                  ขั้นที่ ๔ การทดสอบและการประเมินผล 
                 ขั้นที่ ๕ การนำเสนอผลลัพธ์ 
๕. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโรงเรียนต้านทุจริตศึกษา 
                 สำนักงาน  ป.ป.ช. ได้จัดทำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และส่ือประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกัน
การทุจริต สำหรับใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานกลางให้สถาบันการศึกษา นำไปพิจารณาปรับใช้ในการเรียนการสอน
ให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกระดับช้ันเรียน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง และสร้างพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต อันเป็นการดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖o – ๒๕๖๑) ยุทธศาสตร์ท่ี 
๑ “สร้างสังคมไม่ทนต่อทุจริต”  กลยุทธ์ที่ ๑ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ต้ังแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม กลยุทธ์ที่ ๓ ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
                 ดังนั้น โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกนอ้ย จึงได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องการจัดการ
เรียนรู้ต้านทุจริตมาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม รายวิชาหน้าท่ีพลเมือง   ภายใต้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๕ 



 
ตารางชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน   ประกอบด้วย ๔ หน่วยการเรียนรู้ ดังนี ้

 
ท่ี 
 

 
หน่วยการเรียนรู ้

ระดับการศึกษา 
ปฐมวัย ประถมศึกษา ตอนต้น ประถมศึกษา ตอนปลาย มัธยมศึกษา ตอนต้น 
อ.๑-๓ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

๑ การคิดแยกแยะระหว่าง 
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๒ ความไม่ทนและความ 
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๔ พลเมืองกับความ 
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๖. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวิทยาการหุ่นยนต์  (ROBOTICS) 
                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยได้จัดการศึกษาระดับการศึกษา ต้ังแต่
ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ และ  มัธยมศึกษาตอนต้น  (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓)  ระดับนี้อยู่ในช่วงของ
การศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ทักษะการคิดพื้นฐาน การ
ติดต่อส่ือสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์
และสมดุลท้ังในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรมโดยเนน้จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ    
                 นอกจากนี้โรงเรียน  ได้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวิทยาการหุ่นยนต์  (ROBOTICS)  ใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖   และ  มัธยมศึกษาตอนต้น  (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ )     ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาระท่ี ๔   เทคโนโลยี   มาตรฐาน  ว๔.๑ – ว ๔.๒  เพื่อให้มีความ
ทันสมัยต่อการเปล่ียนแปลงและความเจริญ ก้าวหน้าของวิทยาการต่าง ๆ และเทคโนโลยียุคดิจิทัล ให้ทัดเทียม
กับนานาชาติ    
๗. การจัดการเรียนรู้แบบ Active  Learning  
               เป็นกระบวนการเรียนสอนอย่างหนึ่งท่ีเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติหรือลงมือทำ ซึ่งความรู้ท่ีเกิดข้ึนก็เป็น
ความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์  กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือทำ
มากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้การเรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบและ
การวิเคราะห์ปัญหา อีกท้ังให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูงได้แก่ การวิเคราะห์และการประเมินค่า 
                 ดังนั้น โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย จึงจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ท้ังผู้เรียนและครูก้าวเข้าสู่การ
เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน มุง่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ดูแลและ
ออกแบบการเรียนรู้ท่ีช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผล ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรต่อไป 
 

๔๖ 



๘. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
                     การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ท้ังผู้สอนและผู้เรียนมี
ควรบทบาท  ดังนี้ 
                    ๘.๑ บทบาทของครูผู้สอน 
                           ๑) ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล      แล้วนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีท้าทายความสามารถของผู้เรียน                                            
                         ๒) กำหนดเป้าหมายท่ีต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะ กระบวนการ ท่ี
เป็นความคิดรวบยอด หลักการและความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
                        ๓) ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล    และ
พัฒนาการทางสมอง เพื่อนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย 
                         ๔) จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 
                         ๕) จัดเตรียมและเลือกใช้ส่ือให้เหมาะสมกับกิจกรรม นำภูมิปัญญาท้องถิ่นเทคโนโลยี  ท่ี
เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
                         ๖) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย   เหมาะสมกับธรรมชาติ            
ของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน 
                        ๗) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้การซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนของตนเอง 
                  ๘.๒ บทบาทของผู้เรียน 
                          ๑) กำหนดเป้าหมาย  วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
                          ๒) เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้   วิเคราะห์   สังเคราะห์ข้อความรู้   ต้ัง
คำถาม คิดหาคำตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ  
                          ๓) ลงมือปฏิบัติจริง     สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้ด้วยตนเอง       และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ ต่าง ๆ  
                          ๔) มีปฏิสัมพันธ์ ทำงาน ทำกิจกรรรมร่วมกับกลุ่มและครู 
                          ๕) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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การวัดและประเมินผล / เกณฑ์การจบหลักสูตร 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
               การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน       ต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการคือ 
การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน      ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน           
ให้ประสบผลสำเร็จนั้น             ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึง่เป็นเป้าหมายหลักใน     
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับช้ันเรียน    ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา   และระดับชาติ      การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้
ผลการประเมินเป็นข้อมูล   และสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียน
ของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด   การพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 
              การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังนี้ 
             ๑.  การประเมินระดับช้ันเรียน      เป็นการวัดและประเมินผลท่ีอยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  
ผู้สอนดำเนินการเป็นปกติและสม่ำเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน          ใช้เทคนิคการประเมินอย่าง 
หลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต  การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ ภาระ
งาน  แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ  ฯลฯ    โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาส  ให้ผู้เรียน
ประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีท่ีไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มี การสอนซ่อมเสริม  
                 การประเมินระดับช้ันเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้  
อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่    และมากน้อยเพียงใด มีส่ิงท่ีจะต้องได้รับการ
พัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด      นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตน
ด้วย ท้ังนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
                 ๒.  การประเมินระดับสถานศึกษา         เป็นการประเมินท่ีสถานศึกษาดำเนินการเพื่อตัดสินผล  
การเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพงึ
ประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       นอกจากนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
ว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่  ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถนำผล    
การเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ       ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะ
เป็นข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย   หลักสูตร โครงการ หรือวิธี      การจัดการเรียนการสอน       
ตลอดจนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม    แนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน        ผู้ปกครองและชุมชน   
             ๓.  การประเมินระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา      เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นท่ี              
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน         เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา      ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดำเนินการ      
 

