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     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ก 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำนำ 
  

 ตามที ่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู ้ และตัวชี ้ว ัดกลุ ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ และให้ยกเลิกมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ อีกทั้งให้สถานศึกษาดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต โดยเริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่  ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒  นั้น 

เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษา  การบริหารหลักสูตร  และงานวิชาการในโรงเรียน สอดคล้องกับการ
เปลี ่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เป็นการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ งขันของ
ประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลสอดคล้องกับ
ประเทศไทย ๔.๐ โลกในศตวรรษที่ ๒๑ และทัดเทียมกับนานาชาติ ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและดำรงชีวิต
อย่างสร้างสรรค์ในประชาคมโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล (โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจด
ใหญ่) จึงได้มีการทบทวน ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒) ขึ้น และประกาศใช้ใน
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป และเพ่ือให้การนำหลักสูตรสถานศึกษาเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดก
โมเดลไปสู่การปฏิบัติและใช้พัฒนานักเรียนในทุกระดับ เพื่อพัฒนาค่านิยม ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู ้เรียนที่จะนำไปสู่การเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรมให้เป็นพลเมืองดีของสังคมไทย ที ่มีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  เครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล (โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจด
ใหญ่)  ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก์ และคณะทำงานทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำเอกสารฉบบันี้
ให้สำเร็จลุล่วง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น 
 
 
       เครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล 
     (โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) 
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     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

สารบัญ 

เรื่อง  หน้า 

  
คำนำ ก 
สารบัญ ข 
ส่วนที่ ๑ ส่วนนำ ๑ 
ส่วนที่ ๒ โครงสร้างหลักสูตรเวลาเรียนเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล                                             ๖ 
ส่วนที่ ๓ คำอธิบายรายวิชา ๑๘ 
ส่วนที่ ๔ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๙๗ 
ส่วนที่ ๕ การจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล ๑๑๙ 
ส่วนที่ ๖ เอกสารอ้างอิง ๑๒๗ 
   
ภาคผนวก  
- แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง  
- ใช้หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ  ๑๒๓๙/๒๕๖๐ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  ) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

- คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๓๐  /๒๕๖๐ เรื่องให้เปลี่ยนแปลง
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื ่องการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา กลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐ ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
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     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

- คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่  ๙๒๑/๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน
และตัวชี้วัด สาระที่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี  และสาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  ๙๒๒/๒๕๖๑ เรื่อง การปรับปรุง
โครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

- แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  
- หนังสือที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว ๙๑๘ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่องการนำหลักสูตรต้านทุจริต

ศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเครือข่าย
คุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล 

  
 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ส่วนนำ 

ความนำ  
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง    
พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ    
ที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                
ที่ ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  โดยมีคำสั่งให้โรงเรียนดำเนินการใช้หลักสูตรตั้งแต่        
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ให้เป็น
หลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกำหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑    
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล (โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจด
ใหญ่) จึงได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล พุทธศักราช ๒๕๖๕ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม            เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และเป็นกรอบในการวางแผนและ
พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มี
กระบวนการนำหลักสูตรไปสู ่การปฏิบัติ โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผู ้เรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู ้และตัวชี ้ว ัด โครงสร้างเวลาเรียน ตลอดจนเกณฑ์การวัด
ประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถกำหนดทิศทางในการจัดทำ
หลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับตามความพร้อมและจุดเน้น โดยมีกรอบแกนกลางเป็นแนวทางที่ชัดเจน
เพ่ือตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ มีความพร้อมในการก้าวสู่สังคมคุณภาพ มีความรู้อย่างแท้จริง และมีทักษะ
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้ ช่วยทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในทุกระดับเห็น
ผลคาดหวังที่ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถช่วยให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมั่นใจ ทำให้การจัดทำหลักสูตรในระดับ
สถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ และช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับตั้งแต่
ระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษา จะต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ใน



  ๒ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุม
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐานจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที ่คาดหวังได้ ทุกฝ่าย             
ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง ในการวางแผน ดำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนาเยาวชนของ
ชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ 

วิสัยทัศน์หลักสูตรสถานศึกษา  

 หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล (โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียน
บ้านโจดใหญ่) ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 
๒๕๕๑    เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลและเป็นมนุษย์ที่มีความ
สมดุลทั้งร่างกาย  ความรู้คู่คุณธรรม  มีความเป็นผู้นำของสังคมมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพล
โลกโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพื้นฐานสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาใน
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

 

เป้าประสงค์หลักสูตร (Corporate  objective) 
๑. เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีการพัฒนา

เต็มตามศักยภาพ  มีทักษะชีวิต  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนว
ทางการดำเนินชีวิต  เป็นผู้นำที่ดีของสังคมและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร
อย่างหลากหลาย  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World  Citizen) 

๒. เพื ่อให้สถานศึกษามีระบบการบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ (Quality System  
Management)  เพื่อรองรับการกระจายอำนาจอย่างท่ัวถึง 

๓. เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาการเรียนการสอนและใช้  นวัตกรรมเทคโนโลยีที่
ทันสมัยยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class standard) 

๔. เพ่ือให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรของทุกหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด 
 

วิสัยทัศน์โรงเรียน 

เครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล (โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจด
ใหญ่) จัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
รู้ทันเทคโนโลยี  มีทักษะในการดำเนินชีวิต รักการออม  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 



  ๓ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

พันธกิจ 
๑. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือเสริมสร้างนักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  
๓. ส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุนทรียทางดนตรี  
๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี 
๕. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สมบูรณ์แข็งแรง มีจิตใจที่ดี มีค่านิยมและคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์  
๖. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีใจรักสิ่งแวดล้อม สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง  
และรักการออม 
๗. สร้างความสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนในการช่วยระดมทรัพยากร เพื่อการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ 
๑. ผู้เรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการครบทุกด้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
๒. ผู้เรียนระดับประถมศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
๓. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
๔. ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
๕. ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และความคิดรวบยอดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
๖. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม เน้นความซื่อสัตย์ ประหยัดอดออม และขยัน 
๗. ครูจัดการเรียนรู้ที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับโลกยุคดิจิทัล และโลกอนาคต 
๘. ผู้เรียนได้รับทรัพยากรจากทุกภาคส่วน ในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล (โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้าน
ดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑    มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ
สำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 
 
 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล (โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้าน
โจดใหญ่) ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑     

มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 



  ๔ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู ้ความเข้าใจ ความรู ้สึก และทัศนะของตนเองเพื ่อแลกเปลี ่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลัก
เหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง
และสังคม 

 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือ
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
และมีกาตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการ
สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อื่น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน  การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล (โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้าน
โจดใหญ่) ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑   

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะ
พลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้ 

๑.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์   ผู้ที่รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  หมายถึง ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการเป็น
พลเมืองดีของชาติ  มีความสามัคคีปรองดอง  ภูมิใจ เชิดชูความเป็นชาติไทย  ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ  
และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๒.  ซื่อสัตย์สุจริต  ผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต  หมายถึง  ผู้ที่ประพฤติตนตรงตามความเป็นจริงทั้งทางกาย  
วาจา ใจ  และยึดหลักความจริง  ความถูกต้องในการดำเนินชีวิต  มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำผิด 

๓.  มีวินัย   ผู้ที่มีวินัย  หมายถึง  ผู้ที่ปฏิบัติตนตามข้อตกลง  กฎเกณฑ์  ระเบียบ ข้อบังคับห้องเรียน  
โรงเรียน  ครอบครัว  และสังคมเป็นปกติวิสัย  ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 



  ๕ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

๔. ใฝ่เรียนรู้  ผู้ที่ใฝ่เรียนรู้  หมายถึง  ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจ  เพียรพยายามในการเรียน
และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ  ด้วย
การเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม  บันทึกความรู้  วิเคราะห์  สรุปเป็นองค์ความรู้  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถ่ายทอด  เผยแพร่  
และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

๕. อยู่อย่างพอเพียง  ผู้ที่อยู่อย่างพอเพียง  หมายถึง  ผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างประมาณตน  มีเหตุผล  รอบคอบ  
ระมัดระวัง  อยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบ  ไม่เบียดเบียนผู้อื่น  เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ      มีการ
วางแผนป้องกันความเสี่ยงและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

๖.  มุ่งม่ันในการทำงาน  ผู้ที่มุ่งมั่นในการทำงาน  หมายถึง  ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเพียรพยายาม  ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ  ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้สำเร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนดด้วยความรับผิดชอบ  และมีความภาคภูมิใจในผลงาน 

๗.  รักความเป็นไทย  ผู้ที่รักความเป็นไทย  หมายถึง  ผู้ที่มีความภาคภูมิใจ  เห็นคุณค่า  ชื่นชม  มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรมไทย  มีความ
กตัญญูกตเวที  ใช้ภาไทยในการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม 

