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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย   พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 

(ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑) 
ฉบับปรับปรุงมาตรฐานและตัวช้ีวัด  พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 

********************************************************************** 
ส่วนน า 
               ความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นวิทยาการต่าง ๆ  ของโลกยคุโลกาภิวฒัน์ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางดา้นสังคม  และเศรษฐกิจของทุกประเทศ รวมทั้งประเทศไทยดว้ย จึงมีความจ าเป็นที่จะตอ้งปรับปรุง
หลกัสูตรการศึกษาของชาติ ซ่ึงถือว่าเป็นกลไกส าคญัในการพฒันาคณุภาพการศึกษาของประเทศ เพื่อสร้าง
สังคมไทยให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศกัยภาพพร้อมที่จะเข่งขนัและร่วมมืออยา่งสร้างสรรคใ์นเวที
โลก 
                จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่  ๑๐  (พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔)  ช้ีให้เห็นถึง
ความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเนน้ในการพฒันาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรม และมีความรอบ
รู้อยา่งเท่าทนั ให้มีความพร้อมในดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ ศีลธรรม สามารถกา้วทนัการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือน าไปสู่สังคมฐานความรู้ไดอ้ยา่งมัน่คง แนวการพฒันาคนดงักล่าวมุ่ งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มี
พ้ืนฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะพร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทกัษะและพ้ืนฐานความรู้ที่จ าเป็นในการ
ด ารงชีวิต  อนัจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศแบบยัง่ยืน  ซ่ึงแนวทางดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชนของชาติ โดยมัง่ส่งเสริมผูเ้รียนมีคุณธรรม  รักความเป็นไทย มี
ทกัษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทกัษะดา้นเทคโนโลยี   สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นและสามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ้ื่นในสังคมโลกไดอ้ยา่งสันติ  กระทรวงศึกษาธิการ ไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศกัราช ๒๕๔๔ ในโรงเรียนน าร่องและโรงเรียนเครือข่าย ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๑๕๔๕  และใช้ใน
โรงเรียนทัว่ไปตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๔๖  เป็นตน้มา   ซ่ึงไดม้ีการติดตามและประเมินผลการใชห้ลกัสูตร
อยา่งต่อเน่ือง พบว่าหลกัสูตรมีจุดเด่นหลายประการและจุดที่ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขเพื่อพฒันาคุณภาพของ
ผูเ้รียน ในดา้นความรู้ ทกัษะความสามารถ และคณุลกัษณะอนัพึงประสงคใ์ห้เป็นที่น่าพอใจย่ิงขึ้น  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงไดด้ าเนินการ
พฒันาจดัท าหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 
                 กระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไดด้ าเนินการ
จดัท ามาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบบัปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖o) และส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดด้ าเนินการจดัท า สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖o) ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ พร้อมทั้งจดัท าสาระการเรียนรู้แกนกลางของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และสาระดงักล่าวในแต่ละระดบัชั้น เพ่ือให้เขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานระดบัทอ้งถิ่นและ
สถานศึกษาทุกสังกดัที่จดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดน้ าไปใชเ้ป็นกรอบและทิศทางในการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา และจดัท าการเรียนการสอน ดงัน้ี 
  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๑ 



๒ 

 

 
             ๑. ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖o) ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 
             ๒. ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖o) ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 
             ๓. ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖o) ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศกัราช ๒๕๕๑ และแนวทางการจดัการเรียนรู้ 
              โรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ยไดรั้บคดัเลือกจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  ในระดบัประถมศึกษาพร้อมกนัทุกชั้นเรียนและระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ใน
ปีการศึกษา  ๒๕๕๒  ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่  ๑ ซ่ึงปัจจุบนัไดใ้ช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานทุกระดบัชั้นโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ยจึงไดจ้ดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา (ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ )    โดยอาศยัหลกัสูตรแกนกลางของประเทศเป็น
กรอบและเป็นแนวทางการด าเนินการ และตามหนงัสือที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว๗๗๙     ลงวนัที่  ๒๖  มิถุนายน  
๒๕๕๗  ดว้ยความร่วมมือของผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย    โดยส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาการศึกษาไทย ให้พฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้มีความรู้   ทกัษะ 
เจตคติ และลกัษณะอนัพึงประสงค ์สอดคลอ้งกบันโยบายการพฒันาการเรียนการสอนหนา้ที่พลเมือง และ
ค่านิยมหลกั  ๑๒  ประการ   จึงน ามาสู่การก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติมหนา้ที่พลเมือง    โดยเนน้การพฒันา
ผูเ้รียน ในเร่ือง ความเป็นไทย  รักชาติ  ยึดมัน่ในศาสนา และเทิดทุนสถาบนัพระมหากษตัริย ์   ความเป็น
พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  ความปรองดอง สมานฉันทค์วาม
มีวินยัในตนเอง และให้เป็นคนดี มีปัญญา   มีคุณภาพชีวิตที่ดี         มีขีดความสามารถในการแข่งขนั
โดยเฉพาะอยา่งย่ิง    การเพ่ิมศกัยภาพของผูเ้รียนให้สูงขึ้น สามารถด าเนินชีวิตอยา่งมีความสุขไดบ้น
พ้ืนฐานของความเป็นไทย  และความเป็นสากลรวมทั้งมีความสามารถในการศึกษาต่อตามความสามารถ
และความถนดัของแต่ละบุคคล โดยมีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นขอ้ก าหนดคุณภาพของผูเ้รียน และน า
มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ จากหลกัสูตรแกนกลาง ตลอดจนจุดเนน้ของการพฒันาผูเ้รียน
ของส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   ซ่ึงก าหนดจุดเนน้ระดบัประถมศึกษาขึ้น 
อ่านเก่ง เขียนเก่ง คิดเป็น แกปั้ญหาเป็น สุภาพอ่อนนอ้มถ่อมตน ผนวกกบัจุดเนน้ของโรงเรียนที่มุ่งส่งเสริม
ให้ผูเ้รียนมีทกัษะกระบวนการคิด เนน้ความเป็นเลิศทางวิชาการสู่สากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
               จากภาระหนา้ที่การจดัการศึกษาของโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
อยา่งมีคุณภาพตามทีค่าดหวงัไว ้ทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้งทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา  ผูป้กครอง คณะครู
ทุกคน ตอ้งร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกนัท าอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง เพื่อพฒันาผูเ้รียนซ่ึงเป็นเยาวชน
ของชาติ ไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก  าหนดไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 
วิสัยทัศน์ ปรัชญาของโรงเรียน  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
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             วิสัยทัศน์  (Vision)   
                   ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕  โรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ย  มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ มีความรู้ มีความสามารถ มคีวามฉลาดทางดิจิทลั มีจิตส านึก
อนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถิ่น อยูร่่วมกนัในสังคมไทย สังคมโลกไดอ้ยา่งมีความสุข 
             ปรัชญาของโรงเรียน      “เรียนเด่น  กีฬาดี  มีคารวะ  กลา้แสดงออก” 
ภารกิจของโรงเรียน 
โรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ยมีภารกิจที่ส าคญั  ดงัน้ี 
                 ๑. จดัการศึกษาระดบัปฐมวยั  มุ่งเนน้การเตรียมความพร้อมส าหรับเด็กอาย ุ ๓-๕  ปี  ตาม
พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัที่ ๒) พุทธศกัราช  ๒๕๓๕  เพื่อให้ไดรั้บการพฒันาดา้นร่างกาย  
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  เต็มตามศกัยภาพ มีคุณภาพ จริยธรรม และมีความพร้อมในการเขา้
เรียนระดบัประถมศึกษา 
                ๒. จดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานคือ ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้  มุ่งเนน้จดัการ 
ศึกษาเพ่ือให้นกัเรียนมีคุณลกัษณะตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศกัราช  ๒๕๕๑  คือ นกัเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานทุกดา้น เนน้ปลกูฝังทกัษะพ้ืนฐานการอ่านออก 
เขียนได ้คิดค านวณได ้รู้จกัแกปั้ญหา มีความพร้อมที่จะเขา้ศึกษาต่อในระดบัที่สูงขึ้น มีความสามารถ
ประกอบอาชีพไดต้ามควรแก่วยั สามารถด ารงตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  ภายใตร้ะบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
หลักการ 
              เพ่ือให้การจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไปตามนโยบายการจดัการศึกษาของธรรมชาติโรงเรียนจึง
ไดก้ าหนดหลกัการของหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ยตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑  ดงัน้ี 
                ๑. เป็นหลกัสูตรสถานศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการเรียนรู้
เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรม บนพ้ืนฐานของความ
เป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล  
                ๒. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่งเสมอภาค
และมีคุณภาพ 
                ๓. เป็นหลกัสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิน่ 
               ๔. เป็นหลกัสูตรที่มีโครงสร้างยืดหยุน่ทั้งดา้นสาระการเรียนรู้ เวลาเรียนและการจดัการเรียนรู้ 
               ๕. เป็นหลกัสูตรการศึกษาที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
                ๖. เป็นหลกัสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ ์
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จุดหมาย        
                 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ย มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มี
ความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกบัผูเ้รียนเมื่อจบ
หลกัสูตร ดงัน้ี 
            ๑. มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยัและปฏิบตัิตนตาม
หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาอื่นที่ตนนบัถือ ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
            ๒. มีความรู้  ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยี และมีทกัษะชีวิต 
            ๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลงักาย 
            ๔. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ในวิถีชีวิตและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
            ๕. มีจิตส านึกในการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงที่
ดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข 
เป้าหมาย (Goal) 
           เพื่อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามความตอ้งการอยา่งเต็มศกัยภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  
มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความรู้อนัเป็นสากล มีทกัษะการส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยี และมี
คุณลกัษณะที่พึงประสงค ์เป็นคนดี มีภูมิปัญญา สามารถด ารงชีวิตแบบวิถีไทยอยูใ่นสังคมไทย และสังคม
โลกอยา่งมีความสุข 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
            หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ย มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ซ่ึงการพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก  าหนด จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั  
๕  ประการ ดงัน้ี 
              ๑. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒันธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอ้มลูข่าวสาร
และประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจดัและ
ลดปัญหาขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลขา่วสารดว้ยหลกัเหตุผลและความ 
ถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใชวิ้ธีการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและ
สังคม 
                ๒. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการ คิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อยา่งสร้างสรรค ์การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดอยา่งเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้
หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
                      ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
ที่เผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลกัเหตุผล   คุณธรรม    และขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจ
ในการป้องกนัและแกปั้ญหา และมกีารตดัสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
ตนเองและส่ิงแวดลอ้ม 
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                ๔. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต  เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใชใ้น
การด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ของตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การท างาน และการอยูร่่วมกนัใน
สังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล   การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่างๆ อยา่ง
เหมาะสม การปรับตวัให้ทนักบัการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงคท์ี่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ื่น 
               ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี      เป็นความสามารถในการเลือกและใชเ้ทคโนโลยีดา้นต่าง 
ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อพฒันาตนเองและสังคม ในดา้นการเรียนรู้ การส่ือสาร การ
ท างาน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสมและมีคณุธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ย มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์เพื่อให้สามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ื่นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมอืงไทยและพลเมือง
ของโลก ดงัน้ี         ๑.  รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์     
                              ๒.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
                              ๓.   มีวินยั 
                              ๔.   ใฝ่เรียนรู้ 
                             ๕.   อยูอ่ยา่งพอเพียง 
                             ๖.   มุ่งมัน่ในการท างาน 
                             ๗.   รักความเป็นไทย 
                             ๘.   มีจิตสาธารณะ 
ค่านิยมหลกั  ๑๒   ประการ 
                    ๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ 
                   ๒. ซ่ือสัตย ์เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
                    ๓. กตญัญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย ์ 
                    ๔.ใฝ่หาความรู้ หมัน่ศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางออ้ม  
                    ๕. รักษาวฒันธรรมประเพณีไทยอนังดงาม  
                    ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย ์หวงัดีต่อผูอ้ื่น เผ่ือแผ่และแบ่งปัน  
                   ๗. เขา้ใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขที่ถูกตอ้ง 
                   ๘. มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย ผูน้อ้ยรู้จกัการเคารพผูใ้หญ่ 
                   ๙. มีสติรู้ตวั รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบตัิตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่ว 
                 ๑๐. รู้จกัด ารงตนอยูโ่ดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสฯ รู้จกัอดออมไวใ้ช้
เมื่อยามจ าเป็นมีไวพ้อกินพอใชเ้หลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย พร้อมขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม มีภมูิคุม้กนัที่ดี  
                  ๑๑. มีความเขม้แข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพต่้ออ านาจฝ่ายต ่า หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลวัต่อบาปตามหลกัของศาสนา  
                  ๑๒. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
              เพื่อให้การจดัการศึกษาเป็นไปตามหลกัการ จุดมุ่งหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก  าหนด 
โรงเรียนจึงจดัโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา โดยก าหนดหลกัสูตรเป็น ๓ ระดบั ตามระดบัพฒันาการของ
ผูเ้รียน  ดงัน้ี      ระดบัปฐมวยั                                            ส าหรับเด็กอาย ุ  ๓ - ๕   ปี 
                         ระดบัประถมศึกษา                                  ชั้นประถมศึกษาปีที่   ๑ – ๖ 
                         ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้                        ชั้นมธัยมศึกษาปีที่     ๑ - ๓  
สาระการเรียนรู้ 
                โรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ย ก าหนดสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลาง ซ่ึง
ประกอบดว้ยองคค์วามรู้   ทกัษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลกัษณะหรือค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
ผูเ้รียน  เป็น  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้  และ  ๒  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ดงัน้ี 
                               ๑.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
                              ๒.  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
                              ๓.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                
                              ๔.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
                              ๕.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
                              ๖.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
                              ๗.  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
                              ๘.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
                              ๙.  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
              สาระการเรียนรู้ทั้ง  ๘  กลุ่มสาระน้ี เป็นพ้ืนฐานส าคญัที่ผูเ้รียนทุกคนตอ้งเรียนรู้ โดยจดัเป็น  ๒  
กลุ่ม  กลุม่ที่  ๑ ประกอบดว้ย    ภาษาไทย    คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์      สังคมศึกษา     ศาสนาและ
วฒันธรรม  เป็นกลุ่มสาระที่โรงเรียนใชเ้ป็นหลกัในการจดัการเรียนการสอนเพ่ือสร้างพ้ืนฐานการคิด การ
เรียนรู้และการแกปั้ญหา  กลุ่มที่ ๒ ประกอบดว้ย     สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ     การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี     ภาษาต่างประเทศ      เป็นสาระการเรียนรู้ที่เสริมสร้างพ้ืนฐานความเป็นมนุษยแ์ละสร้าง
ศกัยภาพในการคิดและการท างานอยา่งสร้างสรรค์ 
                กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เป็นกระบวนการพฒันาผูเ้รียนทั้งดา้นร่างกาย    จิตใจ     สติปัญญา 
อารมณ์และสังคม  มุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์      ส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัและ
เขา้ใจตนเอง รู้จกัแสวงหาขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อการตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสม  ปรับตวัและปฏิบตัิตนได้
เป็นประโยชน์ต่อสังคม และด ารงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข  แบ่งเป็น  ๓  ลกัษณะคือ 
           ๑.  กิจกรรมแนะแนว 
          ๒.  กิจกรรมนกัเรียน 
                ๒.๑  ลูกเสือ – เนตรนารี 
                ๒.๒  ชุมนุม  มี  ๒  ชุมนุม  ไดแ้ก่  ชุมนุมภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร  ชุมนุมคุม้ครองผูบ้ริโภค 
           ๓.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย (ฉบับปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๖ 



๗ 

 

 

เวลาเรียน 

                หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ย  ก าหนดเวลาในการจดัการเรียนรู้  ระดบั
ประถมศึกษา ๑-๖  ปีละ  ๑,๐o๐ ชั่วโมง    ระดบัมธัยมศึกษา ๑-๓   ปีละ  ๑,๒o๐  ชั่วโมง  ดงัน้ี 
สาระการเรียนรู้  ตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางระดับประถมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๓      ๘๔๐   ช่ัวโมง     
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๓     เพ่ิมชัว่โมงวิชาเพ่ิมเติมสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ๔๐  ชัว่โมง 
                                                เพ่ิมชั่วโมงรายวิชาภาษาองักฤษ  ๑๖o  ชัว่โมง   
                                                ลดชัว่โมงวิชาศิลปะ  ๔o   ชั่วโมง                                                              
                                                รวมเป็น     ๘๘๐    ชัว่โมง 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน   ๑๒๐ ชั่วโมง แบ่งเป็น  -  กิจกรรมแนะแนว           ๔๐   ชัว่โมง 
                                                        *-  ลูกเสือ-เนตรนารี                                           ๓๐   ชัว่โมง 
                                                          -  ชุมนุม                                                            ๔๐   ชั่วโมง 
                                                        * -  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐  ชั่วโมง 
สาระการเรียนรู้ ตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางระดับประถมศึกษาศึกษาปีที่ ๔-๖      ๘๔๐   ช่ัวโมง     
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๔ – ๖         เพ่ิมชั่วโมงวิชาเพ่ิมเติมสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ ๔๐  ชัว่โมง 
                                                    รวมเป็น     ๘๘๐   ชั่วโมง 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน   ๑๒๐ ชั่วโมง แบ่งเป็น  -  กิจกรรมแนะแนว             ๔๐   ชัว่โมง 
                                                       *-  ลูกเสือ-เนตรนารี                                               ๓๐   ชัว่โมง 
                                                          -  ชุมนุม                                                              ๔๐   ชัว่โมง 
                                                        * -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์    ๑๐  ชัว่โมง                                           
สาระการเรียนรู้ ตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ๘๘๐  ช่ัวโมง 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ รายวิชาเพ่ิมเติมดงัน้ี 
                                                         - สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                      ๔๐   ชัว่โมง  
                                                          -  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          ๔๐   ชัว่โมง 
                                                         -  สาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ                                    ๔๐   ชั่วโมง 
                                                         -  สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ๔๐  ชัว่โมง 
                                                         -  สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  ๔๐  ชั่วโมง 
                                                                                 รวมเป็น               ๑,๐๘๐   ชั่วโมง 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน  ๑๒๐ ชัว่โมง  แบ่งเป็น  -  กิจกรรมแนะแนว                    ๔๐    ชั่วโมง 
                                                         *-  ลูกเสือ-เนตรนารี                                                  ๒๕   ชั่วโมง 
                                                           -   ชุมนุม                                                                  ๔๐    ชัว่โมง 
                                                         * -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์         ๑๕   ชัว่โมง                                                 
หมายเหตุ * กิจกรรมกิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน์ ผูเ้รียนปฏิบตัิในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 

 
 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๗ 



๘ 

 

                        โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย    ระดับประถมศึกษา 
   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓    ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑) 

ช้ัน/เวลาเรียน 
 

 
กลุ่มสารการเรียนรู้ 

เวลาเรียน/ปี 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

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

๘๐ 
 
- 

- 
 

๔๐ 

๘๐ 
 
- 

- 
 

๔๐ 

๘๐ 
 
- 

- 
 

๔๐ 

๑๒๐ 
 
- 

- 
 

๔๐ 

๑๒๐ 
 
- 

- 
 

๔๐ 

๑๒๐ 
 
- 

- 
 

๔๐ 
๔.สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 
- ศาสนา ศีลธรรม 
- เศรษฐศาสตร์ 
- ภูมิศาสตร์ 
- ประวตัิศาสตร์ 
- หนา้ที่พลเมือง * 

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 

รวมทั้งส้ิน ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๑. กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
๒.  กิจกรรมนกัเรียน 
๒.๑ ลูกเสือ-เนตรนารี* 
๒.๒ ชุมนุมภาษาองักฤษ 

 
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 

 

 

๘ 



๙ 

 

 

                 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑)   
 

ช้ัน/เวลาเรียน 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เวลาเรียน/ปี 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ 
พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม 

สาระการเรียนรู้       
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 
- วิทยาการหุ่นยนต ์

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
วฒันธรรม 

-  ศาสนาและศีลีธรรม 
-  เศรษฐศาสตร์ 
-  ภูมิศาสตร์ 
-  ประวตัิศาสตร์ 
-  หนา้ท่ีพลเมือง * 

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 
- สาระการเรียนรู้ทอ้งถิ่น 

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.กิจกรรมนกัเรียน 
  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  ผูเ้รียนปฏิบตัิในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  
                  * เพ่ิมตามหนงัสือท่ี ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๗๗๙ ลงวนัท่ี  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
                  *  ปรับเปลี่ยนมาตรฐานและตวัช้ีวดั ตามหนงัสือท่ี ศธ สพฐ.๓o /๒๕๖๑  ลงวนัท่ี ๕  มกราคม  ๒๕๖๑ 

 

๙ 



๑๐ 

 

 
           การปรับสัดส่วนเวลาเรียน  โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑)   
ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษา 

ช้ัน/เวลาเรียน 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สัดส่วนเวลาเรียนช่ัวโมง / สัปดาห์ 

ป. ๑ - ๓ ป. ๔ – ๖ ม. ๑ - ๓ 

รายวิชา
พื้นฐาน 

รายวิชา
เพิ่มเติม 

รายวิชา
พื้นฐาน 

รายวิชา
เพิ่มเติม 

รายวิชา
พื้นฐาน 

รายวิชา
เพิ่มเติม 

๑. สาระการเรียนรู้       
   ๑.๑  ภาษาไทย ๕ - ๔ - ๓ - 
   ๑.๒  คณิตศาสตร์ ๔ - ๔ - ๓ ๑ 
   ๑.๓  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
         -  วิทยาการหุ่นยนต ์

๒ 
- 

- 
๑ 

๓ 
- 

- 
๑ 

๔ 
- 

- 
๑ 

   ๑.๔  สังคมศึกษาศาสนา
วฒันธรรม 

-  ศาสนาและศีลีธรรม 
-  เศรษฐศาสตร์ 
-  ภูมิศาสตร์ 
-  ประวตัิศาสตร์ 
- หนา้ท่ีพลเมือง * 

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  กิจกรรมนกัเรียน 
     ๑.)  ลกูเสือ-เนตรนารี 
    ๒.) ชุมนุม 

      
*๑ - *๑ - *๑ - 
๑ - ๑ - ๑ - 

๒.๓ กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
      สาธารณประโยชน์ * 

*(๑) - *(๑) - *(๑) - 

รวม ๒๔ ๑ ๒๔ ๑ ๒๕ ๕ 

รวมท้ังหมด ๒๕ ๒๕ ๓๐ 
 
หมายเหตุ   * กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ผูเ้รียนปฏิบตัิในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
                   * เพ่ิมตามหนงัสือท่ี ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๗๗๙ ลงวนัท่ี  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
                   * ปรับเปลี่ยนมาตรฐานและตวัช้ีวดั ตามหนงัสือท่ี ศธ สพฐ.๓o /๒๕๖๑  ลงวนัท่ี ๕  มกราคม  ๒๕๖๑ 
 

 

๑๐ 



๑๑ 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  
ระดับช้ันประถมศึกษา 

ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๑ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
(ชม. / ปี) รายวิชาพืน้ฐาน 

ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๒๐๐ 
ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 
ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 
ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ๔๐ 
ส ๑๑๑๐๒ ประวตัิศาสตร์ ๔๐ 
พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 
ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 
อ ๑๑๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๑๖๐ 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน ๘๔๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  
ว ๑๑๒๐๑ วิทยาการหุ่นยนต ์ ๔๐ 
ส ๑๑๒๓๑ หนา้ที่พลเมือง *๔๐ 

รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒o 
ก ๑๑๙๐๑            □ กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
□ กิจกรรมนกัเรียน  
ก ๑๑๙๐๒ ลูกเสือ – เนตรนารี *๓๐ 
ก ๑๑๙๐๓ ชุมนุมภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร ๔๐ 
□ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ *๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๑,๐๐๐ 
 
  หมายเหตุ  * กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ผูเ้รียนปฏิบตัิในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
                    * เพ่ิมตามหนงัสือที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๗๗๙ ลงวนัที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
                    * ปรับเปลี่ยนมาตรฐานและตวัช้ีวดั ตามหนงัสือที่ ศธ สพฐ.๓o /๒๕๖๑ ลงวนัที่ ๕ มกราคม  ๒๕๖๑ 
 

 
 
 

 

๑๑ 



๑๒ 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
ระดับช้ันประถมศึกษา 

ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
(ชม. / ปี) รายวิชาพืน้ฐาน 

ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒๐๐ 
ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 
ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 
ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ๔๐ 
ส ๑๒๑๐๒ ประวตัิศาสตร์ ๔๐ 
พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 
ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 
อ ๑๒๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๑๖๐ 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน ๘๔๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  
ว ๑๒๒๐๒ วิทยาการหุ่นยนต ์ ๔๐ 
ส ๑๒๒๓๒ หนา้ที่พลเมือง *๔๐ 

รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
ก ๑๒๙๐๑           □ กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
□ กิจกรรมนกัเรียน  
ก ๑๒๙๐๒ ลูกเสือ – เนตรนารี *๓๐ 
ก ๑๒๙๐๓ ชุมนุมภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร ๔๐ 
□ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ *๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๑,๐๐๐ 
 
หมายเหตุ * กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ผูเ้รียนปฏิบตัิในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
                 * เพ่ิมตามหนงัสือที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๗๗๙ ลงวนัที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
                 * ปรับเปลีย่นมาตรฐานและตวัช้ีวดั ตามหนงัสือที่ ศธ สพฐ.๓o /๒๕๖๑  ลงวนัที่ ๕  มกราคม  ๒๕๖๑ 
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๑๓ 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
ระดับช้ันประถมศึกษา 

ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๓ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
(ชม. / ปี) รายวิชาพืน้ฐาน 

ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๒๐๐ 
ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 
ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 
ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ๔๐ 
ส ๑๓๑๐๒ ประวตัิศาสตร์ ๔๐ 
พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 
ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 
อ ๑๓๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๑๖๐ 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน ๘๔๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  
ว ๑๓๒๐๒ วิทยาการหุ่นยนต ์ ๔๐ 
ส ๑๓๒๓๓ หนา้ที่พลเมือง *๔๐ 

รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
ก ๑๓๙๐๑           □ กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
□ กิจกรรมนกัเรียน  
ก ๑๓๙๐๒ ลูกเสือ – เนตรนารี *๓๐ 
ก ๑๓๙๐๓ ชุมนุมภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร ๔๐ 
□ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ *๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๑,๐๐๐ 
      
หมายเหตุ   * กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ผูเ้รียนปฏิบตัิในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
                  * เพ่ิมตามหนงัสือที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๗๗๙ ลงวนัที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
                 * ปรับเปลีย่นมาตรฐานและตวัช้ีวดั ตามหนงัสือที่ ศธ สพฐ.๓o /๒๕๖๑  ลงวนัที่ ๕  มกราคม  ๒๕๖๑ 
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๑๔ 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
ระดับช้ันประถมศึกษา 

ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๔ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
(ชม. / ปี) รายวิชาพืน้ฐาน 

ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 
ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 
ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ 
ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ๘๐ 
ส ๑๔๑๐๒ ประวตัิศาสตร์ ๔๐ 
พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 
ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 
อ ๑๔๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๘๐ 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน ๘๔๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  
ว ๑๔๒๐๔ วิทยาการหุ่นยนต์ ๔๐ 
ส ๑๔๒๓๔ หนา้ที่พลเมือง *๔๐ 

รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
ก ๑๔๙๐๑            □ กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
□ กิจกรรมนกัเรียน  
ก ๑๔๙๐๒ ลูกเสือ – เนตรนารี *๓๐ 
ก ๑๔๙๐๓ ชุมนุมภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร ๔๐ 
□ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ *๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๑,๐๐๐ 
     

หมายเหตุ * กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ผูเ้รียนปฏิบตัิในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 

                 *  เพ่ิมตามหนงัสือที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๗๗๙ ลงวนัที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

                 * ปรับเปลีย่นมาตรฐานและตวัช้ีวดั ตามหนงัสือที่ ศธ สพฐ.๓o /๒๕๖๑  ลงวนัที่ ๕  มกราคม  ๒๕๖๑  
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๑๕ 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
ระดับช้ันประถมศึกษา 

ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๕ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
(ชม. / ปี) รายวิชาพืน้ฐาน 

ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 
ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 
ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ 
ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ๘๐ 
ส ๑๕๑๐๒ ประวตัิศาสตร์ ๔๐ 
พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 
ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 
อ ๑๕๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๘๐ 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน ๘๔๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  
ว ๑๕๒๐๕ วิทยาการหุ่นยนต์ ๔๐ 
ส ๑๕๒๓๕ หนา้ที่พลเมือง *๔๐ 

รวมเวลาเรียนเพ่ิมเติม ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
ก ๑๕๙๐๑           □ กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
□ กิจกรรมนกัเรียน  
ก ๑๕๙๐๒ ลูกเสือ – เนตรนารี *๓๐ 
ก ๑๕๙๐๓ ชุมนุมภาษาองักฤษเพื่อส่ือสาร ๔๐ 
□ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ *๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๑,๐๐๐ 
 

  หมายเหตุ  * กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ผูเ้รียนปฏิบตัิในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 

                    * เพ่ิมตามหนงัสือที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๗๗๙ ลงวนัที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

                    * ปรับเปลี่ยนมาตรฐานและตวัช้ีวดั ตามหนงัสือที่ ศธ สพฐ.๓o /๒๕๖๑  ลงวนัที่ ๕  มกราคม  ๒๕๖๑ 

 

 



๑๖ 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
ระดับช้ันประถมศึกษา 

ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๖ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
(ชม. / ปี) รายวิชาพืน้ฐาน 

ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 
ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 
ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ 
ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ๘๐ 
ส ๑๖๑๐๒ ประวตัิศาสตร์ ๔๐ 
พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 
ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 
อ ๑๖๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๘๐ 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน ๘๔๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  
ว ๑๖๒๐๖ วิทยาการหุ่นยนต์ ๔๐ 
ส ๑๖๒๓๖ หนา้ที่พลเมือง *๔๐ 

รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
ก ๑๖๙๐๑         □ กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
□ กิจกรรมนกัเรียน  
ก ๑๖๙๐๒ ลูกเสือ – เนตรนารี *๓๐ 
ก ๑๖๙๐๓ ชุมนุมภาษาองักฤษเพื่อส่ือสาร ๔๐ 
□ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ *๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๑,๐๐๐ 
หมายเหตุ  * กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ผูเ้รียนปฏิบตัิในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 

                  * เพ่ิมตามหนงัสือที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๗๗๙ ลงวนัที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗                         
                     * ปรับเปลี่ยนมาตรฐานและตวัช้ีวดั ตามหนงัสือท่ี ศธ สพฐ.๓o /๒๕๖๑  ลงวนัท่ี ๕  มกราคม  ๒๕๖๑ 

 

 

16 



๑๗ 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาพืน้ฐาน 

ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕  (๖o) 
ค ๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๕  (๖o) 
ว ๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒.๐ (๘o) 
ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ๑.๕  (๖o) 
ส ๒๑๑๐๒ ประวตัิศาสตร์ ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๑๑๐๒ พลศึกษา (แชร์บอล) ๐.๕(๒๐) 
ศ ๒๑๑๐๑ ศิลปะ(ทศันศิลป์) ๑.๐(๔๐) 
ง ๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๐.๕(๒๐) 
อ ๒๑๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๑.๕  (๖o) 

รวมเวลาเรียน ๑๑.๐(๔๔๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม  
ค ๒๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๑ ๐.๕(๒๐) 
ว ๒๑๒๐๑ วิทยาการหุ่นยนต ์๑ ๐.๕(๒๐) 
อ ๒๑๒๐๑ ภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ ๑ ๐.๕(๒๐) 
ส ๒๑๒๓๑ หนา้ที่พลเมือง  *๐.๕(๒๐)  
ง ๒๑๒๐๑ สาระการเรียนรู้ทอ้งถิ่น (พานบายศรี ๑) ๐.๕(๒๐) 

รวมเวลาเรียน ๒.๕(๑๐๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
ก ๒๑๙๐๑           □ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
□ กิจกรรมนกัเรียน  
ก ๒๑๙๐๒ ลูกเสือ – เนตรนารี           *๑๒ 
ก ๒๑๙๐๓ ชุมนุมคุม้ครองผูบ้ริโภค  ๒๐ 
□ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ *๘ 

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๐๐ 
หมายเหตุ   * กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ผูเ้รียนปฏิบตัิในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 

                   *  เพ่ิมตามหนงัสือท่ี ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๗๗๙ ลงวนัท่ี  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

                   * ปรับเปลี่ยนมาตรฐานและตวัช้ีวดั ตามหนงัสือท่ี ศธ สพฐ.๓o /๒๕๖๑  ลงวนัท่ี ๕  มกราคม  ๒๕๖๑ 

17 



๑๘ 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาพืน้ฐาน 

ท ๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕  (๖o) 
ค ๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๕  (๖o) 
ว ๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒.๐  (๘o) 
ส ๒๑๑๐๓ สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ๑.๕  (๖o) 
ส ๒๑๑๐๔ ประวตัิศาสตร์ ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๑๑๐๔ พลศึกษา (วอลเล่ยบ์อล) ๐.๕(๒๐) 
ศ ๒๑๑๐๒ ศิลปะ(ดนตรี นาฏศิลป์) ๑.๐(๔๐) 
ง ๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ ๐.๕(๒๐) 
อ ๒๑๑๐๒ ภาษาองักฤษ ๑.๕  (๖o) 

รวมเวลาเรียน ๑๑.๐(๔๔๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม  
ค ๒๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๒ ๐.๕(๒๐) 
ว ๒๑๒๐๒ วิทยาการหุ่นยนต ์๒  ๐.๕(๒๐) 
อ ๒๑๒๐๒ ภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ ๒ ๐.๕(๒๐) 
ส ๒๑๒๓๒ หนา้ที่พลเมือง *๐.๕(๒๐) 
ง ๒๑๒๐๒ สาระการเรียนรู้ทอ้งถิ่น (พานบายศรี ๒) ๐.๕(๒๐) 

รวมเวลาเรียน ๒.๕(๑๐๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
ก ๒๑๙๐๑                               □ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
□ กิจกรรมนกัเรียน  
ก ๒๑๙๐๒ ลูกเสือ – เนตรนารี             *๑๓ 
ก ๒๑๙๐๓ ชุมนุมคุม้ครองผูบ้ริโภค  ๒๐ 
□ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ *๗ 

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๐๐ 
 หมายเหตุ   * กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ผูเ้รียนปฏิบตัิในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 

                   *  เพ่ิมตามหนงัสือท่ี ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๗๗๙ ลงวนัท่ี  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

                    * ปรับเปลี่ยนมาตรฐานและตวัช้ีวดั ตามหนงัสือท่ี ศธ สพฐ.๓o /๒๕๖๑  ลงวนัท่ี ๕  มกราคม  ๒๕๖๑ 
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๑๙ 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๑ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาพืน้ฐาน 

ท ๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕  (๖o) 
ค ๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๕  (๖o) 
ว ๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒.๐  (๘o) 
ส ๒๒๑๐๑ สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ๑.๕  (๖o) 
ส ๒๒๑๐๒ ประวตัิศาสตร์ ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๒๑๐๒ พลศึกษา (ฟุตบอล) ๐.๕(๒๐) 
ศ ๒๒๑๐๑ ศิลปะ(ทศันศิลป์) ๑.๐(๔๐) 
ง ๒๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๐.๕(๒๐) 
อ ๒๒๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๑.๕  (๖o) 

รวมเวลาเรียน ๑๑.๐(๔๔๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม  
ค ๒๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๓ ๐.๕(๒๐) 
ว ๒๒๒๐๓ วิทยาการหุ่นยนต ์๓  ๐.๕(๒๐) 
อ ๒๒๒๐๑ ภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ ๓ ๐.๕(๒๐) 
ส ๒๒๒๓๓ หนา้ที่พลเมือง *๐.๕(๒๐) 
ง ๒๒๒๐๑ สาระการเรียนรู้ทอ้งถิ่น (พานบายศรี ๓) ๐.๕(๒๐) 

รวมเวลาเรียน ๒.๕(๑๐๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
ก ๒๒๙๐๑                               □ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
□ กิจกรรมนกัเรียน  
ก ๒๒๙๐๒ ลูกเสือ – เนตรนารี             *๑๒ 
ก ๒๒๙๐๓ ชุมนุมคุม้ครองผูบ้ริโภค  ๒๐ 
□ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ *๘ 

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๐๐ 
หมายเหตุ * กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ผูเ้รียนปฏิบตัิในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 

                    *  เพ่ิมตามหนงัสือท่ี ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๗๗๙ ลงวนัท่ี  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
 

19 



๒๐ 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาพืน้ฐาน 

ท ๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕  (๖o) 
ค ๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๕  (๖o) 
ว ๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒.๐  (๘o) 
ส ๒๒๑๐๓ สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ๑.๕  (๖o) 
ส ๒๒๑๐๔ ประวตัิศาสตร์ ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๒๑๐๔ พลศึกษา (ฟุตบอล) ๐.๕(๒๐) 
ศ ๒๒๑๐๒ ศิลปะ(ทศันศิลป์) ๑.๐(๔๐) 
ง ๒๒๑๐๒ การงานอาชีพ ๐.๕(๒๐) 
อ ๒๒๑๐๒ ภาษาองักฤษ ๑.๕  (๖o) 

รวมเวลาเรียน ๑๑.๐(๔๔๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม  
ค ๒๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๔ ๐.๕(๒๐) 
ว ๒๒๒๐๔ วิทยาการหุ่นยนต ์๔  ๐.๕(๒๐) 
อ ๒๒๒๐๒ ภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ ๔ ๐.๕(๒๐) 
ส ๒๒๒๓๔ หนา้ที่พลเมือง *๐.๕(๒๐) 
ง ๒๒๒๐๒ สาระการเรียนรู้ทอ้งถิ่น (พานบายศรี ๔) ๐.๕(๒๐) 

รวมเวลาเรียน ๒.๕(๑๐๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
ก ๒๒๙๐๑                               □ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
□ กิจกรรมนกัเรียน  
ก ๒๒๙๐๒ ลูกเสือ – เนตรนารี             *๑๓ 
ก ๒๒๙๐๓ ชุมนุมคุม้ครองผูบ้ริโภค  ๒๐ 
□ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ *๗ 

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๐๐ 
  หมายเหตุ * กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ผูเ้รียนปฏิบตัิในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 

                  *  เพ่ิมตามหนงัสือท่ี ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๗๗๙ ลงวนัท่ี  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

                   * ปรับเปลี่ยนมาตรฐานและตวัช้ีวดั ตามหนงัสือท่ี ศธ สพฐ.๓o /๒๕๖๑  ลงวนัท่ี ๕  มกราคม  ๒๕๖๑ 

๒0 



๒๑ 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาพืน้ฐาน 

ท ๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕  (๖o) 
ค ๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๕  (๖o) 
ว ๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒.๐  (๘o) 
ส ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ๑.๕  (๖o) 
ส ๒๓๑๐๒ ประวตัิศาสตร์ ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๓๑๐๒ พลศึกษา (ฟุตบอล) ๐.๕(๒๐) 
ศ ๒๓๑๐๑ ศิลปะ(ทศันศิลป์) ๑.๐(๔๐) 
ง ๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๐.๕(๒๐) 
อ ๒๓๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๑.๕  (๖o) 

รวมเวลาเรียน ๑๑.๐(๔๔๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม  
ค ๒๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๕ ๐.๕(๒๐) 
ว ๒๓๒๐๕ วิทยาการหุ่นยนต ์๕  ๐.๕(๒๐) 
อ ๒๓๒๐๑ ภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ ๕ ๐.๕(๒๐) 
ส ๒๓๒๓๕ หนา้ที่พลเมือง *๐.๕(๒๐) 
ง ๒๓๒๐๑ สาระการเรียนรู้ทอ้งถิ่น (พานบายศรี ๕) ๐.๕(๒๐) 

รวมเวลาเรียน ๒.๕(๑๐๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
ก ๒๓๙๐๑                               □ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
□ กิจกรรมนกัเรียน  
ก ๒๓๙๐๒ ลูกเสือ – เนตรนารี             *๑๒ 
ก ๒๓๙๐๓ ชุมนุมคุมครองผูบ้ริโภค  ๒๐ 
□ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ *๘ 

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๐๐ 
 หมายเหตุ  * กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ผูเ้รียนปฏิบตัิในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 

                   *  เพ่ิมตามหนงัสือท่ี ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๗๗๙ ลงวนัท่ี  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

                   * ปรับเปลี่ยนมาตรฐานและตวัช้ีวดั ตามหนงัสือท่ี ศธ สพฐ.๓o /๒๕๖๑  ลงวนัท่ี ๕  มกราคม  ๒๕๖๑ 

๒1 



๒๒ 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาพืน้ฐาน 

ท ๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕  (๖o) 
ค ๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๕  (๖o) 
ว ๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒.๐  (๘o) 
ส ๒๓๑๐๓ สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ๑.๕  (๖o) 
ส ๒๓๑๐๔ ประวตัิศาสตร์ ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๓๑๐๔ พลศึกษา (ฟุตบอล) ๐.๕(๒๐) 
ศ ๒๓๑๐๒ ศิลปะ(ทศันศิลป์) ๑.๐(๔๐) 
ง ๒๓๑๐๒ การงานอาชีพ ๐.๕(๒๐) 
อ ๒๓๑๐๒ ภาษาองักฤษ ๑.๕  (๖o) 

รวมเวลาเรียน ๑๑.๐(๔๔๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม  
ค ๒๓๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๖ ๐.๕(๒๐) 
ว ๒๓๒๐๖ วิทยาการหุ่นยนต ์๖  ๐.๕(๒๐) 
อ ๒๓๒๐๒ ภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ ๖ ๐.๕(๒๐) 
ส ๒๓๒๓๖ หนา้ที่พลเมือง *๐.๕(๒๐) 
ง ๒๓๒๐๒ สาระทอ้งถิ่นทอ้งถิ่น (พานบายศรี ๖) ๐.๕(๒๐) 

รวมเวลาเรียน ๒.๕(๑๐๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
ก ๒๓๙๐๑                               □ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
□ กิจกรรมนกัเรียน  
ก ๒๓๙๐๒ ลูกเสือ – เนตรนารี             *๑๓ 
ก ๒๓๙๐๓ ชุมนุมคุม้ครองผูบ้ริโภค / ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ๒๐ 
□ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์     *๗ 

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๐๐ 
  หมายเหตุ * กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ผูเ้รียนปฏิบตัิในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 

                   *   เพ่ิมตามหนงัสือท่ี ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๗๗๙ ลงวนัท่ี  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

                    * ปรับเปลี่ยนมาตรฐานและตวัช้ีวดั ตามหนงัสือท่ี ศธ สพฐ.๓o /๒๕๖๑  ลงวนัท่ี ๕  มกราคม  ๒๕๖๑ 

22 



๒๓ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย 

  

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๒๔ 



๒๔ 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา  ภาษาไทย                                รหัสวิชา  ท ๑๑๑๐๑                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                                                         
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๑                          ภาคเรียนที่  ๑ – ๒                                         เวลา   ๒๐๐    ช่ัวโมง                                                                                                   
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
                             ฝึกอ่านออกเสียงค า  ค าคลอ้งจอง  และขอ้ความส้ัน ๆบอกความหมายของค าและขอ้ความตอบ
ค าถามเลา่เร่ืองยอ่คาดคะเนเหตุการณ์เลือกอ่านหนงัสือตามความสนใจอยา่งสม ่าเสมอน าเสนอเร่ืองที่อ่าน  
บอกความหมายของเคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์ส าคญัที่มกัพบเห็นในชีวิตประจ าวนัมีมารยาทในการอ่าน     
ฝึกคดัลายมือดว้ยตวับรรจงเต็มบรรทดัเขียนส่ือสารดว้ยค าและประโยคง่ายๆมีมารยาทในการเขียน     
                ฝึกทกัษะในการฟัง  ฟังค าแนะน า  ค าส่ังง่ายๆและปฏิบติัตามตอบค าถาม  เล่าเร่ืองพูดแสดงความ
คิดเห็นและความรู้สึกจากเร่ืองที่ฟังและดูพูดส่ือสารไดต้ามวตัถุประสงคเ์นน้มารยาทในการฟังการดูและ 
การพูด 
               ฝึกทกัษะการเขียนพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต ์ และเลขไทยเขียนสะกดค าและบอกความหมาย
ของค าเรียบเรียงค าเป็นประโยคง่ายๆต่อค าคลอ้งจองง่ายๆ 
                บอกขอ้คิดที่ไดจ้ากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแกว้และร้อยกรองส าหรับเด็กฝึกท่องจ า
บทอาขยานตามทีก่  าหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจ     โดยใชก้ระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  
กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  การฝึกปฏิบติั  อธิบาย  บนัทึก  การตั้ง
ค าถาม  ตอบค าถาม  ใชท้กัษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสร้างความคิด
รวบยอด   
            เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  ส่ือสารไดถู้กตอ้ง  รักการเรียนภาษาไทย  เห็นคุณค่าของ
การอนุรักษภ์าษาไทย  และตวัเลขไทย  สามารถน าความรู้ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์โดยใชวิ้ธีการของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม   
สาระการเรียนรู้ / มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด   
สาระที่ ๑ การอ่าน     ท ๑.๑ ป.๑/๑,   ป.๑/๒,  ป.๑/๓,  ป.๑/๔,  ป.๑/๕,  ป.๑/๖,  ป.๑/๗,  ป.๑/๘ 
สาระที่ ๒ การเขียน    ท ๒.๑ ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓ 
สาระที่ ๓ การฟัง การดูและการพูด   ท ๓.๑   ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓, ป.๑/๔,  ป.๑/๕ 
สาระที่ ๔ หลกัการใช้ภาษาไทย        ท ๔.๑   ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓, ป.๑/๔ 
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม    ท ๕.๑ ป.๑/๑,  ป.๑/๒  
รวม  ๕  สาระการเรียนรู้    ๕  มาตรฐาน    ๒๒  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 



๒๕ 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา  ภาษาไทย                           รหัสวิชา  ท ๑๒๑๐๑                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                                                         
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๒                    ภาคเรียนที่  ๑ – ๒                                                 เวลา   ๒๐๐    ช่ัวโมง                                                                                                  
…………………………………………………………………………………………………………… 

  ฝึกอ่านออกเสียงค า  ค าคลอ้งจอง  ขอ้ความ  และบทร้อยกรองง่ายๆ   อธิบายความหมายของค า
และขอ้ความที่อ่านตั้งค าถาม     ตอบค าถามระบุใจความส าคญัและรายละเอียดแสดงความคิดเห็นและ
คาดคะเนเหตุการณ์เลือกอา่นหนงัสือตามความสนใจอยา่งสม ่าเสมอและน าเสนอเร่ืองที่อ่านอ่านขอ้เขียน
เชิงอธิบาย  และปฏิบติัตามค าส่ังหรือขอ้แนะน ามีมารยาทในการอ่าน 
              ฝึกคดัลายมือดว้ยตวับรรจงเต็มบรรทดั  เขียนเร่ืองส้ันๆ เก่ียวกบัประสบการณ์เขียนเร่ืองส้ันๆ ตาม
จินตนาการมีมารยาทในการเขียน 
              ฝึกทกัษะการฟัง  ฟังค าแนะน า  ค าส่ังที่ซบัซ้อนและปฏิบติัตามเลา่เร่ือง   บอกสาระส าคญัของเร่ือง
ตั้งค าถามตอบค าถามพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก  พูดส่ือสารไดช้ดัเจนตรงตามวตัถุประสงค์มีมารยาท
ในการฟังการดูและการพูด 
            ฝึกทกัษะการเขียนพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต ์ และเลขไทยเขียนสะกดค าและบอกความหมายของ
ค าเรียบเรียงค าเป็นประโยคไดต้รงตามเจตนาของการส่ือสารบอกลกัษณะค าคลอ้งจองเลือกใชภ้าษาไทย
มาตรฐานและภาษาถิน่ไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 
            ฝึกจบัใจความส าคญัจากเร่ือง  ระบุขอ้คิดที่ไดจ้ากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมส าหรับเด็กเพื่อ
น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กในทอ้งถิ่น  ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก  าหนดและบท
ร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจโดยใชก้ระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหา
ความรู้  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการส่ือความ  กระบวนการแกปั้ญหา  การ
ฝึกปฏิบติั  อธิบาย  บนัทึก  การตั้งค าถาม  ตอบค าถาม  ใชท้กัษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความ
คิดเห็น  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด   
            เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  ส่ือสารไดถู้กตอ้ง  รักการเรียนภาษาไทย  เห็นคุณค่าของ
การอนุรักษภ์าษาไทย  และตวัเลขไทย  สามารถน าความรู้ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์โดยใชวิ้ธีการของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม   
สาระการเรียนรู้ / มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ การอ่าน     ท ๑.๑   ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔,  ป.๒/๕,  ป.๒/๖,  ป.๒/๗, ป.๒/๘ 
สาระที่ ๒ การเขียน    ท ๒.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔ 
สาระที่ ๓ การฟัง การดูและการพูด    ท ๓.๑    ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕  ป.๒/๖,  ป.๒/๗ 
สาระที่ ๔ หลกัการใช้ภาษาไทย         ท ๔.๑    ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕           
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม    ท ๕.๑    ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓ 
รวม  ๕  สาระการเรียนรู้   ๕  มาตรฐาน   ๒๗  ตัวช้ีวัด 

 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๒๕ 



๒๖ 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา  ภาษาไทย                                 รหัสวิชา  ท ๑๓๑๐๑                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                                                         
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๓                         ภาคเรียนที่  ๑ – ๒                                    เวลา   ๒๐๐    ช่ัวโมง                                                                                                  
………………………………………………………………………………………………………… 

  ฝึกอ่านออกเสียงค า  ขอ้ความ  เร่ืองส้ัน ๆ  และบทร้อยกรองง่ายๆ  อธิบายความหมายของค าและ

ขอ้ความทีอ่่าน  ตั้งค าถาม  ตอบค าถามเชิงเหตุผล  ล าดบัเหตุการณ์ คาดคะเนเหตุการณ์ สรุปความรู้  ขอ้คิด

จากเร่ืองที่อ่าน  เพื่อน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั  เลือกอ่านหนงัสือตามความสนใจอยา่งสม ่าเสมอและ

น าเสนอเร่ืองที่อ่าน อ่านขอ้เขียนเชิงอธิบาย และปฏิบติัตามค าส่ังหรือขอ้แนะน า  อธิบายความหมายของ

ขอ้มูลจากแผนภาพ  แผนที่  และแผนภูมิ  มีมารยาทในการอ่าน ฝึกคดัลายมือดว้ยตวับรรจงเต็มบรรทดั 

เขียนบรรยาย เขียนบนัทึกประจ าวนั เขียนเร่ืองตามจินตนาการ มมีารยาทในการเขียน  ฝึกทกัษะการฟัง  

การดูและการพูด  เล่ารายละเอียด บอกสาระส าคญั ตั้งค าถาม ตอบค าถาม พูดแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึก   

พูดส่ือสารไดช้ดัเจนตรงตามวตัถุประสงค ์ มีมารยาทในการฟัง  การดูและการพูด ฝึกเขียนตามหลกัการ

เขียน  เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า ระบุชนิด หนา้ที่ของค า  ใชพ้จนานุกรมคน้หาความหมาย

ของค า  แต่งประโยคง่ายๆ  แต่งค าคลอ้งจองและค าขวญั  เลือกใชภ้าษาไทยมาตรฐานและภาษาถิน่ได้

เหมาะสมกบักาลเทศะ   

               ระบุขอ้คิดที่ไดจ้ากการอ่านวรรณกรรม เพื่อน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั  รู้จกัเพลงพ้ืนบา้น  เพลง

กล่อมเด็ก  เพ่ือปลูกฝังความช่ืนชมวฒันธรรมทอ้งถิ่น  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวรรณคดีที่อ่าน  ท่องจ า

บทอาขยานตามทีก่  าหนดและบทร้อยกรองทีม่ีคณุค่าตามความสนใจ โดยใชก้ระบวนการอ่าน  

กระบวนการเขียน กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์   กระบวนการ

ส่ือความ  กระบวนการแกปั้ญหา การฝึกปฏิบติั  อธิบาย บนัทึก การตั้งค าถาม ตอบค าถาม  ใชท้กัษะการฟัง  

การดูและการพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด   

              เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  ส่ือสารไดถู้กตอ้ง  รักการเรียนภาษาไทย  เห็นคุณค่าของ

การอนุรักษภ์าษาไทย  และตวัเลขไทย  สามารถน าความรู้ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์โดยใชวิ้ธีการของ

เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  

สาระการเรียนรู้ / มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  

สาระที่ ๑ การอ่าน  ท. ๑.๑ ป. ๓/๑ ป.๓/๒.ป.๓/๓ ป.๓/๔ ป. ๓/๕ ป. ๓/๖ ป. ๓/๗ ป.๓/๘ป.๓/๙                                      

สาระที่ ๒ การเขียน ท. ๒.๑     ป. ๓/๑ ป.๓/๒. ป.๓/๓ ป.๓/๔ ป. ๓/๕ ป.๓/๖                                                                                  

สาระที่๓ การฟัง การดูและการพูด ท. ๓.๑  ป. ๓/๑ ป.๓/๒. ป.๓/๓ ป.๓/๔ ป. ๓/๕ ป. ๓/๖                                                                              

สาระที่ ๔ หลกัการใช้ภาษาไทย    ท. ๔.๑  ป. ๓/๑ ป.๓/๒. ป๓./๓ ป.๓/๔ ป. ๓/๕ ป.๓/๖                                                                           

สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม ท. ๕.๑  ป. ๓/๑  ป.๓/๒. ป.๓/๓ ป.๓/๔  

รวม  ๕ สาระการเรียนรู้  ๕   มาตรฐาน      ๓๑  ตัวช้ีวัด 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๒๖ 



๒๗ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  ภาษาไทย                                 รหัสวิชา  ท ๑๔๑๐๑                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                                                         

ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๔                         ภาคเรียนที่  ๑ – ๒                                     เวลา   ๑๖๐    ช่ัวโมง                                                                                                  

………………………………………………………………………………………………………… 
               ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรอง อธิบายความหมายของค า  ประโยคและส านวนจากเร่ืองท่ีอ่าน  

อ่านเร่ืองสั้น ๆ   ตามเวลาท่ีก าหนดและตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน  แยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่าน  คาดคะเน

เหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน   โดยระบุเหตุผลประกอบ  สรุปความรู้และขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่าน  เพ่ือน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั  

เลือกอ่านหนงัสือท่ีมีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม ่าเสมอและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน  มีมารยาทในการอ่าน 

ฝึกคดัลายมือดว้ยตวับรรจงเต็มบรรทดัและคร่ึงบรรทดั       เขียนส่ือสารโดยใชค้  าไดถู้กตอ้ง ชดัเจน และเหมาะสม  เขียน

แผนภาพโครงเร่ืองและแผนภาพความคิดเพ่ือใช้พฒันางานเขียน      เขียนย่อความจากเร่ืองสั้น ๆ  เขียนจดหมายถึงเพ่ือน

และมารดา  เขียนบนัทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาคน้ควา้      เขียนเร่ืองตามจินตนาการ  มีมารยาทในการเขียน ฝึก

ทกัษะการฟัง การดูและการพูด  จ าแนกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นเร่ืองท่ีฟังและดูพูดสรุปจากการฟังและดูพูดแสดงความรู้

ความคิดเห็นและความรู้สึกเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู  ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลจากเร่ืองท่ีฟังและดู  พูดรายงาน

เร่ืองหรือประเด็นท่ีศึกษาคน้ควา้จากการฟัง  การดูและการสนทนา  มีมารยาทในการฟัง  การดูและการพูด  ฝึกเขยีนตาม

หลกัการเขียน เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค าในบริบทต่างๆระบุชนิดและหนา้ท่ีของค าในประโยคใช้

พจนานุกรมคน้หาความหมายของค า  แต่งประโยคไดถ้กูตอ้งตามหลกัภาษา  แต่งบทร้อยกรองและค าขวญั  บอก

ความหมายของส านวน เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได ้

               ระบุขอ้คิดจากนิทานพ้ืนบา้นหรือนิทานคติธรรมอธิบายขอ้คิดจากการอ่านเพ่ือน าไปใชใ้นชีวิตจริงร้องเพลง

พ้ืนบา้นท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ โดยใชก้ระบวนการอ่าน กระบวนการ

เขียน กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์และสรุปความ  กระบวนการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ  กระบวนการส่ือความ  กระบวนการแกปั้ญหา การฝึกปฏิบติัอธิบาย บนัทึก การตั้งค าถาม ตอบค าถาม ใช้

ทกัษะการฟัง  การดูและการพูดพูดแสดงความคิดเห็นกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  

             เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  ส่ือสารไดถู้กตอ้ง  รักการเรียนภาษาไทย  เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์

ภาษาไทยและตวัเลขไทย   สามารถน าความรู้ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์โดยใชว้ิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไป

ประยุกตใ์ชก้บัชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม  

สาระการเรียนรู้ / มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  

สาระที่ ๑ การอ่าน  ท ๑.๑   ป.๔/๑ป.๔/๒ป.๔/๓ป.๔/๔ป.๔/๕ป.๔/๖ป.๔/๗ป.๔/๘                                                     

สาระที่ ๒ การเขียน ท ๒.๑   ป.๔/๑ป.๔/๒ป.๔/๓ป.๔/๔ป.๔/๕ป.๔/๖ป.๔/๗ป.๔/๘                                           

สาระที่ ๓ การฟัง การดูและการพูด ท ๓.๑ ป.๔/๑ป.๔/๒ป.๔/๓ป.๔/๔ป.๔/๕ป.๔/๖ , 

สาระที่ ๔ หลกัการใช้ภาษาไทย  ท ๔.๑  ป.๔/๑ป.๔/๒ป.๔/๓ป.๔/๔ป.๔/๕ป.๔/๖ป.๔/๗                                                             

สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม ท ๕.๑ ป. ๔/๑  ป.๔/๒ป.๔/๓ ป. ๔/๔                      

รวม  ๕ สาระการเรียนรู้  ๕  มาตรฐาน    ๓๓   ตัวช้ีวัด 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๒๗ 



๒๘ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  ภาษาไทย                            รหัสวิชา  ท ๑๕๑๐๑                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                                                         

ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๕                     ภาคเรียนที่  ๑ – ๒                                           เวลา   ๑๖๐    ช่ัวโมง                                                                                                  

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

                    ฝึกอ่านออกเสียงบทรอ้ยแกว้และบทรอ้ยกรอง   อธิบายความหมายของค า  ประโยคและขอ้ความที่

เป็นการบรรยายและการพรรณนา  อธิบายความหมายโดยนยั  แยกขอ้เทจ็จริง  ขอ้คิดเห็น วิเคราะห์  แสดงความ

คิดเห็น  อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง ขอ้แนะน า  และปฏิบตัิตาม  เลือกอ่านหนงัสือที่มีคุณค่าตามความสนใจ  มี

มารยาทในการอ่าน  ฝึกคดัลายมือดว้ยตวับรรจงเต็มบรรทดัและคร่ึงบรรทดั    เขียนส่ือสาร     เขียนแผนภาพโครง

เร่ือง     แผนภาพความคิด  เขียนยอ่ความ    เขียนจดหมายถึงผูป้กครองและญาติ    เขียนแสดงความรู้สึกและความ

คิดเห็น   กรอกแบบรายการต่าง ๆ  เขียนเร่ืองตามจินตนาการ  มีมารยาทในการเขียน      ฝึกทกัษะการฟัง    การดู

และการพูด     พูดแสดงความรู้  ความคิดเห็นและความรู้สึก  ตั้งค าถาม  ตอบค าถาม  วิเคราะห์ความ  พูดรายงาน   

มีมารยาทในการฟัง  การดูและการพูด      ระบุชนิดและหนา้ที่ของค าในประโยค   จ าแนกส่วนประกอบของ

ประโยค   เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น   ใชค้  าราชาศพัท ์ บอกค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  

แต่งบทร้อยกรอง    ใชส้ านวนไดถู้กตอ้ง 

                 สรุปเร่ืองจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมทีอ่่าน  ระบุความรู้  ขอ้คิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม

ที่สามารถน าไปใชใ้นชีวิตจริง  อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและ

บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ โดยใชก้ระบวนการอ่าน   กระบวนการเขียน   กระบวนการแสวงหาความรู้  

กระบวนการกลุ่ม     กระบวนการคิดวิเคราะห์และสรุปความ     กระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ      

กระบวนการส่ือความ  กระบวนการแกปั้ญหา  การฝึกปฏิบติั  อธิบาย  บนัทึก  การตั้งค าถาม  ตอบค าถาม  ใช้

ทกัษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด   

                เพื่อให้เกิดความรู้   ความคิด  ความเขา้ใจ    ส่ือสารไดถู้กตอ้ง    รักการเรียนภาษาไทย  เห็นคุณค่าของ

การอนุรักษภ์าษาไทย  และตวัเลขไทย  สามารถน าความรู้ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์โดยใชว้ิธีการของเศรษฐกิจ

พอเพยีงและสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม   

สาระการเรียนรู้ / มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  

สาระท่ี ๑ การอ่าน  ท. ๑.๑  ป. ๕/๑ ป. ๕/๒   ป. ๕/๓  ป. ๕/๔   ป. ๕/๕  ป. ๕/๖  ป. ๕/๗   ป. ๕/๘                                                    

สาระท่ี ๒ การเขียน  ท. ๒.๑ ป. ๕/๑ ป. ๕/๒  ป. ๕/๓  ป. ๕/๔   ป. ๕/๕  ป. ๕/๖  ป. ๕/๗   ป. ๕/๘  ป. ๕/๙                                  

สาระท่ี ๓ การฟัง การดูและการพูด  ท. ๓.๑   ป. ๕/๑  ป.๕/๒ป.๕/๓ป.๕/๔ป.๕/๕                                                                                  

สาระท่ี ๔ หลักการใช้ภาษาไทย  ท. ๔.๑  ป. ๕/๑  ป. ๕/๒  ป. ๕/๓  ป. ๕/๔  ป. ๕/๕  ป. ๕/๖  ป. ๕/๗                                                                 

สาระท่ี๕ วรรณคดีและวรรณกรรม ท. ๕.๑  ป. ๕/๑ ป.๕/๒ป.๕/๓ป.๕/๔                                                                                                     

รวม  ๕  สาระการเรียนรู้  ๕ มาตรฐาน      ๓๓  ตัวช้ีวัด 

 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๒๘ 



๒๙ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  ภาษาไทย                      รหัสวิชา  ท ๑๖๑๐๑                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                                                         
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๖                     ภาคเรียนที่  ๑ – ๒                                             เวลา   ๑๖๐    ช่ัวโมง                                                                                                  
…………………………………………………………………………………………………………… 
                 
                         ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรอง   อธิบายความหมายของค า  ประโยคและขอ้ความท่ีเป็น
โวหาร  อ่านเร่ืองสั้น ๆอย่างหลากหลาย   แยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่าน  วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านเพ่ือน าไปใชใ้นการด าเนินชีวิต  อ่านงานเขียน  เชิงอธิบาย  ค าสั่ง ขอ้แนะน า และปฏิบตัิตาม  อธิบาย
ความหมายของขอ้มูลจากการอ่านแผนผงั  แผนท่ี   แผนภูมิและกราฟ   เลอืกอา่นหนงัสือตามความสนใจและอธิบายคุณค่า
ท่ีไดร้ับ  มีมารยาทในการอ่าน    ฝึกคดัลายมือดว้ยตวับรรจงเต็มบรรทดัและคร่ึงบรรทดั  เขียนส่ือสารโดยใชค้  าไดถู้กตอ้ง  
ชดัเจน  และเหมาะสม  เขียนแผนภาพโครงเร่ืองและแผนภาพความคิดเพ่ือใช้พฒันางานเขียน  เขียนเรียงความ  เขียนย่อ
ความจากเร่ืองอ่าน  เขียนจดส่วนตวั  กรอกแบบรายการต่างๆ เขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค ์ มีมารยาทในการ
เขียน  ฝึกทกัษะการฟัง การดูและการพูด  พูดแสดงความรู้  ความเขา้ใจจุดประสงคข์องเร่ืองท่ีฟังและดู  ตั้งค าถามและตอบ
ค าถามเชิงเหตุผลจากเร่ืองท่ีฟังและดู  วิเคราะหค์วามน่าเช่ือถือจากเร่ืองท่ีฟังและดูส่ือโฆษณาอย่างมีเหตุผล  พูดรายงาน
เร่ืองหรือประเด็นท่ีศึกษาคน้ควา้จากการฟัง  การดูและการสนทนา  พูดโนม้นา้วอย่างมีเหตุผลและน่าเช่ือถือ  มีมารยาทใน
การฟัง  การดูและการพูด    ฝึกวิเคราะห์ชนิดและหนา้ท่ีของค าในประโยค    ใชค้  าไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะและบุคคล     
รวบรวมและบอกความหมายของค าภาษาต่างประเทศท่ีใชใ้นภาษาไทย  ระบุลกัษณะของประโยค  แต่งบทร้อยกรอง  
วิเคราะห์เปรียบเทียบส านวนท่ีเป็นค าพงัเพยและสุภาษิต 

               ฝึกแสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน  เล่านิทานพ้ืนบา้นทอ้งถิ่นตนเองและ
นิทานพ้ืนบา้นของทอ้งถิ่นอื่น  อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านและน าไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตจริง  ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก  าหนดและบทร้อย โดยใชก้ระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน 
กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์และสรุปความ  กระบวนการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณ กระบวนการส่ือความ กระบวนการแกปั้ญหา  กระบวนการสังเกต  กระบวนกรแยก
ขอ้เท็จจริง  กระบวนการคน้ควา้     กระบวนการใชเ้ทคโนโลยีในการส่ือสาร  กระบวนการใชท้กัษะทาง
ภาษา  การฝึกปฏิบติั  อธิบาย  บนัทึก  การตั้งค าถาม  ตอบค าถาม  ใชท้กัษะการฟัง  การดูและการพูด  พูด
แสดงความคิดเห็น  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด   
              เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  ส่ือสารไดถู้กตอ้ง  รักการเรียนภาษาไทย  เห็นคุณค่าของ
การอนุรักษภ์าษาไทย  และตวัเลขไทย  สามารถน าความรู้ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์โดยใชวิ้ธีการของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม   
สาระการเรียนรู้ / มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด  
สาระท่ี ๑ การอ่าน  ท ๑.๑.  ป.๖/๑ป.๖/๒ป.๖/๓ป.๖/๔ป.๖/๕ป.๖/๖ป.๖/๗ป.๖/๘ป.๖/๙                                                               
สาระท่ี ๒ การเขียน  ท ๒.๑   ป.๖/๑ป.๖/๒ป.๖/๓ป.๖/๔ป.๖/๕ป.๖/๖ป.๖/๗ป.๖/๘ป.๖/๙                                                          
สาระท่ี ๓ การฟัง การดูและการพูด ท ๓.๑  ป.๖/๑ป.๖/๒ป.๖/๓ป.๖/๔ป.๖/๕ป.๖/๖                        
สาระท่ี ๔ หลักการใช้ภาษาไทย  ท ๔.๑  ป.๖/๑ป.๖/๒ป.๖/๓ป.๖/๔ป.๖/๕ป. ๖/๖                                                                                                  
สาระท่ี ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม ท ๕.๑  ป. ๖/๑  ป.๖/๒  ป. ๖/๓  ป .๖/๔      
รวม  ๕  สาระการเรียนรู้  ๕  มาตรฐาน      ๓๔   ตัวช้ีวัด     

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๒๙ 



๓๐ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  ภาษาไทย                         รหัสวิชา  ท ๒๑๑๐๑                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                                                       
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑                    ภาคเรียนที่  ๑                เวลา   ๖๐   ช่ัวโมง       จ านวน   1.5   หน่วยกิต                                                                                                                
…………………………………………………………………………………………………………… 

   
                   ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และร้อยกรอง  จบัใจความส าคญั  ระบุ แยกแยะขอ้เท็จจริง
และขอ้คิดเห็น อธิบายค าเปรียบเทียบค าที่มีหลายความหมายจากบทร้อยแกว้และร้อยกรอง  คดัลายมือตวั
บรรจงคร่ึงบรรทดั  ฝึกเขียนส่ือสาร เขียนบรรยายประสบการณ์  เขียนเรียงความ เขียนยอ่ความ     พูดสรุป
ใจความส าคญั เล่าเร่ืองยอ่  พูดแสดงความคิดเห็นจากการฟัง การดู และการพูด อธิบายลกัษณะของเสียงใน
ภาษาไทย การสร้างค าในภาษาไทย วิเคราะห์ชนิดและหนา้ที่ของค าในประโยค  สรุปเน้ือหา ความรู้และ
ขอ้คิดท่องจ าบทอาขยานอธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม 
             ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้ที่เป็นบทบรรยาย บทร้อยกรอง เช่น กลอนสักวากาพยย์านี ๑๑ กาพย์
ฉบงั ๑๖ กาพยสุ์รางคนางค ์๒๘ และโคลงส่ีสุภาพ ฝึกอ่านจบัใจความจากเร่ืองเล่าประสบการณ์       เร่ือง
ส้ัน บทสนทนา นิทานชาดก วรรณคดีในบทเรียน เขียนส่ือสารเช่นเขียนแนะน าตนเอง แนะน า            
สถานที่ส าคญั เขียนบนส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เขียงเรียงความเชิงพรรณนา เขียนยอ่ความ ยอ่เร่ืองส้ัน ค าสอน 
โอวาท ค าปราศรัย สุนทรพจน์ รายงาน ระเบียบ ค าส่ัง บทสนทนา เร่ืองเล่า ประสบการณ์  ฝึกพูดประเมิน
ความน่าเช่ือถือทีม่ีเน้ือหาโนม้นา้ว ศึกษาหลกัภาษาไทย  เสียงในภาษาไทย การสร้างค าประสม ค าซ ้า ค า
ซ้อน ค าพอ้ง สรุปเน้ือหา ความรู้และขอ้คิด จากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน เก่ียวกบัศาสนา ประเพณี
พิธีกรรมสุภาษิตค าสอนเพื่อประยกุตใ์ช้ในชีวิตจริง 
              มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด เห็นคุณค่าของภาษาไทยและวรรณคดี 
วรรณกรรม 

สาระการเรียนรู้ / มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ การอ่าน  ท.๑.๑   ม.๑/๑   ม.๑/๒  ม.๑/๓   ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๖  ม.๑/๗   ม.๑/๘  ม.๑/๙ 
สาระที่ ๒ การเขียน ท.๒.๑    ม.๑/๑   ม.๑/๒  ม.๑/๔   ม.๑/๕   ม.๑/๗   ม.๑/๘   ม.๑/๙                                                                                                     
สาระที่ ๓ การฟัง การดูและการพูด  ท.๓.๑    ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๖                                                                                                                          
สาระที่ ๔ หลกัการใช้ภาษาไทย      ท.๔.๑    ม.๑/๑   ม.๑/๓   ม.๑/๖                                                                                                                                           
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม  ท.๕.๑    ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔   ม.๑/๕                                                                                                         
รวม    ๕  สาระการเรียนรู้  ๕   มาตรฐาน   ๒๗   ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๓o 



๓๑ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา  ภาษาไทย             รหัสวิชา  ท ๒๑๑๐๒                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                                                        
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑                  ภาคเรียนที่  ๒              เวลา   ๖๐   ช่ัวโมง            จ านวน   1.5   หน่วยกิต                                                                                                                
…………………………………………………………………………………………………………… 

                ฝึกตีความ   ระบุขอ้สังเกตและความสมเหตุสมผลของงานเขียน ปฏิบตัิตามคู่มือ วิเคราะห์             
คุณค่าที่ไดรั้บจากการอ่าน เขียนแสดงความคิดเห็น เขียนจดหมายส่วนตวัและจดหมายกิจธุระ เขียนรายงาน 
พูดประเมินความน่าเช่ือถือของส่ือ พูดรายงาน วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษา แต่งบทร้อยกรอง จ าแนก
และใชส้ านวน สรุปเน้ือหา  วิเคราะห์ อธิบายคุณค่า สรุปความรู้และขอ้คิดจากการอ่าน ทอ่งจ าบทอาขยาน
ตามที่ก  าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณคา่ตามความสนใจ  
               ศึกษาการตีความค ายาก เอกสารทางวิชาการที่มีค า ประโยค และขอ้ความที่ตอ้งใชบ้ริบท จากงาน
เขียนเชิงสร้างสรรค ์บทความ สารคดี และบนัเทิงคดี งานเขียนประเภทชกัจูงโนม้นา้วใจ  อ่านและปฏิบตัิ
ตามเอกสารคู่มอื การวิเคราะห์คุณค่าที่ไดรั้บจากการอ่านงานเขียนอยา่งหลากหลายเพื่อน าไปใชแ้กปั้ญหา
ชีวิต หนงัสือตามความสนใจและเหมาะสมกบัวยั การเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสาระจากส่ือต่าง ๆ 
เช่น        บทความ หนงัสืออ่านนอกเวลา ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวนั เหตุการณ์ส าคญัต่าง ๆ การเขียน
จดหมายขอความช่วยเหลือ  จดหมายแนะน าตวั จดหมายสอบถามขอ้มูล การเขียนรายงานจากการคน้ควา้ 
และการเขียนรายงานโครงงาน การพูดประเมินความน่าเช่ือถือของส่ือที่มีเน้ือหาโนม้นา้ว พูดรายงาน
การศึกษาคน้ควา้จากแหล่งต่าง ๆ ในชุมชนและทอ้งถิ่นของตน การวิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูด
และภาษาเขียน การแต่งกาพยย์านี ๑๑ ส านวนที่เป็นค าพงัเพยสุภาษิต การสรุปเน้ือหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมเก่ียวกบั เหตุการณ์ประวตัิศาสตร์ บนัเทิงคดี บนัทึกการเดินทาง วรรณกรรมทอ้งถิ่น การ
วิเคราะห์คุณค่าและขอ้คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม การอธิบายคุณค่าวรรณกรรม ท่องจ าบทอาขยาน
ตามที่ก  าหนด และบทร้อยกรองทีม่ีคุณค่าตามความสนใจเพื่อประยกุตใ์ช้ในชีวิตจริง  
                มีมารยาทในการอ่าน   การเขียน    การฟัง    การด ู  และการพูด       เห็นคุณค่าของภาษาไทยและ
วรรณคดีวรรณกรรม                                                                                                                                                         
สาระการเรียนรู้ / มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ การอ่าน  ท.๑.๑    ม.๑/๑   ม.๑/๒ ม.๑/๓  ม.๑/๔    ม.๑/๕  ม.๑/๖   ม.๑/๗    ม.๑/๘   ม.๑/๙                                                                                                          
สาระที่ ๒ การเขียน  ท.๒.๑   ม.๑/๑   ม.๑/๒ ม.๑/๓  ม.๑/๔    ม.๑/๕  ม.๑/๖   ม.๑/๗    ม.๑/๘   ม.๑/๙   
สาระที่ ๓ การฟัง การดูและการพูด  ท.๓.๑  ม.๑/๑   ม.๑/๒ ม.๑/๓  ม.๑/๔    ม.๑/๕  ม.๑/๖   ม.๑/๗    
สาระที่ ๔ หลกัการใช้ภาษาไทย       ท.๔.๑  ม.๑/๑   ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔    ม.๑/๕  ม.๑/๖    
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม  ท.๕.๑  ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔   ม.๑/๕                                                                                                          
รวม   ๕ สาระการเรียนรู้  ๕   มาตรฐาน   ๓๗   ตัวช้ีวัด 

 

 
  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๓๑ 



๓๒ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  ภาษาไทย                    รหัสวิชา  ท ๒๒๑๐๑                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                                                        
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒                ภาคเรียนที่  ๑        เวลา   ๖๐   ช่ัวโมง                      จ านวน   1.5   หน่วยกิต                                                                                                                
…………………………………………………………………………………………………………… 

    ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรอง  จบัใจความส าคญั  สรุปความ อธิบาย 
เขียนผงัความคิด อภิปรายแสดงความคิดเห็น คดัลายมือ เขียนบรรยายและพรรณนา เขียนเรียงความ เขียน
ยอ่ความ พูดสรุปใจความส าคญั   วิเคราะห์ขอ้เท็จจริงขอ้คิดเห็น    วิจารณ์เร่ืองที่ฟัง สร้างค าในภาษาไทย 
วิเคราะห์โครงสร้างประโยค สรุปเน้ือหา วิเคราะห์และวิจารณ์ อธิบายคุณค่า สรุปความรู้และขอ้คดิ
วรรณคดีและวรรณกรรม ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก  าหนด  
                 ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้ที่เป็นบทบรรยายและพรรณนา บทร้อยกรอง เช่น กลอนบทละคร  
กลอนนิทาน  กลอนเพลงยาว และกาพยห่์อโคลง   อ่านจบัใจความ อธิบายจากส่ือต่างๆ  เช่น จาก        
วรรณคดีในบทเรียน บทความ บนัทึกเหตุการณ์ บทสนทนา บทโฆษณา การเขียนผงัความคิด อภิปราย
แสดงความคิดเห็นและขอ้โตแ้ยง้เพื่อแสดงความเขา้ใจในบทเรียนต่างๆ ที่อ่าน ฝึกคดัลายมือตวับรรจงคร่ึง
บรรทดัตามรูปแบบการเขียนตวัอกัษรไทย เขียนบรรยายและพรรณนา การเขียนเรียงความเก่ียวกบั
ประสบการณ์ การเขียนยอ่ความจากส่ือต่างๆ เช่น ยอ่นิทาน ยอ่ค าสอน ยอ่บทความทางวิชาการ ยอ่บนัทึก
เหตุการณ์ ยอ่             เร่ืองราวในบทเรียน ยอ่นิทานชาดก การพูดสรุปความ พูดวิเคราะห์ วิจารณ์ เร่ืองที่ฟัง
และดูอยา่งมีเหตุผล ศึกษาการสร้างค าสมาส ประโยคสามญั ประโดยรวม ประโยคซ้อน วรรณคดีและ
วรรณกรรมเก่ียวกบั ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม สุภาษิตค าสอน การวิเคราะห์คุณค่าและขอ้คิดจากวรรณคดี 
วรรณกรรม และวรรณกรรมทอ้งถิ่น บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง 
                มีมารยาทในการอ่าน    การเขียน     การฟัง     การด ู   และการพูด   เห็นคุณค่าของภาษาไทยและ
วรรณคดีวรรณกรรม                                                                                                                                                        
สาระการเรียนรู้ / มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ การอ่าน  ท.๑.๑   ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๗    ม.๒/๘                                                                                                         
สาระที่ ๒ การเขียน ท.๒.๑  ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔   ม.๒/๕   ม.๒/๖  ม.๒/๗   ม.๒/๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
สาระที่ ๓ การฟัง การดูและการพูด  ท.๓.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒   ม.๒/๕  ม.๒/๖                                                                                                                        
สาระที่ ๔ หลกัการใช้ภาษาไทย  ท.๔.๑   ม.๒/๑   ม.๒/๓    ม.๒/๕                                                                                                                                                                                                                                                           
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม ท.๕.๑   ม.๒/๑  ม.๒/๒    ม.๒/๓    ม.๒/๔   ม.๒/๕                                                                                                         
รวม  ๕  สาระการเรียนรู้  ๕  มาตรฐาน  ๒๕   ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๓๒ 



๓๓ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  ภาษาไทย                 รหัสวิชา  ท ๒๒๑๐๒                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                                                        
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒           ภาคเรียนที่  ๒            เวลา   ๖๐   ช่ัวโมง                  จ านวน   1.5   หน่วยกิต                                                                                                                
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
                 ศึกษาการอ่านหนงัสือเพื่อวิเคราะห์ จ าแนก ระบุ ประเมินค่าหรือแนวคิดที่ไดจ้ากการอา่น การ
เขียนรายงาน เขียนจดหมาย เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ พูดในโอกาสต่างๆ  พูดรายงาน แต่งบทร้อยกรอง ใชค้ า
ราชาศพัท ์รวบรวมและอธิบายความหมายของค า วิเคราะห์และวิจารณ์ อธิบายคุณค่า สรุปความรู้และขอ้คิด
วรรณคดีวรรณกรรมและวรรณกรรมทอ้งถิ่น 
               ฝึกคดัลายมือ เขียนบรรยายและพรรณนา เขียนเรียงความ เขียนยอ่ความ พูดสรุปใจความส าคญั 
วิเคราะห์ขอ้เท็จจริงขอ้คิดเห็น วิจารณ์เร่ืองที่ฟัง ศึกษาการสร้างค าในภาษาไทย วิเคราะห์โครงสร้าง
ประโยค สรุปเน้ือหา วิเคราะห์และวิจารณ์ อธิบายคุณค่า สรุปความรู้และขอ้คิดวรรณคดีและวรรณกรรม 
ท่องจ าบทอาขยานตามทีก่  าหนด การพูดในโอกาสต่างๆ พูดอวยพร พูดโนม้นา้ว พูดโฆษณา  การพูด
รายงานการศึกษาคน้ควา้จากแหล่งต่างๆ จากการดู การฟังและการพูด การแต่งกลอนสุภาพ   การใชค้ าราช
ศพัท ์รวบรวมและอธิบายความหมายของค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ การสรุปความรู้    วรรณคดีและ
วรรณกรรมเหตุการณ์ประวตัิศาสตร์ บนัเทิงคดี บนัทึกการเดินทาง   การวิเคราะห์คุณค่าและขอ้คดิจาก
วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมทอ้งถิ่น บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณคา่ไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตจริง 
               มีมารยาทในการอ่าน    การเขียน   การฟัง    การดู   และการพูด      เห็นคุณค่าของภาษาไทยและ
วรรณคดีวรรณกรรม                                                                                                                                                           
สาระการเรียนรู้ / มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ การอ่าน ท.๑.๑    ม.๒/๑   ม.๒/๔   ม.๒/๕   ม.๒/๖   ม.๒/๗   ม.๒/๘                                                                                                                       
สาระที่ ๒ การเขียน ท.๒.๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔   ม.๒/๕  ม.๒/๖  ม.๒/๗  ม.๒/๘                                                                                                                           
สาระที่ ๓ การฟัง การดูและการพูด  ท.๓.๑  ม.๒/๓   ม.๒/๔   ม.๒/๖                                                                                                                                   
สาระที่ ๔ หลกัการใช้ภาษาไทย      ท.๔.๑    ม.๒/๒    ม.๒/๔                                                                                                                                                           
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม   ท.๕.๑  ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔   ม.๒/๕                                                                                                                     
รวม    ๕ สาระการเรียนรู้  ๕  มาตรฐาน   ๒๓   ตัวช้ีวัด  