๔๘ 



โดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานท่ีจัดทำและดำเนินการ      โดยเขตพื้นท่ี
การศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด           ในการดำเนินการจัดสอบ   นอกจากนี้ยังได้
จากการตรวจสอบ        ทบทวนข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
              ๔.  การประเมินระดับชาติ      เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนท่ีเรียนในช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  ๓  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  เข้ารับการประเมิน ผลจากการ
ประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ   เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา  ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุน  การตัดสินใจในระดับ นโยบายของประเทศ 
               ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น     เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบ
ทบทวนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน       ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีจะต้องจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข    ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลท่ีจำแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ  ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนท่ัวไป กลุ่มผู้เรียนท่ีมี 
ความสามารถพิเศษ  กลุ่มผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ      กลุ่มผู้เรียนท่ีมีปัญหาด้านวินัยและ 
พฤติกรรม  กลุ่มผู้เรียนท่ีปฏิเสธโรงเรียน   กลุ่มผู้เรียนท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกาย
และสติปัญญา   เป็นต้น      ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการดำเนินการช่วยเหลือ
ผู้เรียนได้ทันท่วงที ปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพฒันา   และประสบความสำเร็จในการเรียน 
          สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา  จะต้องจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้อง        และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีเป็นข้อกำหนดของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เพื่อให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติ 
 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 
๑. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 
             ๑.๑ การตัดสินผลการเรียน 
                  ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนัน้ ผู้สอนต้องคำนึงถึงการพฒันาผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก และต้อง
เก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ำเสมอ   และต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน    รวมทั้งสอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้
พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ    
              ระดับประถมศึกษา 
                   (๑) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด 
                  (๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
                  (๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
                  (๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ี 
              สถานศึกษากำหนด ในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  
 

๔๙ 



 
              ระดับมัธยมศึกษา 
                    (๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมดในรายวิชานั้น ๆ 
                    (๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
                    (๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
                     (๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
ในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
                   การพิจารณาเล่ือนช้ันท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา     ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียง
เล็กน้อย    และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้       ให้อยู่ในดุลพินิจของ
สถานศึกษาท่ีจะผ่อนผันให้เล่ือนช้ันได้ แต่หากผู้เรียนไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหา
ต่อการเรียนในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น สถานศึกษาอาจต้ังคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ำช้ันได้   ท้ังนี้ให้คำนึงถึง
วุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญ 
                  ๑.๒  การให้ระดับผลการเรียน 
                          ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา  ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชาให้ใช้
ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น ๘ ระดับ โดยใช้ช่วงคะแนนดังนี ้
                          ระดับผลการเรียน ๔ หมายถึง    ดีมาก (๘๐-๑๐๐  คะแนน) 
                          ระดับผลการเรียน ๓.๕  หมายถึง    ดี  (๗๕-๗๙  คะแนน 
                          ระดับผลการเรียน ๓  หมายถึง    ดี  (๗๐-๗๔  คะแนน) 
                          ระดับผลการเรียน ๒.๕  หมายถึง    พอใช้ (๖๕-๖๙  คะแนน) 
                          ระดับผลการเรียน ๒      หมายถึง    พอใช้ (๖๐-๖๔  คะแนน) 
                          ระดับผลการเรียน ๑.๕  หมายถึง    พอใช้ (๕๕-๕๙  คะแนน) 
                          ระดับผลการเรียน ๑  หมายถึง    ผ่าน  (๕๐-๕๔  คะแนน) 
                          ระดับผลการเรียน ๐  หมายถึง    ต่ำกว่าเกณฑ์ (๐-๔๙  คะแนน) 
             และได้กำหนดสัดส่วนคะแนนการวัดประเมินผล      ดังนี้     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สัดส่วนคะแนนวัดผลระหว่างเรียน   ๖๐   และคะแนนวัดผล
ปลายภาคเรียน  ๔๐     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สัดส่วนคะแนนวัดผล ระหว่างเรียน ๗๐ และคะแนนวัดผลปลายภาคเรียน ๓๐    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ สัดส่วนคะแนนวัดผลระหว่างเรียน ๘๐  และวัดผลปลายภาคเรียน ๒๐  
             การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผลการ
ประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน      กรณีท่ีผ่านให้ระดับผลการเรียนเป็นดีเย่ียม     ดีและผ่าน โรงเรียนกำหนด
ความหมายของผลการประเมินคุณภาพดีเย่ียม ดีและผ่านดังนี้ 
 