๘.  มีจิตสาธารณะ  ผู้ที่มีจิต  หมายถึง  ผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่น  แบ่งปันความสุขส่วน
ตนเพื่อทำประโยชน์แก่ส่วนรวม  เข้าใจ  เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน  อาสาช่วยเหลือสังคม  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ด้วยแรงกาย  สติปัญญา  ลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา  หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดในชุมชน  โดยไม่หวังสิ่ง
ตอบแทน 
 ๙.  มีความกตัญญูกตเวที  ผู้ที่มีความกตัญญูกตเวที หมายถึง ผู้ที่รู้จักพระคุณของผู้ที่อุปการะเลี้ยงเลี้ยง
ดู ผู้สนับสนุน ผู้อบรมสั่งสอน ผู้ให้ และรู้จักตอบแทนพระคุณผู้ที่อุปการะเลี้ยงเลี้ยงดู ผู้สนับสนุน ผู้อบรมสั่งสอน 
ผู้ให้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

โครงสร้างหลักสูตรเวลาเรียนเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล (โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียน
บ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม เวลาเรียน 
ระดับประถมศึกษา 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้       

ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม 
 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ  
    การดำเนินชีวิตในสังคม 

 ภูมิศาสตร์ 
 เศรษฐศาสตร์ 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม       

ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

การป้องกันการทุจริต ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       

 กิจกรรมแนะแนว 
 กิจกรรมนักเรียน 
   ลูกเสือ-เนตรนารี 
 ชุมนุมตามความสนใจ 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

๔๐ 
 

๓๐ 
๔๐ 
๑๐ 

๔๐ 
 

๓๐ 
๔๐ 
๑๐ 

๔๐ 
 

๓๐ 
๔๐ 
๑๐ 

๔๐ 
 

๓๐ 
๔๐ 
๑๐ 

๔๐ 
 

๓๐ 
๔๐ 
๑๐ 

๔๐ 
 

๓๐ 
๔๐ 
๑๐ 



  ๗ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม เวลาเรียน 
ระดับประถมศึกษา 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๔๐ ชั่วโมง/ปี 

 
หมายเหตุ  ๑. วิชาหนา้ที่พลเมือง บูรณาการในรายวชิาสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     ๒. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  ๘ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
เครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  

(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) 
 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน
(ชม./ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๒๐๐ 

ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๒๐๐ 

ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ ๘๐ 
ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๑ ๔๐ 

ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ ๔๐ 

พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๔๐ 
ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ ๔๐ 

ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ ๔๐ 
อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๑๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๘๐ 

อ ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๑  ๔๐ 
ส ๑๑๒๐๑ การป้องกันการทุจริต ๑ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ เนตรนารี 

• ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๔๐ 
 
                     หมายเหตุ  ๑. วิชาหน้าที่พลเมือง บูรณาการในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
                           ๒.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี

                         ๓. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทำความสะอาดถนนในบริเวณโรงเรียน เดือนละ ๑ คร้ัง              

 
 



  ๙ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 
เครือขา่ยคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล 

(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) 
 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน
(ชม./ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒ ๒๐๐ 

ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒ ๒๐๐ 

ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ ๘๐ 
ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๒ ๔๐ 

ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒ ๔๐ 

พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๔๐ 
ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒ ๔๐ 

ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒ ๔๐ 
อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒ ๑๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๘๐ 

อ ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๒  ๔๐ 
ส ๑๒๒๐๑ การป้องกันการทุจริต ๒ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ เนตรนารี 

• ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๔๐ 
 

                     หมายเหตุ  ๑. วิชาหน้าที่พลเมือง บูรณาการในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
                           ๒.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี

                         ๓. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ทำความสะอาดถนนในบริเวณโรงเรียน เดือนละ ๑ คร้ัง              

 
 



  ๑๐ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
เครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล 

(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) 
 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน
(ชม./ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๒๐๐ 

ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ ๒๐๐ 

ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ ๘๐ 
ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๓ ๔๐ 

ส ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ ๔๐ 

พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๔๐ 
ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓ ๔๐ 

ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ ๒๐ 
อ ๑๓๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ๓ ๑๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๘๐ 

อ ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๓ ๔๐ 
ส ๑๓๒๐๑ การป้องกันการทุจริต ๓ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ เนตรนารี 

• ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๔๐ 

 
                     หมายเหตุ  ๑. วิชาหน้าที่พลเมือง บูรณาการในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
                           ๒.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี

                         ๓. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทำความสะอาดถนนในบริเวณโรงเรียน เดือนละ ๑ คร้ัง              

 
 



  ๑๑ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
เครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล 

(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) 
 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน
(ชม./ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ ๑๖๐ 

ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ ๑๖๐ 

ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ ๑๒๐ 
ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๔ ๘๐ 

ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ ๔๐ 

พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๘๐ 
ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔ ๘๐ 

ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔ ๔๐ 
อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๘๐ 

อ ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๔ ๔๐ 
ส ๑๔๒๐๑ การป้องกันการทุจริต ๔ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ เนตรนารี 

• ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๔๐ 
 
                    หมายเหตุ   ๑. วิชาหน้าที่พลเมือง บูรณาการในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
                           ๒. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
                                    ๓. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ทำความสะอาดถนนในบริเวณโรงเรียน เดือนละ ๑ คร้ัง              
 
 



  ๑๒ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
เครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล 

(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) 
 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน
(ชม./ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑๖๐ 

ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ ๑๖๐ 

ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ ๑๒๐ 
ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๕ ๘๐ 

ส ๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ ๔๐ 

พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๘๐ 
ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕ ๘๐ 

ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ ๔๐ 
อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๘๐ 

อ ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๕ ๔๐ 
ส ๑๕๒๐๑ การป้องกันการทุจริต ๕ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ เนตรนารี 

• ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๔๐ 
                    
                    หมายเหตุ   ๑. วิชาหน้าที่พลเมือง บูรณาการในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
                           ๒. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
                                    ๓. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ทำความสะอาดถนนในบริเวณโรงเรียน เดือนละ ๑ คร้ัง              
 
 



  ๑๓ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
เครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล 

(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) 
 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน
(ชม./ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖ ๑๖๐ 

ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖ ๑๖๐ 

ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖ ๑๒๐ 
ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๖ ๘๐ 

ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๖ ๔๐ 

พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๘๐ 
ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖ ๘๐ 

ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖ ๔๐ 
อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖ ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๘๐ 

อ ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๖ ๔๐ 
ส ๑๖๒๐๑ การป้องกันการทุจริต ๖ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ เนตรนารี 

• ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๔๐ 

 
                    หมายเหตุ   ๑. วิชาหน้าที่พลเมือง บูรณาการในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
                           ๒. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
                                    ๓. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทำความสะอาดถนนในบริเวณโรงเรียน เดือนละ ๑ คร้ัง              
 
 



  ๑๔ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

รายวิชาของเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
รายวิชาพื้นฐาน 

ท ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑                                                  จำนวน  ๒๐๐  ชัว่โมง 
ท ๑๒๑๐๑  ภาษาไทย ๒                                                  จำนวน  ๒๐๐  ชัว่โมง 
ท ๑๓๑๐๑  ภาษาไทย ๓                                                  จำนวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
ท ๑๔๑๐๑  ภาษาไทย ๔                                                  จำนวน  ๑๖๐  ชัว่โมง 
ท ๑๕๑๐๑  ภาษาไทย ๕                                                  จำนวน  ๑๖๐  ชัว่โมง 
ท ๑๖๑๐๑  ภาษาไทย ๖                                                  จำนวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
 

**************** 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชาพื้นฐาน 

ค ๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑                                                จำนวน  ๒๐๐  ชัว่โมง 
ค ๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๒                                                จำนวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
ค ๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๓                                                จำนวน  ๒๐๐  ชัว่โมง 
ค ๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๔                                                จำนวน  ๑๖๐  ชัว่โมง 
ค ๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๕                                                จำนวน  ๑๖๐  ชัว่โมง 
ค ๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๖                                                จำนวน  ๑๖๐  ชัว่โมง 

- 
**************** 

 

กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รายวิชาพื้นฐาน 

ว ๑๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๑                                                จำนวน  ๘๐    ชั่วโมง 
ว ๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๒                                                จำนวน  ๘๐    ชั่วโมง 
ว ๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๓                                                จำนวน  ๘๐    ชั่วโมง 
ว ๑๔๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๔                                                จำนวน  ๑๒๐  ชั่วโมง 
ว ๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๕                                                จำนวน  ๑๒๐  ชั่วโมง 
ว ๑๖๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๖                                              จำนวน  ๑๒๐  ชัว่โมง 

 
********************* 



  ๑๕ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

รายวิชาพื้นฐาน 
ส ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๑                                                 จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๒                                                 จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๓                                                 จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส ๑๔๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๔                                                 จำนวน  ๘๐  ชั่วโมง 
ส ๑๕๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๕                                                 จำนวน  ๘๐  ชั่วโมง 
ส ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๖                                                 จำนวน  ๘๐  ชั่วโมง 
ส ๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๑                                                จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส ๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๒                                                จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส ๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๓                                                จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส ๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๔                                                จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส ๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๕                                                จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส ๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๖                                           จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 

 