 

 
 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๓๓ 



๓๔ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  ภาษาไทย       รหัสวิชา  ท ๒๓๑๐๑                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                                                        
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓       ภาคเรียนที่  ๑              เวลา   ๖๐   ช่ัวโมง                จ านวน   1.5   หน่วยกิต                                                                                                                
…………………………………………………………………………………………………………… 
                   
                              ศึกษาการอ่านออกเสียงบทรอ้ยแกว้และบทร้อยกรอง  จบัใจความส าคญั   ระบุเหตุและผล    
ใจความส าคญัอธิบายค าเปรียบเทียบ คดัลายมือ เขียนขอ้ความ เขียนชีวประวตัิหรืออตัชีวประวตัิ    เขียนยอ่ความ 
เขียนจดหมาย เขียนอธิบาย ช้ีแจงแสดงความคิดเห็น  พูดแสดงความคิดเห็น ประเมินเร่ืองจากการฟัง    วิเคราะห์
และวิจารณ์เร่ืองที่ฟังและดู พูดรายงาน จ าแนกและใชค้ า วิเคราะห์โครงสร้างประโยค และระดบัภาษา  สรุปเน้ือหา 
วิเคราะห์  สรุปความรู้และขอ้คิดวรรณคดีและวรรณกรรม ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด  
                   ฝึกการอ่านออกเสียงรอ้ยแกว้ที่เป็นบทความปกิณกะ บทร้อยกรองเช่น กลอนบทละคร     กลอนเสภา
กาพยย์านี ๑๑ กาพยฉ์บงั ๑๖ และโคลงส่ีสุภาพ อ่านจบัใจความจากส่ือต่างๆ  เช่น วรรณคดีในบทเรียน ข่าวและ
เหตุการณ์ส าคญั บทความ บนัเทิงคดี สารคดี สารคดีเชิงประวตัิ ต านาน       แลว้ระบุความแตกต่าง     ของค าที่มี
ความหมายโดยตรง และความหมายโดยนยั ระบุใจความส าคญัและรายละเอียดของขอ้มูล     ที่สนบัสนุนจากเร่ือง
ที่อ่าน เขียนกรอบแนวคิด ผงัความคิด บนัทึก ยอ่ความ และรายงาน   วิเคราะห์วิจารณ์    และประเมินเร่ืองทีอ่่าน
โดยใชก้ลวิธีการเปรียบเทยีบเพื่อให้ผูอ้่านเขา้ใจไดดี้ขึ้น คดัลายมือดว้ย    ตวับรรจงคร่ึงบรรทดัตามรูปแบบตวั
อกัษรไทย การเขียนขอ้ความตามสถานการณ์และโอกาสต่างๆ     โดยใชถ้อ้ยค าไดถู้กตอ้งตามระดบัภาษา เช่น ค า
อวยพรในโอกาสต่างๆ  ค าขวญั   ค าคม    โฆษณา    คติพจน์   สุนทรพจน์   เขียนชีวประวตัิหรืออตัชีวประวตัิ เล่า
เหตุการณ์ ขอ้คิดเห็น   และทศันคติในเร่ืองต่างๆ เขยีนยอ่ความจากส่ือต่างๆ   เช่น  ยอ่นิทาน ยอ่ประวตัิ ยอ่ต านาน 
ยอ่สารคดีทางวิชาการ ยอ่พระราชด ารัส ยอ่พระบรมราโชวาท   ยอ่จดหมาย  ฝึกเขียนจดหมายเชิญวิทยากร 
จดหมายขอความอนุเคราะห์ จดหมายขอบคุณ  พูดแสดงความคิดเห็นและประเมินเร่ืองจากการฟังและการดู พูด
วิเคราะห์   วิจารณ์จากเร่ืองที่ฟังและดู พูดรายงานการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถิ่น     จ าแนกและใชค้ า
ภาษาต่างประเทศที่ใชใ้นภาษาไทย  ประโยคซบัซ้อน ระดบัภาษา วรรณคดีวรรณกรรมและวรรณกรรมทอ้งถิ่น
เก่ียวกบั ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม วิเคราะห์  วิถีไทย และคุณค่าจากวรรณคดี และวรรณกรรม ความรู้และขอ้คิด
จากการอ่าน เพื่อประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง     ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความ
สนใจและน าไปใชอ้า้งอิง    มีมารยาทในการอ่าน   การเขียน  การฟัง การดู และการพูด เห็นคุณค่าของภาษาไทย
และวรรณคดี วรรณกรรม                                                                                                                      
สาระการเรียนรู้ / มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ การอ่าน    ท.๑.๑   ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓    ม.๓/๕   ม.๓/๖   ม.๓/๗   ม.๓/๘  ม.๓/๙  ม.๓/๑o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
สาระที่ ๒ การเขียน  ท.๒.๑     ม.๓/๑   ม.๓/๒    ม.๓/๓    ม.๓/๔    ม.๓/๕   ม.๓/๗   ม.๓/๙  ม.๓/๑o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
สาระที่ ๓ การฟัง การดูและการพูด   ท.๓.๑   ม.๓/๒    ม.๓/๓    ม.๓/๖                                                                                                                                 
สาระที่ ๔ หลกัการใช้ภาษาไทย        ท.๔.๑  ม.๓/๑    ม.๓/๒    ม.๓/๓    ม.๓/๔ 
สาระที่ ๕  วรรณคดีและวรรณกรรม   ท.๕.๑   ม.๓/๒    ม.๓/๔                                                                                                                         
รวม    ๕  สาระการเรียนรู้   ๕  มาตรฐาน   ๒๖   ตัวช้ีวัด 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๓๔ 



๓๕ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  ภาษาไทย                  รหัสวิชา  ท ๒๓๑๐๒                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                                                        
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓                 ภาคเรียนที่  ๒            เวลา   ๖๐   ช่ัวโมง               จ านวน   1.5   หน่วยกิต                                                                                                                
…………………………………………………………………………………………………………… 

  ศึกษางานเขียน วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเร่ืองที่อ่าน ตีความและประเมินค่าจากงานเขียน  
เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น เขียนอธิบาย ช้ีแจง แสดงความคิดเห็น และโตแ้ยง้ 
พูดในโอกาสต่างๆ พูดโนม้นา้ว ใชค้ าทบัศพัท ์อธิบายความหมาย แต่งบทร้อยกรอง สรุปเน้ือหา   วิเคราะห์ 
วิถีไทย สรุปความรู้และขอ้คิดจากการอ่าน ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก  าหนด 
                วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเร่ืองที่อ่าน     โดยใชก้ลวิธีการเปรียบเทียบ การประเมินค่าความ
ถูกตอ้งของขอ้มลู ความสมเหตุสมผล    การจดัล าดบัและความเป็นไปได ้       แสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้    
การตีความและประเมินค่าแนวคิดจากงานเขียนอยา่งหลากหลาย เช่น   งานเขียนเชิงสร้างสรรคแ์ละเร่ือง
จากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   และกลุม่สาระการเรียนรู้อื่น        หนงัสืออ่านนอกเวลา 
หนงัสืออ่านตามความสนใจและตามวยัของนกัเรียน ฝึกพูดในโอกาสต่างๆ เช่น  พูดโตว้าที พูดอภิปราย 
พูดยอวาที    พูดโนม้นา้ว โดยน าเสนอหลกัฐานตามล าดบัเน้ือหาอยา่งมีเหตุผล  และน่าเช่ือถือ     การใชค้ า
ทบัศพัท ์และศพัทบ์ญัญตัิ  ความหมายค าศพัทท์างวิชาการและวิชาชีพ ศึกษาการแต่งโคลงส่ีสุภาพ 
วรรณคดี   วรรณกรรม    และวรรณกรรมทอ้งถิ่นเก่ียวกบัสุภาษิตค าสอน     เหตุการณ์ในประวตัิศาสตร์ 
บนัเทิงคดี  วิถีไทย และคุณค่าจากวรรณคดี  และวรรณกรรมที่อ่าน ความรู้และขอ้คิดจากการอ่าน    เพื่อ
ประยกุตใ์ช้ในชีวิตจริง บทอาขยานตามที่ก  าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและน าไปใช้
อา้งอิง 
                มีมารยาทในการอ่าน    การเขียน    การฟัง    การดู     และการพูด    เห็นคุณค่าของภาษาไทยและ 
วรรณคดี วรรณกรรม                                                                                                                                               
สาระการเรียนรู้ / มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ การอ่าน   ท.๑.๑   ม.๓/๑    ม.๓/๒    ม.๓/๓     ม.๓/๔   ม.๓/๙     ม.๓/๑๐                                                                                                         
สาระที่ ๒ การเขียน  ท.๒.๑   ม.๓/๑    ม.๓/๒   ม.๓/๔   ม.๓/๖  ม.๓/๘    ม.๓/๑๐                                                                                                       
สาระที่ ๓ การฟัง การดูและการพูด   ท.๓.๑    ม.๓/๑   ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕   ม.๓/๖                                                                                                                                         
สาระที่ ๔ หลกัการใช้ภาษาไทย       ท.๔.๑   ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕   ม.๓/๖                                                                                                                                         
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม    ท.๕.๑ ม.๓/๑   ม.๓/๓   ม.๓/๔   
รวม    ๕   สาระการเรียนรู้  ๕  มาตรฐาน   ๒๖   ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๓๕ 



๓๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๓๖ 



๓๗ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา คณิตศาสตร์                     รหัสวิชา  ค ๑๑๑๐๑                            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๑                  ภาคเรียนที่   ๑ – ๒                                                เวลา   ๑๖o   ช่ัวโมง                                                          
………………………………………………………………………………………………………… 

    บอกจ านวนของส่ิงต่าง ๆ แสดงส่ิงต่าง ๆตามจ านวนที่ก  าหนด อ่านและเขียนตวัเลขฮินดูอารบิก 
ตวัเลขไทยแสดงจ านวนนบัไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐  เปรียบเทียบจ านวนนบัไม่เกิน ๑๐๐  และ ๐ โดยใช้
เคร่ืองหมาย = ≠ > <   เรียงล าดบัจ านวนนบัไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ ตั้งแต่ ๓ ถึง ๕ จ านวน  หาค่าของตวัไม่
ทราบค่าในประโยคสัญลกัษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลกัษณ์แสดงการลบ ของจ านวนนบัไม่เกิน 
๑๐๐ และ ๐  แสดงวิธีหาค าตอบของโจทยปั์ญหาการบวกและโจทยปั์ญหาการลบของจ านวนนบัไม่เกิน 
๑๐๐ และ ๐  ระบุจ านวนที่หายไปในแบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละ ๑ และทลีะ ๑๐  และระบุ
รูปที่หายไปในแบบรูปซ ้าๆ ของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆที่สมาชิกในแต่ละชุดที่ซ ้าๆมี ๒ รูป  วดัและ
เปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตรเป็นเมตร  วดัและเปรียบเทียบน ้าหนกัเป็นกิโลกรัมเป็นขีด  จ าแนกรูป
สามเหลี่ยม รูปส่ีเหลี่ยม วงกลมวงรี ทรงส่ีเหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลมทรงกระบอก และกรวย ใชข้อ้มูลจาก
แผนภูมิรูปภาพในการหาค าตอบของโจทยปั์ญหา เมื่อก าหนดรูป ๑ รูป แทน ๑ หน่วย 
                 ฝึกทกัษะ/กระบวนการ การคิดค านวณ การแกปั้ญหา การสังเกต การอธิบาย การน าเสนอ การ
เปรียบเทียบ การให้เหตุผล การส่ือสารความหมายทางคณิตศาสตร์การเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื่นๆ 
ความสมเหตุสมผลของค าตอบทีไ่ด ้และการน าประสบการณ์ดา้นความรู้ ความคิดทกัษะกระบวนการที่ได้
ไปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่างๆและใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์และหลากหลาย 
                 สนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความมุ่งมัน่อดทน มีความรอบคอบ สามารถท างานอยา่งเป็นระบบระเบียบ
มีวินยั  มีความรับผิดชอบ   มีความซ่ือสัตย ์    กลา้แสดงออกและร่วมแสดงความคิดเห็นยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ้ื่น มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง        มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์   น าความรู้ไป
ใชใ้นชีวิตประจ าวนั มีคุณธรรม  จริยธรรม รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
สาระการเรียนรู้ / มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด  
สาระที่  ๑  จ านวนและพีชคณิต                                                                                                                                                                       
ค ๑.๑     ป.๑/๑  ป.๑/๒   ป.๑/๓   ป.๑/๔   ป.๑/๕                                                                                                                                            
ค ๑.๒     ป.๑/๑                                                                                                                                                         
สาระที่  ๒ การวัดและเรขาคณิต              
ค ๒.๑      ป.๑/๑   ป.๑/๒               
ค ๒.๒      ป.๑/๑                                                                                                                                                
สาระที่ ๓  สถิติและความน่าจะเป็น          
ค ๓.๑      ป.๑/๑                                                                                                                                                                                                
รวม    ๓  สาระการเรียนรู้    ๓  มาตรฐาน  ๑o  ตัวช้ีวัด 

 
 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๓๗ 



๓๘ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา คณิตศาสตร์                  รหัสวิชา  ค ๑๒๑๐๑                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๒                ภาคเรียนที่   ๑ – ๒                                              เวลา   ๑๖o   ช่ัวโมง                                                          

……………………………………………………………………………………………………… 
                  
                                                 จ  านวนของส่ิงต่าง ๆ แสดงส่ิงต่าง ๆตามจ านวนที่ก าหนด อ่านและเขียนตวัเลขฮินดู
อารบิก ตวัเลขไทยตวัหนงัสือแสดงจ านวนนบัไม่เกิน๑,๐๐๐ และ ๐  เปรียบเทียบจ านวนนบัไม่เกิน ๑,๐๐๐และ ๐ 
โดยใชเ้คร่ืองหมาย = ≠ > <  เรียงล าดบัจ านวนนบัไม่เกิน ๑,๐๐๐และ ๐ ตั้งแต่ ๓ ถึง ๕ จ านวนจากสถานการณ์ต่าง 
ๆ  หาค่าของตวัไม่ทราบค่าในประโยคสัญลกัษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลกัษณ์แสดงการลบของจ านวน
นบัไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ หาค่าของตวัไม่ทราบค่าในประโยคสัญลกัษณ์แสดงการคูณของจ านวน ๑ หลกักบั
จ านวนไม่เกิน๒ หลกั  หาค่าของตวัไม่ทราบค่าในประโยคสัญลกัษณ์แสดงการหารที่ตวัตั้งไม่เกิน ๒ หลกั ตวัหาร 
๑ หลกัโดยที่ผลหารมี ๑ หลกัทั้งหารลงตวัและหารไม่ลงตวั  หาผลลพัธ์การบวก ลบ คูณ หารระคนของจ านวนนบั 
ไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ แสดงวิธีหาค า ตอบของโจทยปั์ญหา  ๒ ขั้นตอนของจ านวนนบัไม่เกิน  ๑,๐๐๐ และ ๐ แสดง
วิธีหาค า ตอบของโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัเวลาที่มีหน่วยเด่ียวและเป็นหน่วยเดียวกนั วดัและเปรียบเทยีบความยาวเป็น
เมตรและเซนติเมตร   แสดงวิธีหาค า ตอบของโจทยปั์ญหาการบวก การลบเก่ียวกบัความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตร
และเซนติเมตร วดัและเปรียบเทียบน ้าหนกัเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด แสดงวิธีหาค า ตอบของโจทย์
ปัญหาการบวก การลบเก่ียวกบัน ้า หนกัที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด วดัและเปรียบเทียบ
ปริมาตรและความจุเป็นลิตร  จ าแนกและบอกลกัษณะของรูปหลายเหลี่ยมและวงกลม  ใชข้อ้มูลจากแผนภูมิ
รูปภาพในการหาค าตอบของโจทยปั์ญหาเม่ือก าหนดรูป ๑ รูปแทน ๒ หน่วย ๕ หน่วย หรือ ๑๐ หน่วย  
                ฝึกทกัษะ/กระบวนการการวดั  การคิดค านวณ การแกปั้ญหา การสังเกต การอธิบาย การจ าแนก  การ
น าเสนอ การเปรียบเทียบ การให้เหตุผล การส่ือสารความหมายทางคณิตศาสตร์การเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบั
ศาสตร์อื่นๆ ความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได ้และการน าประสบการณ์ดา้นความรู้ ความคิดทกัษะกระบวนการ
ที่ไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่างๆและใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์และหลากหลาย 
                  สนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความมุ่งมัน่อดทน มีความรอบคอบ สามารถท างานอยา่งเป็นระบบระเบยีบมีวินยั  
มีความรับผิดชอบ   มีความซ่ือสัตย ์    กลา้แสดงออกและร่วมแสดงความคิดเห็นยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง        มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์   น าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั มี
คุณธรรม  จริยธรรม รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติทีดี่ต่อคณิตศาสตร์ 
สาระการเรียนรู้ / มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด  
สาระที่ ๑ จ านวนและพีชคณิต     ค ๑.๑ ป.๒/๑ ป.๒/๒   ป.๒/๓   ป.๒/๔  ป.๒/๕  ป.๒/๖ ป.๒/๗   ป.๒/๘ 
สาระที่ ๒  การวัดและเรขาคณิต ค ๒.๑ ป.๒/๑  ป.๒/๒   ป.๒/๓   ป.๒/๔   ป.๒/๕    ป.๒/๖       
                                                   ค ๒.๒   ป.๒/๑ 
สาระที่ ๓  สถิติและความน่าจะเป็น  ค ๓.๑ ป.๒/๑ 
รวม   ๓  สาระการเรียนรู้      ๔    มาตรฐาน  ๑๖  ตัวช้ีวัด      

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๓๘ 



๓๙ 

 

 

                                                                         ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา คณิตศาสตร์                    รหสัวิชา  ค ๑๓๑๐๑                              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๓                 ภาคเรียนที่   ๑ – ๒                                                    เวลา   ๑๖o   ช่ัวโมง                                                         
…………………………………………………………………………………………………………… 

                
                  อ่านและเขียน ตวัเลขฮินดูอารบิกตวัเลขไทย และตวัหนงัสือ แสดงจ านวนนบัไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ 
และ ๐  เปรียบเทียบและเรียงล าดบัจ านวนนบัไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ จากสถานการณ์ต่าง ๆ    บอก อ่าน และ
เขียนเศษส่วนแสดงปริมาณส่ิงต่าง ๆ และแสดงส่ิงต่าง ๆตามเศษส่วนที่ก  าหนด เปรียบเทียบเศษส่วนที่ตวั
เศษเท่ากนัโดยที่ตวัเศษนอ้ยกว่าหรือเท่ากบัตวัส่วน  หาค่าของตวัไม่ทราบค่าในประโยคสัญลกัษณแ์สดง
การบวกและประโยคสัญลกัษณ์แสดงการลบของจ านวนนบัไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐    หาค่าของตวัไม่
ทราบค่าในประโยคสัญลกัษณ์ แสดงการคูณของจ านวน ๑ หลกักบัจ านวนไม่เกิน ๔ หลกัและจ านวน ๒ 
หลกักบัจ านวน ๒ หลกั หาค่าของตวัไม่ทราบค่าในประโยคสัญลกัษณ์   แสดงการหารที่ตวัตั้งไม่เกิน ๔ 
หลกั ตวัหาร ๑ หลกั หาผลลพัธ์การบวก ลบ คูณ หารระคนของจ านวนนบัไม่เกิน   ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  แสดง
วิธีหาค าตอบของโจทยปั์ญหา ๒ ขั้นตอน  ของจ านวนนบัไม่เกิน๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ หาผลบวกของเศษส่วน
ที่มีตวัส่วนเท่ากนัและผลบวกไม่เกิน ๑ และหาผลลบของเศษส่วนที่มีตวัส่วนเท่ากนั  แสดงวิธีหาค าตอบ
ของโจทยปั์ญหาการบวกเศษส่วนที่มีตวัส่วนเท่ากนัและผลบวกไม่เกิน ๑ และโจทยปั์ญหาการลบเศษส่วน
ที่มีตวัส่วนเท่ากนั  ระบุจ านวนที่หายไปในแบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆ กนั  เขา้ใจและ
ใชส้มบตัิของการไม่เท่ากนัเพื่อวิเคราะห์และแกปั้ญหา โดยใชอ้สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  ประยกุตใ์ช้
สมการก าลงัสองตวัแปรเดียวในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์  ประยกุตใ์ชร้ะบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปรใน
การแกปั้ญหาคณิตศาสตร์  แสดงวิธีหาค าตอบของโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัเงิน  วิธีหาค าตอบของโจทยปั์ญหา
เก่ียวกบัเวลา และระยะเวลา  เลือกใชเ้คร่ืองวดัความยาวที่เหมาะสมวดัและบอกความยาวของส่ิงต่าง ๆ  เป็น
เซนติเมตรและมิลลิเมตร   เมตรและเซนติเมตร  คาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร   
เปรียบเทียบความยาวระหว่างเซนติเมตรกบัมิลลิเมตร เมตรกบัเซนติเมตร กิโลเมตรกบัเมตร จาก
สถานการณ์ต่าง ๆ   แสดงวิธีหาค าตอบของโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัความยาว ที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรและ
มิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร  กิโลเมตรและเมตร  เลือกใชเ้คร่ืองชัง่ที่เหมาะสม    วดัและบอกน ้าหนกัเป็น
กิโลกรัมและขีด   กิโลกรัมและกรัม  คาดคะเนน ้าหนกัเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด   เปรียบเทียบน ้าหนกั
ระหว่างกิโลกรัมกบักรัมเมตริกตนักบักิโลกรัม จากสถานการณ์ต่าง ๆ   แสดงวิธีหาค าตอบของโจทยปั์ญหา
เก่ียวกบัน ้าหนกัที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมกบักรัม เมตริกตนักบักิโลกรัม  เลือกใชเ้คร่ืองตวงที่เหมาะสม วดั
และเปรียบเทียบปริมาตร ความจุเป็นลิตร และมิลลิลิตร คาดคะเนปริมาตรและความจุเป็นลิตร  แสดงวิธีหา
ค าตอบของโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัปริมาตรและความจุที่มีหน่วย เป็นลิตรและมิลลิลิตร  ระบุรูปเรขาคณิตสอง
มิติที่มีแกนสมมาตรและจ านวนแกนสมมาตร  เขียนแผนภูมิรูปภาพ และใชข้อ้มูลจากแผนภูมิรูปภาพใน
การหาค าตอบของโจทยปั์ญหา  เขียนตารางทางเดียวจากขอ้มูลที่เป็นจ านวนนบั และใชข้อ้มลูจากตาราง
ทางเดียวในการหาค าตอบของโจทยปั์ญหา  เขา้ใจเก่ียวกบัการทดลองสุ่มและน าผลทีไ่ดไ้ปหาความน่าเป็น
ของเหตุการณ์ 
  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๓๙ 



๔๐ 

 

 
                  ฝึกทกัษะ/กระบวนการ  การวดั  การคิดค านวณ การแกปั้ญหาและแกโ้จทยปั์ญหา การสังเกต 
การอธิบาย การจ าแนก  การน าเสนอ การเปรียบเทียบ การให้เหตุผล การคาดคะเน  การส่ือสารความหมาย
ทางคณิตศาสตร์การเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื่นๆ ความสมเหตุสมผลของค าตอบทีไ่ด ้และการน า
ประสบการณ์ดา้นความรู้ ความคิดทกัษะกระบวนการที่ไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่างๆและใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์และหลากหลาย 
                  สนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความมุ่งมัน่อดทน มีความรอบคอบ สามารถท างานอยา่งเป็นระบบระเบียบ
มีวินยั  มีความรับผิดชอบ   มีความซ่ือสัตย ์    กลา้แสดงออกและร่วมแสดงความคิดเห็นยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ้ื่น มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง        มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์   น าความรู้ไป
ใชใ้นชีวิตประจ าวนั มีคุณธรรม  จริยธรรม รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
สาระการเรียนรู้ / มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด  
สาระที่  ๑  จ านวนและพีชคณิต 
ค ๑.๑      ป.๓/๑  ป.๓/๒   ป.๓/๓   ป.๓/๔   ป.๓/๕    ป.๓/๖   ป.๓/๗   ป.๓//๘   ป.๓/๙   ป.๓/๑o  
               ป.๓/๑๑    
ค ๑.๒     ป.๓/๑ 
ค ๑.๓      ป.๓/๑  ป.๓/๒   ป.๓/๓ 
สาระที่ ๒  การวัดและเรขาคณิต 
ค ๒.๑      ป.๓/๑  ป.๓/๒   ป.๓/๓   ป.๓/๔   ป.๓/๕    ป.๓/๖   ป.๓/๗   ป.๓//๘   ป.๓/๙   ป.๓/๑o    
                ป.๓/๑๑   ป.๓/๑๑   ป.๓/๑๒   ป.๓/๑๓ 
ค ๒.๒      ป.๓/๑ 
สาระที่ ๓  สถิติและความน่าจะเป็น 
ค ๓.๑      ป.๓/๑   ป.๓/๒    
ค ๓.๒      ป.๓/๑    
รวม   ๓  สาระการเรียนรู้      ๗    มาตรฐาน  ๓๓   ตัวช้ีวัด    
      
 
             

 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๔o 



๔๑ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา คณิตศาสตร์                     รหัสวิชา  ค ๑๔๑๐๑                            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๔                     ภาคเรียนที่   ๑ – ๒                                              เวลา   ๑๖o   ช่ัวโมง                                                          
……………………………………………………………………………………………………………… 
                  
                           อ่านและเขียนตวัเลขฮินดูอารบิกตวัเลขไทย และตวัหนงัสือแสดงจ านวนนบัที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐  
เปรียบเทียบและเรียงล าดบัจ านวนนบัที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ จากสถานการณ์ต่าง ๆ  บอก อ่าน และเขียน
เศษส่วน จ านวนคละแสดงปริมาณส่ิงต่าง ๆ และแสดงส่ิงต่าง ๆตามเศษส่วน จ านวนคละที่ก  าหนด   
เปรียบเทียบ เรียงล าดบัเศษส่วนและจ านวนคละที่ตวัส่วนตวัหน่ึงเป็นพหุคูณของอีกตวัหน่ึง  อ่านและเขียน
ทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่งแสดงปริมาณของส่ิงต่าง ๆ และแสดงส่ิงต่าง ๆ ตามทศนิยมที่ก  าหนด   
เปรียบเทียบและเรียงล าดบัทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่งจากสถานการณ์ต่าง ๆ   ประมาณผลลพัธ์ของการ
บวก การลบ  การคูณ การหาร จากสถานการณ์ตา่ง ๆอยา่งสมเหตุสมผล  หาค่าของตวัไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลกัษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลกัษณ์แสดงการลบของจานวนนบัที่มากกว่า  ๑๐๐,๐๐๐ 
และ ๐   หาค่าของตวัไม่ทราบค่าในประโยคสัญลกัษณ์    แสดงการคูณของจานวนหลายหลกั๒ จ านวน ที่มี
ผลคูณไม่เกิน ๖ หลกัและประโยคสัญลกัษณ์แสดงการหารที่ตวัตั้งไม่เกิน ๖ หลกั ตวัหารไม่เกิน ๒ หลกั   
หาผลลพัธ์การบวก ลบ คูณ หารระคนของจ านวนนบั และ ๐   แสดงวิธีหาค าตอบของโจทยปั์ญหา  ๒ 
ขั้นตอนของจ านวนนบัที่มากกว่า  ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐   สร้างโจทยปั์ญหา  ๒ ขั้นตอน  ของจ านวนนบัและ ๐ 
พร้อมทั้งหาค าตอบ   หาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจ านวนคละที่ตวัส่วนตวัหน่ึงเป็นพหุคูณของอีกตวั
หน่ึง   แสดงวิธีหาค าตอบของโจทยปั์ญหาการบวกและโจทยปั์ญหา  การลบเศษส่วนและจ านวนคละที่ตวั
ส่วนตวัหน่ึงเป็นพหุคูณของอีกตวัหน่ึง  หาผลบวก ผลลบของทศนิยมไม่เกิน  ๓ ต าแหน่ง  แสดงวิธีหา
ค าตอบของโจทยปั์ญหาการบวก การลบ ๒ ขั้นตอนของทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง  แสดงวิธีหาค าตอบ
ของโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัเวลา  วดัและสร้างมุม โดยใช้โพรแทรกเตอร์  แสดงวิธีหาค าตอบของโจทยปั์ญหา
เก่ียวกบั ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปส่ีเหลี่ยมมุมฉาก  จ าแนกชนิดของมมุ บอกช่ือมุมส่วนประกอบ
ของมุมและเขียนสัญลกัษณ์แสดงมุม  สร้างรูปส่ีเหลี่ยมมุมฉากเมือ่ก าหนดความยาวของดา้น  ใชข้อ้มูลจาก
แผนภูมิแท่ง ตารางสองทางในการหาค าตอบของโจทยปั์ญหา  เขา้ใจและใชห้ลกัการบวกและการคูณการ
เรียงสับเปลี่ยน และการจดัหมู่ในการแกปั้ญหา   หาความน่าจะเป็นและน าความรู้เก่ียวกบัความน่าจะ
เป็นไปใช ้  
                ฝึกทกัษะ/กระบวนการ การอา่น  การเขียน   การวดั  การคิดค านวณ การแกปั้ญหาและแกโ้จทย์
ปัญหา การสังเกต การอธิบาย การจ าแนก  การน าเสนอ การเปรียบเทียบ การให้เหตุผล การคาดคะเน  การ
ส่ือสารความหมายทางคณิตศาสตร์การเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื่นๆ ความสมเหตุสมผลของค าตอบ
ที่ได ้และการน าประสบการณ์ดา้นความรู้ ความคิดทกัษะกระบวนการที่ไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่างๆและ
ใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์และหลากหลาย 
                 สนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความมุ่งมัน่อดทน มีความรอบคอบ สามารถท างานอยา่งเป็นระบบระเบียบ
มีวินยั  มีความรับผิดชอบ   มีความซ่ือสัตย ์    กลา้แสดงออกและร่วมแสดงความคิดเห็นยอมรับฟังความ 
 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๔๑ 



๔๒ 

 

 
 

คิดเห็นของผูอ้ื่น มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง        มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์   น าความรู้ไป
ใชใ้นชีวิตประจ าวนั มีคุณธรรม  จริยธรรม รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 

สาระการเรียนรู้ / มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด  
สาระที่  ๑  จ านวนและพีชคณิต 
ค ๑.๑      ป.๔/๑  ป.๔/๒   ป.๔/๓   ป.๔/๔   ป.๔/๕    ป.๔/๖   ป.๔/๗   ป.๔/๘   ป.๔/๙   ป.๔/๑o  
              ป.๔/๑๑  ป.๔/๑๒   ป.๔/๑๓   ป.๔/๑๔   ป.๔/๑๕ ป.๔/๑๖ 
สาระที่ ๒  การวัดและเรขาคณิต 
ค ๒.๑      ป.๔/๑  ป.๔/๒   ป.๔/๓       
ค ๒.๒      ป.๔/๑  ป.๔/๒  
สาระที่ ๓  สถิติและความน่าจะเป็น 
ค ๓.๑       ป.๔/๑    
ค ๓.๒       ป.๔/๑  ป.๔/๒ 
รวม   ๓  สาระการเรียนรู้  ๕  มาตรฐาน  ๒๔   ตัวช้ีวัด    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๔๒ 



๔๓ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา คณิตศาสตร์                        รหัสวิชา  ค ๑๕๑๐๑                          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๕                     ภาคเรียนที่   ๑ – ๒                                                เวลา   ๑๖o   ช่ัวโมง                                                          
………………………………………………………………………………………………………………           
                    ผลคูณ ผลหารของเศษส่วนและจ านวนคละ  แสดงวิธีหาค าตอบของโจทยปั์ญหา การบวก การ
ลบ การคูณ การหาร เศษส่วน ๒ ขั้นตอน  หาผลคูณของทศนิยมที่ผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง   
หาผลหารที่ตวัตั้งเป็นจ านวนนบัหรือทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง และตวัหารเป็นจ านวนนบั ผลหารเป็น
ทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง  แสดงวิธีหาค าตอบของโจทยปั์ญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร ทศนิยม 
๒ ขั้นตอน  แสดงวิธีหาค าตอบของโจทยปั์ญหา ร้อยละไม่เกิน ๒ ขั้นตอน  แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาเก่ียวกบัความยาวที่มีการเปลี่ยนหน่วย และเขียนในรูปทศนิยม  แสดงวิธีหาค าตอบของโจทยปั์ญหา 
เก่ียวกบัน ้าหนกัที่มีการเปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยม  แสดงวิธีหาค าตอบของโจทยปั์ญหาเก่ียวกบั
ปริมาตรของทรงส่ีเหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะทรงส่ีเหลี่ยมมุมฉาก   แสดงวิธีหาค าตอบของ
โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหลี่ยมและพ้ืนที่ของรูปส่ีเหลี่ยมดา้นขนานและรูปส่ีเหลี่ยม
ขนมเปียกปูน  สร้างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้ขนานกบัเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่ก  าหนดให้  
จ าแนกรูปส่ีเหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบตัิของรูป  สร้างรูปส่ีเหลี่ยมชนิดต่าง ๆ เมื่อก าหนดความยาวของ
ดา้นและขนาดของมมุหรือเมื่อก าหนดความยาวของเส้นทแยงมุม   ลกัษณะของปริซึม  ใชข้อ้มูลจากกราฟ
เส้นในการหาค าตอบของโจทยปั์ญหา เขียนแผนภูมิแท่งจากขอ้มลูที่เป็นจ านวนนบั  
                   ฝึกทกัษะ/กระบวนการ การอ่าน  การเขียน   การวดั  การคิดค านวณ การแกปั้ญหาและแกโ้จทย์
ปัญหา การสังเกต การอธิบาย การจ าแนก  การน าเสนอ การเปรียบเทียบ การให้เหตุผล การคาดคะเน  การ
ส่ือสารความหมายทางคณิตศาสตร์การเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื่นๆ ความสมเหตุสมผลของค าตอบ
ที่ได ้และการน าประสบการณ์ดา้นความรู้ ความคิดทกัษะกระบวนการที่ไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่างๆและ
ใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์และหลากหลาย 
                   สนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความมุ่งมัน่อดทน มีความรอบคอบ สามารถท างานอยา่งเป็นระบบระเบียบ
มีวินยั  มีความรับผิดชอบ   มีความซ่ือสัตย ์    กลา้แสดงออกและร่วมแสดงความคิดเห็นยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ้ื่น มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง        มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์   น าความรู้ไป
ใชใ้นชีวิตประจ าวนั มีคุณธรรม  จริยธรรม รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
สาระการเรียนรู้ / มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด  
สาระท่ี  ๑  จ านวนและพีชคณิต 
ค ๑.๑      ป.๕/๑  ป.๕/๒   ป.๕/๓   ป.๕/๔   ป.๕/๕    ป.๕/๖   ป.๕/๗   ป.๕/๘   ป.๕/๙    
สาระท่ี ๒  การวัดและเรขาคณิต 
ค ๒.๑      ป.๕/๑  ป.๕/๒   ป.๕/๓   ป.๕/๔    
ค ๒.๒      ป.๕/๑  ป.๕/๒   ป.๕/๓   ป.๕/๔    
สาระท่ี ๓  สถิติและความน่าจะเป็น      ค ๓.๑       ป.๕/๑  ป.๕/๒    
รวม   ๓  สาระการเรียนรู้  ๔  มาตรฐาน  ๑๙   ตัวช้ีวัด   
  

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๔๓ 



๔๔ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา คณิตศาสตร์                             รหัสวิชา  ค ๑๖๑๐๑                      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๖                          ภาคเรียนที่   ๑ – ๒                                            เวลา   ๑๖o   ช่ัวโมง                                                          
…………………………………………………………………………………………………………… 

     เปรียบเทียบ เรียงล าดบัเศษส่วนและจ านวนคละ จากสถานการณ์ต่าง ๆ  เขียนอตัราส่วนแสดง
การเปรียบเทียบปริมาณ ๒ ปริมาณ จากขอ้ความหรือสถานการณ์ โดยที่ปริมาณแต่ละปริมาณเป็นจ านวน
นบั  หาอตัราส่วนที่เท่ากบัอตัราส่วนที่ก  าหนดให้ หา ห.ร.ม.ของจ านวนนบัไม่เกิน ๓ จ านวน  หา ค.ร.น. 
ของจ านวนนบัไม่เกิน ๓ จ านวน  แสดงวิธีหาค าตอบของโจทยปั์ญหาโดยใชค้วามรู้เก่ียวกบั ห.ร.ม. และ 
ค.ร.น.  หาผลลพัธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจ านวนคละแสดงวิธีหาค าตอบของ
โจทยปั์ญหาเศษส่วนและจ านวนคละ ๒ - ๓ ขั้นตอน  หาผลหารของทศนิยมที่ตวัหารและผลหาร เป็น
ทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง  แสดงวิธีหาค าตอบของโจทยปั์ญหา  การบวก การลบ การคูณ  การหารทศนิยม 
๓ ขั้นตอน แสดงวิธีหาค าตอบของโจทยปั์ญหาอตัราส่วน  แสดงวิธีหาค าตอบของโจทยปั์ญหา ร้อยละ ๒ - 
๓ ขั้นตอน  แสดงวิธีคิดและหาค าตอบของปัญหาเก่ียวกบัแบบรูป  แสดงวิธีหาค าตอบของโจทยปั์ญหา
เก่ียวกบัปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ ประกอบดว้ยทรงส่ีเหลี่ยมมุมฉาก  แสดงวิธีหาค าตอบของ
โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปหลายเหลี่ยม  แสดงวิธีหาค าตอบของโจทยปั์ญหา
เก่ียวกบัความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของวงกลม  จ าแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบตัิของรูป  สร้าง
รูปสามเหลี่ยมเมื่อก าหนดความยาวของดา้นและขนาดของมมุ  บอกลกัษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติชนิด
ต่าง ๆ  ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบจากรูปคลี่ และระบุรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ  ใชข้อ้มูล
จากแผนภูมิรูปวงกลมในการหาค าตอบของโจทยปั์ญหา 
                ฝึกทกัษะ/กระบวนการ การอ่าน  การเขียน   การวดั  การคิดค านวณ การแกปั้ญหาและแกโ้จทยปั์ญหา การสังเกต 
การอธิบาย การจ าแนก  การน าเสนอ การเปรียบเทียบ การให้เหตุผล การคาดคะเน  การส่ือสารความหมายทางคณิตศาสตร์
การเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื่นๆ ความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได ้และการน าประสบการณ์ดา้นความรู้ 
ความคิดทกัษะกระบวนการท่ีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่างๆและใชใ้นชีวิตประจ าวนัอย่างสร้างสรรค ์และหลากหลาย 
                สนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความมุ่งมัน่อดทน มีความรอบคอบ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบมีวินัย  มีความ
รับผิดชอบ   มีความซ่ือสัตย ์    กลา้แสดงออกและร่วมแสดงความคิดเห็นยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น มีวิจารณญาณ 
และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง        มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์   น าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั มีคุณธรรม  จริยธรรม 
รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
สาระการเรียนรู้ / มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด  
สาระท่ี  ๑  จ านวนและพีชคณิต 
ค ๑.๑      ป.๖/๑  ป.๖/๒   ป.๖/๓   ป.๖/๔   ป.๖/๕    ป.๖/๖   ป.๖/๗   ป.๖/๘   ป.๖/๙   ป.๖/๑o    
               ป.๖/๑๑   ป.๖/๑๒                      ค ๑.๒      ป.๖/๑            
สาระท่ี ๒  การวัดและเรขาคณิต 
ค ๒.๑      ป.๖/๑  ป.๖/๒   ป.๖/๓                ค ๒.๒      ป.๖/๑  ป.๖/๒   ป.๖/๓   ป.๖/๔    
สาระท่ี ๓  สถิติและความน่าจะเป็น               ค ๓.๑       ป.๖/๑   
รวม   ๓  สาระการเรียนรู้  ๕  มาตรฐาน  ๒๑   ตัวช้ีวัด    

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๔๔ 



๔๕ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  คณิตศาสตร์                   รหัสวิชา  ค ๒๑๑๐๑                               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑              ภาคเรียนที่   ๑          เวลา   ๖๐   ช่ัวโมง                   จ านวน   ๑.๕   หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                            
…………………………………………………………………………………………………………… 

                    ศึกษา ฝึกทกัษะการคิดค านวณ และการจดัการเรียนรู้โดยใชป้ระสบการณ์หรือสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนัที่ใกลต้วันกัเรียน เพื่อให้นกัเรียนไดศ้ึกษาคน้ควา้โดยการปฎิบตัิจริง สรุปรายงาน และฝึก
ทกัษะกระบวนการเก่ียวกบัการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน ผลที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการ สมบตัิการด าเนินการ และการน าไปใช ้เขา้ใจจ านวนตรรกยะและความสัมพนัธ์ของตรรกยะ
และใชส้มบติัของจ านวนตรรกยะ เขา้ใจความหมายของเลขยกก าลงั สมบติัของเลขยกก าลงัที่มีเลขช้ีก าลงั
เป็นจ านวนเต็มบวก มีความรู้ทางเรขาคณิตและเคร่ืองมือ เช่น วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวตัอื่น ๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิต ตลอดจนน าความรู้
เก่ียวกบัการสร้างน้ีไปประยกุตใ์ช้ และเขา้ใจ สามารถ ทางเรขาคณิตในการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์
ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ  ในการแกปั้ญหา คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
              โดยจดัประสบการณ์ กิจกรรม เพื่อฝึกทกัษะการคิด การแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม    รู้จกัใชวิ้ธีการคิดที่หลากหลายในการแกปั้ญหา  ให้เหตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผล
ไดอ้ยา่งเหมาะสม ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ ในการส่ือสาร    การสังเกต การอธิบาย   การ
ส่ือสารความหมายทางคณิตศาสตร์    การน าเสนอไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม     เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ 
ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื่นๆ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  
             เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบ  มีระเบียบวินยั มีความ
รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ  และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง   รู้จกัน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนัอยา่งพอเพียง  
สาระการเรียนรู้ / มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 
สาระที่  ๑  จ านวนและพีชคณิต 
ค ๑.๑       ม.๑/๑    ม.๑/๒ 
สาระที่  ๒  การวัดและเรขาคณิต                      
ค ๒.๒       ม.๑/๑     ม.๑/๒ 
รวม   ๒  สาระการเรียนรู้   ๒  มาตรฐาน   ๔   ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๔๕ 



๔๖ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  คณิตศาสตร์                    รหัสวิชา  ค ๒๑๑๐๒                              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑                    ภาคเรียนที่   ๒          เวลา   ๖๐   ช่ัวโมง             จ านวน   ๑.๕   หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                            
……………………………………………………………………………………………………………                 
                   

                               ศึกษา ฝึกทกัษะการคิดค านวณ และฝึกการแกปั้ญหา เขา้ใจการใช้สมบตัิ ของการเท่ากนัและ
สมบตัิของจ านวน เพื่อวิเคราะห์และแกปั้ญหาโดยใช้สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว มีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบักราฟ และความสัมพนัธ์เชิงเส้น การประยกุตใ์ชอ้ตัราส่วน สัดส่วน และร้อยละ และเขา้ใจและใช้
ความรู้ทางสถิติ ในการน าเสนอ ขอ้มลูและแปลความหมายขอ้มลู รวมทั้งน าสถิติไปใชใ้นชีวิตจริง โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการแกปั้ญหา คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
              โดยจดัประสบการณ์ กิจกรรม เพื่อฝึกทกัษะการคิด การแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม    รู้จกัใชวิ้ธีการคิดที่หลากหลายในการแกปั้ญหา  ให้เหตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผล
ไดอ้ยา่งเหมาะสม ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ ในการส่ือสาร    การสังเกต การอธิบาย   การ
ส่ือสารความหมายทางคณิตศาสตร์    การน าเสนอไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม     เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ 
ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื่นๆ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  
             เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบ  มีระเบียบวินยั มีความ
รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ  และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง   รู้จกัน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนัอยา่งพอเพียง  
สาระการเรียนรู้ / มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 
สาระที่  ๑  จ านวนและพีชคณิต 
ค ๑.๑        ม.๑/๓              
ค ๑.๓        ม.๑/๑    ม.๑/๒    ม.๑/๓ 
สาระที่  ๓  สถิติและความน่าจะเป็น                 
ค ๓.๑         ม.๑/๑                        
รวม    ๒  สาระการเรียนรู้   ๓    มาตรฐาน   ๕   ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๔๖ 



๔๗ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  คณิตศาสตร์                          รหัสวิชา  ค ๒๒๑๐๑                      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒                  ภาคเรียนที่   ๑            เวลา   ๖๐   ช่ัวโมง           จ านวน   ๑.๕   หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                            
…………………………………………………………………………………………………………… 

                 เขา้ใจและใชส้มบติัของเลขยกก าลงัทีม่ีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนเต็มในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง  เขา้ใจจ านวนจริงและความสัมพนัธ์ของจ านวนจริง และใชส้มบตัิของจ านวนจริงใน
การแกปั้ญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง  เขา้ใจหลกัการการด าเนินการของพหุนาม และใชพ้หุนาม
ในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์  ประยกุตใ์ชค้วามรู้เร่ืองพ้ืนที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอกในการแกปั้ญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง  ประยกุต์ใชค้วามรู้เร่ืองปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกในการ
แกปั้ญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง  เขา้ใจและใชค้วามรู้เก่ียวกบัการแปลง 
ทางเรขาคณิตในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง          
             ฝึกทกัษะ /กระบวนการ  การคิดค านวณ การแกปั้ญหา     การสังเกต การอธิบาย   การน าเสนอ กา
เปรียบเทียบ การให้เหตุผล    การส่ือสารความหมายทางคณิตศาสตร์    การเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์
อื่นๆ ความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได ้และการน าประสบการณ์ดา้นความรู้    ความคิด ทกัษะ
กระบวนการที่ไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์และหลากหลาย 
              สนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความมุ่งมัน่อดทน มีความรอบคอบ สามารถท างานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มี
ความรับผิดชอบ   รู้จกัเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่     มีความซ่ือสัตย ์   ร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของ ผูอ้ื่น มีวิจารณญาณ และมคีวามเช่ือมัน่ในตนเอง        มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์น าความรู้ไป
ใชใ้นชีวิตประจ าวนั มีคุณธรรม  จริยธรรม รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
สาระการเรียนรู้ / มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 
สาระที่  ๑  จ านวนและพีชคณิต     
ค  ๑.๑         ม. ๒/๑      ม. ๒/๒ 
ค  ๑.๒        ม. ๒/๑ 
สาระที่  ๒  การวัดและเรขาคณิต       
ค  ๒.๑        ม.  ๒/๑  ม. ๒/๒      
ค  ๒.๒        ม.  ๒/๓    
รวม      ๒  สาระการเรียนรู้   ๔   มาตรฐาน    ๖     ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 
 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๔๗ 



๔๘ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  คณิตศาสตร์                 รหัสวิชา  ค ๒๒๑๐๒                          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒               ภาคเรียนที่   ๒            เวลา   ๖๐   ช่ัวโมง         จ านวน   ๑.๕   หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                            

……………………………………………………………………………………………………… 
                
                  เขา้ใจและใชก้ารแยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์  ใชค้วามรู้
ทางเรขาคณิตและเคร่ืองมือ เช่นวงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรมThe Geometer’s Sketchpad หรือ
โปรแกรมเรขาคณิตพลวตัอื่น ๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิต ตลอดจนน าความรู้เก่ียวกบัการสร้างน้ีไป
ประยกุตใ์ช้ในการแกปั้ญหาในชีวิตจริง  น าความรู้เก่ียวกบัสมบตัิของเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยมไปใชใ้น
การแกปั้ญหาคณิตศาสตร์  เขา้ใจและใชค้วามรู้เก่ียวกบัการแปลงทางเรขาคณิตในการแกปั้ญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง  เขา้ใจและใช้สมบตัิของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากนัทุกประการในการ
แกปั้ญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง  เขา้ใจและใชท้ฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลบัในการ
แกปั้ญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง  เขา้ใจและใชค้วามรู้ทางสถิติในการน าเสนอขอ้มูลและ
วิเคราะห์ขอ้มูลจากแผนภาพจุดแผนภาพตน้ - ใบ ฮิสโทแกรม และค่ากลางของขอ้มูล และแปลความหมาย
ผลลพัธ์ รวมทั้งน าสถิติไปใชใ้นชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
               ฝึกทกัษะ /กระบวนการ  การคิดค านวณ การแกปั้ญหา  การสังเกต การอธิบาย  การน าเสนอ การ
เปรียบเทียบ การให้เหตุผล    การส่ือสารความหมายทางคณิตศาสตร์    การเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์
อื่นๆ ความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได ้และการน าประสบการณ์ดา้นความรู้    ความคิด ทกัษะ
กระบวนการที่ไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์และหลากหลาย 
              สนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน   มีความมุ่งมัน่อดทน     มีความรอบคอบ     สามารถท างานอยา่งเป็นระบบ
ระเบียบ  มีความรับผิดชอบ มีความซ่ือสัตย ์รู้จกัเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่ ร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของ      ผูอ้ื่น มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง   มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์น าความรู้ไป
ใชใ้นชีวิตประจ าวนั มีคุณธรรม  จริยธรรม รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
สาระการเรียนรู้ / มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 
สาระที่  ๑  จ านวนและพีชคณิต     
ค ๑.๑    ม. ๒/๒ 
สาระที่  ๒  การวัดและเรขาคณิต         
ค ๒.๒   ม.  ๒/๑    ม. ๒/๒     ม.  ๒/๓     ม. ๒/๔    ม.  ๒/๕ 
สาระที่ ๓  สถิติและความน่าจะเป็น 
ค ๓.๑   ม. ๒/๑       
รวม    ๓  สาระการเรียนรู้     ๓  มาตรฐาน   ๖     ตัวช้ีวัด 
 
 
 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๔๘ 



๔๙ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  คณิตศาสตร์                              รหัสวิชา  ค ๒๓๑๐๑                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓            ภาคเรียนที่   ๑          เวลา   ๖๐   ช่ัวโมง                จ านวน   ๑.๕   หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                            
………………………………………………………………………………………………………… 
                
                   เขา้ใจและใชก้ารแยกตวัประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสองในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ 
เขา้ใจและใชค้วามรู้เก่ียวกบัฟังก์ชนักาลงัสองในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์   เขา้ใจและใชส้มบตัิของการไม่
เท่ากนัเพื่อวิเคราะห์และแกปั้ญหา โดยใชอ้สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว   ประยกุตใ์ชส้มการก าลงัสองตวั
แปรเดียวในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์  ประยกุตใ์ชร้ะบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปรในการแกปั้ญหา
คณิตศาสตร์  ประยกุตใ์ชค้วามรู้เร่ืองพ้ืนที่ผิวของพีระมิด กรวย   และทรงกลมในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง  ประยกุตใ์ชค้วามรู้เร่ืองปริมาตรของพีระมิด กรวย    และทรงกลมในการแกปั้ญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง    เขา้ใจและใชส้มบตัิของรูปสามเหลี่ยมที่คลา้ยกนัในการแกปั้ญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
              ฝึกทกัษะ /กระบวนการ  การคิดค านวณ การแกปั้ญหา  การสังเกต การอธิบาย      การน าเสนอ การ
เปรียบเทียบ การให้เหตุผล    การส่ือสารความหมายทางคณิตศาสตร์    การเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์
อื่นๆ ความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได ้และการน าประสบการณ์ดา้นความรู้    ความคิด ทกัษะ
กระบวนการที่ไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์และหลากหลาย 
           สนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน    มีความมุ่งมัน่อดทน    มีความรอบคอบ        สามารถท างานอยา่งเป็นระบบ
ระเบียบ  มีความรับผิดชอบ มีจิตใจเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่ ท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีความสุข มีความซ่ือสัตย ์
ร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง   มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์น าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั มีคุณธรรม  จริยธรรม รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจต
คติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
สาระการเรียนรู้ / มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 
สาระที่  ๑  จ านวนและพีชคณิต     
ค ๑.๒       ม. ๓/๑     ม.๓/๒   
ค  ๑.๓      ม.๓/๑      ม. ๓/๒     ม. ๓/๓ 
สาระที่  ๒  การวัดและเรขาคณิต         
ค ๒.๑       ม. ๓/๑    ม. ๓/๒ 
ค  ๒.๒      ม. ๓/๑ 
รวม    ๒  สาระการเรียนรู้  ๔  มาตรฐาน   ๘     ตัวช้ีวัด 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๔๙ 



๕๐ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  คณิตศาสตร์                       รหัสวิชา  ค ๒๓๑๐๒                       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓               ภาคเรียนที่   ๒            เวลา   ๖๐   ช่ัวโมง            จ านวน   ๑.๕   หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                            

……………………………………………………………………………………………………… 
                  
               เขา้ใจและใชค้วามรู้เก่ียวกบัอตัราส่วนตรีโกณมิติในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิต
จริง  เขา้ใจและใชท้ฤษฎีบทเก่ียวกบัวงกลมในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์  เขา้ใจและใชค้วามรู้ทางสถิติใน
การน าเสนอและวิเคราะห์ขอ้มูลจากแผนภาพกลอ่งและแปลความหมายผลลพัธ์รวมทั้งน าสถิติไปใชใ้นชีวิต
จริงโดยใชเ้ทคโนโลยีที่เหมาะสม   เขา้ใจเก่ียวกบัการทดลองสุ่มและน าผลทีไ่ดไ้ปหาความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์   
             ฝึกทกัษะ /กระบวนการ  การคิดค านวณ การแกปั้ญหา  การสังเกต การอธิบาย  การน าเสนอ การ
เปรียบเทียบ การให้เหตุผล    การส่ือสารความหมายทางคณิตศาสตร์   การเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์
อื่นๆ ความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได ้ และการน าประสบการณ์ดา้นความรู้   ความคิด ทกัษะ
กระบวนการที่ไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์ และหลากหลาย 
            สนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน     มีความมุ่งมัน่อดทน    มีความรอบคอบ       สามารถท างานอยา่งเป็นระบบ
ระเบียบ มีความรับผิดชอบมีจิตใจเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่ ท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีความสุข มคีวามซ่ือสัตย ์ร่วม
แสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง  มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์น าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั มีคุณธรรม  จริยธรรม รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจต
คติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
สาระการเรียนรู้ / มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 
สาระที่  ๒  การวัดและเรขาคณิต 
ค ๒.๒       ม.  ๓/๒     ม. ๓/๓ 
สาระที่  ๓  สถิติและความน่าจะเป็น   
ค ๓.๑       ม. ๓/๑  
ค ๓.๒       ม.  ๓/๑   
รวม     ๒  สาระการเรียนรู้   ๓  มาตรฐาน   ๔    ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๕o 



๕๑ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รายวิชา  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑              รหัสวิชา   ค ๒๑๒๐๑                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                             
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑                ภาคเรียนที่   ๑         เวลา   ๒๐   ช่ัวโมง                 จ านวน   o.๕   หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                                                                         
……………………………………………………………………………………………………… 
 
             การประยกุต ์ ๑ รูปเรขาคณิต  จ านวนนบั  ร้อยละในชีวิตประจ าวนั  ปัญหาชวนคิด  จ านวนและ
ตวัเลข  ระบบตวัเลขโรมนั  ระบบตวัเลขฐานต่าง ๆ      การประยกุตเ์ก่ียวกบัจ านวนเต็มและเลขยกก าลงั  
การคิดค านวณ  โจทยปั์ญหา  การสร้างรูปสามเหลี่ยมและส่ีเหลี่ยมดา้นขนานสร้างมุมขนาดต่าง  ๆ    
              ทกัษะ /กระบวนการ  การคิดค านวณ การแกปั้ญหา  การสังเกต การอธิบาย   การน าเสนอ การ
เปรียบเทียบ การให้เหตุผล    การส่ือสารความหมายทางคณิตศาสตร์         การเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบั
ศาสตร์อื่นๆ ความสมเหตุสมผลของค าตอบทีไ่ด ้และการน าประสบการณ์ดา้นความรู้    ความคิด ทกัษะ
กระบวนการที่ไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์และหลากหลาย 
             สนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน    มีความมุ่งมัน่อดทน    มีความรอบคอบ      สามารถท างานอยา่งเป็นระบบ
ระเบียบ  มีความรับผิดชอบมีจิตใจเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่ ท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีความสุข มีความซ่ือสัตย ์
ร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง   มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์น าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั มีคุณธรรม  จริยธรรม รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจต
คติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
ผลการเรียนรู้ 
             ๑.  ใชค้วามรู้ ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แกปั้ญหาต่างๆและตระหนกัถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบที่ได ้
             ๒.  อ่านและเขียนตวัเลขโรมนัได ้
             ๓.  บอกค่าของตวัเลขโดดในตวัเลขฐานต่างๆที่ก  าหนดให้ได ้
             ๔.  เขียนตวัเลขที่ก  าหนดให้เป็นตวัเลขฐานต่างๆได ้
             ๕.  ใชค้วามรู้เก่ียวกบัจ านวนเต็ม  เลขยกก าลงัในการแกปั้ญหาและตระหนกัถึงความสมเหตุสมผล
ของค าตอบทีไ่ด ้
             ๖.  ใชก้ารสร้างพ้ืนฐานสร้างรูปที่ซบัซ้อนขึ้นได ้

 
 
 
 
 
 
 
 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๕๑ 



๕๒ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รายวิชา  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒         รหัสวิชา   ค ๒๑๒๐๒             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                             
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑            ภาคเรียนที่   ๒         เวลา   ๒๐   ช่ัวโมง           จ านวน   o.๕   หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
………………………………………………………………………………………………………… 

 
                  การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล  การให้เหตุผลในชีวิตประจ าวนั        การให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์อยา่งง่าย    พหุนาม  เอกนาม   การบวก  การลบ  การคูณ  และการหารเอกนาม       พหุนาม  
การบวก   การลบพหุนาม  การคูณและการหารพหุนามอยา่งง่าย        การประยกุต ์๒  การประยกุตข์อง
จ านวนพีชคณิต   การประยกุตท์างเรขาคณิตและการวดัปัญหา  ทา้ให้คิด 
                 ทกัษะ /กระบวนการ  การคิดค านวณ การแกปั้ญหา  การสังเกต การอธิบาย   การน าเสนอ การ
เปรียบเทียบ การให้เหตุผล        การส่ือสารความหมายทางคณิตศาสตร์    การเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบั
ศาสตร์อื่นๆ ความสมเหตุสมผลของค าตอบทีไ่ด ้  และการน าประสบการณ์ดา้นความรู้  ความคิด ทกัษะ
กระบวนการที่ไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์และหลากหลาย 
                 สนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความมุ่งมัน่อดทน มีความรอบคอบ    สามารถท างานอยา่งเป็นระบบ
ระเบียบ  มีความรับผิดชอบมีจิตใจเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่ ท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีความสุข มีความซ่ือสัตย ์
ร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง   มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์น าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั มีคุณธรรม  จริยธรรม รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจต
คติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
ผลการเรียนรู้ 
             ๑.  สังเกต สร้างขอ้ความคาดการณ์และให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์อยา่งง่ายได ้
             ๒.  หาผลบวก ผลลบของเอกนามและพหุนามได ้
             ๓.  หาผลคูณ ผลหารของเอกนามและพหุนามอยา่งง่ายได ้
             ๔.  ใชค้วามรู้ ทกัษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์แกปั้ญหาต่างๆไดแ้ละตระหนกัถึงความ 
 สมเหตุสมผลของค าตอบที่ได ้
รวมผลการเรียนรู้    ๔   ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 
 
 
 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๕๒ 



๕๓ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รายวิชา  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓              รหัสวิชา   ค ๒๒๒๐๑              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                             
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒          ภาคเรียนที่   ๑               เวลา   ๒๐   ช่ัวโมง                  จ านวน   o.๕   หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
……………………………………………………………………………………………………… 
             
               จ านวนและตวัเลข ระบบตวัเลขโรมนั  ระบบตวัเลขฐานต่าง ๆ การประยกุตข์องจ านวนเต็มและ
เลขยกก าลงัการใชค้วามรู้เก่ียวกบัจ านวนเต็มในการแกปั้ญหา เลขยกก าลงั     สมบตัิของตวัเลขยกก าลงั    
การคูณและการหารเลขยกก าลงัที่มีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนเต็ม      และการน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาหรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ  การใชเ้ลขยกก าลงัในการเขียนแสดงจ านวนที่มีค่านอ้ยๆหรือมาก ๆ  ในรูปสัญกรณ์
วิทยาศาสตร์ การค านวณเก่ียวกบัจ านวนที่อยูใ่นรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ พหุนามเอกนาม  การบวก การลบ 
การคูณ และการหารเอกนาม พหุนาม การบวก การลบพหุนาม การคูณและการหารพหุนามอยา่งง่าย 
              ทกัษะ/กระบวนการ การคิดค านวณ    การแกปั้ญหา การสังเกต      การอธิบายการน าเสนอการ
เปรียบเทียบการให้เหตุผล การส่ือสารความหมายทางคณิตศาสตร์การเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื่นๆ     
ความสมเหตุสมผลของค าตอบทีไ่ด ้           และการน าประสบการณ์ดา้นความรู้ความคิดทกัษะ
กระบวนการที่ไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์และหลากหลาย 
             สนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน    มีความมุ่งมัน่อดทน      มีความรอบคอบ      สามารถท างานอยา่งเป็นระบบ
ระเบียบ  มีความรับผิดชอบมีจิตใจเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่ ท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีความสุข มีความซ่ือสัตย ์
ร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง   มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์น าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั มีคุณธรรม  จริยธรรม รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจต
คติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
ผลการเรียนรู้ 
              ๑.  คูณและหารจ านวนที่อยูใ่นรูปเลขยกก าลงัที่มีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนเต็มโดยใชบ้ทนิยามและ
สมบตัิของเลขยกก าลงั  น าไปใชแ้กปั้ญหาได ้
             ๒.  ค านวณและใชเ้ลขยกก าลงัในการเขียนแสดงจ านนวนที่มีค่านอ้ยๆหรือมากๆในรูปสัญลกัษณ์
วิทยาศาสตร์และตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบทีไ่ด ้
             ๓.  บวก  ลบ  คูณและหารพหุนามได ้
             ๔.  บวก ลบ คูณและหารเศษส่วนของพหุนามอยา่งง่ายได ้
             ๕.  ใชค้วามรู้เก่ียวกบัอตัราส่วน  สัดส่วน  ร้อยละแกปั้ญหาสถานการณ์ต่างๆและตระหนกัถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบที่ได ้
             ๖.  ใชค้วามรู้เก่ียวกบัการเลื่อนขนาน  การสะทอ้นและหารหมุนในการสร้างสรรค์งานศิลปะ 
รวมผลการเรียนรู้    ๖   ผลการเรียนรู้ 

 

 
  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๕๓ 



๕๔ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รายวิชา  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔               รหัสวิชา   ค ๒๒๒๐๒            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                             
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒       ภาคเรียนที่   ๒                         เวลา   ๒๐   ช่ัวโมง        จ านวน   o.๕   หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
………………………………………………………………………………………………………… 
             
                การแยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสอง        การแยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้
สมบตัิการแจกแจง    การแยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยูใ่นรูป ax๒+ bx + c  เมื่อ  a ,b,c เป็น
ค่าคงที่  และ a ≠ ๐  การแยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยูใ่นรูปก าลงัสองสมบูรณ์   การแยกตวั
ประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยูใ่นรูปผลต่างก าลงัสอง   สมการก าลงัสองตวัแปรเดียว การแกส้มการ
ก าลงัสองตวัแปรเดียวโดยใชก้ารแยกตวัประกอบ  การแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัสมการก าลงัสองตวัแปรเดียว
โดยใชก้ารแยกตวัประกอบ    การประยกุตข์องการแปลงทางเรขาคณิต    การสร้างสรรคง์านศิลปะโดยใช้
การแปลงทางเรขาคณิต  การออกแบบโดยใชก้ารแปลงทางเรขาคณิต 
             ทกัษะ /กระบวนการ  การคิดค านวณ การแกปั้ญหา  การสังเกต การอธิบาย   การน าเสนอ การ
เปรียบเทียบ การให้เหตุผล        การส่ือสารความหมายทางคณิตศาสตร์    การเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบั
ศาสตร์อื่นๆ ความสมเหตุสมผลของค าตอบทีไ่ด ้และการน าประสบการณ์ดา้นความรู้  ความคิด ทกัษะ
กระบวนการที่ไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์และหลากหลาย 
            สนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน    มีความมุ่งมัน่อดทน     มีความรอบคอบ      สามารถท างานอยา่งเป็นระบบ
ระเบียบ  มีความรับผิดชอบมีจิตใจเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่ ท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีความสุข มีความซ่ือสัตย ์
ร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง   มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์น าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั มีคุณธรรม  จริยธรรม รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจต
คติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
ผลการเรียนรู้ที ่
             ๑.  แยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองตวัแปรเดียวที่มีสัมประสิทธ์ิของแต่ละพจน์เป็นจ านวน
เต็มและมีสัมประสิทธ์ิของแต่ละพจน์ในพหุนามตวัประกอบเป็นจ านวนเต็ม 
            ๒.  แกส้มการก าลงัสองตวัแปรเดียวโดยใชก้ารแยกตวัประกอบได ้
            ๓.  แกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัสมการก าลงัสองตวัแปรเดียวโดยการแยกตวัประกอบและตระหนกัถึง
ความสมเหตุสมผลของค าตอบทีไ่ด ้
            ๔.  เขียนสมการแสดงการแปรผนัระหว่างปริมาณสองปริมาณใดๆที่แปรผนัต่อกนัได ้
            ๕.  แกปั้ญหาสถานการณ์ที่ก  าหนดให้โดยใชค้วามรู้เก่ียวกบัการแปรผนัและตระหนกัถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบที่ได ้
รวมผลการเรียนรู้    ๕   ผลการเรียนรู้ 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๕๔ 



๕๕ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รายวิชา  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕            รหัสวิชา   ค ๒๓๒๐๑                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                             
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓         ภาคเรียนที่   ๑           เวลา   ๒๐   ช่ัวโมง                   จ านวน   o.๕   หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
…………………………………………………………………………………………………………         
                   เกณฑท์ี่สอง  การบวก   การลบ  การคูณ  การหารจ านวนจริงอยู่ในรูป √a   เมื่อ a ≥   ๐  
โดยใชส้มบตัิ  √ab     =     √a  √b    เมื่อ a  ≥   ๐  และ  b  ≥   ๐  และ√  ab =   √a 

√     เมื่อ a  ≥   ๐  และ  
b  >  ๐     สมการก าลงัสอง  การแกส้มการก าลงัสองตวัแปรโดยใชสู้ตร   การแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบั
สมการก าลงัสองตวัแปรเดียว ปริมาตรและพ้ืนที่ผิวการหาพ้ืนที่ของพีระมิดกรวย และทรงกลม     การ
แกปั้ญหาหรือสถานการณ์โดยใชค้วามรู้เก่ียวกบัปริมาตรและพ้ืนที่ผิว   เศษส่วนของพหุนาม    การ
บวก  การลบ   การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม       การแกส้มการเศษส่วนของพหุนาม       
การแกปั้ญหาเก่ียวกบัเศษส่วนของพหุนาม 
                ทกัษะ /กระบวนการ  การคิดค านวณ การแกปั้ญหา  การสังเกต การอธิบาย   การน าเสนอ 
การเปรียบเทียบ การให้เหตุผล    การส่ือสารความหมายทางคณิตศาสตร์        การเช่ือมโยงคณิตศาสตร์
กบัศาสตร์อื่นๆ ความสมเหตุสมผลของค าตอบทีไ่ด ้และการน าประสบการณ์ดา้นความรู้  ความคิด 
ทกัษะกระบวนการที่ไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์และ
หลากหลาย 
               สนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน    มีความมุ่งมัน่อดทน    มีความรอบคอบ      สามารถท างานอยา่งเป็น
ระบบระเบียบ  มีความรับผิดชอบมีจิตใจเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่ ท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข มีความ
ซ่ือสัตย ์ ร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมัน่
ในตนเอง   มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์น าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั มีคุณธรรม  จริยธรรม รวมทั้ง
เห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
ผลการเรียนรู้ 
              ๑.  บวก ลบ คูณและหารจ านวนจริงซ่ึงเก่ียวกบักรณฑท์ี่สองที่ก  าหนดให้และแกปั้ญหาได ้
              ๒.  ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได ้
              ๓.  แยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีท าเป็นก าลงัสองสมบูรณ์ได ้
             ๔.  แยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธ์ิแต่ละพจน์เป็นจ านวนเต็ม 
และตวัประกอบที่มีสมัประสิทธ์ิของแต่ละพจน์เป็นจ านวนเต็มโดยวิธีท าเป็นก าลงัสองสมบูรณ์หรือใช้
ทฤษฎีเศษเหลือได ้
             ๕.  แกส้มการก าลงัสองตวัแปรเดียวได ้
             ๖.  แกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัสมการก าลงัสองตวัแปรเดียวได ้
             ๗.  ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได ้
             ๘.  บวก ลบ คูณและหารเศษส่วนของพหุนามที่ก  าหนดให้ได ้     
             ๙.  แกส้มการเศษส่วนของพหุนามได ้       รวมผลการเรียนรู้    ๙   ผลการเรียนรู้ 

 
  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๕๕ 



๕๖ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รายวิชา  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖             รหัสวิชา   ค ๒๓๒๐๒               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                             
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓            ภาคเรียนที่   ๒             เวลา   ๒๐   ช่ัวโมง              จ านวน   o.๕   หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
………………………………………………………………………………………………………… 
              
           พาราโบลา   สมการพาราโบลา  กราฟของพาราโบลาที่อยูใ่นรูป   y  =   ax๒+ bx + c   เมื่อ   a  ≠ ๐     
ระบบสมการ      การแกร้ะบบสมการสองตวัแปรที่มีดีกรีไม่เกินสอง         การแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบั
ระบบสมการสองตวัแปรที่มีดีกรีไม่เกินสอง     การให้เหตุผลทางเรขาคณิต  สมบตัิที่  เก่ียวกบัวงกลม   การ
ให้เหตุผลเก่ียวกบัการสร้างรูปเรขาคณิต 
           ทกัษะ /กระบวนการ  การคิดค านวณ การแกปั้ญหา  การสังเกต การอธิบาย     การน าเสนอ การ
เปรียบเทียบ การให้เหตุผล         การส่ือสารความหมายทางคณิตศาสตร์    การเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบั
ศาสตร์อื่นๆ ความสมเหตุสมผลของค าตอบทีไ่ด ้และการน าประสบการณ์ดา้นความรู้     ความคิด ทกัษะ
กระบวนการที่ไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์และหลากหลาย 
            สนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความมุ่งมัน่อดทน มคีวามรอบคอบ สามารถท างานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มี
ความรับผิดชอบมีจิตใจเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่    ท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีความสุข     มีความซ่ือสัตย ์ร่วมแสดง
ความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ืน่ มีวิจารณญาณ และมคีวามเช่ือมัน่ในตนเอง   มคีวามคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั มีคุณธรรม  จริยธรรม รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดี
ต่อคณิตศาสตร์ 
ผลการเรียนรู้ 
              ๑.  เขียนกราฟพาราโบลาที่ก  าหนดให้ได ้
             ๒.  บอกลกัษณะของกราฟพาราโบลาทีก่  าหนดให้ได ้
             ๓. ใชส้มบตัิเก่ียวกบัรูปสามเหลี่ยมและรูปส่ีเหลี่ยมในการให้เหตุผลได ้
             ๔. สร้างและให้เหตุผลเก่ียวกบัการสร้างที่ก  าหนดให้ได ้
             ๕.  แกร้ะบบสมการสองตวัแปรที่สมการมีดีกรีไม่เกินสองที่ก  าหนดให้ได ้
             ๖.  แกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัระบบสมการสองตวัแปรที่มีดีกรีไม่เกินสองที่ก  าหนดให้ได ้
             ๗. ใชส้มบตัิเก่ียวกบัวงกลมในการให้เหตุผลและแกปั้ญหาที่ก  าหนดให้ได ้
รวมผลการเรียนรู้    ๗   ผลการเรียนรู้ 

 

 

 
 
 
 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๕๖ 



๕๗ 
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 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๕๗ 



๕๘ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รหัสวิชา  ว ๑๑๑๐๑   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                   
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๑                     ภาคเรียนที่  ๑ – ๒                                                 เวลา   ๘๐   ช่ัวโมง                                  
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             รวบรวมขอ้มูล ระบุช่ือพืชและสัตวท์ี่อาศยัอยูบ่ริเวณต่างๆ ในทอ้งถิ่น บอกสภาพแวดลอ้มที่
เหมาะสมกบัการด ารงชีวิตของสัตว ์ระบุช่ือบรรยายลกัษณะและบอกหนา้ที่ของส่วนต่างๆของร่างกาย
มนุษย ์สัตว ์และพืช  รวบรวมขอ้มูลและบรรยายการท าหนา้ที่ร่วมกนัของส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษยใ์น
การท ากิจกรรม  ตระหนกัถึงความส าคญัของส่วนต่างๆ ของร่างกายตนเองและดูแลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ปลอดภยั รักษาความสะอาดอยูเ่สมอ สังเกต อธิบาย สมบตัิของวสัดุที่ใชท้ าวตัถุโดยใชห้ลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์สังเกต ระบุชนิดและจดักลุ่มของวสัดุ บรรยายการเกิดและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงจาก
หลกัฐานเชิงประจกัษ ์รวบรวมขอ้มูลและระบุดาวที่ปรากฏบนทอ้งฟ้าในเวลากลางวนัและกลางคนื อธิบาย
สาเหตุที่มองไม่เห็นดาวในเวลากลางวนัจากหลกัฐานเชิงประจกัษ ์สังเกตลกัษณะเฉพาะตวัและอธิบาย
ลกัษณะภายนอกของหิน 
 เปรียบเทียบ แกปั้ญหาอยา่งง่ายโดยใชก้ารลองผิดลองถูก แสดงล าดบัขั้นตอนการท างานหรือ
แกปั้ญหาอยา่งง่ายโดยใชภ้าพ สัญลกัษณ์ หรือขอ้ความ  เขียนโปรแกรมอยา่งง่ายโดยใชซ้อฟแวร์หรือส่ือ 
ใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องตน้ในการสร้าง จดัเก็บ เรียกใชข้อ้มูลตามวตัถุประสงคใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
อยา่งปลอดภยั เหมาะสม ปฏิบติัตามขอ้ตกลงในการใชค้อมพิวเตอร์ร่วมกนัและดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องตน้  

เพื่อให้เกิดความรู้ความคิด ความเขา้ใจและจิตวิทยาศาสตร์   ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถ
ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ การท างาน การแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทนัและน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์
อยา่งมีคุณธรรมต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม 
สาระการเรียนรู้ / มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ว ๑.๑       ป. ๑/๑    ป. ๑/๒   
ว ๑.๒        ป. ๑/๑    ป. ๑/๒ 
สาระที่ ๒  วิทยาศาสตร์กายภาพ   
ว  ๒.๑       ป. ๑/๑    ป. ๑/๒                  ว  ๒.๓    ป. ๑/๑ 
สาระที่ ๓  วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ  
ว  ๓.๑      ป. ๑/๑    ป. ๑/๒                   ว  ๓.๒    ป. ๑/๑ 
สาระที่ ๔  เทคโนโลย ี   
ว  ๔.๒    ป. ๑/๑  ป. ๑/๒  ป. ๑/๓   ป. ๑/๔  ป. ๑/๕      
รวม  ๔  สาระการเรียนรู้   ๗  มาตรฐาน   ๑๕   ตัวช้ีวัด 

 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๕๘ 



๕๙ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
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        พืชตอ้งการ  แสง   และน ้าเพ่ือการเจริญเติบโต ความจ าเป็นที่พืชตอ้งไดรั้บน ้าและแสงเพ่ือ
การเจริญเติบโต โดยดูแลพืชให้ไดรั้บส่ิงดงักล่าวอยา่งเหมะสม วฎัจกัรชีวิตของพืชดอก  ลกัษณะของ
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิต  สมบติัการดูดซบัน ้าของวสัดุ และการน าสมบติัการดูดซบัน ้าของวสัดุไป
ประยกุตใ์ช้ในการท าวตัถุในชีวิตประจ าวนั   สมบตัิที่สังเกตไดข้องวสัดุที่เกิดจากการน าวสัดุมาผสมกนั 
สมบตัิที่สังเกตไดข้องวสัดุ เพื่อน ามาท าเป็นวตัถใุนการใชง้านตามวตัถุประสงค ์และการน าวสัดุที่ใชแ้ลว้
กลบัมาใชใ้หม่   ประโยชน์ของการน าวสัดุที่ใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่  การเคลื่อนที่ของแสงจากแหลง่ก าเนิด
แสง และการมองเห็นวตัถุ  คุณค่าของความรู้ของการสองเห็น และแนวทางการป้องกนัอนัตรายจากการ
มองเห็นวตัถุที่อยูใ่นบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม ส่วนประกอบของดิน และจ าแนกชนิดของดิน โดย
ใชล้กัษณะเน้ือดินและการจบัตวัเป็นเกณฑ ์การใชป้ระโยชน์จากดิน  ขั้นตอนการท างานหรือการแกปั้ญหา
อยา่งง่ายโดยใชภ้าพ สัญลกัษณ์ หรือขอ้ความ  เขียนโปรมแกรมอยา่งง่าย โดยใชซ้อฟตแ์วร์ หรือส่ือและ
ตรวจหาขอ้ผิดพลาดของโปรแกรม  เทคโนโลยีการสร้าง จดัหมวดหมู่ คน้หา จดัเก็บ เรียกใชข้อ้มูลตาม
วตัถุประสงค ์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งปลอดภยั ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงในการใชค้อมพิวเตอร์ร่วมกนั 
ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องตน้ ใชง้านอยา่งเหมาะสม                   
               ศึกษา  วิเคราะห์   สังเกต  ส ารวจ   ระบุ   จ าแนก  เปรียบเทียบ  อธิบาย  ทดลองใช ้การสร้าอง
แบบจ าลอง  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้   วิธีส ารวจตรวจสอบ การคาดการณ์ส่ิงที่
พบจากการการส ารวจ   การสร้างค าถาม  ตั้งค าถามเก่ียวกบัเร่ืองที่ก  าหนดให้และเร่ืองที่สนใจ  การแสดง
ความคิดเห็น  การเลือกอุปกรณ์ทีถู่กตอ้งเหมาะสมในการส ารวจ  การบนัทึกขอ้มูล  
              เพื่อให้เกิดความรู้     ความคิด  ความเขา้ใจ   ความตระหนกั     เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั มีความสนใจใฝ่รู้ ความมุ่งมัน่อดทน  รอบคอบ  ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย ์
ประหยดั การร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ที่เหมาะสม 
สาระการเรียนรู้ / มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ       ว ๑.๒      ป. ๒/๑  ป.  ๒/๒  ป. ๒/๓         ว ๑.๓     ป. ๒/๑ 
สาระที่ ๒  วิทยาศาสตร์กายภาพ    ว ๒.๑      ป. ๒/๑  ป.  ๒/๒  ป. ๒/๓  ป. ๒/๔         
                                                        ว ๒.๓     ป. ๒/๑  ป. ๒/๒ 
สาระที่ ๓  วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ   ว ๓.๒    ป. ๒/๑  ป. ๒/๒ 
สาระที่ ๔  เทคโนโลยี                       ว ๔.๒  ป. ๒/๑   ป. ๒/๒     ป. ๒/๓ ป. ๒/๔   
รวม    ๔  สาระการเรียนรู้   ๖  มาตรฐาน  ๑๖  ตัวช้ีวัด 