 

๕๐ 



 
        ๑.  การประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
             ดีเยี่ยม     หมายถึง       สามารถจับใจความสำคัญได้ครบถ้วน     เขียนวิพากษ์วิจารณ์       เขียน
สร้างสรรค์  แสดงความคิดเห็นประกอบอย่างมีเหตุผลได้ถูกต้องและสมบูรณ์ ใช้ภาษาสุภาพและเรียบเรียงได้
สละสลวย 
             ดี   หมายถึง     สามารถจับใจความสำคัญได้   เขียน วิพากษ์วิจารณ์และเขียนสร้างสรรค์        ได้
โดยใช้ภาษาสุภาพ 
             ผ่าน  หมายถึง  สามารถจับใจความสำคัญและเขียนวิพากษ์วิจารณ์ได้บ้าง 
        ๒. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
             ดีเยี่ยม  หมายถึง     ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติจนเป็นนิสัย             และนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคม 
             ดี  หมายถึง     ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 
            ผ่าน  หมายถึง      ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษากำหนด 
๑.๓  การเลื่อนชั้น 
             โรงเรียนกำหนดเกณฑ์การเล่ือนช้ัน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน 
ตลอดจนกำหนดเกณฑ์เกี่ยวกับการผ่านตัวชี้วัด ดังนี้  
                            ๑)  ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด  
                            ๒)  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัดและผ่านตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด 
                            ๓)  ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
                            ๔)  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด
ในการอ่าน  คิด วิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
               การกำหนดเกณฑ์การผ่านรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม  โรงเรียนกำหนดจำนวนตัวชี้วัด    ซึ่งต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของแต่ละรายวิชา 
               การพิจารณาเล่ือนช้ัน ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องบางตัวชี้วัด   ซึ่งโรงเรียนพิจารณาเห็นว่าสามารถ
พัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ก็ให้อยู่ในดุลพินิจของโรงเรียนท่ีจะผ่อนผันให้เล่ือนช้ันได้  
              ในกรณีท่ีผู้เรียนมีสติปัญญา   และความสามารถดีเลิศ     สามารถเรียนรู้ได้เร็วเป็นพิเศษโรงเรียน
ให้โอกาสผู้เรียนเล่ือนช้ันระหว่างปีการศึกษา    โดยโรงเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและวิชาการและผู้แทนของเขตพื้นท่ีการศึกษา จำนวน ๑ คน  เมื่อผู้เรียนมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเงื่อนไขท้ัง  ๓  ประการ ต่อไปนี้  
                         ๑.  มีผลการเรียนปีการศึกษาท่ีผ่านมา  และมีผลการเรียนระหว่างปีอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
                         ๒. มีวุฒิภาวะเหมาะสมท่ีจะเรียนในช้ันท่ีสูงขึ้น 
                         ๓.  ผ่านการประเมินผลความรู้ความสามารถตามตัวชี้วัดรายปีท้ังหมด  ในภาคเรียนท่ี ๒ 
ปีปัจจุบันและภาคเรียนท่ี ๑ ของปีการศึกษาถัดไป  
                         การอนุมัติให้เล่ือนไปเรียนช้ันสูงได้  ๑  ระดับช้ันนี้    ต้องได้รับการยินยอมจากนักเรียน
และผู้ปกครองและจะตำเนินการให้เสร็จส้ินภายในวันท่ี  ๑  กันยายนของปีการศึกษานั้น  

๕๑ 



 
                        สำหรับในกรณีท่ีพบว่า มีผู้เรียนกลุ่มพิเศษประเภทต่าง ๆ ท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ โรงเรียน
จะดำเนินงานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา / ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด / ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต
การศึกษาหาแนวทางการแก้ไขและพัฒนาต่อไป  
                ๑.๔  การเรียนซ้ำชั้น  
                       หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  กำหนดว่า หากผู้เรียนไม่ผ่าน
รายวิชาจำนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น          โรงเรียนจะแต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ำช้ันได้    ท้ังนี้จะคำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ผู้เรียนท่ีไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การอนุมัติเล่ือนช้ันเรียน โรงเรียนจะต้องจัดให้เรียนซ้ำช้ัน 
                  ในกรณีท่ีผู้เรียนขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง โรงเรียนจะใช้ดุลพินิจให้เล่ือนช้ันได้     หาก
พิจารณาเห็นว่า  
                   ๑)  ผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ อันเนื่องจากสาเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย      แต่มี
คุณสมบัติตามข้ออื่น ๆ ครบถ้วน 
                   ๒)  ผู้เรียนผ่านมาตรฐานและตัวชี้วัดไม่ถึงเกณฑ์ ตามท่ีโรงเรียนกำหนดในแต่ละรายวิชา และ
เห็นว่าสามารถสอนซ่อมเสริมได้ในปีการศึกษาถัดไปและมีคุณสมบัติข้ออื่น ๆ ครบถ้วน 
                   ๓)  ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓     มีผลการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและ
คณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์พอใช้และผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖       มีผลการประเมินกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย   คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์    สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอยู่ในเกณฑ์ผ่าน    ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  ๑-๓   มีผลการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ผ่าน               
                ๑.๕   การสอนซ่อมเสริม 
                          การสอนซ่อมเสริม  เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้  และเป็นการให้โอกาส
แกผู้่เรียนได้มีเวลาเรียนรู้ส่ิงต่างๆ เพิ่มขึ้น จนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดท่ีกำหนดไว้การสอน
ซ่อมเสริม        เป็นการสอนกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ปกติเพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่องท่ีพบในผู้เรียน          โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและคำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและผู้เรียน  
                         การสอนซ่อมเสริมจะดำเนินการในกรณีดังต่อไปนี้  
                           ๑)  ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอท่ีจะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น   ควร
จัดการสอนซ่อมเสริม  ปรับความรู้/ทักษะพื้นฐาน  
                           ๒)  การประเมินระหว่างเรียน     ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้ ทักษะกระบวนการ
หรือเจตคติ/คุณลักษณะ ท่ีกำหนดไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด 
                           ๓)  ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์และ/หรือต่ำกว่าเกณฑ์การประเมิน      ต้องจัดการสอน
ซ่อมเสริมก่อนจะให้ผู้เรียนสอบแก้ตัว  
                           ๔)  ผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน สามารถจัดสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อน  ท้ังนี้ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผู้สอน  
                  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาท้ังเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม   การปฏิบัติ

๕๒ 



กิจกรรมและผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียน กำหนด   และให้ผลการประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน 
                  การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน    และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผล
การประเมินเป็น ดีเย่ียม  ดี  และผ่าน 
                   การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         จะต้องพิจารณาท้ังเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การ
ปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน 
และไม่ผ่าน              
 
            ๑.๖  การรายงานผลการเรียน 
                   การรายงานผลการเรียนเป็นการส่ือสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้า  ในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน   ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดทำเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็น
ระยะ ๆ หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
                  การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพ    การปฏิบัติของผู้เรียนท่ีสะท้อน
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๒.  เกณฑ์การจบการศึกษา 
            หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน     กำหนดเกณฑ์กลางสำหรับการจบการศึกษาเป็น ๓ระดับ 
คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
            ๒.๑   เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
               (๑)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร้างเวลาเรียน ท่ี
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  
               (๒) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
               (๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน   คิดวิเคราะห์   และเขียน    ในระดับผ่านเกณฑ์  การ
ประเมินตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
               (๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 
                (๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 
                ๒.๒  เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
                       (๑)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน ๘๑ หน่วยกิต        โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
                        (๒)  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๗๗  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต 
                        (๓)  ผู้เรียนมีผลการประเมิน   การอ่าน    คิดวิเคราะห์และเขียน      ในระดับผ่าน 
เกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษากำหนด                    
                        (๔)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์     ในระดับผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตาม ท่ีสถานศึกษากำหนด 

๕๓ 



 
                        (๕)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
 เอกสารหลักฐานการศึกษา 
                     เอกสารหลักฐานการศึกษา  เป็นเอกสารสำคัญท่ีบันทึกผลการเรียน    ข้อมูลและสารสนเทศ   
ท่ีเกี่ยวข้องกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้  
๑.   เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
                            ๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)   เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรอง
ผลการเรียนของผู้เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       สถานศึกษาจะต้อง
บันทึกข้อมูลและออกเอกสารนี้ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา  (ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๖)  จบการศึกษาภาคบังคับ(ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓) หรือเมื่อลาออกจากสถานศึกษาในทุก
กรณี                       
                         ๑.๒  ประกาศนียบัตร (ปพ.๒)   เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อรับรองศักดิ์และสิทธิ์
ของผู้จบ  การศึกษา ท่ีสถานศึกษาให้ไว้แก่ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ    และผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
หลักสูตร   แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
                         ๑.๓  แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดย
บันทึกรายช่ือและ ข้อมูลของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา   (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖)  ผู้จบการศึกษาภาค
บังคับ   (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓)  
๒.  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด  
                      เป็นเอกสารท่ีสถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ และข้อมูลสำคัญ 
เกี่ยวกับ ผู้เรียน เช่น   แบบรายงานประจำตัวนักเรียน  แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา ระเบียนสะสม  
ใบรับรองผลการเรียน   และ เอกสารอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการนำเอกสารไปใช้  ได้แก่   
                    ๒.๑ แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (แบบ ๑) 
                            เป็นเอกสารท่ีสถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการผลการเรียนรู้ สำหรับพิจารณา    
ตัดสินผลการเรียนแต่ละรายวิชาพื้นฐาน/เพิ่มเติม เป็นรายห้องเรียน 
                    ๒.๒ แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (แบบ๒)  