 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๕๙ 



๖๐ 
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รายวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รหัสวิชา  ว ๑๓๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                         
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๓                  ภาคเรียนที่  ๑ – ๒                                               เวลา   ๘๐   ช่ัวโมง                                    
…………………………………………………………………………………………………………… 
               ส่ิงที่จ  าเป็นต่อการด ารงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษยแ์ละสัตว ์ ประโยชน์ของอาหาร น ้า และ
อากาศโดยการดูแลตนเองและสัตวใ์ห้ไดร้ับส่ิงเหล่าน้ีอยา่งเหมาะสม  วฎัจกัรชีวิตของสัตว ์คุณค่าของชีวิตสัตว ์
โดยไม่ท าให้วฎัจกัรชีวิตของสัตวเ์ปลี่ยนแปลง วตัถปุระกอบขึ้นจากช้ินส่วนยอ่ยๆ ซ่ึงสามารถแยกจากกนัไดแ้ละ
ประกอบกนัเป็นวตัถุช้ินใหม่ได ้ อธิบายการเปลี่ยนแปลงวสัดเุม่ือท าให้ร้อนขึ้นหรือเยน็ลง ผลของแรงที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวตัถุ แรงสัมผสัและแรงไม่สัมผสัที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวตัถุ จ  าแนกวตัถุโดยใช้
การดึงดูดกบัแม่เหลก็เป็นเกณฑ ์ ระบุขั้วแม่เหล็กและพยากรณ์ผลทีเ่กิดขึ้นระหว่างขั้วแม่เหล็กเม่ือน ามาเขา้ใกลก้นั  
การเปลีย่นพลงังานหน่ึงไปเป็นอีกพลงังานหน่ึง การท างานของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าและระบุแหลง่พลงังานในการ
ผลิตไฟฟ้า ประโยชน์และโทษของไฟฟ้า โยน าเสนอวิธีการใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดัและปลอดภยั  เส้นทางการขึ้น
และตกของดวงอาทิตย ์ สาเหตุของการเกิดปรากฎการณ์ขึ้นและตกของดวงอาทิตย ์การเกิดกลางวนักลางคืน และ
การก าหนดทิศโดยใชแ้บบจ าลอง  ความส าคญัของดวงอาทิตย ์ประโยชน์ของดวงอาทิตยต่์อส่ิงมีชีวิต 
ส่วนประกอบของอากาศ ความส าคญัของอากาศและผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อส่ิงมีชีวิต  ความส าคญั
ของอากาศ  โยน าเสนอแนวทางการปฏิบตัิตนในการลดการเกิดมลพิษทางอากาศ การเกิดลม  ประโยชน์และโทษ
ของลม แสดงอลักอริทึมในการท างานหรือแกปั้ญหาอยา่งง่ายโดยใช้ภาพ สัญลกัษณ์ หรือขอ้ความ  เขียน
โปรแกรมอยา่งง่าย โดยใชซ้อฟตแ์วร์หรือส่ือและตรวจหาขอ้ผิดพลาดของโปรแกรม ใชอ้ินเตอร์เน็ตคน้หาความรู้  
รวบรวม ประมวลและน าเสนอขอ้มูลโดยใชซ้อฟตแ์วร์ตามวตัถุประสงค ์ ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งปลอดภยั 
ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงในการใชอ้ินเตอร์เน็ต 
                ศึกษา วิเคราะห์  ส ารวจ ทดลองและอธิบาย  ระบุ ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์    การสืบเสาะหา
ความรู้  วิธีส ารวจตรวจสอบ การคาดการณ์ส่ิงทีพ่บจากการการส ารวจ   จ  าแนก  เปรียบเทียบ   การสร้างค าถาม 
น าเสนอ    ตั้งค าถามเก่ียวกบัเร่ืองทีก่  าหนดให้และเร่ืองที่สนใจ  การแสดงความคิดเห็น   การเลือกอุปกรณ์ที่
ถูกตอ้งเหมาะสมในการส ารวจ  การบนัทึกขอ้มูล 
              เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด  ความเขา้ใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนั มี
ความสนใจใฝ่รู้ ความมุ่งมัน่อดทน  รอบคอบ  ความรับผิดชอบ   ความซ่ือสัตย ์ประหยดั   การร่วมแสดงความ
คิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
สาระการเรียนรู้ / มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   ว ๑.๒      ป.๓/๑  ป. ๓/๒  ป. ๓/๓  ป. ๓/๔ 
สาระที่ ๒    วิทยาศาสตร์กายภาพ   ว ๒.๑   ป. ๓/๑  ป. ๓/๒   ว ๒.๒   ป. ๓/๑  ป. ๓/๒  ป. ๓/๓  ป. ๓/๔     
                                                 ว ๒.๓    ป. ๓/๑  ป. ๓/๒  ป. ๓/๓ 
สาระที่ ๓  วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ   ว ๓.๑  ป.๓/๑   ป. ๓/๒   ป. ๓/๓ 
                                                    ว ๓.๒  ป. ๓/๑    ป. ๓/๒     ป. ๓/๓    ป. ๓/๔ 
สาระที่ ๔  เทคโนโลยี     ว ๔.๒        ป. ๓/๑  ป. ๓/๒   ป. ๓/๑  ป.๓/๔  ป. ๓/๕      
รวม      ๔  สาระการเรียนรู้    ๗  มาตรฐาน   ๒๕  ตัวช้ีวัด  

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๖o 



๖๑ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รหัสวิชา  ว ๑๔๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                         
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๔               ภาคเรียนที่  ๑ – ๒                                             เวลา   ๑๒๐   ช่ัวโมง                              
…………………………………………………………………………………………………………… 

                รวบรวมขอ้มูล บรรยายหนา้ที่ของราก ล าตน้ ใบ และดอกของพืชดอก จ าแนกส่ิงมีชีวิตโดยใชค้วาม
เหมือนและความแตกต่างของลกัษณะของส่ิงมีชีวิตออกเป็นกลุ่มสัตวแ์ละกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว ์จ  าแนกพืช
ออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอกโดยใชก้ารมีดอกเป็นเกณฑ ์จ าแนกสัตวอ์อกเป็นสัตวมี์กระดูกสันหลงัและสัตว์
ไม่มีกระดูกสันหลงัโดยใชก้ารมีกระดกูสันหลงัเป็นเกณฑ ์ ลกัษณะเฉพาะที่สังเกตไดข้องสัตวมี์กระดกูสนัหลงัใน
กลุ่มปลากลุ่มสัตวส์ะเทินน ้าสะเทินบก กลุ่มสัตวเ์ลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตวเ์ลี้ยงลูกดว้ยน ้านมและ
ยกตวัอยา่งส่ิงมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม ทดลอง ระบุ และเปรียบเทียบสมบติัทางกายภาพดา้นความแข็ง สภาพยืดหยุน่ 
การน าความร้อน และการน าไฟฟ้าของวสัดุโดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์น าสมบตัิของวสัดุไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั
ผ่านกระบวนการออกแบบช้ินงาน แลกเปลี่ยนความคิดกบัผูอ้ื่นโดยการอภิปรายเก่ียวกบัสมบตัิทางกายภาพของ
วสัดุอยา่งมีเหตุผลจากการทดลอง เปรียบเทียบสมบติัของสารทั้ง 3 สถานะ จากขอ้มูลที่ไดจ้ากการสงัเกตมวล การ
ตอ้งการทีอ่ยูรู่ปร่างและปริมาตรของสสาร ใชเ้คร่ืองมือเพื่อวดัมวลและปริมาตรของสสารทั้ง 3 สถานะ ระบุผล
ของแรงโนม้ถ่วงที่มีต่อวตัถุ ใชเ้คร่ืองชัง่สปริงในการวดัน ้าหนกัของวตัถุ บรรยายมวลของวตัถทุี่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวตัถุจ  าแนกวตัถุเป็นตวักลางโปร่งใส ตวักลางโปร่งแสงและวตัถุทึบแสงจากลกัษณะ
การมองเห็นส่ิงต่าง ๆ ผ่านวตัถุนั้นเป็นเกณฑ ์ อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงจนัทร์ โดยใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ ์สร้างแบบจ าลองที่อธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจนัทร์และ
พยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวงจนัทร์ สร้างแบบจ าลองแสดงองคป์ระกอบของระบบสุริยะและอธิบายเปรียบเทียบ
คาบการโคจรของดาวเคราะห์ต่าง ๆ จากแบบจ าลอง 
                   โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์  โดยการสืบเสาะหาความรู้  การสังเกต  การส ารวจ  การจ าแนก  การ
คาดการณ์ผลลพัธ์จากปัญหาอยา่งง่าย  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัผูอ้ื่นโดยการอภิปราย  การเปรียบเทยีบ การใช้
เหตุผลเชิงตรรกะในการแกปั้ญหา ใชอ้ินเตอร์เน็ตคน้หาความรู้ ออกแบบและเขียนโปรแกรมอยา่งง่าย โดยใช้
ซอฟตแ์วร์หรือส่ือตรวจหาขอ้มูลผิดพลาด  แกไ้ข  รวบรวมน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศ  ประเมินความน่าเช่ือถือของ
ขอ้มูลโดยใชซ้อฟตแ์วร์ที่หลากหลาย   
                เพื่อให้เกิดความรู้     ความคิด     ความเขา้ใจ      เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวนั มีความสนใจใฝ่รู้ ความมุ่งมัน่อดทน  รอบคอบ  ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย ์ประหยดั การร่วม
แสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ืน่ 

สาระการเรียนรู้ / มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ว ๑.๒  ป. ๔/๑    ว ๑.๓   ป. ๔/๑  ป. ๔/๒  ป. ๔/๓  ป. ๔/๔ 
สาระที่ ๒  วิทยาศาสตร์กายภาพ  ว ๒.๑     ป. ๔/๑    ป. ๔/๒     ป.๔/๓  ป. ๔/๔  
ว ๒.๒       ป. ๔/๑   ป.๔/๒   ป. ๔/๓           ว ๒.๓        ป. ๔/๑ 
สาระที่  ๓  วิทยาศาสตร์โลก  และอวกาศ     ว ๓.๑        ป. ๔/๑    ป. ๔/๒     ป.๔/๓  
สาระที่  ๔  เทคโนโลยี    ว  ๔.๒       ป. ๔/๑   ป.๔/๒  ป. ๔/๓  ป. ๔/๔  ป. ๔/๕   
รวม   ๔   สาระการเรียนรู้  ๗   มาตรฐาน   ๒๑  ตัวช้ีวัด 
  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
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๖๒ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รหัสวิชา  ว ๑๕๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                         
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๕                     ภาคเรียนที่  ๑ – ๒                                             เวลา   ๑๒๐   ช่ัวโมง                              
…………………………………………………………………………………………………………… 

       รวบรวมขอ้มูลบรรยายโครงสร้างและลกัษณะของสิงมีชีวิตที่เหมาะสมกบัการด ารงชีวิต  
ซ่ึงเป็นผลมาจากการปรับตวัของส่ิงมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู ่  ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกบั
ส่ิงมีชีวิตและ ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงไม่มีมีชีวิตเพ่ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตเขียนโซ่
อาหารและระบุบทบาทหนา้ที่ของส่ิงมีชีวิตที่เป็นผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคใน โซ่อาหารตระหนกัในคุณค่าของ
ส่ิงแวดลอ้มทีมีต่อการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตโดยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มอธิบายลกัษณะ
ทางพนัธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว ์และมนุษยแ์สดงความอยากรู้อยากเห็นโดย
การถามค าถามเก่ียวกบัลกัษณะที่คลา้ยคลึงกนัของตนเองกบัพ่อแม่อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสาร 
เมื่อท าให้สสารร้อนขึ้นหรือเยน็ลงโดยใช้หลกัฐานเชิงประจกัษอ์ธิบายการละลายของสารในน ้า  โดยใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษวิ์เคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยใช้หลกัฐาน
เชิงประจกัษ์วิเคราะห์และระบุการเปลี่ยนแปลงที่ผนักลบัไดแ้ละการเปลี่ยนแปลงที่ผนักลบัไมไ่ดอ้ธิบาย
วิธีการหาแรงลพัธ์ของแรงหลายแรง ในแนวเดียวกนัที่กระท าต่อวตัถุในกรณีที่วตัถอุยูน่ิ่งตามหลกัฐานเชิง
ประจกัษเ์ขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระท าต่อวตัถุที่อยูใ่นแนวเดียวกนัและแรงลพัธ์ที่กระท าต่อวตัถุใช้
เคร่ืองชัง่สปริงในการวดัแรงที่กระท าต่อวตัถุระบุผลของแรงเสียดทานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ของวตัถุจากหลกัฐานเชิงประจกัษเ์ขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงที่อยูใ่นแนว
เดียวกนัที่กระท าต่อวตัถุ อธิบายการไดยิ้นเสียงผ่านตวักลางจากหลกัฐานเชิงประจกัษ ์      ระบุตวั
แปร ทดลอง และอธิบายลกัษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต ่าออกแบบการทดลองและอธิบายลกัษณะ
และการเกิดเสียงดงั เสียงค่อยวดัระดบัเสียงโดยใชเ้คร่ืองมือวดัระดบัเสียงตระหนกัในคุณค่าของความรู้
เร่ืองระดบัเสียงโดยเสนอแนะแนวทางในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียงเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของดาวเคราะห์และดาวฤกษจ์ากแบบจ าลองใชแ้ผนที่ดาวระบุต าแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของ
กลุ่มดาวฤกษบ์นทอ้งฟ้าและอธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษบ์นทอ้งฟ้าในรอบปี
เปรียบเทียบปริมาณน ้าในแต่ละแหล่งและระบุปริมาณน ้าที่มนุษยส์ามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดจ้ากขอ้มูล
ที่รวบรวมไดต้ระหนกัถึงคุณค่าของน ้าโดยน าเสนอแนวทางการใชน้ ้าอยา่งประหยดัและการอนุรักษน์ ้า
สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการหมุนเวียนของน ้าในวฏัจกัรน ้าเปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ หมอก 
น ้าคา้ง และน ้าคา้งแข็ง จากแบบจ าลองเปรียบเทียบกระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ จากขอ้มูลที่
รวบรวมไดใ้ช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแกปั้ญหา การอธิบาย การท างาน การคาดการณ์ผลลพัธ์ จากปัญหา
อยา่งง่ายออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใชเ้หตุผลเชิงตรรกะอยา่งง่าย ตรวจหาขอ้ผิดพลาดและ
แกไ้ขใชอ้ินเทอร์เน็ตหาขอ้มูล ติดต่อส่ือสารและท างานร่วมกนั ประเมินความน่าเช่ือถือของขอ้มลู
รวบรวม ประเมินน าเสนอขอ้มูลและสารสนเทศตามวตัถุประสงคโ์ดยใช้ซอฟตแ์วร์หรือบริการบน
อินเทอร์เน็ตที่หลากหลายเพื่อแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งปลอดภยัมี 
 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๖๒ 



๖๓ 

 

 
 

มารยาทเขา้ใจสิทธิและหนา้ที่ของตน เคารพในสิทธิของผูอ้ื่นแจง้ผูเ้ก่ียงขอ้งเมื่อพบขอ้มูลหรือ
บุคคลที่ไม่เหมาะสม 
                โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้การสังเกต  การบรรยาย การอธิบาย การวิเคราะห์ การ
เปรียบเทียบ  การเขียน การระบุ การใชเ้หตุผลเชิงตรรกะในการแกปั้ญหา การท างาน การคาดการณ์
ผลลพัธ์ การออกแบบและการเขียนโปรแกรม การตรวจหาขอ้ผิดพลาดและการแกไ้ข การใชอ้ินเทอร์เน็ต
หาขอ้มูลติดตอ่ส่ือสารและท างานร่วมกนั ใชซ้อฟตแ์วร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลายอยา่ง
ปลอดภยั 
                 เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนั มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมอนัพึงประสงค ์เขา้ใจสิทธิและหนา้ที่ของตนเอง เคารพในสิทธิของผูอ้ื่นแจง้ขอ้มูล
ผูเ้ก่ียวขอ้งเมื่อพบขอ้มูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม 
สาระการเรียนรู้ / มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ว ๑.๑        ป. ๕/๑  ป. ๕/๒  ป. ๕/๓  ป. ๕/๔   
ว ๑.๓        ป. ๕/๑  ป. ๕/๒ 
สาระที่ ๒  วิทยาศาสตร์กายภาพ   
ว ๒.๑        ป. ๕/๑  ป. ๕/๒   ป. ๕/๓  ป. ๕/๔           
ว ๒.๒       ป. ๕/๑  ป. ๕/๒  ป. ๕/๓  ป. ๕/๔     ป. ๕/๕   
ว ๒.๓       ป. ๕/๑  ป. ๕/๒    ป. ๕/๓   ป. ๕/๔   ป. ๕/๕ 
สาระที่ ๓  วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ                         
 ว ๓.๑       ป. ๕/๑  ป. ๕/๒   
ว ๓.๒      ป. ๕/๑  ป. ๕/๒  ป. ๕/๓  ป. ๕/๔     ป. ๕/๕ 
สาระที่ ๔  เทคโนโลยี    
ว ๔.๒     ป. ๕/๑  ป. ๕/๒  ป.๕/๓  ป. ๕/๔  ป. ๕/๕ 
รวม  ๔  สาระการเรียนรู้   ๘   มาตรฐาน  ๓๒  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๖๓ 



๖๔ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รหัสวิชา  ว ๑๖๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                         
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๖                          ภาคเรียนที่  ๑ – ๒                                        เวลา   ๑๒๐   ช่ัวโมง                              
………………………………………………………………………………………………………… 

                     ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภท     จากอาหารที่ตนเอง
รับประทานบอกแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารให้ไดส้ารอาหารครบถว้น      ในสัดส่วนที่
เหมาะสมกบัเพศและวยั        รวมทั้งความปลอดภยัต่อสุขภาพตระหนกัถึงความส าคญัของสารอาหาร  
โดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถว้นในสัดส่วนที่เหมาะสมกบัเพศและวยั รวมทั้ง
ปลอดภยัต่อสุขภาพสร้างแบบจ าลองระบบยอ่ยอาหาร     และบรรยายหนา้ที่ของอวยัวะในระบบย่อยอาหาร 
รวมทั้งอธิบายการยอ่ยอาหารและการดูดซึมสารอาหารตระหนกัถึงความส าคญัของระบบยอ่ยอาหาร โดย
การบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวยัวะในระบบยอ่ยอาหารให้ท างานเป็นปกติ  อธิบายและเปรียบเทียบ
การแยกสารผสมโดยการหยิบออก การร่อน   การใชแ้ม่เหล็กดึงดูด การรินออก การกรอง และการ
ตกตะกอน   โดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์     รวมทั้งระบุวิธีแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัเก่ียวกบัการแยกสาร
อธิบายการเกิดและผลของแรงไฟฟ้าซ่ึงเกิดจากวตัถุที่ผ่านการขดัถู โดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์ระบุ
ส่วนประกอบและบรรยายหนา้ที่ของแต่ละส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอยา่งง่ายจากหลกัฐานเชิงประจกัษ์
เขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่ายออกแบบการทดลองและทดลองดว้ยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบาย
วิธีการและผลของการต่อเซลลไ์ฟฟ้าแบบอนุกรมตระหนกัถึงประโยชน์ของความรู้ของการต่อเซลลไ์ฟฟ้า
แบบอนุกรมโดยบอกประโยชน์และการประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัออกแบบการทดลองและทดลองดว้ย
วิธีที่เหมาะสมในการอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานตระหนกัถึงประโยชน์ของ
ความรู้ของการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน โดยบอกประโยชน์ ขอ้จ ากดั และการ
ประยกุตใ์ชอ้ธิบายการเกิดเงามืดเงามวัจากหลกัฐานเชิงประจกัษเ์ขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิด
เงามืดเงามวั สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการเกิด และเปรียบเทียบปรากฏการณ์สุริยปุราคาและจนัทรุปราคา
อธิบายพฒันาการของเทคโนโลยีอวกาศ และยกตวัอยา่งการน าเทคโนโลยีอวกาศมาใชป้ระโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวนั  เปรียบเทียบการเกิดหินอคันี หินตะกอน และหินแปร และอธิบายวฏัจกัรหินจาก
แบบจ าลองบรรยายและยกตวัอยา่งการใชป้ระโยชน์ของหินและแร่ในชีวิตประจ าวนัจากขอ้มูลที่รวบรวม
ได ้  สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการเกิดซากดึกด าบรรพแ์ละคาดคะเนสภาพแวดลอ้มในอดีตของซากดึกด า
บรรพเ์ปรียบเทียบการเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม รวมทั้งอธิบายผลที่มีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มจาก
แบบจ าลองอธิบายผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทยจากขอ้มูลที่รวบรวมไดบ้รรยายลกัษณะและ
ผลกระทบของน ้าท่วมการกดัเซาะชายฝ่ัง ดินถลม่ แผ่นดินไหว สึนามิตระหนกัถึงผลกระทบของภยั
ธรรมชาติและธรณีพิบตัิภยั โดยน าเสนอแนวทางในการเฝ้าระวงัและปฏิบตัิตนให้ปลอดภยัจากภยั
ธรรมชาติและธรณีพิบติัภยัที่อาจเกิดในทอ้งถิ่น สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก 
และผลของปรากฏการณ์เรือนกระจกต่อส่ิงมีชีวิตตระหนกัถึงผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจก โดย
น าเสนอแนวทางการปฏิบติัตนเพ่ือลดกิจกรรมทีก่่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๖๔ 



๖๕ 

 

 
                  

                  โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การอธิบาย การอภิปราย การเปรียบเทียบ การสร้าง
แบบจ าลอง  การเขียนแผนภาพ ออกแบบการทดลอง  การใชเ้หตุผลเชิงตรรกะ การออกแบบและเขียน
โปรแกรมอยา่งง่าย ใชอ้ินเทอร์เน็ตในการคน้หาขอ้มูล ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท างานร่วมกนัอยา่ง
ปลอดภยั 
                  เห็นคุณค่า มีจิตวิทยาศาสตร์ ในการแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนั ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งปลอดภยั ตระหนกัถึงการน าความรู้ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์กบัมนุษยแ์ละ
ส่ิงแวดลอ้ม 
สาระการเรียนรู้ / มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ว ๑.๒        ป. ๖/๑  ป. ๖/๒  ป. ๖/๓  ป. ๖/๔    ป. ๖/๕ 
สาระที่ ๒  วิทยาศาสตร์กายภาพ          
ว ๒.๑       ป. ๖/๑   
ว ๒.๒      ป. ๖/๑   
ว ๒.๓      ป. ๖/๑  ป. ๖/๒  ป. ๖/๓   ป. ๖/๔   ป. ๖/๕    ป. ๖/๖    ป. ๖/๗    ป. ๖/๘ 
สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ            
ว ๓.๑      ป. ๖/๑  ป. ๖/๒   
ว ๓.๒     ป. ๖/๑  ป. ๖/๒  ป. ๖/๓   ป. ๖/๔   ป. ๖/๕   ป. ๖/๖   ป. ๖/๗   ป. ๖/๘    ป. ๖/๙ 
สาระที่ ๔ เทคโนโลย ี
ว ๔.๒     ป. ๖/๑    ป. ๖.๒   ป. ๖/๓   ป. ๖/๔   
รวม  ๔  สาระการเรียนรู้   ๘   มาตรฐาน  ๓o  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๖๕ 



๖๖ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รหัสวิชา  ว ๒๑๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                                        
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑                   ภาคเรียนที่  ๑          เวลา   ๖๐   ช่ัวโมง             จ านวน  ๑.๕   หน่วยกิต                                                                                                                
………………………………………………………………………………………………………… 

                ส่วนประกอบที่ส าคญัของเซลลพ์ืชและเซลลส์ัตว ์  (นิวเคลียส  ไซโทพลาสซึม    เยื่อหุ้มเซลล ์   ผนงั
เซลล ์คลอโรพลาสต)์   ลกัษณะและรูปร่างของเซลลต์่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิตเซลลเ์ดียว   และส่ิงมีชีวิตหลายเซลล ์ 
หนา้ที่และส่วนประกอบของเซลลพ์ืชและเซลลส์ัตว ์ การเกิดกระบวนการแพร่ และออสโมซิส   การแพร่และ
ออสโมซิสของเซลลเ์ม่ืออยูใ่นสารละลาย    ที่มีความเขม้ขน้ต่างกนัปัจจยับางประการที่จ  าเป็นในการสังเคราะห์
ดว้ยแสง    และผลของกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง  ความส าคญัของกระบวนการสงัเคราะห์ดว้ยแสงที่มีต่อ
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม      โครงสร้างที่ใชใ้นการล าเลียงน ้า แร่ธาตุ และการสืบพนัธ์ุของพืช โครงสรา้งและการ
ท างานของระบบล าเลียงและระบบสืบพนัธ์ุการท างานที่สัมพนัธ์กนัของระบบต่าง ๆในพืช    สมบตัิทางกายภาพ
บางประการของธาตุโลหะ อโลหะ และก่ึงโลหะ โดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษท์ีไ่ดจ้ากการสงัเกตและการทดสอบ 
และใชส้ารสนเทศที่ไดจ้ากแหล่งขอ้มูลต่างๆรวมทั้งจดักลุ่มธาตุเป็นโลหะ อโลหะและก่ึงโลหะ วเิคราะห์ผลจาก
การใชธ้าตุโลหะ อโลหะ ก่ึงโลหะและธาตุกมัมนัตรังสีที่มีต่อส่ิงมีชีวิต ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจและสังคมจากขอ้มูล
ที่รวบรวมได ้ตระหนกัถึงคุณค่าของการใชธ้าตุโลหะ อโลหะ ก่ึงโลหะและธาตุกมัมนัตรังสี โดยเสนอแนวทางการ
ใชธ้าตุอยา่งปลอดภยั คุม้ค่า เปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธ์ิและสารผสม     โดยการวดั
อุณหภูมิ เขียนกราฟแปลความหมายขอ้มูลกราฟ  หรือสารสนเทศ  ความหนาแน่นของสารบริสุทธ์ิและสารผสม  
ใชเ้คร่ืองมือเพื่อวดัมวลและปริมาตรของสารบริสุทธ์ิและสารผสม   ความสัมพนัธ์ระหว่างอะตอม ธาตุ 
สารประกอบ  โครงสร้างอะตอมโดยใชแ้บบจ าลอง การจดัเรียงอนุภาคแรงยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาค และการ
เคลื่อนที่ของอนุภาคของสารชนิดเดียวกนัในสถานะ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส   ความสัมพนัธ์ระหว่างพลงังาน
ความร้อนกบัการเปลี่ยนสถานะของสาร 
                     ศึกษาวิเคราะห์โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  การสังเกต  การส ารวจ การสืบคน้ขอ้มูล  การ
อภิปราย  การอธิบาย   การทดลอง      การออกแบบการทดลอง       การจดักลุ่ม การตรวจสอบ การค านวณ การวดั 
การออกแบบการ   สร้างแบบจ าลอง การเปรียบเทียบ   เพื่อให้เกิดความรู้ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงที่
เรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ  
                     ความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความมุ่งมัน่ อดทน รอบคอบ ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย ์ร่วมแสดงความ
คิดเห็น  และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น ความมีเหตุผล     การท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์   น า
ความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม   คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
สาระการเรียนรู้ / มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 
สาระที่  ๑  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
ว ๑.๒      ม.๑/๑ ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๖  ม.๑/๗   ม.๑/๘  ม.๑/๙  ม.๑/๑๐  ม.๑/๑๑   
              ม.๑/๑๒ ม.๑/๑๓   ม.๑/๑๔   ม.๑/๑๕  ม.๑/๑๖  ม.๑/๑๗  ม.๑/๑๘   
สาระที่  ๒  วิทยาศาสตร์กายภาพ             
ว ๒.๑     ม. ๑/๑  ม. ๑/๒   ม. ๑/๓  ม. ๑/๔  ม. ๑/๕   ม. ๑/๖  ม. ๑/๗  ม. ๑/๘   ม. ๑/๙  ม. ๑/๑o    
รวม      ๒   สาระการเรียนรู้     ๒  มาตรฐาน    ๒๘   ตัวช้ีวัด 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๖๖ 



๖๗ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รหสัวิชา  ว ๒๑๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                   
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑           ภาคเรียนที่  ๒        เวลา   ๖๐   ช่ัวโมง               จ านวน   ๑.๕   หน่วยกิต                                                                                                                
………………………………………………………………………………………………………… 

               ความสัมพนัธ์ระหว่างความดนัอากาศกบัความสูงจากพ้ืนโลก  ความร้อนที่ท าให้สสารเปลี่ยน
อุณหภูมิและเปลี่ยนสถานะ โดยใชส้มการ Q = mc∆t  และ  Q = mL  ใช้เทอร์มอมิเตอร์ในการวดัอุณหภูมิ
ของสสาร  การขยายตวัหรือหดตวัของสสารเน่ืองจากไดรั้บหรือสูญเสียความร้อน  ประโยชน์ของความรู้
ของการหดและขยายตวัของสสารเน่ืองจากความร้อน  การถ่ายโอนความร้อนและค านวณปริมาณความ
ร้อนที่ถ่ายโอนระหว่างสสารจนเกิดสมดุลความร้อนโดยใชส้มการ Qสูญเสีย = Qไดรั้บ  การถ่ายโอนความร้อน
โดยการน าความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสีความร้อน   ออกแบบ เลือกใช ้และสร้างอุปกรณ์ เพื่อ
แกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัโดยใชค้วามรู้เก่ียวกบัการถ่ายโอนความร้อน  การแบ่งชั้นบรรยากาศ ประโยชน์
ของบรรยากาศแต่ละชั้น   ปัจจยัที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองคป์ระกอบของลมฟ้าอากาศ  กระบวนการเกิด
พาย ุฝนฟ้าคะนองและพายหุมุนเขตร้อน การปฏบิตัิตนให้เหมาะสมและปลอดภยั   การพยากรณ์อากาศ 
และพยากรณ์อากาศอยา่งง่ายจากขอ้มลูที่รวบรวมได ้   คุณค่าของการพยากรณ์อากาศ โดยน าเสนอแนวทาง
ปฏิบตัิตนและการใชป้ระโยชน์จากค าพยากรณ์อากาศ   ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกจาก
ขอ้มูลที่รวบรวมได ้  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก แนวทางการปฏิบตัิตนภายใตก้าร
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก    แนวคิดหลกัของเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนั   สาเหตุหรือปัจจยัที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  ปัญหาหรือความตอ้งการในชีวิตประจ าวนั แนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัปัญหา    
และตดัสินใจเลือกขอ้มลูที่จ าเป็น  แนวทางแกปั้ญหาให้ผูอ้ื่นเขา้ใจ วางแผนและด าเนินการแกปั้ญหา   
ทดสอบ ประเมิน และระบุขอ้บกพร่องที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขและน าเสนอผล
การแกปั้ญหา    ใชค้วามรู้และทกัษะเก่ียวกบัวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเลก็ทรอนิกส์เพื่อ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง เหมาะสมและปลอดภยั    ออกแบบอลักอริทึมที่ใชแ้นวคิดเชิงนามธรรมเพื่อ
แกปั้ญหาหรืออธิบายการท างานที่พบในชีวิตจริงออกแบบและเขียนโปรแกรมอยา่งง่าย เพื่อแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์  รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอขอ้มลู และ
สารสนเทศ ตามวตัถุประสงค ์โดยใชซ้อฟตแ์วร์ หรือบริการบนอินเตอร์เน็ตที่หลากหลาย ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศอยา่งปลอดภยั ใชส่ื้อและแหล่งขอ้มูลตามขอ้ก าหนดและขอ้ตกลง 
                     ศึกษาวิเคราะห์ โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การส ารวจ การสืบคน้ขอ้มูล  การ
อภิปราย  การตรวจสอบ การค านวณ การวดั การออกแบบการสร้างแบบจ าลอง  การแปลความหมายขอ้มลู  
การค านวณปริมาณ   วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา  การออกแบบวิธีการแกปั้ญหา การวางแผน  เพื่อให้เกิด
ความรู้ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ 
                   ความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความมุ่งมัน่ อดทน รอบคอบ ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย ์ร่วมแสดง  
ความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ืน่     ความมีเหตุผล        การท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่ง 
 
 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๖๗ 



๖๘ 

 

 
 
              สร้างสรรค ์   การสร้างความตระหนกั  น าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั เสนอแนะวิธีการน า
ความรู้มาแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนั   มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม    คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
สาระการเรียนรู้ / มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 
สาระที่  ๒   วิทยาศาสตร์กายภาพ      
 ว  ๒.๒    ม.๑/๑    
 ว  ๒.๓    ม.๑/๑  ม.๑/๒    ม.๑/๓   ม.๑/๔  ม.๑/๕    ม.๑/๖     ม.๑/๗ 
สาระที่  ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ   
ว  ๓.๒    ม.๑/๑   ม.๑/๒     ม.๑/๓   ม.๑/๔    ม.๑/๕   ม.๑/๖   ม.๑/๗ 
สาระที่  ๔  เทคโนโลย ี
ว  ๔.๑    ม.๑/๑   ม.๑/๒    ม.๑/๓   ม.๑/๔   ม.๑/๕       ว ๔.๒   ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓     ม.๑/๔    
รวม    ๓  สาระการเรียนรู้   ๕  มาตรฐาน    ๒๔   ตัวช้ีวัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหสัวิชา  ว ๒๒๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                                        
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒                        ภาคเรียนที่  ๑          เวลา   ๖๐   ช่ัวโมง        จ านวน   ๑.๕   หน่วยกิต                                                                                                                
…………………………………………………………………………………………………………… 
                     อวยัวะและหนา้ที่ของอวยัวะที่เก่ียวขอ้งในระบบหายใจ กลไกการหายใจเขา้ออก การ
แลกเปลี่ยนแก๊ส  ความส าคญัของระบบหายใจ   การดูแลรักษาอวยัวะในระบบหายใจให้ท างานเป็นปกติ   
อวยัวะและหนา้ที่ของอวยัวะในระบบขบัถ่ายในการก าจดัของเสียทางไต   ความส าคญัของระบบขบัถ่ายใน
การก าจดัของเสียทางไต แนวทางในการปฏิบตัิตนที่ช่วยให้ระบบขบัถ่ายท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งปกติ  โครงสร้าง
และหนา้ที่ของหัวใจ หลอดเลือดและเลือด   การท างานของระบบหมุนเวียนเลือด  อตัราการเตน้ของหัวใจ 
ขณะปกติและหลงัท ากิจกรรม   ความส าคญัของระบบหมุนเวียนเลือด แนวทางในการดูแลรักษาอวยัวะ ใน
ระบบหมุนเวียนเลือดให้ท างานเป็นปกติ  อวยัวะและหนา้ที่ของอวยัวะในระบบประสาทส่วนกลางในการ
ควบคุมการท างานต่างๆของร่างกาย   ความส าคญัของระบบประสาท    แนวทางในการดูแลรักษา    รวมถึง
การป้องกนัการกระทบกระเทือนและอนัตรายต่อสมองและไขสันหลงั   อวยัวะและหนา้ที่ของอวยัวะใน
ระบบสืบพนัธ์ุของเพศชายและเพศหญิง ผลของฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิงที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลง
ของร่างกาย เมื่อเขา้สู่วยัหนุ่มสาว  การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเขา้สู่วยัหนุ่มสาว    โดยการดูแลรักษา
ร่างกายและจิตใจของตนเองในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง  การตกไข่  การมีประจ าเดือน การปฏิสนธิ และ
การพฒันาการของไซโกตจนคลอดเป็นทารกเลอืกวิธีการคุมก าเนิดที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ที่ก  าหนด  
ผลกระทบของการตั้งครรภก์่อนวยัอนัควร โดยการประพฤติตนให้เหมาะสม การระเหยแห้งการตกผลึก 
การกลัน่อยา่งง่ายโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การสกดัดว้ยตวัท าละลาย การกลัน่อยา่งง่ายการสกดัดว้ยตวั
ท าละลาย  บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์  ผลของชนิดตวัละลาย 
ชนิดตวัท าละลาย อุณหภูมิที่มีตอ่สภาพละลายไดข้องสาร ผลของความดนัทีม่ีต่อสภาพละลายไดข้องสาร  
ตวัละลายในสารละลาย ในหน่วยความเขม้ขน้เป็นอวยัวะ ปริมาตรต่อปริมาตร มวลต่อมวล และมวลต่อ
ปริมาตร  ความส าคญัของการน าความรู้เร่ืองความเขม้ขน้ของสารไปใช ้  การใชส้ารละลายใน
ชีวิตประจ าวนัอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั   สาเหตุหรือปัจจยัที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
และการเลือกใชเ้ทคโนโลยี ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิต สังคมและส่ิงแวดลอ้ม    การเลือกขอ้มูลทีจ่  าเป็น
ภายใตเ้งื่อนไขและทรัพยากรที่มอียู ่ ออกแบบวิธีการแกปั้ญหา  แกปั้ญหาให้ผูอ้ื่นเขา้ใจ วางแผนอยา่งเป็น
ขั้นตอน  แนวทางการปรับปรุงแกไ้ข ปัญหาหรือขอ้บกพร่องที่เกิดขึ้น   วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ กลไก 
ไฟฟ้า และอิเลก็ทรอนิกส์ เพื่อแกปั้ญหาหรือพฒันางานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และปลอดภยั 
                     ศึกษาวิเคราะห์โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสังเกต  การส ารวจ การสืบคน้ขอ้มลู  
การอภิปราย การอธิบาย  การบรรยาย  การยกตวัอยา่ง  การระบุ   การวิเคราะห์  การทดสอบ การจดัรายการ 
การใชแ้บบจ าลอง การออกแบบการทดลอง การเปรียบเทียบ  การทดลอง การตรวจสอบ การเขียนสมการ 
การสาธิต  สถานการณ์จ าลอง การสร้างแบบจ าลอง  การน าเสนอ   การประเมิน การบูรณาการ   
 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๖๙ 



๗๐ 

 

 
 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ   การใช้
สารสนเทศ                
                ความมุ่งมัน่   ความตระหนกั  อดทน   รอบคอบ     ความรับผิดชอบ  การแกปั้ญหา  ความสนใจ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้   มีความสามารถในการ
ตดัสินใจ  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
สาระการเรียนรู้ / มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 
สาระที่  ๑   วิทยาศาสตร์ชีวภาพ      
ว  ๑.๒      ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม. ๒/๓   ม. ๒/๔   ม. ๒/๕   ม.๒/๖   ม. ๒/๗   ม. ๒/๘   ม .๒/๙    
               ม. ๒/๑o  ม. ๒/๑๑   ม .๒/๑๒   ม. ๒/๑๓   ม. ๒/๑๔    ม .๒/๑๕   ม .๒/๑๖   ม. ๒/๑๗ 
สาระที่  ๒   วิทยาศาสตร์กายภาพ      
ว  ๒.๑       ม.๒/๑  ม.๒/๒ ม .๒/๓  ม. ๒/๔   ม. ๒/๕   ม.๒/๖ 
สาระที่  ๔  เทคโนโลย ี
ว  ๔.๑       ม.๒/๑  ม.๒/๒ ม .๒/๓  ม. ๒/๔   ม. ๒/๕    
รวม    ๓  สาระการเรียนรู้  ๓  มาตรฐาน      ๒๘  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๗o 



๗๑ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหสัวิชา  ว ๒๒๑๐๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                                        
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒           ภาคเรียนที่  ๒         เวลา   ๖๐   ช่ัวโมง                จ านวน   ๑.๕   หน่วยกิต                                                                                                                
…………………………………………………………………………………………………………        
                   การเคลื่อนที่ของวตัถุที่เป็นผลของแรงลพัธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระท าต่อวตัถุในแนว
เดียวกนัจากหลกัฐานเชิงประจกัษ์   แรงและแรงลพัธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระท าต่อวตัถุในแนว
เดียวกนัปัจจยัที่มีผลต่อความดนัของของเหลว  แรงพยงุและการจม การลอยของวตัถุในของเหลว  แรงที่
กระท าต่อวตัถุในของเหลว   แรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน์   ปัจจยัที่มีผลต่อขนาดของแรงเสียด
ทาน  แรงเสียดทานและแรงอื่นๆ ที่กระท าต่อวตัถุ   ประโยชน์ของความรู้เร่ืองแรงเสียดทาน โดยวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหาและเสนอแนะวิธีการลดหรือเพ่ิมแรงเสียดทานที่เป็นประโยชน์ต่อการท ากิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวนั  โมเมนตข์องแรง เมื่อวตัถุอยูใ่นสภาพสมดุลต่อการหมุน และค านวณโดยใชส้มการ  M = Fl   
สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า และสนามโนม้ถ่วง และทิศทางของแรงที่กระท าต่อวตัถุทีอ่ยูใ่นต่อละสนาม     
แรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้า และแรงโนม้ถ่วงที่กระท าต่อวตัถุ  ความสัมพนัธ์ ระหว่างขนาดของแรง แม่เหล็ก 
แรงไฟฟ้า และแรงโนม้ถ่วงที่กระท าต่อวตัถุที่อยูใ่นสนามนั้นๆ กบัระยะห่างจากแหล่งของสนามถึงวตัถุ     

อธิบายและค านวณอตัราเร็วและความเร็วของการเคลื่อนที่ของวตัถุโดยใชส้มการ V  =  
t

S  และ V =   
t

s   

การกระจดัและความเร็ว      วิเคราะห์สถานการณ์และค านวณเก่ียวกบังานและก าลงัที่เกิดจากแรงที่กระท า

ต่อวตัถุโยใชส้มการ W = Fs   และ     = 
t

w       หลกัการท างานของเคร่ืองกลอยา่งง่าย     ประโยชน์ของ

ความรู้ของเคร่ืองกลอยา่งง่าย โดยบอกประโยชน์และการประยกุตใ์ช ้  ปัจจยัที่มีผลต่อพลงังานจลน์ และ
พลงังานศกัยโ์นม้ถ่วงการเปลี่ยนพลงังานระหว่างพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วงและพลงังานจลน์ของวตัถุ โดย
พลงังานกลของวตัถุมีค่าคงตวั  การเปลี่ยนและการถ่ายโอนพลงังานโยใชก้ฎการอนุรักษพ์ลงังาน      
กระบวนการเกิด สมบติั และการใชป้ระโยชน์ รวมทั้งอธิบายผลกระทบจากการใชเ้ช้ือเพลิงซากดึกด า
บรรพ ์  ผลจากการใชเ้ช้ือเพลิงซากดึกด าบรรพ ์โดยน าเสนอแนวทางการใชเ้ช้ือเพลิงซากดึกด าบรรพ ์   
ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของพลงังานทดแทนแต่ละประเภท   แนวทางการใชพ้ลงังานทดแทนที่เหมาะสมใน
ทอ้งถิ่น  โครงสร้างภายในโลกตามองคป์ระกอบทางเคมี  กระบวนการผุพงัอยูก่บัที่ การกร่อน และการ
สะสมตวัของตะกอน  ตวัอยา่งผลของกระบวนการดงักล่าวที่ท าให้ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงลกัษณะของ
ชั้นหนา้ตดัดินและกระบวนการเกิดดิน จากแบบจ าลอง ปัจจยัที่ท าให้ดินมีลกัษณะและสมบตัิแตกต่างกนั  
สมบตัิบางประการของดิน โดยใชเ้คร่ืองมือที่เหมาะสม    แนวทางการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลสมบตัิของ
ดิน  ปัจจยัและกระบวนการเกิดแหล่งน ้าผิวดินและแหล่งน ้าใตดิ้น จากแบบจ าลอง   การใชน้ ้า และน าเสนอ
แนวทางการใชน้ ้าอยา่งยัง่ยืนในทอ้งถิ่นของตนเอง  กระบวนการเกิดและผลกระทบของน ้าท่วม  การกดั
เซาะชายฝ่ัง ดินถล่ม หลุมยบุ แผ่นดินทรุด  ออกแบบอลักอริทึมที่ใชแ้นวคิดเชิงค านวณในการแกปั้ญหา 
หรือการท างานที่พบในชีวิตจริง  ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชนัในการแกปั้ญหา   
องคป์ระกอบและหลกัการท างานของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการส่ือสาร  
 
  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๗๑ 



๗๒ 

 

 
 

เพ่ือประยกุตใ์ชง้านหรือแกปั้ญหาเบื้องตน้   ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งปลอดภยั มีความรับผิดชอบ 
สร้างและแสดงสิทธิในการเผยแพร่ผลงาน 
            ศึกษาวิเคราะห์โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสังเกต      การส ารวจ  การสืบคน้ขอ้มูล  
การอภิปราย การยกตวัอยา่ง    การวิเคราะห์  การทดสอบ การจดัรายการ การใช้แบบจ าลอง การจดัเรียน 
การออกแบบการทดลอง    การทดลอง การตรวจสอบ การเขียนสมการ การสาธิต สถานการณ์จ าลอง  การ
พยากรณ์   การเขียนแผนภาพ การค านวณ  เพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด    ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงที่
เรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ 
                   ความมุ่งมัน่    อดทน รอบคอบ    ความรับผิดชอบ    ความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพื่อให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ   การสร้างความตระหนกั 
น าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
สาระการเรียนรู้ / มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 
สาระที่  ๒   วิทยาศาสตร์กายภาพ      
ว  ๒.๒      ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม. ๒/๓   ม. ๒/๔   ม. ๒/๕   ม.๒/๖   ม. ๒/๗   ม. ๒/๘   ม .๒/๙   
               ม. ๒/๑o  ม. ๒/๑๑   ม .๒/๑๒   ม. ๒/๑๓   ม. ๒/๑๔    ม .๒/๑๕    
ว  ๒.๓     ม.๒/๑  ม.๒/๒ ม .๒/๓  ม. ๒/๔   ม. ๒/๕   ม.๒/๖ 
สาระที่  ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ   
ว  ๓.๒     ม.๑/๑   ม.๑/๒     ม.๑/๓   ม.๑/๔    ม.๑/๕   ม.๑/๖   ม.๑/๗   ม.  ๒/๘    
              ม. ๒/๙  ม. ๒/๑o      
สาระที่  ๔  เทคโนโลย ี
ว  ๔.๒       ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม .๒/๓  ม. ๒/๔    
รวม    ๓  สาระการเรียนรู้  ๓  มาตรฐาน      ๒๘  ตัวช้ีวัด 

   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๗๒ 



๗๓ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รหสัวิชา  ว ๒๓๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                        
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓                 ภาคเรียนที่  ๑       เวลา   ๖๐   ช่ัวโมง                   จ านวน   ๑.๕   หน่วยกิต                                                                                                                                                
…………………………………………………………………………………………………………… 

                  ปฏิสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบของระบบนิเวศที่ไดจ้ากการส ารวจ  ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงมีชีวิตรูปแบบต่าง ๆ ในแหล่งที่อยูเ่ดียวกนัที่ไดจ้ากการส ารวจ  การถ่ายทอดพลงังานใน
สายใยอาหาร  ความสัมพนัธ์ของผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และผูย้อ่ยสลายสารอินทรียใ์นระบบนิเวศ  การสะสม
สารพิษในส่ิงมีชีวิตในโซ่อาหาร  ตระหนกัถึงความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดลอ้มในระบบนิเวศ 
โดยไม่ท าลายสมดุลของระบบนิเวศ  ความสัมพนัธ์ระหว่าง ยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม โดยใช้แบบจ าลอง   
การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมจากการผสมโดยพิจารณาลกัษณะเดียวที่แอลลีลเด่นข่มแอลลลิดอ้ย
อยา่งสมบูรณ์  การเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลูกและค านวณอตัราส่วนการเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์
ของรุ่นลูก ความแตกต่างของการแบ่งเซลลแ์บบไมโทซิสและไมโอซิส     การเปลี่ยนแปลงของยีนหรือ
โครโมโซมอาจท าให้เกิดโรคทางพนัธุกรรม พร้อมทั้งยกตวัอยา่งโรคทางพนัธุกรรม  ประโยชน์ของความรู้
เร่ืองโรคทางพนัธุกรรม โดยรู้ว่าก่อนแต่งงานควรปรึกษาแพทยเ์พ่ือตรวจและวินิจฉัยภาวะเส่ียงของลูกที่
อาจเกิดโรคทางพนัธุกรรม     การใชป้ระโยชน์จากส่ิงมีชีวิตดดัแปรพนัธุกรรม   และผลกระทบที่อาจมีต่อ
มนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม โดยใชข้อ้มูลที่รวบรวมได ้ ประโยชน์และผลกระทบของส่ิงมีชีวิตดดัแปร
พนัธุกรรมที่อาจมีต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม โดยการเผยแพร่ความรู้ที่ไดจ้ากการโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึง
มีขอ้มลูสนบัสนุน  เปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพในระดบัส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศต่าง ๆ   
ความส าคญัของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและต่อมนุษย ์ คุณค่า
และความส าคญัของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  สมบตัิทางกายภาพและการใชป้ระโยชน์ วสัดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวสัดุผสมโดยใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ ์และสารสนเทศ  คุณค่าของการใชว้สัดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวสัดุผสม 
โดยแนะแนวทางการใช้วสัดุอยา่งประหยดัและคุม้ค่า   การเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมถึงการจดัเรียงตวัใหม่ของ
อะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใชแ้บบจ าลองและสมการขอ้ความ   กฎทรงมวล โดยใชห้ลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์  ปฏิกิริยาดูดความร้อน และปฏิกิริยาคายความร้อน จากการเปลี่ยนแปลงพลงังานความร้อนของ
ปฏิกิริยา   ปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็ก ปฏิกิริยาของกรดกบัโลหะ ปฏิกิริยาของกรดกบัเบส และ
ปฏิกิริยาของเบสกบัโลหะ โดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์และอธิบายปฏิกิริยาการเผาไหม ้การเกิดฝนกรด 
การสังเคราะห์ดว้ยแสง โดยใชส้ารสนเทศ รวมทั้งเขียนสมการขอ้ความแสดงปฏิกิริยาดงักล่าว  ประโยชน์
และโทษของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม และยกตวัอยา่งวิธีการป้องกนัและแกปั้ญหาที่เกิด
จากปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจ าวนั จากการสืบคน้ขอ้มลู ออกแบบวิธีแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนั โดย
ใชค้วามรู้เก่ียวกบัปฏิกิริยาเคมี โดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์     
สาเหตุหรือ ปัจจยัที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความสัมพนัธ์ของเทคโนโลยีกบัศาสตร์
อื่นๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการแกปั้ญหาหรือพฒันางาน    
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ปัญหาหรือความตอ้งการของชุมชนหรือทอ้งถิน่ เพ่ือพฒันาอาชีพ สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม วิเคราะห์
ขอ้มูลและแนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัปัญหา โดยค านึงถึงความถูกตอ้งดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา  ออกแบบ
วิธีการแกปั้ญหา    โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตดัสินใจเลือกขอ้มลูที่จ าเป็นภายใตเ้งื่อนไขและ
ทรัพยากรที่มีอยู ่น าเสนอแนวทางการแกปั้ญหาให้ผูอ้ื่นเขา้ใจดว้ยเทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลาย วางแผน
ขั้นตอนการท างานและด าเนินการแกปั้ญหาอยา่งเป็นขั้นตอน  ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์ และให้
เหตุผลของปัญหาหรือขอ้บกพร่องที่เกิดขึ้นภายใตก้รอบเง่ือนไข พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแกไ้ข 
และน าเสนอผลการแกปั้ญหา  ใชค้วามรู้ และทกัษะเก่ียวกบัวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ กลไก ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกตอ้งกบัลกัษณะงาน และปลอดภยัเพื่อแกปั้ญหาหรือพลงังาน 
               ศึกษาวิเคราะห์โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสังเกต      การส ารวจ  การสืบคน้ขอ้มลู  
การอภิปราย การยกตวัอยา่ง    การวิเคราะห์  การทดสอบ การจดัรายการ การใช้แบบจ าลอง การจดัเรียน 
การออกแบบการทดลอง    การทดลอง การตรวจสอบ การเขียนสมการ การสาธิต สถานการณ์จ าลอง  การ
พยากรณ์   การเขียนแผนภาพ การค านวณ  เพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด    ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงที่
เรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ 
                ความมุ่งมัน่    อดทน รอบคอบ    ความรับผิดชอบ    ความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพื่อให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ   การสร้างความตระหนกั 
น าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
สาระการเรียนรู้ / มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 
สาระที่  ๑   วิทยาศาสตร์ชีวภาพ      
ว  ๑.๑       ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม. ๓/๓   ม. ๓/๔   ม. ๓/๕   ม.๓/๖    
ว  ๑.๓      ม.๓/๑  ม.๓/๒    ม .๓/๓   ม. ๓/๔   ม. ๓/๕   ม.๓/๖ม. ๓/๗   ม. ๓/๘   ม .๓/๙    
               ม. ๓/๑o  ม. ๓/๑๑    
สาระที่  ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ   
ว  ๒.๑     ม.๓/๑   ม.๓/๒     ม.๓/๓   ม.๓/๔    ม.๓/๕   ม.๓/๖   ม.๓/๗   ม.  ๓/๘    
สาระที่  ๔  เทคโนโลย ี
ว  ๔.๑       ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม .๓/๓  ม. ๓/๔    ม. ๓/๕     
รวม    ๓  สาระการเรียนรู้  ๔  มาตรฐาน      ๓o  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหสัวิชา  ว ๒๓๑๐๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                           
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓             ภาคเรียนที่  ๒         เวลา   ๖๐   ช่ัวโมง           จ านวน   ๑.๕หน่วยกติ                                                                                                                                                  
………………………………………………………………………………………………………… 

                 ความสัมพนัธ์ระหว่างความต่างศกัย ์กระแสไฟฟ้า และความตา้นทาน และค านวณปริมาณที่
เก่ียวขอ้งโดยใชส้มการ  V  =  IR    กราฟความสัมพนัธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศกัยไ์ฟฟ้า ใช้
โวลตม์ิเตอร์ แอมมิเตอร์ในการวดัปริมาณทางไฟฟ้า  ความต่างศกัยไ์ฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า 
เมื่อต่อตวัตา้นทานหลายตวัแบบอนุกรมและแบบขนาน   แผนภาพวงจรไฟฟ้าแสดงการต่อตวัตา้นทาน 
แบบอนุกรมและขนาน  การท างานของช้ินส่วนอเิล็กทรอนิกส์อยา่งง่ายในวงจร  แผนภาพและต่อช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์อยา่งง่ายในวงจรไฟฟ้า   ค านวณพลงังานไฟฟ้าโดยใชส้มการ  W  =  Pt   รวมทั้งค านวณค่า
ไฟฟ้าของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้น คุณค่าของการเลือกใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าโดยน าเสนอวิธีการใช้
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดัและปลอดภยั  การเกิดคลื่นและบรรยายส่วนประกอบของคลื่น  คลืน่
แม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมคลืน่แม่เหล็กไฟฟ้า ประโยชน์และอนัตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดย
น าเสนอการใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ และอนัตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในชีวิตประจ าวนั  กฎการ
สะทอ้นแสง   การเคลื่อนที่ของแสง แสดงการเกิดภาพจากกระจกเงา  การหักเหของแสงเมื่อผ่านตวักลาง
โปร่งใสที่แตกต่างกนั   การกระจายแสงของแสงขาวเมื่อผ่านปริซึม แผนภาพการเคลื่อนที่ของแสงแสดง
การเกิดภาพจากเลนส์  ปรากฏการณ์ที่เก่ียวกบัแสงและการท างานของทศันอุปกรณ์   แผนภาพการเคลื่อนที่
ของแสง แสดงการเกิดภาพของทศันอุปกรณ์และเลนส์ตา  ผลของความสว่างที่มีต่อดวงตา   การวดัความ
สว่างของแสงโดยใชอุ้ปกรณ์วดัความสว่างของแสงคุณค่าของความรู้เร่ืองความสว่างของแสงที่มตี่อดวงตา 
โดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและเสนอแนะการจดัความสว่างให้เหมาะสมในการท ากิจกรรมต่างๆ  การ
โคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตยด์ว้ยแรงโน้มถ่วงจากสมการ    F  =   ( 𝐺𝑚1 𝑚2 ) /   𝑟2  การเกิด
ฤดู และการเคลือ่นที่ปรากฏของดวงอาทิตย ์ การเกิดขา้งขึ้นขา้งแรม การเปลี่ยนแปลงเวลาการขึ้นและตก
ของดวงจนัทร์ และการเกิดน ้าขึ้นน ้าลง  การใชป้ระโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ และยกตวัอยา่ง
ความกา้วหนา้ของโครงการส ารวจอวกาศ   พฒันาแอปพลิเคชนัที่มีการบูรณาการกบัวิชาชีพอื่นอยา่ง
สร้างสรรค์  รวบรวมขอ้มูล ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอขอ้มลูและสารสนเทศตามวตัถุประสงค ์ โดย
ใชซ้อฟตแ์วร์หรือบริการบนอินเตอร์เน็ตที่หลากหลาย ประเมินความน่าเช่ือถือของขอ้มูล วิเคราะห์ส่ือและ
ผลกระทบจากการให้ข่าวสารที่ผิด เพื่อใชง้านอย่างรู้เท่าทนั  ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งปลอดภยั และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบตัิตามกฎหมายเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ใชล้ิขสิทธ์ิของผูอ้ื่นโดยชอบธรรม  
                ศึกษาวิเคราะห์โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสังเกต      การส ารวจ  การสืบคน้ขอ้มลู  
การอภิปราย การยกตวัอยา่ง    การวิเคราะห์  การทดสอบ การจดัรายการ การใช้แบบจ าลอง การ 
จดัเรียน การออกแบบการทดลอง    การทดลอง การตรวจสอบ การเขียนสมการ การสาธิต สถานการณ์ 
จ าลอง  การพยากรณ์   การเขียนแผนภาพ การค านวณ  เพื่อให้เกิดความรู้ความคิด    ความเขา้ใจ สามารถ
ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ 
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                   ความมุ่งมัน่    อดทน รอบคอบ    ความรับผิดชอบ    ความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพื่อให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ   การสร้างความตระหนกั 
น าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
สาระการเรียนรู้ / มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 
สาระที่  ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ   
ว  ๒.๓      ม.๓/๑  ม.๓/๒    ม .๓/๓   ม. ๓/๔   ม. ๓/๕   ม.๓/๖  ม. ๓/๗   ม. ๓/๘   ม .๓/๙    
              ม. ๓/๑o ม. ๓/๑๑   ม.๓/๑๒   ม.๓/๑๓   ม. ๓/๑๔   ม. ๓/๑๕   ม. ๓/๑๖  ม.๓/๑๗  
              ม.๓/๑๘   ม .๓/๑๙   ม. ๓/๒o   ม. ๓/๒๑    
สาระที่  ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ   
ว  ๓.๑     ม.๑/๑   ม.๑/๒     ม.๑/๓   ม.๑/๔     
สาระที่  ๔  เทคโนโลย ี
ว  ๔.๒       ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม .๓/๓  ม. ๓/๔     
รวม     ๓    สาระการเรียนรู้  ๓  มาตรฐาน      ๒๙    ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๗๖ 



๗๗ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา   วิทยาการหุ่นยนต์     รหัสวิชา   ว ๑๑๒๐๑     กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                                                                                                                                                                                                       
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑                                                                                                เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง             

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

 

                  ศึกษาและฝึกทกัษะในกรใชเ้ทคโนโลยีเบื้องตนั อุปกรณ์เทคโนโลยี การปิด ปิดอุปกรณ์

เทคโนโลยีการใชง้านชอฟตแ์วร์เบื้องตนั โปรแกรมประมวลค า กราฟิก การน าเสนอขอ้มูล การแกปั้ญหา

อยา่งเป็นชั้นตอนความหมาย วิธีการแกปั้ญหาโดยการลองผิดลองถกู การปรียบเทียบ การแสดงขั้นตอนการ

แกปั้ญหา โดยการเซียนบอกล วาดภาพ ใชสั้ญลกัษณ์ เกมแกปี้ญหาอยา่งง่าย หลกัเซียนโปรแกรมเบื้องตนั 

ชอฟตแ์วร์หรือส่ือที่ใชใ้นการเซียนโปรแกรม โดยใชบ้ตัรค าส่ัง เขียนโปรแกรมโดยใชส่ื้อในเวบ็ไซต ์

Code.org การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งปลอดภยั ขอ้ปฏิบตัิในการใชง้านและการดูแลรักษาอุปกรณ์

เทคโนโลยี การใชง้านอุปกรณ์เทคโนโลยีอยา่งเหมาะสมและการเรียนรู้พ้ืนฐานทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 

ตัวช้ีวัด 
ว. 4.2 เทคโนโลยี  

1. แกปั้ญหาอยา่งง่ายโดยใชก้รลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ 
2. แสดงล าดบัขั้นตอนการท างานหรือการแกปั้ญหาอยา่งง่ายโดยใชภ้าพ สัญลกัษณ์ หรือขอ้ความ 
3. เขียนโปรแกรมอยา่งง่ายโดยใชช้อฟตแ์วร์หรือส่ือ 
4. ใชเ้ทคโนโลยีในการสร้าง จดัเก็บ เรียกใชข้อ้มูลตามวตัถุประสงค ์
5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งปลอดภยั ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงในการใชค้อมพิวเตอร์ร่วมกนั ดูแล 

รักษาอุปกรณ์เบื้องตน้ ใชง้านอยา่งเหมาะสม 
๖. การเรียนรู้พ้ืนฐานทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
         1. การใชเ้ทคโนโลยีเบื้องตน้ 

2. การแกปั้ญหาอยา่งเป็นขั้นตอน 
3. การเขียนโปรแกรมเบื้องตน้ 
4. การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

รวมผลการเรียนรู้     ๔  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 



๗๘ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา   วิทยาการหุ่นยนต์     รหัสวิชา   ว ๑๒๒๐๒    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                                                                                                                                                                                                       
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๒                                                                                                 เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง             

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

                    ศึกษาและฝึกทกัษะในการแกปั้ญหา ล าดบัขั้นตอนการท างานหรือการแกปั้ญหาอยา่งง่ายโดยใช้

ภาพสัญลกัษณ์หรือโดยใชข้อ้ความ เขียนโปรแกรมโดยใชส่ื้อ ใช้ชอฟตแ์วร์ โปรแกรมการยา้ยต าแหน่งตวั

ละครการใชง้านอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องตนั โดยการใชม้าส์ การใชแ้ผงอกัขระ การใชจ้อภาพ การใช้

โปรแกรมกราฟิกเบื้องตน้ การสร้างภาพดว้ยโปรแกรมเพนท ์การใช้เทคโนโลยีอยา่งปลอดภยั การใชไ้ม

โครบิตเบื้องตน้ และการเรียนรู้พ้ืนฐานทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 

ตัวช้ีวัด 
ว. 4.2 เทคโนโลยี 

1. แกปั้ญหาอยา่งง่ายโดยใชก้รลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ 
2. แสดงล าดบัขั้นตอนการท างานหรือการแกปั้ญหาอยา่งง่ายโดยใชภ้าพ สัญลกัษณ์ หรือขอ้ความ 
3. เขียนโปรแกรมอยา่งง่ายโดยใชช้อฟตแ์วร์หรือส่ือ 
4. ใชเ้ทคโนโลยีในการสร้าง จดัเก็บ เรียกใชข้อ้มูลตามวตัถุประสงค ์
5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งปลอดภยั ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงในการใชค้อมพิวเตอร์ร่วมกนั ดูแล 

รักษาอุปกรณ์เบื้องตน้ ใชง้านอยา่งเหมาะสม 
๖. การเรียนรู้พ้ืนฐานทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
         1. การแกปั้ญหาอยา่งง่าย  

2. ล าดบัขั้นตอนการท างานหรือการแกปั้ญหาอยา่งง่าย  
3. การเขียนโปรแกรมอยา่งง่าย  
4. การใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องตน้  
5. การใชโ้ปรแกรมกราฟิกเบื้องตน้ 
6. การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งปลอดภยั 
6. ไมโครบิตเบื้องตน้ 
7. โครงงาน 

รวมผลการเรียนรู้   ๗  ผลการเรียนรู้ 
 
 

 

 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 



๗๙ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา   วิทยาการหุ่นยนต์     รหัสวิชา   ว ๑๓๒๐๓    กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                                                                                                                                                                                                       
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓                                                                                                เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง             
…………………………………………………………………………………………………………….. 
  การแสดงขั้นตอนการแกปั้ญหา ท าไดโ้ดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใชส้ัญลกัษณ์ 
ปัญหาอยา่งง่าย เช่น เกมตวัต่อ 6-12 ช้ิน การแต่งตวัมาโรงเรียน  ตวัอยา่งโปรแกรม เช่น เซียนโปรแกรมส่ัง
ให้ตวัละครท างานตามที่ตอ้งการ และตรวจสอบขอ้ผิดพลาด ปรับแกไ้ขให้ไดผ้ลลพัธ์ตามทีก่  าหนด 
การตรวจหาขอ้ผิดพลาด ท าไดโ้ดยตรวจสอบค าส่ังที่แจง้ขอ้ผิดพลาด หรือหากผลลพัธ์ม่เป็นไปตามที่
ตอ้งการให้ตรวจสอบการท างานที่ละค าส่ัง  ชอฟตแ์วร์หรือส่ือที่ใชใ้นการเขียนโปรแกรม เช่น ใช้บตัรค าส่ัง
แสดงการเขียนโปรแกรม, Code.Org  การใชง้านชอฟตแ์วร์เบื้องตน้ เช่น การเขา้และออกจากโปรแกรม 
การสร้างไฟล ์การจดัเก็บ การเรียกใชไ้ฟล ์การแกไ้ขตกแต่งเอกสาร ท าไดใ้นโปรแกรม เช่น โปรแกรม
ประมวลค า โปรแกรมกราฟิก โปรแกรมน าเสนอ  การสร้าง คดัลอก ยา้ย ลบ เปลี่ยนซ่ือ จดัหมวดหมู่ไฟล์
และโฟลเดอร์อยา่งเป็นระบบจะท าให้เรียกใช้ คน้ทาขอ้มลูไดง้่ายและรวดเร็ว  การใช้เทคโนโลยรสารสน
ทศอยา่งปลอดภยั เช่น รู้จกัขอ้มูลส่วนตวั อนัตรยจากการเผยแพร่ขอ้มูลส่วนตวั และไม่บอกขอ้มลูส่วนตวั
กบับุคคลอื่นยกเวน้ผูป้กครองหรือครู แจง้ผูเ้ก่ียวขอ้งเมื่อตอ้งการความช่วยเหลือเก่ียวกบัการใชง้าน ขอ้
ปฏิบตัิในการใชง้านและการดูแลรักษาอุปกรณ์ เช่นไม่ขีดเขียนบนอุปกรณ์ ท าความสะอาด ใชอุ้ปกรณ์
อยา่งถูกวิธี และการเรียนรู้พ้ืนฐานทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ตัวช้ีวัด 
ว. 4.2 เทคโนโลยี 

1.  แสดงล าดบัขั้นตอนการท างานหรือการ แกปั้ญหาอยา่งง่ายโดยใชภ้าพสัญลกัษณ์ หรือขอ้ความ 
2.  เขียนโปรแกรมอยา่งง่าย โดยใชซ้อฟตแ์วร์ หรือส่ือ และตรวจหาขอ้ผิดพลาดของ โปรแกรม 
3.  ใชเ้ทคโนโลยีในการสร้าง จดัหมวดหมู่คนัหา จดัเก็บ เรียกใชข้อ้มูลตามวตัถุประสงค์ 
4.  ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งปลอดภยั ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงในการใชค้อมพิวเตอร์ร่วมกนั ดูแล

รักษาอุปกรณ์เบื้องตน้ ใชง้านอยา่งเหมาะสม 
๕. การเรียนรู้พ้ืนฐานทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
         1. การแกปั้ญหาอยา่งง่าย  

2. ล าดบัขั้นตอนการท างานหรือการแกปั้ญหาอยา่งง่าย  
3. การเขียนโปรแกรมอยา่งง่าย  
4. การใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องตน้  
5. การใชโ้ปรแกรมกราฟิกเบื้องตน้ 
6. การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งปลอดภยั 
๗. ไมโครบิตเบื้องตน้ 

รวมผลการเรียนรู้   ๗  ผลการเรียนรู้ 
  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 



๘๐ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา   วิทยาการหุ่นยนต์     รหัสวิชา   ว ๑๔๒๐๔    กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                                                                                                                                                                                                       
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔                                                                                               เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง             
 …………………………………………………………………………………………........................... 
 
                  ศึกษาการแสดงล าดบัขั้นตอนการท างนหรือแกปั้ญหาอยา่งง่ายออกแบบชั้นตอนการแกปั้ญหา 
โดยใชภ้าพ สัญลกัษณ์ หรือขอ้ความ ตลอดจนการเขียนโปรแกรมสร้างล าดบัของคอมพิวเตอร์ท างาน 
ศึกษาการเขียนโปรแกรมเซิงตรรกะแบบง่าย ท าความเขา้ใจการท างานงานซอฟตแ์วร์ ประยกุตใ์ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศตามงานที่เหมาะสม การพฒันาโปรแกรมควบคุมนยนตแ์บบง่าย เรียนรู้การท า
โครงงานและน าเสนอผลงานไดแ้ละการเรียนรู้พ้ืนฐานทางไฟฟ้าอิเลก็ทรอนิกส์ 
ตัวช้ีวัด 
ว. 4.2 เทคโนโลยี 

1. แสดงล าดบัขั้นตอนการท างานหรือการแกปั้ญหาอยา่งง่ายโดยใชภ้าพสัญลกัษณ์ หรือขอ้ความ 
2. เขียนโปรแกรมอยา่งง่าย โดยใชซ้อฟตแ์วร์ 
3. ใชเ้ทคโนโลยีในการสร้าง จดัหมวดหมู่คน้หา จดัเก็บ เรียกใชข้อ้มูลตามวตัถุประสงค ์
4. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศตามงานที่เหมาะสม 
๕. การเรียนรู้พ้ืนฐานทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. การแสดงชั้นตอนการแกปั้ญหา 
2. การเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ 
3. การเขียนโปรแกรมอยา่งง่าย  
4. การใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องตน้  
5. การใชโ้ปรแกรมกราฟิกเบื้องตน้ 
6. การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งปลอดภยั 
๗. การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนตเ์บื้องตน้ 
๘. โครงงาน 

รวมผลการเรียนรู้     ๘  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 



๘๑ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา   วิทยาการหุ่นยนต์ ๕    รหัสวิชา   ว ๑๕๒๐๔   กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                                                                                                                                                                                                       
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕                                                                                                  เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง             
 ………………………………………………………………………………………………………….… 
 
                  เขา้ใจและใชแ้นวคิดเชิงค านวณในการแกปั้ญหาที่พบในชีวิตจริงอยา่งเป็นชั้นตอนและเป็น
ระบบศึกษาการสืบคน้ขอ้มลูจากอนิทอร์เน็ต การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งปลอดภยั การรวบรวม 
ประมวลผลน าเสนอขอ้มลู และศึกษาการใชง้านชอฟตแ์วร์ต่าง ๆ เพื่อน ามาประยคุตใชใ้นการพฒันางานให้
มีประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ การท างาน และการแกปั้ญหาได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทนัและมีจริยธรรมและการเรียนรู้พื้นฐานทางไฟฟ้าอิเลก็ทรอนกิส์ 
 
ตัวช้ีวัด 
ว. 4.2 เทคโนโลยี 

1. แสดงอลักอริทีมในการท างานหรือการแกปั้ญหาอยา่ง่ายโดยใชภ้าพสัญลกัษณ์ หรือขอ้ความ 
2. เขียนโปรแกรมอยา่งง่าย โดยใชซ้อฟตแ์วร์หรือส่ือ และตรวจหาขอ้ผิดพลาดของโปรแกรม 
3.ใชอ้ินเทอร์เน็ตคนัหาความรู้ 
4. รวบรวม ประมวลผล และน าเสนอขอ้มูลโดยใชซ้อฟตแ์วร์ตามวตัถุประสงค์ 
5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งปลอดภยัปฏิบตัิตามขอ้ตกลงในการใชอ้ินเทอร์เน็ต 
๖. การเรียนรู้พ้ืนฐานทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. การเขียนอลักอริทีมใชใ้นการแกปั้ญหา 
2. การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างล าดบัของค าส่ังให้คอมพิวเตอร์ท างาน 
3. การเขียนโปรแกรมชอฟตแ์วร์หรือส่ือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม 
4. การสืบคน้ขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ต  
5. การใชอ้ินเทอร์เน็ตอยา่งปลอดภยั 
6. การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งปลอดภยั 
๗. การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนตเ์บื้องตน้ 
๘. โครงงาน 

รวมผลการเรียนรู้     ๗  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

๘๑ 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 



๘๒ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา   วิทยาการหุ่นยนต์ ๖    รหัสวิชา   ว ๑๖๒๐๖   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                                                                                                                                                                                                       
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖                                                                                                 เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง             
…………………………………………………………………………………………................................. 
                   

ศึกษาเก่ียวกบัการใชอ้ลักอริทีมในการแกปั้ญหา โดยการใชแ้นวคิดเชิงค านวณเขา้มาช่วยแกปั้ญหา 
ออกแบบ Flow Chart ของการเขียนโปรแกรม และ อธิบายแนวคิดการแกปั้ญหา ประมวลผล น าเสนอ
ขอ้มูล และศึกษาการใชง้านชอฟตแ์วร์ต่าง ๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันางานให้มีประสิทธิภาพจน
สามารถพฒันากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสมารถในการแกปั้ญหาและการจดัการทนัการส่ือสาร 
และความสมารถในการตดัสินใจ และเป็นผูท้ี่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการ
ใชว้ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยา่งสร้างสรรคแ์ละสมารถการพฒันาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนตแ์บบง่าย 
เรียนรู้การท าโครงงานและน าเสนอผลงนไดเ้พื่อเนน้ให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบตัิ ฝึกทกัษะการคิด เผชิญ
สถานการณ์การแกปั้ญหา วางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และสร้งองคค์วามรู้ใหม่ดว้ยตนเองผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบตัิ โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้พ้ืนฐานทางไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ 
ตัวช้ีวัด 
ว. 4.2 เทคโนโลยี 

1. แสดงอลักอริทึมในการท างานหรืออลักอริทีมเป็นชั้นตอนที่ใชใ้นการแกปั้ญหาการแกปั้ญหา
อยา่ง่าย 

2.  เขียนโปรแกรมอยา่งง่าย โดยใชซ้อฟตแ์วร์ 
3.  รวบรวม ประมวลผล และน าเสนอขอ้มลูโดยใชช้อฟตแ์วร์ตามวตัถุประสงค์ 
4.  ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน 
5. การเรียนรู้พ้ืนฐานทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
๖.  โครงงาน Electronic & Programming& Hardware 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. การเขียนอลักอริทีมที่ใชใ้นการแกปั้ญหา 
2. การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างล าดบัของค าส่ังให้คอมพิวเตอร์ท างาน 
3. การเขียนโปรแกรมชอฟตแ์วร์หรือส่ือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม 
4. การสืบคน้ขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ต  
5. การใชอ้ินเทอร์เน็ตอยา่งปลอดภยั 
6. การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งปลอดภยั 
๗. การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต ์
๘. โครงงาน 

รวมผลการเรียนรู้    ๘  ผลการเรียนรู้ 

 

 

๘๒ 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 



๘๓ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รายวิชา   วิทยาการหุ่นยนต์ ๑      รหัสวิชา   ว ๒๑๒๐๑       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                                                                                                                                                                                            
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑          เวลา   ๒๐   ช่ัวโมง            ภาคเรียนที่   ๑                        จ านวน  o.๕   หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 
                  ศึกษาหลกัการท างาน อภิปรายลกัษณะส าคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศในดา้นการท างานความ
แม่นย าและการอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวนั ศึกษาขั้นตอนการออกแบบส่ิงของเคร่ืองใช ้การสร้าง
ช้ินงาน หรือการจ าลองช้ินงาน ให้สามารถใชง้านได ้เพ่ือน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์และมีความเหมาะสมใน
การใชง้าน 
                  ศึกษาการออกแบบดว้ยโปรแกรมสามมิติออกแบบส่ิงของเคร่ืองใชส้นองตอบความตอ้งการการ
ใชง้านประโยชน์ใชส้อยรูปลกัษณ์ที่สวยงามได ้สามารถขึ้นรูปช้ินงาน 3 มิติ การศึกษาหลกัการออกแบบ 
องคป์ระกอบช้ินงาน ประโยชน์ใชส้อย สนองความตอ้งการได ้ประดิษฐ์หุ่นยนตเ์คลื่อนไหวอยา่งง่ายได ้

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
        ๑. อธิบายการออกแบบการมวดัและการค านวณ เพื่อสนองความตอ้งการ 
        ๒. บอกแนวทางการวางแผนการออกแบบและน าไปใชไ้ด ้
        ๓. ประยกุตก์ารออกแบบ สร้างช้ินงานจาการออกแบบ ตามขนาดจริงหรือจ าลองได ้ 

รวมผลการเรียนรู้     ๓   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๘๓ 



๘๔ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา   วิทยาการหุ่นยนต์ ๒      รหัสวิชา  ว ๒๑๒๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                                                                                                                                                                                                       
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑           เวลา   ๒๐   ช่ัวโมง         ภาคเรียนที่   ๒                      จ านวน o.๕   หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

               ศึกษาหลกัการท างานและอภิปรายเก่ียวกบักลไกการเคลือ่นที่การเคลือ่นที่แนวเส้นตรง การ

เคลื่อนที่แนวโคง้ การเคลื่อนที่วงกลม การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอยา่งง่าย เพื่อน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์

และมีความเหมาะสมในการใชง้าน 

                ศึกษาเก่ียวกบัวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องตน้สามารถเรียนรู้เขา้ใจหลกัการท างานของอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์รู้จกัเคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้ก่ียวกบังานอิเล็กทรอนิกส์ 

อธิบายการท างานของมอเตอร์ ตวัตา้นทาน ไดโอด แหล่งพลงังาน และสามารประยกุตใ์ชง้านเบื้องตน้ได ้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
         ๑.  อธิบายการเก่ียวกบักลไกการเคลือ่นที่  เพื่อสนองความตอ้งการ 
         ๒. อธิบายพ้ืนฐานดา้นเคร่ืองกล แมคคานิคและการขบัเคลือ่นของหุ่นยนตไ์ด ้
         ๓. อ่านค่าแถบสีของตวัตา้นทานได ้ 
         ๔. อธิบายโครงสร้างหุ่นยนตไ์ด ้
         ๕. ประกอบชุดเฟืองเกียร์ได ้
รวมผลการเรียนรู้    ๕   ผลการเรียนรู้ 

  

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๘๔ 



๘๕ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา   วิทยาการหุ่นยนต์ ๓      รหัสวิชา   ว ๒๒๒๐๓    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                                                                                                                                                                                                       
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒           เวลา   ๒๐   ช่ัวโมง           ภาคเรียนที่   ๑                    จ านวน o.๕   หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

            ศึกษาอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของหุ่นยนต ์ ประกอบหุ่นยนต์ตามแบบ  การติดตั้งซอฟตแ์วร์  
ใชง้านซอฟตแ์วร์ส าหรับเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต ์ในแบบจ าลอง   แสดงผลขอ้มูลออกทางจอภาพ
ควบคุมการงานของมอเตอร์   หุ่นยนตเ์คลื่อนที่ตามเส้น  ดูแล  บ ารุงรักษาอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของ
หุ่นยนตบ์ูรณาการความรู้สร้างหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ตามเส้นดว้ยความเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
          ๑. บอกอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของหุ่นยนต์ 
         ๒. ประกอบหุ่นยนตต์ามแบบที่ก  าหนด 
         ๓. ติดตั้งและใชง้านซอฟแวร์ส าหรับเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 
         ๔. แสดงผลขอ้มูลออกทางจอภาพ 
         ๕, ควบคุมการงานของมอเตอร์ 
         ๖. หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้น 
         ๗. ดูแลและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของหุ่นยนต ์
         ๘. บูรณาการความรู้สร้างหุ่นยนตใ์ห้เคลื่อนที่ตามเส้นดว้ยความเร็วและมีประสิทธิภาพ 

รวมผลการเรียนรู้  ๘  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๗๙ 
 

๘๕ 



๘๖ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา  วิทยาการหุ่นยนต์ ๔     รหัสวิชา   ว ๒๒๒๐๔   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                                                                                                                                                                                                       
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒           เวลา   ๒๐   ช่ัวโมง           ภาคเรียนที่   ๒                   จ านวน o.๕   หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….…………… 

    ศึกษาเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างเทคโนโลยีกบัศาสตร์อื่นๆ ศึกษาส่วนประกอบ 
โครงสร้างและหนา้ที่ของหุ่นยนต ์ศึกษาพ้ืนฐานดา้นอิเล็กทรอนิคส์และเคร่ืองกล แมคคานิคในการ
ขบัเคลื่อน ศึกษาวงจรควบคุมการท างานของหุ่นยนต ์หลกัการท างานของมอเตอร์กระแสตรง มีความรู้ใน
การเลือกใชเ้คร่ืองมือและวสัดุในการออกแบบหุ่นยนต ์และการเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของ
หุ่นยนตเ์บื้องตน้  วิธีการวิเคราะห์แกปั้ญหาโปรแกรม คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะการ
ท างาน โดยใช้หุ่นยนต ์ และหลกัการโปรแกรมเบื้องตน้  ฝึกเขียนล าดบั การท างานของสมองกล  มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคเ์สริมสร้างประสบการณ์ดว้ยการแข่งขนัเพ่ือน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนัได ้
                   เห็นคุณค่าของการใชเ้ทคโนโลยี มีจิตส านึกในการรักชาติ ศาสน์กษตัริย ์ มีคุณธรรม  จริยธรรม  
และค่านิยมที่เหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
        ๑. นกัเรียนสามารถอธิบายเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างเทคโนโลยีกบัศาสตร์อื่นๆ  
        ๒. นกัเรียนสามารถอธิบายส่วนประกอบและหนา้ที่ของอุปกรณ์ที่ใชใ้นการสร้างหุ่นยนตไ์ด ้
        ๓. นกัเรียนสามารถอธิบายพ้ืนฐานดา้นความรู้พ้ืนฐานอิเล็กทรอนิคส์ แมคคานิคและการขบัเคลื่อน
ของหุ่นยนตไ์ด ้
        ๔. นกัเรียนสามารถอธิบายหลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือและวสัดุงานหุ่นยนตไ์ด ้
        ๕. นกัเรียนสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อินพุตและอุปกรณ์เอาทพ์ุตได ้
        ๖. นกัเรียนสามารถออกแบบหุ่นยนต ์และเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของหุ่นยนตเ์บื้องตน้ได ้

รวมผลการเรียนรู้   ๖  ผลการเรียนรู้ 

  

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๘๖ 



๘๗ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา  วิทยาการหุ่นยนต์ ๕       รหัสวิชา  ว ๒๓๒๐๕    กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                                                                                                                                                                                                      
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………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….………… 

    ศึกษาเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างเทคโนโลยีกบัศาสตร์อื่นๆ ศึกษาส่วนประกอบ โครงสร้างและ 
หนา้ที่ของหุ่นยนต ์ศึกษาพ้ืนฐานดา้นอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองกล แมคคานิกส์ในการขบัเคลือ่น   ศึกษาวงจร 
ควบคุมการท างานของหุ่นยนต ์หลกัการท างานของมอเตอร์กระแสตรง  ระบบการถ่ายทอดก าลงัรอบการหมุน 
ของเฟืองกบัแรงบิดในการขบัเคลื่อน  มีความรู้ในการเลือกใชเ้คร่ืองมือและวสัดุในการออกแบบหุ่นยนต ์  
                ปฏิบตัิงานฝึกทกัษะการสืบคน้ความรู้ผ่านส่ือดา้นต่างๆ เลือกใชเ้คร่ืองมือเพื่อการออกแบบสร้างหุ่นยนต ์ 
ประกอบชุดเฟืองเกียร์การถ่ายทอดก าลงั ตามเกณฑแ์ละกตกิาการแข่งขนั  
                  เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปรับปรุงแกไ้ขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการออกแบบการสร้างหุ่นยนต ์
 เสริมสร้างประสบการณ์ดว้ยการแข่งขนัเพื่อน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได้ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
       ๑. อธิบายเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างเทคโนโลยีกบัศาสตร์อื่นๆ  
       ๒. อธิบายส่วนประกอบและหนา้ที่ของหุ่นยนตไ์ด ้
       ๓. อธิบายโครงสร้างและวงจรควบคุมหุ่นยนตไ์ด ้
       ๔. ประกอบชุดรีโมทคอนโทรลได ้
       ๕. ปฏิบตัิการออกแบบและสร้างหุ่นยนตต์ามเกณฑแ์ละกติกาการแข่งขนัที่ก  าหนดได ้
        ๖. เสริมสร้างประสบการณ์ดว้ยการแข่งขนั 
        ๗. สามารถวิเคราะห์ปรับปรุงแกไ้ขกลไกการท างานของหุ่นยนตแ์ละ ประเมินผลงานตนเองได้ 

รวมผลการเรียนรู้  ๗ ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๘๑ 

 

๘๗ 



๘๘ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา   วิทยาการหุ่นยนต์ ๖    รหัสวิชา   ว ๒๓๒๐๖   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                                                                                                                                                                                                      
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓           เวลา   ๒๐   ช่ัวโมง          ภาคเรียนที่   ๒                  จ านวน o.๕   หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….…… 

                  ศึกษาและอธิบายหลกัการท าโครงงาน ซ่ึงเป็นการพฒันาผลงานที่เกิดจากการศึกษา คน้ควา้ 
ด าเนินการพฒันาตามความสนใจและความถนดัโดยการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  หลกัการพ้ืนฐานในการ
เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพ้ืนฐาน  การเลือกใชซ้อฟตแ์วร์ที่เหมาะสมกบัลกัษณะของงาน  การใชซ้อฟตแ์วร์
และอุปกรณ์ดิจิตอลมาช่วยในการน าเสนองาน  การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานตามหลกัการท าโครงงาน 
โดยมีการอา้งอิงแหล่งขอ้มลู  ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า  ไม่คดัลอกผลงานผูอ้ื่น ใชค้ าสุภาพและไม่สร้าง
ความเสียหายต่อผูอ้ื่น 
               ศึกษาความหมาย  ประเภท  และขั้นตอนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์   วางแผนและด าเนินการ
จดัท าโครงงานวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัหุ่นยนตอ์ตัโนมติั  เขียนรายงานน าเสนอผลงาน  ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้  มี
เจตคติที่ดีต่อการท าโครงงานและน าความรู้ไปประยกุตใ์ช้ในชีวิตประจ าวนั 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
        ๑. บูรณาการความรู้ดา้นหุ่นยนตอ์ตัโนมตัิ  ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปประยกุตใ์ชใ้นการ
ท าโครงงานเก่ียวกบัหุ่นยนตอ์ตัโนมตัิ 
        ๒. ด าเนินการจดัท าโครงงานเก่ียวกบัหุ่นยนตอ์ตัโนมตัิ  ดว้ยการท างานเป็นทีม  วางแผน  ออกแบบ
และเขียนรายงานอยา่งเป็นระบบ 
        ๓. น าเสนอผลงาน  ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้  มีเจตคติที่ดีต่อการท าโครงงานวิทยาศาสตร์และน าความรู้ไป
ประยกุตใ์ช้ในชีวิตประจ าวนั 

รวมผลการเรียนรู้   ๓   ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๘๘ 



๘๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๘๓ 
 

๘๙ 



๙๐ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                                             รหัสวิชา  ส ๑๑๑๐๑    
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                     ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๑                       
ภาคเรียนที่  ๑ – ๒                                                                                                       เวลา  ๘๐   ช่ัวโมง                                                                                                        
…………………………………………………………………………………………………………       
            
                  พุทธประวตัิของพระพุทธเจา้  ศาสดา และสาวกของศาสนาที่ตนนบัถือ พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
หลกัธรรมพุทธศาสนาพ้ืนฐาน พุทธสุภาษิต       การบริหารจิต เจริญปัญญา หนา้ที่ของชาวพุทธ  ศาสนพิธี     
พิธีกรรม  ทางพระพุทธศาสนา    และวนัส าคญัทางศาสนา หนา้ที่ของพลเมืองดี ในระบอบประชาธิปไตย     
สิทธิเสรีภาพของตนเองในครอบครัว       โรงเรียนและชุมชน         ประเพณี   วฒันธรรมของครอบครัว   
โรงเรียน    การอนุรักษ ์วฒันธรรม       ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น      บทบาท หนา้ที่ของตนเอง ครอบครัวและโรงเรียน 
การบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิต การบริโภคที่ใชใ้นชีวิตประจ าวนั การออม การวางแผนการใชจ่้าย 
ความหมาย ความส าคญัของการท างานอยา่งสุจริต     ศึกษาส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและมนุษยส์ร้างขึ้น 
ต าแหน่ง ระยะทิศทางของส่ิงต่าง ๆ แผนผงัในห้องเรียน สภาพอากาศ ภูมิประเทศที่มีผลต่อความเป็นอยูข่อ
มนุษย ์ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางธรรมชาติ           
             ศึกษา บอก   อธิบาย   ระบุทกัษะกระบวนการสืบคน้  การคิดวิเคราะห์     การอภิปราย การน าเสนอ 
การสังเกต การเปรียบเทียบ การยกตวัอยา่ง  คน้ควา้ การส ารวจตรวจสอบ การน าเสนอ   การสรุปความและ
แยกแยะ  
             มีศรัทธา เห็นคุณค่า     น าความรู้ที่ไดรั้บไปใช้ในชีวิตประจ าวนั    การด ารงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกนั 
อยา่งสันติสุข 

สาระการเรียนรู้ / มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ ศาสนา ศิลธรรม จริยธรรม    
ส ๑.๑    ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓  ป.๑/๔    
ส ๑.๒         ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓   
สาระที่ ๒ หน้าทีพ่ลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม   
ส ๒.๑   ป.๑/๑  ป.๑/๒         
ส ๒.๒    ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓   
สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์     
ส ๓.๑     ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓   ส ๓.๒   ป.๑/๑     
สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์    
ส ๕.๑    ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓  ป.๑/๔ ป.๑/๕  
ส ๕.๒         ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓   
รวม  ๔ สาระการเรียนรู้  ๘  มาตรฐาน   ๒๔ ตัวช้ีวัด   

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๘๔ 

 

๙๐ 



๙๑ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                                               รหัสวิชา  ส ๑๒๑๐๑                            
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                         ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๒ 
ภาคเรียนที่  ๑ – ๒                                                                                                            เวลา  ๘๐   ช่ัวโมง                                                                                                                                                                                                                    
……………………………………………………………………………………………………………       
               
                                   ประวตัิและความส าคญัของพระพุทธศาสนา พุทธประวตัิ การประสูติ ประวตัิพุทธสาวก  พุทธ
สาวิกา และชาดก ขอ้มูลเก่ียวกบัพระไตรปิฎก หลกัธรรมโอวาท ๓  พุทธศาสนสุภาษิต  บุคคลตวัอย่างในการ
ท าความดี มารยาทของชาวพุทธ กิจกรรมเก่ียวกบัศาสนพิธี  พิธีกรรม วนัส าคญัทางศาสนา  การบูชาพระ
รัตนตรัย การบริหารจิต การด าเนินชีวิตของมนุษย ์การอยูร่่วมกนัในสังคม     การปรับตวัตามสภาพแวดลอ้ม 
หลกัธรรมค าสอนไปปฏิบตัิในการพฒันาตนเองให้เป็นพลเมืองดี       มีความรับผิดชอบ  มีคุณธรรม และ
ค่านิยมที่เหมาะสม การเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย การยอมรับกฎ กติกา กฎระเบียบ หนา้ที่ความ
แตกต่างและความหลากหลายทางดา้นวฒันธรรม ค่านิยม    ความเช่ือ ปลูกฝังค่านิยม      สิทธิ หนา้ที่ เสรีภาพ 
การด าเนินชีวิตอยา่งสันติสุขในสังคมไทย       และการช่วยเหลือ การเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน การจดัการ
ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า     รายรับ รายจ่ายของตนเอง การผลิต การซ้ือขายสินคา้          การ
บริโภคสินคา้และบริการ    และการน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวนั ตลอดจนผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลง ส่ิงต่าง ๆ ที่เป็นธรรมชาติกบัที่มนุษยส์ร้างขึ้น ลกัษณะของโลกทางกายภาพ การใช้แผนที่ 
แผนผงัและภาพถ่าย   เช่น    ภูเขา   ที่ราบ    แม่น ้า    ตน้ไม ้  อากาศ   และทะเล ความสัมพนัธ์ของปรากฏการณ์
ระหว่างโลก  ดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์ 
              ศึกษา บอก  อธิบาย  ระบุ ทกัษะกระบวนการสืบคน้  การวิเคราะห์  การฝึกปฏิบตัิ การฟัง การคิด
หาเหตุผล การน าเสนอส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ มาปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
              มีศรัทธา  เห็นคุณค่าของความรู้ที่ไดรั้บน ามาฝึกปฏิบตัิตนเพื่อให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์กิด
ความรักและหวงแหนชาติ ศาสน์ กษตัริย ์เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ด ารงชีวิตในสังคมร่วมกนั
อยา่งสันติสุข 
สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ ศาสนา ศิลธรรม จริยธรรม   
ส ๑.๑   ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓  ป.๒/๔  ป.๒/๕  ป.๒/๖  ป.๒/๗       ส ๑.๒         ป.๒/๑  ป.๒/๒   
สาระที่ ๒ หน้าทีพ่ลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม   
ส ๒.๑         ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓  ป.๒/๔              ส ๒.๒         ป.๒/๑  ป.๒/๒   
สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์     
ส ๓.๑         ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓  ป.๒/๔              ส ๓.๒         ป.๒/๑  ป.๒/๒  
สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์    
ส ๕.๑         ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓                            ส ๕.๒         ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓  ป.๒/๔ 
รวม  ๔  สาระการเรียนรู้  ๘  มาตรฐาน  ๒๘  ตัวช้ีวัด 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๘๕ 
 

๙๑ 



๙๒ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                                               รหัสวิชา  ส ๑๓๑๐๑                   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                        ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๓ 
ภาคเรียนที่  ๑ – ๒                                                                                                           เวลา  ๘๐   ช่ัวโมง                                                                                                           
…………………………………………………………………………………………………………… 
                  ความส าคญัของพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนบัถือ     พุทธประวตัิหรือประวตัิของศาสนาที่ตนนบั
ถือ แบบอยา่งการด าเนินชีวิต ประวตัิสาวก ชาดก เร่ืองเล่า           และศาสนิกชนตวัอยา่ง ความหมาย ความส าคญั
ของพระไตรปิฎก คมัภีร์ของศาสนาที่ตนนบัถอื   พระรัตนตรัย หลกัธรรม  โอวาท ๓  การสวดมนตไ์หวพ้ระ  
แผ่เมตตา สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย มารยาทชาวพุทธ   ศาสนวตัถุ   ศาสนสถาน และศาสนบุคคล   ประเพณี
วฒันธรรมทอ้งถิ่น พฤติกรรมการด าเนินชีวิตของคนในทอ้งถิ่น      ความส าคญัของวนัหยดุราชการ    บุคคลที่
มีผลงานเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและทอ้งถิ่น บทบาทหนา้ที่ของสมาชิกในชุมชน ความแตกต่างของ
กระบวนการตดัสินใจในชั้นเรียน โรงเรียนและชุมชนและผลที่เกิดจากการดดัสินใจของบุคคลและกลุ่ม ความ
ตอ้งการและความจ าเป็นในการใช้สินคา้และบริการ   การใชจ่้ายของตนเอง ทรัพยากรที่มีอยูจ่  ากดัมีผลต่อการ
ผลิต   การบริโภคและบริการ สินคา้      และบริการที่รัฐจดับริการแก่ประชาชน     ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
ความส าคญัของภาษีและบทบาทของประชาชนในการเสียภาษี การแข่งขนัทางการคา้ การใชแ้ผนที่ แผนผงั
และภาพถ่ายในการหาขอ้มูลทางภูมิศาสตร์          ลกัษณะภูมิประเทศ           และภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอ้มในชุมชนจากอดีตจนถึงปัจจุบนั   การพ่ึงพาส่ิงแวดลอ้มในการด ารงชีวิตของมนุษย ์มลพิษที่
เกิดจากการกระท าของมนุษย ์ความแตกต่างของเมอืงและชนบท การเปลี่ยนแปลงของส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
           ศึกษา บอก  อธิบาย  ระบุ  ทกัษะกระบวนการสืบคน้     กระบวนการคิด  วิเคราะห์ การเปรียบเทียบ 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการทางประชาธิปไตย กระบวนการศึกษาคน้ควา้ และอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
           เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ ความคิดและปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดี      สามารถน าเสนอส่ือสารส่ิงที่
เรียนรู้ น าหลกัธรรมทางศาสนามาประยกุต์ใช้ในการด ารงชีวิตอยู่เคารพในสิทธิของความเป็นมนุษยอ์นุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มและเห็นคุณค่าวฒันธรรมประเพณีไทย 
สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ ศาสนา ศิลธรรม จริยธรรม   
ส ๑.๑ ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔  ป.๓/๕  ป.๓/๖  ป.๓/๗ ส ๑.๒   ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓ 
สาระที่ ๒ หน้าทีพ่ลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม   
ส ๒.๑ ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔    ส ๒.๒   ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  
สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์    ส ๓.๑   ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓      ส ๓.๒   ป.๓/๑ ป.๓/๒ ป.๓/๓  
สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์    
ส ๕.๑ ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓     ส ๕.๒ ป.๓/๑ ป.๓/๒  ป.๓/๓ ป.๓/๔ ป.๓/๕   
รวม  ๔  สาระการเรียนรู้   ๘  มาตรฐาน  ๓๑  ตัวช้ีวัด 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๙๒ 



๙๓ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                                                 รหัสวิชา  ส ๑๔๑๐๑                 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                          ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๔ 
ภาคเรียนที่  ๑ – ๒                                                                                                            เวลา  ๘๐   ช่ัวโมง                                                                                                          

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

    หลกัธรรมทางศาสนาที่ตนนบัถือ การบ ารุงรักษาศาสนสถาน   ศาสนพิธี     พิธีกรรม  และวนั
ส าคญัทางศาสนา  การเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  ในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน    เป็นผูน้ าผูต้ามที่ดี  
บทบาทหนา้ที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง        ความส าคญัของสถาบนัพระมหากษตัริย ์ ปัจจยัที่มีผล
ต่อการเลือกซ้ือสินคา้และบริการ  สิทธิพ้ืนฐานของผูบ้ริโภค    หลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง  ความสัมพนัธ์
ทางเศรษฐกิจ    หนา้ที่เบื้องตน้ของเงิน      ใช้แผนที่และภาพถ่าย การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในจงัหวดั    แหล่ง
ทรัพยากรและส่ิงต่าง ๆ ในจงัหวดั    สภาพแวดลอ้มทางกายภาพของชุมชนที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของคน
ในจงัหวดั การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอ้มในจงัหวดั และผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
               ศึกษา อธิบาย  ระบุ  ยกตวัอยา่ง เสนอวิธีการ วิเคราะห์  อภิปรายหรือสรุปความส าคญั   ประวตัิ
ศาสนา  ศาสดา หลกัธรรมทางศาสนาที่ตนนบัถือ  สิทธิพ้ืนฐานที่เด็กทุกคนพึงไดรั้บตามกฎหมาย ความ
แตกต่างทางวฒันธรรมของกลุ่มคนในทอ้งถิ่น   การอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุขในชีวิตประจ าวนั      อ  านาจ
อธิปไตยและความส าคญัของระบอบประชาธิปไตย                   บทบาทหนา้ที่ของพลเมืองในกระบวนการ
เลือกตั้ง ความส าคญัของสถาบนัพระมหากษตัริย ์ ปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้และบริการ  สิทธิพ้ืนฐาน
ของผูบ้ริโภค  หลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง  ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ       ระบุลกัษณะส าคญัทางกายภาพ
ของจงัหวดั ใชแ้ผนที่อธิบายความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ ที่มีอยูใ่นจงัหวดั  
              ช่ืนชมการท าความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน ตามหลกัศาสนา พร้อมทั้ง
บอกแนวปฏิบตัิในการด าเนินชีวิต     เห็นคุณค่าของการพฒันาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ มีมารยาท
ของความเป็นศาสนิกชนที่ดีตามทีก่  าหนด ประวตัิศาสตร์ไทย 

สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ ศาสนา ศิลธรรม จริยธรรม   
ส ๑.๑    ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔  ป.๔/๕  ป.๔/๖  ป.๔/๗  ป.๔/๘  
ส ๑.๒    ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  
สาระที่ ๒ หน้าทีพ่ลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม   
ส ๒.๑    ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔  ป.๔/๕              ส ๒.๒    ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓   
สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์    ส ๓.๑    ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓   ส ๓.๒    ป.๔/๑  ป.๔/๒   
สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์   ส ๕.๑      ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓   ส ๕.๒    ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓   
รวม  ๔  สาระการเรียนรู้  ๘  มาตรฐาน  ๓๐ ตัวช้ีวัด 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๙๓ 



๙๔ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                                                รหัสวิชา  ส ๑๕๑๐๑              
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                          ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๕ 
ภาคเรียนที่  ๑ – ๒                                                                                                             เวลา  ๘๐   ช่ัวโมง                                                                                                           
…………………………………………………………………………………………………………… 
                  
                        ความส าคญัของพุทธศาสนา พุทธประวตัิของพระพุทธเจา้  พุทธสาวก    พุทธสาวิกา 
พระไตรปิฎก  พระรัตนตรัย  ไตรสิกขา  โอวาท ๓  หลกัธรรมของศาสนาพุทธ  หน้าที่ชาวพุทธ มารยาทชาว
พุทธ ศาสนพิธี พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา           วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา บทบาท สถานภาพ สิทธิ
เสรีภาพของพลเมืองดี วฒันธรรมที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตของคนในสังคมไทย การอนุรักษ ์   และเผยแพร่ภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่น โครงสร้างการปกครองส่วนทอ้งถิ่น    บทบาทหนา้ที่ขององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิ่นในชุมชน  
ปัจจยัการผลิตสินคา้และบริการ      หลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง        หลกัการและประโยชน์ของสหกรณ์และ
การประยกุตใ์ช้ในชีวิตประจ าวนั หนา้ที่ของธนาคาร          ผลดีและผลเสียของการยืม      พิกดัภูมิศาสตร์ 
ละติจูด ลองจิจูด  ระยะทิศทางภูมิลกัษณ์ที่ส าคญั        ความสัมพนัธ์ของลกัษณะทางกายภาพในภูมิภาคของตน    
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลกัษณะการตั้งถิ่นฐานและการยา้ยถิ่นฐานของประชากร      อิทธิพล
ของส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีชีวิตและการสร้างสรรคว์ฒันธรรม การอนุรักษ์และรักษา
สภาพแวดลอ้ม 
               ศึกษา   บอก  อธิบาย  ระบุ ทกัษะกระบวนการสืบคน้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย   การ
สังเกต การเปรียบเทียบ คิดหาเหตุและผล การยกตวัอย่าง กระบวนการกลุ่ม   การส ารวจตรวจสอบขอ้มูลเพื่อให้
เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถน าเสนอส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวนั 
              เพื่อให้รู้และเขา้ใจถึงความส าคญัของพระพุทธศาสนา ปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดี ร่วมอนุรักษแ์ละ
เผยแพร่ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น อธิบายความส าคญัของภูมิลกัษณ์และแนวทางในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มรวมทั้ง
น าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในชีวิตประจ าวนั 
สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ ศาสนา ศิลธรรม จริยธรรม   
ส ๑.๑    ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔  ป.๕/๕  ป.๕/๖  ป.๕/๗     ส ๑.๒   ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  
สาระที่ ๒ หน้าทีพ่ลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม   
ส ๒.๑    ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔                   ส ๒.๒    ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓   
สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์       
ส ๓.๑     ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓        ส ๓.๒    ป.๕/๑  ป.๕/๒   
สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์    
ส ๕.๑         ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓            ส ๕.๒          ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓      
รวม  ๔  สาระการเรียนรู้  ๘  มาตรฐาน  ๒๘  ตัวช้ีวัด 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๙๔ 



๙๕ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                                      รหัสวิชา  ส ๑๖๑๐๑            
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๖ 
ภาคเรียนที่  ๑ – ๒                                                                                                   เวลา  ๘๐   ช่ัวโมง                                                                                                           
.…………………………………………………………………………………………………………… 

                    ความส าคญัของพระพุทธศาสนา    พุทธประวตัิ ประวตัิพุทธสาวก   พุทธสาวิกา หลกัธรรม
ทางพระพุทธศาสนา     บุคคลส าคญัที่เป็นแบบอยา่งในการด าเนินชีวิต    การบริหารจิต เจริญปัญญา ศาสน
สถาน ศาสนวตัถุ มารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ วนัส าคญัทาง
พระพุทธ      ศาสนา          กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั ความหมายและประเภทของวฒันธรรม กิริยา 
มารยาทไทย ประโยชน์และคุณค่าทางวฒันธรรม ความแตกต่างทางวฒันธรรมระหว่างกลุ่มคนภาคต่าง ๆ
ในสังคมไทย แหล่งขอ้มูล ข่างสาร เหตุการณ์ต่าง ๆในชีวิตประจ าวนั  บทบาทหนา้ที่ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น     การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย   บทบาทของผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค การ
จดัสรรทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการใชท้รัพยากรธรรมชาติ ความสัมพนัธ์ระหว่างผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค    
การแลกเปลี่ยนสินคา้ การบริการ รายได ้รายจ่าย การออม   การธนาคาร การจดัเก็บภาษี  สภาพสังคม 
เศรษฐกิจ      และการเมืองของประเทศเพื่อนบา้นในปัจจุบนั      เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์        ความสัมพนัธ์
ระหว่างลกัษณะทางกายภาพกบัปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติกบัส่ิงแวดลอ้มทางสังคม            การเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยจากอดีตจนถึง
ปัจจุบนั แผนการใชท้รัพยากรและการอนุรักษท์รัพยากรในชุมชน 
                  ศึกษา  อธิบาย  ทกัษะกระบวนการสืบคน้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย การสังเกต 
การเปรียบเทียบ การยกตวัอยา่ง  คน้ควา้ การส ารวจ ตรวจสอบการน าเสนอ การสรุปความและแยกแยะ 
                 เพื่อให้เกิดความรู้     ความคิด        ความเขา้ใจ         สามารถน าเสนอส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ มาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั เห็นคุณค่า น าความรู้ที่ไดรั้บไปใชใ้นการด ารงชีวิตประจ าวนั 
สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ ศาสนา ศิลธรรม จริยธรรม   
ส ๑.๑    ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔  ป.๖/๕  ป.๖/๖  ป.๖/๗  ป.๖/๘   ป.๖/๙    
ส ๑.๒   ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  
สาระที่ ๒ หน้าทีพ่ลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม   
ส ๒.๑          ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔    ส ๒.๒     ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓   
สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์      ส ๓.๑    ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓    ส ๓.๒    ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓ 
สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์    
ส ๕.๑     ป.๖/๑  ป.๖/๒   ส ๕.๒     ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๖/๓                            
รวม    ๔  สาระการเรียนรู้   ๘  มาตรฐาน   ๓๑  ตัวช้ีวัด   

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๙๕ 



๙๖ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                                           รหัสวิชา  ส ๒๑๑๐๑              
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                         ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 
ภาคเรียนที่  ๑                                                                                                               เวลา  ๖๐   ช่ัวโมง                                                                                                                   

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

    ความหมายและความส าคญั   ของพระพุทธศาสนา  ที่เก่ียวกบัประวตัิและความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา ประวตัิศาสดาและสาวก  การบริหารจิตและเจริญปัญญา หลกัธรรม ศาสนพิธี แนวปฏิบตัิ
ของศาสนิกชน วนัส าคญัของศาสนา พระไตรปิฎก พุทธศาสนสุภาษิต  ภาษาบาลี  ค าศพัท ์ 
พระพุทธศาสนา  วิถีชีวิตไทย   ความคิด   ความเช่ือ   วฒันธรรม  ภูมิปัญญาไทย   รวมทั้งบุคคลส าคญัและ
ผลงานที่เป็นคุณประโยชน์ต่อชาติ การเมืองการปกครองของไทยในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขโดยเนน้ในดา้นสิทธิ เสรีภาพ    หนา้ที่ สิทธิมนุษยชนและวิถีประชาธิปไตย  
ศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญ    กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ  การเมือง
การปกครอง  และกฎหมายที่ควบคุมให้สังคมอยูส่งบสุขตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ภูมิศาสตร์ประเทศไทยใน
ภูมิภาคต่างๆ    และทอ้งถิ่นตนเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ  ทรัพยากร  สภาพปัญหา  การอนุรักษ ์   
และการแกปั้ญหาทรัพยากร  การประกอบอาชีพ  ระบบเศรษฐกิจ  การซ้ือขาย –  แลกเปลี่ยน  และสถาบนั
การเงินในประเทศ ลกัษณะทางกายภาพของทวีปเอเซีย ทวีปออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย พิกดัภูมิศาสตร์ 
(ละติจูด และลองติจูด) เส้นแบ่งเวลา และเปรียบเทียบวนั เวลาของโลก สาเหตุการเกิดภยัพิบตัิและ
ผลกระทบในทวีปเอเซีย ทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย  
               ศึกษา  บอก อธิบาย ยกตวัอยา่ง วิเคราะห์ การสืบคน้  การเปรียบเทียบ  สรุปความหมาย 
ความส าคญั   ปัญญา  หลกัธรรม  ศาสนพิธี  แนวปฏิบตัิของศาสนิกชน      

     มีศรัทธายึดมัน่   และปฏิบตัิตามหลกัธรรม        ช่ืนชมการด าเนินชีวิตของสาวกและศาสนิกชน              
ตวัอยา่งช่ืนชมการท าความดีของตนเอง และบุคคลในครอบครัว เห็นคุณค่าของการบริหารจิตเจริญปัญญา 
ยึดมัน่ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข   ใชท้รัพยากรอย่างชาญ
ฉลาดคุม้ค่ารู้จกัประหยดัอดออม มีคณุธรรม ซ่ือสัตยสุ์จริต 
สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ ศาสนา ศิลธรรม จริยธรรม   
ส ๑.๑   ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๖  ม.๑/๗  ม.๑/๘  ม.๑/๙   ม.๑/๑๐  ม.๑/๑๑            
ส ๑.๒   ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  
สาระที่ ๒ หน้าทีพ่ลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม   
ส ๒.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓   ม.๑/๔          ส ๒.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓ 
สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์    ส ๓.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓    ส ๓.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔สาระที่ ๕ 
ภูมิศาสตร์       ส ๕.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓     
รวม   ๔  สาระการเรียนรู้  ๗  มาตรฐาน   ๓๒   ตัวช้ีวัด 
 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๙๖ 



๙๗ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                                            รหัสวิชา  ส ๒๑๑๐๓              
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                         ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 
ภาคเรียนที่  ๒                                                                                                               เวลา  ๖๐   ช่ัวโมง                                                                                                                  
.…………………………………………………………………………………………………………   

     ลกัษณะทางกายภาพของทวีปเอเซีย ทวีปออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย พิกดัภูมิศาสตร์ (ละติจูด 
และลองติจูด) เส้นแบ่งเวลา และเปรียบเทียบวนั เวลาของโลก สาเหตุการเกิดภยัพิบตัิและผลกระทบใน
ทวีปเอเซีย ทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย      ศึกษาลกัษณะทางภูมิศาสตร์ ชาติพนัธ์  เศรษฐกิจ  สังคม  
วฒันธรรม          ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่มีต่อการด ารงชีวิตของประชากร และ
ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย     โอเชียเนียและออสเตรเลีย  เพื่อให้เกิด
ความรู้  ความเขา้ใจ  และเกิดความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั  ท าเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ทวีปเอเซีย ทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย  ปัจจยัทางกายภาพและปัจจยัทางสังคมที่ส่งต่อท าเลที่ตั้งของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเซีย ทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย ปัญหาจากปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพกบัมนุษยท์ี่เกิดขึ้นในทวีปเอเซีย ทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย แนว
ทางการจดัการภยัพิบติัและการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในทวีปเอเซีย ทวีปออสเตรเลียและ 
โอเซียเนีย 
              ศึกษา บอก อธิบาย อภิปราย ระบุ ยกตวัอยา่ง     วิเคราะห์   สืบคน้    สรุปใจความ เก่ียวกบั การใช้
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์เพื่อการสืบคน้ขอ้มูล  การส ารวจ  ระบุ  และเส้นแบ่งเวลาเพ่ือเปรียบเทียบเวลาของ
ประเทศไทยกบัประเทศอื่น ศึกษาลกัษณะทางภมูิศาสตร์  ชาติพนัธ์ เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่มีต่อการด ารงชีวิตของประชากร   และความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ
ของกลุม่ประเทศในภูมิภาคเอเชีย โอเชียเนียและออสเตรเลีย  เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ และเกิด
ความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั 

      ตระหนกัถึงคุณค่าของประวตัิศาสตร์ไทย        มีความรัก หวงแหนชาติบา้นเมืองและถิ่นฐาน
ของตนเอง  ภูมิใจในบรรพบุรุษ รู้จกัอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และใชอ้ยา่งคุม้ค่า มีความรักความเขา้ใจ
อนัดีกบัประเทศเพื่อนบา้น 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๔  ประวัติศาสตร์   
ส ๔.๑   ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓                  ส ๔.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒ 
ส ๔.๓  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓ 
สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์        
ส ๕.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓ 
ส ๕.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓ ม.๑/๔        รวม    ๒  สาระการเรียนรู้  ๕  มาตรฐาน  ๑๕     ตัวช้ีวัด 
 
  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๙๗ 



๙๘ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                                        รหัสวิชา  ส ๒๒๑๐๑     
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                     ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 
ภาคเรียนที่  ๑                                                                                                              เวลา  ๖๐   ช่ัวโมง                                                                                                                  
.…………………………………………………………………………………………………………    

                 ความเป็นมาการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศเพื่อนบา้นและการนบัถอื 
พระพุทธศาสนาในประเทศเหล่านั้นในปัจจุบนั  พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวฒันธรรมไทย  
และเอกลกัษณ์ของชาติไทย  ประวตัิบุคคลส าคญัทางพระพุทธศาสนา  ศาสนพิธี  พิธีกรรม  ภูมิปัญญา
ทอ้งถิ่นเก่ียวกบัศาสนพิธี    พิธีกรรมทางศาสนา   หลกัการบริหารจิตและเจริญปัญญา  ความเป็นพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตยในทอ้งถิ่น  หลกัสิทธิมนุษยชน   เอกลกัษณ์ของทอ้งถิ่นและชาติ ระบบการเมืองการ
ปกครองของไทยที่ใชใ้นปัจจุบนั  หลกัการ  เจตนารมณ์  โครงสร้าง   และสาระส าคญัของรัฐธรรมนูญฉบบั
ปัจจุบนั ความส าคญัของการปกครองระบอบประชาธิปไตย การท าประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ  
รักประเทศชาติ การตดัสินใจเลือกใชท้รัพยากรเพื่อการผลิต  วิธีการน าทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์มาใชใ้น
การผลิตสินคา้   และบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพ   ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกในฐานะผูบ้ริโภค    
เก่ียวกบัหลกัการและวิธีการด าเนินการระบบสหกรณ์   สถาบนัทางเศรษฐกิจ     กลไกราคาระบบเศรษฐกิจ
ปัจจุบนั     ระบบธนาคาร        และผลกระทบของแผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัปัจจุบนัที่มีต่อบุคคล  ทอ้งถิ่น  
กลุ่มบุคคล  และประเทศชาติ  การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ      ในภูมิภาคเอเชียของไทย 
           ศึกษา บอก อธิบาย ระบุ ยกตวัอยา่ง วิเคราะห์ สืบคน้และสรุป  การวิเคราะห์   
  มีความรักความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเห็นคุณค่าของศาสนารัก    และหวงแหนวฒันธรรม
ประเพณีของทอ้งถิ่นเห็นคุณค่าของวฒันธรรมมคี่านิยมที่ดีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนั 
มีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขรู้จกัประหยดัอดออม ใชท้รัพยากรธรรมชาตออยา่งคุม้ค่า 
สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ ศาสนา ศิลธรรม จริยธรรม   
ส๑.๑   ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓ ม.๒/๔  ม.๒/๕   ม.๒/๖  ม.๒/๗    ม.๒/๘   ม.๒/๙   ม.๒/๑๐  ม.๒/๑๑ 
ส๑.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓   ม.๒/๔  ม.๒/๕ 
สาระที่ ๒ หน้าทีพ่ลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม   
ส ๒.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓ ม.๒/๔ 
ส ๒.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒ 
รวม   ๒  สาระการเรียนรู้  ๔  มาตรฐาน   ๒๒     ตัวช้ีวัด 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๙๘ 



๙๙ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                                             รหัสวิชา  ส ๒๒๑๐๓            
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                            ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 
ภาคเรียนที่  ๒                                                                                                                   เวลา  ๖๐   ช่ัวโมง                                                                                                                  

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

มีความรู้ความเขา้ใจลกัษณะทางกายภาพทวีปยโุรปและแอฟริกา  ที่มีผลต่อระบบการด าเนินชีวิต
ของมนุษย ์ ความหมายพิกดัภูมิศาสตร์  การหาค่าพิกดัทางภูมิศาสตร์  การแปลความหมายเชิงภูมิศาสตร์  
สภาพการเปลี่ยนแปลงของส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติในภูมิภาคเอเชีย  มาตราส่วน ทิศ และส ญลกัษณ์ 
สาเหตุการเกิดภยัพิบตัิและผลกระทบในทวีปยโุรป และทวีปแอฟริกา  ส่ิงแวดลอ้มทางสังคม  วฒันธรรม
ของทวีปยโุรปและแอฟริกา  ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรทอ้งถิ่น เก่ียวกบัการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มในประเทศ   เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีสมยัใหม่  และเช่ือมโยงไปสู่
ชีวิตประจ าวนั  มีวิจารณญาณในการใชเ้คร่ืองมือหาขอ้มูล  ในการแปลความหมายเชิงภูมิศาสตร์  
วฒันธรรมของทวีปยโุรปและแอฟริกา  การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและเห็นความส าคญัของการรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม  การใชท้รัพยากร  มาตรการและความพยายามแกปั้ญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท าเลที่ตั้งของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยโุรปและทวีปแอฟริกา ปัจจยัทางกายภาพและปัจจยัทางสังคมที่
ส่งต่อท าเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม  ปัญหาจากปฏิสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพกบัมนุษยท์ี่เกิดขึ้น  เนีย แนวทางการจดัการภยัพิบติัและการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มใน
ทวีปยโุรปและแอฟริกา 
             อธิบาย บอก ยกตวัอยา่ง วิเคราะห์ สืบคน้และสรุป  การส ารวจ  ลกัษณะทางกายภาพทวีปยโุรปและ
แอฟริกา  ที่มีผลต่อระบบการด าเนินชีวิตของมนุษย ์ ความหมายพิกดัภูมิศาสตร์  การหาค่าพิกดัทาง
ภูมิศาสตร์  การแปลความหมายเชิงภูมิศาสตร์  สภาพการเปลี่ยนแปลงของส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติใน
ภูมิภาคเอเชีย   ส่ิงแวดลอ้มทางสังคม  วฒันธรรมของทวีปยโุรปและแอฟริกา  ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นเก่ียวกบั
การจดัการทรัพยากรทอ้งถิ่น  แหล่งขอ้มูลที่เก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มในประเทศ   เคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีสมยัใหม่  และเช่ือมโยงไปสู่ชีวิตประจ าวนั  มีวิจารณญาณในการใชเ้คร่ืองมือหา
ขอ้มูล  ในการแปลความหมายเชิงภูมิศาสตร์  วฒันธรรมของทวีปยโุรปและแอฟริกา  การอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มและเห็นความส าคญัของการรักษาคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม  มีวิจารณญาณในการใชท้รัพยากร   

มีจิตส านึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของสังคม  มีวิจารณาญาณในการใชท้รัพยากรธรรมชาติ รู้จกั
คุณค่าของทรัพยากรมีจิตส านึกในการน าขอ้มลูไปใชแ้กปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม    มีจิตใจมุ่งท าประโยชน์ให้
ส่วนรวม  รู้มาตรการและความพยายามแกปั้ญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม   
สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์  ส ๓.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒  ม.๒/๓ ม.๒/๔   ส ๓.๒  ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓  ม.๒/๔ 
สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์      ส ๕.๑   ม.๒/๑  ม.๒/๒ ม.๒/๓   ส ๕.๒  ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓  ม.๒/๔   
รวม    ๒  สาระการเรียนรู้  ๔  มาตรฐาน  ๑๔   ตัวช้ีวัด 
  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๙๙ 



๑๐๐ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                                          รหัสวิชา  ส ๒๓๑๐๑                    
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                     ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
ภาคเรียนที่  ๑                                                                                                               เวลา  ๖๐   ช่ัวโมง                                                                                                                  
.……………………………………………………………………………………………………………… 

              เศรษฐศาสตร์เบื้องตน้เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค  เศรษฐกิจพอเพียง  วิธีการน าทรัพยากร
ทางเศรษฐศาสตร์หน่วยธุรกิจและหน่วยรัฐบาลไปใชใ้ห้เป็นประโยชน์อยา่งคุม้ค่า และมีคุณธรรม 
ความหมาย   บทบาทหนา้ที่ของผูบ้ริโภค  หลกัการวิธีการเลือกบริโภค รู้กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค  การ
พึ่งพาสถาบนัการเงิน  กลไกราคา  ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกบัภูมิภาคต่างๆ ของ
โลก  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่ประเทศต่างๆ ทัว่โลก     พุทธประวตัิจากพระพุทธรูปปางต่างๆ  
ชาดก หนา้ที่ชาวพุทธ และการเขา้ร่วมในศาสนพิธีและพิธีกรรมในวนัส าคญัทางศาสนา  เร่ืองน่ารู้จาก
พระไตรปิฎกและค าศพัทท์างพระพุทธศาสนา การเป็นพลเมืองดีตามวิถีปฏิบตัิตนตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง
กบัตนเอง  ครอบครัว  ชุมชนและประเทศ   ระบบการเมือง    การปกครองแบบต่างๆ ในปัจจุบนั   
โครงสร้าง ประเภท หลกัการ  และความสัมพนัธร์ะหว่างรัฐกบัพลเมือง  ที่ใชใ้นการปกครองแต่ละประเภท
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมือง        การปกครองในชุมชน รวมถึงการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข
เศรษฐศาสตร์เบื้องตน้เศรษฐศาสตร์จุลภาคและ 
มหภาค  เศรษฐกิจพอเพียง   การน าทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์หน่วยธุรกิจและหน่วยรัฐบาลไปใชใ้ห้เป็น
ประโยชน์อยา่งคุม้ค่า  และมี  คุณธรรม  รู้ความหมาย  บทบาทหนา้ที่ของผูบ้ริโภค  หลกัการวิธีการเลือก
บริโภค  รู้กฎหมายคุม้ครอง  ผูบ้ริโภค  การพ่ึงพาสถาบนัการเงิน   กลไกราคา  ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศไทยกบั  ภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
           ศึกษา  บอก อธิบาย ระบุ   ยกตวัอยา่ง  วิเคราะห์   สืบคน้  และสรุปความ การอภิปราย 
           มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา เห็นคุณค่าของศาสนา ตระหนกัถึงคุณค่าของการท าความดี  รัก
และหวงแหนประเพณีวฒันธรรมทอ้งถิ่น   ยึดมัน่ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย  รู้จกัเลือกใชท้รัพยากร
อยา่งชาญฉลาดและคุม้ค่า  รวมถึงการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข   
สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด   
สาระที่ ๑ ศาสนา ศิลธรรม จริยธรรม   
ส.๑.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓ ม.๓/๔  ม.๓/๕  ม.๓/๖  ม.๓/๗   ม.๓/๘   ม.๓/๙  ม.๓/๑๐  
ส.๑.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓ ม.๓/๔  ม.๓/๕  ม.๓/๖  ม.๓/๗ 
สาระที่ ๒ หน้าทีพ่ลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม   
ส.๒.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓   ม.๓/๔   ม.๓/๕ 
ส.๒.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓   ม.๓/๔ 
รวม   ๒  สาระการเรียนรู้  ๔  มาตรฐาน  ๒๖   ตัวช้ีวัด 
 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๐๐ 



๑๐๑ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                                             รหัสวิชา  ส ๒๓๑๐๓           
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                          ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
ภาคเรียนที่  ๒                                                                                                                  เวลา  ๖๐   ช่ัวโมง                                                                                                                  

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

              รู้และเขา้ใจเก่ียวกบั ลกัษณะทางกายภาพ  ของประเทศในทวีป  อเมริกาเหนือ  อเมริกาใต ้โดย
เลือกใชแ้ผนที่เฉพาะเร่ืองและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ สาเหตุการเกิดภยัพิบตัิและผลกระทบในทวีปอเมริกา
เหนือ และทวีปอเมริกาใต ้    ท าเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีป
อเมริกาใต ้  ปัจจยัทางกายภาพและปัจจยัทางสังคมที่ส่งผลต่อท าเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต ้ ปัญหาจากปฏิสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพกบั
มนุษยท์ี่เกิดขี้นในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต ้ รวมทั้งเขา้ใจการก่อเกิดส่ิงแวดลอ้มใหม่ทาง
สังคม การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือการด าเนินชีวิตของมนุษยใ์นแต่ละทวีป  
การใชแ้ละคุณค่าของแผนที่    การใชเ้คร่ืองมือหาขอ้มลูในการแปลความหมายเชิงภูมิศาสตร์จากภาพถ่าย
ดาวเทียม 
              อธิบาย อภิปราย  บอก ระบุ ยกตวัอยา่ง วิเคราะห์   ส ารวจ   สรุปความ เก่ียวกบัลกัษณะทาง
กายภาพ  ของประเทศในทวีป  อเมริกาเหนือ  อเมริกาใต ้        รวมทั้งเขา้ใจการก่อเกิดส่ิงแวดลอ้มใหม่ทาง
สังคม   การอนุรักษ ์  ส่ิงแวดลอ้มและการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือการด าเนินชีวิตของมนุษยใ์นแต่ละ
ทวีป การใชแ้ละคุณค่าของแผนที่  การใชเ้คร่ืองมือหาขอ้มลูในการแปลความหมายเชิงภูมิศาสตร์จาก
ภาพถ่ายดาวเทียม 
              เห็นคุณของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รู้จกัอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  ใชท้รัพยากรธรรมชาติ
อยา่งคุม้ค่า มีความรักความเขา้ใจระหว่างเพื่อนมนุษย ์ร่วมโลก 
สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์   
ส๓.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓ 
ส๓.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔ 
สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์       
ส๕.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒ 
ส๕.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒    ม.๓/๓    ม.๓/๔ 
รวม   ๒  สาระการเรียนรู้  ๔  มาตรฐาน  ๑๓    ตัวช้ีวัด 
 
 

 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๑๐๑ 



๑๐๒ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  ประวัติศาสตร์                                                                                               รหัสวิชา  ส ๑๑๑๐๒                     
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                        ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ภาคเรียนที่  ๑ – ๒                                                                                                         เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                          
.……………………………………………………………………………………………………………… 
                
                  ศึกษาวนั  เดือน  ปี  และการนบัช่วงเวลาในปฏิทินที่ใชใ้นชีวิตประจ าวนั   การเรียงล าดบั
เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวนั  ประวตัิความเป็นมาของตนเองและครอบครัว  การด าเนินชีวิตของตนเองกบั
สมยัของพ่อแม่ ปู่  ยา่ ตา ยาย  รับรู้และเขา้ใจเหตุการณ์ในอดีตที่มีผลกระทบตอ่ตนเองในปัจจุบนั  
ความหมายและความส าคญัของสัญลกัษณ์ที่ส าคญัของชาติไทย    ศึกษาสถานที่ส าคญัซ่ึงเป็นแหล่งวฒันธรรม  
ในชุมชนและส่ิงที่ตนรัก 
                     วิเคราะห์ บอกวนั เดือนปี    และการนบัช่วงเวลาในปฏิทินที่ใชใ้นชีวิตประจ าวนั การเรียงล าดบั
เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวนั     บอกประวตัิความเป็นมาของตนเองและครอบครัว    การด าเนินชีวิตของ          
ตนเองกบัสมยัของพ่อแม่   ปู่    ยา่   ตา    ยาย      เหตุการณ์ในอดีตที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบนั  
ความหมายและความส าคญัของสัญลกัษณ์ที่ส าคญัของชาติไทย      สถานที่ตนภาคภูมิใจในทอ้งถิ่น 
               ศรัทธา  ใชท้รัพยากรอยา่งฉลาด คุม้ค่า  ดว้ยความภาคภูมิใจ  มีคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริตเห็น
คุณค่าน าความรู้ที่ไดรั้บไปใช้ในชีวิตประจ าวนัการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกนัอยา่งสันติสุข 

สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๔  ประวัติศาสตร์ 
ส. ๔.๑  ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓ 
ส. ๔.๒  ป.๑/๑  ป.๑/๒   
ส. ๔.๓  ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓ 
รวม  ๑  สาระการเรียนรู้   ๓  มาตรฐาน   ๘  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๑๐๒ 



๑๐๓ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  ประวัติศาสตร์                                                                                            รหัสวิชา  ส ๑๒๑๐๒             
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                        ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๒ 
ภาคเรียนที่  ๑ – ๒                                                                                                         เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                           
.…………………………………………………………………………………………………………… 

                 ศึกษาช่วงเวลาที่เกิดขึ้นกบัครอบครัวที่เป็นอดีต ปัจจุบนัและอนาคต        รับรู้และเขา้ใจการ
ล าดบัเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว    หรือในชีวิตของตนเองโดยใชห้ลกัฐานที่เก่ียวขอ้ง     ศึกษา 
ถึงการ         เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจ าวนัของคนในชุมชนของตนจากอดีตถึงปัจจุบนั    ศึกษา
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง ที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน          ระบุบุคคลที่ท าประโยชน์ต่อทอ้งถิ่น
หรือประเทศชาติ ยกตวัอยา่งวฒันธรรม ประเพณี    และภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษไ์ว ้
               บอกช่วงเวลาที่เกิดขึ้นกบัครอบครัวที่เป็นอดีต ปัจจุบนัและอนาคต  ทกัษะการสืบคน้เหตุการณ์
ในอดีตที่เกิดขึ้นกบัตนเองและครอบครัวโดยใช้หลกัฐานที่เก่ียวขอ้ง     เช่น ภาพถ่าย สูติบตัร ทะเบียน
ทกัษะการสืบคน้ขอ้มูลอยา่งง่ายๆ เช่น การสอบถามพ่อแม่ ผูรู้้ในชุมชน     อธิบายผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลง ที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน  ผลงานของบุคคลในทอ้งถิ่น       ปฏิบติัตามวฒันธรรม  
ประเพณีไทย  เช่น การท าความเคารพ  ประเพณีสงกรานต ์ฯลฯ 
               รักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย    ยึดมัน่     ศรัทธาเห็นคุณค่า        น าความรู้ที่ไดรั้บไปใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั การด ารงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกนัอยา่งสันติสุข 

สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๔  ประวัติศาสตร์ 
ส. ๔.๑  ป.๒/๑  ป.๒/๒ 
ส. ๔.๒  ป.๒/๑  ป.๒/๒   
ส. ๔.๓  ป.๒/๑  ป.๒/๒   
รวม  ๑  สาระการเรียนรู้  ๓  มาตรฐาน   ๖  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๑๐๓ 



๑๐๔ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  ประวัติศาสตร์                                                                                             รหัสวิชา  ส ๑๓๑๐๒            
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                        ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓ 
ภาคเรียนที่  ๑ – ๒                                                                                                         เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                         
.…………………………………………………………………………………………………………… 
           
              ศึกษาการเทียบศกัราชที่ส าคญัตามปฏิทินที่ใชใ้นชีวิตประจ าวนั    แหล่งขอ้มูลและหลกัฐานที่              
เก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนและชุมชน รับรู้และเขา้ใจปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและการพฒันาชุมชน 
สรุปลกัษณะที่ส าคญัของขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมของชุมชน เปรียบเทียบความต่างทาง
วฒันธรรมของชุมชนตนเองกบัชุมชนอื่นๆ พระราชกรณียกิจของพระมหากษตัริยไ์ทยที่เป็นผูส้ถาปนา
อาณาจกัรไทย  ศึกษาพระราชกรณียกิจของพระมหากษตัริยไ์ทย ที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติ 
             บอก อธิบาย สรุป วิเคราะห์            การเทียบศกัราชที่ส าคญัตามปฏิทินที่ใชใ้นชีวิตประจ าวนั  
บอกแหล่งขอ้มูลและหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนและชุมชน  บอกปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน      
และการพฒันาชุมชน สรุปลกัษณะที่ส าคญัของขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมของชุมชน  
เปรียบเทียบความต่างทางวฒันธรรมของชุมชนตนเองกบัชุมชนอื่นๆ  พระราชกรณียกิจของ                            
พระมหากษตัริยไ์ทยที่เป็นผูส้ถาปนาอาณาจกัรไทย  บอกพระราชกรณียกิจของพระมหากษตัริยไ์ทย  
ที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติ 
              เห็นความส าคญัของประวตัิศาสตร์  มีความรักความภาคภูมิในวฒันธรรมประเพณีและภมูิปัญญา
ไทย  ใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งคุม้ค่า  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรและ                
ส่ิงแวดลอ้ม 

สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๔  ประวัติศาสตร์ 
ส   ๔.๑     ป. ๓/๑        ป. ๓/๒ 
ส  ๔.๒     ป. ๓/๑        ป. ๓/๒        ป. ๓/๓ 
ส  ๔.๓     ป. ๓/๑        ป. ๓/๒        ป. ๓/๓ 
รวม  ๑  สาระการเรียนรู้   ๓  มาตรฐาน  ๘ ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 
 
 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๑๐๔ 



๑๐๕ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  ประวัติศาสตร์                                                                                               รหัสวิชา  ส ๑๔๑๐๒                     
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                         ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ 
ภาคเรียนที่  ๑ – ๒                                                                                                          เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                           
.…………………………………………………………………………………………………………… 
               
                   เขา้ใจความหมายช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ      รู้เกณฑก์ารแบ่งยคุสมยัใน           
การศึกษาประวติัของมนุษยชาติ  รู้จกัประเภทของหลกัฐานทางประวติัศาสตร์  การพฒันาของมนุษยย์คุก่อน
ประวตัิศาสตร์ และยคุประวิติศาสตร์ในดินแดนไทย  ศึกษาประวตัิและผลงานของบุคคลส าคญัในสมยัสุโขทยั                 
                 ทกัษะการนบัช่วงเวลาเป็นทศวรรษ   ศตวรรษ  และสหัสวรรษ  อธิบายยคุสมยัในการศึกษาประวตัิ
ของมนุษยชาติ     อธิบายการตั้งหลกัแหล่ง            และพฒันาการของมนุษยย์คุก่อนประวติัศาสตร์และยคุ
ประวติัศาสตร์      บอกหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ที่พบในทอ้งถิ่นอธิบายพฒันาการของอาณาจกัรสุโขทยั
โดยสังเขป  บอกประวตัิและผลงานของบุคคลส าคญัในสมยัสุโขทยั   
                   ช่ืนชมผลงานของบุคคลส าคญัในสมยัสุโขทยั    

สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๔  ประวัติศาสตร์ 
ส.๔.๑  ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓ 
ส.๔.๒  ป.๔/๑  ป.๔/๒ 
ส.๔.๓  ป.๔/๑  ป.๔/๒   ป.๔/๓ 
รวม  ๑  สาระการเรียนรู้  ๓  มาตรฐาน  ๘  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๐๕ 



๑๐๖ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  ประวัติศาสตร์                                                                                             รหัสวิชา  ส ๑๕๑๐๒         
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                        ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕ 
ภาคเรียนที่  ๑ – ๒                                                                                                          เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                          
.…………………………………………………………………………………………………………… 
            
                  ศึกษาความเป็นมาของทอ้งถิน่โดยใช้หลกัฐานที่หลากหลาย     รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ 
เพื่อตอบค าถามทางประวตัิศาสตร์อยา่งมีเหตุผล  ความแตกต่างระหว่างความจริงกบัขอ้เท็จจริง  รับรู้และ
เขา้ใจอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทย และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้       อิทธิพลของวฒันธรรม
ต่างชาติต่อสังคมไทยปัจจุบนั          พฒันา การของอาณาจกัรอยธุยาและธนบุรีส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจและการปกครองของอาณาจกัรอยธุยา   ศึกษาประวตัิและผลงานของบุคคลส าคญัสมยัอยธุยาและ
ธนบุรี ภูมิปัญญาไทยที่ส าคญัสมยัอยธุยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษไ์ว ้
                ทกัษะในการสืบคน้ความเป็นมาของทอ้งถิ่นโดยใชห้ลกัฐานที่หลากหลาย  รวบรวมขอ้มูลจาก
แหล่งต่าง ๆ เพื่อตอบค าถามทางประวตัิศาสตร์อยา่งมีเหตุผล  อธิบายความแตกต่างระหว่างความจริงกบั
ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัเร่ืองราวในทอ้งถิ่น     อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย    และจีนที่มีต่อไทยและเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้อธิบายพฒันา การของอาณาจกัรอยธุยาและธนบุรี         ปัจจยัที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง
ทางเศรษฐกิจและการปกครองของอาณาจกัรอยธุยา       บอกประวตัิและผลงานของบุคคลส าคญัสมยั
อยธุยาและธนบุรี   
               ช่ืนชมผลงานของบุคคลส าคญัสมยัอยธุยาและธนบุรี  เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยที่ส าคญัสมยั
อยธุยาและธนบุรีและควรค่าแก่การอนุรักษไ์ว ้
สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๔  ประวัติศาสตร์ 
ส.๔.๑ ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓ 
ส.๔.๒ ป.๕/๑  ป.๕/๒ 
ส.๔.๓ ป.๕/๑  ป.๕/๒   ป.๕/๓    ป.๕/๔ 
รวม  ๑  สาระการเรียนรู้  ๓  มาตรฐาน  ๙  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๐๖ 



๑๐๗ 

 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา  ประวัติศาสตร์                                                                                             รหัสวิชา  ส ๑๖๑๐๒          
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                        ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ภาคเรียนที่  ๑ – ๒                                                                                                         เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                           
.………………………………………………………………………………………………………… 
   
                         ศึกษาความส าคญัของวิธีการทางประวตัิศาสตร์   ขอ้มูลจากหลกัฐานที่หลากหลายในการท าความ         
เขา้ใจเร่ืองราวในอดีต  รับรู้และเขา้ใจสภาพสังคม  เศรษฐกิจและการเมือง  ความสัมพนัธ์ของกลุม่อาเซียน  
ศึกษาพฒันา การของไทยสมยัรัตนโกสินทร์   รู้จกัปัจจยัที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการ
ปกครองของไทยสมยัรัตนโกสินทร์     ศึกษาผลงานของบุคคลส าคญัดา้นต่าง ๆ   สมยัรัตนโกสินทร์    ภูมิ
ปัญญาไทยที่ส าคญัสมยัรัตนโกสินทร์ที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษไ์ว ้
              อธิบายความส าคญัของวิธีการทางประวตัิศาสตร์  น าเสนอขอ้มูลจากหลกัฐานที่หลากหลาย ในการ
ท าความเขา้ใจเร่ืองราวในอดีต  อธิบายสภาพสังคม      เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพื่อนบา้นใน
ปัจจุบนั  บอกความสัมพนัธ์ของกลุม่อาเซียน    อธิบายพฒันา การของไทยสมยัรัตนโกสินทร์ ปัจจยัที่
ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง บอกผลงานของบุคคลส าคญัดา้นต่าง ๆ  สมยั
รัตนโกสินทร์   อธิบายภูมิปัญญาไทยที่ส าคญัสมยัรัตนโกสินทร์ที่น่าภาคภูมิใจ 
                 รักความเป็นไทย   ช่ืนชมผลงานของบุคคลส าคญั เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย  และความส าคญั
ของการศึกษาประวตัิศาสตร์ไทย    และประเทศเพื่อนบา้น            รวมทั้งอภิปรายการสถาปนาอาณาจกัร
รัตนโกสินทร์ ภูมิปัญญา และน าความรู้ทีไ่ดรั้บมาประยกุตใ์ช้ในชีวิตประจ าวนั 

สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๔  ประวัติศาสตร์ 
ส. ๔.๑  ป.๖/๑  ป.๖/๒ 
ส. ๔.๒  ป.๖/๑  ป.๖/๒   
ส. ๔.๓  ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔ 
รวม  ๑  สาระการเรียนรู้  ๓  มาตรฐาน  ๘  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๐๗ 



๑๐๘ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  ประวัติศาสตร์                                                                                                รหัสวิชา  ส ๒๑๑๐๒              
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                             ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 
ภาคเรียนที่  ๑                                                                                                                    เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                                  
.…………………………………………………………………………………………………………… 

นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพฒันาการทางการเมืองสังคมเศรษฐกิจและอารยธรรมใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ศึกษาประวติัศาสตร์ยคุก่อนสุโขทยั 
           บอก อธิบาย ระบุ ยกตวัอยา่ง วิเคราะห์ สืบคน้ สรุปใจความ เก่ียวกบัพฒันาการทางการเมืองสังคม
เศรษฐกิจและอารยธรรมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ศึกษาประวติัศาสตร์ยคุก่อนสุโขทยั  

มีความช่ืนชมในบรรพบุรุษของตนเองในอดีต มีความรักหวงแหนในแผ่นดินเกิด 
  
สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๔  ประวัติศาสตร์      
ส ๔.๑ ม.๑/๑  ม.๑/๓ 
ส ๔.๒ ม.๑/๑  ม.๑/๒ 
ส ๔.๓ ม.๑/๑  ม.๑/๓ 
 รวม  ๑  สาระการเรียนรู้  ๓  มาตรฐาน   ๖   ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๑o๘ 



๑๐๙ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  ประวัติศาสตร์                                                                                               รหัสวิชา  ส ๒๑๑๐๔        
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                           ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 
ภาคเรียนที่  ๒                                                                                                               เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                                 
.………………………………………………………………………………………………………… 

  มีความรู้ความเขา้ใจดา้นปัจจยัทางภูมิศาสตร์ในการตั้งถิ่นฐาน  การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  และ
วฒันธรรม  ดว้ยวิธีทางประวตัิศาสตร์  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเขา้ใจ  และสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ปัจจยัพ้ืนฐานการตั้งถิ่นฐานของรัฐในการด าเนินชีวิตของประชากรไทยในยคุต่างๆ ในอดีตจนถึงสมยั
สุโขทยั 
            อธิบาย บอก ยกตวัอยา่ง วิเคราะห์และสรุปความเก่ียวกบั สมยัสุโขทยัดา้นปัจจยัทางภูมิศาสตร์ใน
การตั้งถิ่นฐาน  การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  และวฒันธรรม  ดว้ยวิธีทางประวติัศาสตร์  เพ่ือให้เกิดความรู้  
ความเขา้ใจ  และสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัพ้ืนฐานการตั้งถิ่นฐานของรัฐในการด าเนินชีวิตของ
ประชากรไทยในยคุต่างๆ ในอดีตจนถึงสมยัสุโขทยั   

 มีความภูมิใจในบรรพบุรุษและความเป็นไทย 
สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๔  ประวัติศาสตร์           
ส ๔.๑ ม.๑/๑  ม.๑/๓ 
ส ๔.๒ ม.๑/๑  ม.๑/๒ 
ส ๔.๓ ม.๑/๑  ม.๑/๓ 
รวม  ๑  สาระการเรียนรู้  ๓  มาตรฐาน  ๖  ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๑o๙ 



๑๑๐ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  ประวัติศาสตร์                                                                                             รหัสวิชา  ส ๒๒๑๐๒            
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                          ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 
ภาคเรียนที่  ๑                                                                                                                 เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                                  

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

    มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์      ความน่าเช่ือถือระหว่างความจริง
และ    ขอ้เท็จจริงรวมถึงการตีความหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ พฒันาการทางสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองในภูมิภาคเอเชีย แหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย 
                อธิบาย บอก ยกตวัอยา่ง วิเคราะห์ สืบคน้และสรุป  ความน่าเช่ือถือของหลกัฐานทาง                
ประวตัิศาสตร์ ความน่าเช่ือถือระหว่างความจริงและขอ้เท็จจริงรวมถึงการตีความหลกัฐานทาง               
ประวตัิศาสตร์ พฒันาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาคเอเชีย แหล่งอารยธรรมโบราณใน
ภูมิภาคเอเชีย 

 เป็นผูม้ีเหตุมีผล มีความช่ืนชมในบรรพบุรุษ  มีความภูมิใจในความเป็นไทย 
สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๔  ประวัติศาสตร์       
ส ๔.๑    ม.๒/๑  ม.๒/๓ 
ส ๔.๒    ม.๒/๑  ม.๒/๒ 
ส ๔.๓     ม.๒/๑  ม.๒/๓ 
รวม   ๑  สาระการเรียนรู้   ๓  มาตรฐาน   ๖  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๑๑๐ 



๑๑๑ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  ประวัติศาสตร์                                                                                                รหัสวิชา  ส ๒๒๑๐๔        
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                             ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 
ภาคเรียนที่  ๒                                                                                                                   เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                                 
.……………………………………………………………………………………………………………… 

  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการพฒันาการของอาณาจกัรอยธุยาและธนบุรี ปัจจยัที่ส่งผลต่อการ
เจริญรุ่งเรืองและความมัน่คงของอาณาจกัรอยธุยารวมถึงภูมิปัญญาไทย วฒันธรรมไทยในสมยัอยุธยาที่มี
ผลต่อการพฒันาชาติไทยจนถึงปัจจุบนั 
             อธิบาย บอก ยกตวัอยา่ง วิเคราะห์ สืบคน้และสรุปความเก่ียวกบั     การพฒันาการของอาณาจกัร
อยธุยาและธนบุรี ปัจจยัที่ส่งผลต่อการเจริญรุ่งเรืองและความมัน่คงของอาณาจกัรอยธุยารวมถึงภูมิปัญญา
ไทย วฒันธรรมไทยในสมยัอยธุยาที่มีผลต่อการพฒันาชาติไทยจนถึงปัจจุบนั 

 มีความภูมิใจในบรรพบุรุษ  มีเหตุมีผล มีความภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๔  ประวัติศาสตร์        
ส ๔.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๓ 
ส ๔.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒ 
ส ๔.๓  ม.๒/๑  ม.๒/๓ 
รวม  ๑  สาระการเรียนรู้  ๓  มาตรฐาน  ๖ ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๑๑๑ 



๑๑๒ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  ประวัติศาสตร์                                                                                               รหัสวิชา  ส ๒๓๑๐๒         
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                           ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
ภาคเรียนที่  ๑                                                                                                                   เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                             
.………………………………………………………………………………………………………… 
                
                            มีความรู้ความเขา้เก่ียวกบัการใชวิ้ธีการทางประวตัิศาสตร์  ในการเรียนรู้ความส าคญั  ความหมาย  
และการแบ่งยคุประวตัิศาสตร์อยา่งง่ายๆ ศึกษาความเป็นมาของชาติไทยสมยัรัตนโกสินทร์     
             อธิบาย บอก ระบุ ยกตวัอยา่ง วิเคราะห์ สรุปความ เก่ียวกบัการใชวิ้ธีการทางประวตัิศาสตร์  ในการ
เรียนรู้ความส าคญั  ความหมาย  และการแบ่งยคุประวตัิศาสตร์อยา่งง่ายๆ ศึกษาความเป็นมาของชาติไทย
สมยัธนบุรี  มีความรักและหวงแหนในชาติบา้นเมืองและบรรพบุรุษ  มีความภูมิใจในชาติไทย  
สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๔  ประวัติศาสตร์         

ส ๔.๑  ม.๓/๑   ม.๓/๓ 
ส ๔.๒  ม.๓/๑   ม.๓/๒ 
ส ๔.๓ ม.๓/๑   ม.๓/๓ 
รวม  ๑  สาระการเรียนรู้  ๓  มาตรฐาน  ๖ ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๑๑๒ 



๑๑๓ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  ประวัติศาสตร์                                                                                             รหัสวิชา  ส ๒๓๑๐๔           
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                       ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
ภาคเรียนที่  ๒                                                                                                              เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                             
.……………………………………………………………………………………………………………… 

      มีความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการใชวิ้ธีการทางประวตัิศาสตร์  ในการเรียนรู้ความส าคญั              
ความหมาย  ศึกษาความเป็นมาของชาติไทยรัตนโกสินทร์     
                อธิบาย บอก ระบุ ยกตวัอยา่ง วิเคราะห์ สรุปความ เก่ียวกบัการใชวิ้ธีการทางประวตัิศาสตร์  ใน
การเรียนรู้ความส าคญั  ความหมาย  ศึกษาความเป็นมาของชาติไทยรัตนโกสินทร์        

      รักและหวงแหนในชาติบา้นเมืองและบรรพบุรุษ  มีความภูมิใจในชาติไทย  
สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
สาระที่ ๔  ประวัติศาสตร์        
ส ๔.๑  ม.๓/๑ -ม.๓/๓ 
ส ๔.๒    ม.๓/๑ -ม.๓/๒ 
ส ๔.๓   ม.๓/๑ -ม.๓/๓ 
รวม  ๑  สาระการเรียนรู้  ๓  มาตรฐาน  ๖ ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๑๓ 



๑๑๔ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รายวิชา  หน้าทีพ่ลเมือง      รหัสวิชา  ส ๑๑๒๓๑     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม                         
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๑               ภาคเรียนที่ ๑- ๒                                                             เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                            
.……………………………………………………………………………………………………………… 

   มารยาทไทยในเร่ืองการแสดงความเคารพ การรบัประทานอาหาร การทกัทายดว้ยวาจาและยิม้ 
แสดงออกถึงความกตญัญูกตเวทีต่อพอ่แม่และญาติผูใ้หญ่ เห็นความส าคญัของภาษาไทย  เป็นผูมี้วินยัในตวัเองใน
เร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระท าของตนเอง  ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัชาติ ศาสนา และสถาบนัพระมหากษตัริย ์  ปฏิบตัิตนตามพระบรม
ราโชวาทในเร่ืองการออมและการประหยดั หลกัการทรงงาน    ในเร่ืองการประหยดั ความเรียบง่าย ไดป้ระโยชน์
สูงสุด ความซ่ือสัตยสุ์จริตและจริงใจต่อกนั และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    เป็นผูมี้วินยัในตนเอง ในเร่ือง
ความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ และยอมรับผลทีเ่กิดจากการกระท าของ
ตนเอง  ปฏิบตัิตนตามขอ้ตกลง กติกา และหนา้ที่ที่ตอ้งปฏิบตัิในห้องเรียน   ในเร่ืองการรักษาความสะอาด การ
รักษาของใชร่้วมกนั และการส่งงาน ปฏิบตัิตนตามบทบาทหนา้ที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและห้องเรียน 
ในเร่ืองการเช่ือฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ญาติผูใ้หญ่และครู เป็นผูมี้วินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต 
ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ และยอมรับผลทีเ่กิดจากการกระท าของตนเอง ยอมรับ
ความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผูอ้ื่น ในเร่ืองเช้ือชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ  ความพิการความสามารถ 
ถิ่นก าเนิด ฯลฯ ความขดัแยง้ในห้องเรียน ในกรณีความคิดเห็นไม่ตรงกนั การละเมิดสิทธิของผูอ้ื่น และเสนอ
วิธีการแกปั้ญหาโดยสันติวิธีปฏิบตัิตนเป็นผูมี้วินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน  และยอมรับผลที่
เกิดจากการกระท าของตนเอง 
            โดยใชก้ระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบตัิ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และ
กระบวนการแกปั้ญหา  การยกตวัอยา่ง    
 เพื่อให้ผูเ้รียนมีลกัษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไวซ่ึ้งความเป็นไทย แสดงออกถงึความรักชาติ    
ยึดมัน่ในศาสนา   เทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยูร่่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งสันติ  
สามารถจดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธี และมีวินยัในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 
               ๑.ปฏิบตัิตนเป็นผูมี้มารยาทไทย 

๒. แสดงออกถงึความกตญัญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครวั 
๓.เห็นความส าคญัของภาษาไทย 
๔. เขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัชาติ ศาสนา และสถาบนัพระมหากษตัริย ์

               ๕.ปฏิบตัิตนตามพระบรมราโชวาทหลกัการทรงงานและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๖.ปฏิบตัิตนตามขอ้ตกลง กติกา และหนา้ที่ที่ตอ้งปฏบิตัิในห้องเรียน 
๗.ปฏิบตัิตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและหอ้งเรียน 
๘.ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผูอ้ื่น 
๙.ยกตวัอยา่งความขดัแยง้ในห้องเรียนและเสนอวิธีการแกปั้ญหาโดยสันติวิธี 
๑๐.ปฏิบตัิตนเป็นผูมี้วินยัในตนเอง 

รวมผลการเรียนรู้  ๑๐  ผลการเรียนรู้ 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๑๔ 



๑๑๕ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รายวิชา  หน้าทีพ่ลเมือง  รหัสวิชา  ส ๑๒๒๓๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                      
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๒                                ภาคเรียนที่ ๑- ๒                                        เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                            
.…………………………………………………………………………………………………………… 

               มารยาทไทยในเร่ืองการพูดดว้ยถอ้ยค าไพเราะและการมีกิริยาสุภาพอ่อนนอ้ม แสดงออกถึงความกตญัญู
กตเวทีตอ่บุคคลในโรงเรียน เห็นประโยชน์ของการแต่งกายดว้ยผา้ไทย  เป็นผูมี้วินยัในตนเอง ในเร่ืองความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน    ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของ
ตนเอง  ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัชาติ   ศาสนา   และสถาบนัพระมหากษตัริย ์   ปฏิบตัิตนตามพระบรมราโชวาทใน
เร่ืองความขยนัและความอดทน หลกัการทรงงานในเร่ืองการพึ่งตนเองและรู้รักสามคัคีและหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นผูมี้วินยัในตนเอง   ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจ
ปฏิบตัิหนา้ที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง  กฎ ระเบียบ และหนา้ที่ที่ตอ้งปฏิบตัิในโรงเรียน ใน
เร่ืองการแต่งกาย การเขา้แถว การดูแลพื้นที่ที่ไดร้ับมอบหมาย  ปฏิบตัิตนตามบทบาทหนา้ที่ในฐานะสมาชิกที่ดี
ของห้องเรียนและโรงเรียน ในเร่ืองการเป็นผูน้ าและการเป็นสมาชิกที่ดี หน้าที่และความรับผิดชอบปฏิบตัิตนเป็นผู้
มีวินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ และยอมรับผล
ที่เกิดจากการกระท าของตนเอง ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผูอ้ื่น ในเร่ืองเช้ือชาต ิภาษา 
เพศ สุขภาพ ความพิการ ความสามารถ ถิ่นก าเนิด ฯลฯ ยกตวัอยา่งความขดัแยง้ในโรงเรียน ในกรณีหนา้ที่และ
ความรับผิดชอบ และการใชข้องส่วนรวม และเสนอวิธีการแกปั้ญหาโดยสันติวิธี มีวินยัในตนเอง ในเร่ืองความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน  และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใชก้ระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบตัิ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และ
กระบวนการแกปั้ญหา    
 เพื่อให้ผูเ้รียนมีลกัษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไวซ่ึ้งความเป็นไทย แสดงออกถงึความรักชาติ    
ยึดมัน่ในศาสนา   เทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยูร่่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งสันติ  
สามารถจดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธี และมีวินยัในตนเอง 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑.ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีมารยาทไทย 

๒. แสดงออกถึงความกตญัญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน 
๓.เห็นประโยชน์ของการแต่งกายดว้ยผา้ไทย 
๔. เขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัชาติ ศาสนา และสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 

 ๕.ปฏิบตัิตนตามพระบรมราโชวาท หลกัการทรงงาน และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๖.ปฏิบตัิตนตามกฎ ระเบียบ และหนา้ที่ที่ตอ้งปฏบิตัิในโรงเรียน     
๗.ปฏิบตัิตนตามบทบาทหนา้ที่ในฐานะสมาชิกทีดี่ของห้องเรียนและโรงเรียน   
๘.ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผูอ้ื่น  
๙.ยกตวัอยา่งความขดัแยง้ในโรงเรียนและเสนอวิธีการแกปั้ญหาโดยสันติวิธี     
๑๐.ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง     รวมผลการเรียนรู้  ๑๐  ผลการเรียนรู้ 
 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๑๕ 



๑๑๖ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รายวิชา  หน้าทีพ่ลเมือง  รหัสวิชา  ส ๑๓๒๓๓   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                      
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๓                                       ภาคเรียนที่ ๑- ๒                                  เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                            
.…………………………………………………………………………………………………………… 

                มารยาทไทยในเร่ืองการตอ้นรับผูม้าเยือน และการปฏิบตัิตนตามกาลเทศะ แสดงออกถึงความกตญัญกูตเวทีต่อ
บุคคลในชุมชน    เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาทอ้งถิ่นในเร่ืองต่างๆ เป็นผูมี้วินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต 
ขยนัหมัน่เพียร อดทน และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัชาติ    ศาสนา    และสถาบนั
พระมหากษตัริย ์ปฏิบตัิตนตามพระบรมราโชวาทในเร่ืองความซ่ือสัตยแ์ละความเสียสละ หลกัการทรงงานในเร่ืองการมี
ส่วนร่วมและความเพียรและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     เป็นผูมี้วินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต 
ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบตัิหนา้ท่ี    และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง  ปฏิบตัตินตาม
ขอ้ตกลง กติกา กฎ ระเบียบ และหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัในห้องเรียนและโรงเรียนในเร่ืองการใชแ้ละการดูแลรักษาส่ิงของ   
เคร่ืองใชแ้ละสถานท่ีของส่วนรวม ปฏิบตัิตนตามบทบาทหนา้ท่ีในฐานะสมาชิกท่ีดีของห้องเรียนและโรงเรียน ในเร่ืองการ
ใชสิ้ทธิและหนา้ท่ี และการใชเ้สรีภาพอย่างรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของห้องเรียนและโรงเรียน ปฏิบตัิตน
เป็นผูมี้วินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี และยอมรับผลท่ี
เกิดจากการกระท าของตนเอง  ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลในเร่ืองเช้ือชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ 
ความพิการ ความสามารถ ถิ่นก าเนิด สถานะของบุคคล ฯลฯอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นอย่างสันติและพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนั ดว้ยการไม่
รังแก ไม่ท าร้าย ไม่ลอ้เลียน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และแบ่งปันยกตวัอย่างความขดัแยง้ในชุมชน ในกรณีการใชส้าธารณ
สมบติัและการรักษาส่ิงแวดลอ้ม และเสนอวิธีการปัญหาโดยสันติวิธี  มีวินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน 
และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง    
            โดยใชก้ระบวนการคิด     กระบวนการกลุ่ม    กระบวนการปฏิบตัิ    กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และ
กระบวนการแกปั้ญหา 
           เพ่ือให้ผูเ้รียนมีลกัษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไวซ่ึ้งความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ   ยึดมัน่
ในศาสนา   เทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นอย่างสันติ  สามารถจดัการ
ความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธี และมีวินยัในตนเอง 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑.ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีมารยาทไทย 

๒. แสดงออกถึงความกตญัญูกตเวทีต่อบุคคลในชุมชน 
๓. เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
๔. เขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัชาติ ศาสนา และสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 

 ๕.ปฏิบตัิตนตามพระบรมราโชวาท หลกัการทรงงาน และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๖.ปฏิบตัิตนตามขอ้ตกลง กติกา กฎ ระเบียบ และหนา้ที่ที่ตอ้งปฏิบตัิในห้องเรียนและโรงเรียน     
๗.ปฏิบตัิตนตามบทบาทหนา้ที่และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของห้องเรียนและโรงเรียน 
๘.ยอมรับและอยูร่่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งสันติ 
๙.ยกตวัอยา่งความขดัแยง้ในชุมชนและเสนอวิธีการแกปั้ญหาโดยสันติวิธี     
๑๐.ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง      รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 

 
  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๑๑๖ 



๑๑๗ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา  หน้าทีพ่ลเมือง                                                                                          รหัสวิชา  ส ๑๔๒๓๔   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                     ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๔                              
ภาคเรียนที่ ๑- ๒                                                                                                          เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                            
.…………………………………………………………………………………………………………… 

มารยาทไทยในพิธีการต่างๆ ในเร่ืองการกล่าวค าตอ้นรับ การแนะน าตวัเองและแนะน าสถานที่ 
แสดงออกถึงความกตญัญูกตเวทีต่อผูท้  าประโยชน์ในสังคม มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใน
ทอ้งถิ่น ปฏิบติัตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระท าของตนเอง   ความรักชาติยึดมัน่ในศาสนาและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ในเร่ืองการใชสิ้นคา้
ไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน   โบราณวตัถุและสาธารณสมบตัิ ปฏิบตัิตนเป็นศาสนิกชนที่ดี ปฏิบตัิตนตาม
พระราชจริยวตัรและพระจริยวตัร  พระบรมราโชวาทในเร่ืองการมีวินยัและการข่มใจ หลกัการทรงงาน ใน
เร่ืองประโยชน์ส่วนรวมและพออยูพ่อกินและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นผูม้ีวินยัในตนเอง       
ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ และยอมรับผล  ที่เกิด
จากการกระท าของตนเอง    การสร้างและปฏิบตัิตามขอ้ตกลง กติกาของห้องเรียน ในเร่ืองการรักษาความ
สะอาด การรักษาของใชร่้วมกนัและการส่งงาน  การสร้างขอ้ตกลง กติกาดว้ยหลกัเหตุผลและยึดถือประโยชน์
ส่วนรวม   บทบาทหนา้ที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและห้องเรียน ในเร่ืองการเป็นผูน้ าและการเป็น
สมาชิกที่ดี การมีเหตุผล ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่นและการปฏิบตัิตามเสียงขา้งมากและยอมรับเสียงขา้ง
นอ้ย มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตดัสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและห้องเรียน ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยั
ในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ และยอมรับผลที่
เกิดจากการกระท าของตนเอง  ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลในเร่ืองเช้ือชาติ ภาษา 
เพศ สุขภาพ ความพิการ ความสามารถ ถิ่นก าเนิด สถานะของบุคคล ฯลฯ อยูร่่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งสันติและ
พึ่งพาซ่ึงกนัและกนั ในเร่ืองการไม่รังแก   ไม่ท าร้าย ไม่ลอ้เลียน    ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัและแบง่ปัน  
วิเคราะห์ปัญหาความขดัแยง้ในทอ้งถิ่น ในกรณีการใชส้าธารณสมบติัและการรักษาส่ิงแวดลอ้ม และเสนอ
แนวทางการแกปั้ญหาโดยสันติวิธี  เป็นผูม้ีวินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริตอดทน และยอมรับผล
ที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
     โดยใชก้ระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบตัิ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
และกระบวนการแกปั้ญหา กระบวนการมีส่วนร่วม 
               เพื่อให้ผูเ้รียนมีลกัษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไวซ่ึ้งความเป็นไทย แสดงออกถึง
ความรักชาติ   ยึดมัน่ในศาสนา   เทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่
ร่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งสันติ  สามารถจดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธี และมีวินยัในตนเอง เห็นคุณค่าและปฏิบตัิ
ตน   เห็นความส าคญั     และแสดงออก 
 
 
 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๑๗ 



๑๑๘ 

 

 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. เห็นคุณค่าและปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีมารยาทไทย 

๒. แสดงออกถึงความกตญัญูกตเวทีต่อผูท้  าประโยชน์ในสังคม 
๓.มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
๔. เห็นความส าคญัและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนั

พระมหากษตัริย ์
 ๕.ปฏิบตัิตนตามพระบรมราโชวาท หลกัการทรงงาน และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๖.มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบตัิตามขอ้ตกลง กติกาของห้องเรียน 
๗.ปฏิบตัิตนตามบทบาทหนา้ที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตดัสินใจในกิจกรรมของ

ครอบครัวและห้องเรียน 
๘.ยอมรับและอยูร่่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งสันติและพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั 
๙.วิเคราะห์ปัญหาความขดัแยง้ในทอ้งถิ่นและเสนอแนวทางการแกปั้ญหาโดยสันติวิธี 

           ๑๐.ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง 
รวมผลการเรียนรู้  ๑๐  ผลการเรียนรู้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๑๘ 



๑๑๙ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รายวิชา  หน้าทีพ่ลเมือง                                                                                           รหัสวิชา  ส ๑๕๒๓๕       
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                       ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๕ 
ภาคเรียนที่ ๑- ๒                                                                                                            เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                            
.…………………………………………………………………………………………………………… 