                                 เป็นเอกสารท่ีสถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน   และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นรายห้องเรียน 
                     ๒.๓ แบบบันทึกผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แบบ๓)  
                             เป็นเอกสารท่ีสถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกสรุปผลกิจกรรมแนะแนว  ลูกเสือ-เนตร
นารี ชมรมและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นรายห้องเรียน  
                     ๒.๔  แบบรายงานประจำตัวนักเรียน (แบบ๕) 
                              เป็นเอกสารท่ีสถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน พัฒนาการ
ในด้านต่างๆและข้อมูลอื่นๆของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ท้ังท่ีสถานศึกษาและท่ีบ้าน  เพื่อใช้สำหรับส่ือสาร
ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองของผู้เรียนให้ทราบ และเกิดความเข้าใจในตัวผู้เรียนร่วมกัน  

๕๔ 



 
                     ๒.๕ระเบียนสะสม (แบบ ๖) 
                              เป็นเอกสารท่ีสถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียนใน
ด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคล โดยจะบันทึกข้อมูลของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ปี 
                     ๒.๖  ใบรับรองผลการเรียน   
                              เป็นเอกสารท่ีสถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารสำหรับรับรองสถานภาพ
ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นการช่ัวคราว ตามท่ีผู้เรียนร้องขอ ท้ังกรณีท่ีผู้เรียนกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาและ
เมื่อจบการศึกษาไปแล้ว แต่กำลังรอรับหลักฐานการศึกษา  
การเทียบโอนผลการเรียน 
 สถานศึกษาเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในกรณีต่าง ๆ ได้แก่ การย้ายสถานศึกษา   การเปล่ียน
รูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร   การออกกลางคันและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาจาก
ต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนี้ ยังเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งการ
เรียนรู้อื่น ๆ เช่น สถานประกอบการ      สถาบันศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว 
            การเทียบโอนผลการเรียนจะดำเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก  หรือต้นภาคเรียนแรก                
ท่ีสถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน  ท้ังนี้   ผู้เรียนท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องใน
สถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน               โดยสถานศึกษาท่ีรับผู้เรียนจาก 
การเทียบโอน กำหนดรายวิชา/จำนวนหน่วยกิต ท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
การพิจารณาการเทียบโอน  ดำเนินการได้  ดังนี้ 
              ๑.  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่น ๆ ท่ีให้ข้อมูลแสดงความรู้ ความสามารถของ
ผู้เรียน 
              ๒.  พิจารณาจากความรู้   ความสามารถของผู้เรียน      โดยการทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ท้ัง  
ภาคความรู้และภาคปฏิบัติ   
             ๓.  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง   
                   การเทียบโอนผลการเรียนเป็นไปตาม ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๕ 



 

การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

   หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกนอ้ย เป็นหลักสูตรท่ีกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ในการ
พัฒนาผู้เรียน ต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  โดยกำหนดโครงสร้างสาระการเรียนรู้        
จำนวนเวลาเรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีแสดงถึงคุณภาพของผู้เรียน     เมื่อเรียนจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ซึ่งเป็นช้ันสูงสุดของโรงเรียน 
                ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนได้ยึดโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นแนวในการจัดทำ  โดยคำนึงถึงสภาพปัญหาความพร้อม   เอกลักษณ์  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   ท้ังนี้โรงเรียน  ได้จัดทำรายวิชาในแต่ละกลุ่มครบถ้วนตาม
มาตรฐานท่ีกำหนด 
                โรงเรียนจัดสาระการเรียนรู้ครบท้ัง ๘  กลุ่ม  ในทุกระดับช้ันของโรงเรียน   ให้เหมาะสมกับธรรมชาติ
การเรียนรู้และระดับพัฒนาการของผู้เรียนโดยจัดเป็นหลักสูตรรายปีในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖  
เพราะการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ถือเป็นช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับ       
และจัดเวลาเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นรายภาคเรียน โดยจัดเวลาเรียน ๑  ปี  มี  ๒  ภาคเรียน  รวม  ๓  ปี  
เป็น  ๖  ภาคเรียน          หลักสูตรโรงเรียนเป็นหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาคุณภาพชีวิต  
กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม    ทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน   การเขียน   การคิดคำนวณ   การคิดวิเคราะห์  การ
ติดต่อส่ือสาร  การใช้ทักษะทางด้านเทคโนโลยีแห่งยุคดิจิทัล   และพื้นฐานความเป็นมนุษย ์เน้นการบูรณาการ
อย่างสมดุลในด้านร่างกาย    สติปัญญา   อารมณ์   สังคมและวัฒนธรรม 
                   ในการนำหลักสูตรไปใช้ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย   โรงเรียนได้กำหนดแนวปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  
ท่ีสนับสนุนการใช้หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 ด้านการบริหารทั่วไป   ดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้ 
                  ๑.  การประชุมกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองเพื่อให้ข้อเสนอแนะ         การพัฒนา
หลักสูตรและประสานการดำเนินงาน 
                 ๒.  การพัฒนาบุคลากร  ให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องหลักสูตร          การใช้และการพัฒนา
หลักสูตร  ตลอดจนสนับสนุนให้ครูพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง 
                 ๓.  การปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้หลากหลายและทันสมัย  ด้วยการ จัดหาส่ือ
ประเภทเทคโนโลยีให้มากขึ้น  เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน อินเตอร์เน็ต  ห้องปฏิบัติการด้านภาษา(ห้องซาวน์แล็ป)  
ห้องสมุดมีชีวิต  และห้องปัญญาประดิษฐ์   เป็นต้น   รวมท้ังสนับสนุนให้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้
ภายนอกโรงเรียน     อันจะช่วยให้ผู้เรียน มีฐานความรู้ท่ีกว้างขึ้น 
                ๔.  การปรับปรุงพัฒนาด้านอาคารสถานท่ีให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้        โดยเฉพาะห้องท่ี
จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  และพื้นท่ีภายในโรงเรียนท่ีสามารถปรับสภาพเป็นแหล่งเรียนรู้ได้           การกำกับ 
ติดตามให้ใช้ให้คุ้มค่าและใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                ๕.  การดำเนินงานตามโครงการประจำปีของโรงเรียน       ซึ่งในแต่ละปีจะมีโครงการหลัก
เกี่ยวกับการสร้างความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ  จากสารเสพติดให้โทษและส่ิงมอมเมา   การบำรุงรักษาพัฒนา 
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  และการสร้างความเช่ือมั่น  ศรัทธา ให้เกิดกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