              มารยาทไทยในการสนทนา การปฏิบตัิตนตามกาลเทศะ และการตอ้นรับผูม้าเยือน รู้คุณค่า ใชอ้ยา่งประหยดั 
คุม้ค่าและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีส่วนร่วมในศิลปวฒันธรรมไทยปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัใน
ตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริตตั้งใจปฏิบติัหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง  ความรักชาติ 
ยึดมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริยด์ว้ยการใช้สินคา้ไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวตัถุ
และสาธารณสมบตัิ ปฏิบตัิตนเป็นศาสนิกชนที่ดี ปฏิบตัิตนตามพระราชจริยวตัรและพระจริยวตัร  พระบรม
ราโชวาทในเร่ืองความเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่และความสามคัคี   หลกัการทรงงาน   ในเร่ืองการท าตามล าดบัขั้นและ
ท างานอยา่งมีความสุขและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผูม้ีวินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต 
ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง  มีส่วนร่วม
ในการสร้างและปฏิบตัิตนตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน ในการรักษาความสะอาด การรักษาของใชร่้วมกนัและ
การดูแลพ้ืนที่ที่ไดรั้บมอบหมายโดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างกฎ ระเบียบดว้ยหลกัเหตุผลและ
ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม    ปฏิบตัิตนตามบทบาทหนา้ที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน ใน
เร่ืองการยึดถือหลกัความจริง      ความดีงาม ความถูกตอ้งและหลกัเหตุผล การยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็น
ส าคญั การยึดหลกัความเสมอภาคและความยตุิธรรม มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตดัสินใจในกิจกรรมของ
ห้องเรียนและโรงเรียนปฏิบติัตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร    อดทน   
ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง  ยอมรับความหลากหลายทาง
สังคมวฒันธรรมในทอ้งถิ่น ในเร่ืองวิถีชีวิต วฒันธรรม ศาสนาและส่ิงแวดลอ้ม  อยูร่่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งสันติและ
พ่ึงพากนั ดว้ยการเคารพซ่ึงกนัและกนั ไม่แสดงกิริยา วาจาดูหมิ่นผูอ้ื่น ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และแบ่งปัน
วิเคราะห์ปัญหาความขดัแยง้ในภูมิภาคของตนเอง ในเร่ืองการจดัการทรัพยากร และการขดัแยง้ทางความคิด และ
เสนอแนวทางการแกปั้ญหาโดยสันติวิธี ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ความอดทน 
และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใชก้ระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบตัิ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และ
กระบวนการแกปั้ญหา 
 เพื่อให้ผูเ้รียนมีลกัษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไวซ่ึ้งความเป็นไทย แสดงออกถึงความ
รักชาติ  ยึดมัน่ในศาสนา   เทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยูร่่วมกบั
ผูอ้ื่นอยา่งสันติ  สามารถจดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธี และมีวินยัในตนเอง   เห็นคุณค่าและปฏิบตัิตนเป็น
ผูม้ีคุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๑๙ 



๑๒๐ 

 

 

ผลการเรียนรู้ 
    ๑.เห็นคุณค่าและปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีมารยาทไทย 

  ๒. รู้คุณค่าและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  ๓.มีส่วนร่วมในศิลปวฒันธรรมไทย 
  ๔. เห็นคุณค่าและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์

              ๕.ปฏิบตัิตนตามพระบรมราโชวาท หลกัการทรงงาน  และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  ๖.มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน 
  ๗.ปฏิบตัิตนตามบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตดัสินใจในกิจกรรมของห้องเรียน

และโรงเรียน 
  ๘.ยอมรับความหลากหลายทางสังคม วฒันธรรมในทอ้งถิ่น และอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นอย่างสันติและ

พึ่งพาซ่ึงกนัและกนั 
  ๙.วิเคราะห์ปัญหาความขดัแยง้ในภูมิภาคของตนเองและเสนอแนวทางการแกปั้ญหาโดยสันติวิธี     
๑๐.ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง 

รวมผลการเรียนรู้  ๑๐  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๑๒๐ 



๑๒๑ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รายวิชา  หน้าทีพ่ลเมือง                                                                                           รหัสวิชา  ส ๑๖๒๓๖                            
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                     ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๖ 
ภาคเรียนที่ ๑- ๒                                                                                                           เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                            
.…………………………………………………………………………………………………………… 

มารยาทไทยในเร่ืองการแสดงความเคารพ การสนทนา การปฏิบตัิตนตามกาลเทศะ และการตอ้นรับผู้
มาเยือน มีส่วนร่วมและชกัชวนผูอ้ื่นให้อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีส่วนร่วมใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง ในเร่ืองความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่       และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง  เห็นคุณค่าและแนะน า
ผูอ้ื่นให้แสดงออกถึงความรักชาติ   ยึดมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ดว้ยการใชสิ้นคา้ไทย 
ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวตัถุและสาธารณสมบตัิ ปฏิบตัิตนเป็นศาสนิกชนที่ดี      ปฏิบตัิตนตามพระ
ราชจริยวตัรและพระจริยวตัร    ปฏิบตัิตนตามพระบรมราโชวาท ในเร่ืองความใฝ่รู้ ความกตญัญูหลกัการทรง
งานในเร่ืององค์รวมและท าให้ง่ายและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง ใน
เร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต    ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระท าของตนเอง   ปฏิบตัิตนและแนะน าผูอ้ื่นให้ปฏิบตัิตามขอ้ตกลง กติกา กฎ ระเบียบของห้องเรียนและ
โรงเรียน ในการใชแ้ละดูแลรักษาส่ิงของเคร่ืองใช ้วสัดุอุปกรณ์ และสถานที่ของส่วนรวม เห็นคุณค่าและ
ปฏิบตัิตนตามบทบาทหนา้ที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน ดว้ยการเป็นผูน้ าและการ
เป็นสมาชิกที่ดี การยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคญั การใชสิ้ทธิและหนา้ที่      การใชเ้สรีภาพอยา่ง
รับผิดชอบ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตดัสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ปฏิบตัิตนเป็น
ผูม้ีวินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหน้าที่   และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง   ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวฒันธรรมในประเทศไทย   
ในเร่ืองวิถีชีวิต     วฒันธรรม ศาสนาและส่ิงแวดลอ้ม อยูร่่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งสันติและพ่ึงพากนั     ในเร่ืองการ
เคารพซ่ึงกนัและกนั ไม่แสดงกิริยา วาจาดูหมิ่นผูอ้ื่น    ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และแบ่งปัน     วิเคราะห์
ปัญหาความขดัแยง้ในประเทศไทย ในเร่ืองการการละเมิดสิทธิ  การรักษาส่ิงแวดลอ้ม     และเสนอแนว
ทางการแกปั้ญหาโดยสันติวิธี ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใชก้ระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบตัิ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และ
กระบวนการแกปั้ญหา     ปฏิบตัิตนและชกัชวนผูอ้ื่นให้มี 
 เพื่อให้ผูเ้รียนมีลกัษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไวซ่ึ้งความเป็นไทย แสดงออกถึงความ
รักชาติ   ยึดมัน่ในศาสนา   เทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่ร่วมกบั
ผูอ้ื่นอยา่งสันติ สามารถจดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธี และมีวินยัในตนเอง 
 
 
 
 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๑๒๑ 



๑๒๒ 

 

 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑.ปฏิบตัิตนและชกัชวนผูอ้ื่นให้มีมารยาทไทย 

๒. มีส่วนร่วมและชกัชวนผูอ้ื่นให้อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
๓.มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย   
๔. เห็นคุณค่าและแนะน าผูอ้ืน่ให้แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนั

พระมหากษตัริย ์ 
 ๕.ปฏิบตัิตนตามพระบรมราโชวาท หลกัการทรงงาน และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๖.ปฏิบตัิตนและแนะน าผูอ้ืน่ให้ปฏิบตัิตามขอ้ตกลง กติกา กฎ ระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน     
๗.เห็นคุณค่าและปฏิบตัิตนตามบทบาทหนา้ที่ มส่ีวนร่วมและรับผิดชอบในการตดัสินใจใน

กิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน  
๘.ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวฒันธรรมในประเทศไทยและอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นอย่างสันติและ

พึ่งพาซ่ึงกนัและกนั  
๙.วิเคราะห์ปัญหาความขดัแยง้ในประเทศไทยและเสนอแนวทางการแกปั้ญหาโดยสันติวิธี     
๑๐.ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง 

รวมผลการเรียนรู้  ๑๐  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๑๒๒ 



๑๒๓ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา  หน้าทีพ่ลเมือง                                                                                          รหัสวิชา  ส ๒๑๒๓๑          
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                       ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 
ภาคเรียนที่ ๑                                                                                                               เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง                                                                                                               
.………………………………………………………………………………………………………… 

มีส่วนร่วมอนุรักษม์ารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมา
คารวะ แสดงออกถึงความเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่าและอนุรักษข์นบธรรมเนียม
ประเพณีศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต 
ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งของความรักชาติ ยึดมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์
ประยกุตแ์ละเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเร่ืองมีเหตุผล รอบคอบ หลกัการทรงงาน ในเร่ืองการใช้
ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ การปลูกป่าในใจคน และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยั
ในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ 

โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบตัิ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแกปั้ญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนกั กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 

เพื่อให้ผูเ้รียนมีลกัษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มัน่ ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยูร่่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งสันติ จดัการ
ความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธี และมีวินยัในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีส่วนร่วมในการอนุรักษม์ารยาทไทย 
๒. แสดงออกถึงความเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่ และเสียสละต่อสังคม 
๓. เห็นคุณค่าและอนุรักษข์นบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย 
๔. เป็นแบบอยา่งของความรักชาติ ยึดมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์
๕. ประยกุตแ์ละเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลกัการทรงงาน และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
๖. ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง 

รวมผลการเรียนรู้  ๖  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๑๒๓ 



๑๒๔ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รายวิชา  หน้าทีพ่ลเมือง                                                                                           รหัสวิชา  ส ๒๑๒๓๒       
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                         ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 
ภาคเรียนที่ ๒                                                                                                               เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง                                                                                                               
.…………………………………………………………………………………………………………… 

ปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม การ
ตดัสินใจโดยใชเ้หตุผล มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตดัสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน 
ตรวจสอบขอ้มูล เพื่อใชป้ระกอบ การตดัสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง ในเร่ือง
ความซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน ขยนัหมัน่เพียร ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระท าของตนเอง 

ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวฒันธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ในเร่ืองวิถีชีวิต 
วฒันธรรม ศาสนา ส่ิงแวดลอ้ม อยูร่่วมกนัอยา่งสันติและพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ดว้ย
การเคารพซ่ึงกนัและกนั ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผูอ้ื่น ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั แบ่งปัน มีส่วนร่วมใน
การแกปั้ญหาความขดัแยง้ โดยสันติวิธี ในเร่ืองการทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไม่ตรงกนั ดว้ยการเจรจาไกล่
เกลี่ย การเจรจาต่อรอง การระงบั ความขดัแยง้ ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต 
อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบตัิ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแกปั้ญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนกั กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 

เพื่อให้ผูเ้รียนมีลกัษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มัน่ ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยูร่่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งสันติ จดัการ
ความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธี และมีวินยัในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
๒. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตดัสินใจ ตรวจสอบขอ้มูลเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจใน

กิจกรรมต่าง ๆ 
๓. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวฒันธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และอยูร่่วมกนั 

อยา่งสันติ และพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั 
๔. มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาความขดัแยง้โดยสันติวิธี 

             ๕. ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง             
รวมผลการเรียนรู้  ๕  ผลการเรียนรู้ 

 
  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๑๒๔ 



๑๒๕ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รายวิชา  หน้าทีพ่ลเมือง                                                                                          รหัสวิชา  ส ๒๒๒๓๓                         
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                         ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 
ภาคเรียนที่ ๑                                                                                                                  เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง                                                                                                               
.…………………………………………………………………………………………………………… 

 มีส่วนร่วมและแนะน าผูอ้ื่นให้อนุรักษม์ารยาทไทย ในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่ง
กาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออกและแนะน าผูอ้ืน่ให้มีความเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็น
คุณค่า อนุรักษ ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ี
วินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ และยอมรับผลที่เกิด
จากการกระท าของตนเอง  ปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งและแนะน าผูอ้ื่นให้มีการปฏิบตัิตนที่แสดงออกถึงความ
รักชาติ ยึดมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ประยกุต ์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ใน
เร่ืองการมีสติ ความขยนั อดทน หลกัการทรงงาน ในเร่ืองภูมิสังคม ขาดทุนคือก าไร และหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบติัตนเป็นผูม้ีวินยั ในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หา
ความรู้ และตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ 

  โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบตัิ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแกปั้ญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนกั กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 

 เพื่อให้ผูเ้รียนมีลกัษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มัน่ ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยูร่่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งสันติ จดัการ
ความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธี และมีวินยัในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีส่วนร่วมและแนะน าผูอ้ื่นให้อนุรักษม์ารยาทไทย 
๒. แสดงออกและแนะน าผูอ้ืน่ให้มีความเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่ และเสียสละต่อสังคม 
๓. เห็นคุณค่า อนุรักษ ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย 
๔. เป็นแบบอยา่งและแนะน าผูอ้ื่นให้มีความรักชาติ ยึดมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนั

พระมหากษตัริย ์
๕. ประยกุตแ์ละเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลกัการทรงงาน และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
              ๖. ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง          
รวมผลการเรียนรู้  ๖  ผลการเรียนรู้ 

 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๑๒๕ 



๑๒๖ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รายวิชา  หน้าทีพ่ลเมือง                                                                                          รหัสวิชา  ส ๒๒๒๓๔          
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                        ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 
ภาคเรียนที่ ๒                                                                                                              เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง                                                                                                               
.…………………………………………………………………………………………………………… 

     ปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเร่ืองการติดตามข่าวสารบา้นเมือง ความกลา้
หาญ ทางจริยธรรม การเป็นผูน้ าและการเป็นสมาชิกที่ดี มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตดัสินใจต่อ
กิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบขอ้มูลเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ และ
รู้ทนัข่าวสาร ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ ใฝ่หา
ความรู้ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง  เห็นคุณค่าของการอยูร่่วมกนัในภูมิภาคเอเชียอยา่ง
สันติ และพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัโดยค านึงถึง ความหลากหลายทางสังคม วฒันธรรมในภูมิภาคเอเชีย ใน
เร่ืองวิถีชีวิต วฒันธรรม ศาสนา ส่ิงแวดลอ้ม การอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมและการพ่ึงพาซ่ึงกนัและ
กนั ในเร่ืองการเคารพซ่ึงกนัและกนั ไม่แสดงกิริยา และวาจาดูหมิ่นผูอ้ื่น ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั แบ่งปัน มี
ส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแกปั้ญหาความขดัแยง้ โดยสันติวิธีเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิ การใช้ของ
ส่วนรวม ดว้ยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง การระงบั ความขดัแยง้ ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง 
ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของ
ตนเอง 
               โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบตัิ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแกปั้ญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนกั กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 

    เพื่อให้ผูเ้รียนมีลกัษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมใิจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มัน่ ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยูร่่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งสันติ จดัการ
ความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธี และมีวินยัในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
๒. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตดัสินใจ ตรวจสอบขอ้มูลเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจใน

กิจกรรม ต่าง ๆ และรู้ทนัข่าวสาร 
๓. เห็นคุณค่าของการอยูร่่วมกนัในภูมิภาคเอเชียอยา่งสันติ และพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั 
๔. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแกปั้ญหาความขดัแยง้โดยสันติวิธี 
๕. ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง 

รวมผลการเรียนรู้  ๕  ผลการเรียนรู้ 

 
  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๑๒๖ 



๑๒๗ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รายวิชา  หน้าทีพ่ลเมือง                                                                                          รหัสวิชา  ส ๒๓๒๓๕           
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                        ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
ภาคเรียนที่ ๑                                                                                                                เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง                                                                                                               
.…………………………………………………………………………………………………………… 

            มีส่วนร่วม แนะน าผูอ้ื่นให้อนุรักษ ์และยกยอ่งผูม้ีมารยาทไทย ในเร่ืองการแสดงความเคารพ การ
สนทนาการแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออก แนะน าผูอ้ื่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเก่ียวกบัความ
เอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่ และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า อนุรักษ ์สืบสาน และประยกุตข์นบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวฒันธรรม และ ภูมิปัญญาไทย ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต 
ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง     
           ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง และมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมัน่ใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ประยกุตแ์ละเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเร่ืองการเสียสละ 
ความซ่ือสัตย ์หลกัการทรงงาน ในเร่ืองศึกษาขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ แกปั้ญหาที่จุดเล็ก ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ี
วินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ 
          โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบตัิ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแกปั้ญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนกั กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 

เพื่อให้ผูเ้รียนมีลกัษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยูร่่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งสันติ จดัการ
ความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธี และมีวินยัในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีส่วนร่วม แนะน าผูอ้ื่นให้อนุรักษ ์และยกยอ่งผูม้ีมารยาทไทย 
๒. แสดงออก แนะน าผูอ้ื่น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเก่ียวกบัความเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่ และเสียสละ 
๓. เห็นคุณค่า อนุรักษ ์สืบสาน และประยกุตข์นบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และภูมิ

ปัญญาไทย 
๔. เป็นแบบอยา่งและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมัน่ในศาสนา 

และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์
๕. ประยกุตแ์ละเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลกัการทรงงาน และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
             ๖. ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง           
รวมผลการเรียนรู้  ๖  ผลการเรียนรู้ 

 
  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๑๒๗ 



๑๒๘ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รายวิชา  หน้าทีพ่ลเมือง                                                                                        รหัสวิชา  ส ๒๓๒๓๖                
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                      ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
ภาคเรียนที่ ๒                                                                                                             เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง                                                                                                               
.……………………………………………………………………………………………………………… 

   ปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเร่ืองการใชสิ้ทธิและหนา้ที่ การใช้เสรีภาพอย่าง
รับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้ง มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตดัสินใจต่อกิจกรรม
ของห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบขอ้มูล  ตรวจสอบการท าหนา้ที่ของบุคคลเพื่อใชป้ระกอบการ
ตดัสินใจ ปฏิบติัตนเป็นผูม้ีวินยั ในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจ
ปฏิบตัิหนา้ที่และยอมรับผลที่เกิดจาก การกระท าของตนเอง   เห็นคุณค่าของการอยูร่่วมกนัในภูมภิาคเอเชีย
อยา่งสันติและพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั ท่ามกลาง ความหลากหลายทางสังคมวฒันธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ ของ
โลก ในเร่ืองวิถีชีวิต วฒันธรรม ศาสนา ส่ิงแวดลอ้ม การอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมและพึ่งพาซ่ึงกนั
และกนั ในเร่ืองการเคารพซ่ึงกนัและกนั ไม่แสดงกิริยา และวาจาดูหมิ่นผูอ้ื่น ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
แบ่งปัน มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ ในเร่ืองทศันคติ ความคิด ความเช่ือ ชู้
สาว ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ 
และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

  โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบตัิ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแกปั้ญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนกั กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 

   เพื่อให้ผูเ้รียนมีลกัษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมใิจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยูร่่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งสันติ จดัการ
ความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธี และมีวินยัในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
๒. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตดัสินใจ ตรวจสอบขอ้มูล ตรวจสอบการท าหนา้ที่ของบุคคล 

เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ 
๓. เห็นคุณค่าของการอยูร่่วมกนัในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอยา่งสันติ และพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั 
๔. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ 
๕. ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง 

รวมผลการเรียนรู้  ๕  ผลการเรียนรู้ 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๑๒๘ 



๑๒๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๑๒๙ 



๑๓๐ 

 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา  สุขศึกษาและพลศึกษา                                                                                รหัสวิชา  พ ๑๑๑๐๑   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                           ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๑ 
ภาคเรียนที่  ๑ – ๒                                                                                                         เวลา  ๘๐   ช่ัวโมง                                                                                                          
.………………………………………………………………………………………………………………  
                
               ศึกษาลกัษณะ  หนา้ที่  และการดูแลรักษา  อวยัวะภายนอก  ตา  หู  คอ  จมูก  ผม  มือ  เทา้  เล็บ  
ผิวหนงั  อวยัวะภายในช่องปากที่มีการเจริญเติบโตและพฒันาการไปตามวยั    สมาชิกและความรักความ
ผูกพนัของสมาชิกในครอบครัว จุดเด่น  จุดดอ้ยของตนเอง   ลกัษณะความแตกต่างของเพศชาย และเพศ
หญิง   ธรรมชาติของการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจ าวนัแบบอยูก่บัที่    แบบเคลื่อนที่    แบบใช้
อุปกรณ์ประกอบ   และกิจกรรมทางกายที่ใชก้ารเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ เช่น การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด  การ
ออกก าลงักาย   การเล่นเกมเบ็ดเตล็ดและการปฏิบตัิตามกฎ   กติกา    ขอ้ตกลงในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ดการ
ปฏิบตัิตนตามหลกัสุขบญัญตัิแห่งชาติ  การบอกลกัษณะการเจ็บป่วยและวิธีปฏิบตัิตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วย
เกิดขึ้นกบัตนเอง  การระบุส่ิงที่ท าให้เกิดอนัตรายที่บา้น     โรงเรียนและวิธีการป้องกนั  การบอกสาเหตุที่
ท าให้เกิดอนัตรายจากการเล่นและการป้องกนั      การแสดงค าพูดหรือท่าทางขอความช่วยเหลือจากบุคคล
ที่ควรขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บา้นและโรงเรียน 
                ฝึกทกัษะกระบวนการ  คิดวิเคราะห์    สังเคราะห์  อภิปรายสรุปเพื่อให้เกิดความรู้   ความเขา้ใจ  
และสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั  ตลอดจนท าให้มีทกัษะในดา้นการเคลื่อนไหวอยา่งสมดลุ 
                เห็นคุณค่าของการรักษาสุขภาพ  ใฝ่เรียนรู้  มีความซ่ือสัตยต์่อกฎ  กติกาต่าง  ๆ  มีวินยัในตนเอง
ในการดูแลรักษาสุขภาพ ตลอดจนรักความเป็นไทยโดยเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬาที่    เหมาะสมกบั
เพศและวยัตามประเพณีและวฒันธรรมไทย  มีน ้าใจเป็นนกักีฬา  อยูร่่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีความสุข 
สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์    พ ๑.๑   ป.๑/๑,ป.๑/๒ 
สาระที่ ๒ ชีวิตและครอบครัว           พ ๒.๑ ป.๑/๑,ป.๑/๒,ป.๑/๓ 
สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย    
พ ๓.๑ ป.๑/๑,ป.๑/๒ 
พ ๓.๒ ป.๑/๑,ป.๑/๒,ป.๑/๑ 
สาระที่ ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค   พ ๔.๑   ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
สาระที่ ๕ ความปลอดภัยในชีวิต     พ ๕.๑   ป.๑/๑,ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
รวม  ๕  สาระการเรียนรู้  ๖  มาตรฐาน  ๑๕  ตัวช้ีวัด 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๑๓๐ 



๑๓๑ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  สุขศึกษาและพลศึกษา                                                                             รหัสวิชา  พ ๑๒๑๐๑            
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                       ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๒ 
ภาคเรียนที่  ๑ – ๒                                                                                                      เวลา  ๘๐   ช่ัวโมง                                                                                                          
.………………………………………………………………………………………………………………  
              
               ศึกษาลกัษณะหนา้ที่และการดูแลรักษาอวยัวะภายใน  เช่น  สมอง  หัวใจ  ตบั  ไต  ปอด  กระเพาะ
อาหาร   ล าไส้   ที่มีการเจริญเติบโตและพฒันาการไปตามวยั    การระบุบทบาทหนา้ที่ของตนเองและ
สมาชิกในครอบครัว  ความส าคญัของเพื่อน  การระบุพฤติกรรมที่เหมาะสมกบัเพศ   ความภาคภูมใิจใน
ตนเอง   (ในความเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย)  การควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยูก่บัที่  แบบ
เคลื่อนที่  และแบบใชอุ้ปกรณ์ประกอบการเล่นเกมเบ็ดเตล็ดเขา้ร่วมกิจกรรมทางกาย    ที่วิธีเล่นอาศยัการ
เคลื่อนไหวเบื้องตน้ทั้งแบบอยูก่บัที่  เคลื่อนที่  และใชอุ้ปกรณ์ประกอบ  การบอกลกัษณะของการมีสุขภาพ
ดี  การเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์    การระบุของใชแ้ละของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพ    การอธิบายอาการ  
และวิธีการป้องกนั     ตลอดจนการปฏิบตัิตามค าแนะน าเมื่อมีอาการเจ็บป่วยและบาดเจ็บสาเหตุและวิธี
ป้องกนัอุบติัเหตุทางน ้าและทางบก  ช่ือยาสามญัประจ าบา้น  และการใชย้าตามความจ าเป็นและตาม
ลกัษณะอาการ การระบุโทษของสารเสพติด และสารอนัตรายใกลต้วัและวิธีป้องกนัสัญลกัษณ์ ป้ายเตือน 
และความหมายของสัญลกัษณ์  ป้านเตือนของส่ิงของหรือสถานที่ที่จ  าเป็นอนัตราย  การระบุสาเหตุ   
อนัตราย  และวิธีป้องกนัอนัตรายจากอคัคีภยั 
                ฝึกทกัษะกระบวนการ  คิด  วิเคราะห์  สังเคราะห์  อภิปราย  ปรับปรุง  แกไ้ข  เพื่อให้เกิดความรู้  
ความเขา้ใจ  และสามารถน าไปปฏิบตัิตนในการดูแลรักษาสุขภาพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
               เพื่อให้เห็นความส าคญัของการดูแลรักษาสุขภาพ ใฝ่เรียนรู้ มีวินยัในตนเอง  เขา้ร่วม กิจกรรมทาง
กายและกีฬาร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีความสุข 
สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์    พ ๑.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓ 
สาระที่ ๒ ชีวิตและครอบครัว           พ ๒.๑    ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔ 
สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย    
พ ๓.๑     ป.๒/๑ ป.๒/๒,  
พ ๓.๒     ป.๒/๑, ป.๒/๒ 
สาระที่ ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค    
พ ๔.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓  ป.๒/๔, ป.๒/๕ 
สาระที่ ๕ ความปลอดภัยในชีวิต     พ ๕.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓,พ ป.๒/๔, ป.๒/๕ 
รวม  ๕  สาระการเรียนรู้  ๗  มาตรฐาน  ๒๑  ตัวช้ีวัด 

 
  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๑๓๑ 



๑๓๒ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  สุขศึกษาและพลศึกษา                                                                              รหัสวิชา  พ ๑๓๑๐๑             
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                        ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๓ 
ภาคเรียนที่  ๑ – ๒                                                                                                        เวลา  ๘๐   ช่ัวโมง                                                                                                           
.………………………………………………………………………………………………………………  
              
               ศึกษาการเจริญเติบโตของร่างกาย  ความแตกต่างระหว่างบุคคล เกณฑม์าตรฐาน และปัจจยัที่มีผล
ต่อการเจริญเติบโตอาหาร     การออกก าลงักายการพกัผ่อน        ความส าคญัและความแตกต่างวิธีการสร้าง
สัมพนัธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนการป้องกนัตนจากการล่วงละเมิดทางเพศ การเคลื่อนไหวแบบอยู่
กบัที่    เคลื่อนที่ ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบต่าง ๆ   อยา่งมีทิศทาง การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด  แนว
ทางการเลือกออกก าลงักาย การละเล่นพ้ืนเมือง การเล่มเกมที่เหมาะสม การใชข้อ้มูลเพ่ิมทกัษะกลไก   
ระเบียบ กฎ กติกา ในการเขา้ร่วมกิจกรรมการออกก าลงักาย การเล่นเกมและการละเล่น  พ้ืนเมืองการติดต่อ
แลละวิธีป้องกนัการแพร่กระจายของโรคอาหารหลกั๕หมู่การแปรงฟันสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย เพื่อ
สุขภาพ วิธีปฏิบตัิตนเพื่อความปลอดภยัจากอุบตัิเหตุในบา้น โรงเรียน การเดินทาง การขอความช่วยเหลือ
จากบุคคลและแหล่งต่างๆ   เมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบตัิเหตุการบาดเจ็บจากการเล่นและวิธีปฐมพยาบาล 
                ฝึกทกัษะกระบวนการ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์     อภิปราย  ปรับปรุง  แกไ้ข  เพื่อให้เกิดความรู้  
ความเขา้ใจ  และสามารถน าไปปฏิบตัิตนในการดูแลรักษาสุขภาพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
               เห็นคุณค่าของการเรียนรู้สุขศึกษา   ใฝ่เรียนรู้ในการแสวงหาความรู้       มีความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อ
กฎระเบียบกติกาต่างๆ มีวินยัในการปฏิบตัิตนในการดูแลรักษาสุขภาพอยา่งสม ่าเสมอ   ตลอดจนรักความ
เป็นไทยในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬาที่เหมาะสมกบัเพศและวยัตามวฒันธรรมไทยมีน ้าใจเป็น
นกักีฬา  และสามารถปฏิบตัิกิจกรรมทางกายและกีฬาร่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งมคีวามสุข 
สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์     พ ๑.๑   ป.๓/๑,พ๑.๑ ป.๓/๒,พ๑.๑ ป.๓/๓ 
สาระที่ ๒ ชีวิตและครอบครัว           พ ๒.๑   ป.๓/๑,พ๒.๑ ป.๓/๒,พ๒.๑ ป.๓/๓ 
สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย      
พ ๓.๑  ป.๓/๑,พ๓.๑ ป.๓/๒ 
พ ๓.๒    ป.๓/๑,พ๓.๒ ป.๓/๒ 
สาระที่ ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค    
พ ๔.๑ ป.๓/๑    ป.๓/๒   ป.๓/๓   ป.๓/๔   ป.๓/๕ 
สาระที่ ๕ ความปลอดภัยในชีวิต      
พ ๕.๑ ป.๓/๑   ป.๓/๒    ป.๓/๓ 
รวม  ๕  สาระการเรียนรู้   ๗  มาตรฐาน  ๑๘ ตัวช้ีวัด 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๑๓๒ 



๑๓๓ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  สุขศึกษาและพลศึกษา                                                                                    รหัสวิชา  พ ๑๔๑๐๑                     
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                             ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๔ 
ภาคเรียนที่  ๑ – ๒                                                                                                             เวลา  ๘๐   ช่ัวโมง                                                                                                          
.………………………………………………………………………………………………………………  
             ศึกษาการท างานระบบต่างๆของอวยัวะ    ในร่างกาย การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย จิตใจ   อารมณ์  
สังคม  สติปัญญา  และจิตวิญญาณในวยัแรกรุ่นและวยัรุ่น   สิทธิการป้องกนัตนเองจากการล่วงละเมดิทางเพศ  
รู้วิธีการและแหล่งที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาทางเพศ การเคลื่อนไหวแบบผสมผสานทั้งแบบ
อยูก่บัที่  เคลื่อนที่และบงัคบัส่ิงของ  หลกัการเคลื่อนไหว การรับแรงและการใชแ้รง   และความสมดุล  การ
ใชข้อ้มูลเพ่ิมทกัษะกลไก  ระเบียบ  กฎ  กติกา  ในการเขา้ร่วมกิจกรรมการออกก าลงักาย  การเล่นเกม  และ
กีฬา  การเล่นเกมและกีฬาประเภททีม กลวิธีการรุก  การป้องกนั     การให้ความร่วมมือในการเล่นกีฬาและ
ความมีน ้าใจเป็นนกักีฬา  ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและผลของการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีไม่ดี  ผลกระทบ
ของพฤติกรรมที่มีต่อการด ารงสุขภาพและการป้องกนัรักษา    สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลง
ทางอารมณ์  และความเครียด  
              ทกัษะกระบวนการคิดวิเคราะห์อภิปราย      ปรับปรุง แกไ้ขในดา้นทกัษะการเคลื่อนไหวอยา่ง  
สมดุล ปฏิบตัิตามกฎ กติกาการเล่น กีฬาพ้ืนฐานตามชนิดกีฬาที่เล่น  การวิเคราะห์การเลือกใชเ้ลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพเพื่อการบริโภคที่ถูกวิธีเหมาะสม  วิเคราะห์ผลดี-ผลเสีย ของการสูบบุหร่ี และ การด่ืมสุรา 
ที่มีต่อสุขภาพและการป้องกนั 
            เห็นความส าคญัของการใชย้าและวิธีใชอ้ยา่งถูกวิธี     รู้วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน้เมื่อไดรั้บ
อนัตรายจากการใชย้าผิด  สารเคมี  แมลงสัตวก์ดัต่อยและการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา  ความส าคญัของการ
ดูแลปรับปรุงและทดสอบสมรรถภาพทางกาย   
สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์     พ ๑.๑ ป๔/๑ ป๔/๒ ป๔/๓ 
สาระที่ ๒ ชีวิตและครอบครัว           พ ๒.๑ ป๔/๑ ป๔/๒ ป๔/๓ 
สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย      
พ ๓.๑ ป๔/๑ ป๔/๒ ป๔/๓ ป๔/๔ 
พ ๓.๒ ป๔/๑ ป๔/๒ 
สาระที่ ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกัน  
พ ๔.๑ ป๔/๑ ป๔/๒ ป๔/๓ ป๔/๔ 
สาระที่ ๕ ความปลอดภัยในชีวิต      
พ ๕.๑ ป๔/๑ ป๔/๒ ป๔/๓ 
รวม   ๕  สาระการเรียนรู้    ๖  มาตรฐาน  ๑๙  ตัวช้ีวัด 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๑๓๓ 



๑๓๔ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  สุขศึกษาและพลศึกษา           รหัสวิชา  พ ๑๕๑๐๑      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                   
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๕          ภาคเรียนที่  ๑ – ๒                                                                เวลา  ๘๐   ช่ัวโมง                                                                                                         
.………………………………………………………………………………………………………………   
            ความส าคญัของระบบยอ่ยอาหาร  และระบบขบัถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโต และพฒันาการ และ
วิธีการดูแลรักษาให้ท างานตามปกติ การเปลี่ยนแปลงทางเพศ การดูแลตนเองและการปฏิบตัิตนไดเ้หมาะสมตาม
วฒันธรรมไทย ลกัษณะครอบครวัทีอ่บอุ่นตามวฒันธรรมไทย และพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงคใ์น
การแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ ในครอบครัว     การจดัรูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสาน  และการ
ปฏิบติักิจกรรมทางกายทั้งแบบอยูก่บัที่   เคลื่อนที่และการใชอุ้ปกรณ์ประกอบตามแบบที่ก าหนด  กิจกรรมการ
เคลื่อนไหวแบบผลดัที่มีการตี เขี่ย รับ-ส่งส่ิงของ ขวา้งและวิ่ง การเคลื่อนไหวในเร่ืองการรบัแรง การใชแ้รง และ
ความสมดุล การใชท้กัษะกลไกที่ส่งผลต่อการปฏิบตัิกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา การเล่นกีฬาไทยหลกัการและ
รูปแบบการออกก าลงักายและการเล่นเกม การเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลที่เหมาะสมกบัวยั    และการสร้าง
ทางเลือกในวิธีปฏิบตัิในการเล่นกีฬาอยา่งหลากหลาย การปฏิบตัิตนตามสุขบญัญตัิแห่งชาติ วิธีการคน้หา ขอ้มูล
ข่าวสารทางสุขภาพจาก  แหล่งตา่ง ๆ   หลกัการเลือกซ้ืออาหาร     และผลิตภณัฑสุ์ขภาพ หลกัการปฏิบตัิตนใน
การป้องกนัโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจ าวนั การทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามมาตรฐานที่ก าหนด  
ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการใชส้ารเสพติด  และผลกระทบต่อร่างกาย การปฏิบตัิตนเพื่อความปลอดภยัจากการใช้ยา
และการหลีกเลี่ยง  สารเสพติดอิทธิพลของส่ือที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพ การปฏิบตัิตนเพือ่ป้องกนัอนัตรายจาการ
เลน่กีฬา 
               ทกัษะกระบวนการคิดวิเคราะห์อภิปราย ปรับปรุง แกไ้ขในดา้นทกัษะการเคลือ่นไหวอยา่ง       สมดุล 
ปฏิบตัิตามกฎ กติกาการเล่น กีฬาพื้นฐานตามชนิดกีฬาที่เล่น           การวิเคราะห์การเลอืกใชเ้ลือกซ้ือผลติภณัฑ์
สุขภาพเพื่อการบริโภคที่ถูกวิธีเหมาะสม  วิเคราะห์ผลดี-ผลเสีย ของการสูบบุหร่ี และ การด่ืมสุรา ที่มีต่อสุขภาพ
และการป้องกนั 
               เห็นคุณค่าของการเรียนรู้สุขศึกษาใฝ่เรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ มีความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อกฎ ระเบียบ 
กติกา ต่าง ๆ มีวินยัในการปฏิบตัิตนในการดูแลรักษาสุขภาพอย่างสม ่าเสมอตลอดจนรักความเป็นไทยในการเข่า
ร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬาที่เหมาะสมกบัเพศและวยัตามวฒันธรรมไทยมีน ้าใจเป็นนกักีฬา และสามารถปฏิบตัิ
กิจกรรมทางกายและกีฬาร่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งมีความสุข 
สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์     พ ๑.๑ ป.๕/๑  ป.๕/๒     
สาระที่ ๒ ชีวิตและครอบครัว           พ ๒.๑  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓ 
สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย      
พ ๓.๑   ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔  ป.๕/๕  ป.๕/๖   พ ๓.๒    ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔ 
สาระที่ ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกัน  
พ ๔.๑  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔  ป.๕/๕   
สาระที่ ๕ ความปลอดภัยในชีวิต     พ ๕.๑ ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔  ป.๕/๕ 
รวม   ๕  สาระการเรียนรู้  ๖  มาตรฐาน  ๒๕  ตัวช้ีวัด 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๑๓๔ 



๑๓๕ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  สุขศึกษาและพลศึกษา                                                                               รหัสวิชา  พ ๑๖๑๐๑      
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                       ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๖                
ภาคเรียนที่  ๑ – ๒                                                                                                       เวลา  ๘๐   ช่ัวโมง                                                                                                          
.……………………………………………………………………………………………………………… 

 ความส าคญัของระบบสืบพนัธ์ุ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ    ที่มีผลต่อสุขภาพ การ
เจริญเติบโต และพฒันาการดูแลรักษาระบบสืบพนัธ์ุ การสร่างและรักษาสัมพนัธ์ภาพกบัผูอ้ื่น ปัจจยัที่ช่วย
ให้การท างานกลุ่มประสบความส าเร็จ ความสามารถส่วนบุคคล    หนา้ที่ของสมาชิกในกลุม่ การยอมรับ
ความคิดเห็น      ความแตกต่างระหว่างบุคคล      ความรับผิดชอบ พฤติกรรมเส่ียงน าไปสู่การมีเพศสัมพนัธ์ 
การติดเช้ือเอดส์     การตั้งครรภก์่อนวยั   อนัควร   การเคลื่อนไหวร่วมกบัผูอ้ื่นแบบผลดัในลกัษณะ
ผสมผสานในการร่วมกิจกรรมทางกาย การเคลื่อนไหวในเร่ืองการรับแรงการใช้แรง  และความสมดุลกบั
การเสริมทกัษะการเคลื่อนไหวในการเล่นเกมและกีฬา       การเล่นกีฬาไทยกีฬาสากล   ประเภทบุคคลและ
ประเภททีม       การใชข้อ้มูลดา้นทกัษะกลไกเพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมพูนความสามารถในการปฏิบตัิกิจกรรม
ทางกายและเล่นกีฬา  หลกัการของกิจกรรมนนัทนาการประโยชน์และหลกัการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ
สมรรถภาพทางกายและการสร่างเสริมบุคลิกภาพ การเล่นเกมที่ใชท้กัษะการวางแผน การเพ่ิมพูนทกัษะ
ออกก าลงักายและการเคลื่อนไหวอยา่งเป็นระบบ การเล่นกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมที่ช่ืนชอบ      
การประเมินทกัษะการเล่นกีฬาของตน กฎ กตกิาในการ      เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลตามชนิดกีฬาที่เล่น 
ความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มที่มีผลตอ่สุขภาพ   ปัญหาของส่ิงแวดลอ้มที่มีผลตอ่สุขภาพ การป้องกนัและ
แกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มที่มีผลตอ่สุขภาพ โรคติดต่อส าคญัที่ระบาดในปัจจุบนั ผลกระทบที่เกิดจากการระบาด
ของโรค การป้องกนัการระบาดของโรค พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม   
วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย การสร้างเสริม   และปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ภยัธรรมชาติ ลกัษณะของภยัธรรมชาติ  ผลกระทบจากความรุนแรงของภยัธรรมชาติที่
มีต่อร่างกาย จิตใจและสังคม การปฏิบตัิตนเพื่อความปลอดภยัจากธรรมชาติ  สาเหตุของการติดสารเสพติด 
ทกัษะการส่ือสารให้ ผูอ้ื่นหลีกเลี่ยงสารเสพติด 
           ทกัษะกระบวนการคิดวิเคราะห์อภิปราย ปรับปรุง  แกไ้ขในดา้นทกัษะการเคลื่อนไหวอยา่ง  สมดุล 
ปฏิบตัิตามกฎ กตกิาการเล่น กีฬาพ้ืนฐานตามชนิดกีฬาที่เล่น  การวิเคราะห์การเลือกใชเ้ลือกซ้ือผลติภณัฑ์
สุขภาพเพื่อการบริโภคที่ถูกวิธีเหมาะสม  วิเคราะห์ผลดี-ผลเสีย ของการสูบบุหร่ี และ การด่ืมสุรา ที่มีต่อ
สุขภาพและการป้องกนั 
            เห็นคุณค่าของการเรียนรู้สุขศึกษา  ใฝ่เรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ มีความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อกฎ 
ระเบียบ กติกา ต่าง ๆ มีวินยัในการปฏิบตัิตนในการดูแลรักษาสุขภาพอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนรักความเป็น
ไทยในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬาที่เหมาะสมกบัเพศและวยัตามวฒันธรรมไทยมีน ้าใจเป็น
นกักีฬา และสามารถปฏิบตัิกิจกรรมทางกายและกีฬาร่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งมีความสุข 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๓๕ 



๑๓๖ 

 

 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์     พ ๑.๑   ป.๖/๑  ป.๖/๒  
สาระที่ ๒ ชีวิตและครอบครัว           พ ๒.๑   ป.๖/๑  ป.๖/๒  
สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย   
พ ๓.๑ ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/.๔  ป.๖/๕   
พ ๓.๒ ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/.๔  ป.๖/๕   ป.๖/๖ 
สาระที่ ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกัน  
พ ๔.๑ ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔   
สาระที่ ๕ ความปลอดภัยในชีวิต      
พ ๕.๑ ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓   
รวม   ๕  สาระการเรียนรู้  ๖  มาตรฐาน   ๒๒  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๑๓๖ 



๑๓๗ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา  สุขศึกษา                                                                                                    รหัสวิชา    พ ๒๑๑๐๑        
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                             ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 
ภาคเรียนที่  ๑                                                                                                               เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง                                                                                                                 
.………………………………………………………………………………………………………………              
                
            ศึกษาความส าคญัและการดูแลระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพการ
เจริญเติบโตพฒันาการของวยัรุ่นและวิธีการปรับตวัต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจิตใจ อารมณ์ และ
พฒันาการทางเพศอยา่งเหมาะสม  วิเคราะห์ภาวการณ์เจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกบัเกณฑ์
มาตรฐาน แสวงหาแนวทางในการพฒันาตนเองให้เจริญเติบโตสมวยั มีทกัษะการปฎิเสธเพื่อป้องกนัตนเอง
จากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ เลือกกินอาหารที่เหมาะสมกบัวยั 
            การวิเคราะห์    เปรียบเทียบภาวการณ์เจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกบัเกณฑม์าตรฐาน 
อภิปรายแสวงหาแนวทางในการพฒันาตนเองให้เจริญเติบโต สมวยั     ทกัษะการปฏิเสธเพื่อป้องกนัตวัเอง
จากการถูกล่วงละเมิดทางเพศฝึกทกัษะการเคลื่อนไหวที่น าไปสู่การเล่นกีฬา   ทั้งกีฬาไทย และกีฬาสากล
ประเภทบุคคล และประเภททีม    โดยใชท้กัษะพ้ืนฐานตามชนิดกีฬาอยา่งละ ๑ ชนิด 

สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  

สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์      

พ ๑.๑    ม.๑/๑   ม.๑/๒    ม.๑/๓   ม.๑/๔ 

สาระที่ ๒ ชีวิตและครอบครัว            

พ ๒.๑     ม.๑/๑   ม.๑/๒ 

รวม   ๒  สาระการเรียนรู้  ๒  มาตรฐาน  ๖  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๓๗ 



๑๓๘ 

 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา  สุขศึกษา                                                                                                   รหัสวิชา  พ ๒๑๑๐๓                 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                            ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 
ภาคเรียนที่  ๒                                                                                                              เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง                                                                                                                 
.………………………………………………………………………………………………………………  
  
             ศึกษาลกัษณะอาการของผูต้ิดสารเสพติด การป้องกนัการติดสารเสพติด ความสัมพนัธ์ของการใช้
สารเสพติดกบัการเกิดโรคและอุบตัิเหตุ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการภาวะโภชนาการและเลือกกินอาหารที่
เหามะสมกบัวยัที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ มีทกัษะการปฐมพยาบาล เคลื่อนยา้ยผูป่้วยอยา่งปลอดภยั แสดง
วิธีการชกัชวนผูอ้ื่นให้ลด และเลิกสารเสพติดโดยใชท้กัษะต่างๆ และสามารถควบคุมน ้าหนกัของตนเองให้
อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวตัประจ าวนั มีจิตสาธารณะ มี
ความมุ่งมัน่ในการท างาน ซ่ือสัตย ์สุจริต 
             ทกัษะการเล่นกีฬา ศึกษา วิเคราะห์  เปรียบเทียบ  คน้ควา้ และอภิปรายหาแนวทาง  และเลือกเขา้
ร่วมเล่นกีฬาตาม   ความถนดั ความสนใจอยา่งเต็มความสามารถ 
              รักการออกก าลงักาย มีวินยั เคารพสิทธิ   กฎกติกา มนี ้าใจนกักีฬา วางแผนการรุก     และการ
ป้องกนัในการเล่นกีฬา    และน าไปใชใ้นการเล่นอยา่งเป็นระบบ ร่วมมือในการเล่นกีฬา     และการท างาน
เป็นทีม เห็นคุณค่าและมีทกัษะในการสร้างเสริมสุขภาพ   และการป้องกนัโรคตลอดจนปรับปรุง
สมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ 

สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

สาระที่ ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกัน 

พ ๔.๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓    ม.๑/๔ 

สาระที่ ๕ ความปลอดภัยในชีวิต      

พ ๕.๑    ม.๑/๑  ม.๑/๒   ม.๑/๓  ม.๑/๔ 

รวม    ๒  สาระการเรียนรู้  ๒  มาตรฐาน  ๗  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๓๘ 



๑๓๙ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา พลศึกษา   (แชร์บอล)                                                                                รหัสวิชา  พ ๒๑๑๐๒                 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                           ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 
ภาคเรียนที่  ๒                                                                                                             เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง                                                                                                                 
.……………………………………………………………………………………………………………… 
           
                      ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัประวตัิความเป็นมา ประโยชน์และคุณค่า กีฬาแชร์
บอล มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ที่ดี หลกัการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวไปใชใ้นการออกก าลงั
กาย และแชร์บอลเป็นกีฬาที่เล่นง่าย เพราะไม่จ ากดัเพศของผูเ้ล่น คือ อาจจะเล่นรวมทั้งชายและหญิงผสม
กนั และสถานที่ สามารถเล่นไดก้บัทุกสนามไม่ว่าจะเป็น สนามหญา้ พ้ืนดิน พ้ืนซีเมนต ์พ้ืนไม ้ฯลฯ ส่วน
ลูกบอลที่ใชจ้ะใชลู้กเนตบอล หรือลูกวอลเลยบ์อล ถา้ไม่มีก็ใชว้สัดุอื่นแทนได ้เช่น มว้นผา้เป็นลกัษณะ
กลม ๆ ก็สามารถเล่นได ้ส่วนภาชนะที่ใช่รับลูกบอลนอกจากตะกร้ายงัสามารถใชอ้ยา่งอื่นที่ใส่ลูกได ้
                เห็นคุณค่าการปฎิบตัิตามสิทธิ กฎ กตกิาการแข่งขนัความปลอดภยัและกลวิธีในการเล่นและการ
แข่งขนัแชร์บอล  การมีจิตวิญญาณในการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการเป็นผู ้
เล่นและผูดู้ที่ดีสร้างเสริมสุขภาพ/สมรรถภาพทางกาย มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยัน าไปประยกุต์ใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม มีน ้าใจรักกีฬา 
สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่  ๓  การเคลือ่นไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
พ ๓.๑      ม.๑/๑     ม.๑/๒     ม.๑/๓            
พ ๓.๒     ม.๑/๑     ม๑/๒    ม.๑/๓    ม.๑/๔    ม.๑/๕    ม.๑/๖ 
สาระที่  4  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกนัโรค 
พ ๔.๑      ม.๑/๔ 
รวม   ๒  สาระการเรียนรู้  ๓   มาตรฐาน   10   ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๓๙ 



๑๔๐ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา พลศึกษา   (วอลเลย์บอล)                                                                             รหัสวิชา  พ ๒๑๑๐๔                 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                              ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 
ภาคเรียนที่  ๒                                                                                                                เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง                                                                                                                 
.……………………………………………………………………………………………………………… 
 
            ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัประวตัิความเป็นมา ประโยชน์และคุณค่า กีฬา
วอลเลยบ์อลบอล มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ที่ดี หลกัการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวไปใชใ้น
การออกก าลงักาย  
             เห็นคุณค่าการปฎิบตัิตามสิทธิ กฎ กติกาการแข่งขนัความปลอดภยัและกลวิธีในการเล่นและการ
แข่งขนัแชร์บอล  การมีจิตวิญญาณในการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการเป็นผู ้
เล่นและผูดู้ที่ดีสร้างเสริมสุขภาพ/สมรรถภาพทางกาย มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยัน าไปประยกุต์ใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม มีน ้าใจรักกีฬา 
สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่  ๓   การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
พ ๓.๑    ม.๑/๑   ม.๑/๒     ม.๑/๓           
พ ๓.๒    ม.๑/๑    ม.๑/๓    ม.๑/๔    ม.๑/๕ 
สาระที่  ๔   การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
พ ๔.๑    ม.๑/๔   
รวม   ๒  สาระการเรียนรู้  ๓   มาตรฐาน   ๘   ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๔๐ 



๑๔๑ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  สุขศึกษา                                                                                                     รหัสวิชา  พ ๒๒๑๐๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                            ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 
ภาคเรียนที่  ๑                                                                                                                 เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง                                                                                                                
.……………………………………………………………………………………………………………… 

              ศึกษาการเปลี่ยนแปลงดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวยัรุ่น รู้และเขา้ใจผลของ
การใชเ้ทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพ วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
อธิบายลกัษณะอาการเบื้องตน้ของผูม้ีปัญหาสุขภาพจิตเสนอแนะวิธีปฎิบติัตนเพ่ือจดัการกบัอารมณ์และ
ความเครียด บอกปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเร่ืองเพศ ปัญหาและผลกระทบ ที่เกิดจากการมีเพศสัมพนัธ์
ในวยัเรียน อธิบายความส าคญัของความเสมอภาคทางเพศ และวางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม เลือกใชบ้ริการทาง
สุขภาพอยา่งมีเหตุผล วิเคราะห์ความเจริญกา้วหนา้ทางการแพทยท์ี่มีผลต่อสุขภาพ เห็นคุณค่าของการน า
ความรู้เพื่อพฒันาร่างกายและจิตใจตนเองให้เป็นไปตามเกณฑท์ีก่  าหนดน าไปใชป้ระโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งมีความสุข 
              ทกัษะ ศึกษากรณีตวัอยา่ง อภิปราย วิเคราะห์ปัจจยัที่มีอิทธิพล เจตคติในเร่ืองเพศ ปัญหา  และ
ผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพนัธ์ในวยัเรียน เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบการเคลื่อนไหว  
ที่ส่งผลต่อการเล่นกีฬา และกิจกรรมในชีวิตประจ าวนั ร่วมกิจกรรมนนัทนาการอยา่งนอ้ย ๑ กิจกรรม               

สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์      
พ ๑.๑    ม.๒/๑   ม.๒/๒  
สาระที่ ๒ ชีวิตและครอบครัว            
พ ๒.๑   ม.๒/๑  ม.๒/๒    ม.๒/๓    ม.๒/๔ 
รวม   ๒  สาระการเรียนรู้  ๒  มาตรฐาน  ๖  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๔๑ 



๑๔๒ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  สุขศึกษา                                                                                                     รหัสวิชา  พ ๒๒๑๐๓                        
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                             ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 
ภาคเรียนที่  ๒                                                                                                               เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง                                                                                                                
……………………………………………………………………………………………………………… 

            ศึกษาลกัษณะอาการเบื้องตน้ของผูม้ีปัญหาสุขภาพจิตวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเส่ียงและ
สถานการณ์เส่ียง วิเคราะห์ความเจริญกา้วหนา้ทางการแพทยท์ี่มีผลต่อสุขภาพ ความสัมพนัธ์ของภาวะ
สมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต เสนอแนะวิธีปฎิบตัิตนเพื่อจดัการกบัอารมณ์ และความเครียด มี
ทกัษะชีวิตในการป้องกนัตนเอง และหลีกเลี่ยงสถานการณ์คบัขนัที่อาจไปสู่อนัตราย เห็นคุณค่าโดยใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์อยา่งมีเหตุผลและทกัษะชีวิตในการดูแลตนเอง มีจิตสาธารณะสามารถส่ือสารส่ิง
ที่เรียนรู้ไปยงับุคคลอื่นไดเ้ป็นอยา่งดีและน าไปใชป้ระโยชน์ต่างๆไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได้ 
                 ศึกษาการพฒันาสมรรถภาพทางกาย ให้เป็นไปตามเกณฑท์ี่ก  าหนด ระบุวิธีการปัจจยั และแหล่ง
ที่ช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูผูท้ี่ติดสารเสพติด วิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเส่ียง และสถานการณ์เส่ียง 
 
สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกัน 
พ ๔.๑    ม.๒/๓   ม.๒/๔   ม.๒/๕   ม.๒/๖ 
สาระที่ ๕ ความปลอดภัยในชีวิต      
พ ๕.๑      ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓ 
รวม   ๒  สาระการเรียนรู้   ๒  มาตรฐาน  ๗  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๑๔๒ 



๑๔๓ 

 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา   พลศึกษา (ฟุตบอล)                                                                                รหัสวิชา  พ ๒๒๑๐๒                                                                                                                                       
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                          ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 
ภาคเรียนที่  ๒                                                                                                            เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง                                                                                                                
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
                      ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัความเป็นมา ประโยชน์และคุณค่าของการออก
ก าลงักาย การเล่น กีฬาฟุตบอล  มารยาทของการเป็นผูเ้ล่น และผูดู้ที่ดี น าหลกัการทางวิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหวไปใชใ้นการออกก าลงักาย และเล่น กีฬาวอลเลยบ์อล  มีทกัษะในการเตรียมพร้อม การเล่น
ฟุตบอล  การวางแผนการเล่น ทั้งในขณะเป็นผูเ้ล่นฝ่ายรับและฝ่ายรุก อยา่งสนุก สนามและปลอดภยั เห็น
คุณค่าการปฎิบตัิตามสิทธิกฎ กติกาการแข่งขนัความปลอดภยั และกลวิธีในการเล่นและการแข่งขนักรีพา
และกีฬาแบดมินตนั  
              การปฎิบตัิตามหนา้ที่ความรับผิดชอบของตนเองขณะเขา้ร่วมกิจกรรมกรีฑา กีฬาแบดมนิตนัอยา่ง
มีน ้าใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณในการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาและช่ืนชมในสุนทรียภาพของการเป็นผูเ้ล่นและ
ผูดู้ที่ดี และมีทกัษะการ สร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพทางกาย น าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย   
พ ๓.๑     ม.๒/๑    ม.๒/๒      ม.๒/๔ 
พ ๓.๒    ม. ๒/๑      ม.๒/๓     ม.๒/๔      ม.๒/๕ 
สาระที่ ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกัน 
พ ๔.๑    ม.๒/๗ 
รวม   ๒  สาระการเรียนรู้   ๓  มาตรฐาน   ๘  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๔๓ 



๑๔๔ 

 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา   พลศึกษา (กระบ่ีกระบอง)                                                                      รหัสวิชา  พ ๒๒๑๐๔                                                                                                                                       
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                          ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 
ภาคเรียนที่  ๒                                                                                                             เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง                                                                                                                
……………………………………………………………………………………………………………… 
                ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพและรู้จกัการเล่นกีฬา 
กติกาการแข่งขนัถูกตอ้ง มมีารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ที่ดี น าหลกัการทางวิทยาศาสตร์มาเคลื่อนไหว
ไปใชใ้นการออกก าลงักายและเล่นกระบี่กระบอง รู้จกัการทดสอบสมรรถภาพทางกายและพฒันาการของ
ร่างกาย เป็นแบบอยา่งที่ดีสามารถให้ค าแนะน าผูอ้ื่นได ้เห็นคุณค่าการปฎิบตัิตามสิทธิ กฎกตกิา การแข่งขนั
ความปลอดภยัและกลวิธีในการเล่นกีฬากระบี่กระบอง  
             การปฎิบตัิตามหนา้ที่ ความรับผิดชอบของตนเองขณะเขา้ร่วมกิจกรรมกีฬาและช่ืนชมใน
สุนทรียภาพของการเป็นผูดู้และผูเ้ล่นเป็นผูม้ีระเบียบวินยัมุ่งมัน่ในการท างานน าไปประยกุตใ์ชอ้อกก าลงั
กายในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่เหมาะสม 
สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย   
พ ๓.๑     ม.๒/๑    ม.๒/๒     ม.๒/๓ 
พ ๓.๒      ม.๒/๑   ม.๒/๒     ม.๒/๓     ม.๒/๔     ม.๒/๕ 
สาระที่ ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกัน 
พ ๔.๑     ม. ๒/๕ 
รวม   ๒  สาระการเรียนรู้   ๓  มาตรฐาน   ๙  ตัวช้ีวัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๔๔ 



๑๔๕ 

 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา  สุขศึกษา                                                                                                      รหัสวิชา  พ ๒๓๑๐๑       
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                             ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
ภาคเรียนที่  ๑                                                                                                                 เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง                                                                                                                  
…………………………………...………………………………………………………………………… 

              ศึกษาการเปลี่ยนแหลงทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแตล่ะช่วงเวลาของชีวิต 
อิทธิพลและความคาดหวงัของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของ วยัรุ่น อนามยัของแม่และเด็ก การวางแผน
ครอบครัวและวิธีการปฎิบตัิตนที่เหมาะสมวิเคราะห์อิทธิพลและความคาดหวงัของสังคมต่อการ
เปลี่ยนแปลงของวยัรุ่น ส่ือโฆษณา ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการของวยัรุ่น ปัจจุบนัที่มี
ผลกระทบต่อการตั้งครรภ ์สาเหตุและเสนอสมกบัวยัต่างๆ โดยค านึง ถึงความประหยดัและคุณค่าทาง 
โภชนาการ เสนอแนวทางป้องกนัโรคที่เป็นสาเหตุส าคญัของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย เห็น
คุณค่า และน าประโยชน์ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั มีคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม มีจิตสาธารณะ 
               วิเคราะห์ เปรียบเทียบ รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองการเปลี่ยนแปลงทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาแต่ละช่วงชีวิต อิทธิพล และความคาดหวงัของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวยัรุ่น 
ส่ือ โฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต ฝึกทกัษะการเคลื่อนไหว    และการเล่นเกม การเล่นกีฬาไทย 
และกีฬาสากลโดยใชเ้ทคนิคที่เหมาะสมกบัตนเอง และทีม 

สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์       
พ ๑.๑    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓ 
สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย   
พ ๓.๑    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓ 
สาระที่  ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกนัโรค 
พ ๔.๑     ม. ๓/๑    ม.๓/๒ 
รวม   ๓  สาระการเรียนรู้   ๓  มาตรฐาน   ๘  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๔๕ 



๑๔๖ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา  สุขศึกษา                                                                                                 รหัสวิชา  พ ๒๓๑๐๓                            
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                        ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๓ 
ภาคเรียนที่  ๒                                                                                                           เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง                                                                                                                 
…………………………………...………………………………………………………………………… 
             รู้และเขา้ใจ ก าหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกบัวยัต่างๆ  โดยค านึงถึงความประหยดั   และคุณคา่
ทางโภชนาการ อภิปรายเสนอแนวทางป้องกนัโรคที่เป็นสาเหตุส าคญัของการป่วย และการตายของคนไทย  
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย และพฒันาตามความแตกต่างระหว่างบุคคล     ศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองปัจจยัเส่ียง 
และพฤติกรรมเส่ียงที่มีผลต่อสุขภาพ และแนวทางป้องกนั    การหลีกเลี่ยงการใชค้วามรุนแรง ชกัชวน
เพื่อนให้หลีกเลี่ยงการใชค้วามรุนแรง อิทธิพลของส่ือต่อพฤติกรรมสุขภาพ   และความรุนแรง 
ความสัมพนัธ์ของการด่ืมเคร่ืองด่ืมทีม่ีแอลกอฮอลต์่อสุขภาพ และการเกิดอุบตัิเหตุ 
             ศึกษาการวางแผนการจดัเวลาในการออกก าลงักายการพกัผ่อน และการสร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กาย การแกไ้ขความรุนแรง วิเคราะห์ปัจจยัเส่ียง และพฤติกรรมเส่ียงที่มีผลต่อสุขภาพ และแนวทางป้องกนั 
หลีกเลี่ยงการใชค้วามรุนแรง และชกัชวนเพื่อนให้หลีกเลี่ยงการใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหาอิทธิพล
ของส่ือต่อพฤตกิรรมสุขภาพ และความรุนแรง ความสัมพนัธ์ของการด่ืมเคร่ืองด่ืมทีม่ีแอลกอฮอลต์่อ
สุขภาพ และการเกิดอุบติัเหตุ แสดงวิธีการช่วยฟ้ืนคืนชีพอยา่งถูกวิธี เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ก่อให้เกิดทกัษะชีวิตในการดูแลสุขภาพตนเอง และผูอ้ื่นไดอ้ยา่งเหมาะสม 

สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกัน 
พ ๔.๑   ม.๓/๓   ม.๓/๔    
สาระที่ ๕ ความปลอดภัยในชีวิต      
พ ๕.๑    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔   ม.๓/๕ 
รวม   ๒  สาระการเรียนรู้   ๒  มาตรฐาน   ๗  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๔๖ 



๑๔๗ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา  

รายวิชา   พลศึกษา  (บาสเกตบอล)                                                                       รหัสวิชา  พ ๒๓๑๐๒                            
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                          ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
ภาคเรียนที่  ๑                                                                                                               เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง                                                                                                                 
…………………………………...………………………………………………………………………… 

                 ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพและรู้จกัการเล่นกีฬา 
กติกาการแข่งขนัถูกตอ้ง มมีารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ที่ดี น าหลกัการทางวิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหวไปใชใ้นการออกก าลงักายและเล่นกีฬาบาสเกตบอล ป้องกนัตดัสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมไปใช้
ในสถานการณ์การเล่นไดอ้ยา่งเหมาะสม รู้จกัการทดสอบสมรรถภาพทางกายและพฒันาการของร่างกาย 
เป็นแบบอยา่งที่สามารถให้ค าแนะน าผูอ้ื่นได ้เป็นผูม้ีระเบียบวินยัมุ่งมัน่ในการท างานไปประยกุตใ์ชอ้อก
ก าลงักายในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม  
                   เห็นคุณค่าการปฎิบตัิตามสิทธิ กฎ กติกาการแข่งขนัความปลอดภยัขณะร่วมกิจกรรมกีฬาตามที่
จดัอยา่งมีน ้าใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณในการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการเป็นผู้
ดูและผูเ้ล่น 
สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่  3  การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
พ ๓.๑    ม.๓/๑    ม.๓/๒      ม.๓/๓         
พ ๓.๒    ม.๓/๑    ม.๓/๒       ม.๓/๓      ม.๓/๔      ม.๓/๕ 
สาระที่  4  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกนัโรค     
พ ๔.๑    ม. ๓/๕ 
รวม   ๒  สาระการเรียนรู้   ๓   มาตรฐาน   ๙  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๔๗ 



๑๔๘ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชา  
รายวิชา   พลศึกษา  (ตะกร้อ)                                                                                 รหัสวิชา  พ ๒๓๑๐๔                            
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                          ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
ภาคเรียนที่  ๒                                                                                                             เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง                                                                                                                 
…………………………………...………………………………………………………………………… 
               ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัประวตัิความเป็นมาประโยชน์ และคุณค่าของกีฬา
ตะกร้อไทย  มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ทีดี่ น าหลกัการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวไปใชใ้นการ
ออกก าลงักาย และเล่นกีฬาตะกร้อไทย มีทกัษะในการมว้น การว่ิง การกระโดด การพุ่ง การเตะลูกพลิก
แพลงแบบต่างๆ ทั้งในขณะเป็นผูเ้ล่นฝ่ายรับและฝ่ายรุก การเล่นวงอยา่งสนุกสนานและปลอดภยั ปฎิบตัิ
ตามหนา้ที่ความรับผิดชอบของตนขณะเขา้ร่วมกิจกรรมกีฬาตะกร้อ สร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกายตามผลการทดสอบ 
              เห็นคุณค่าการปฎิบตัิตามสิทธิ กฎ กตกิาการแข่งขนัความปลอดภยั และกลวิธีในการเล่น และการ
แข่งขนัตะกร้อไทย การมีจิตวิญญาณในการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการเล่น
กีฬา และการมีทกัษะการเป็นผูเ้ล่น และผูดู้ที่ดีสร้างเสริมสุขภาพ/สมรรถภาพทางกาย มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
มีวินยัน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม มีน ้าใจนกักีฬา 
สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่  3 การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
พ ๓.๑      ม.๓/๑     ม.๓/๒    ม.๓/๓    
พ ๓.๒      ม.๓/๑    ม.๓/๒     ม.๓/๓     ม..๓/๔     ม.๓/๕ 
สาระที่  4  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกนัโรค 
พ ๔.๑      ม.๓/๔ 
รวม   ๒  สาระการเรียนรู้   ๓   มาตรฐาน   ๙  ตัวช้ีวัด   

 

 

 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๔๘ 



๑๔๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๔๙ 



๑๕๐ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์                                                                   รหัสวิชา  ศ ๑๑๑๐๑                        
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                                                 ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๑ 
ภาคเรียนที่  ๑ – ๒                                                                                                     เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                          
…………………………………...………………………………………………………………………… 

ทัศนศิลป์ 
              สร้างสรรคง์านทศันศิลป์โดยการทดลองใชสี้ดว้ยเทคนิคต่าง ๆ  มีทกัษะพ้ืนฐานในการใชว้สัดุ
อุปกรณ์สร้างงานทศันศิลป์    วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเองอยา่งสร้างสรรค์ 
             รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัรูปร่าง ลกัษณะและขนาดของส่ิงต่าง ๆ   รอบตวั        และความรู้สึกที่มีต่อ
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
             ช่ืนชม เห็นคุณค่า ของงานทศันศิลป์และประยกุตใ์ช้ในชีวิตประจ าวนั  
ดนตรี-นาฏศิลป์ 
             มีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรี การท่องบทกลอนและร้องเพลงประกอบจงัหวะ  การเคาะจงัหวะการ
เคลื่อนไหวประกอบบทเพลง  เลียนแบบการเคลือ่นไหวลกัษณะต่าง ๆ  แสดงท่าทางง่าย ๆ เพื่อส่ือ
ความหมายแทนค าพูด เล่นการละเลน่ของเด็กไทยตามวิธีการและกติกา 
            รู้และเขา้ใจเร่ืองแหล่งก าเนิดเสียง ลกัษณะของเสียง ความเก่ียวขอ้งของบทเพลงที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั ที่มาของบทเพลงในทอ้งถิ่น  เขา้ใจมารยาทในการชมการแสดง 
             กลา้แสดงออก ช่ืนชม เห็นคุณค่า ดนตรีและนาฏศิลป์ และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั  

สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์ 
ศ ๑.๑ ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓  ป.๑/๔  ป.๑/๕  
ศ ๑.๒ ป.๑/๑ 
สาระที่ ๒ ดนตรี 
ศ ๒.๑ ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓  ป.๑/๔  ป.๑/๕  
ศ ๒.๒ ป.๑/๑   ป๑/๒ 
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์ 
ศ ๓.๑ ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓ ศ ๓.๒ ป.๑/๑  ป.๑/๒ 
รวม  ๓  สาระการเรียนรู้    ๕  มาตรฐาน   ๑๘ ตัวช้ีวัด 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๕๐ 



๑๕๑ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชาทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์                                                                รหัสวิชา  ศ ๑๒๑๐๑                  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                                              ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๒ 
ภาคเรียนที่  ๑ – ๒                                                                                                     เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                          
…………………………………...………………………………………………………………………… 

ทัศนศิลป์ 
               สร้างสรรคง์านทศันศิลป์โดยใชท้ศันธาตุที่เนน้ เส้น รูปร่าง      มีทกัษะพ้ืนฐานในการใช้อุปกรณ์
สร้างงานทศันศิลป์ แบบ ๓ มิติ  การสร้างภาพปะติดจากกระดาษ การวาดภาพถ่ายทอดเร่ืองราว การสร้าง
งานโครงสร้างเคลื่อนไหว ตามความรู้สึกของตนเองอยา่งสร้างสรรค์ 
               รู้และเขา้ใจเก่ียวทศันธาตุ ที่อยูใ่นส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์  เร่ืองเส้น สี รูปร่าง รูปทรง  และ
ความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  รู้และเขา้ใจวิธีการสร้างงาน วสัดุอุปกรณ์งานทศันศิลป์ใน
ทอ้งถิ่น และงานทศันศิลป์ที่เก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั 
              ช่ืนชม เห็นคุณค่า ของงานทศันศิลป์และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั  
ดนตรี-นาฏศิลป์ 
              มีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรี การท่องบทกลอนและร้องเพลงประกอบจงัหวะ   การเคาะจงัหวะ
การเคลื่อนไหวประกอบบทเพลง  เลียนแบบการเคลื่อนไหวลกัษณะต่าง ๆ  แสดงท่าทางง่าย ๆ เพื่อส่ือ
ความหมายแทนค าพูด เล่นการละเลน่ของเด็กไทยตามวิธีการและกติกา 
              รู้และเขา้ใจเร่ืองแหล่งก าเนิดเสียง       ลกัษณะของเสียง    ความเก่ียวขอ้งของบทเพลงที่ใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั ที่มาของบทเพลงในทอ้งถิ่น  เขา้ใจมารยาทในการชมการแสดง 
              กลา้แสดงออก ช่ืนชม เห็นคุณค่า ดนตรีและนาฏศิลป์ และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั  

สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์ 
ศ ๑.๑     ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓  ป.๒/๔  ป.๒/๕  ป.๒/๖  ป.๒/๗  ป.๒/๘  
ศ ๑.๒ ป.๒/๑  ป.๒/๒ 
สาระที่ ๒ ดนตรี 
ศ ๒.๑ ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓  ป.๒/๔  ป.๒/๕  
ศ ๒.๒ ป.๒/๑  ป.๒/๒ 
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์ 
ศ ๓.๑ ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓  ป.๒/๔  ป.๒/๕  
ศ ๓.๒ ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓  
รวม  ๓  สาระการเรียนรู้  ๖  มาตรฐาน   ๒๕  ตัวช้ีวัด 

 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๕๑ 



๑๕๒ 

 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์            รหัสวิชา  ศ ๑๓๑๐๑                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                               
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๓                   ภาคเรียนที่  ๑ – ๒                                                 เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                           
…………………………………...………………………………………………………………………… 

ทัศนศิลป์ 
               สร้างสรรคง์านทศันศิลป์โดยใชท้ศันธาตุที่เนน้ เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผิว และเทคนิควิธีการ 
วสัดุอุปกรณ์  มีทกัษะพ้ืนฐานในการใชอุ้ปกรณส์ร้างงานป้ัน     การวาดภาพระบายสีส่ิงรอบตวั และวาด
ภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกจากเหตุการณ์จริง อยา่งสร้างสรรค์ 
               รู้และเขา้ใจเก่ียวทศันธาตุ ที่อยูใ่นส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ เร่ืองเส้น สี รูปร่าง รูปทรงและ
พ้ืนผิว  เขา้ใจลกัษณะ  ของรูปร่าง  รูปทรงในการออกแบบ     รู้และเขา้ใจวิธีการสร้างงาน วสัดุอุปกรณ์งาน
ทศันศิลป์ประเภท งานวาด งานป้ัน งานพิมพภ์าพ และงานทศันศิลป์ในทอ้งถิ่น      จดักลุ่มของภาพตาม
ทศันธาตุ ที่เนน้ในงานทศันศิลป์    วิเคราะห์ส่ิงที่ช่ืนชม    และควรปรับปรุงในงานทศันศิลป์ของตนเอง 
              ช่ืนชม เห็นคุณค่า ของงานทศันศิลป์และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั  
ดนตรี-นาฏศิลป์ 
              สามารถขบัร้องเพลงเด่ียวและหมู่   และบรรเลงเคร่ืองดนตรีประกอบบทเพลง    สามารถ              
เคลื่อนไหวตามอารมณ์ของบทเพลง และสร้างสรรคก์ารเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ   แสดงท่าทาง
ประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์ เขา้ร่วมในกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์พ้ืนบา้นหรือทอ้งถิ่นของตนได้
อยา่งสร้างสรรค์ 
             รู้และเขา้ใจลกัษณะของเคร่ืองดนตรี สัญลกัษณ์แทนคุณสมบตัขิองเสียง     บทบาทหนา้ที่ของเพลง
ส าคญัวิเคราะห์เก่ียวกบัเสียงร้องและเสียงดนตรี     ความส าคญัของดนตรีและนาฏศิลป์ต่อการด าเนินชีวิต
ของคนในทอ้งถิ่น  และเอกลกัษณ์    ลกัษณะเด่นของดนตรีและนาฏศิลป์ในทอ้งถิ่น เขา้ใจบทบาทของการ
ชมการแสดง ประโยชน์ของการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ การบูรณาการกบัสาระการเรียนรู้อื่น  
             กลา้แสดงออก  ตระหนกั ช่ืนชม เห็นคุณค่า ดนตรีและนาฏศิลป์ และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั  
สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์   
ศ ๑.๑    ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔  ป.๓/๕  ป.๓/๖  ป.๓/๗  ป.๓/๘  ป.๓/๙  ป.๓/๑๐ 
ศ ๑.๒    ป.๓/๑  ป.๓/๒  
สาระที่ ๒ ดนตรี      
ศ ๒.๑     ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔  ป.๓/๕  ป.๓/๖   ป.๓/๗  
ศ ๒.๒      ป.๓/๑  ป.๓/๒ 
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์      ศ ๓.๑     ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔  ป.๓/๕    
ศ ๓.๒      ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓        รวม   ๓  สาระการเรียนรู้   ๔  มาตรฐาน   ๒๙ ตัวช้ีวัด 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๕๒ 



๑๕๓ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์           รหัสวิชา  ศ ๑๔๑๐๑              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                                                   
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๔                       ภาคเรียนที่  ๑ – ๒                                       เวลา  ๘๐   ช่ัวโมง                                                                                                          
…………………………………...…………………………………………………………………………
ทัศนศิลป์ 
             สร้างสรรคง์านทศันศิลป์โดยใชท้ศันธาตุที่เนน้ เส้น สี รูปร่าง  รูปทรง พ้ืนผิวและที่ว่าง    มีทกัษะ
พ้ืนฐานในการใชอุ้ปกรณ์สร้างสรรค์งานพิมพ ์วาดภาพระบายสี โดยใช้สีอุ่นและเยน็ที่ถ่ายทอดความรู้สึก
ตามจินตนาการ    
             รู้และเขา้ใจเก่ียวทศันธาตุ ที่อยูใ่นส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ เร่ือง เส้น สี รูปร่าง      รูปทรง 
พ้ืนผิวและที่ว่าง  การจดัระยะความลึกและแสงเงาในการวาดภาพ         อิทธิพลของสีอุ่นและเยน็ที่มีต่อ
ความคิด ความรู้สึกของมนุษยใ์นการสร้างสรรคง์าน รู้และเขา้ใจเก่ียวกบังานทศันศิลป์ที่มาจากทอ้งถิ่นและ
วฒันธรรมอื่น 
               ช่ืนชม เห็นคุณค่า ของงานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อทศันศิลป์อยา่งอิสระ               
ช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั  
ดนตรี-นาฏศิลป์ 
            ทกัษะการอ่าน  เขียน ร้องโนต้ไทยและสากล   รูปแบบของจงัหวะและท านองของเพลง ขบัร้อง
เพลงในบนัไดเสียงที่เหมาะสมกบัตนเอง    มีทกัษะในการใช ้          และเก็บเคร่ืองดนตรีอยา่งถูกตอ้งและ
ปลอดภยั มีทกัษะ พ้ืนฐานทางนาฏศิลป์และการละครที่ใชส่ื้อความหมายและอารมณ์  ภาษาท่าและนาฎย
ศพัทห์รือศพัทท์างการละครง่าย ๆ ในการถ่ายทอดเร่ืองราว  การเคลื่อนไหวในจงัหวะต่าง ๆ ตามความคิด
ของตนแสดงออกทาง นาฎศิลป์ เป็นคู่และหมู่ อยา่งสร้างสรรค์ 
            รู้และเขา้ใจเร่ืองประเภทของเคร่ืองดนตรี     โครงสร้างของบทเพลง    การส่ือความหมายของ           
บทเพลง วิเคราะห์คุณค่าของดนตรี เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่าง ดนตรี บทเพลงกบัวิถีชีวิตของคนไทย  รู้ 
เขา้ใจภาษาท่าและนาฏยศพัทห์รือศพัทท์างการละคร ที่ใชส่ื้อความหมายและอารมณ์  วิเคราะห์คุณค่าของ
นาฏศิลป์กบัการแสดงที่มาจากวฒันธรรมที่แตกต่างกนั 
             เห็นคุณค่าของดนตรีและนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม  ถ่ายทอดความรู้สึก ความคดิต่อ
ดนตรีและนาฏศิลป์ อยา่งอิสระ ช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั  
สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์  ศ ๑.๑    ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔  ป.๔/๕  ป.๔/๖  ป.๔/๗  ป.๔/๘  ป.๔/๙ 
                         ศ ๑.๒    ป.๔/๑  ป.๔/๒    
สาระที่ ๒ ดนตรี    ศ ๒.๑    ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔  ป.๔/๕  ป.๔/๖  ป.๔/๗   
                               ศ ๒.๒    ป.๔/๑  ป.๔/๒    
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์   ศ ๓.๑    ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔  ป.๔/๕     
          ศ ๓.๒    ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔    รวม  ๓  สาระการเรียนรู้   ๔  มาตรฐาน   ๒๙ ตัวช้ีวัด 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๕๓ 



๑๕๔ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชาทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์           รหัสวิชา  ศ ๑๕๑๐๑              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                                                   
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๕                   ภาคเรียนที่  ๑ – ๒                                             เวลา  ๘๐   ช่ัวโมง                                                                                                          
…………………………………...………………………………………………………………………… 

ทัศนศิลป์ 
               สร้างสรรคง์านทศันศิลป์โดยใชท้ศันธาตุที่เนน้ แสงเงา น ้าหนกั และวรรณะของสี  สร้างสรรค์
งานป้ันเพ่ือถ่ายทอดจินตนาการ พิมพภ์าพโดยเน้นการจดัภาพต าแหน่งของส่ิงต่าง ๆ   
                รู้และเขา้ใจเก่ียวทศันธาตุ ที่อยู่ในส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ เร่ืองแสงเงา น ้าหนกั และ
วรรณะของสี  การจดัองคป์ระกอบศิลป์และการส่ือความหมายในงานทศันศิลป์ วิเคราะห์ความแตกต่าง
ของงานทศันศิลป์ที่สร้างสรรคด์ว้ยวสัดุ อุปกรณ์ และวิธีการที่แตกต่างกนั      รู้และเขา้ใจงานทศันศิลป์ที่
สะทอ้นวฒันธรรมและภูมิปัญญาในทอ้งถิน่ 
             ช่ืนชม เห็นคุณค่า ของงานทศันศิลป์     ถ่ายทอดความรู้สึก      ความคิดต่อทศันศิลป์อยา่งอิสระ            
ช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั  
ดนตรี-นาฏศิลป์ 
             ทกัษะการอ่าน    เขียน    ร้องโนต้ไทยและสากล  ๕ ระดบัเสียง    มีทกัษะในการบรรเลงดนตรี
ประกอบจงัหวะ ท านองของเพลง         และ ใชด้นตรีร่วมกบักิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการ  
สามารถสร้างสรรคป์ระโยคเพลงถาม-ตอบ       และขบัร้องเพลงไทยหรือสากลหรือเพลงไทยสากลได้
เหมาะสมกบัวยั            มีทกัษะพ้ืนฐานการแสดงนาฏศิลป์โดยเนน้   ภาษาท่าและนาฎยศพัทใ์นการส่ือ
ความหมายและการแสดงออก ประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลงหรือประกอบเร่ืองราว  สามารถเขียนเคา้โครง
เร่ืองหรือบทละครส้ัน ๆ ตามความคิดของตนอยา่งสร้างสรรค์ 
           รู้และเขา้ใจเร่ืององคป์ระกอบของเคร่ืองดนตรี  เสียงขบัร้องและเคร่ืองดนตรีในวงดนตรีประเภทต่าง 
ๆ     วิเคราะห์คุณค่าของดนตรีและความสมัพนัธ์ระหว่างดนตรีกบัประเพณีในวฒันธรรมที่แตกต่างกนั
เขา้ใจองคป์ระกอบและที่มาของการแสดงนาฏศิลป์ของไทย          และในแต่ละทอ้งถิ่น ที่สะทอ้นถึง
วฒันธรรมและประเพณี ที่เป็นภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
            เห็นคุณค่าของดนตรีและนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม  ถ่ายทอดความรู้สึก ความคดิต่อ
ดนตรีและนาฏศิลป์ อยา่งอิสระ ช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั  
สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์    ศ ๑.๑   ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔  ป.๕/๕  ป.๕/๖  ป.๕/๗        
                           ศ ๑.๒   ป.๕/๑  ป.๕/๒    
สาระที่ ๒ ดนตรี        ศ ๒.๑    ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔  ป.๕/๕  ป.๕/๖  ป.๕/๗       
                            ศ ๒.๒    ป.๕/๑  ป.๕/๒    
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์    ศ ๓.๑    ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔  ป.๕/๕  ป.๕/๖         
                            ศ ๓.๒    ป.๕/๑  ป.๕/๒    รวม  ๓  สาระการเรียนรู้  ๖  มาตรฐาน   ๒๖ ตัวช้ีวัด 
 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๕๔ 



๑๕๕ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชาทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์      รหัสวิชา  ศ ๑๖๑๐๑                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                                                   
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๖                         ภาคเรียนที่  ๑ – ๒                                      เวลา  ๘๐   ช่ัวโมง                                                                                                          
…………………………………...………………………………………………………………………… 
ทัศนศิลป์ 
            สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ในรูปแบบ ๒ มิติและ ๓มิติ        โดยใชห้ลกัการของแสงและเงา การใชว้งจรสี
ธรรมชาติ  และสีคู่ตรงขา้ม หลกัการจดัขนาด สัดส่วน และความสมดุล หลกัการของรูปและพื้นที่ว่าง  สร้างสรรค์
งานป้ันโดยใชห้ลกัการเพิ่มและลด              สร้างงานทศันศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผงัและภาพประกอบเพื่อ
ถ่ายทอดความคิดหรือเร่ืองราวเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ   
            รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัวงจรสีธรรมชาติ  และสีคู่ตรงขา้ม หลกัการจดัขนาด สัดส่วน และความสมดุล  รูปและ
พื้นที่ว่างในงานทศันศิลป์  วิเคราะห์บทบาทของงานทศันศิลป์ในชีวิตและสังคม รู้และเขา้ใจอิทธิพลทางศาสนา
และวฒันธรรมในทอ้งถิ่นที่มีผลต่อการสร้างงานทศันศิลป์ 
            ช่ืนชม เห็นคุณค่า ของงานทศันศิลป์   ถ่ายทอดความรู้สึก     ความคิดต่อทศันศิลป์อยา่งอิสระ   ช่ืนชมและ
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั  
ดนตรี-นาฏศิลป์ 
            ทกัษะการอ่าน เขียนโนต้ไทยและสากลท านองง่าย ๆ    มีทกัษะในการร้องเพลงประกอบดนตรี การ
สร้างสรรครู์ปแบบจงัหวะและท านองดว้ยดนตรี         มีทกัษะในการประดิษฐ์ท่าทางประกอบการแสดงโดยเนน้
การถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์        สามารถออกแบบเคร่ืองแต่งกายประกอบการแสดงและแสดงนาฏศิลป์และ
ละครง่าย ๆ ตามความคิดของตนอยา่งสร้างสรรค ์
            รู้และเขา้ใจเร่ืององคป์ระกอบของเคร่ืองดนตรีและศพัทส์ังคีต       รู้ประเภทและบทบาทของเคร่ืองดนตรี
ที่มาจากวฒันธรรมแตกต่างกนั   วิเคราะห์เก่ียวกบัท านองจงัหวะ    การประสานเสียงและคุณภาพของเพลงที่ฟัง รู้
และเขา้ใจดนตรีไทยในประวตัิศาสตร์ ยคุสมยัและอทิธิพลของวฒันธรรมที่มีต่อดนตรี  เขา้ใจความสัมพนัธ์
ระหว่างแสดงนาฏศิลป์    และการละครกบัส่ิงที่ประสบในชีวิตประจ าวนั ประเมินคุณค่าความรู้สึกของตนเองที่มี
ต่อนาฏศิลป์และการละครอยา่งสร้างสรรค ์
            เห็นคุณค่าของดนตรีและนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม   ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่อดนตรีและ
นาฏศิลป์ อยา่งอิสระ ช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั ว่างภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
พร้อมที่จะรับการแสดงและอนุรักษสื์บทอดไว ้

สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์    ศ ๑.๑    ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔  ป.๖/๕  ป.๖/๖  ป.๖/๗          
                            ศ ๑.๒    ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓    
สาระที่ ๒ ดนตรี  ศ ๒.๑  ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔  ป.๖/๕  ป.๖/๖  ศ ๒.๒   ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓   
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์    ศ ๓.๑   ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔  ป.๖/๕  ป.๖/๖              
                            ศ ๓.๒   ป.๖/๑  ป.๖/๒     
รวม  ๓  สาระการเรียนรู้   ๖  มาตรฐาน   ๒๗ ตัวช้ีวัด 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๕๕ 



๑๕๖ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชาทัศนศิลป์                            รหัสวิชา  ศ ๒๑๑๐๑                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                                                       
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑                              ภาคเรียนที่  ๑                                           เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                                 
…………………………………...………………………………………………………………………… 

              สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ โดยใชเ้กณฑท์ี่ก  าหนดขึ้นอยา่งเหมาะสม  สามารถออกแบบรูปภาพ 
สัญลกัษณ์ในการน าเสนอขอ้มลู     สามารถวาดภาพทศันียภาพแสดงให้เห็นระยะใกลไ้กล สร้างงานป้ัน
และส่ือผสมให้เป็นเร่ืองราว ๓ มิติ     และมีความรู้ทกัษะที่จ าเป็นดา้นอาชีพที่เก่ียวขอ้งกบังานทศันศิลป์  
              รู้และเขา้ใจเร่ืองทศันธาตุ   และหลกัการออกแบบ   และเทคนิคที่หลากหลายในการสร้างงาน   
ทศันศิลป์ ๒ มิติ ๓ มิติ   เพื่อส่ือความหมายและเร่ืองราวต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ   วิเคราะห์  รูปแบบ 
เน้ือหาและประเมินคุณคา่งานทศันศิลป์ของตนเองและผูอ้ื่น รู้และเขา้ใจการเปลี่ยนแปลงและพฒันาการ
ของงานทศันศิลป์และทอ้งถิ่นแต่ละยคุสมยั 
              เห็นคุณค่างานทศันศิลป์ที่สะทอ้นวฒันธรรมไทย ที่มาจากยคุสมยัและวฒันธรรมที่แตกต่างกนั 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดตอ่ทศันศิลป์อยา่งอสิระ ช่ืนชมและประยกุตใ์ช้ในชีวิตประจ าวนั  

สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์     
ศ๑.๑ ม๑/๑   ม๑/๒    ม๑/๓    ม๑/๔   ม๑/๕   ม๑/๖ 
ศ๑.๒ ม๑/๑   ม๑/๒   ม๑/๓ 
รวม  ๑  สาระการเรียนรู้   ๒  มาตรฐาน  ๙  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๑๕๖ 



๑๕๗ 

 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาทัศนศิลป์ –นาฏศิลป์                 รหัสวิชา  ศ ๒๑๑๐๒                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                                                      
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑                      ภาคเรียนที่  ๒                                                  เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                                
…………………………………...………………………………………………………………………… 

              อ่าน เขียน ร้องโนต้ไทยและสากล เปรียบเทียบเสียงร้อง อารมณ์ ความรู้สึกและเสียงของเคร่ือง
ดนตรีดนตรีพ้ืนเมือง ไทยและสากล ที่มาจากวฒันธรรมที่แตกต่างกนั แสดงออกทางดา้นดนตรีสามารถ
ร้องเพลงและใชเ้คร่ืองดนตรีประกอบการร้อง อยา่งสร้างสรรค ์ ใชน้าฏยศพัท์หรือศพัทท์างการละครใน
การแสดง  แสดงนาฏศิลป์และละคร ในรูปแบบของวฒันธรรมที่แตกต่างกนั อยา่งสร้างสรรค์ 
              รู้และเขา้ใจเร่ืองเคร่ืองหมายสัญลกัษณ์ ประเภท ของดนตรีพ้ืนเมือง ไทยและสากล การถ่ายทอด
อารมณ์ของบทเพลง วิเคราะห์คุณค่าของดนตรี เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่าง    ดนตรี ประวตัิศาสตร์และ        
วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล รู้         เขา้ใจนาฏยศพัทห์รือศพัทท์างการละคร   
ประเภทของนาฏศิลป์ ละครไทย ในแต่ละยคุสมยั  วิเคราะห์คุณค่าของนาฏศิลป์     เขา้ใจความสัมพนัธ์
ระหว่าง นาฏศิลป์ ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล 
              เห็นคุณค่าของดนตรีและนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวฒันธรรมทีแตกต่างกนั  ถ่ายทอดความรู้สึก 
ความคิดต่อดนตรีและนาฏศิลป์อยา่งอิสระ ช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั  

สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๒ ดนตรี         
ศ ๒.๑  ม๑/๑   ม๑/๒   ม๑/๓   ม๑/๔   ม๑/๕   ม๑/๖   ม๑/๗   ม๑/๘   ม๑/๙ 
ศ ๒.๒  ม๑/๑   ม๑/๒ 
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์     
ศ ๓.๑   ม๑/๑   ม๑/๒   ม๑/๓   ม๑/๔   ม๑/๕ 
รวม  ๒  สาระการเรียนรู้   ๓  มาตรฐาน  ๑๘ ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 
 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๑๕๗ 



๑๕๘ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชาทัศนศิลป์                             รหัสวิชา  ศ ๒๒๑๐๑                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                                                      
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒                       ภาคเรียนที่  ๑                                                   เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                                 
…………………………………...………………………………………………………………………… 

             วาดภาพดว้ยเทคนิคที่หลากหลายในการส่ือความหมายและเร่ืองราว โดยสร้างเกณฑใ์นการ
ประเมินและวิจารณ์งานทศันศิลป์เพื่อน าผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแกไ้ขและพฒันางาน 
            รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัทศันธาตุในดา้นรูปแบบและแนวคิดของงานทศันศิลป์  การใชว้สัดุอุปกรณ์ใน
งานทศันศิลป์      วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของงานทศันศิลป์ของไทยในแต่ละยคุสมยัโดยเนน้ถึง ความคิด
และเน้ือหาของงาน  แนวคิดในการออกแบบงานทศันศิลป์ที่มาจากวฒันธรรมไทยและสากล 
             เห็นคุณค่างานทศันศิลป์ที่เก่ียวกบัวฒันธรรมไทย ที่มาจากยคุสมยัต่าง ๆ         ที่สะทอ้นถงึงาน         
ทศันศิลป์ใน ปัจจุบนั ถ่ายทอดความรู้สึก      ความคิดต่อทศันศิลป์อยา่งอิสระ ช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั  

สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์     
ศ ๑.๑     ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓    ม.๒/๔    ม.๒/๕   ม.๒/๖   ม.๒/๗ 
ศ ๑.๒    ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓ 
รวม  ๑  สาระการเรียนรู้   ๒  มาตรฐาน   ๑๐  ตัวช้ีวัด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๑๕๘ 



๑๕๙ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชาทัศนศิลป์ –นาฏศิลป์                    รหัสวิชา  ศ ๒๒๑๐๒                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                                                      
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒                             ภาคเรียนที่  ๒                                          เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                                 
…………………………………...………………………………………………………………………… 

             อ่าน เขียนร้องโนต้ไทยและโนต้สากลที่มีเคร่ืองหมายแปลงเสียง        แสดงออกทางดา้นดนตรี
สามารถร้องเพลง เล่นดนตรีเด่ียวและรวมวง ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์     ประเมินพฒันาการทกัษะทางดนตรี
หลงัจากการฝึกปฏิบตัิ   เปรียบเทียบการใชอ้งคป์ระกอบดนตรีที่มาจากวฒันธรรมต่างกนั  ใชน้าฏยศพัท์
หรือศพัทท์างการละครในการแสดง สร้างสรรค์การแสดง  โดยใชอ้งคป์ระกอบนาฏศิลป์และการละคร 
แสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์ พ้ืนบา้น  
             รู้และเขา้ใจปัจจยัส าคญัที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรคด์นตรี        ถ่ายทอดอารมณ์ของเพลงและ
ความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่ฟัง   วิเคราะห์อิทธิพลของวฒันธรรมในประวตัิศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบของดนตรี
ในประเทศไทยเขา้ใจอิทธิพลของวฒันธรรมที่มีผลต่อเน้ือหาของละคร    วิเคราะห์การแสดงของตนเอง
และผูอ้ื่น โดยใชน้าฏยศพัท์หรือศพัทท์างการละคร เช่ือมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์    และการละคร
กบัสาระการเรียนรู้อื่นๆ 
            เห็นคุณค่าของดนตรีและนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวฒันธรรมทีแตกต่างกนั  ถ่ายทอดความรู้สึก 
ความคิดต่อดนตรีและนาฏศิลป์อยา่งอิสระ ช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั  

สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๒ ดนตรี         
ศ  ๒.๑   ม.๒/๑    ม.๒/๒    ม.๒/๓    ม.๒/๔    ม.๒/๕   ม.๒/๖  
ศ  ๒.๒    ม.๒/๑    ม.๒/๒ 
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์     
ศ  ๓.๑    ม.๒/๑   ม.๒/๒     ม.๒/๓   ม.๒/๔   ม.๒/๕ 
ศ  ๓.๒    ม.๒/๑   ม.๒/๒    ม.๒/๓ 
รวม  ๒  สาระการเรียนรู้   ๔  มาตรฐาน  ๑๖  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๕๙ 



๑๖๐ 

 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาทัศนศิลป์                              รหัสวิชา  ศ ๒๓๑๐๑                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                                                      
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓                          ภาคเรียนที่  ๑                                               เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                                 
…………………………………...………………………………………………………………………… 

             สร้างงานทศันศิลป์ ทั้ง ๒ มิติและ ๓ มิติ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ มีทกัษะในการ
ผสมผสานวสัดุต่าง ๆในการสร้างงานทศันศิลป์โดยประยกุตใ์ชท้ศันธาตุหลกัการออกแบบ     สร้างงาน
ทศันศิลป์ เพื่อส่ือความหมายเป็นเร่ืองราวบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใชเ้ทคนิคที่หลากหลาย เลือกงาน
ทศันศิลป์โดยใช้เกณฑท์ี่ก  าหนดและน าไปจดันิทรรศการไดอ้ยา่งเหมาะสม 
             รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองทศันธาตุในการออกแบบงานทศันศลิป์  เทคนิควิธีการของศิลปินในการ
สร้างงานทศันศิลป์  วิเคราะห์ หลกัการออกแบบ   รูปแบบ เน้ือหา  และคุณค่า    ในการสร้างงานทศันศิลป์
ของตนเอง       และผูอ้ื่นให้มีคุณภาพ ระบุอาชีพที่เก่ียวขอ้งกบังานทศันศิลป์และทกัษะจ าเป็นในการ
ประกอบอาชีพนั้น ๆ  
            เห็นคุณค่างานทศันศิลป์ที่เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม ที่สะทอ้นถึงงานทศันศิลป์ใน ปัจจุบนั 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดตอ่ทศันศิลป์อยา่งอสิระ ช่ืนชมและประยกุตใ์ช้ในชีวิตประจ าวนั  
            เห็นคุณค่างานทศันศิลป์ที่เก่ียวกบัวฒันธรรมไทย ที่มาจากยคุสมยัต่าง ๆ          ที่สะทอ้นถงึงาน
ทศันศิลป์ใน ปัจจุบนั ถ่ายทอดความรู้สึก     ความคิดต่อทศันศิลป์อยา่งอิสระ ช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั  

สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์     
ศ ๑.๑    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔   ม.๓/๕   ม.๓/๖   ม.๓/๗   ม.๓/๘   ม.๓/๙   
            ม.๓/๑๐  ม.๓/๑๑ 
ศ ๑.๒   ม.๓/๑   ม.๓/๒ 
รวม  ๑  สาระการเรียนรู้  ๒  มาตรฐาน   ๑๓  ตัวช้ีวัด 

  

 

 

 
 

 
 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๖๐ 



๑๖๑ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชาทัศนศิลป์-นาฏศิลป์                รหัสวิชา  ศ ๒๓๑๐๒                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                                                      
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓                       ภาคเรียนที่  ๒                                                 เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                                 
…………………………………...………………………………………………………………………… 

               แสดงออกทางดา้นดนตรีสามารถร้องเพลง เล่นดนตรีเด่ียว      และรวมวงไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ 
สามารถแต่งเพลงส้ัน ๆ จงัหวะง่าย ๆ  เปรียบเทียบองคป์ระกอบที่ใชใ้นงานดนตรีและศิลปะอื่น ความ
แตกต่างระหว่างงานดนตรีของตนเองและผูอ้ื่น       น าเสนอหรือจดังานการแสดงดนตรีที่เหมาะสมโดย
การบูรณาการกบัสาระการเรียนรู้อื่น  ใชน้าฏยศพัทห์รือศพัทท์างการละครที่เหมาะสม มีทกัษะในการใช้
ความคิดในการพฒันารูปแบบการแสดง ทกัษะในการประดิษฐ์ท่าร า ออกแบบและสร้างสรรคอ์ุปกรณ์และ
เคร่ืองแต่งกาย เพื่อแสดงนาฏศิลป์และละครจากวฒันธรรม ที่แตกต่างกนั อยา่งสร้างสรรค์ 
               รู้และเขา้ใจองคป์ระกอบที่ใชใ้นงานดนตรี และการสร้างสรรคง์านดนตรีของตนเอง วิเคราะห์
ความแตกต่างระหว่างงานดนตรีของตนเองและผูอ้ื่น            เขา้ใจอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อตนเองและ
สังคม อิทธิพลของวฒันธรรมและเหตุการณ์ประวตัิศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบดนตรีในประเทศไทย เข้าใจ
โครงสร้างของบทละครโดยใชศ้พัทท์างละคร  และบทบาทความส าคญัของนาฏศิลป์ที่มีความแตกต่างกนั 
และการละครในชีวิตประจ าวนั  
               เห็นคุณค่าของดนตรีและนาฏศลิป์ที่เป็นมรดกทางวฒันธรรมทีแตกต่างกนั  ถ่ายทอดความรู้สึก 
ความคิดต่อดนตรีและนาฏศิลป์อยา่งอิสระ ช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั  

สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๒ ดนตรี         
ศ ๒.๑   ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔   ม.๓/๕   ม.๓/๖   ม.๓/๗ 
ศ ๒.๒   ม.๓/๔   ม.๓/๒ 
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์     
ศ ๓.๑     ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔   ม.๓/๕   ม.๓/๖   ม.๓/๗ 
ศ ๓.๒     ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓ 
รวม  ๒  สาระการเรียนรู้   ๔  มาตรฐาน  ๑๙  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

  

 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๖๑ 



๑๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๑๖๒ 



๑๖๓ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชาการงานอาชีพ                                                                                                  รหัสวิชา  ง ๑๑๑๐๑  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                                ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๑                                                                                     
ภาคเรียนที่ ๑ -  ๒                                                                                                         เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                           
…………………………………...………………………………………………………………………… 

               ทกัษะวิธีการช่วยเหลือตนเองและทกัษะกระบวนการท างานร่วมกนั        ฝึกใชว้สัดุอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือต่างๆในการท างานอยา่งปลอดภยั            บอกขอ้มลูของส่ิงที่สนใจและแหล่งขอ้มลูที่อยูใ่กลต้วั     
บอกประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ   ในการเรียน      การวาดภาพ    และการติดต่อส่ือสาร 
               ศึกษาวิธีการท างานเพื่อช่วยเหลือตนเองในเร่ืองการแต่งกาย  การเก็บของใช ้ การหยิบจบัและใช้
ชองใชส่้วนตวั  การจดัโต๊ะ  ตู ้ ชั้น  รู้จกัใช้วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือง่ายๆ ในการท างานอยา่ง  ปลอดภยั เช่น 
การท าความคุน้เคยกบัการใชเ้คร่ืองมือ  การรดน ้าตน้ไม ้ การถอนและเก็บวชัพืช การพบักระดาษเป็นของ
เล่น   มีความกระตือรือร้นและ ความตรงต่อเวลาเป็นลกัษณะนิสัยในการท างาน 
สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ การด ารงชีวิตและครอบครัว 
ง  ๑.๑    ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓ 
รวม  ๑  สาระการเรียนรู้ ๑  มาตรฐาน  ๓  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๖๓ 



๑๖๔ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาการงานอาชีพ                                                                                               รหัสวิชา  ง ๑๒๑๐๑             
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                                                      ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๒                                                                                     
ภาคเรียนที่ ๑ -  ๒                                                                                                       เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                           
…………………………………...………………………………………………………………………… 

            ทกัษะกระบวนการท างานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอยา่งปลอดภยั  บอกประโยชน์ของ
เคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวนั  ทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือในการท างานให้ถูกวิธี  สร้างของเล่นของใช้อยา่ง
ง่ายๆ     ทกัษะกระบวนการคิดสร้างสรรค ์   บอกประโยชน์ของขอ้มูล          รวบรวมขอ้มูลที่สนใจจาก
แหล่งขอ้มูลต่างๆ ที่เช่ือถือไดแ้ละการเก็บรักษาขอ้มูล           บอกช่ือแลหนา้ที่ของอุปกรณ์พ้ืนฐานที่เป็น
ส่วนประกอบหลกัของคอมพิวเตอร์ 
             เขา้ใจวิธีการท างานเพื่อช่วยเหลือตนเอง  รู้บทบาทและหนา้ที่ของสมาชิกในบา้น  เร่ืองการจดัวาง
เก็บเส้ือผา้  รองเทา้  การช่วยครอบครัวเตรียมประกอบอาหาร  การกวาดบา้น การลา้งจาน  มีความรู้ในการ
ใชว้สัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือให้เหมาะสมกบังานช่วยให้ประหยดัและปลอดภยั  เช่น    การเพาะเมล็ด   การ
ดูแลแปลงเพาะกลา้    การท าของเล่น   การประดิษฐ์ของใชส่้วนตวั     ประโยชน์ของส่ิงของเคร่ืองใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัที่ถูกสร้างมาให้มีรูปร่างแตกต่างกนัตามหนา้ที่ใชส้อย      เช่น      แปรงสีฟัน       หมอ้หุงขา้ว  
กรรไกร  ปากกา  ดินสอ  เป็นตน้  การสร้างของเล่นของใชอ้ยา่งเป็นขั้นเป็นตอน    ตั้งแต่ก าหนดปัญหา   
รวบรวมขอ้มูล  การออกแบบ    โดยการถ่ายทอดเป็นภาพร่าง  ๓  มิติ      การใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือ   เช่น  
กรรไกร  ไมบ้รรทดั  ควรใชใ้ห้เหมาะสมกบัลกัษณะและประเภทของการท างาน    และใชใ้ห้ถูกวิธีการ
รวบรวมขอ้มูลอยา่งมีหลกัเกณฑ ์ มีเหตุผลและมกีารอา้งอิงแหล่งขอ้มูลจากทางราชการและแหล่งขอ้มูล
จากผูเ้ช่ียวชาญ       การรวบรวมขอ้มูลที่สนใจจากแหล่งขอ้มูลที่เช่ือถอืได ้    การรักษาแหล่งขอ้มลูให้คงอยู่
และใชง้านไดน้านๆ เช่น  ไม่ขีดเขียนตามสถานที่ 
              มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการท างานและแกปั้ญหา  มีลกัษณะนิสัยในการท างานอยา่งประหยดั
และปลอดภยั 

สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ การด ารงชีวิตและครอบครัว 
ง ๑.๑     ป.๒/๑    ป.๒/๒   ป.๒/๓ 
รวม   ๑  สาระการเรียนรู้  ๑  มาตรฐาน  ๓   ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๑๖๔ 



๑๖๕ 

 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาการงานอาชีพ                                                                                                  รหัสวิชา  ง ๑๓๑๐๑                    
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                                                          ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๓                                                                                     
ภาคเรียนที่ ๑ -  ๒                                                                                                           เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                          
…………………………………...………………………………………………………………………… 

              อธิบายวิธีการและประโยชน์การท างานเพื่อช่วยเหลือตนเองครอบครัวและส่วนรวม ทกัษะการใช้
วสัดุ อุปกรณ์และเคร่ืองมือตรงกบัลกัษณะของงาน       ทกัษะกระบวนการท างานดว้ยความรอบคอบ  มี
ทกัษะการเลือกใชส่ิ้งของเคร่ืองใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์          มีทกัษะการจดัการส่ิงของ
เคร่ืองใชด้ว้ยการน ากลบัมาใชซ้ ้าบอกขั้นตอนการคน้หาขอ้มูล              บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ         
              ศึกษาวิธีการและประโยชน์ของการท างาน    เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และท างานให้
เกิดประโยชน์อยา่งเป็นขั้นตอนตามกระบวนการท างาน    เช่น  การเลือกใชเ้ส้ือผา้    การจดัเตรียมอุปกรณ์
การเรียน   การท าความสะอาดรองเทา้    กระเป๋านกัเรียน  การปัดกวาดเช็ดถูบา้นเรือน  การท าความสะอาด
ห้องเรียน   การใช้วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้ห้เหมาะสมตรงกบัลกัษณะของงาน  เช่น  การปลูก
พืชผกัสวนครัว    การบ ารุงรักษาของเล่น    การซ่อมแซมของใชส่้วนตวั     การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาส
ต่างๆโดยใชว้สัดุทอ้งถิ่น  การท างานอยา่งเป็นขั้นตอนตามกระบวนการท างานดว้ยความสะอาดรอบคอบ  
ตั้งแต่ก าหนดปัญหาหรือความตอ้งการ  การรวบรวมขอ้มูล  การออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง  
๒  มิติ  ก่อนลงมือสร้างและประเมินผล     การเลือกใชส่ิ้งของเคร่ืองใชอ้ยา่งสร้างสรรค ์   การน าส่ิงของ
เคร่ืองใชก้ลบัมาใชซ้ ้า      ขั้นตอนการคน้หาขอ้มลูประกอบดว้ยการก าหนดหัวขอ้ที่ตอ้งการคน้หา  การ
เลือกแหล่งขอ้มลู  การเตรียมอุปกรณ์การคน้หาและรวบรวมขอ้มูล  การพิจารณา  การสรุปผล      การ
น าเสนอขอ้มูลโดยการน าเสนอหนา้ชั้นเรียน    จดัท าเอกสารรายงาน  จดัท าป้ายประกาศ  จดัท าส่ือน าเสนอ
ดว้ยคอมพิวเตอร์  วิธีดูแลและรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
               วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองใชด้ว้ยความประหยดัและปลอดภยั    อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม มีคุณธรรมและ
ลกัษณะนิสัยในการท างาน  รอบคอบ  

สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ การด ารงชีวิตและครอบครัว 
ง ๑.๑     ป.๓/๑   ป.๓/๒    ป.๓/๓ 
รวม   ๑  สาระการเรียนรู้  ๑  มาตรฐาน   ๓  ตัวช้ีวัด 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๖๕ 



๑๖๖ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาการงานอาชีพ                                                                                                 รหัสวิชา  ง ๑๔๑๐๑          
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                                                        ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๔                                                                                     
ภาคเรียนที่ ๑ -  ๒                                                                                                         เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                           
…………………………………...………………………………………………………………………… 

             อธิบายล าดบัขั้นตอนในการท างาน  มีทกัษะกระบวนการในการท างาน  บอกช่ือและหนา้ที่ของ
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ   บอกหลกัการท างานเบื้องตน้ชองคอมพิวเตอร์        บอกประโยชน์และ
โทษจากการใชง้านคอมพิวเตอร์   มีทกัษะในการใชร้ะบบปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์เพื่อการท างาน   มีทกัษะ
ในการใชโ้ปรแกรมกราฟิก   สร้างภาพหรือช้ินงานจากจินตนาการ   อธิบายความหมายและความส าคญัของ
อาชีพ 
            เขา้ใจวิธีการท างานให้บรรลุตามเป้าหมาย           เป็นการท างานตามล าดบัอยา่งเป็นขั้นตอนตาม
กระบวนการท างาน ในเร่ืองการดูแลรักษาของใชส่้วนตวั  การจดัตูเ้ส้ือผา้  โต๊ะเขียนหนงัสือและกระเป๋า
นกัเรียน   การปลูกไมด้อกหรือไมป้ระดบั  การซ่อมแซมอุปกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองใช ้    การประดิษฐ์
ของใช ้ ของตกแต่งจากใบตองและกระดาษ  การจดัเก็บเอกสารส่วนตวั  มารยาทในการปฏิบตัิตน  เช่น  
การตอ้นรับบิดามารดาหรือผูป้กครองในโอกาสต่าง ๆ     การรับประทานอาหาร       การใชห้้องเรียน  
ห้องน ้าและห้องส้วม  การใชพ้ลงังานและทรัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า  ใชพ้ลงังานและทรัพยากรใน
การ                     ท างานอยา่งประหยดั และคุม้ค่า 
             มีคุณธรรมในการท างานในดา้นความขยนัอดทน  เห็นคุณค่าในการท างาน   มีความรับผิดชอบและ
ซ่ือสัตย ์  ใชค้  าสุภาพและไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผูอ้ื่น   ปฏิบติัตนอยา่งมีมารยาทในการท างาน    ใช้
พลงังานและทรัพยากรในการท างานอยา่งประหยดัและคุม้ค่า  มีคณุธรรมไม่คดัลอกผลงานของผูอ้ื่น  มีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพ 
สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ การด ารงชีวิตและครอบครัว 
ง ๑.๑     ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔ 
สาระที่ ๔ การอาชีพ              
ง  ๔.๑    ป.๔/๑              
รวม   ๒  สาระการเรียนรู้   ๒  มาตรฐาน   ๕   ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๑๖๖ 



๑๖๗ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาการงานอาชีพ                                                                                             รหัสวิชา  ง ๑๕๑๐๑            
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                                                    ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๕                                                                                     
ภาคเรียนที่ ๑ -  ๒                                                                                                      เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                          
..….........………………………………...…………………………………………………………………        
                           เขา้ใจล าดบัขั้นตอนในการท างานซ่อมแซม     ซกั  ตาก  เก็บ  รีด  และพบัเส้ือผา้     การ
ปลูกพืช   การท าบญัชีครัวเรือน  รู้จกัการจดัระบบการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย  เช่น  การจดัโต๊ะ
อาหาร,ตูเ้ยน็,ห้องครัว,การท าความสะอาดห้องน ้า,    ห้องส้วม,การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใชข้องตกแต่ง,   
การจดัเก็บเอกสารส าคญั, การดูแลรักษาและใชส้มบตัิส่วนตวั  มารยาทในการท างานกบัสมาชิกใน  
ครอบครัว การใชพ้ลงังานและทรัพยากรธรรมชาติ  โดยหมุนเวียนกลบัมาใชใ้หม่ทางพลงังาน   การจดัการ
ส่ิงของเคร่ืองใชด้ว้ยการแปรรูปและน ากลบัมาใชใ้หม่  การด าเนินการเพื่อให้ไดข้อ้มูลตามวตัถุประสงค ์  
คือก าหนดวตัถุประสงค ์ การวางแผนพิจารณาเลือกแหล่งขอ้มูลที่มีความน่าเช่ือถอื  ก าหนดหัวขอ้ของ
ขอ้มูลที่ตอ้งการคน้หา  เตรียมอุปกรณ์  ศึกษาและรวบรวมขอ้มูล   พิจารณา  เปรียบเทียบ ตดัสินใจ  สรุปผล
การจดัท ารายงานโดยมีการอา้งอิงแหล่งขอ้มูล  การเก็บรักษาขอ้มูลให้พร้อมใชง้าน การใชซ้อฟต์แวร์
ประมวลค าพ้ืนฐาน  เช่น  การสร้างเอกสารใหม่  การตกแต่งเอกสาร  การบนัทึกงานเอกสาร    การสร้าง
งานเอกสาร  เช่น  บตัรอวยพร   ใบประกาศ   รายงาน  โดยมีการอา้งอิงขอ้มูล    ศึกษาอาชีพต่างๆในชุมชน     
เช่น คา้ขาย   เกษตรกรรม  รับจา้ง  ขา้ราชการ  พนกังานของรัฐ  และอาชีพอิสระ      ศึกษาความแตกต่าง
ของอาชีพในเร่ือง  รายได ้ ลกัษณะงาน ประเภทกิจการ การท างานไม่เป็นเวลา การยอมรับนบัถือจากสังคม 
ตลอดจนความเส่ียงต่อชีวิต                   
               อธิบายเหตุผลในการท างานแต่ละขั้นตอนอยา่งถูกตอ้งตามกระบวนการท างาน    ใชท้กัษะการ
จดัการ  ใน    การท างานอยา่งเป็นระบบ  ปฏิบตัิตนอยา่งมีมารยาท    อธิบายความหมายและวิวฒันาการของ
เทคโนโลยี     อธิบายการสร้างช้ินงาน     มีทกัษะในการสร้างช้ินงานน าไปประยกุตใ์นการสร้างส่ิงของ
เคร่ืองใช ้     มีทกัษะกระบวนการท างาน     ปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งคลอ่งแคล่วรวดเร็ว      เลือกใชเ้ทคโนโลยี
ในชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรคต์่อชีวิตสังคม  มีทกัษะในการส ารวจขอ้มูลอธิบายความแตกต่างของ
อาชีพ         
               มีนิสัยรักการท างาน   มีความคิดสร้างสรรคใ์นการท างาน ปฏิบตัิตนอยา่งมีมารยาทในการท างาน
กบัสมาชิกในครอบครัว     มีจิตส านึกในการใช้พลงังานทรัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า ใชถ้อ้ยค าสุภาพ
และไมก่่อให้เกิดความเสียหายต่อผูอ้ื่นมีคุณธรรม 
สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ การด ารงชีวิตและครอบครัว 
ง ๑.๑  ป.๕/๑ ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔ 
สาระที่ ๔ การอาชีพ                    
ง ๔.๑  ป.๕/ ๑  ป.๕/๒           รวม  ๒ สาระการเรียนรู้  ๒  มาตรฐาน  ๖   ตัวช้ีวัด   

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๖๗ 



๑๖๘ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชาการงานอาชีพ                                                                                                     รหัสวิชา  ง ๑๖๑๐๑                   
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                                                           ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๖                                                                                     
ภาคเรียนที่ ๑ -  ๒                                                                                                            เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                           
..…......………………………………...……………………………………………………………………  
                  เขา้ใจขั้นตอนการท างานตามล าดบัที่วางแผนไว,้  การปรับปรุงผลงาน เช่น  การดูแลรักษาสมบติั
ภายในบา้น   การปลูกไมด้อกหรือไมป้ระดบัหรือปลูกผกัหรือเลี้ยงปลาสวยงาม  การบนัทึกรายรับ-รายจ่าย   
การจดัเก็บเอกสารการเงิน   การจดัการในการท างานในเร่ืองการเตรียมประกอบจดัอาหาร  การติดตั้ง
ประกอบของใชใ้นบา้น  การประดิษฐ์ของใชข้องตกแต่งให้สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนๆในโอกาส
ต่างๆ มีความรู้เก่ียวกบัระบบเทคโนโลยีซ่ึงประกอบดว้ย  ตวัป้อน  กระบวนการ      และผลลพัธ์       เขา้ใจ
การสร้างส่ิงของเคร่ืองใชอ้ยา่งเป็นขั้นตอน  ตั้งแต่ ก าหนดปัญหาหรือความตอ้งการรวบรวมขอ้มลู  การ
สร้างช้ินงานอื่นๆเช่นการตดั      การประกอบช้ินงาน      การเจาะเป็นตน้รู้หลกัการเบื้องตน้ของการ
แกปั้ญหาเร่ิมตั้งแต่การพิจารณาปัญหา  วางแผนการแกปั้ญหา  การด าเนินการแกปั้ญหา  การส ารวจตนเอง
ในดา้นความสนใจ  ความสามารถและทกัษะความรู้ความสามารถที่สัมพนัธ์กบัอาชีพ 
             อภิปรายขั้นตอนในการท างาน  ทกัษะในการท างาน            ปฏิบติัตนอยา่งมีมารยาทในการท างาน
กบัครอบครัวและผูอ้ื่น     ฝึกทกัษะในการจดัการและทกัษะในการท างานร่วมกนั         อธิบาย   
ส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยี ทกัษะการสร้างช้ินงานไปประยกุตใ์นการสร้างส่ิงของเคร่ืองใช ้ใช้
คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มลู  บอกหลกัการเบื้องตน้ของการแกปั้ญหา   ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ใน
การคน้หาขอ้มลู เก็บรักษาขอ้มลู น าเสนอขอ้มลู สร้างช้ินงานวางแผนในการเลือกอาชีพ   มีทกัษะ
กระบวนการวางแผนเลือกอาชีพ 
                ความขยนัซ่ือสัตย ์ ขยนัอดทน  มีความประณีต  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ มีมารยาทในการท างาน   
มีจิตส านึกในหารท างานไม่คดัลอกผลงานผูอ้ื่น  ใชค้ าสุภาพและไม่สร้างความเสียหายต่อผูอ้ื่น   มีคุณธรรม
ในการประกอบอาชีพ  ความยตุิธรรมและความรับผิดชอบ  ช่ืนชมในอาชีพของตนเอง 
สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ การด ารงชีวิตและครอบครัว 
ง ๑.๑     ป.๖/๑   ป.๖/๒   ป.๖/๓ 
สาระที่ ๔ การอาชีพ       
ง ๔.๑     ป.๖/๑   ป.๖/๒         
รวม   ๒  สาระการเรียนรู้  ๒  มาตรฐาน     ๕   ตัวช้ีวัด   

 

 

 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๖๘ 



๑๖๙ 

 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชาการงานอาชีพ                                                                                                     รหัสวิชา  ง ๒๑๑๐๑                       
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                                                              ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 
ภาคเรียนที่ ๑                                                                                                                    เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                                  
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

         วิเคราะห์ขอ้มูล  ระบุ  อธิบายความหมาย ความส าคญั ประโยชน์ ท างาน  ขั้นตอนการใช ้เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้การใชพ้ลงังานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบ  ทกัษะการ
รายงานผล  ทกัษะการแสวงหาความรู้  ทกัษะการแกปั้ญหา ท างานไดต้ามขั้นตอน  ใชก้ระบวนการกลุ่มใน
การท างาน   ท างานดว้ยความเสียสละ ตดัสินใจในการแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผลถูกตอ้งเหมาะสม    
ประมวลผลขอ้มูลและตรวจสอบขอ้มูล   จดัท าแฟ้มขอ้มลู   เรียงขอ้มูล      ตรวจสอบขอ้มูลสารสนเทศ การ
ใชค้อมพิวเตอร์ในการสร้างงาน สร้างความบนัเทิงและการติดต่อส่ือสารใชเ้ทคโนโลยีไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ คุม้ค่าและรวดเร็ว ส ารวจ ตดัสินใจเลือกอาชีพสุจริตได้ 
            รู้และเขา้ใจความหมาย   ความส าคญั  ประโยชน์หลกัการ จ าแนกประเภท  การวางแผนขั้นตอนการ
ท างาน      ใชก้ระบวนการกลุ่มในการท างานกลุม่        การเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้       การใชพ้ลงังาน
ทรัพยากรธรรมชาติ     ส่ิงแวดลอ้ม            เทคโนโลยีสารสนเทศ  การออกแบบ    และการประยกุตใ์ช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ    และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น   ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
              มีความรับผิดชอบ  รักการท างาน  ขยนั    ประหยดั อดทน       มีความเสียสละ  มีเหตุผลและมี   
ความรอบคอบในการท างาน  เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีระเบียบวินยั มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีความประณีต รู้จกัแกไ้ขปัญหา     ท างานร่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งมีความสุข     มีความ
ภูมิใจในผลงาน   น าภูมิปัญญาไทยมาประยกุตใ์ช ้       เห็นคุณค่าในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เห็นความส าคญัและมีเจตคติที่ดีต่อการสร้างประกอบอาชีพสุจริต 

สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ การด ารงชีวิตและครอบครัว 
ง ๑.๑        ม๑/๑   ม.๑/๒  ม.๑/๓ 
สาระที่ ๔ การอาชีพ 
ง ๔.๑        ม ๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓   
รวม  ๒ สาระการเรียนรู้  ๒   มาตรฐาน   ๖  ตัวช้ีวัด 

  

 

 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๖๙ 



๑๗๐ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชาการงานอาชีพ                                                                                                  รหัสวิชา  ง ๒๑๑๐๒                            
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                                                            ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 
ภาคเรียนที่ ๒                                                                                                                 เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                                  
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

            วิเคราะห์กระบวนการการท างาน  วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการท างาน  คน้หา  ขอ้มูล  ระบุ  
อธิบายความหมาย ความส าคญั     ประโยชน์ ท างาน       ขั้นตอนการใช ้เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้       การใช้
พลงังานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มเทคโนโลยีสารสนเทศ    การออกแบบ    ทกัษะการรายงานผล   
ทกัษะการแสวงหาความรู้     ทกัษะการแกปั้ญหา  ท างานไดต้ามขั้นตอน      ใชก้ระบวนการกลุ่มในการ
ท างาน   ท างานดว้ยความเสียสละ ตดัสินใจในการแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผลถูกตอ้งเหมาะสม ประมวลผล
ขอ้มูลและตรวจสอบขอ้มลู    จดัท าแฟ้มขอ้มูล    เรียงขอ้มูล          ตรวจสอบขอ้มูลสารสนเทศ การใช้
คอมพิวเตอร์ในการสร้างงาน   สร้างความบนัเทิงและการติดต่อส่ือสารใชเ้ทคโนโลยีไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ คุม้ค่าและรวดเร็ว ส ารวจ ตดัสินใจเลือกอาชีพสุจริตได้ 
               ศึกษาสาเหตุของปัญหาในการท างาน  ความหมาย   ความส าคญั    ประโยชน์หลกัการ จ าแนก
ประเภท  การวางแผนขั้นตอนการท างาน ใชก้ระบวนการกลุ่มในการท างานกลุม่ การเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 
การใชพ้ลงังานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและการประยกุตใ์ช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
              มีความรับผิดชอบ  รักการท างาน  ขยนั    ประหยดั อดทน   มีความเสียสละ         มีเหตุผลและมี   
ความรอบคอบในการท างาน เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีระเบียบวินยั มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีความประณีต รู้จกัแกไ้ขปัญหา ท างานร่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งมี     ความสุข มีความ
ภูมิใจในผลงาน น าภูมิปัญญาไทยมาประยกุตใ์ช ้เห็นคุณค่าในการอนุรักษ ์                     ส่ิงแวดลอ้มและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เห็นความส าคญัและมีเจตคติที่ดีต่อการสร้างประกอบอาชีพสุจริต 

สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ การด ารงชีวิตและครอบครัว 
ง ๑.๑    ม๑/๑   ม.๑/๒  ม.๑/๓  
สาระที่ ๔ การอาชีพ  
ง ๔.๑      ม ๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓   
รวม  ๒  สาระการเรียนรู้  ๒  มาตรฐาน  ๖  ตัวช้ีวัด 

 

 
 
 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๑๗๐ 



๑๗๑ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชาการงานอาชีพ                                                                                                   รหัสวิชา  ง ๒๒๑๐๑                                    
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                                                             ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 
ภาคเรียนที่ ๑                                                                                                                    เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                                   
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

            ทกัษะกระบวนการท างาน ขั้นตอนการการท างาน รายงานผลการแสวงหาความรู้  การแกปั้ญหา  
การมีจิตส านึกและการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้คา่  กระบวนการเทคโนโลยี         สารสนเทศ การ
ออกแบบ  การท าความสะอาด การจดัตกแต่งบา้น  การลบรอยเป้ือนบนเส้ือผา้ การประกอบอาหารจาน
เดียว การถนอมอาหาร  งานเกษตร  การอนุรักษดิ์น การเลี้ยงสัตว ์การดูแลรักษาสัตวก์ารประดิษฐ์ของใชใ้น
บา้นจากวสัดุต่างๆ  ของเล่นตามแบบจากวสัดุในทอ้งถิ่น     งานช่างพ้ืนฐานภายในบา้น  การบ ารุงรักษา 
การติดตั้ง การซ่อมแซม ดดัแปรงเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้ห้เหมาะกบัการใชง้าน    ประหยดัและคุม้ค่า   การ
เลือกใชพ้ลงังานหมุนเวียน         การลดการใชท้รัพยากรหรือการเลือกใชเ้ทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มประยกุตใ์ช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ     และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
            ศึกษาความหมายความส าคญั ประโยชน์ หลกัการ ขั้นตอนการท าความสะอาด การจดัตกแต่งบา้น 
การลบรอยเป้ือนบนเส้ือผา้การประกอบอาหารจานเดียวการถนอมอาหารงานเกษตรการอนุรักษดิ์น การ
เลี้ยงสัตว ์การดูแลรักษาสัตว ์   การประดิษฐ์ของใชใ้นบา้นจากวสัดุต่างๆของเล่น ตามแบบจากวสัดุใน
ทอ้งถิ่นงานช่างพ้ืนฐานภายในบา้น การบ ารุงรักษา การติดตั้ง การซ่อมแซม ดดัแปรงเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้
วิธีการเลือกใช ้เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้  การใชพ้ลงังานหมุนเวียน การลดการใชท้รัพยากรหรือการเลือกใช้
เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
            เห็นความส าคญั   ขยนั  ประหยดั อดทน  มีความเสียสละมีความประณีต  มีเหตุผลและรอบคอบใน
การท างาน  รักการคน้ควา้  มีจิตส านึกที่ดีในการท างาน และการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั  คุม้ค่า มี
คุณธรรม  ช่ืนชมในอาชีพสุจริต  รักและภูมิใจในภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ การด ารงชีวิตและครอบครัว 
ง ๑.๑  ม.๒/๑  ม. ๒/๒  ม. ๒/๓   
สาระที่ ๔ การอาชีพ     
ง ๔ .๑  ม.๒/๑  ม. ๒/๒   ม. ๒/๓ 
รวม  ๒  สาระการเรียนรู้  ๒  มาตรฐาน  ๖  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๗๑ 



๑๗๒ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชาการงานอาชีพ                                                                                             รหัสวิชา  ง ๒๒๑๐๒                            
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                                                       ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 
ภาคเรียนที่ ๒                                                                                                             เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                                 
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

             วิเคราะห์ขอ้มูล ระบุ อธิบาย ทกัษะรายงานผล     ทกัษะการแสวงหาความรู้ ทกัษะการแกปั้ญหา   
การมีจิตส านึกและการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้คา่   กระบวนการเทคโนโลยี      การสร้างและ
การใชเ้คร่ืองมืออยา่งประหยดัและคุม้ค่า ภาพร่าง ๓ มิติ        การสร้างตน้แบบ    วิธีการเป็นแบบจ าลอง       
การรายงานผลการเลือกใชพ้ลงังานหมุนเวียน       การลดการใชท้รัพยากรหรือการเลือกใชเ้ทคโนโลยีที่ไม่
มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม หลกัการเบื้องตน้ของการส่ือสารขอ้มูล  การพฒันาการของขอ้มลู  การใช ้
อุปกรณ์ส่ือสารส าส าหรับเช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์     ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีการ
รับ-การส่งขอ้มูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์     ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์กระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   การแกปั้ญหาดว้ยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การใชค้อมพิวเตอร์ในการ
แกปั้ญหาขั้นตอนและวิธีการแกปั้ญหา การใชง้านอินเทอร์เน็ต  การใชซ้อฟตแ์วร์ระบบช่วยในการท างาน 
ใชซ้อฟตแ์วร์ประยกุตช่์วยในการท างาน การจดัประสบการณ์อาชีพ      การเตรียมตวัเขา้สู่อาชีพ  ทกัษะที่
จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ 
               ศึกษาการเทคโนโลยี ใน การสร้างภาพร่าง ๓ มิติ     และ การสร้างภาพตน้แบบ      การสร้าง
แบบจ าลอง วิธีการเลือกใชพ้ลงังานหมุนเวียน การลดการใชท้รัพยากรหรือการเลือกใชเ้ทคโนโลยีที่ไม่มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม หลกัการเบื้องตน้ของการส่ือสาร  การส่ือสารขอ้มูล  การพฒันาการของขอ้มูล  
การใช ้อุปกรณ์ส่ือสารส าส าหรับเช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
การรับ-การส่งขอ้มูลภายใน ปัญหา การใชง้านอินเทอร์เน็ต   วิธีการใช้ซอฟตแ์วร์ระบบช่วยในการท างาน  
              เห็นความส าคญั  ขยนั  ประหยดั อดทน รักการคน้ควา้  มีจิตส านึกที่ดีในการ ท างาน และการใช้
ทรัพยากรอยา่งประหยดั  คุม้ค่า  และมีคุณธรรม  ช่ืนชมในอาชีพสุจริต 

สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ การด ารงชีวิตและครอบครัว 
ง ๑.๑  ม.๒/๑  ม. ๒/๒   ม. ๒/๓  
สาระที่  ๔  การอาชีพ     
ง ๔ .๑  ม.๒/๑  ม. ๒/๒   ม. ๒/๓ 
รวม  ๒  สาระการเรียนรู้  ๒  มาตรฐาน  ๖  ตัวช้ีวัด 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๗๒ 



๑๗๓ 

 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาการงานอาชีพ                                                                                                 รหัสวิชา  ง ๒๓๑๐๑                             
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                                                          ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
ภาคเรียนที่ ๑                                                                                                                 เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                                   
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

           เขียน วิเคราะห์ อธิบายความหมายความส าคญั   ประโยชน์       หลกัการขั้นตอนการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ อธิบาย  ประเมินและรายงาน ทกัษะการท างานร่วมกนั      การสร้างส่ิงของเคร่ืองใช้ ใช้
กระบวนการเทคโนโลยี การออกแบบ การท าความสะอาด การจดัตกแต่งบา้น  การจดัตกแต่งห้องต่างๆ 
ภายในบา้น  การซกัรีดเส่ือผา้ประเภทต่างๆ การดดัแปรงเส้ือผา้เบื้องตน้ การประกอบอาหาร เช่ือม  แช่อิ่ม     
และบรรจุภณัฑ ์     การใชป้ระโยชน์จากพืชและสัตว ์         การประดิษฐ์ของใช้ในบา้นอยา่งง่าย   
เคร่ืองประดบัตกแต่งบา้นจากวสัดุทอ้งถิ่น งานช่างไฟฟ้า การเก็บรักษาวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือที่ถกูตอ้งและ
ปลอดภยัการใชก้ระบวนการท างานกลุม่        กระบวนการจดัการ             กระบวนการแกปั้ญหา               
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น การท าโครงงาน การน าเสนองาน      การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานตามหลกัการโครงงานน าทกัษะการปฏิบตัิงานมาใชใ้นชีวิตประจ าวนั     และ
แนวทางเขา้สู่การประกอบอาชีพ 
              ศึกษาความหมายความส าคญั ประโยชน์ หลกัการ ขั้นตอนการท างานที่มีประสิทธิภาพ  วิธีการ
ออกแบบ การท าความสะอาด การจดัตกแต่งบา้น     ตกแต่งห้องต่างๆ ภายในบา้น        การซกัรีดเส่ือผา้
ประเภทต่างๆ  การดดัแปรงเส้ือผา้เบื้องตน้     การประกอบอาหาร  เช่ือม  แช่อิ่ม และบรรจุภณัฑก์ารใช้
ประโยชน์จากพืชและสัตวก์ารประดิษฐ์ของใช้ในบา้นอยา่งง่าย          เคร่ืองประดบัตกแต่งบา้นจากวสัดุ           
ทอ้งถิ่น งานช่างไฟฟ้า  หลกัการท างานร่วมกนั  การท าโครงงาน วิธีใชเ้ทคโนโลยีการสร้างงาน  แนวทาง
เขา้สู่อาชีพตามความถนดั 
            มีจิตส านึกมีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบมีคุณธรรม จริยธรรม ขยนั   ประหยดั  อดทน    มีความ
เสียสละมีความประณีต รอบคอบในการท างานการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั  คุม้ค่ารักและภูมิใจในภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน่ 
สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑  การด ารงชีวิตและครอบครัว 
ง ๑.๑   ม. ๓/๑   ม.๓/๒    ม.๓/๓ 
สาระที่ ๔  การอาชีพ 
ง ๔.๑   ม. ๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓ 
รวม  ๒  สาระการเรียนรู้  ๒  มาตรฐาน   ๖  ตัวช้ีวัด 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๗๓ 



๑๗๔ 

 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาการงานอาชีพ                                                                                                   รหัสวิชา  ง ๒๓๑๐๒                                     
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                                      ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
ภาคเรียนที่ ๒                                                                                                                    เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                                  
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

            เขียน  วิเคราะห์ อธิบาย   อภิปราย   มีทกัษะอธิบาย  ประเมินและรายงานผล  ขั้นตอนการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ  ทกัษะการท างานร่วมกนั         ทกัษะการจดัการระดบัของเทคโนโลยีการสร้างส่ิงของ
เคร่ืองใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี        ท าโครงงาน การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพ้ืนฐาน  
เลือกซอฟตแ์วร์ที่เหมาะสมกบัลกัษณะของงาน        การใชซ้อฟตแ์วร์และอุปกรณ์ดิจิตอลมาช่วยในการ
น าเสนองาน  การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานตามหลกัการโครงงาน   การหางาน  แนวทางเขา้สู่อาชีพการ
ประเมินทางเลือกอาชีพ 
          ศึกษาขั้นตอนการท างานที่มีประสิทธิภาพ  วิธีการออกแบบ   ท างานร่วมกนัการถ่ายทอดความคิด
แบบจ าลองส่ิงของเคร่ืองใช ้ หลกัการท าโครงงาน  วิธีการเขียนโปรแกรมภาษาพ้ืนฐาน  วิธีใชซ้อฟตแ์วร์ 
วิธีใชเ้ทคโนโลยีการสร้างงาน  แนวทางเขา้สู่อาชีพตามความถนดั 
                 เป็นบุคคลที่มีจิตส านึก   มีเจตคติที่ดี  มีความรับผิดชอบ  มีคุณธรรม  และ  ประหยดั 

 สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑  การด ารงชีวิตและครอบครัว 
ง ๑.๑      ม. ๓/๑    ม.๓/๒    ม.๓/๓ 
สาระที่ ๔  การอาชีพ  
ง ๔.๑      ม. ๓/๑   ม.๓/๒    ม.๓/๓ 
รวม  ๒  สาระการเรียนรู้  ๒  มาตรฐาน  ๖  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๑๗๔ 



๑๗๕ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา   สาระการเรียนรู้ท้องถิน่ (พานบายศรี ๑)                                                    รหัสวิชา  ง ๒๑๒๐๑                   
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                                                          ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 
ภาคเรียนที่ ๑                                                                                                                 เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง                                                                                                                  
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

 ศึกษาความหมายและประเภท วิเคราะห์ และลงมือปฏิบตัิจริง  เก่ียวกบัการท าส่วนประกอบพาน
บายศรี    การเลือกวสัดุ อุปกรณ์  ขั้นตอนการพบักลีบและการเยบ็แบบต่าง ๆ การท าพานบายศรีปากชาม 
ส่วนประกอบพานบายศรี  การน าเสนอผลงาน แ ละอภิปรายผล  การคิดค านวณราคาตน้ทนุ  การหาก าไร        
มีความรู้ความเขา้ใจจนเกิดทกัษะเก่ียวกบัการท าส่วนประกอบพาน    บอกประโยชน์การท าส่วนประกอบ
พานบายศรีสู่ขวญั    การจดันิทรรศการเพื่อแสดงผลงาน    ตลอดจนเกิดความช่ืนชม  
           เพ่ือเห็นคุณค่า  เกิดความภาคภูมิใจ ในภูมิปัญญาทอ้งถิน่ที่เป็นเอกลกัษณไ์ทย    

ผลการเรียนรู้  

                  ๑.  ประวตัิความเป็นมาของการท าบายศรีได ้

                  ๒.  ความสัมพนัธ์งานบายศรีกบังานพิธีในชุมชน 

                  ๓.   เลือกวสัดุ-อุปกรณ์ในการท าพานบายศรีได ้

                  ๔.   การร้อยอุบะ  การเยบ็ดอกข่า  การถกัตวัตะขาบ และท าฐานบายศรีได ้

รวมผลการเรียนรู้  ๔  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๗๕ 



๑๗๖ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รายวิชา   สาระการเรียนรู้ท้องถิน่ (พานบายศรี ๒)                                                          รหัส  ง ๒๑๒๐๒               
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                                                            ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 
ภาคเรียนที่ ๒                                                                                                                  เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง                                                                                                                  

..…......………………………………....………………………………………………………… 
 
               ศึกษา วิเคราะห์ และลงมือปฏิบตัิจริง  เก่ียวกบัการท าส่วนประกอบของพานบายศรีการเลือกวสัดุ 
อุปกรณ์  ขั้นตอนการเยบ็แบบ มาลยัตุม้  การท าฐานบายศรี       การประกอบพานบายศรี การ การน าเสนอ
ผลงาน แ ละอภิปรายผล    การคิดค านวณราคาตน้ทุน    การหาก าไร     บอกประโยชน์การท าพานบายศรี      
การจดันิทรรศการเพื่อแสดงผลงาน   การร าบายศรี         การท าพิธีกรรมบายศรีสู่ขวญั   ตลอดจนเกิดความ
ช่ืนชม  เพื่อเห็นคุณค่า  เกิดความภาคภูมิใจ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

               ๑.   เลือกวสัดุอุปกรณ์ในการท าพานบายศรีได้ 

               ๒.   พ้ืนฐานการพบักลีบดอกไมใ้บตองแบบต่างๆได ้

               ๓.   การร้อยมาลยัซีก การเยบ็แบบแมงดา การท ากรวยบายศรีได้ 

               ๔. วางแผน/ออกแบบการท าฐานพานบายศรีได ้

รวมผลการเรียนรู้  ๔  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๑๗๖ 



๑๗๗ 

 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา   สาระการเรียนรู้ท้องถิน่ (พานบายศรี ๓)                                                     รหัสวิชา  ง ๒๒๒๐๑              
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                                                            ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 
ภาคเรียนที่ ๑                                                                                                                   เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง                                                                                                                   
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

ศึกษาความหมายและประเภท วิเคราะห์ และลงมือปฏิบตัิจริง  เก่ียวกบัการท าส่วนประกอบพาน

บายศรี พิธีกรรม ความเช่ือ     การเลือกวสัดุ อุปกรณ์  ขั้นตอนการเยบ็แบบต่าง ๆ         การท าพานบายศรี 

ส่วนประกอบพานบายศรี  การน าเสนอผลงาน แ ละอภิปรายผล  การคิดค านวณราคาตน้ทนุ  การหาก าไร   

มีความรู้ความเขา้ใจจนเกิดทกัษะเก่ียวกบัการท าส่วนประกอบพาน  บอกประโยชน์การท าส่วนประกอบ

พานบายศรีสู่ขวญั   การจดันิทรรศการเพื่อแสดงผลงาน   ตลอดจนเกิดความช่ืนชม  เพื่อเห็นคุณค่า  เกิด

ความภาคภูมิใจ ในภูมิปัญญาทอ้งถิน่ที่เป็นเอกลกัษณ์ไทย   

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

               ๑.  ความเป็นมา ความเช่ือ พิธีกรรม ของการท าบายศรีได ้

               ๒.  เลือกวสัดุ-อุปกรณ์ในการท าพานบายศรีได ้

               ๓.  การพบักลีบใบตองแบบต่างๆได ้

รวมผลการเรียนรู้  ๓  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๗๗ 



๑๗๘ 

 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา   สาระการเรียนรู้ท้องถิน่ (พานบายศรี ๔)                                                รหัสวิชา  ง ๒๒๒๐๒                  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                                                        ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 
ภาคเรียนที่ ๒                                                                                                              เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง                                                                                                                  
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

              ศึกษา วิเคราะห์ และลงมือปฏิบตัิจริง      เก่ียวกบัการท าส่วนประกอบของพานบายศรี การเลือก
วสัดุ อุปกรณ์  ขั้นตอนการเยบ็แบบ มาลยั  การท าฐานบายศรี การประกอบพานบายศรี การ  การน าเสนอ
ผลงาน แ ละอภิปรายผล    การคิดค านวณราคาตน้ทุน    การหาก าไร     บอกประโยชน์การท าพานบายศรี      
การจดันิทรรศการเพื่อแสดงผลงาน   การร าบายศรี  การท าพิธีกรรมบายศรีสู่ขวญั   ตลอดจนเกิดความช่ืน
ชม  เพ่ือเห็นคุณค่า  เกิดความภาคภูมิใจ ในภูมิปัญญาทอ้งถิน่ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

              ๑.   เลือกวสัดุอุปกรณ์ในการท าพานบายศรีได้ 

               ๒. พ้ืนฐานการพบักลีบดอกไมใ้บตองแบบต่างๆได ้

               ๓. การร้อยมาลยัตุม้ การเยบ็แบบ การท ากรวยบายศรีทรงจีบและการท าพุ่มบวัได ้

               ๔. วางแผน/ออกแบบการท าฐานพานบายศรีได ้

               ๕.  คิดค านวณราคาตน้ทุน/ก าไร  พร้อมกบัจดัจ าหน่ายได ้

รวมผลการเรียนรู้  ๕  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๗๘ 



๑๗๙ 

 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา   สาระการเรียนรู้ท้องถิน่ (พานบายศรี ๕)                                                    รหัสวิชา  ง ๒๓๒๐๑        
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                                                           ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
ภาคเรียนที่ ๑                                                                                                                  เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง                                                                                                                   
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

                 ศึกษา วิเคราะห์ และลงมือปฏิบติัจริง  เก่ียวกบัการท าบายศรี  การเลือกวสัดุ อุปกรณ์  ขั้นตอน
การเยบ็แบบต่าง ๆ การประกอบพานบายศรีปากชาม  การประกอบพานบายศรี  การน าเสนอผลงาน แ ละ
อภิปรายผล    การคิดค านวณราคาตน้ทุน    การหาก าไร   มีความรู้ความเขา้ใจจนเกิดทกัษะเก่ียวกบัการท า
พิธีกรรม     บอกประโยชน์การท าพานบายศรี      การจดันิทรรศการเพื่อแสดงผลงาน   การร าบายศรี  การ
ท าพิธีกรรมบายศรีสู่ขวญั   ตลอดจนเกิดความช่ืนชม  เพื่อเห็นคุณค่า  เกิดความภาคภูมิใจ ในภูมิปัญญา
ทอ้งถิ่น 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

                ๑.  บอกงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลกัษณ์ไทยในทอ้งถิ่นได ้

                ๒.  เลือกวสัดุอุปกรณ์ในการท าพานบายศรีได ้

                ๓.  พ้ืนฐานการพบักลีบดอกไมใ้บตองแบบต่าง ๆ 

                ๔.  วางแผน/ออกแบบการท าฐานพานบายศรีได ้

                ๕.  จดัท าพานบายศรีไดถู้กตอ้งตามขั้นตอนที่ออกแบบไวไ้ด ้

                ๖.  คิดค านวณราคาตน้ทุน/ก าไร  พร้อมกบัจดัจ าหน่ายได ้

รวมผลการเรียนรู้  ๖  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๗๙ 



๑๘๐ 

 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา   สาระการเรียนรู้ท้องถิน่ (พานบายศรี ๖)                                               รหัสวิชา  ง ๒๓๒๐๒                      
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                                                      ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๓ 
ภาคเรียนที่ ๒                                                                                                             เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง                                                                                                                  
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

                 ศึกษา วิเคราะห์ และลงมือปฏิบตัิจริง  เก่ียวกบัพิธีกรรม บทสวด การร าบายศรี น าเสนอผลงาน แ 
ละอภิปรายผล           บอกประโยชน์ของพิธีกรรม บทสวด การร าบายศรี การท าพานบายศรี      การจดั
นิทรรศการเพื่อแสดงผลงาน   การร าบายศรี  การท าพิธีกรรมบายศรีสู่ขวญั       ตลอดจนเกิดความช่ืนชม  
เพื่อเห็นคุณค่า  เกิดความภาคภูมิใจ ในภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

              ๑.   มีความรู้ เก่ียวกบัพิธีกรรมการบายศรีสู่ขวญั 

              ๒.  บอกล าดบัขั้นตอนพิธีบายศรีสูขวญัได ้

              ๓.   ประกอบพิธีกรรม  การบายศรีสู่ขวญัได ้

              ๔.  ร าบายศรี  ประกอบพิธีกรรมได ้

              ๕.  จดันิทรรศการ  การจดัท าบายศรี  การประกอบพิธีกรรม และแสดงร าบายศรีได้ 

รวมผลการเรียนรู้  ๕  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๘๐ 



๑๘๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๑๘๑ 



๑๘๒ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา   ภาษาอังกฤษ            รหัสวิชา  อ ๑๑๑๐๑                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                                   
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๑             ภาคเรียนที่ ๑ – ๒                                                       เวลา  ๑๖๐   ช่ัวโมง                                                                                                            
..…......………………………………...……………………………………………………………………                  
                           เขา้ใจและปฏิบติัตามค าส่ังง่ายๆ ที่ใช้ในห้องเรียนการใชภ้าษาในการฟัง–พูด ใน
สถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การระบุตวัอกัษร เสียงตวัอกัษร เสียงสระของภาษาต่างประเทศ  
และภาษาไทย  การอ่านออกเสียงพยญัชนะตน้ค า    พยญัชนะทา้ยค า     การออกเสียงเนน้หนกั – เบา ในค า
และกลุม่ค า  การออกเสียงตามระดบัเสียง  สูง – ต ่าในประโยค       การเลือกภาพให้ตรงกบัความหมายของ
ค าและกลุ่มค าเก่ียวกบัตนเอง   ครอบครัว      โรงเรียน      ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั   อาหาร  เคร่ืองด่ืม         และ
นนัทนาการ (ภายในวงค าศพัทป์ระมาณ ๑๕๐ – ๒๐๐ ค า)การตอบค าถามจากเร่ืองที่ฟัง  เช่น   นิทาน  หรือ
เร่ืองใกลต้วั  ประโยคค าถามและการตอบค าถาม Yes / No  Question    Wh – Question ,       การสนทนา
โตต้อบส้ันๆ ง่ายๆ  เช่น  การทกัทาย    การกล่าวลา   การกล่าวขอบคุณ  ขอโทษ    การแนะน าตนเอง    การ
ใชค้ าศพัท ์   ส านวนภาษาและประโยคที่ใชบ้อกความตอ้งการของตนเอง        การพูดขอและให้ขอ้มูลง่ายๆ  
เก่ียวกบัตวัเอง  บุคคลใกลต้วั  และเร่ืองใกลต้วั  เช่น  บอกช่ือ  อาย ุ รูปร่าง  ส่วนสูง  ส่ิงของต่างๆ  จ านวน
นบั ๑ – ๒๐  สี  ขนาด  ต าแหน่ง  การโบกมือ      การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธตามวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษา  ค าศพัทเ์ก่ียวกบัเทศกาล   วนัส าคญัและ กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  
เช่น  วนัคริสตม์าส  วนัขึ้นปีใหม่  วนัวาเลนไทน์  การเล่นเกม    การร้องเพลง  การเล่านิทานประกอบ
ท่าทาง  การบอกค าศพัทท์ี่เก่ียวขอ้งใกลต้วัจากส่ือต่างๆ 
              ทกัษะการฟัง   การพูด   การอ่าน   และการเขียน      เพื่อให้มีความรู้   ความเขา้ใจและมีทกัษะใน
การส่ือสารทางภาษา สามารถแลกเปลี่ยนขอ้มูลขา่วสารแสดงความรู้สึก         แสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัวยั 
               เห็นความส าคญัของการเรียนวิชาภาษาองักฤษ      ใฝ่เรียนรู้       มีความภูมิใจในความเป็นไทย  
สามารถด ารงชีวิตร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีความสุข 

สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
ต ๑.๑     ป.๑/๑  ป.๑/๒     ป.๑/๓    ป.๑/๔ ต ๑.๒      ป.๑/๑  ป.๑/๒     ป.๑/๓     ป.๑/๔  
ต ๑.๓      ป.๑/๑ 
สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม    
ต ๒.๑     ป.๑/๑   ป.๑/๒   ป.๑/๓   ต ๒.๒    ป.๑/๑ 
สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ต ๓.๑  ป.๑/๑ 
สาระที่ ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  
ต ๔.๑  ป.๑/๑               ต ๔.๒  ป.๑/๑  
รวม  ๔  สาระการเรียนรู้   ๘  มาตรฐาน  ๑๖  ตัวช้ีวัด 
 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๘๒ 



๑๘๓ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา   ภาษาอังกฤษ                 รหัสวิชา  อ ๑๒๑๐๑             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                                 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๒                   ภาคเรียนที่ ๑ – ๒                                            เวลา  ๑๖๐   ช่ัวโมง                                                                                                           
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

                เขา้ใจและปฏิบติัตามค าส่ัง    ค าขอร้องง่ายๆ     ที่ใช้ในห้องเรียน       การระบุตวัอกัษร  เสียง       
ตวัอกัษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย         เสียงสระ     การสะกดค า      การอ่านประโยคง่ายๆ                
ตามหลกัการอ่านออกเสียง  เช่น  การอ่านออกเสียงพยญัชนะตน้ค า       พยญัชนะทา้ยค า    การออกเสียง
เนน้หนกั – เบา  ในค าและกลุม่ค า       การอ่านออกเสียงตามระดบัเสียง สูง – ต ่า ในประโยค    การเลือก 
ภาพให้ตรงกบัความหมายของค า        กลุ่มค าและประโยคเด่ียวเก่ียวกบัตนเอง       ครอบครัว   โรงเรียน   
ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั   อาหาร  เคร่ืองด่ืม   และนนัทนาการ (ภายในวงค าศพัทป์ระมาณ ๒๕๐ – ๓๐๐ ค า)  
การตอบค าถามจากการฟังประโยคสนทนา  หรือ  นิทานง่ายๆ  ที่มีภาพประกอบ      การพูดโตต้อบดว้ยค า
ส้ันๆ ง่ายๆ  ในการส่ือสารระหว่างบุคคล  เช่น  การกล่าวทกัทาย กล่าวลา   ขอบคุณ   ขอโทษ  การใช้
ประโยคหรือขอ้ความที่ใชแ้นะน าตนเอง     การใชค้ าศพัท ์       ส านวนภาษาและประโยคที่ใชบ้อกความ
ตอ้งการหรือการพูดขอและให้ขอ้มูลง่ายๆ  เก่ียวกบัตวัเองและเร่ืองใกลต้วั  การพูดและท าท่าทางประกอบ
ตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  การบอกช่ือและค าศพัทเ์ก่ียวกบั            เทศกาลส าคญัของเจา้ของภาษา
ตลอดจนการเขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมที่เหมาะสมกบัวยั  การบอกค าศพัทท์ี่           เก่ียวขอ้ง
กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ  การฟัง/พูด        ในสถานการณ์ง่าย ที่ เกิดขึ้นในห้องเรียน  การใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมค าศพัทท์ี่เก่ียวขอ้งใกลต้วัจากส่ือต่างๆ   
              ทกัษะการฟัง  การพูด   การอ่าน   และการเขียน   เพื่อให้มีความรู้  ความเขา้ใจ  และมีทกัษะในการ
ส่ือสารทางภาษา สามารถแลกเปลี่ยนขอ้มูลขา่วสารแสดงความรู้สึก      แสดง ความคิดเห็นไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัวยั 
    เห็นความส าคญัของการเรียนวิชาภาษาองักฤษ เป็นผูใ้ฝ่เรียนรู้     แสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  
รักความเป็นไทย  ด าเนินชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
ต ๑.๑ ป.๒/๑   ป.๒/๒   ป.๒/๓     ป.๒/๔  
ต ๑.๒  ป.๒/๑   ป.๒/๒   ป.๒/๓   ป.๒/๔                  ต ๑.๓ ป.๒/๑ 
สาระที่ ๒ ภาษากับวัฒนธรรม      
ต ๒.๑  ป.๒/๑   ป.๒/๒   ป.๒/๓   ต ๒.๒  ป.๒/๑     
สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น          ต ๓.๑  ป.๒/๑    
สาระที่ ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก   
ต ๔.๑ ป.๒/๑                 ต ๔.๒  ป.๒/๑  
รวม  ๔  สาระการเรียนรู้   ๘  มาตรฐาน  ๑๖  ตัวช้ีวัด 
 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๘๓ 



๑๘๔ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา   ภาษาอังกฤษ       รหัสวิชา  อ ๑๓๑๐๑                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                                 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๓       ภาคเรียนที่ ๑ – ๒                                                     เวลา       ๑๖๐   ช่ัวโมง                                                                                                            
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

  เขา้ใจและปฏิบติัตามค าส่ังง่ายๆที่ใชใ้นห้องเรียน  การใชภ้าษาในการฟัง–พูด    ในสถานการณ์
ง่ายๆ  ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  การระบุตวัอกัษร   เสียงตวัอกัษร  เสียงสระ     ของภาษาต่างประเทศ  และ
ภาษาไทย  การอ่านออกเสียงพยญัชนะตน้ค า พยญัชนะทา้ยค า  การออกเสียงเนน้หนกั–เบา   ในค าและ
กลุ่มค า  การออกเสียงตามระดบัเสียง  สูง – ต ่าในประโยค      การเลือกภาพให้ตรงกบัความหมายของค า
และกลุม่ค าเก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว  โรงเรียน  ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั  อาหาร เคร่ืองด่ืม และนนัทนาการ 
(ภายในวงค าศพัทป์ระมาณ ๑๕๐-๒๐๐ ค า)  การตอบค าถามจากเร่ืองที่ฟัง  เช่น   นิทาน  หรือเร่ืองใกลต้วั  
ประโยคค าถามและการตอบค าถาม  Yes / No  Question   Wh – Question         การสนทนาโตต้อบส้ันๆ 
ง่ายๆ  เช่น  การทกัทาย   การกล่าวลา   การกล่าวขอบคุณ  ขอโทษ   การแนะน าตนเอง     การใชค้ าศพัท ์ 
ส านวนภาษาและประโยคที่ใชบ้อกความตอ้งการของตนเอง       การพูดขอและให้ขอ้มูลง่ายๆ  เก่ียวกบั
ตวัเอง  บุคคลใกลต้วั  และเร่ืองใกลต้วั  เช่น  บอกช่ือ      อาย ุ รูปร่าง  ส่วนสูง  ส่ิงของต่างๆ  จ านวนนบั    
๑-๒๐   สี  ขนาด  ต าแหน่ง   การโบกมือ       การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธตามวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษา  ค าศพัทเ์ก่ียวกบัเทศกาล  วนัส าคญัและ กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  
เช่น  วนัคริสตม์าส  วนัขึ้นปีใหม่  วนัวาเลนไทน์ การเล่นเกม       การร้องเพลง  การเล่านิทานประกอบ
ท่าทาง  การบอกค าศพัทท์ี่เก่ียวขอ้งใกลต้วัจากส่ือต่างๆ  
              ทกัษะการฟัง   การพูด   การอ่าน   และการเขียน   เพื่อให้มีความรู้   ความเขา้ใจ  และมีทกัษะใน
การส่ือสารทางภาษา       สามารถแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารแสดงความรู้สึก   แสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัวยั 
   เห็นความส าคญัของการเรียนวิชาภาษาองักฤษ     ใฝ่เรียนรู้       มีความภูมิใจในความเป็นไทย  
สามารถด ารงชีวิตร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีความสุข 
สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
ต ๑.๑ ป.๓/๑ ป.๓/๒ ป.๓/๓   ป.๓/๔  ต ๑.๒  ป.๓/๑ ป.๓/๒ ป.๓/๓   ป.๓/๔    ป.๓/๕  
ต ๑.๓ ป.๓/๑ ป.๓/๒                                 
สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม       
ต ๒.๑  ป.๓/๑ ป.๓/๒ ป.๓/๓    ต ๒.๒  ป.๓/๑                                              
สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพันธ์กับสาระการเรียนรู้อื่น    ต ๓.๑  ป.๓/๑ 
สาระที่ ๔ ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก  
ต ๔.๑ ป.๓/๑          ต ๔.๒  ป.๓/๑  
รวม  ๔  สาระการเรียนรู้  ๘  มาตรฐาน  ๑๘  ตัวช้ีวัด 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๘๔ 



๑๘๕ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา   ภาษาอังกฤษ              รหัสวิชา  อ ๑๔๑๐๑                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                                  
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๔                ภาคเรียนที่ ๑ – ๒                                                 เวลา  ๘๐   ช่ัวโมง                                                                                                            
..…......………………………………...……………………………………………………………………  
 
            เขา้ใจค าส่ัง ค าขอร้อง ภาษาท่าทาง ค าแนะน าที่ใชใ้นห้องเรียนและสถานศึกษาการอา่นออกเสียงค า
กลุ่มค าประโยค ขอ้ความง่ายๆบทพูดเขา้จงัหวะตามหลกัการอ่านออกเสียง การใช ้พจนานุกรม  การระบุ
วาดภาพ เก่ียวกบัตนเอง ครอบครัวโรงเรียน     ส่ิงแวดลอ้ม  อาหาร    เคร่ืองด่ืม       เวลาว่าง  นนัทนาการ 
สุขภาพ สวสัดิการการซ้ือ-ขาย ลมฟ้าอากาศ และเป็นวงค าศพัทส์ะสมประมาณ ๕๕๐-๗๐๐ ค า ให้ตรงกบั
ความหมายของกลุม่ค า  ประโยคเด่ียว สัญลกัษณ์  และเคร่ืองหมายต่างๆ    การหาใจความส าคญัของเร่ือง
และการถามตอบดว้ยประโยคบทสนทนานิทานที่มีภาพประกอบการพูด และเขียนบทสนทนา  ประโยค
ขอ้ความที่ใชใ้นการส่ือสารระหว่างตนเอง  เพ่ือนบุคคลใกลต้วัและส านวน การตอบรับ การใชค้ าส่ัง  ค า
ขอร้อง ค าขออนุญาตง่ายๆ ในห้องเรียนการใชค้ าศพัท ์ส านวนภาษา และประโยคที่แสดงความตอ้งการ  ขอ
ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ  และขอ และให้ขอ้มูลเก่ียวกบั  ตนเองส่ิงใกลต้วัเพ่ือนและครอบครัว
การพูดแสดงความรู้สึกของตนเองเก่ียวกบัเร่ืองใกลต้วั  การใชป้ระโยคและขอ้ความในการพูดให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัตนเองบุคคลและเร่ืองใกลต้วั     และการใชเ้คร่ืองหมาย วรรคตอน           การเช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์ของภาพกบัค าหรือกลุ่มค า โดย ใช้ภาพ แผนภูมิ  แผนภาพ แผนผงัการใชป้ระโยค และการ
พูดแสดงความคิดเห็นง่ายๆ เก่ียวกบัเร่ืองต่างๆใกลต้วั  การพูดและ ท าท่าทางประกอบตามมารยาทสังคม
และวฒันธรรม ค าศพัท ์และขอ้มลูเก่ียวกบั เทศกาลวนัส าคญั  งานฉลอง และการใชชี้วิตความเป็นอยูข่อง
เจา้ของภาษา กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมของเจา้ของ ภาษา การเปรียบเทียบความแตกต่างของเสียง 
ตวัอกัษรค ากลุ่มค าและประโยคของภาษาต่างประเทศ     และภาษาไทยการเปรียบเทียบความเหมือนและ
ความ  แตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลองตาม วฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของไทย  การคน้ควา้
รวบรวม  และการน าเสนอ ค าศพัทท์ี่เก่ียวขอ้ง  กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใชภ้าษาในการส่ือสารใน
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษาและในทอ้งถิ่น การใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้ขอ้มลู
และ รวบรวมค าศพัทท์ี่เก่ียวขอ้งใกลต้วั จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ                        
                ทกัษะกระบวนการปฏิบตัิในการฟังการพูดการอ่านการเขียนเพื่อให้เกิดความรู้     ความเขา้ใจ
สามารถอ่านออกเขียนไดแ้ละสามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้โดยใชภ้าษาองักฤษ    และสามารถ ส่ือสารส่ิงที่
เรียนรู้โดยใชภ้าษาองักฤษไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัวยัและสถานการณ์ต่างๆ 
             เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  ใฝ่เรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ความบนัเทิงและการเขา้
สู่สังคม  สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษา  และวฒันธรรมตลอดจนมีความมุ่งมัน่ในการท างานจนส าเร็จ 
และสามารถปฏิบตัิงานร่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งมีความสุข 
 

 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๘๕ 



๑๘๖ 

 

 

สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
ต ๑.๑   ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔   
ต ๑.๒   ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔  ป.๔/๕ 
ต ๑.๓   ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  
สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม   
ต ๒.๑   ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓    
ต ๒.๒  ป.๔/๑  ป.๔/๒ 
สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพันธ์กับสาระการเรียนรู้อื่น  
ต ๓.๑   ป.๔/๑ 
สาระที่ ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  
ต ๔.๑  ป.๔/๑ 
ต ๔.๒   ป.๔/๑  
รวม  ๔  สาระการเรียนรู้  ๘  มาตรฐาน  ๒๐  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๘๖ 



๑๘๗ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา   ภาษาอังกฤษ           รหัสวิชา  อ ๑๕๑๐๑                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                                 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๕            ภาคเรียนที่ ๑ – ๒                                                             เวลา  ๘๐   ช่ัวโมง                                                                                                           
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