๕๖ 



 
                ๖.  การบริหารงบประมาณเกี่ยวกับการดำเนินการใช้หลักสูตรของโรงเรียน      รวมทั้งระดม
งบประมาณและทรัพยากรจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ในการพัฒนาหลักสูตร 
                ๗.  การตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงาน    ด้วยการส่งเสริมให้ผู้สอนประเมินตนเอง  
ประเมินผลงานเป็นรายกลุ่มสาระ เป็นรายสายช้ัน  และประเมินภาพรวมของโรงเรียน   เพื่อจัดทำรายงานต่อ
สถานศึกษาต่อผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ด้านการบริหารงานวิชาการ   ดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้ 
                ๑.  การจัดกลุ่มผู้เรียนและจัดห้องเรียน  เป็นการจัดผู้เรียนเข้าช้ันเรียน     โดยยึดหลักการจัด
ตามนโยบายท่ีตกลงร่วมกัน 
                ๒.  การจัดตารางสอน โดยให้ผู้สอนแต่ละช้ันปี ร่วมดำเนินการ อาศัยสัดส่วนเวลาของ แต่ละกลุ่ม
สาระเป็นตัวกำหนด  โดยคำนึงถึงเรื่องต่อไปนี ้
                   -  หลักการเรียนรู้  การเรียนรู้กลุ่มสาระต่าง ๆ ท่ีมีความยากง่ายและความน่าสนใจแตกต่างกัน
ไป 
                   -  จิตวิทยาการเรียนรู้  การจัดช่วงเวลาของการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมต้องใหส้อดคล้อง
กับช่วงความสนใจของผู้เรียนด้วย 
                    - เทคนิคการจัดการเรียนรู้    เนื่องจากเทคนิคการจัดการเรียนรู้แต่ละวิธีใช้เวลาแตกต่างกัน  
ดังนั้นการจัดช่วงเวลาการเรียนรู้ต้องให้เหมาะสมกับเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจะต้องให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของ กลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วย 
                ๓.  การจัดครูเข้าสอน  ให้ตรงตามความสนใจ  ความรู้     ความสามารถและส่งเสริมให้พัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้อยู่เสมอ 
                ๔.  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการสอน  ครูผู้สอนทุกคนเสนอกิจกรรมท่ีจะดำเนินการเป็นรายป ีทุกปี
การศึกษา  เป็นกิจกรรมท่ีเสริมด้านวิชาการ  ด้านคุณธรรมจริยธรรม       ขนบธรรมเนียมประเพณี  ตลอดจน
การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมไทย 
                ๕.  การพัฒนาส่ือสารการเรียนการสอน  ส่งเสริมให้ครูทุกคนร่วมกันจัดทำ จัดหา พัฒนาส่ือและ
ใช้ส่ือประกอบการจัดการเรียนรู้  ด้วยการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการท้ังหมดด้วย 
                 ๖.  เครือข่ายวิชาการภายในโรงเรียน  เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ังภายในกลุ่มสาระ  ต่างกลุ่ม
สาระและระหว่างสายช้ัน 
                  ๗.  งานห้องสมุดโรงเรียน  ด้วยการจัดหาหนังสือเพิ่มเติมให้เพียงพอและตรงตามความต้องการ
ใช้ของผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม ท้ังนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน การค้นคว้า สร้างเสริมนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ด้วย
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การพูด  การแสดงออกอย่างต่อเนื่องท้ังในและนอกห้องสมุด 
                 ๘.  การเสริมแรง เพื่อส่งเสริม  เสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ 
                 ๙.  การนิเทศภายในเพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารและครูจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
 
 