   เขา้ใจค าส่ัง  ค าขอร้อง  ภาษาท่าทาง ค าแนะน าที่ใชใ้นห้องเรียนและสถานศึกษา      การอ่านออก
เสียงค า กลุ่มค า  ประโยค ง่ายๆ ขอ้ความ บทกลอนตามหลกัการอ่านออกเสียงและการใช ้พจนานุกรม  การ
ระบุวาดภาพ เก่ียวกบัตนเอง ครอบครัวโรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร เคร่ืองด่ืมเวลาว่าง  นนัทนาการ 
สุขภาพ สวสัดิการ การซ้ือ-ขาย ลมฟ้าอากาศและเป็นวงค าศพัทส์ะสมประมาณ๕๕๐-๗๐๐ ค าให้ตรงกบั
ความหมายของกลุม่ค า ประโยคผสมขอ้ความ สัญลกัษณ์และเคร่ืองหมายต่าง ๆ          การหาใจความส าคญั
ในประโยค  บทสนทนา  นิทาน  เร่ืองส้ัน จากการ ฟังและการอ่าน การพูดและเขียนบทสนทนาทีใ่ชใ้นการ
ส่ือสารระหว่างตนเองเพื่อน และบุคคลใกลต้วั และส านวนตอบรับ  การใชค้ าส่ัง      ค าขอร้อง ค าขอ
อนุญาต  ค าแนะน าที่มี ๑-๒ ขั้นตอน        การใช้ค าศพัท ์ ส านวนภาษา      ประโยคที่แสดงความตอ้งการ
และขอความช่วยเหลือ           การตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆการใช้
ค าศพัท ์ส านวนภาษา และประโยคขอ    และให้ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง  เพ่ือน ครอบครัวและส่ิงใกลต้วั การ
ใชค้ าประโยคง่ายๆ   ใน การแสดงความรู้สึกและการให้เหตุผลประกอบ       การใชป้ระโยคและขอ้ความ
ในการให้ ขอ้มูล  เก่ียวกบับุคคล  สัตว ์    สถานที่และกิจกรรมต่างๆ และการใชเ้คร่ืองหมาย วรรคตอน การ
น าเสนอ ความคิดรวบยอดในรูป  ของภาพ   แผนผงั  แผนภูมิ  ตารางจากเร่ืองที่ฟังและอ่าน การใช้ประโยค  
ในการพูดแสดงความคิดเห็น เก่ียวกบัเร่ืองต่างๆใกลต้วั   การใชถ้อ้ยค าน ้าเสียงและกิริยาท่าทางส านวนใน
การติดต่อปฏิสัมพนัธ์ตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษาการใชชี้วิตความ เป็นอยูง่านเทศกาล  วนัส าคญั  งาน
ฉลอง เจา้ของภาษา และการเขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม       การเปรียบเทียบความเหมือน
ความ   และความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคต่างๆ           และการใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน    
การล าดบัโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศกบัภาษาไทย       การเปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลองของเจา้ของภาษากบัของไทย     การคน้ควา้  รวบรวม และการ
น าเสนอ ค าศพัทท์ี่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น      การใช้ภาษาในการส่ือสารในสถานการณ์ ต่างๆที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน      สถานศึกษา และในทอ้งถิน่      การใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้ขอ้มลูและ
รวบรวมค าศพัทท์ี่เก่ียวขอ้งใกลต้วัจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
              ทกัษะกระบวนการปฏิบตัิในการฟัง   การพูด   การอ่าน การเขียน           เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เขา้ใจ  สามารถอ่านออก  เขียนได ้และสามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ โดย      ใชภ้าษาองักฤษไดอ้ยา่งเหมาะสม
กบัวยัและสถานการณ์ต่างๆ 
              เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  ใฝ่เรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ความบนัเทิงและการ
เขา้สู่สังคม  สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษา   และวฒันธรรม รักความเป็นไทย  ตลอดจนมีความมุง่มัน่ใน
การท างานจนส าเร็จ และสามารถปฏิบตัิงานร่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งมีความสุข        

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๑๘๗ 



๑๘๘ 

 

 

 

สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
ต ๑.๑   ป.๕/๑   ป.๕/๒ ป.๕/๓   ป.๕/๔   
ต ๑.๒   ป.๕/๑   ป.๕/๒ ป.๕/๓   ป.๕/๔ ป.๕/๕ 
ต ๑.๓   ป.๕/๑   ป.๕/๒ ป.๕/๓ 
สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม    
ต ๒.๑   ป.๕/๑   ป.๕/๒ ป.๕/๓    
ต ๒.๒   ป.๕/๑   ป.๕/๒  
สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพันธ์กับสาระการเรียนรู้อื่น 
ต ๓.๑   ป.๕/๑ 
สาระที่ ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  
ต ๔.๑  ป.๕/๑ 
ต ๔.๒   ป.๕/๑  
รวม   ๔  สาระการเรียนรู้  ๘  มาตรฐาน   ๒๐  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๑๘๘ 



๑๘๙ 

 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา   ภาษาอังกฤษ              รหัสวิชา  อ ๑๖๑๐๑                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                                   
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๖               ภาคเรียนที่ ๑ – ๒                                                    เวลา  ๘๐   ช่ัวโมง                                                                                                            
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

     เขา้ใจค าส่ัง  ค าขอร้อง  ภาษาท่าทาง ค าแนะน าในการเล่นเกม    การวาดภาพ  การท าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม      และการประดิษฐ์      การอ่านขอ้ความ       บทกลอนตามหลกัการอ่านออกเสียงและการใช ้
พจนานุกรม  การเลือก/ระบุประโยค ขอ้ความส้ันๆ สัญลกัษณ์   เคร่ืองหมายที่อ่านให้ตรงกบัความหมาย 
เก่ียวกบัตนเอง   ครอบครัว  โรงเรียน   ส่ิงแวดลอ้ม    อาหาร    เคร่ืองด่ืม        เวลาว่าง  นนัทนาการ     
สุขภาพ  สวสัดิการ   การซ้ือ-ขาย  ลมฟ้าอากาศ    และเป็นวงค าศพัทส์ะสมประมาณ ๑,๐๕๐-๑,๒๐๐  ค า  
การหาใจความส าคญัในประโยค  บทสนทนา  นิทาน     เร่ืองเล่าการตอบค าถามจากการ ฟังและ อ่าน   การ
พูดและเขียนบทสนทนา ที่ใชใ้นการส่ือสารระหว่างตนเอง      เพื่อน และบุคคลใกลต้วัและส านวนตอบรับ  
การใชค้ าส่ัง  ค าขอร้อง ค าขออนุญาต  ค าแนะน าที่มี ๒-๓ ขั้นตอน  การใชค้ าศพัท ์ส านวนภาษาประโยคที่
แสดงความตอ้งการ   และขอความช่วยเหลือ           การตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ   การใชค้ าศพัท ์ส านวนภาษา และประโยคขอ และให้ขอ้มลูเก่ียวกบัตนเอง     เพื่อน 
ครอบครัว และส่ิงใกลต้วั     การใชค้ า ประโยคแสดงความรู้สึกและการให้เหตุผลใกลต้วั        การใช้
เคร่ืองหมายวรรคตอน  การน าเสนอความคิดรวบยอดในรูป ของการเขียนภาพ  แผนผงั  แผนภูมิ  ตาราง  
จากเร่ืองที่ฟังและอ่าน การใชป้ระโยคในการพูดแสดงความคิดเห็น เก่ียวกบัเร่ืองต่างๆใกลต้วั       การใช้
ถอ้ยค า  น ้าเสียง  และกิริยาท่าทางส านวนในการติดต่อปฏิสัมพนัธ์ตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษา    การ
ใชชี้วิตความเป็นอยู ่ งานเทศกาล วนัส าคญั  งานฉลอง เจา้ของภาษา และการเขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วฒันธรรม การเปรียบเทียบความเหมือนความและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคต่างๆและ
การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน    การล าดบัโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศกบัภาษาไทย การ
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล  และงานฉลองของเจา้ของภาษากบัของไทย  
การคน้ควา้  รวบรวม และการน าเสนอ ค าศพัทท์ี่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษาในการ
ส่ือสารในสถานการณ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  สถานศึกษา และในทอ้งถิ่น  การใชภ้าษาต่างประเทศใน
การสืบคน้ขอ้มลู  และรวบรวมค าศพัทท์ี่เก่ียวขอ้งใกลต้วัจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
                ทกัษะกระบวนการปฏิบตัิในการฟัง   การพูด   การอ่าน การเขียน  เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ 
สามารถอ่านออก เขียนได ้     และสามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้โดยใชภ้าษาองักฤษไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัวยั
และสถานการณ์ต่างๆ 
               เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาองักฤษ   ใฝ่เรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ความบนัเทิงและการ
เขา้สู่สังคม  สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษา   และวฒันธรรม รักความเป็นไทย  ตลอดจนมีความมุง่มัน่ใน
การท างานจนส าเร็จ และสามารถปฏิบตัิงานร่วมกบัผูอ้ื่นอย่างมีความสุข  

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๘๙ 



๑๙๐ 

 

       

 

สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
ต ๑.๑   ป.๖/๑   ป.๖/๒ ป.๖/๓   ป.๖/๔   
ต ๑.๒   ป.๖/๑   ป.๖/๒ ป.๖/๓   ป.๖/๔ ป.๖/๕  
ต ๑.๓  ป.๖/๑   ป.๖/๒ ป.๖/๓ 
สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม    
ต ๒.๑  ป.๖/๑   ป.๖/๒ ป.๖/๓    
ต ๒.๒   ป.๖/๑   ป.๖/๒ 
สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพันธ์กับสาระการเรียนรู้อื่น  
ต ๓.๑   ป.๖/๑ 
สาระที่ ๔ ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก  
ต ๔.๑   ป.๖/๑ 
ต ๔.๒   ป.๖/๑  
รวม   ๔  สาระการเรียนรู้   ๘  มาตรฐาน  ๒๐  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๑๙๐ 



๑๙๑ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  ภาษาองักฤษ          รหัสวิชา  อ ๒๑๑๐๑                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                                                                                                       
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑            ภาคเรียนที่  ๑        เวลา   ๖๐   ช่ัวโมง                  จ านวน   1.5   หน่วยกิต                                                                                                                
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

ปฏิบติัตามและ ใชค้ าส่ัง ค าขอร้อง   ค าขออนุญาตและค าแนะน าง่าย ๆ จากการฟังและอ่าน  อ่านออก
เสียง ประโยค ขอ้ความ เขียนฟังค าส่ัง         ค าศพัท ์     กลุ่มค า บทสนทนา       ค าแนะน า  เพื่อให้เขา้ใจ    
จบัประเด็นของส่ิงที่ฟัง   โดยใชก้ระบวนการฟัง     กระบวนการฝึกปฏิบตัิ    กระบวนการส่ือความ   มี
มารยาทในการฟัง   มีสมาธิ    มีความมัน่ใจในการใชภ้าษา     ในโอกาสต่าง ๆ       ในการขอและให้ขอ้มูล
เก่ียวกบับุคคล  ส่ิงที่พบเห็นในชีวิตประจ าวนั      ฝึกอ่านออกเสียง อ่านในใจ     เก่ียวกบัค าส่ัง  ค าขอร้อง  
ค าศพัท ์ ค าแนะน า  ประโยค บทสนทนา    ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล  ส่ิงต่าง ๆ     ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวนั    
โดยใชก้ระบวนการอ่าน         กระบวนการฝึกปฏิบตัิ        กระบวนการกลุ่ม        เพื่อน าความรู้ไป
ประยกุตใ์ช ้ในชีวิตประจ าวนั    
              เขา้ใจการเขียนประโยคสัญลกัษณ์   การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงที่พบเห็นและบุคคลต่าง ๆ ในชีวิต 
ประจ าวนั   ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง   ครอบครัว  โรงเรียน  อาหาร โดยใชก้ระบวนการเขียน   กระบวนการฝึก
ปฏิบตัิ   กระบวนการท างาน    
             มีความรักการเรียนรู้ภาษาองักฤษ     ใชภ้าษาองักฤษอยา่งมีประสิทธิภาพ      และสามารถใช้
ภาษาองักฤษเป็นพ้ืนฐานในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  ใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสารไดเ้หมาะสม  

สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
ต. ๑.๑   ม.  ๑/๑    ม.  ๑/๒     ม.  ๑/๓     ม.  ๑/๔ 
ต. ๑.๒  ม.  ๑/๑   ม.  ๑/๒      ม.  ๑/๓      ม.  ๑/๔ ม.  ๑/๕ 
ต. ๑.๓  ม.  ๑/๑   ม.  ๑/๒      ม.  ๑/๓ 
สาระที่ ๒ ภาษาและวฒันธรรม        
ต. ๒.๑  ม.  ๑/๑   ม.  ๑/๒      ม.  ๑/๓       ม.  ๑/๔ ม.  ๑/๕ 
ต. ๒.๒  ม. ๑/๑   ม.  ๑/๒ 
สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพันธ์กับสาระการเรียนรู้อื่น       
ต. ๓.๑  ม.  ๑/๑    
ต. ๓.๒  ม.  ๑/๑ 
ต. ๓.๓  ม.  ๑/๑ 
สาระที่ ๔ ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก 
ต. ๔.๑  ม.  ๑/๑   ต. ๔.๒  ม.  ๑/๑ 
รวม    ๔  สาระการเรียนรู้  ๘  มาตรฐาน   ๒๒   ตัวช้ีวัด 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๑๙๑ 



๑๙๒ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  ภาษาองักฤษ         รหัสวิชา  อ ๒๑๑๐๒                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                                                                                                       
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑           ภาคเรียนที่  ๒         เวลา   ๖๐   ช่ัวโมง             จ านวน   1.5   หน่วยกิต                                                                                                                
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

ปฏิบติัตามและ ใชค้ าส่ัง ค าขอร้อง ค าขออนุญาตและค าแนะน าง่าย ๆ  จากการฟังและอ่าน  อ่านออก
เสียง ประโยค ขอ้ความ เขียนฟังค าส่ัง  ค าศพัท ์ กลุ่มค า บทสนทนา   ค าแนะน า  เพ่ือให้เขา้ใจจบัประเด็น
ของส่ิงที่ฟัง  โดยใชก้ระบวนการฟัง   กระบวนการฝึกปฏิบตัิ  กระบวนการส่ือความ  มีมารยาทในการฟัง  
มีสมาธิ   มีความมัน่ใจในการใชภ้าษา    โดยใชก้ระบวนการพูด        กระบวนการส่ือความ   กระบวนการ
ฝึกปฏิบตัิ  และใชภ้าษาอยา่งมีมารยาทถูกตอ้งตามกาลเทศะของบุคคลในการพูดฟังและพูด 
             เขา้ใจลกัษณะการอ่านออกเสียง   อ่านในใจ     เก่ียวกบัค าส่ัง    ค าขอร้อง    ค าศพัท ์  ค าแนะน า   
ประโยค   บทสนทนา   ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล    ส่ิงต่าง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวนัโดยใชก้ระบวนการ
อ่าน   กระบวนการฝึกปฏิบตัิ   กระบวนการกลุม่  เพื่อน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิต ประจ าวนั   มีนิสัยรัก
การอ่าน   การคน้ควา้   ฝึกฝนอยา่งจริงจงั โดยการเขียนประโยคสัญลกัษณ์ การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงที่พบ
เห็นและบุคคลต่าง ๆในชีวิต ประจ าวนั ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว   โรงเรียน    อาหาร   โดยใช้
กระบวนการเขียน   กระบวนการฝึกปฏิบตัิ   กระบวนการท างาน   และน าความรู้ไปใชก้บักลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น ๆ 
              มีความรักความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ภาษาองักฤษ     ใชภ้าษาองักฤษอยา่งมีประสิทธิภาพ    
และสามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นพ้ืนฐานในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  ใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสารได้
เหมาะสมตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล   และประยกุตใ์ชใ้นการท างานและในชีวิตประจ า 
สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
ต. ๑.๑   ม.  ๑/๑    ม.  ๑/๒      ม.  ๑/๓       ม.  ๑/๔ 
ต. ๑.๒  ม.  ๑/๑   ม.  ๑/๒      ม.  ๑/๓       ม.  ๑/๔ ม.  ๑/๕ 
ต. ๑.๓  ม.  ๑/๑   ม.  ๑/๒      ม.  ๑/๓ 
สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม        
ต. ๒.๑  ม.  ๑/๑   ม.  ๑/๒      ม.  ๑/๓       ม.  ๑/๔ ม.  ๑/๕ 
ต. ๒.๒  ม. ๑/๑   ม  ๑/๒  
สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพันธ์กับสาระการเรียนรู้อื่น  
ต. ๓.๑  ม.  ๑/๑   ม.  ๑/๒       
ต. ๓.๒  ม.  ๑/๑   ต. ๓.๓  ม.  ๑/๑ 
สาระที่ ๔ ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก 
ต. ๔.๑  ม.  ๑/๑          ต. ๔.๒   ม.  ๑/๑ 
รวม    ๔  สาระการเรียนรู้  ๘  มาตรฐาน   ๒๒   ตัวช้ีวัด 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๙๒ 



๑๙๓ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา   ภาษาอังกฤษ           รหัสวิชา  อ ๒๒๑๐๑                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                                    
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒              ภาคเรียนที่ ๑          เวลา  ๖๐   ช่ัวโมง              จ านวน   1.5   หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                                              
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

  ปฏิบติัตามและ ใชค้ าส่ัง ค าขอร้อง ค าขออนุญาตและค าแนะน าง่าย ๆ จากการฟังและอ่าน  อ่านออก
เสียง ประโยค ขอ้ความ เขียนฟังค าส่ัง  ค าศพัท ์ กลุ่มค า บทสนทนา   ค าแนะน า  เพ่ือให้เขา้ใจ  จบัประเด็น
ของส่ิงมี่ฟัง โดยใชก้ระบวนการฟัง     กระบวนการฝึกปฏิบตัิกระบวนการกลุ่ม       พูดค าส่ัง     ค าขอร้อง    
ค าศพัท ์  กลุ่มค า   ค าแนะน า  พูดในโอกาสต่าง ๆ ในการขอและให้ขอ้มลู เก่ียวกบับุคคล  ส่ิงที่พบเห็นใน
ชีวิตประจ าวนั             พูดแสดงความตอ้งการของตนเองการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง    ครอบครัว    
โรงเรียน   อาหาร  เคร่ืองด่ืม  สัตว ์  ส่ิงของ     เคร่ืองแต่งกาย   ร่างกาย   เวลา ส่ิงแวดลอ้ม      ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลในครอบครัว        โดยใชก้ระบวนการพูด          กระบวนการส่ือความ            กระบวนการ
ฝึกปฏิบตัิ   
              เขา้ใจหลกัการอ่านออกเสียง อ่านในใจ อ่านจบัใจความ  เก่ียวกบัค าส่ัง    ค าขอร้อง    ค าศพัท ์  
ค าแนะน า   ประโยค  บทสนทนา    ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง      ครอบครัว     บุคคล  ส่ิงต่าง ๆ  ที่พบเห็นใน
ชีวิตประจ าวนั โดยใชก้ระบวนการอ่าน  กระบวนการฝึกปฏิบตัิ  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการแกปั้ญหา      
เพื่อน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั โดยเขียนประโยค   สัญลกัษณ์  รูปภาพ   การให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัส่ิงที่พบเห็นและบุคคลต่าง  ๆ     ในชีวิตประจ าวนั   ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง      ครอบครัว  โรงเรียน   
อาหาร  เคร่ืองด่ืม     สัตว ์   ส่ิงของ    ส่ิงแวดลอ้ม       ความ สัมพนัธ์ระหว่างบุคคล       โดยใชก้ระบวนการ
เขียน   กระบวนการฝึกปฏิบตัิ    
              มีความในการเรียนรู้ภาษาองักฤษ   ใชภ้าษาองักฤษอยา่งมีประสิทธิภาพ      และสามารถใช้
ภาษาองักฤษเป็นพ้ืนฐานในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  ใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารได ้
สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
ต. ๑.๑   ม.  ๒/๑    ม.  ๒/๒      ม.  ๒/๓       ม.  ๒/๔ 
ต. ๑.๒  ม.  ๒/๑   ม.  ๒/๒      ม.  ๒/๓       ม.  ๒/๔       ม.  ๒/๕ 
ต. ๑.๓  ม.  ๒/๑   ม.  ๒/๒      ม.  ๒/๓ 
สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม        
ต. ๒.๑  ม.  ๒/๑   ม.  ๒/๒      ม.  ๒/๓                 ต. ๒.๒  ม. ๒/๑   ม.  ๒/๒ 
สาระที่ ๓ ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัสาระการเรียนรู้อื่น       
ต. ๓.๑  ม.  ๒/๑     ต. ๓.๒  ม.  ๒/๑   ต. ๓.๓  ม.  ๒/๑   ม.  ๒/๒ 
สาระที่ ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
 ต. ๔.๑  ม.  ๒/๑   ต. ๔.๒  ม.  ๒/๑    ม.  ๒/๒  รวม    ๔  สาระการเรียนรู้   ๑o  มาตรฐาน  ๒๔  ตัวช้ีวัด 
 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๑๙๓ 



๑๙๔ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา   ภาษาอังกฤษ         รหัสวิชา  อ ๒๒๑๐๒                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                                    
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่               ๒ภาคเรียนที่ ๒              เวลา  ๖๐   ช่ัวโมง         จ านวน   1.5   หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                                               
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

                 ปฏิบติัตามและใชค้ าสั่ง ค าขอร้อง     ค าขออนุญาตและค าแนะน าง่ายๆจากการฟังและอ่าน   อ่าน      ออกเสียง 
ประโยค ขอ้ความ เขียนฟังค าสั่ง  ค าศพัท ์   กลุ่มค า บทสนทนา        ค าแนะน าจากการฟังและอ่าน  อ่านออกเสียง 
ประโยค ขอ้ความ เขียนฟังค าสั่ง   ค าศพัท ์ กลุ่มค า บทสนทนา     ค าแนะน า เพื่อให้เขา้ใจ    จบัประเด็นของส่ิงม่ีฟัง 
โดยใชก้ระบวนการฟัง     กระบวนการฝึกปฏิบตัิ     กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการส่ือความ  มีมารยาทในการฟัง   
มีสมาธิ  มีความมัน่ใจในการใชภ้าษา  พูดค าสั่ง ค าขอร้อง  ค าศพัท ์กลุ่มค า    ค าแนะน า  พูดในโอกาสต่าง ๆ ใน
การขอและให้ขอ้มูล   เก่ียวกบับุคคล      ส่ิงที่พบเห็นในชีวิตประจ าวนั    พูดแสดงความตอ้งการของตนเอง     การ
ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง   ครอบครัว  โรงเรียน   อาหาร  เคร่ืองด่ืม  สัตว ์ ส่ิงของ  เคร่ืองแต่งกาย  ร่างกาย  เวลา  
ส่ิงแวดลอ้ม   ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวโดยใชก้ระบวนการพูด    กระบวนการส่ือความ     
กระบวนการฝึกปฏิบตัิ   และใชภ้าษาอยา่งมีมารยาทถูกตอ้งตามกาลเทศะของบุคคลในการพูดและฟัง อ่านออก
เสียง     อ่านในใจ  อ่านจบัใจความ เก่ียวกบัค าสั่ง  ค าขอร้อง  ค าศพัท ์ค าแนะน า ประโยค บทสนทนา   ขอ้มูล
เก่ียวกบัตนเอง  ครอบครัว บุคคล ส่ิงต่าง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวนั โดยใชก้ระบวน  การอ่านกระบวนการฝึก
ปฏิบตัิ    กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแกปั้ญหา เพื่อน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั มีนิสัยรักการ
อ่าน   การคน้ควา้   ฝึกฝนอยา่งจริงจงั 
             ศึกษาหลกัการเขียน   เขียนประโยค   สัญลกัษณ์  รูปภาพ  การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงทีพ่บเห็นและบุคคลต่าง  
ๆ  ในชีวิตประจ าวนั   ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง   ครอบครัว โรงเรียน  อาหาร       เคร่ืองด่ืม  สัตว ์ ส่ิงของ  ส่ิงแวดลอ้ม   
ความ สัมพนัธ์ระหว่างบุคคล  โดยใชก้ระบวนการเขยีน    กระบวนการฝึกปฏิบตัิ   กระบวนการท างาน   และน า
ความรู้ไปใชก้บักลุ่มสาระการเรียนรูอ้ื่น ๆ 
              มีความรักการเรียนรู้ภาษาองักฤษ          ใช้ภาษาองักฤษอยา่งมีประสิทธิภาพ  และสามารถใชภ้าษาองักฤษ
เป็นพื้นฐานในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น        ใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารไดเ้หมาะสมตามศกัยภาพของแต่ละ
บุคคล   และประยกุตใ์ชใ้นการท างานและในชีวิตประจ าวนั 
สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
ต. ๑.๑  ม.  ๒/๑  ม.  ๒/๒   ม.  ๒/๓  ม.  ๒/๔  ต. ๑.๒  ม.  ๒/๑ ม.  ๒/๒   ม.  ๒/๓  ม.  ๒/๔  ม.  ๒/๕ 
ต. ๑.๓  ม.  ๒/๑   ม.  ๒/๒      ม.  ๒/๓ 
สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม           
ต. ๒.๑  ม.  ๒/๑  ม.  ๒/๒   ม.  ๒/๓     ต. ๒.๒  ม. ๒/๑   ม.  ๒/๒  
สาระที่ ๓ ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัสาระการเรียนรู้อื่น     
ต. ๓.๑  ม.  ๒/๑  ม.  ๒/๒   ต. ๓.๒  ม.  ๒/๑  ต. ๓.๓  ม.  ๒/๑  ม.  ๒/๒ 
สาระที่ ๔ ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก   ต. ๔.๑  ม.  ๒/๑       ต. ๔.๒  ม.  ๒/๑  ม.  ๒/๒ 
รวม   ๔  สาระการเรียนรู้    ๑o  มาตรฐาน    ๒๕  ตัวช้ีวัด 
 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
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๑๙๕ 

 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา   ภาษาอังกฤษ         รหัสวิชา  อ ๒๓๑๐๑                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                                   
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่               ๓ภาคเรียนที่ ๑     เวลา  ๖๐   ช่ัวโมง                         จ านวน   1.5   หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                                               
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

               ปฏิบติัตามและ ใชค้ าส่ัง ค าขอร้อง ค าขออนุญาตและค าแนะน าง่าย  ๆจากการฟังและอ่าน  อ่านออก
เสียง ประโยค ขอ้ความ เขียนฟังค าส่ัง  ค าศพัท ์ กลุ่มค า บทสนทนา   ค าแนะน า     เร่ืองส้ัน  เพ่ือให้เขา้ใจ  
จบัประเด็นของส่ิงมี่ฟัง โดยใชก้ระบวนการฟัง กระบวนการฝึกปฏิบติั         กระบวนการกลุ่ม พูดค าส่ัง ค า
ขอร้อง   ค าศพัท ์  กลุ่มค า   ค าแนะน า    พูดในโอกาส ต่าง ๆ   ในการขอและให้ขอ้มูลเก่ียวกบับคุคล  ส่ิงที่
พบเห็นในชีวิตประจ าวนั     พูดแสดงความตอ้งการของ ตนเอง           การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง  
ครอบครัว     โรงเรียน     อาหาร   ส่ิงแวดลอ้ม        ชุมชน   ทอ้งถิ่น       ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลใน
ครอบครัวและผูใ้กลชิ้ด   โดยใชก้ระบวนการพูด    กระบวนการส่ือความ     กระบวนการฝึกปฏิบตัิ       
             ศึกษาหลกัการอ่าน การเขียน โดยอ่านออกเสียง อ่านในใจ     อ่านจบัใจความ เก่ียวกบัค าส่ัง  ค า
ขอร้อง   ค าศพัท ์ ค าแนะน า     ประโยค  บทสนทนา     นิทาน   สัญลกัษณ์ภาพ     ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง   
บุคคล        ส่ิงต่าง ๆ  ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวนั       โดยใชก้ระบวนการอ่าน     กระบวนการฝึกปฏิบตัิ 
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการ      ท างาน กระบวนการแกปั้ญหา  
เพื่อน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั          เขียนประโยค   สัญลกัษณ์   รูปภาพ   การให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัส่ิงที่พบเห็นและบุคคลต่าง  ๆ  ในชีวิตประจ าวนั   ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง   ครอบครัว  โรงเรียน 
อาหาร  เคร่ืองด่ืม  สัตว ์ ส่ิงของ ยานพาหนะส่ิงแวดลอ้ม  เคร่ืองแต่งกาย ร่างกาย ความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคล   โดยใชก้ระบวนการเขียน   กระบวนการท างาน    กระบวนการฝึกปฏิบตัิ      กระบวนการกลุ่ม    
           มีความรักการเรียนรู้ภาษาองักฤษ     ใชภ้าษาองักฤษอยา่งมีประสิทธิภาพ           และสามารถใช้
ภาษาองักฤษเป็นพ้ืนฐานในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น         ใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารไดเ้หมาะสม 

สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
ต. ๑.๑   ม.  ๓/๑  ม.  ๓/๒ ม.  ๓/๓ ม.  ๓/๔      
ต. ๑.๒  ม.  ๓/๑   ม.  ๓/๒  ม.  ๓/๓   ม.  ๓/๔  ม.  ๓/๕     ต. ๑.๓  ม.  ๓/๑   ม.  ๓/๒      ม.  ๓/๓    สาระที่ 
๒ ภาษาและวัฒนธรรม   
ต. ๒.๑  ม.  ๓/๑   ม.  ๓/๒      ม.  ๒/๓      ต. ๒.๒  ม. ๓/๑   ม.  ๓/๒              
สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพันธ์กับสาระการเรียนรู้อื่น   
ต. ๓.๑  ม.  ๓/๑         ต. ๓.๒  ม.  ๓/๑  ต. ๓.๓  ม.  ๓/๑   ม.  ๓/๒ 
สาระที่ ๔ ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก 
ต. ๔.๑  ม.  ๓/๑       ต. ๔.๒  ม.  ๓/๑  ม.  ๓/๒ รวม   ๔  สาระการเรียนรู้   ๑o  มาตรฐาน    ๒๔  ตัวช้ีวัด 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๑๙๕ 



๑๙๖ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา   ภาษาอังกฤษ           รหัสวิชา  อ ๒๓๑๐๒                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                                   
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓             ภาคเรียนที่ ๒           เวลา  ๖๐   ช่ัวโมง                     จ านวน   1.5   หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

            ปฏิบติัตามและ ใชค้  าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาตและค าแนะน าง่าย ๆ จากการฟังและอ่าน อ่านออกเสียง 
ประโยค ขอ้ความ เขียนฟังค าสั่ง  ค าศพัท ์ กลุ่มค า บทสนทนา     ค าแนะน าเร่ืองสั้น     เพื่อให้เขา้ใจ  จบัประเด็น
ของส่ิงม่ีฟัง โดยใชก้ระบวนการฟัง กระบวนการฝึกปฏิบติั  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการ  ส่ือความ  
กระบวนการแกปั้ญหา  มีมารยาทในการฟัง มีสมาธิ  มีความมัน่ใจในการใชภ้าษาและถูกตอ้งตามหลกัภาษา พูด
ประโยคค าสั่ง ค าขอรอ้ง  ค าศพัท ์ กลุ่มค า ค าแนะน า พูดในโอกาสต่าง ๆในการขอและให้ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล  
ส่ิงที่พบเห็นในชีวิตประจ าวนั       พูดแสดงความตอ้งการของตนเอง  การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง    ครอบครัว   
โรงเรียนอาหาร     ส่ิงแวดลอ้ม     ชุมชน   ทอ้งถิ่นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในครอบครวัและผูใ้กลชิ้ดโดยใช้
กระบวนการพูด      กระบวนการส่ือความ กระบวนการฝึกปฏิบตัิ  และใชภ้าษาอยา่งมีมารยาทถูกตอ้งตาม
กาลเทศะ   
             ศึกษาหลกัการอ่าน การเขียนโดยอ่านออกเสียง  อ่านในใจ        อ่านจบัใจความเก่ียวกบัค าสั่ง ค าขอร้อง   
ค าศพัท ์ ค าแนะน า   ประโยค  บทสนทนา  นิทาน  สัญลกัษณ์ภาพ ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง บุคคล ส่ิงต่าง ๆ  ที่พบ
เห็นในชีวิตประจ าวนั โดยใชก้ระบวนการอ่าน        กระบวนการฝึกปฏิบตัิ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด    
กระบวนการกลุ่ม     กระบวนการ      ท างาน กระบวนการ  แกปั้ญหา  เพื่อน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั       มีนิสัยรักการอ่าน การคน้ควา้    ฝึกฝนอยา่งจริงจงั      เขียนประโยค   สัญลกัษณ์   รูปภาพ     
การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงทีพ่บเห็นและบุคคลต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั      ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองครอบครัวโรงเรียน 
อาหารเคร่ืองด่ืมสัตว ์ส่ิงของ  ยานพาหนะ  ส่ิงแวดลอ้ม  เคร่ืองแต่งกาย ร่างกาย ความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคล          
โดยใชก้ระบวนการเขียน           กระบวนการท างาน   กระบวนการฝึกปฏิบตัิ  กระบวนการกลุ่ม         กระบวนการ
ออกแบบ และน าความรู้ไปใชก้บักลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 
         มีความรักและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ภาษาองักฤษ          ใชภ้าษาองักฤษอยา่งมี ประสิทธิภาพ   
และสามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นพื้นฐานในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารไดเ้หมาะสม
ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล   และประยกุตใ์ชใ้นการท างานและ ในชีวิตประจ าวนั 
สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
ต. ๑.๑   ม.  ๓/๑  ม.  ๓/๒   ม.  ๓/๓  ม.  ๓/๔      
ต. ๑.๒  ม.  ๓/๑  ม.  ๓/๒ ม.  ๓/๓  ม.  ๓/๔  ม.  ๓/๕     ต. ๑.๓  ม.  ๓/๑   ม.  ๓/๒   ม.  ๓/๓       
สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม   ต. ๒.๑  ม.  ๓/๑   ม.  ๓/๒   ม.  ๒/๓     ต. ๒.๒  ม. ๒/๑  ม.  ๒/๒                                   
สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพันธ์กับสาระการเรียนรู้อื่น    
ต. ๓.๑  ม.  ๓/๑       ต. ๓.๒  ม.  ๓/๑    ต. ๓.๓  ม.  ๓/๑  ม.  ๓/๒           
สาระที่ ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  ต. ๔.๑  ม.  ๓/๑  ต. ๔.๒  ม.  ๓/๑   ม.  ๓/๒ 
รวม    ๔  สาระการเรียนรู้   ๑o    มาตรฐาน   ๒๔  ตัวช้ีวัด 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๑๙๖ 



๑๙๗ 

 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพือ่อาชีพ (๑)    รหัสวิชา    อ ๒๑๒๐๑   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                                     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑                ภาคเรียนที่ ๑      เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง    จ านวน   o.5   หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

                   ฝึกทกัษะการฟัง ค าศพัท ์กลุ่มค า ส านวนภาษา ประโยคเก่ียวกบัการซ้ือขาย-สินคา้ ช่วยให้มี
ทกัษะการส่ือสารทางภาษาไดดี้ย่ิงขึ้น ช่วยให้จบัใจความส าคญัจากเร่ืองที่อ่าน ฟัง สนทนา มีมารยาทในการ
ฟัง มีสมาธิ มีความมัน่ใจในการใชภ้าษา 
                    ฝึกทกัษะในการพูด ค าศพัท ์กลุ่มค า ส านวนภาษา ประโยคเก่ียวกบัการซ้ือขาย- สินคา้ ช่วยให้
มีทกัษะการพูดและเขียนโตต้อบขอ้มูล บรรยายส้ันๆ เก่ียวกบัตนเอง  ประสบการณ์ และเร่ืองต่างๆ ใกลต้วั  
ผลการเรียนรู้ 
               ๑. เขา้ใจค าศพัท ์ประโยคเก่ียวกบัการซ้ือขาย สินคา้ 
               ๒. เขา้ใจบทสนทนาและเขียนบรรยายโตต้อบเก่ียวกบัขอ้มูล เร่ืองต่างๆใกลต้วัเร่ืองที่อยู่ในความ
สนใจและการส่ือสาร 
               ๓. เขา้ใจ เก่ียวกบัประเด็นในการแสดงบทบาทสมมุต ิ
              ๔.  มีมารยาทและมัน่ใจในการใชภ้าษา 
รวมผลการเรียนรู้    ๔   ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๙๗ 



๑๙๘ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รายวิชา   ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (๒)  รหัสวิชา  อ ๒๑๒๐๒       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑              ภาคเรียนที่ ๒         เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง               จ านวน   o.5   หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 
                   
                 ฝึกทกัษะการฟัง ค าศพัท ์กลุ่มค า ส านวนภาษา ประโยคเก่ียวกบั อาการเจ็บป่วย และร้านขายยา
ช่วยให้มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาไดดี้ย่ิงขึ้น ช่วยให้จบัใจความส าคญัจากเร่ืองที่อ่าน ฟัง สนทนา มี
มารยาทในการฟัง มีสมาธิ มีความมัน่ใจในการใชภ้าษา 
                 ฝึกทกัษะในการพูด ค าศพัท ์กลุ่มค า ส านวนภาษา ประโยคเก่ียวกบัการอาการเจ็บป่วย และร้าน
ขายยา ช่วยให้มีทกัษะการพูดและเขียนโตต้อบขอ้มูล บรรยายส้ันๆ เก่ียวกบัตนเอง  ประสบการณ์และเร่ือง
ต่างๆ ใกลต้วั  

ผลการเรียนรู้ 
          ๑. เขา้ใจค าศพัท ์ประโยคเก่ียวกบั อาการเจ็บป่วย และร้านขายยา 
          ๒. เขา้ใจบทสนทนาและเขียนบรรยายโตต้อบเก่ียวกบัขอ้มูล เร่ืองต่างๆใกลต้วัเร่ืองที่อยูใ่นความ
สนใจและการส่ือสาร  
          ๓. เขา้ใจ เก่ียวกบัประเด็นในการแสดงบทบาทสมมุต ิ
          ๔. มีมารยาทและมัน่ใจในการใชภ้าษา 

รวมผลการเรียนรู้    ๔   ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๑๙๘ 



๑๙๙ 

 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา   ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (๓)   รหัสวิชา  อ ๒๒๒๐๑     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                                     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒        ภาคเรียนที่ ๑          เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง                    จ านวน   o.5   หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 
                     
                ฝึกทกัษะการฟัง ค าศพัท ์กลุ่มค า ส านวนภาษา ประโยคเก่ียวกบั ชนิดของห้อง  การจองห้องพกั 
โรงแรม ช่วยให้มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาไดดี้ย่ิงขึ้น ช่วยให้จบัใจความส าคญัจากเร่ืองที่อ่าน ฟัง 
สนทนา มีมารยาทในการฟัง มีสมาธิ มีความมัน่ใจในการใช้ภาษา 
                ฝึกทกัษะในการพูด ค าศพัท ์กลุ่มค า ส านวนภาษา ประโยคเก่ียวกบั ชนิดของห้อง  การจอง
ห้องพกั โรงแรม  ช่วยให้มีทกัษะการพูดและเขียนโตต้อบขอ้มลู บรรยายส้ันๆ เก่ียวกบัตนเอง  
ประสบการณ์และเร่ืองต่างๆ ใกลต้วั  

ผลการเรียนรู้ 
           ๑.  เขา้ใจค าศพัท ์ประโยคเก่ียวกบั ค าศพัทท์ี่ใชใ้นโรงแรม การจองโรงแรม 
           ๒. เขา้ใจ บทสนทนาและเขียนบรรยายโตต้อบเก่ียวกบัขอ้มูล ความตอ้งการ เสนอความช่วยเหลือ 
ตอบรับและปฏิเสธ การให้ 
           ๓. เขา้ใจ เก่ียวกบัประเด็นในการแสดงบทบาทสมมุติความตอ้งการ เสนอความช่วยเหลือ ตอบรับ
และปฏิเสธ การให้ 
           ๔. มีมารยาทและมัน่ใจในการใชภ้าษา 
รวมผลการเรียนรู้    ๔   ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๑๙๙ 



๒๐๐ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รายวิชา   ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (๔)  รหัสวิชา  อ ๒๒๒๐๒      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                                     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒               ภาคเรียนที่ ๒          เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง              จ านวน   o.5   หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 
                   
                            ฝึกทกัษะการฟัง ค าศพัท ์กลุ่มค า ส านวนภาษา ประโยคเก่ียวกบั วนัส าคญั วนันกัขตัฤกษ ์
ช่วยให้มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาไดดี้ย่ิงขึ้น ช่วยให้จบัใจความส าคญัจากเร่ืองที่อ่าน ฟัง สนทนา มี
มารยาทในการฟัง มีสมาธิ มีความมัน่ใจในการใชภ้าษา 
                   ฝึกทกัษะในการพูด ค าศพัท ์กลุ่มค า ส านวนภาษา ประโยคเก่ียวกบั วนัส าคญั วนันกัขตัฤกษ ์
ช่วยให้มีทกัษะการพูดและเขียนโตต้อบขอ้มูล บรรยายส้ันๆ เก่ียวกบัตนเอง  ประสบการณ์ 
และเร่ืองต่างๆ ใกลต้วั  
ผลการเรียนรู้ 
              ๑. เขา้ใจค าศพัท ์ประโยคเก่ียวกบั ค าศพัทว์นัส าคญั วนันกัขตัฤกษ์ 
              ๒. เขา้ใจบท สนทนาและเขียนบรรยายโตต้อบเก่ียวกบัขอ้มูล  ในสถานการณ์ต่างๆและส่ือสาร  
              ๓.  เขา้ใจเก่ียวกบัประเด็นการ แสดงบทบาทสมมุต ิ
              ๔. เปรียบเทียบและอธิบาย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเจา้ของภาษากบัของไทย การ
น าไปใช ้
รวมผลการเรียนรู้    ๔   ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๒๐๐ 



๒๐๑ 

 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา   ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (๕)  รหัสวิชา  อ ๒๓๒๐๑       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                                     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓          ภาคเรียนที่ ๑            เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง                 จ านวน   o.5   หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 
                     

                   ฝึกทกัษะการฟัง ค าศพัท ์กลุ่มค า ส านวนภาษา ประโยคเก่ียวกบั การใช้ในสถานีต ารวจ ช่วยให้

มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาไดดี้ย่ิงขึ้น ช่วยให้จบัใจความส าคญัจากเร่ืองที่อ่าน ฟัง สนทนา มีมารยาทใน

การฟัง มีสมาธิ มีความมัน่ใจในการใชภ้าษา 

                     ฝึกทกัษะในการพูด ค าศพัท ์กลุ่มค า ส านวนภาษา ประโยคเก่ียวกบั การใช้ในสถานีต ารวจ  

ช่วยให้มีทกัษะการพูดและเขียนโตต้อบขอ้มูล บรรยายส้ันๆ เก่ียวกบัตนเอง  ประสบการณ์ และเร่ืองต่างๆ 

ใกลต้วั  

ผลการเรียนรู้ 

            ๑. เขา้ใจค าศพัท ์ประโยคเก่ียวกบั ค าศพัทก์ารใชใ้นสถานีต ารวจ 

            ๒. เขา้ใจบทสนทนาและเขียนบรรยายโตต้อบเก่ียวกบัขอ้มูลการใชใ้นสถานีต ารวจ 

            ๓. เขา้ใจเก่ียวกบัประเด็นการ แสดงบทบาทสมมุต ิ

            ๔. มีมารยาทและมัน่ใจในการใชภ้าษา 

รวมผลการเรียนรู้    ๔   ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๒๐๑ 



๒๐๒ 

 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัส  อ ๒๓๒๐๒           รายวิชา   ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (๖)     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                                     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓              ภาคเรียนที่ ๒         เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง                 จ านวน   o.5   หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 
                     
                   ฝึกทกัษะการฟัง ค าศพัท ์กลุ่มค า ส านวนภาษา ประโยคเก่ียวกบั เคร่ืองมือ ช่างไม ้ช่วยให้มี
ทกัษะการส่ือสารทางภาษาไดดี้ย่ิงขึ้น ช่วยให้จบัใจความส าคญัจากเร่ืองที่อ่าน ฟัง สนทนา มีมารยาทในการ
ฟัง มีสมาธิ มีความมัน่ใจในการใชภ้าษา 
                  ฝึกทกัษะในการพูด ค าศพัท ์กลุ่มค า ส านวนภาษา ประโยคเก่ียวกบั เคร่ืองมือ ช่างไม ้ช่วยให้มี
ทกัษะการพูดและเขียนโตต้อบขอ้มูล บรรยายส้ันๆ เก่ียวกบัตนเอง  ประสบการณ์ และเร่ืองต่างๆ ใกลต้วั  
ผลการเรียนรู้ 
           ๑. เขา้ใจค าศพัท ์ประโยคเก่ียวกบั เคร่ืองมือ ช่างไม ้
          ๒. เขา้ใจบทสนทนาและเขียนบรรยายโตต้อบเก่ียวกบัขอ้มูล  ในสถานการณ์ต่างๆและส่ือสาร 
          ๓. เขา้ใจเก่ียวกบัประเด็นการ แสดงบทบาทสมมุต ิ
          ๔. มีมารยาทและมัน่ใจในการใชภ้าษา 
รวมผลการเรียนรู้    ๔   ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๒๐๒ 



๒๐๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

ค าอธิบายกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๒๐๓ 



๒๐๔ 

 

 
ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมแนะแนว 
รายวิชากกิรรมแนะแนว                                                                                               รหัสวิชา  ก๑๑๙๐๑                     
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑                    ภาคเรียนที่ ๑ – ๒                                                    เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                        
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

            พฒันาผูเ้รียนให้เกิดทกัษะการรู้จกัตนเอง    รู้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม     คิดตดัสินใจ        คิดแกปั้ญหา   
ก าหนดเป้าหมาย  วางแผนชีวิต  ทั้งดา้นการศึกษา  ดา้นการงานและอาชีพ  ดา้นชีวิตและสังคม 
            ศึกษาและเขา้ร่วมกิจกรรมการเขา้ใจตนเองและผูอ้ื่น         กิจกรรมการปรับตวัและการด ารงชีวิต             
กิจกรรมการแสวงหาและใชข้อ้มูลสารสนเทศ      กิจกรรมการตดัสินใจและแกปั้ญหา        ประกอบดว้ย              
ตวัฉัน  ความภูมิใจ  ใส่ใจคนอื่น  ซ่ือสัตยสุ์จริต  คิดดีท าดี ใฝ่เรียนรู้ เป็นอยูพ่อเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน  
ปรับตวัปรับใจ  ผูใ้ห้ผูรั้บ  ผูน้ าผูต้าม  ความสามคัคี   
            รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ื่น        รู้จกัแสวงหาและใชข้อ้มูลสารสนเทศ สามารถพฒันา
บุคลิกภาพและปรับตวัอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต     มีค่านิยมที่ดี มีวินยั      
มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัว     สังคม      และประเทศชาติ 

เกณฑ์การผ่าน 
              ๑.  เขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด 
              ๒. นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมฝึกทกัษะผ่านเกณฑป์ระเมินที่ก  าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

๒๐๔ 



๒๐๕ 

 

 
ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมแนะแนว 
รายวิชากิจกรรมแนะแนว                                                                                            รหัสวิชา  ก๑๒๙๐๑                                                                                                
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๒                         ภาคเรียนที่ ๑ – ๒                                            เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                          
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

             พฒันาผูเ้รียนให้เกิดทกัษะการรู้จกัตนเอง     รู้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม     คิดตดัสินใจ      คิดแกปั้ญหา  
ก าหนดเป้าหมาย  วางแผนชีวิต  ทั้งดา้นการศึกษา  ดา้นการงานและอาชีพ  ดา้นชีวิตและสังคม 
             ศึกษาและเขา้ร่วมกิจกรรมการเขา้ใจตนเองและผูอ้ื่น       กิจกรรมการปรับตวัและการด ารงชีวิต             
กิจกรรมการแสวงหาและใชข้อ้มูลสารสนเทศ      กิจกรรมการตดัสินใจและแกปั้ญหา        ประกอบดว้ย              
ตวัฉัน  ความภูมิใจ  ใส่ใจคนอื่น  ซ่ือสัตยสุ์จริต  คิดดีท าดี  ใฝ่เรียนรู้  เป็นอยูพ่อเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน  
ปรับตวัปรับใจ  ผูใ้ห้ผูรั้บ  ผูน้ าผูต้าม  ความสามคัคี   
             รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ื่น  รู้จกัแสวงหาและใชข้อ้มูลสารสนเทศ        สามารถพฒันา
บุคลิกภาพและปรับตวัอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต     มีค่านิยมที่ดี  มีวินยั    
มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัว  สังคม  และประเทศชาติ 

เกณฑ์การผ่าน 
              ๑.  เขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด 
              ๒. นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมฝึกทกัษะผ่านเกณฑป์ระเมินที่ก  าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๒๐๕ 



๒๐๖ 

 

 
 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 

รายวิชากิจกรรมแนะแนว                                                                                        รหัสวิชา  ก๑๓๙๐๑                                                                                              
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓                  ภาคเรียนที่ ๑ – ๒                                               เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                         
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

 พฒันาผูเ้รียนให้เกิดทกัษะการรู้จกัตนเอง     รู้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม     คิดตดัสินใจ     คิดแกปั้ญหา  
ก าหนดเป้าหมาย  วางแผนชีวิต  ทั้งดา้นการศึกษา  ดา้นการงานและอาชีพ  ดา้นชีวิตและสังคม 
             ศึกษาและเขา้ร่วมกิจกรรมการเขา้ใจตนเองและผูอ้ื่น        กิจกรรมการปรับตวัและการด ารงชีวิต             
กิจกรรมการแสวงหาและใชข้อ้มูลสารสนเทศ    กิจกรรมการตดัสินใจและแกปั้ญหา       ประกอบดว้ย              
ตวัฉัน  ความภูมิใจ  ใส่ใจคนอื่น  ซ่ือสัตยสุ์จริต  คิดดีท าดี ใฝ่เรียนรู้  เป็นอยูพ่อเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน  
ปรับตวัปรับใจ  ผูใ้ห้ผูรั้บ  ผูน้ าผูต้าม  ความสามคัคี   
             รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ื่น  รู้จกัแสวงหาและใชข้อ้มูลสารสนเทศ       สามารถพฒันา
บุคลิกภาพและปรับตวัอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต    มีค่านิยมที่ดี  มีวินยั   
 มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัว  สังคม  และประเทศชาติ 

เกณฑ์การผ่าน 
              ๑.  เขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด 
              ๒. นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมฝึกทกัษะผ่านเกณฑป์ระเมินที่ก  าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

 ๒o๖ 



๒๐๗ 

 

 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 

รายวิชากิจกรรมแนะแนว                                                                                         รหัสวิชา  ก๑๔๙๐๑                                                                                                
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔                        ภาคเรียนที่ ๑ – ๒                                           เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                          
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

            ทกัษะการเล่าเร่ืองความตอ้งการและความรู้สึกของตนเองให้เพื่อนและบุคคลอื่นฟังได ้ ยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  ส่ือสารความคิด    ความรู้สึกให้ผูอ้ื่นเขา้ใจไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ  การ          
จดัการกบัอารมณ์ตดัสินใจแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง        เลือกสรรขอ้มูลสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม    
             การรับรู้เขา้ใจความตอ้งการและความรู้สึกของตนเอง      รู้และเขา้ใจความสนใจ     ความถนดัดา้น
การเรียนและอาชีพ      เขา้ใจปัญหาและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล        ส่ือสารความคิด  
ความรู้สึกให้ผูอ้ื่นเขา้ใจไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ             เขา้ใจความสามารถในการจดัการกบัอารมณ์  และ
แสดงออกไดเ้หมาะสม          ปฏิบตัิตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแสดงออกในฐานะผูน้ า  และผูต้ามได้
เหมาะสม  ตดัสินใจแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง           ร่วมตดัสินใจแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัโรงเรียน    ครอบครัว    
และสังคม    สามารถแสวงหาและใชข้อ้มูลและสารสนเทศ   คน้หา       รวบรวมวิเคราะห์ขอ้มูลจากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ และเลือกสรรขอ้มูลสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
             เห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ื่น มีศีลธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  มีคุณภาพ   ปลูกฝังการสร้าง
จิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม 

เกณฑ์การผ่าน 
             ๑.  เขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด 
             ๒. นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมฝึกทกัษะผ่านเกณฑป์ระเมินที่ก  าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

 ๒o๗ 



๒๐๘ 

 

 
 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 

รายวิชากิจกรรมแนะแนว                                                                                           รหัสวิชา  ก๑๕๙๐๑                                                                                               
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕                            ภาคเรียนที่ ๑ – ๒                                          เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                        
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

                ทกัษะการแสวงหาแบบอยา่งที่ดีและเหมะสมกบัตนเอง     ความถนดัดา้นการเรียน ดา้นอาชีพ  
รักและนบัถอืผูอ้ื่น  ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล  ส่ือสารความคิด  ความรู้สึกให้ผูอ้ื่นเขา้ใจไดเ้หมาะสม
กบักาลเทศะ      การจดัการกบัอารมณ์ตดัสินใจแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง        เลือกสรรขอ้มูลสารสนเทศให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม    
           รับรู้และเขา้ใจความตอ้งการแสงหาแบบอยา่งที่ดีและเหมะสมกบัตนเอง รู้และเขา้ใจความสนใจ  ความ
ถนดัดา้นการเรียน ดา้นอาชีพ รักและนับถือผูอ้ื่น เขา้ใจปัญหาและสามารถแกปั้ญหาได ้ เขา้ใจและยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่ือสารความคิด   ความรู้สึกให้ผูอ้ื่นเขา้ใจไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 
 และบุคคล  ความสามารถในการจดัการกบัอารมณ์    และแสดงออกไดเ้หมาะสม      ปฏิบตัิตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมแสดงออกในฐานะผูน้ าและผูต้ามไดเ้หมาะสม   ตดัสินใจแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง  ร่วม
ตดัสินใจแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัโรงเรียน  ครอบครัวและสังคม      สามารถแสวงหาและใชข้อ้มูลและสารสนเทศ 
คน้หา รวบรวมวิเคราะห์ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ    และเลือกสรรขอ้มูลสารสนเทศให้ 
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
             เห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ื่น     เป็นผูม้ีศีลธรรม     จริยธรรม     มีระเบียบวินยั และมีคุณภาพ  ปลูกฝัง
การสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม 

เกณฑ์การผ่าน 
             ๑.  เขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด 
             ๒. นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมฝึกทกัษะผ่านเกณฑป์ระเมินที่ก  าหนด 

 

 

 

 

 

 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

 ๒o๘ 



๒๐๙ 

 

 
ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมแนะแนว 
รายวิชากิจกรรมแนะแนว                                                                                             รหัสวิชา  ก๑๖๙๐๑                                                                                                
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖                      ภาคเรียนที่ ๑ – ๒                                                 เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                        
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

             ทกัษะการแสวงหาแบบอยา่งที่ดีและเหมะสมกบัตนเอง      ความถนดัดา้นการเรียน ดา้นอาชีพ    
รักและนบัถอืผูอ้ื่น  สามารถแกปั้ญหาได ้ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล  ส่ือสารความคิด ความรู้สึกให้
ผูอ้ื่นเขา้ใจไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ การจดัการกบัอารมณ์ตดัสินใจแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง  เลือกสรรขอ้มูล
สารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม    
             รับรู้และเขา้ใจความตอ้งการแสงหาแบบอยา่งที่ดี       และเหมะสมกบัตนเอง   รู้และเขา้ใจความ         
สนใจ  ความถนดัดา้นการเรียน ดา้นอาชีพ   รักและนบัถอืผูอ้ื่น      เขา้ใจปัญหาและสามารถแกปั้ญหาได ้ 
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล    ส่ือสารความคิด ความรู้สึกให้ผูอ้ื่นเขา้ใจไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ และ
บุคคล  ความสามารถในการจดัการกบัอารมณ์ และแสดงออกไดเ้หมาะสม          ปฏิบตัิตนให้เป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวมแสดงออกในฐานะผูน้ าและผูต้ามไดเ้หมาะสม ตดัสินใจแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง   ร่วมตดัสินใจ
แกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัโรงเรียน  ครอบครัวและสังคม      สามารถแสวงหาและใชข้อ้มูลและสารสนเทศ คน้หา    
รวบรวมวิเคราะห์ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และเลือกสรรขอ้มูลสารสนเทศให้ 
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
             เห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ื่น  เป็นผูม้ีศีลธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินยั และมีคุณภาพ            ปลูกฝัง
การสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม 

เกณฑ์การผ่าน 
             ๑.  เขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด 
             ๒. นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมฝึกทกัษะผ่านเกณฑป์ระเมินที่ก  าหนด 

 

 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

 ๒o๙ 



๒๑๐ 

 

 
ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมแนะแนว 
รายวิชากิจกรรมแนะแนว                                                                                          รหัสวิชา  ก๒๑๙๐๑                                                                                                
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑                      ภาคเรียนที่ ๑ – ๒                                                 เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                      
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

 ส่ือสาร เล่าเร่ืองเก่ียวกบัตนเองให้เพื่อนและบุคคลอื่นฟังได ้ จบัใจความและจดบนัทึกขอ้มูล 
ที่เพื่อนเล่าให้ฟัง รวบรวมขอ้มูลของตนเองตามทีก่  าหนดให้   ส ารวจและปรับปรุงเวลาในการปฏิบตัิภารกิจ
ของตนเอง  สามารถปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของโรงเรียนได ้ประพฤติปฏิบตัิตนตามบทบาทของ
สมาชิกในครอบครัวและเป็นนกัเรียนที่ดี      มีทกัษะในการท างานกลุม่ การอยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งมี
ความสุข ประเมินตนเองในดา้นการเรียน คิดระดบัผลการเรียน       พร้อมทั้งปรับปรุงผลการเรียนให้ดีขึ้น 
ส ารวจ สัมภาษณ์ เก่ียวกบัอาชีพของผูป้กครอง บุคคลอื่น    และอาชีพที่ตนสนใจ เพื่อเป็นแนวทางในการ
หารายไดร้ะหว่างเรียน 
              เขา้ใจวิธีการสร้างความคุน้เคยกบัเพื่อน การเลือกคบเพื่อน การปฏิบตัิตนต่อเพื่อน หรือบุคคลอื่น รู้
ขอ้มูลเก่ียวกบัโรงเรียน รหัสวิชา  ช่ือวิชา     จ านวนหน่วยการเรียน      ครูผูส้อนของแต่ละวิชาที่เรียน รู้
วิธีการใช้และรักษาสาธารณสมบตัิของส่วนรวม   เขา้ใจลกัษณะของอาชีพที่แตกต่างกนัมีความสนใจใน
อาชีพที่สุจริตและเหมาะสมกบัวยั  
              ตระหนกัถึงการปรับตวัเขา้กบัผูอ้ื่น       การรับฟังความคิดเห็น   และเป็นคนมีเหตุผล มีความ                   
รับผิดชอบ ขยนัหมัน่เพียร ซ่ือสัตย ์  เห็นคุณค่าของส่ิงแวดลอ้มรักและหวงแหนในสาธารณสมบติัของ 
ตนเองและส่วนรวม 

เกณฑ์การผ่าน 
             ๑.  เขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด 
             ๒. นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมฝึกทกัษะผ่านเกณฑป์ระเมินที่ก  าหนด 

 

 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 ๒๑๐ 



๒๑๑ 

 

 
ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมแนะแนว 
รายวิชากิจกรรมแนะแนว                                                                                      รหัสวิชา  ก๒๒๙๐๑                                                                                              
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒                          ภาคเรียนที่ ๑ – ๒                                        เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                        
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

              วิเคราะห์ผลการเรียนของตนเอง เพ่ือปรับปรุงให้ดีขึ้น วางแผนการปฏิบติัภารกิจของตนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเล่าเรียนให้มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ตนเองในดา้นนิสัย  ดา้น
สุขภาพ   การเลือกคบเพ่ือน เพ่ือประเมินพฤติกรรมของตนเอง และปรับปรุงแกไ้ขให้ดีขึ้นปฏิบตัิตนตาม
หลกัธรรมค าสอนขั้นพ้ืนฐานของศาสนาที่ตนนบัถือ    เพื่อน ามาใชใ้นการด ารงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข 
              เขา้ใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การปฏิบตัิตนของวยัรุ่น  วิธีการสร้างมนุษยสัมพนัธ์การ
ปรับตวัเขา้กบัเพื่อนและบุคคลอืน่ รู้ถึงผลดีของความสามคัคี          การท างานเพื่อส่วนรวม รู้จกัวิธีการ
หลีกเลี่ยงจากสารเสพติดให้โทษ    รู้และเขา้ใจลกัษณะทัว่ไปของงาน คุณลกัษณะของผูป้ระกอบอาชีพ
สุจริตตามที่สนใจ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและเลือกประกอบอาชีพในอนาคต 
              มีมารยาทในการพูดและฟัง  มีความประหยดั อดออม ขยนัหมัน่เพียร รู้จกัใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดี มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

เกณฑ์การผ่าน 

             ๑.  เขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด 

             ๒. นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมฝึกทกัษะผ่านเกณฑป์ระเมินที่ก  าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

 ๒๑๑ 



๒๑๒ 

 

 
ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมแนะแนว 
รายวิชากิจกรรมแนะแนว                                                                                              รหัสวิชา  ก๒๓๙๐๑                                                                                             
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓                     ภาคเรียนที่ ๑ – ๒                                                       เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                        
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

            วิเคราะห์ผลการเรียน ปัญหาทางการเรียน เพ่ือปรับปรุงพฒันาการเรียนให้ดีขึ้น ประเมินตนเองใน
การเลือกศึกษาต่อ เมือ่เรียนจบชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๓       เปรียบเทียบสถานศึกษาที่ตนสนใจเพื่อเป็น
แนวทางในการเลือกศึกษาต่อ จดัตารางเวลาในการปฏิบตัิภารกิจของตนเอง               ในการเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ           วางแผนการเตรียมตวัสอบในโรงเรียนและการสอบแข่งขนัศึกษาต่อที่สถาบนัอื่น         
ศึกษาแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต โดยการสัมภาษณ์ผูป้กครอง    หรือบุคคลอื่นเก่ียวกบัการ
ท างาน    และส ารวจบุคลิกของตนเองว่าเหมาะสมกบัอาชีพใด  เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
            เขา้ใจปัญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการเรียนและวิธีการแกไ้ขปรับปรุงผลการเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ เขา้ใจวิธีการเตรียมตวัสอบ   แนวทางในการเลือกประกอบอาชีพในอนาคต การปรับปรุง
บุคลิกภาพของตน การด าเนินชีวิตในสังคม  มีความเขา้ในอารมณ์    การปฏิบตัิตน    และความตอ้งการ 
ของวยัรุ่น การเลือกคบเพื่อนต่างเพศ เพื่อให้อยู่ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
              มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดี ปรับตวัเขา้กบัสังคมได ้มีเหตุผล กลา้แสดงความคิดเห็น มีความขยนั อดทน มี
ความมุ่งมัน่ มีเจตคติที่ดีในอาชีพสุจริต 

เกณฑ์การผ่าน 
             ๑.  เขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด 
             ๒. นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมฝึกทกัษะผ่านเกณฑป์ระเมินที่ก  าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

 ๒๑๒ 



๒๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายกิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

 ๒๑๓ 



๒๑๔ 

 

 
ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมลูกเสือส ารอง 
รายวิชากิจกรรมลูกเสือส ารอง                                                                                    รหัสวิชา  ก๑๑๙๐๒                                                                                             
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๑                 ภาคเรียนที่ ๑ – ๒                                                     เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                        
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

             ทกัษะการสังเกต  การจดจ า  การใชม้ือ  การใชเ้คร่ืองมือ  การแกปั้ญหา  การท างานร่วมกบับุคคล
อื่น  การสร้างสรรคง์านฝีมือ  การรู้เท่าทนัธรรมชาติ  และการฝึกจิตสาธารณะ 
             ศึกษาเก่ียวกบันิทานเร่ืองเมาคลี  ประวติัการเร่ิมกิจการลูกเสือส ารอง  การท าความเคารพเป็น 
หมู่  (แกรนดฮ์าวล)์  และระเบียบแถวเบื้องตน้  การท าความเคารพเป็นรายบุคคล     การจบัมือซ้ายและคติ
พจน์ของลูกเสือส ารอง   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง     อนามยั   การส ารวจความสามารถเชิง
ทกัษะ  การคน้หาธรรมชาติ  ความปลอดภยั การบริการ  ธง  และประเทศต่างๆ  กิจกรรมกลางแจง้    การ
บนัเทิง  การผูกเงื่อน  การบ าเพญ็ตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
              มีความ รับผิดชอบ  ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีระเบียบวินยั  มีความสามคัคี  เห็นอกเห็นใจผูอ้ื่น  มีความ
เสียสละ  สร้างสรรคส์ังคมและประเทศชาติให้เจริญ  และมีความสงบสุข 

เกณฑ์การผ่าน 
             ๑.  เขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด 
             ๒. นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมฝึกทกัษะผ่านเกณฑป์ระเมินที่ก  าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

 ๒๑๔ 



๒๑๕ 

 

 
ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมลูกเสือส ารอง 
รายวิชากิจกรรมลูกเสือส ารอง                                                                                   รหัสวิชา  ก๑๒๙๐๒                                                                                              
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๒                  ภาคเรียนที่ ๑ – ๒                                                  เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                           
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

             ทกัษะการสังเกต  การจดจ า  การใชม้ือ  การใชเ้คร่ืองมือ  การแกปั้ญหา  การท างานร่วมกบับุคคล
อื่น  การสร้างสรรคง์านฝีมือ  การรู้เท่าทนัธรรมชาติ  และการฝึกจิตสาธารณะ 
             ศึกษาเก่ียวกบัค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง       อนามยั    ความสามารถในเชิงทกัษะ                  
การส ารวจ  การคน้หาธรรมชาติ  กิจกรรมกลางแจง้  ความปลอดภยั  การบริการ  ธงและประเทศต่างๆ  การ
ฝีมือ  การผูกเงื่อน  การบนัเทิง  การบ าเพญ็ตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
            มีความรับผิดชอบ  ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีระเบียบวินยั   มีความสามคัคี  เห็นอกเห็นใจผูอ้ื่น  มีความ
เสียสละสร้างสรรคส์ังคมและประเทศชาติให้เจริญ  และสงบสุข 

เกณฑ์การผ่าน 
              ๑.  เขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด 
              ๒. นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมฝึกทกัษะผ่านเกณฑป์ระเมินที่ก  าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 ๒๑๕ 



๒๑๖ 

 

 

 
ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมลูกเสือส ารอง 
รายวิชากิจกรรมลูกเสือส ารอง                                                                             รหัสวิชา  ก๑๓๙๐๒                                                                                            
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๓                       ภาคเรียนที่ ๑ – ๒                                       เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                         
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

              ทกัษะการสังเกต  การจดจ า  การใชม้ือ  การใชเ้คร่ืองมือ  การแกปั้ญหา  การท างานร่วมกบับุคคล
อื่น  การสร้างสรรคง์านฝีมือ  การคิดรู้เท่าทนัธรรมชาติ  และการฝึกจิตสาธารณะ 
              ศึกษาเก่ียวกบัค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ ของลูกเสือส ารอง อนามยั ความสามารถในเชิงทกัษะ  
การส ารวจ  การคน้หาธรรมชาติ  ความปลอดภยั   การบริการ ธงและประเทศต่างๆ การฝีมือ กิจกรรม
กลางแจง้  การบนัทึก  การผูกเงื่อน  การบ าเพญ็ตนเพื่อ  สาธารณประโยชน์ 
              มีความรับผิดชอบ  ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีระเบียบวินยั  มีความสามคัคี  เห็นอกเห็นใจผูอ้ื่น  มีความ
เสียสละสร้างสรรคส์ังคมและประเทศชาติให้เจริญ  และสงบสุข 

เกณฑ์การผ่าน 
              ๑.  เขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด 
              ๒. นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมฝึกทกัษะผ่านเกณฑป์ระเมินที่ก  าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 ๒๑๖ 



๒๑๗ 

 

 

 
ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี(สามญั) 

รายวิชากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี(สามญั)                                                               รหัสวิชา  ก๑๔๙๐๒                                                                                            
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๔                      ภาคเรียนที่ ๑ – ๒                                            เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                         
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

              อธิบายประวตัิของลอร์ดเบเดนโพดเอลล ์ พระราชประวตัิของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยูหั่ว  ทกัษะการแสดงความเคารพ  การฝึกระเบียบแถว  บอกกฎและกล่าวค าปฏิญาณของลูกเสือ 
สามญั  ทกัษะการประดิษฐ์ส่ิงของจากเศษวสัดุและการเล่นเกม 
             ศึกษาประวตัิของลอร์ดเบเดนโพดเอลล ์ พระราชประวตัิของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูหั่ว  
การพระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย ปฏิบตัิตนการแสดงความเคารพ  การแสดงรหัส การจบัมือซ้ายและคติพจน์
ของลูกเสือ  ปฏิบตัิตนตามระเบียบแถว  ท่ามือเปล่า  ท่าถือไมพ้ลอง   การใชส้ัญญาณมือ  สัญญาณนกหวีด  
การตั้งแถว  การเรียกแถว  เขา้ใจกฎและค าปฏิญาณของลูกเสือสามญั  การประดิษฐ์ส่ิงของจากเศษวสัดุ  การ
เล่นเกม  การบ าเพญ็ประโยชน์ 
             เห็นคุณค่าของผูใ้ห้ก าเนิดลูกเสือไทย  มีระเบียบวินยั  มีความซ่ือสัตย ์ มีความรับผิดชอบต่อหนา้ที่   
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

เกณฑ์การผ่าน 
               ๑.  เขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด 
               ๒. นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมฝึกทกัษะผ่านเกณฑป์ระเมินที่ก  าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 ๒๑๗ 



๒๑๘ 

 

 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี (สามญั) 

รายวิชากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี (สามญั)                                                            รหัสวิชา  ก๑๕๙๐๒                                                                                             
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๕                      ภาคเรียนที่ ๑ – ๒                                           เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                           
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

              ทกัษะการบรรจุส่ิงของลงในเคร่ืองหลงัส าหรับการอยูค่่ายพกัแรม       การเตรียมเคร่ืองปัจจุบนั
ส าหรับการเดินทางไกล  การก่อไฟ การปรุงอาหารเคร่ืองด่ืม  การกางเตน้ท ์  อธิบายและทกัษะการปฐม
พยาบาลบาดแผลเล็กนอ้ย      บอกช่ือและการช้ีแนะการน าทางสถานที่ส าคญัในทอ้งถิ่น        บอกช่ือทิศ  
ทกัษะการใชเ้ข็มทิศ  ทกัษะการใชม้ีดและขวาน     การผูกเงื่อน บอกฤดูกาล      กฎและกลา่วค าปฏิญาณ 
ของลูกเสือสามญั  ทกัษะการฝึกระเบียบแถว  ทกัษะการใชวิ้ชาพิเศษ      
              เขา้ใจวิธีการบรรจุส่ิงของลงในเคร่ืองหลงัส าหรับการอยูค่่ายพกัแรม   การเตรียมเคร่ืองปัจจุบนัส าหรับ
การเดินทางไกล  การกอ่ไฟ  การปรุงอาหารเคร่ืองด่ืม  การกางเตน้ท ์  การปฐมพยาบาลบาดแผลเล็กนอ้ย  การ
บอกช่ือและการช้ีแนะการน าทางสถานที่ส าคญัในทอ้งถิ่น  การเรียนรู้ช่ือทิศ  การใชแ้ผนที่ 
เข็มทิศ  การใชแ้ละรักษามีดและขวาน  การผูกเงื่อน การเรียนรู้เร่ืองฤดูกาล  ลม ลกัษณะอากาศ  การเลือก
ท างานอดิเรกที่สนใจ  ปฏิบตัิตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามญั  ปฏิบตัิตนตามระเบียบแถว ท่ามือเปล่า  
ท่าถือไมพ้ลอง  การใชส้ัญญาณมือ  การใชส้ัญญาณนกหวีด   การตั้งแถวและการเรียกแถว  การใช ้
วิชาพิเศษ  เช่น  การอยูค่่ายพกัแรมและการเดินทางไกล    การฝีมือ    การประดิษฐ์ส่ิงของ   การแกะสลกั  การ
ป้ัน  การท าสวนครัว  การปลูกตน้ไม ้ การเลี้ยงสัตว ์ การบ าเพญ็ประโยชน์          
             เห็นคุณค่าของการอยูค่่ายพกัแรม รักและเห็นคุณค่าของตนเอง  มีมรรยาทในการฝึกระเบียบแถว    มี
ความเสียสละเห็นประโยชน์ส่วนรวม  มีความกระตือรือร้นใฝ่รู้  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

เกณฑ์การผ่าน 
              ๑.  เขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด 
              ๒. นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมฝึกทกัษะผ่านเกณฑป์ระเมินที่ก  าหนด 

 

 

 

 

 

 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 ๒๑๘ 



๒๑๙ 

 

 
ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี (สามญั) 

รายวิชากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี (สามญั)                                                             รหัสวิชา  ก๑๖๙๐๒                                                                                                
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๖                     ภาคเรียนที่ ๑ – ๒                                            เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                          
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

               ทกัษะการสร้างที่พกัแรม  การเตรียม    การใชแ้ละรักษาอุปกรณ์เคร่ืองใชส้ าหรับการอยู่ค่าย 
พกัแรม  การเดินทางไกล    การใชเ้ข็มทิศการ ใช้ทกัษะการปฐมพยาบาลผูป้ระสบอุบตัิเหตุ     บอกกฎ 
และกลา่วค าปฏิญาณของลูกเสือสามญั ทกัษะการเดินสวนสนาม การผูกเงื่อน การปฏิบตัิกิจกรรมกลาง 
แจง้ การประดิษฐ์ส่ิงของ   
              ศึกษาการสร้างที่พกัแรม  การเตรียม     การใชแ้ละรักษาอุปกรณ์เคร่ืองใชส้ าหรับการอยู่ค่ายพกัแรม  
การเดินทางไกล  การใชเ้ข็มทิศ  การปฐมพยาบาลผูป้ระสบอุบตัิเหตุ การขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบตัิเหตุ  
การผูกเงื่อน  การปรุงอาหารแบบชาวป่า     การใชแ้ละรักษาขวานและเลื่อย          เลือกท างานอดิเรกที่สนใจ  
อภิปรายค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามญั   การฝึกระเบียบแถว     การเดินสวนสนาม  การปฏิบตัิกิจกรรม
กลางแจง้  การประดิษฐ์ส่ิงของ  การบ าเพญ็ประโยชน์  
               เห็นคุณค่าของการอยูค่่ายพกัแรม  มีมรรยาทในการฝึกระเบียบแถว มีความรับผิดชอบต่อหนา้ที่     มี
คุณธรรม   มีความเสียสละเห็นประโยชน์ส่วนรวม  มีความกระตือรือร้นใฝ่รู้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
ช่ืนชมผลการปฏิบตัิของตนเอง 

เกณฑ์การผ่าน 
              ๑.  เขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด 
              ๒. นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมฝึกทกัษะผ่านเกณฑป์ระเมินที่ก  าหนด 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 ๒๑๙ 



๒๒๐ 

 

 
 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี (สามญัรุ่นใหญ่) 

รายวิชากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี (สามญัรุ่นใหญ่)                                                   รหัสวิชา  ก๒๑๙๐๒                                                                                              
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑                  ภาคเรียนที่ ๑ – ๒                                                      เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                       
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

              ทกัษะในการฝึกระเบียบแถว โดยการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าทา่ไมพ้ลอง ไมง้่าม การฝึกเป็นหมู่และ
เป็นกอง การฝึกสัญญาณมือ  การยอมรับและปฏบิตัิตามค าปฏิญาณ  กฎ   และคติพจน์ของลุกเสือ    
มีทกัษะในการกางเต๊นท ์การร้ือเต็นท ์การเก็บและรักษาเต๊นท ์ การบรรจุส่ิงของลงเคร่ืองหลงั  มีทกัษะใน
การประกอบอาหาร การใชแ้ผนที่และเข็มทิศการผูกเงื่อนระดบัสามญัรุ่นใหญ่ ๙ เงื่อน การผูกแน่น การ
ปฐมพยาบาล 
              รู้และเขา้ใจในกิจการของลุกเสือแห่งชาติ และคณะลุกเสือโลก      เขา้ใจบทบาทของลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ รู้จกัวิธีการเลือกสถานที่จุดไฟ การก่อไฟในการประกอบอาหาร รู้ความหมายชนิดและวิธีใชแ้ผนที่  
เข็มทิศ     รู้หลกัการรักษาความปลอดภยัในการปฏิบตัิกิจกรรมบุกเบิกและเดินทางไกล 
              มีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละช่วยเหลือส่วนรวม    มีความเป็นผูน้ า    การอยู่
ร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข 

เกณฑ์การผ่าน 
             ๑.  เขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด 
             ๒. นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมฝึกทกัษะผ่านเกณฑป์ระเมินที่ก  าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

 ๒๒๐ 



๒๒๑ 

 

 
ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี (สามญัรุ่นใหญ่) 
รายวิชากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี (สามญัรุ่นใหญ่)                                                   รหัสวิชา  ก๒๒๙๐๒                                                                                              
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒                     ภาคเรียนที่ ๑ – ๒                                                   เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                          
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

               ทกัษะในการแสดงออกทาง ทดสอบสมรรถภาพทางกายไดต้ามมาตรฐานที่ก  าหนด  กลา่วค า
ปฏิญาณและกฎของลูกเสือ อาราธนาศีล อาราธนาธรรม       ไดถู้กตอ้งปฏิบตัิกิจกรรมการใชก้ าลงักาย 
กิจกรรมที่ใชส้ติปัญญา และกิจกรรมที่เป็นวิทยาการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
              รู้ประวติัและความเป็นมาของลูกเสือไทย ความหมายความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม  และวิธีการ
อนุรักษส์ัตว ์พืช เขา้ใจในหลกัและวิธีการเดินทางส ารวจดว้ยเทา้ รู้ความหมายของชุมชน  การบริการและ
การพฒันาชุมชน การปฐมพยาบาล  ความหมายและโทษของส่ิงเสพติด      เขา้ใจในหลกัส าคญัในพุทธ
ศาสนา ขอ้ปฏิบตัิในศีล ๕ และศีล ๘ เพื่อน าใชใ้นการด าเนินชีวิต 
             เห็นคุณค่าของการมีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ    มีความ
เสียสละช่วยเหลือส่วนรวม มีความเป็นผูน้ าผูต้ามที่ดี การอยูร่่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีความสุข 

เกณฑ์การผ่าน 
             ๑.  เขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด 
             ๒. นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมฝึกทกัษะผ่านเกณฑป์ระเมินที่ก  าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 ๒๒๑ 



๒๒๒ 

 

 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี (สามญัรุ่นใหญ่) 

รายวิชากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี (สามญัรุ่นใหญ่)                                                  รหัสวิชา  ก๒๓๙๐๒                                                                                             
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓                    ภาคเรียนที่ ๑ – ๒                                                  เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                         
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

            ทกัษะในการเดินทางส ารวจดว้ยการเดินเทา้เป็นหมู่     การแสดงออกทางดา้นศิลปะการแสดง        
ทศันศิลป์ ทดสอบสมรรถภาพทางกายดา้นการว่ิงผลดัการกระโดดไกลการทุ่มน ้าหนกั  เซปักตระกร้อ 
วิเคราะห์เปรียบเทียบค าปฏิญาณ และกฎของลกูเสือ ที่สอดคลอ้งกบัหลกัธรรมในศาสนา  เลือกปฏิบตัิ          
กิจกรรมที่สนใจพิเศษ กิจกรรมกลางแจง้ ฝึกปฏิบตัิระเบียบแถวในระดบัลูกเสือตรีเขา้ใจในความเป็นผูน้ า 
             รู้และเขา้ใจขอบข่าย บทบาท   และหนา้ที่ของกรรมการลูกเสือ         หลกัการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยกบัพระมหากษตัริย ์บทบาท        และหลกัการของพรรคการเมืองไทย เขา้ใจในปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม วิธีการอนุรักษดิ์น น ้า พนัธ์ุไมแ้ละสัตว ์สถานที่ส าคญัทางประวติัศาสตร์    เขา้ใจประวตัิและ
หลกัสูตรของลูกเสือส ารอง ค าปฏิญาณและกฎของสามญั คุณสมบตัิของผูน้ า 
             เห็นคุณค่าของการมีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละช่วยเหลือส่วนรวมมีความเป็น
ผูน้ าและผูต้ามที่ดี การอยูร่่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข 

เกณฑ์การผ่าน 
             ๑.  เขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด 
             ๒. นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมฝึกทกัษะผ่านเกณฑป์ระเมินที่ก  าหนด 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

 ๒๒๒ 



๒๒๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายกิจกรรมชุมนุม 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

 ๒๒๓ 



๒๒๔ 

 

 

 
ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
รายวิชากิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร                                                  รหัสวิชา  ก๑๑๙๐๓                                                                                                 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๑                      ภาคเรียนที่ ๑ – ๒                                                เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                           
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

จดักิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนให้พฒันาตนเองอยา่งเต็มศกัยภาพในเร่ือง
กิจกรรมที่เลือก รู้จกัเขา้ใจและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ื่น การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น เป็นการเปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง และรู้จกัใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
             เพ่ือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในกิจกรรมชุมนุมภาษาองักฤษ  การปฏิบติัตามขั้นตอนและกระบวนการ
เรียนรู้กิจกรรมชุมนุมภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร  พฒันาบุคลิกภาพและปรับตวัอยูร่่วมกบัสมาชิกในกิจกรรม
ชุมนุม  น าหลกัการทีไ่ดจ้ากกิจกรรมชุมนุมภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารไปใชใ้นการด ารงชีวิต และอยูใ่น
สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
              มีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมชุมนุม มีค่านิยมที่ดี รักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่
เรียนรู้อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกรับผิดชอบส่วนรวม  
ชุมนุม  และประเทศชาต ิ