๕๗ 



สื่อการเรียนรู้ 
                     ส่ือการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนเข้าถึง
ความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่ือการเรียนรู้มี
หลากหลายประเภท ท้ังส่ือธรรมชาติ  ส่ือส่ิงพิมพ์    ส่ือเทคโนโลยี และเครือข่าย  การเรียนรู้ต่างๆ ท่ีมีใน
ท้องถิ่น  การเลือกใช้ส่ือควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู้ท่ีหลากหลายของ
ผู้เรียน  การจัดหาส่ือการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดทำและพัฒนาขึ้นเอง  หรือปรับปรุงเลือกใช้อย่าง
มีคุณภาพจากส่ือต่าง ๆ ท่ีมีอยู่รอบตัวเพื่อนำมาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถส่งเสริมและส่ือสารให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้    โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้อย่าง
แท้จริง  สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและผู้มีหน้าท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานควร
ดำเนินการ ดังนี้   
 ๑.  จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้  ศูนย์ส่ือการเรียนรู้  ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ และเครือข่าย 
การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพในสถานศึกษาและชุมชน  เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปล่ียนประสบการณ์
การเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา  ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 
 ๒.  จัดทำและจัดหาส่ือการเรียนรู้สำหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน  เสริมความรู้ให้ผู้สอน รวมทั้ง
จัดหาส่ิงท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ 
 ๓.  เลือกและใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ  มีความเหมาะสม  มีความหลากหลาย สอดคล้อง กับ
วิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
 ๔.  ประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรู้ท่ีเลือกใช้อย่างเป็นระบบ   
 ๕.  ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๖.  จัดให้มีการกำกับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับส่ือและการใช้ส่ือ 
การเรียนรู้เป็นระยะ ๆ และสม่ำเสมอในการจัดทำ การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรู้ท่ีใช้ใน
สถานศึกษา  ควรคำนึงถึงหลักการสำคัญของส่ือการเรียนรู้ เช่น ความสอดคล้องกับหลักสูตร  วัตถุประสงค์การ
เรียนรู้  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัย ไม่
กระทบความมั่นคงของชาติ ไม่ขัดต่อศีลธรรม  มีการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง  รูปแบบการนำเสนอท่ีเข้าใจง่าย  และ
น่าสนใจ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๘ 



การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการคือการประเมิน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน  ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ประสบผลสำเร็จ
นั้น  ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อน
สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับช้ันเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและ
สารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด การพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลท่ีอยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  ผู้สอน
ดำเนินการเป็นปกติและสม่ำเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย เช่น 
การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน  แฟ้มสะสม
งาน การใช้แบบทดสอบ  ฯลฯ  โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาส ให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพื่อน
ประเมินเพื่อน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีท่ีไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มี     การสอนซ่อมเสริม  
      การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้  
อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีส่ิงท่ีจะต้องได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย ท้ังนี้
โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

๒.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินท่ีสถานศึกษาดำเนินการเพื่อตัดสินผล  การเรียน
ของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา    ของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนของ
ผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการ
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา        ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการ
รายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา  สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผู้ปกครองและชุมชน   
 ๓.  การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา   เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา   
ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดำเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐาน
ที่จัดทำและดำเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ในการดำเนินการ
จัดสอบ นอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื ้นท่ี
การศึกษา 

๕๙ 



 ๔.  การประเมินระดับชาติ   เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนท่ีเรียน ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี  
๓  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖  เข้ารับการประเมิน ผลจากการ
ประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา  ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุน  การตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
 ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีจะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุง
แก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐาน  ความแตกต่างระหว่างบุคคลท่ี
จำแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนท่ัวไป กลุ่มผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ   กลุ่ม
ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม  กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธ
โรงเรียน กลุ่มผู้เรียนท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจาก
การประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที ปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาและประสบความสำเร็จในการเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา  จะต้องจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อกำหนดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน  
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 
 

๑. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 
   ๑.๑ การตัดสินผลการเรียน 
                         ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องคำนึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนเป็น
หลัก และต้องเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งสอนซ่อมเสริม
ผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ    
  (๑)  ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด 
     (๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัดและผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด
(ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัดโดยแต่ละตัวชี้วัดต้องผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ๕๐)  
     (๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา(ผู้เรียนได้รับการตัดสินผลการเรียน
ต้ังแต่ระดับ ๑ขึ้นไป)  
     (๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
ในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ผู้เรียนมีผลการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีเยี่ยม ดี และผ่าน และผลการ
ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับ ผ่าน)  
 การพิจารณาเลื่อนชั้น ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถ
พัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผ่อนผันให้เล่ือนช้ันได้ แต่หากผู้เรียนไม่ผ่าน
รายวิชาจำนวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ ้น สถานศึกษาอาจต้ัง

๖๐ 



คณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ำชั้นได้ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

๑.๒  การให้ระดับผลการเรียน 
                    ในการตัดสินระดับผลการเรียนรายวิชาหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนเป็นระบบ
ตัวเลข  ระบบท่ีใช้คำสำคัญสะท้อนมาตรฐาน การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์นั้นให้ระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม  ดี  และผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้อง
พิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กำหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน และไม่ผ่าน 

๑.๓  การรายงานผลการเรียน 
        การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้า 

ในการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดทำเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบ
เป็นระยะ ๆ หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้งการรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการ
ปฏิบัติของผู้เรียนท่ีสะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒.  เกณฑ์การจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 (๑)  ผู ้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร้างเวลาเรียน ท่ี
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด (ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานปีละ ๘๔๐ชั่วโมงและรายวิชา
เพิ่มเติมปีละ ๒๔๐ช่ัวโมง) 

 (๒) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด (ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานระดับ ๑ ข้ึนไปทุกรายวิชา) 

 (๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์   การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด (ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับ ดีเยี่ยม ดี และ
ผ่าน) 

 (๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษากำหนด (ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ ดีเย่ียม ดี และผ่าน) 

(๕) ผู ้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษากำหนด (ผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมปีละ ๑๒๐ชั่วโมง และ
ได้รับการประเมิน ผ่าน ทุกกิจกรรม) 
 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 เอกสารหลักฐานการศึกษา  เป็นเอกสารสำคัญท่ีบันทึกผลการเรียน ข้อมูลและสารสนเทศ    
ท่ีเกี่ยวข้องกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้  

๑.   เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
 ๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.๑)  

               เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของผู้เรียนตามรายวิชา ผลการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา และผลการ
ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลและออกเอกสารนี้ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อ

๖๑ 



ผู้เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖) จบการศึกษาภาคบังคับ(ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  
๓) จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน(ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖)  หรือเมื่อลาออกจากสถานศึกษาในทุกกรณี  
 ๑.๒  ประกาศนียบัตร (ปพ.๒)   

เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู้จบการศึกษา ท่ีสถานศึกษาให้ไว้
แก่ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และผู้จบการศึกษาข้ันพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 ๑.๓  แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา(ปพ.๓)  

               เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายชื่อและข้อมูลของผู้จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ(ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓) และผู้จบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖)  
 ๒.  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด  
        เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ และข้อมูลสำคัญ 
เกี่ยวกับผู้เรียน ได้แก่ 

๒.๑ แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (แบบ ๑) 
เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการผลการเรียนรู้ สำหรับพิจารณา    

ตัดสินผลการเรียนแต่ละรายวิชาพื้นฐาน/เพิ่มเติม เป็นรายห้องเรียน 
๒.๒ แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (แบบ๒)  

เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน   
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นรายห้องเรียน 

๒.๓ แบบบันทึกผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แบบ๓)  
เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกสรุปผลกิจกรรมแนะแนว  ลูกเสือ -เนตรนารี 

ชมรมและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นรายห้องเรียน  
๒.๔แบบรายงานประจำตัวนักเรียน (แบบ๕) 

เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน พัฒนาการในด้าน
ต่างๆและข้อมูลอื่นๆของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทั้งที่สถานศึกษาและที่บ้าน  เพื่ อใช้สำหรับสื่อสารระหว่าง
สถานศึกษากับผู้ปกครองของผู้เรียนให้ทราบ และเกิดความเข้าใจในตัวผู้เรียนร่วมกัน   

๒.๕ระเบียนสะสม (แบบ ๖) 
เป็นเอกสารท่ีสถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่างๆ 

เป็นรายบุคคล โดยจะบันทึกข้อมูลของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑๒ปี 

๒.๖ใบรับรองผลการเรียน   
เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารสำหรับรับรองสถานภาพทางการเรียน

ของผู้เรียนเป็นการชั่วคราว ตามที่ผู้เรียนร้องขอ ทั้งกรณีที่ผู้เรียนกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาและเมื่อจบ
การศึกษาไปแล้ว แต่กำลังรอรับหลักฐานการศึกษา   

 
 
 

๖๒ 



การเทียบโอนผลการเรียน 
สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในกรณีต่าง ๆ ได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การเปลี่ยน
รูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาจาก
ต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จาก
แหล่งการเรียนรู้อื่นๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว 
 การเทียบโอนผลการเรียนควรดำเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือต้นภาคเรียนแรก                
ที่สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ทั้งนี้ ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องใน
สถานศึกษาที่รับเทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับผู้เรียนจากการเทียบโอนควรกำหนด
รายวิชา/จำนวนหน่วยกิตท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
 การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดำเนินการได้  ดังนี้ 
 ๑.  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่น ๆ ที่ให้ข้อมูลแสดงความรู้ ความสามารถของ
ผู้เรียน 
 ๒.  พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรียนโดยการทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ท้ังภาคความรู้และ
ภาคปฏิบัติ   
 ๓.  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง  
 การเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตาม ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการสำหรับ
การเทียบโอนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
การบริหารจัดการหลักสูตร 
               โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ให้การดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด เพื่อส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกำหนดไว้ในระดับชาติ โดยมีการ
วางแผนและดำเนินการใช้หลักสูตร การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแสงโคก
น้อยให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
มีการเพิ่มเติมหลักสูตรท้องถิ่น ในส่วนเกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความ
ต้องการของผู้เรียน โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๓ 



 
 
 