เกณฑ์การผ่าน 
       ๑.  มีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรม  ๘๐ % ของเวลากิจกรรมทั้งหมด 
       ๒.  แสดงผลงานของตนเอง อยา่งนอ้ย คนละ ๑ ช้ินงาน  
       ๓.  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคผ่์านเกณฑป์ระเมิน ที่ก  าหนด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 ๒๒๔ 



๒๒๕ 

 

 
ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
รายวิชากิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร                                               รหัสวิชา  ก๑๒๙๐๓                                                                                                 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๒                      ภาคเรียนที ่๑ – ๒                                            เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                           
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

จดักิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนให้พฒันาตนเองอยา่งเต็มศกัยภาพในเร่ือง
กิจกรรมที่เลือก รู้จกัเขา้ใจและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ื่น การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น เป็นการเปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง และรู้จกัใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
             เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในกิจกรรมชุมนุมภาษาองักฤษ  การปฏิบติัตามขั้นตอนและกระบวนการ
เรียนรู้กิจกรรมชุมนุมภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร  พฒันาบุคลิกภาพและปรับตวัอยูร่่วมกบัสมาชิกในกิจกรรม
ชุมนุม  น าหลกัการทีไ่ดจ้ากกิจกรรมชุมนุมภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารไปใชใ้นการด ารงชีวิต และอยูใ่น
สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
              มีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมชุมนุม มีค่านิยมที่ดี รักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่
เรียนรู้อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกรับผิดชอบส่วนรวม  
ชุมนุม  และประเทศชาต ิ

เกณฑ์การผ่าน 
       ๑.  มีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรม  ๘๐ % ของเวลากิจกรรมทั้งหมด 
       ๒.  แสดงผลงานของตนเอง อยา่งนอ้ย คนละ ๑ ช้ินงาน  
       ๓.  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคผ่์านเกณฑป์ระเมิน ที่ก  าหนด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

 ๒๒๕ 



๒๒๖ 

 

 
ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
รายวิชากิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร                                               รหัสวิชา  ก๑๓๙๐๓                                                                                                 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๓                      ภาคเรียนที่ ๑ – ๒                                          เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                           
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

จดักิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนให้พฒันาตนเองอยา่งเต็มศกัยภาพในเร่ือง
กิจกรรมที่เลือก รู้จกัเขา้ใจและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ื่น การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น เป็นการเปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง และรู้จกัใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
             เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในกิจกรรมชุมนุมภาษาองักฤษ  การปฏิบติัตามขั้นตอนและกระบวนการ
เรียนรู้กิจกรรมชุมนุมภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร  พฒันาบุคลิกภาพและปรับตวัอยูร่่วมกบัสมาชิกในกิจกรรม
ชุมนุม  น าหลกัการทีไ่ดจ้ากกิจกรรมชุมนุมภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารไปใชใ้นการด ารงชีวิต และอยูใ่น
สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
              มีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมชุมนุม มีค่านิยมที่ดี รักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่
เรียนรู้อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกรับผิดชอบส่วนรวม  
ชุมนุม  และประเทศชาต ิ

เกณฑ์การผ่าน 
       ๑.  มีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรม  ๘๐ % ของเวลากิจกรรมทั้งหมด 
       ๒.  แสดงผลงานของตนเอง อยา่งนอ้ย คนละ ๑ ช้ินงาน  
       ๓.  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคผ่์านเกณฑป์ระเมิน ที่ก  าหนด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

 ๒๒๖ 



๒๒๗ 

 

 
ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
รายวิชากิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร                                                    รหัสวิชา  ก๑๔๙๐๓                                                                                                 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๔                      ภาคเรียนที่ ๑ – ๒                                                เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                           
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

จดักิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนให้พฒันาตนเองอยา่งเต็มศกัยภาพในเร่ือง
กิจกรรมที่เลือก รู้จกัเขา้ใจและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ื่น การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น เป็นการเปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง และรู้จกัใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
             เพ่ือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในกิจกรรมชุมนุมภาษาองักฤษ  การปฏิบติัตามขั้นตอนและกระบวนการ
เรียนรู้กิจกรรมชุมนุมภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร  พฒันาบุคลิกภาพและปรับตวัอยูร่่วมกบัสมาชิกในกิจกรรม
ชุมนุม  น าหลกัการทีไ่ดจ้ากกิจกรรมชุมนุมภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารไปใชใ้นการด ารงชีวิต และอยูใ่น
สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
              มีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมชุมนุม มีค่านิยมที่ดี รักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่
เรียนรู้อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกรับผิดชอบส่วนรวม  
ชุมนุม  และประเทศชาต ิ

เกณฑ์การผ่าน 
       ๑.  มีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรม  ๘๐ % ของเวลากิจกรรมทั้งหมด 
       ๒.  แสดงผลงานของตนเอง อยา่งนอ้ย คนละ ๑ ช้ินงาน  
       ๓.  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคผ่์านเกณฑป์ระเมิน ที่ก  าหนด  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

 ๒๒๗ 



๒๒๘ 

 

 
ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
รายวิชากิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร                                                    รหัสวิชา  ก๑๕๙๐๓                                                                                                 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๕                      ภาคเรียนที่ ๑ – ๒                                                 เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                           
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

จดักิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนให้พฒันาตนเองอยา่งเต็มศกัยภาพในเร่ือง
กิจกรรมที่เลือก รู้จกัเขา้ใจและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ื่น การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น เป็นการเปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง และรู้จกัใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
             เพ่ือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในกิจกรรมชุมนุมภาษาองักฤษ  การปฏิบติัตามขั้นตอนและกระบวนการ
เรียนรู้กิจกรรมชุมนุมภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร  พฒันาบุคลิกภาพและปรับตวัอยูร่่วมกบัสมาชิกในกิจกรรม
ชุมนุม  น าหลกัการทีไ่ดจ้ากกิจกรรมชุมนุมภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารไปใชใ้นการด ารงชีวิต และอยูใ่น
สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
              มีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมชุมนุม มีค่านิยมที่ดี รักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่
เรียนรู้อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกรับผิดชอบส่วนรวม  
ชุมนุม  และประเทศชาต ิ

เกณฑ์การผ่าน 
       ๑.  มีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรม  ๘๐ % ของเวลากิจกรรมทั้งหมด 
       ๒.  แสดงผลงานของตนเอง อยา่งนอ้ย คนละ ๑ ช้ินงาน  
       ๓.  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคผ่์านเกณฑป์ระเมิน ที่ก  าหนด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

 ๒๒๘ 



๒๒๙ 

 

 
 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

รายวิชากิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร                                                         รหัสวิชา  ก๑๖๙๐๓                                                                                                 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๖                      ภาคเรียนที่ ๑ – ๒                                                      เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                           
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

จดักิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนให้พฒันาตนเองอยา่งเต็มศกัยภาพในเร่ือง
กิจกรรมที่เลือก รู้จกัเขา้ใจและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ื่น การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น เป็นการเปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง และรู้จกัใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
             เพ่ือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในกิจกรรมชุมนุมภาษาองักฤษ  การปฏิบติัตามขั้นตอนและกระบวนการ
เรียนรู้กิจกรรมชุมนุมภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร  พฒันาบุคลิกภาพและปรับตวัอยูร่่วมกบัสมาชิกในกิจกรรม
ชุมนุม  น าหลกัการทีไ่ดจ้ากกิจกรรมชุมนุมภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารไปใชใ้นการด ารงชีวิต และอยูใ่น
สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
              มีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมชุมนุม มีค่านิยมที่ดี รักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่
เรียนรู้อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกรับผิดชอบส่วนรวม  
ชุมนุม  และประเทศชาต ิ

เกณฑ์การผ่าน 
       ๑.  มีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรม  ๘๐ % ของเวลากิจกรรมทั้งหมด 
       ๒.  แสดงผลงานของตนเอง อยา่งนอ้ย คนละ ๑ ช้ินงาน  
       ๓.  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคผ่์านเกณฑป์ระเมิน ที่ก  าหนด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

 ๒๒๙ 



๒๓๐ 

 

 
 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค 

รายวิชากิจกรรมชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค                                                                     รหัสวิชา  ก๒๑๙๐๓                                                                                                
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑                             ภาคเรียนที่ ๑ – ๒                                               เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                         
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

            มีทกัษะในการจดัการพฤติกรรมการบริโภคของตนเองและครอบครัวไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถใช้
บริการดา้นกฎหมายกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค     มีทกัษะในการเลือกบริโภคสินคา้
และบริการไดอ้ยา่งเหมาะสม รักษาสิทธิผลประโยชน์ของตนเองและครอบครัวที่พึงไดรั้บเมื่อถูกละเมิด
สิทธิ 
             รู้และเขา้ใจสิทธิและหนา้ที่ของผูบ้ริโภค         เขา้ใจกฎหมายเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบัการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค ตลอดจนการปกป้องรักษาสิทธิ          รู้แนวทางในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง คุม้คา่ คุม้ราคา ปลอดภยั เพื่อน าไปใชใ้นการด าเนินชีวิตอยา่งมีความสุข 
            มีความฉลาดรอบคอบ   ช่างสงัเกต เห็นคุณค่าของการจดัการพฤติกรรมในการบริโภคสินคา้และ
บริการ ที่ถูกตอ้งและเป็นธรรมในสังคม  น าไปประยกุตใ์ช้ในชีวิตประจ าวนั 

เกณฑ์การผ่าน 
        ๑. มีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรม  ๘๐ % ของเวลากิจกรรมทั้งหมด 
        ๒. แสดงผลงานของตนเอง และกลุ่มอยา่งนอ้ย คนละ/กลุ่มละ ๑ ช้ินงาน  
        ๓. คุณลกัษณะอนัพึงประสงคผ่์านเกณฑป์ระเมิน ที่ก  าหนด  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

 ๒๓๐ 



๒๓๑ 

 

 
ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค 

รายวิชากิจกรรมชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค                                                                   รหัสวิชา  ก๒๒๙๐๓                                                                                               
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒                       ภาคเรียนที่ ๑ – ๒                                                   เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                          
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

           มีทกัษะในการจดัการพฤติกรรมการบริโภคของตนเองและครอบครัวไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถใช้
บริการดา้นกฎหมายกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค     มีทกัษะในการเลือกบริโภคสินคา้
และบริการไดอ้ยา่งเหมาะสม รักษาสิทธิผลประโยชน์ของตนเองและครอบครัวที่พึงไดรั้บเมื่อถูกละเมิด
สิทธิ 
           รู้และเขา้ใจสิทธิและหนา้ที่ของผูบ้ริโภค เขา้ใจกฎหมายเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
ตลอดจนการปกป้องรักษาสิทธิ       รู้แนวทางในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
คุม้ค่า คุม้ราคา ปลอดภยั เพื่อน าไปใชใ้นการด าเนินชีวิตอยา่งมีความสุข 
            มีความฉลาดรอบคอบ ช่างสังเกต เห็นคุณค่าของการจดัการพฤติกรรมในการบริโภคสินคา้และ
บริการ ที่ถูกตอ้งและเป็นธรรมในสังคม  น าไปประยกุตใ์ช้ในชีวิตประจ าวนั 

เกณฑ์การผ่าน 
           ๑. มีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรม  ๘๐ % ของเวลากิจกรรมทั้งหมด 
           ๒. แสดงผลงานของตนเอง และกลุม่อยา่งนอ้ย คนละ/กลุม่ละ ๑ ช้ินงาน  
           ๓. คุณลกัษณะอนัพึงประสงคผ่์านเกณฑป์ระเมิน ที่ก  าหนด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 ๒๓๑ 



๒๓๒ 

 

 
 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค 

รายวิชากิจกรรมชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค                                                                    รหัสวิชา  ก๒๓๙๐๓                                                                                              
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓                    ภาคเรียนที่ ๑ – ๒                                                       เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                                                                                                          
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

              มีทกัษะในการจดัการพฤติกรรมการบริโภคของตนเองและครอบครัวไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถ
ใชบ้ริการดา้นกฎหมายกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค มีทกัษะในการเลือกบริโภคสินคา้
และบริการไดอ้ยา่งเหมาะสม   รักษาสิทธิผลประโยชน์ของตนเองและครอบครัวที่พึงไดรั้บเมื่อถูกละเมิด
สิทธิ 
             รู้และเขา้ใจสิทธิและหนา้ที่ของผูบ้ริโภค เขา้ใจกฎหมายเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
ตลอดจนการปกป้องรักษาสิทธิ          รู้แนวทางในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
คุม้ค่า คุม้ราคา ปลอดภยั เพื่อน าไปใชใ้นการด าเนินชีวิตอยา่งมีความสุข 
             มีความฉลาดรอบคอบ ช่างสังเกต เห็นคุณค่าของการจดัการพฤติกรรมในการบริโภคสินคา้และ
บริการ ที่ถูกตอ้งและเป็นธรรมในสังคม  น าไปประยกุตใ์ช้ในชีวิตประจ าวนั 

เกณฑ์การผ่าน 
        ๑. มีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรม  ๘๐ % ของเวลากิจกรรมทั้งหมด 
        ๒. แสดงผลงานของตนเอง และกลุ่มอยา่งนอ้ย คนละ/กลุ่มละ ๑ ช้ินงาน  
        ๓. คุณลกัษณะอนัพึงประสงคผ่์านเกณฑป์ระเมิน ที่ก  าหนด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 ๒๓๒ 



๒๓๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายกิจกรรม 

เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 

 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

 ๒๓๓ 



๒๓๔ 

 

 
 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมเพือ่สังคม และสาธารณประโยชน์ 

รายวิชากิจกรรมเพือ่สังคม และสาธารณประโยชน์                                                       รหัสวิชา  ก๑๑๙๐๒                                                                                             
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๑                    ภาคเรียนที่ ๑ – ๒                                                     เวลา  ๑๐   ช่ัวโมง                                                                                                         
..…......………………………………...…………………………………………………………………… 

              กิจกรรมการเดินรณรงค ์เป็นกิจกรรมที่จดัขึ้นเพ่ือปลุกจิตส านึกให้ผูเ้รียน ค านึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีความสุข      อยูใ่นสภาพแวดลอ้มที่ดี      มีความปลอดภยัจากส่ิงที่เป็นอบายมุข          เช่น การรณรงค์
ประชาธิปไตย การงดสูบบุหร่ี การหลีกเลี่ยงสารเสพติด การปลูกตน้ไม ้   และการท าความสะอาดพ้ืนที่ 
เหล่าน้ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผูเ้รียนและสังคมอนักอ่ให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกนั รวมทั้งกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม             เพื่อให้เห็นคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกนัมา และ
ช่วยกนัรักษาเอาไวต้ลอดไป 

เกณฑ์การผ่าน 
              ๑.  เขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
              ๒.  นกัเรียนฝึกปฏิบตัิกิจกรรมผ่านเกณฑป์ระเมินที่ก  าหนด 

หมายเหตุ  หากนกัเรียนไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าวเกณฑก์ารปฏิบตัิให้อยูใ่นดุลพินิจของ
ครูผูส้อนในเร่ืองการปฏิบตัิกิจกรรมอื่นทดแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 ๒๓๔ 



๒๓๕ 

 

 
 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมเพือ่สังคม และสาธารณประโยชน์ 

รายวิชากิจกรรมเพือ่สังคม และสาธารณประโยชน์                                                     รหัสวิชา  ก๑๒๙๐๒                                                                                          
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๒                           ภาคเรียนที่  ๑ – ๒                                            เวลา  ๑๐   ช่ัวโมง                                                                                                     
………………………………………………………………………………………………………………     
                กิจกรรมการเดินรณรงค์ เป็นกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ที่ระดบัชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๒ จดัขึ้นเพ่ือเสริมสร้างให้นกัเรียนเป็นคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี       มีความสุข มีสุขภาพพลานามยัแข็งแรง
สมบูรณ์   ให้อยู่ในสภาพแวดลอ้มที่ดี อยู่ในชุมชนที่มีระบบดี มีประสิทธิภาพและ         มีความปลอดภยัเป็น 
กิจกรรมที่ด าเนินการและมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ไดแ้ก่การเดิน
รณรงคเ์พ่ือปลุกจิตส านึกให้แก่นกัเรียนของเรา กิจกรรมที่เดินรณรงคป์ระกอบดว้ย กิจกรรมการเรียนรู้ ท าความ
เขา้ใจเร่ืองความสะอาด   เร่ืองประชาธิปไตย อีกทั้งยงัให้ความรู้ความปลอดภยัในการเดินรณรงค ์ ความมี
ระเบียบวินยัในการเดิน จุดประสงค ์ ของการเดิน การจดัท ารายงานความรู้ที่ไดจ้ากการเดินรณรงค์ 
               การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ดงักล่าวจะสามารถสร้างโอกาสให้นกัเรียนทุกคน คิดเป็น ท าเป็น มี
เหตุผล สามารถเรียนรู้ไดต้ลอดชีวิต พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงซ่ึงจะเป็นการหล่อหลอมเยาวชนให้เป็นไปตาม
ความคาดหวงัของสังคมให้มีบุคลิกภาพในทางทีส่ังคมตอ้งการ 

เกณฑ์การผ่าน 
               ๑.   เขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
               ๒.   การจดัท ารายงานสรุปความรู้ ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 

หมายเหตุ  หากนกัเรียนไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าวเกณฑก์ารปฏิบตัิให้อยูใ่นดุลพินิจของ
ครูผูส้อนในเร่ืองการปฏิบตัิกิจกรรมอื่นทดแทน 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

 ๒๓๕ 



๒๓๖ 

 

 
ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมเพือ่สังคม และสาธารณประโยชน์ 
รายวิชากิจกรรมเพือ่สังคม และสาธารณประโยชน์                                                    รหัสวิชา  ก๑๓๙๐๒                                                                                            
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๓                     ภาคเรียนที่  ๑ – ๒                                                เวลา  ๑๐   ช่ัวโมง                                                                                                       
………………………………………………………………………………………………………………   

              กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์        เป็นกิจกรรมที่มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีจิตสาธารณะ 
ในการช่วยเหลือสังคม     โดยเขา้ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day     กิจกรรมร่วมไมร่้วมมือกิจกรรม
ห้องสมุดแสนสวย  กิจกรรมตน้ไมม้ีชีวิต กิจกรรมสวนสวยดว้ยมือเรา ร่วมฝึกปฏิบตัิจนเกิดคุณลกัษณะมี
จิตอาสาที่ช่วยเหลือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 

เกณฑ์การผ่าน 
               ๑.  เขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
              ๒.  นกัเรียนฝึกปฏิบตัิกิจกรรมผ่านเกณฑป์ระเมินที่ก  าหนด 

หมายเหตุ 
               หากนกัเรียนไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว เกณฑก์ารปฏิบตัิให้อยูใ่นดุลพินิจของครูผูส้อนใน
เร่ืองการปฏิบตัิกิจกรรมอื่นทดแทน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 ๒๓๖ 



๒๓๗ 

 

 
 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมเพือ่สังคม และสาธารณประโยชน์ 

รายวิชากิจกรรมเพือ่สังคม และสาธารณประโยชน์                                                 รหัสวิชา  ก๑๔๙๐๒                                                                                              
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๔                      ภาคเรียนที่  ๑ – ๒                                            เวลา  ๑๐   ช่ัวโมง                                                                                                        
………………………………………………………………………………………………………………  

                 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมที่มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีจิตสาธารณะ 
ในการช่วยเหลือสังคม  โดยเขา้ร่วมกิจกรรม ห้องสวยดว้ยมือเรา ท าความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่
ระดบัชั้นรับผิดชอบ  เพื่อนช่วยเพื่อนเรียนรู้ รอบร้ัวโรงเรียน ร่วมฝึกปฏิบติัจนเกิด ร่วมกิจกรรมพฒันา
ความสะอาดในชุมชน วดั  ถนน  คุณลกัษณะมีจิตอาสาที่ช่วยเหลือสังคมและสาธารณะประโยชน์  

เกณฑ์การผ่าน 
               ๑.  เขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
               ๒.  นกัเรียนฝึกปฏิบตัิกิจกรรมผ่านเกณฑป์ระเมินที่ก  าหนด 

หมายเหตุ 
              หากนกัเรียนไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว เกณฑก์ารปฏิบตัิให้อยูใ่นดุลพินิจของครูผูส้อนในเร่ือง
การปฏิบตัิกิจกรรมอื่นทดแทน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

 ๒๓๗ 



๒๓๘ 

 

 
ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมเพือ่สังคม และสาธารณประโยชน์ 
รายวิชากิจกรรมเพือ่สังคม และสาธารณประโยชน์                                                       รหัสวิชา  ก๑๕๙๐๒                                                                                            
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๕                         ภาคเรียนที่  ๑ – ๒                                               เวลา  ๑๐   ช่ัวโมง                                                                                                       
……………………………………………………………………………………………………………… 

                 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมที่มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีจิตสาธารณะในการ
ช่วยเหลือสังคม  โดยเขา้ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมห้องเรียนสวย อาคารเรียนสะอาด   
กิจกรรมสวนสวยดว้ยมือเรา   กิจกรรมโรงเรียนน่าอยู ่ ร่วมกิจกรรมพฒันาความสะอาดในชุมชน    วดั  
ถนน  ร่วมฝึกปฏิบตัิจนเกิดคุณลกัษณะมีจิตอาสาที่ช่วยเหลือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 

เกณฑ์การผ่าน 
                ๑.  เขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
                ๒.  นกัเรียนฝึกปฏิบตัิกิจกรรมผ่านเกณฑป์ระเมินที่ก  าหนด 

หมายเหตุ 
             หากนกัเรียนไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว เกณฑก์ารปฏิบตัิให้อยูใ่นดุลพินิจของครูผูส้อนในเร่ือง
การปฏิบตัิกิจกรรมอื่นทดแทน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 ๒๓๘ 



๒๓๙ 

 

 
 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมเพือ่สังคม และสาธารณประโยชน์ 

รายวิชากิจกรรมเพือ่สังคม และสาธารณประโยชน์                                                       รหัสวิชา  ก๑๖๙๐๒                                                                                            
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๖                      ภาคเรียนที่  ๑ - ๒                                                   เวลา  ๑๐   ช่ัวโมง                                                                                                  
……………………………………………………………………………………………………………… 

                กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมที่มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีจิตสาธารณะในการ
ช่วยเหลือสังคม  โดยเขา้ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรม  กิจกรรมธนาคารขยะ กิจกรรมร้านคา้
สวสัดิการ กิจกรรมร้ัวโรงเรียนสวย  ร่วมกิจกรรมพฒันาความสะอาดในชุมชน วดั ถนน ร่วมฝึกปฏิบตัิจน
เกิดคุณลกัษณะมีจิตอาสาที่ช่วยเหลือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 

เกณฑ์การผ่าน 
                ๑.  เขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ  ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
                ๒.  นกัเรียนฝึกปฏิบตัิกิจกรรมผ่านเกณฑป์ระเมินที่ก  าหนด 

หมายเหตุ 
             หากนกัเรียนไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว เกณฑก์ารปฏิบตัิให้อยูใ่นดุลพินิจของครูผูส้อนในเร่ือง
การปฏิบตัิกิจกรรมอื่นทดแทน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

 ๒๓๙ 



๒๔๐ 

 

 
 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมเพือ่สังคม และสาธารณประโยชน์ 

รายวิชากิจกรรมเพือ่สังคม และสาธารณประโยชน์                                                     รหัสวิชา  ก๒๑๙๐๒                                                                                              
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑                   ภาคเรียนที่  ๑ - ๒                                                        เวลา  ๑๐   ช่ัวโมง                                                                                                   
……………………………………………………………………………………………………………… 

              กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมที่มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีจิตสาธารณะในการ
ช่วยเหลือสังคม  โดยเขา้ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day    ท าความสะอาดของโรงเรียน กิจกรรม  สวน
สวยดว้ยมือเรา กิจกรรมร้านคา้สวสัดิการ กิจกรรมร้ัวโรงเรียนสวย      ร่วมกิจกรรมพฒันาความสะอาดใน
ชุมชน วดั  ถนน ร่วมฝึกปฏิบตัิจนเกิดคุณลกัษณะมีจิตอาสาที่ช่วยเหลือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 

เกณฑ์การผ่าน 
             ๑.  เขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
             ๒.  นกัเรียนฝึกปฏิบตัิกิจกรรมผ่านเกณฑป์ระเมินที่ก  าหนด 

หมายเหตุ 
               หากนกัเรียนไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว เกณฑก์ารปฏิบตัิให้อยูใ่นดุลพินิจของครูผูส้อนใน
เร่ืองการปฏิบตัิกิจกรรมอื่นทดแทน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

 ๒๔๐ 



๒๔๑ 

 

 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมเพือ่สังคม และสาธารณประโยชน์ 

รายวิชากิจกรรมเพือ่สังคม และสาธารณประโยชน์                                                  รหัสวิชา  ก๒๒๙๐๒                                                                                             
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒                      ภาคเรียนที่  ๑-  ๒                                                  เวลา  ๑๐   ช่ัวโมง                                                                                                    
……………………………………………………………………………………………………………… 

                กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมที่มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีจิตสาธารณะในการ
ช่วยเหลือสังคม  โดยเขา้ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day     ท าความสะอาดของโรงเรียน กิจกรรม  สวน
สวยดว้ยมือเรา กิจกรรมปลูกตน้ไม ้ กิจกรรมร้ัวโรงเรียนสวย  ร่วมกิจกรรมพฒันาความสะอาดในชุมชน 
วดั  ถนน ร่วมฝึกปฏิบตัิจนเกิดคุณลกัษณะมีจิตอาสาที่ช่วยเหลือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 

เกณฑ์การผ่าน 
               ๑.  เขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
              ๒.  นกัเรียนฝึกปฏิบตัิกิจกรรมผ่านเกณฑป์ระเมินที่ก  าหนด 

หมายเหตุ 
               หากนกัเรียนไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว เกณฑก์ารปฏิบตัิให้อยูใ่นดุลพินิจของครูผูส้อนใน
เร่ืองการปฏิบตัิกิจกรรมอื่นทดแทน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 ๒๔๑ 



๒๔๒ 

 

 

 
ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมเพือ่สังคม และสาธารณประโยชน์ 
รายวิชากิจกรรมเพือ่สังคม และสาธารณประโยชน์                                                     รหัสวิชา  ก๒๓๙๐๒                                                                                           
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓                             ภาคเรียนที่  ๑ – ๒                                             เวลา  ๑๐   ช่ัวโมง                                                                                                  
……………………………………………………………………………………………………………… 

              กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมที่มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีจิตสาธารณะในการ
ช่วยเหลือสังคม  โดยเขา้ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ท าความสะอาดของโรงเรียน กิจกรรม  สวนสวย
ดว้ยมือเรา  กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือนกิจกรรมปลูกตน้ไม ้ กิจกรรมร้ัวโรงเรียนสวย      ร่วมกิจกรรมพฒันา
ความสะอาดในชุมชน วดั ถนน ร่วมฝึกปฏิบตัิจนเกิดคุณลกัษณะมีจิตอาสาที่ช่วยเหลือสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

เกณฑ์การผ่าน 
                ๑.  เขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด 
                ๒.  นกัเรียนฝึกปฏิบตัิกิจกรรมผ่านเกณฑป์ระเมินที่ก  าหนด 

หมายเหตุ 
              หากนกัเรียนไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว เกณฑก์ารปฏิบตัิให้อยูใ่นดุลพินิจของครูผูส้อนในเร่ือง
การปฏิบตัิกิจกรรมอื่นทดแทน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

 ๒๔๒ 



๒๔๓ 

 

 

ขอบข่ายกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มุ่งให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพ พฒันาอยา่งรอบดา้น เพื่อความเป็น
มนุษยท์ี่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผูม้ีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินยั ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม  สามารถจดัการตนเองได ้และอยูร่่วมกบัผูอ้ื่น
อยา่งมีความสุข กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน แบ่งเป็น ๓ ลกัษณะดงัน้ี 
              ๑. กิจกรรมแนะแนว   เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้รู้จกัตนเอง     รู้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
สามารถตดัสินใจ   คิดแกปั้ญหา   ก าหนดเป้าหมาย  วางแผนชีวิตทั้งดา้นการเรียน  อาชีพ และบุคลิกภาพ
สามารถปรับตนไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากน้ียงัช่วยให้ครูรู้จกั      และเขา้ใจผูเ้รียนทั้งยงัเป็นกิจกรรมที่
ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่นกัเรียนและผูป้กครองในการมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียน 
              ๒. กิจกรรมนักเรียน     เป็นกิจกรรมที่มุ่งพฒันาความมีระเบียบวินยัความเป็นผูน้ าผูต้ามที่ดี     ความ
รับผิดชอบ การท างานร่วมกนั การรู้จกัแกปั้ญหา         การตดัสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือ
แบ่งปันกนั เอื้ออาทรและสมานฉันท์ โดยจดัให้สอดคลอ้งกบัความสามารถ  ความถนัด และความสนใจของ
ผูเ้รียน ให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัดว้ยตนเองในทุกขั้นตอน    ไดแ้ก่ การศึกษาวิเคราะห์    วางแผน   ปฏิบตัิตามแผน 
ประเมินและปรับปรุงการท างาน    เนน้การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอคลอ้งกบัวุฒิภาวะ
ของผูเ้รียน บริบทของสถานศึกษาและทอ้งถิ่น กิจกรรมนกัเรียนประกอบดว้ย ๒ กิจกรรม คือ 
                     ๑.  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
                     ๒.  กิจกรรมชุมนุม เป็นกิจกรรมตามความถนดัและความสนใจ  (ให้นกัเรียนเลือกตามความ
ถนดัและความสนใจ จะมีต่อเน่ืองหรือไม่ต่อเน่ืองก็ได)้ ซ่ึงลกัษณะของกิจกรรมมลีกัษณะ ดงัน้ี 
                            ๒.๑ เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจดัให้ตามความสมคัรใจของผูเ้รียน โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา 
                          ๒.๒ เป็นกิจกรรมที่พฒันาผูเ้รียน    ตามสาระหลกัของกิจกรรมที่ก  าหนดไวน้อกเหนือ จากการ
เรียนการสอน 
                            ๒.๓ เป็นกิจกรรมที่ผูเ้รียนช่วยกนัคิด ช่วยกนัท าและช่วยกนัแกปั้ญหา 
                            ๒.๔ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 
                            ๒.๕ เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกบัสภาพของสถานศึกษา และเนน้การเรียนรู้โดยให้ผูเ้รียน
สามารถใชค้อมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัอยา่งคุม้ค่าในระดบัประถมศึกษา 
                            ๒.๖ เป็นกิจกรรมที่ให้ที่ให้ผูเ้รียนรู้และเขา้ใจสิทธิและหนา้ที่ของผูบ้ริโภคเขา้ใจกฎหมาย
เฉพาะเร่ืองเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค ตลอดจนการปกป้องรักษาสิทธิ         รู้แนวทางในการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสินคา้และบริการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง คุม้ค่า คุม้ราคา ปลอดภยั เพ่ือน าไปใชใ้นการด าเนินชีวิตอยา่งมี
ความสุข ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

 

 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 ๒๔๓ 



๒๔๔ 

 

 

จุดประสงค์การจัดกิจกรรมนักเรียน 

 ๑. เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์เพ่ิมเติมจากสาระการเรียนรู้เพ่ือให้รู้จกัและเขา้ใจตนเอง มีทกัษะชีวิต   
สามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมปัจจุบนัและเตรียมพร้อมสู่อนาคต 
             ๒. เพื่อพฒันาบุคลิกภาพ ลกัษณะนิสัย ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์เป็นผูน้ าและผูต้ามที่ดี  รู้จกัช่วยเหลือผูอ้ื่นและรู้จกัใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
             ๓.  เพื่อให้มีความจงรักภกัดีต่อสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และเลื่อมใสในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
            ๔. เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์         และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
สร้างสรรค์งาน  ดว้ยความเขา้ใจ รู้คุณค่า เห็นประโยชน์และตระหนกัถึงความส าคญัของการใชง้าน
คอมพิวเตอร์ในการด าเนินงานไดอ้ยา่งเป็นระบบ   และน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และมีคุณธรรมมุ่งมัน่ในการท างาน เพ่ือการพฒันาตนเองและสังคมต่อไป   
            ๕. เพื่อให้มีความฉลาดรอบคอบ ช่างสังเกต    เห็นคุณค่าของการจดัการพฤติกรรมในการบริโภค
สินคา้และบริการ ที่ถูกตอ้งและเป็นธรรมในสังคม  น าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 

ประโยชน์ของกิจกรรมนักเรียน 
                      เมื่อนกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแลว้ จะท าให้ 
                       ๑. ไดค้น้พบความสนใจและความถนดัที่แทจ้ริงของตนเอง ท าให้เกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง 
กลา้แสดงออกในทางที่ถูกที่ควร 
                      ๒. ให้คิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น ท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดด้ว้ยดี 
                      ๓.  รู้จกัใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีความสุข สนุกสนานในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ 
                      ๔. มีเจตคติที่ดีของการอยูร่่วมกนัในสังคม รู้จกัช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั 
กิจกรรมชุมนุม     มี ๒ ชุมนุมหลกั คือ  ชุมนุมภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร  และชุมนุมคุม้ครองผูบ้ริโภค 
ส่งเสริมศกัยภาพทางวิชาการ การส่ือสารดว้ยภาษาต่างประเทศ  และให้ความรู้เร่ืองสิทธิการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค โดยจดักิจกรรมดงัน้ี 
               ๑.   ชุมนุมภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร          ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ –๖ 
              ๒.    ชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค                          ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓                          

๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
                            เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนบ าเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม   ชุมชน   และ
ทอ้งถิ่นตามความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม   ความเสียสละต่อ
สังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพฒันาต่างๆ กิจกรรมสร้างสรรคส์ังคม 
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ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 ๒๔๔ 



๒๔๕ 

 

 

การวัดประเมินผลกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
    กระบวนการวดัประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน        ประเมินตามวตัถุประสงคข์องกิจกรรมตาม
สภาพจริงอยา่งหลากหลาย   และประเมินเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๘๐   และกิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารีตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมอยูค่่ายพกัแรมตามที่โรงเรียนก าหนด ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ จึง
ประเมินผ่านเกณฑ ์หรือไม่ผ่านเกณฑ ์

การวัดและประเมินผล / เกณฑ์การจบหลักสูตร 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

               การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน       ตอ้งอยูบ่นหลกัการพ้ืนฐานสองประการคือ 
การประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียนและเพื่อตดัสินผลการเรียน      ในการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน           
ให้ประสบผลส าเร็จนั้น             ผูเ้รียนจะตอ้งไดรั้บการพฒันาและประเมินตามตวัช้ีวดัเพ่ือให้บรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ สะทอ้นสมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนซ่ึงเป็นเป้าหมาย
หลกัใน     การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดบัไม่ว่าจะเป็นระดบัชั้นเรียน    ระดบัสถานศึกษา  
ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา   และระดบัชาติ      การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนโดยใชผ้ลการประเมินเป็นขอ้มูล   และสารสนเทศที่แสดงพฒันาการ ความกา้วหนา้ และ
ความส าเร็จทางการเรียนของผูเ้รียน  ตลอดจนขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิด   การ
พฒันาและเรียนรู้อยา่งเต็มตามศกัยภาพ 
              การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น ๔ ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัชั้นเรียน ระดบัสถานศึกษา 
ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดบัชาติ  มีรายละเอียด ดงัน้ี 
             ๑.  การประเมินระดบัชั้นเรียน      เป็นการวดัและประเมินผลที่อยูใ่นกระบวนการจดัการเรียนรู้  
ผูส้อนด าเนินการเป็นปกติและสม ่าเสมอ ในการจดัการเรียนการสอน          ใชเ้ทคนิคการประเมินอยา่ง
หลากหลาย เช่น การซกัถาม การสังเกต  การตรวจการบา้น การประเมินโครงงาน การประเมินช้ินงาน/ 
ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน การใชแ้บบทดสอบ  ฯลฯ    โดยผูส้อนเป็นผูป้ระเมินเองหรือเปิดโอกาส  ให้
ผูเ้รียนประเมินตนเอง  เพื่อนประเมินเพื่อน ผูป้กครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่านตวัช้ีวดัให้มี     การ
สอนซ่อมเสริม  
                 การประเมินระดบัชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผูเ้รียนมีพฒันาการความกา้วหนา้ในการเรียนรู้  
อนัเป็นผลมาจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่    และมากนอ้ยเพียงใด มีส่ิงที่จะตอ้งไดรั้บการ
พฒันาปรับปรุงและส่งเสริมในดา้นใด      นอกจากน้ียงัเป็นขอ้มูลให้ผูส้อนใชป้รับปรุงการเรียนการสอน
ของตนดว้ย ทั้งน้ีโดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 
                 ๒.  การประเมินระดบัสถานศึกษา         เป็นการประเมินที่สถานศึกษาด าเนินการเพื่อตดัสินผล  
การเรียนของผูเ้รียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน       นอกจากน้ีเพ่ือให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัการจดัการศึกษาของ 
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ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

 ๒๔๕ 



๒๔๖ 

 

 

 

สถานศึกษา  ว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามเป้าหมายหรือไม่  ผูเ้รียนมีจุดพฒันาในดา้นใด รวมทั้ง
สามารถน าผล    การเรียนของผูเ้รียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกบัเกณฑร์ะดบัชาติ       ผลการประเมิน
ระดบัสถานศึกษาจะเป็นขอ้มลูและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย   หลกัสูตร โครงการ หรือวิธี      
การจดัการเรียนการสอน       ตลอดจนเพือ่การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม    
แนวทางการประกนัคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจดัการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        ผูป้กครองและชุมชน   
             ๓.  การประเมินระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา      เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดบัเขตพ้ืนที่              
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล
พ้ืนฐานในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา      ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถ
ด าเนินการ     โดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนดว้ยขอ้สอบมาตรฐานที่จดัท าและด าเนินการ      
โดยเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือดว้ยความร่วมมือกบัหน่วยงานตน้สังกดั           ในการด าเนินการจดัสอบ   
นอกจากน้ียงัไดจ้ากการตรวจสอบ        ทบทวนขอ้มูลจากการประเมินระดบัสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
              ๔.  การประเมินระดบัชาติ      เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดบัชาติตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   สถานศึกษาตอ้งจดัให้ผูเ้รียนทุกคนที่เรียนในชั้น
ประถมศึกษาปีที่  ๓  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  และชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๓  เขา้รับการประเมิน ผลจากการ
ประเมินใชเ้ป็นขอ้มูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดบัต่าง ๆ   เพื่อน าไปใชใ้นการวางแผน
ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา  ตลอดจนเป็นขอ้มูลสนบัสนุน  การตดัสินใจในระดบั นโยบายของ
ประเทศ 
               ขอ้มูลการประเมินในระดบัต่าง ๆ ขา้งตน้     เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบ
ทบทวนพฒันาคุณภาพผูเ้รียน       ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะตอ้งจดัระบบดูแล
ช่วยเหลือ ปรับปรุงแกไ้ข    ส่งเสริมสนบัสนุนเพ่ือให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาเต็มตามศกัยภาพบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างระหว่างบุคคลที่จ าแนกตามสภาพปัญหาและความตอ้งการ  ไดแ้ก่ กลุม่ผูเ้รียนทัว่ไป กลุ่มผูเ้รียนที่มี
ความสามารถพิเศษ  กลุ่มผูเ้รียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า      กลุ่มผูเ้รียนที่มีปัญหาดา้นวินยัและ
พฤติกรรม  กลุ่มผูเ้รียนที่ปฏิเสธโรงเรียน   กลุ่มผูเ้รียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทาง
ร่างกายและสติปัญญา   เป็นตน้      ขอ้มูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการด าเนินการ
ช่วยเหลือผูเ้รียนไดท้นัท่วงที ปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันา   และประสบความส าเร็จในการเรียน 
          สถานศึกษาในฐานะผูรั้บผิดชอบจดัการศึกษา  จะตอ้งจดัท าระเบียบว่าดว้ยการวดัและประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษาให้สอดคลอ้ง        และเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบตัิที่เป็นขอ้ก าหนดของ
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   เพื่อให้บุคลากรที่เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายถือปฏิบตั ิ
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
๑. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 
             ๑.๑ การตัดสินผลการเรียน 
                  ในการตดัสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนนั้น ผูส้อนตอ้งค านึงถึงการพฒันาผูเ้รียนแต่ละคนเป็นหลกั และ
ตอ้งเก็บขอ้มลูของผูเ้รียนทุกดา้นอยา่งสม ่าเสมอ   และต่อเน่ืองในแต่ละภาคเรียน    รวมทั้งสอนซ่อมเสริม
ผูเ้รียนให้พฒันาจนเต็มตามศกัยภาพ    
              ระดับประถมศึกษา 
                   (๑) ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
                  (๒) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกตวัช้ีวดั และผ่านตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด 
                  (๓) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
                  (๔) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑท์ี่ 
              สถานศึกษาก าหนด ในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน  
              ระดับมัธยมศึกษา 
                    (๑) ตดัสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 
๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ 
                    (๒) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกตวัช้ีวดั และผ่านตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด 
                    (๓) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
                     (๔) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด 
ในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
                   การพิจารณาเลื่อนชั้นทั้งระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา     ถา้ผูเ้รียนมีขอ้บกพร่องเพียง
เล็กนอ้ย    และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถพฒันาและสอนซ่อมเสริมได ้      ให้อยูใ่นดุลพินิจของ
สถานศึกษาที่จะผ่อนผนัให้เลื่อนชั้นได ้แต่หากผูเ้รียนไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมาก และมีแนวโนม้ว่าจะเป็น
ปัญหาต่อการเรียนในระดบัชั้นที่สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ ้าชั้นได ้  ทั้งน้ี
ให้ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผูเ้รียนเป็นส าคญั 
                  ๑.๒  การให้ระดับผลการเรียน 
                          ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา  ในการตดัสินเพื่อให้ระดบัผลการเรียนรายวิชาให้ใช้
ตวัเลขแสดงระดบัผลการเรียนเป็น ๘ ระดบั โดยใชช่้วงคะแนนดงัน้ี 
                          ระดบัผลการเรียน ๔ หมายถึง    ดีมาก  (๘๐-๑๐๐  คะแนน) 
                          ระดบัผลการเรียน ๓.๕  หมายถึง    ดี  (๗๕-๗๙  คะแนน 
                          ระดบัผลการเรียน ๓  หมายถึง    ดี  (๗๐-๗๔  คะแนน) 
                          ระดบัผลการเรียน ๒.๕  หมายถึง    พอใช้  (๖๕-๖๙  คะแนน) 
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             ระดบัผลการเรียน ๒      หมายถึง    พอใช้  (๖๐-๖๔  คะแนน) 
             ระดบัผลการเรียน ๑.๕  หมายถึง    พอใช้  (๕๕-๕๙  คะแนน) 
             ระดบัผลการเรียน ๑  หมายถึง    ผ่าน  (๕๐-๕๔  คะแนน) 
             ระดบัผลการเรียน ๐  หมายถึง    ต ่ากว่าเกณฑ ์ (๐-๔๙  คะแนน) 
             และไดก้ าหนดสัดส่วนคะแนนการวดัประเมินผล      ดงัน้ี            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สัดส่วนคะแนนวดัผลระหว่างเรียน   ๖๐   และคะแนนวดัผลปลายภาค
เรียน  ๔๐     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม   และกลุม่สาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สัดส่วนคะแนนวดัผล ระหว่างเรียน ๗๐ และคะแนนวดัผลปลายภาคเรียน ๓๐    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา   กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   และกลุม่
สาระการเรียนรู้ศิลปะ สัดส่วนคะแนนวดัผลระหว่างเรียน ๘๐  และวดัผลปลายภาคเรียน ๒๐  
             การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคน์ั้น ให้ระดบัผลการ
ประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน      กรณีที่ผ่านให้ระดบัผลการเรียนเป็นดีเย่ียม     ดีและผ่าน โรงเรียนก าหนด
ความหมายของผลการประเมินคณุภาพดีเย่ียม ดีและผ่านดงัน้ี 
        ๑.  การประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
             ดีเยี่ยม     หมายถึง       สามารถจบัใจความส าคญัไดค้รบถว้น     เขียนวิพากษวิ์จารณ์       เขียนสร้างสรรค์  
แสดงความคิดเห็นประกอบอยา่งมีเหตุผลไดถู้กตอ้งและสมบูรณ์ ใชภ้าษาสุภาพและเรียบเรียงไดส้ละสลวย 
             ดี   หมายถึง     สามารถจบัใจความส าคญัได ้  เขียน วิพากษวิ์จารณ์และเขียนสร้างสรรค ์       ได้
โดยใชภ้าษาสุภาพ 
             ผ่าน  หมายถึง  สามารถจบัใจความส าคญัและเขียนวิพากษวิ์จารณ์ไดบ้า้ง 
        ๒. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
             ดีเยี่ยม  หมายถึง     ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะในการปฏิบตัิจนเป็นนิสัย             และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคม 
             ดี  หมายถึง     ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะในการปฏิบตัิตามกฎเกณฑเ์พื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 
            ผ่าน  หมายถึง      ผูเ้รียนรับรู้และปฏิบตัิตามกฎเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่สถานศึกษาก าหนด 
๑.๓  การเลื่อนช้ัน 
             โรงเรียนก าหนดเกณฑก์ารเลื่อนชั้น โดยพิจารณาให้สอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารตดัสินผลการเรียน 
ตลอดจนก าหนดเกณฑเ์ก่ียวกบัการผ่านตวัช้ีวดั ดงัน้ี  
                            ๑)  ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษาไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด  
                            ๒)  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกตวัช้ีวดัและผ่านตามเกณฑท์ี่โรงเรียนก าหนด 
                            ๓)  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
                            ๔)  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑท์ี่โรงเรียนก าหนด
ในการอ่าน  คิด วิเคราะห์และเขียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
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               การก าหนดเกณฑก์ารผ่านรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม  โรงเรียนก าหนดจ านวนตวัช้ีวดั    ซ่ึงตอ้ง
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๖๐ ของแต่ละรายวิชา 
               การพิจารณาเลื่อนชั้น ถา้ผูเ้รียนมีขอ้บกพร่องบางตวัช้ีวดั   ซ่ึงโรงเรียนพิจารณาเห็นว่าสามารถ
พฒันาและสอนซ่อมเสริมได ้ก็ให้อยูใ่นดุลพินิจของโรงเรียนที่จะผ่อนผนัให้เลื่อนชั้นได ้ 
              ในกรณีที่ผูเ้รียนมีสติปัญญา   และความสามารถดีเลิศ     สามารถเรียนรู้ไดเ้ร็วเป็นพิเศษโรงเรียน
ให้โอกาสผูเ้รียนเลื่อนชั้นระหว่างปีการศึกษา    โดยโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบดว้ย
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวิชาการและผูแ้ทนของเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน ๑ คน  เมื่อผูเ้รียนมี
คุณสมบติัครบถว้นตามเง่ือนไขทั้ง  ๓  ประการ ต่อไปน้ี  
                         ๑.  มีผลการเรียนปีการศึกษาที่ผ่านมา  และมีผลการเรียนระหว่างปีอยูใ่นเกณฑดี์เย่ียม 
                         ๒. มีวุฒิภาวะเหมาะสมที่จะเรียนในชั้นที่สูงขึ้น 
                         ๓.  ผ่านการประเมินผลความรู้ความสามารถตามตวัช้ีวดัรายปีทั้งหมด  ในภาคเรียนที่ ๒ ปี
ปัจจุบนัและภาคเรียนที่ ๑ ของปีการศึกษาถดัไป  
                         การอนุมติัให้เลื่อนไปเรียนชั้นสูงได ้ ๑  ระดบัชั้นน้ี    ตอ้งไดรั้บการยินยอมจากนกัเรียน
และผูป้กครองและจะต าเนินการให้เสร็จส้ินภายในวนัที่  ๑  กนัยายนของปีการศึกษานั้น  
                        ส าหรับในกรณีที่พบว่า มีผูเ้รียนกลุ่มพิเศษประเภทต่างๆ ที่มีปัญหาในการเรียนรู้ โรงเรียน
จะด าเนินงานร่วมกบัส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา / ศูนยก์ารศึกษาพิเศษจงัหวดั / ศูนยก์ารศึกษาพิเศษเขต
การศึกษาหาแนวทางการแกไ้ขและพฒันาต่อไป  
                ๑.๔  การเรียนซ ้าช้ัน  
                       หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  ก าหนดว่า หากผูเ้รียนไม่ผ่าน
รายวิชาจ านวนมากและมีแนวโนม้ว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดบัชั้นที่สูงขึ้น          โรงเรียนจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ ้าชั้นได ้   ทั้งน้ีจะค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผูเ้รียนเป็น
ส าคญั ผูเ้รียนที่ไม่มีคุณสมบติัตามเกณฑก์ารอนุมติัเลื่อนชั้นเรียน โรงเรียนจะตอ้งจดัให้เรียนซ ้าชั้น  
                  ในกรณีที่ผูเ้รียนขาดคุณสมบติัขอ้ใดขอ้หน่ึง โรงเรียนจะใชดุ้ลพินิจให้เลื่อนชั้นได ้    หาก
พิจารณาเห็นว่า  
                   ๑)  ผูเ้รียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ อนัเน่ืองจากสาเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัย      แต่มี
คุณสมบตัิตามขอ้อื่น ๆ ครบถว้น 
                   ๒)  ผูเ้รียนผ่านมาตรฐานและตวัช้ีวดัไม่ถึงเกณฑ ์ตามที่โรงเรียนก าหนดในแต่ละรายวิชา และ
เห็นว่าสามารถสอนซ่อมเสริมไดใ้นปีการศึกษาถดัไปและมีคุณสมบตัิขอ้อื่นๆ ครบถว้น 
                   ๓)  ผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓     มีผลการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและ
คณิตศาสตร์อยูใ่นเกณฑพ์อใชแ้ละผูเ้รียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖       มีผลการประเมินกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย   คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์    สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมอยูใ่นเกณฑผ่์าน    ชั้น
มธัยมศึกษาปีที่  ๑-๓   มีผลการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคม
ศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ภาษาองักฤษ อยูใ่นเกณฑผ่์าน 
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๒๕๐ 

 

                  
 
                ๑.๕   การสอนซ่อมเสริม 
                          การสอนซ่อมเสริม  เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการจดัการเรียนรู้  และเป็นการให้โอกาส
แกผู่เ้รียนไดม้ีเวลาเรียนรู้ส่ิงต่างๆ เพ่ิมขึ้น จนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดัที่ก  าหนดไวก้าร
สอนซ่อมเสริม        เป็นการสอนกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ปกติเพื่อ
แกไ้ขขอ้บกพร่องที่พบในผูเ้รียน          โดยจดักระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและผูเ้รียน  
                         การสอนซ่อมเสริมจะด าเนินการในกรณีดงัต่อไปน้ี  
                           ๑)  ผูเ้รียนมีความรู้/ทกัษะพ้ืนฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น   ควรจดัการ
สอนซ่อมเสริม  ปรับความรู้/ทกัษะพ้ืนฐาน  
                           ๒)  การประเมินระหว่างเรียน     ผูเ้รียนไม่สามารถแสดงความรู้ ทกัษะกระบวนการหรือ
เจตคติ/คุณลกัษณะ ที่ก  าหนดไวต้ามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
                           ๓)  ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑแ์ละ/หรือต ่ากว่าเกณฑก์ารประเมิน      ตอ้งจดัการสอนซ่อม
เสริมก่อนจะให้ผูเ้รียนสอบแกต้วั  
                           ๔)  ผูเ้รียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน สามารถจดัสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อน  ทั้งน้ีให้อยูใ่น
ดุลยพินิจของครูผูส้อน  
                  การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จะตอ้งพิจารณาทั้งเวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม   การปฏิบตัิ
กิจกรรมและผลงานของผูเ้รียนตามเกณฑท์ี่โรงเรียน ก าหนด   และให้ผลการประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน 
                  การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน    และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคน์ั้น ให้ระดบัผล
การประเมินเป็น ดีเย่ียม  ดี  และผ่าน 
                   การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน         จะตอ้งพิจารณาทั้งเวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม การปฏิบติั
กิจกรรมและผลงานของผูเ้รียน ตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด และให้ผลการเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน 
และไม่ผ่าน              
            ๑.๖  การรายงานผลการเรียน 
                   การรายงานผลการเรียนเป็นการส่ือสารให้ผูป้กครองและผูเ้รียนทราบความกา้วหนา้  ในการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน   ซ่ึงสถานศึกษาตอ้งสรุปผลการประเมินและจดัท าเอกสารรายงานให้ผูป้กครองทราบเป็น
ระยะ ๆ หรืออยา่งนอ้ยภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 
                  การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดบัคุณภาพ    การปฏิบตัิของผูเ้รียนที่สะทอ้น
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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 ๒.  เกณฑ์การจบการศึกษา 
            หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     ก าหนดเกณฑก์ลางส าหรับการจบการศึกษาเป็น ๓
ระดบั คือ ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
            ๒.๑   เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
               (๑)  ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติมตามโครงสร้างเวลาเรียน ที่
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  
               (๒) ผูเ้รียนตอ้งมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผ่านเกณฑก์ารประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
               (๓) ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน   คดิวิเคราะห์   และเขียน    ในระดบัผ่านเกณฑ ์ การประเมิน
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
               (๔) ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์   ในระดบัผ่านเกณฑก์ารประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
                (๕) ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน      และมีผลการประเมินผ่านเกณฑก์ารประเมนิตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
                ๒.๒  เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
                       (๑)  ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไม่เกิน ๘๑ หน่วยกิต        โดยเป็นรายวิชา
พ้ืนฐาน ๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามที่สถานศึกษาก าหนด  
                        (๒)  ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกว่า  ๗๗  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชา
พ้ืนฐาน ๖๖ หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่นอ้ยกว่า ๑๑ หน่วยกิต 
                        (๓)  ผูเ้รียนมีผลการประเมิน   การอ่าน    คิดวิเคราะห์และเขียน      ในระดบัผ่าน เกณฑก์าร
ประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด                    
                        (๔)  ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์    ในระดบัผ่านเกณฑก์ารประเมิน
ตาม ที่สถานศึกษาก าหนด 
                        (๕)  ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑก์ารประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
 เอกสารหลักฐานการศึกษา 
                     เอกสารหลกัฐานการศึกษา  เป็นเอกสารส าคญัที่บนัทึกผลการเรียน    ขอ้มูลและสารสนเทศ   
ที่เก่ียวขอ้งกบัพฒันาการของผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดงัน้ี  
                       ๑.   เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
                             ๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)   เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการ
เรียนของผูเ้รียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  ผลการประเมินคุณลกัษณะอนั
พึงประสงคข์องสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน       สถานศึกษาจะตอ้งบนัทึกขอ้มลู
และออกเอกสารน้ีให้ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เมื่อผูเ้รียนจบการศึกษาระดบัประถมศึกษา  (ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๖)  จบการศึกษาภาคบงัคบั(ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  ๓) หรือเมื่อลาออกจากสถานศึกษาในทุกกรณี  
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                         ๑.๒  ประกาศนียบัตร (ปพ.๒)   เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพ่ือรับรองศกัด์ิและสิทธ์ิ
ของผูจ้บ  การศึกษา ที่สถานศึกษาให้ไวแ้ก่ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั    และผูจ้บการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
หลกัสูตร   แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                         ๑.๓  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เป็นเอกสารอนุมตัิการจบหลกัสูตรโดยบนัทึก
รายช่ือและ ขอ้มูลของผูจ้บการศึกษาระดบัประถมศึกษา   (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖)  ผูจ้บการศึกษาภาค
บงัคบั   (ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๓)  

๒.  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด  
                      เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจดัท าขึ้นเพ่ือบนัทึกพฒันาการ ผลการเรียนรู้ และขอ้มูลส าคญั 
เก่ียวกบั ผูเ้รียน เช่น   แบบรายงานประจ าตวันกัเรียน  แบบบนัทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา ระเบียน
สะสม  ใบรับรองผลการเรียน   และ เอกสารอื่น ๆ ตามวตัถุประสงคข์องการน าเอกสารไปใช้  ไดแ้ก่   
                    ๒.๑ แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา (แบบ ๑) 
                            เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจดัท าขึ้นเพ่ือบนัทึกพฒันาการผลการเรียนรู้ ส าหรับพิจารณา    
ตดัสินผลการเรียนแต่ละรายวิชาพ้ืนฐาน/เพ่ิมเติม เป็นรายห้องเรียน 
                    ๒.๒ แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (แบบ๒)  

                                 เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจดัท าขึ้นเพ่ือบนัทึกการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน   
และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนเป็นรายห้องเรียน 
                     ๒.๓ แบบบันทึกผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แบบ๓)  

                             เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจดัท าขึ้นเพ่ือบนัทึกสรุปผลกิจกรรมแนะแนว  ลูกเสือ-เนตร
นารี ชมรมและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นรายห้องเรียน  
                     ๒.๔  แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน (แบบ๕) 
                              เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจดัท าขึ้นเพ่ือบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัผลการเรียน พฒันาการใน
ดา้นต่างๆและขอ้มูลอื่นๆของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ทั้งที่สถานศึกษาและที่บา้น  เพ่ือใชส้ าหรับส่ือสาร
ระหว่างสถานศึกษากบัผูป้กครองของผูเ้รียนให้ทราบ และเกิดความเขา้ใจในตวัผูเ้รียนร่วมกนั   
                     ๒.๕ระเบียนสะสม (แบบ ๖) 
                              เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจดัท าขึ้นเพ่ือบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัพฒันาการของผูเ้รียนใน
ดา้นต่างๆ เป็นรายบุคคล โดยจะบนัทึกขอ้มูลของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง ตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษาตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๒ปี 
                     ๒.๖ใบรับรองผลการเรียน   
                              เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจดัท าขึ้นเพ่ือใชเ้ป็นเอกสารส าหรับรับรองสถานภาพทางการ
เรียนของผูเ้รียนเป็นการชั่วคราว ตามที่ผูเ้รียนร้องขอ ทั้งกรณีที่ผูเ้รียนก าลงัศึกษาอยูใ่นสถานศึกษาและเมื่อ
จบการศึกษาไปแลว้ แต่ก าลงัรอรับหลกัฐานการศึกษา   

 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

 ๒๕๒ 



๒๕๓ 

 

 

การเทียบโอนผลการเรียน 

 สถานศึกษาเทียบโอนผลการเรียนของผูเ้รียนในกรณีต่าง ๆไดแ้ก่ การยา้ยสถานศึกษา        การ
เปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การยา้ยหลกัสูตร   การออกกลางคนัและขอกลบัเขา้รับการศึกษาตอ่ การศึกษาจาก
ต่างประเทศและขอเขา้ศึกษาต่อในประเทศ นอกจากน้ี ยงัเทียบโอนความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์จากแหล่ง
การเรียนรู้อื่น ๆ เช่น สถานประกอบการ      สถาบนัศาสนา สถาบนัการฝึกอบรมอาชีพ การจดัการศึกษา
โดยครอบครัว 
            การเทียบโอนผลการเรียนจะด าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก  หรือตน้ภาคเรียนแรก                
ที่สถานศึกษารับผูข้อเทียบโอนเป็นผูเ้รียน  ทั้งน้ี   ผูเ้รียนที่ไดรั้บการเทียบโอนผลการเรียนตอ้งศึกษา
ต่อเน่ืองในสถานศึกษาที่รับเทียบโอนอยา่งนอ้ย ๑ ภาคเรียน               โดยสถานศึกษาที่รับผูเ้รียนจาก 
การเทียบโอน ก าหนดรายวิชา/จ านวนหน่วยกิต ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 

การพิจารณาการเทียบโอน  ด าเนินการได ้ ดงัน้ี 
              ๑.  พิจารณาจากหลกัฐานการศึกษา และเอกสารอื่น ๆ ที่ให้ขอ้มูลแสดงความรู้ ความสามารถของ
ผูเ้รียน 
              ๒.  พิจารณาจากความรู้   ความสามารถของผูเ้รียน      โดยการทดสอบดว้ยวิธีการต่าง ๆ ทั้ง  ภาค
ความรู้และภาคปฏิบตัิ   
             ๓.  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบตัิในสภาพจริง   
                   การเทียบโอนผลการเรียนเป็นไปตาม ประกาศ หรือ แนวปฏิบตัิ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

           หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ย เป็นหลกัสูตรที่ก  าหนดมาตรฐานการ
เรียนรู้ในการพฒันาผูเ้รียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีที่  ๓  โดยก าหนดโครงสร้างสาระ
การเรียนรู้        จ านวนเวลาเรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ที่แสดงถึงคุณภาพของผูเ้รียน     เมื่อเรียนจบชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ ๓ ซ่ึงเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียน 
                          ในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนไดยึ้ดโครงสร้างหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ เป็นแนวในการจดัท า  โดยค านึงถึงสภาพปัญหาความพร้อม   เอกลกัษณ์  
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  และคณุลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน   ทั้งน้ีโรงเรียน  ไดจ้ดัท ารายวิชาในแต่ละกลุม่
ครบถว้นตามมาตรฐานที่ก  าหนด 
                โรงเรียนจดัสาระการเรียนรู้ครบทั้ง ๘  กลุ่ม  ในทุกระดบัชั้นของโรงเรียน   ให้เหมาะสมกบั
ธรรมชาติการเรียนรู้และระดบัพฒันาการของผูเ้รียนโดยจดัเป็นหลกัสูตรรายปีในระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๑ – ๖  เพราะการศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ถือเป็นช่วงแรกของการศึกษาภาค
บงัคบั       และจดัเวลาเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้เป็นรายภาคเรียน โดยจดัเวลาเรียน ๑  ปี  มี  ๒  ภาคเรียน  
รวม  ๓  ปี  เป็น  ๖  ภาคเรียน          หลกัสูตรโรงเรียนเป็นหลกัสูตรที่มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนพฒันาคุณภาพชีวิต  

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

 ๒๕๓ 



๒๕๔ 

 

 

    
กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม    ทกัษะพ้ืนฐานดา้นการอ่าน   การเขียน   การคิดค านวณ   การคิดวิเคราะห์  การ
ติดต่อส่ือสาร  การใชท้กัษะทางดา้นเทคโนโลยีแห่งยคุดิจิทลั   และพ้ืนฐานความเป็นมนุษย ์เนน้การบูรณาการ
อยา่งสมดุลในดา้นร่างกาย    สติปัญญา   อารมณ์   สังคมและวฒันธรรม 
                   ในการน าหลกัสูตรไปใช้ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย           โรงเรียนไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิกิจกรรม
ต่าง ๆ  ที่สนบัสนุนการใช้หลกัสูตรให้มีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 

 ด้านการบริหารทัว่ไป   ด าเนินการในเร่ืองต่อไปน้ี 
                  ๑.  การประชุมกรรมการสถานศึกษาและผูป้กครองเพื่อให้ขอ้เสนอแนะ         การพฒันา
หลกัสูตรและประสานการด าเนินงาน 
                 ๒.  การพฒันาบุคลากร  ให้มีความรู้ความสามารถในเร่ืองหลกัสูตร          การใชแ้ละการพฒันา
หลกัสูตร  ตลอดจนสนบัสนุนให้ครูพฒันาตวัเองอยา่งต่อเน่ือง 
                 ๓.  การปรับปรุงพฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้หลากหลายและทนัสมยั  ดว้ยการ จดัหาส่ือ
ประเภทเทคโนโลยีให้มากขึ้น  เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน อินเตอร์เน็ต  ห้องปฏิบตัิการดา้นภาษา(ห้องซาวน์
แล็ป)  ห้องสมุดมีชีวิต  และห้องปัญญาประดิษฐ์   เป็นตน้   รวมทั้งสนบัสนุนให้ใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ่นเป็น
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน     อนัจะช่วยให้ผูเ้รียน มีฐานความรู้ที่กวา้งขึ้น 
                ๔.  การปรับปรุงพฒันาดา้นอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้        โดยเฉพาะห้องที่
จดัเป็นแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ   และพ้ืนที่ภายในโรงเรียนที่สามารถปรับสภาพเป็นแหล่งเรียนรู้ได ้          การก ากบั 
ติดตามให้ใช้ให้คุม้ค่าและใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
                ๕.  การด าเนินงานตามโครงการประจ าปีของโรงเรียน       ซ่ึงในแต่ละปีจะมีโครงการหลกั
เก่ียวกบัการสร้างความปลอดภยัจากอุบตัิเหตุ  จากสารเสพติดให้โทษและส่ิงมอมเมา   การบ ารุงรักษา
พฒันาสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน  และการสร้างความเช่ือมัน่  ศรัทธา ให้เกิดกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
                ๖.  การบริหารงบประมาณเก่ียวกบัการด าเนินการใชห้ลกัสูตรของโรงเรียน      รวมทั้งระดม
งบประมาณและทรัพยากรจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  ในการพฒันาหลกัสูตร 
                ๗.  การตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบตัิงาน    ดว้ยการส่งเสริมให้ผูส้อนประเมินตนเอง  
ประเมินผลงานเป็นรายกลุ่มสาระ เป็นรายสายชั้น  และประเมินภาพรวมของโรงเรียน   เพื่อจดัท ารายงาน
ต่อสถานศึกษาต่อผูป้กครอง และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
 

ด้านการบริหารงานวิชาการ   ด าเนินการในเร่ืองต่อไปน้ี 
                ๑.  การจดักลุ่มผูเ้รียนและจดัห้องเรียน  เป็นการจดัผูเ้รียนเขา้ชั้นเรียน     โดยยึดหลกัการจดัตาม
นโยบายที่ตกลงร่วมกนั 
                ๒.  การจดัตารางสอน โดยให้ผูส้อนแต่ละชั้นปี ร่วมด าเนินการ อาศยัสัดส่วนเวลาของ แต่ละ
กลุ่มสาระเป็นตวัก าหนด  โดยค านึงถึงเร่ืองต่อไปน้ี 
                   - หลักการเรียนรู้  การเรียนรู้กลุ่มสาระต่าง ๆ ที่มีความยากง่ายและความน่าสนใจแตกต่างกนัไป 

  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

 ๒๕๔ 



๒๕๕ 

 

 
                   
                   -  จิตวิทยาการเรียนรู้  การจดัช่วงเวลาของการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดท้ ากิจกรรมตอ้งให้สอดคลอ้งกบั
ช่วงความสนใจของผูเ้รียนดว้ย 
                    -  เทคนิคการจัดการเรียนรู้    เน่ืองจากเทคนิคการจดัการเรียนรู้แต่ละวิธีใชเ้วลาแตกต่างกนั  
ดงันั้นการจดัช่วงเวลาการเรียนรู้ตอ้งให้เหมาะสมกบัเทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงจะตอ้งให้สอดคลอ้งกบั
ธรรมชาติของ กลุ่มสาระการเรียนรู้ดว้ย 
                ๓.  การจดัครูเขา้สอน  ให้ตรงตามความสนใจ  ความรู้     ความสามารถและส่งเสริมให้พฒันา
กระบวนการจดัการเรียนรู้อยู่เสมอ 
                ๔.  การจดักิจกรรมส่งเสริมการสอน  ครูผูส้อนทุกคนเสนอกิจกรรมที่จะด าเนินการเป็นรายปี ทุกปี
การศึกษา  เป็นกิจกรรมที่เสริมดา้นวิชาการ  ดา้นคุณธรรมจริยธรรม       ขนบธรรมเนียมประเพณี  
ตลอดจนการอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมไทย 
                ๕.  การพฒันาส่ือสารการเรียนการสอน  ส่งเสริมให้ครูทุกคนร่วมกนัจดัท า จดัหา พฒันาส่ือและ
ใชส่ื้อประกอบการจดัการเรียนรู้  ดว้ยการให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการทั้งหมดดว้ย 
                 ๖.  เครือข่ายวิชาการภายในโรงเรียน  เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในกลุ่มสาระ         ต่าง
กลุ่มสาระและระหว่างสายชั้น 
                  ๗.  งานห้องสมุดโรงเรียน  ดว้ยการจดัหาหนงัสือเพ่ิมเติมให้เพียงพอและตรงตามความตอ้งการ
ใชข้องผูใ้ชบ้ริการทุกกลุ่ม ทั้งน้ีเพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนรักการอ่าน การคน้ควา้ สร้างเสริมนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
ดว้ยการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การพูด  การแสดงออกอยา่งต่อเน่ืองทั้งในและนอกห้องสมดุ 
                 ๘.  การเสริมแรง เพื่อส่งเสริม  เสริมสร้างและพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์ด้ 
                 ๙.  การนิเทศภายในเพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารและครูจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  
แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
                โรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ย ไดก้  าหนดแนวทางในการจดัการเรียนรู้ เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  ปลูกฝังเสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์    พฒันาทกัษะต่างๆ   อนัเป็นสมรรถนะส าคญัที่ตอ้งการให้เกิดแก่ผูเ้รียน  
 ๑.  หลักการจัดการเรียนรู้ 
                   การจดัการเรียนรู้    เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้สมรรถนะ      และ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามที่ก  าหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยยึดหลกัว่า 
 ผูเ้รียนมีความส าคญัที่สุด เช่ือว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้        และพฒันาตนเองได ้ยึดประโยชน์ที่เกิดกบั
ผูเ้รียน กระบวนการจดัการเรียนรู้ตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียน         สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ 
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพฒันาการทางสมอง เนน้ให้ความส าคญัทั้งความรู้และคุณธรรม 
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๒.  กระบวนการเรียนรู้ 
              การจดัการเรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูเ้รียนจะตอ้งอาศยักระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็น
เคร่ืองมือที่จะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลกัสูตร       กระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับผูเ้รียน อาทิ 
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ “สะเต็มศึกษา”       กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา                   กระบวนการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  กระบวนการปฏิบตัิ ลงมือท าจริง  กระบวนการจดัการ     กระบวนการวิจยั กระบวนการ
เรียนรู้ การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพฒันาลกัษณะนิสัย  
                 กระบวนการเหล่าน้ี   เป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้       ที่ผูเ้รียนควรไดรั้บการฝึกฝนพฒันา  
เพราะ จะสามารถช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้      บรรลุเป้าหมายของหลกัสูตร     ดงันั้น      ผูส้อนจึง
จ าเป็นตอ้งศึกษาท าความเขา้ใจในกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้สามารถเลือกใชใ้นการจดักระบวนการ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
๓.  การออกแบบการจัดการเรียนรู้  
             ผูส้อนตอ้งศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาให้เขา้ใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้     ตวัช้ีวดัสมรรถนะส าคญั
ของผูเ้รียนคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์แลว้จึงพิจารณาออกแบบการจดัการเรียนรู้ โดยเลือกใชวิ้ธีสอนและ
เทคนิคการสอน  แหล่งเรียนรู้ การวดัและประเมินผล เพื่อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาเต็มตามศกัยภาพและบรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ซ่ึงเป็นเป้าหมายที่ก  าหนด  
๔. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ “สะเต็มศึกษา” 
                    สะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นแนวทางการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ที่มุ่งให้ผูเ้รียนน าความรู้ไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตจริง โดยจะพฒันา 
กระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ผ่านประสบการณ์
ใน กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) หรือกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็น ฐาน (Problem-Based Learning) ที่ช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทกัษะและสมรรถนะที่สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการที่ เปลี่ยนแปลงไปตามสังคมปัจจุบนัและความกา้วหนา้ในศตวรรษที่ ๒๑ สะเต็มศึกษายงัช่วย
ให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะดา้น ความรู้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยี ฉะนั้น การฝึกประสบการณ์ให้กบั
นกัศึกษาวิชาชีพครู เพื่อให้สามารถจดัการ เรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาในโรงเรียนได ้จึงเป็นความ
ตอ้งการของสังคมในปัจจุบนั 

               เพราะฉะนั้นโรงเรียนจึงตอ้งมีการปรับหลกัสูตรสถานศึกษาโดย บูรณาการการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้ผูเ้รียน สามารถน าไปใช้
แกปั้ญหาในชีวิตจริงและการประกอบอาชีพในอนาคต ส่วนของผูส้อนและผูเ้รียนก็ตอ้งมี ปรับเปลี่ยน
ตนเองให้มีทกัษะที่จ าเป็นในการเป็นผูส้อนและผูเ้รียนส าหรับการจดัการศึกษาในศตวรรษ  
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                การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา  ท าการสอนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็ม
ศึกษา ๕ ขั้นตอน  ดงัน้ี 
                 ขั้นที่ ๑ การระบุปัญหา  
                  ขั้นที่ ๒ การคน้หาแนวคิดที่เก่ียวขอ้ 
                  ขั้นที่ ๓ การวางแผนและพฒันา 
                  ขั้นที่ ๔ การทดสอบและการประเมินผล 
                  ขั้นที่ ๕ การน าเสนอผลลพัธ์ 
๕. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโรงเรียนต้านทุจริตศึกษา 
                 ส านกังาน  ป.ป.ช. ไดจ้ดัท าหลกัสูตรหรือชุดการเรียนรู้และส่ือประกอบการเรียนรู้ ดา้นการ
ป้องกนัการทุจริต ส าหรับใชเ้ป็นเน้ือหามาตรฐานกลางให้สถาบนัการศึกษา น าไปพิจารณาปรับใชใ้นการ
เรียนการสอนให้กบักลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกระดบัชั้นเรียน เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง และสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการ
ทุจริต อนัเป็นการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.
๒๕๖o – ๒๕๖๑) ยทุธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมไม่ทนต่อทุจริต”  กลยทุธ์ที่ ๑ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย 
ตั้งแต่ปฐมวยัให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม กลยทุธ์ที่ ๓ 
ประยกุตห์ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเคร่ืองมือตา้นทุจริต 
                 ดงันั้น โรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ย จึงไดด้ าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเร่ืองการจดัการ
เรียนรู้ตา้นทุจริตมาใช้ในการจดัการเรียนรู้โดยบูรณาการกบักลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม รายวิชาหนา้ที่พลเมือง   ภายใตห้ลกัสูตรตา้นทุจริตศึกษา   
ตารางช่ัวโมงการจัดการเรียนการสอน   ประกอบดว้ย ๔ หน่วยการเรียนรู้ ดงัน้ี 

 
ที่ 
 

 
หน่วยการเรียนรู้ 

ระดบัการศึกษา 
ปฐมวยั ประถมศึกษา ตอนตน้ ประถมศึกษา ตอนปลาย มธัยมศึกษา ตอนตน้ 
อ.๑-๓ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

๑ การคิดแยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตน 
และประโยชน์ส่วนรวม 
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๓ STRONG : จิตพอเพียง 
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๖. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวิทยาการหุ่นยนต์  (ROBOTICS) 

                  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ยไดจ้ดัการศึกษาระดบัการศึกษา ตั้งแต่

ระดบัประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และ  มธัยมศึกษาตอนตน้  (ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑-๓)  ระดบัน้ีอยูใ่นช่วงของ

การศึกษาภาคบงัคบั มุ่งเนน้ทกัษะพ้ืนฐานดา้นการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ทกัษะการคิดพ้ืนฐาน การ

ติดต่อส่ือสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพ้ืนฐานความเป็นมนุษย ์การพฒันาคุณภาพชีวิตอยา่ง

สมบูรณ์และสมดุลทั้งในดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวฒันธรรมโดยเนน้จดัการเรียนรู้แบบ

บูรณาการ    

                 นอกจากน้ีโรงเรียน  ไดก้ารจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการวิทยาการหุ่นยนต ์ (ROBOTICS)  ใน

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๖   ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สาระที่ ๔   เทคโนโลยี   มาตรฐาน  

ว๔.๑ – ว ๔.๒  เพื่อให้มีความทนัสมยัต่อการเปลี่ยนแปลงและความเจริญ กา้วหนา้ของวิทยาการต่าง ๆและ

เทคโนโลยียคุดิจิทลั ให้ทดัเทียมกบันานาชาติ    

๗. การจัดการเรียนรู้แบบ Active  Learning  

               เป็นกระบวนการเรียนสอนอยา่งหน่ึงที่เรียนรู้ผ่านการปฏิบติัหรือลงมือท า ซ่ึงความรู้ที่เกิดขึ้นก็

เป็นความรู้ที่ไดจ้ากประสบการณ์  กระบวนการในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่ผูเ้รียนตอ้งไดม้ีโอกาสลงมือ

ท ามากกว่าการฟังเพียงอยา่งเดียว ตอ้งจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดก้ารเรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโตต้อบ

และการวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการคิดขั้นสูงไดแ้ก่ การวิเคราะห์และการประเมินค่า 

                 ดงันั้น โรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ย จึงจดัการเรียนรู้ที่เนน้ให้ทั้งผูเ้รียนและครูกา้วเขา้สู่การ

เรียนรู้ไปพร้อมๆกนั มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบตัิ และการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง โดยมีครูเป็นผูดู้แล

และออกแบบการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผูเ้รียนบรรลุผล ตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรต่อไป 

๘. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 

                     การจดัการเรียนรู้เพ่ือให้ผูเ้รียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลกัสูตร ทั้งผูส้อนและผูเ้รียนมี

ควรบทบาท  ดงัน้ี 

                    ๘.๑ บทบาทของครูผู้สอน 

                           ๑) ศึกษาวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล      แลว้น าขอ้มูลมาใชใ้นการวางแผนการจดัการ

เรียนรู้ที่ทา้ทายความสามารถของผูเ้รียน                                            

                         ๒) ก าหนดเป้าหมายที่ตอ้งการให้เกิดขึ้นกบัผูเ้รียน ดา้นความรู้และทกัษะ กระบวนการ ที่

เป็นความคิดรวบยอด หลกัการและความสัมพนัธ์ รวมทั้งคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 

                          ๓) ออกแบบการเรียนรู้และจดัการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล    และ

พฒันาการทางสมอง เพื่อน าผูเ้รียนไปสู่เป้าหมาย 
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                         ๔) จดับรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้ 
                         ๕) จดัเตรียมและเลือกใชส่ื้อให้เหมาะสมกบักิจกรรม น าภูมิปัญญาทอ้งถิ่นเทคโนโลยี  ที่
เหมาะสมมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
                         ๖) ประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการที่หลากหลาย   เหมาะสมกบัธรรมชาติ            
ของวิชาและระดบัพฒันาการของผูเ้รียน 
                        ๗) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใชก้ารซ่อมเสริมและพฒันาผูเ้รียน รวมทั้งปรับปรุงการ
จดัการเรียนการสอนของตนเอง 
                  ๘.๒ บทบาทของผู้เรียน 
                          ๑) ก าหนดเป้าหมาย  วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
                          ๒) เสาะแสวงหาความรู้ เขา้ถึงแหล่งการเรียนรู้   วิเคราะห์   สังเคราะห์ขอ้ความรู้   ตั้ง
ค าถาม คิดหาค าตอบหรือหาแนวทางแกปั้ญหาดว้ยวิธีการต่าง ๆ  
                          ๓) ลงมือปฏิบตัิจริง     สรุปส่ิงที่ไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง       และน าความรู้ไปประยุกต์ใชใ้น
สถานการณ์ ต่าง ๆ  
                          ๔) มีปฏิสัมพนัธ์ ท างาน ท ากิจกรรรมร่วมกบักลุ่มและครู 
                          ๕) ประเมินและพฒันากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอยา่งต่อเน่ือง    
ส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
                 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ย   จดัท าขึ้นโดยมุ่งส่งเสริม    ให้ผูเ้รียนเรียนรู้
ดว้ยตนเอง  เรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต     และใชเ้วลาอยา่งสร้างสรรคร์วมทั้งมีความยืดหยุน่ สนอง
ความตอ้งการของผูเ้รียน  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ      ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา   ทุกสถานที่
และเรียนรู้ไดจ้ากส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ทุกประเภท      รวมทั้งจากเครือข่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่
มีอยูใ่นทอ้งถิ่น ชุมชนและแหล่งอืน่ๆ เนน้ส่ือที่ผูเ้รียนใช้ศึกษาคน้ควา้        หาความรู้ดว้ยตนเองและผูส้อนใช้
เสริมความรู้ ผูเ้รียน      ผูส้อนสามารถจดัท าและพฒันาส่ือการเรียนรู้ขึ้นเอง หรือน าส่ือต่าง ๆ  ที่มีอยูร่อบตวั 
และในระบบสารสนเทศมาใชใ้นการเรียนรู้  ใชวิ้จารณญาณในการเลือกใชส่ื้อและแหล่งความรู้  โดยพิจารณา
ลกัษณะของส่ือการเรียนรู้ที่จะน ามาใช้ในการจดัการเรียนรู้  ควรมีคุณภาพและหลากหลาย    ทั้งส่ือของจริงที่มี
อยูต่ามธรรมชาติ  ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ือเทคโนโลยี และส่ืออื่น ๆ    ซ่ึงช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอยา่ง
กวา้งขวาง มีคุณค่า  น่าสนใจ  ชวนคิด ชวนติดตาม  เขา้ใจไดง่้ายและรวดเร็วขึ้นรวมทั้งกระตุน้ให้ผูเ้รียนรู้จกั
วิธีการแสวงหาความรู้  เกิดการเรียนรู้อยา่งกวา้งขวาง   ลึกซ้ึงและต่อเน่ืองตลอดเวลา เพื่อให้การใช้ส่ือการ
เรียนรู้เป็นไปตามแนวการจดัการเรียนรู้ และพฒันาผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง 
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