รายวิชาเพิ่มเติม 
ส ๑๑๒๐๑  การปอ้งกันการทุจรติ ๑    จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส ๑๒๒๐๑  การปอ้งกันการทุจรติ ๒    จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส ๑๓๒๐๑  การปอ้งกันการทุจรติ ๓    จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส ๑๔๒๐๑  การป้องกันการทุจริต ๔    จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส ๑๕๒๐๑  การป้องกันการทุจริต ๕    จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส ๑๖๒๐๑  การป้องกันการทุจริต ๖    จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 

 

**************** 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

รายวิชาพื้นฐาน 
 

พ ๑๑๑๐๑  สุขศึกษาฯ ๑                                                   จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
พ ๑๒๑๐๑  สุขศึกษาฯ ๒                                                   จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
พ ๑๓๑๐๑  สุขศึกษาฯ ๓                                                   จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
พ ๑๔๑๐๑  สุขศึกษาฯ ๔                                                   จำนวน  ๘๐  ชัว่โมง 



  ๑๖ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

พ ๑๕๑๐๑  สุขศึกษาฯ ๕                                                   จำนวน  ๘๐  ชัว่โมง 
พ ๑๖๑๐๑  สุขศึกษาฯ ๖                                                   จำนวน  ๘๐  ชั่วโมง 

 
**************** 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

รายวิชาพื้นฐาน 
ศ ๑๑๑๐๑  ศิลปะ ๑                                                     จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ศ ๑๒๑๐๑  ศิลปะ ๒                                                     จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ศ ๑๓๑๐๑  ศิลปะ ๓                                                     จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ศ ๑๔๑๐๑  ศิลปะ ๔                                                     จำนวน  ๘๐  ชั่วโมง 
ศ ๑๕๑๐๑  ศิลปะ ๕                                                     จำนวน  ๘๐  ชัว่โมง 
ศ ๑๖๑๐๑  ศิลปะ ๖                                                     จำนวน  ๘๐  ชัว่โมง 
 

**************** 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 

รายวิชาพื้นฐาน 
ง ๑๑๑๐๑  การงานอาชพีฯ ๑                                              จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ง ๑๒๑๐๑  การงานอาชพีฯ ๒                                              จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ง ๑๓๑๐๑  การงานอาชพีฯ ๓                                              จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ง ๑๔๑๐๑  การงานอาชพีฯ ๔                                              จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ง ๑๕๑๐๑  การงานอาชพีฯ ๕                                              จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 

          ง ๑๖๑๐๑  การงานอาชพีฯ ๖                                              จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
 
 
 

**************** 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)    
                   
รายวิชาพื้นฐาน 

อ ๑๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑                                                     จำนวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
อ ๑๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๒                                                     จำนวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 



  ๑๗ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

อ ๑๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๓                                                     จำนวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
อ ๑๔๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๔                                                     จำนวน  ๘๐  ชั่วโมง 
อ ๑๕๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๕                                                     จำนวน  ๘๐  ชัว่โมง 
อ ๑๖๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๖                                                     จำนวน  ๘๐  ชัว่โมง 

 

**************** 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 

อ ๑๑๒๐๑  ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๑                                           จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
อ ๑๒๒๐๑  ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๒       จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
อ ๑๓๒๐๑  ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๓       จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
อ ๑๔๒๐๑  ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๔       จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
อ ๑๕๒๐๑  ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๕       จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
อ ๑๖๒๐๑  ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๖       จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  ๑๘ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑               เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง   
 
คำอธิบายรายวิชา     

ฝึกอ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้นๆ  บอกความหมายของคำและข้อความ ตอบคำถาม  
เล่าเรื ่องย่อ คาดคะเนเหตุการณ์ เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอ  นำเสนอเรื่องที่อ่าน บอก
ความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สำคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวัน  มีมารยาทในการอ่าน ฝึกคัด
ลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ  มีมารยาทในการเขียน     

ฝึกทักษะในการฟัง ฟังคำแนะนำ คำสั่งง่ายๆและปฏิบัติตาม ตอบคำถาม เล่าเรื่อง พูดแสดงความคิดเห็น
และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์ เน้นมารยาทในการฟัง การดูและการพูด 

ฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย  เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ  
เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่ายๆ  ต่อคำคล้องจองง่ายๆ 

บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก  ฝึกท่องจำบท
อาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน  กระบวนการ
แสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด การฝึกปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การตั้งคำถาม  ตอบคำถาม  ใช้
ทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด   

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค่าของการ
อนุรักษ์ภาษาไทย  และตัวเลขไทย  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
     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 
 ท ๒.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓ 
 ท ๓.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓, ป.๑/๔,  ป.๑/๕ 
 ท ๔.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓, ป.๑/๔ 

 ท ๕.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒   
รวม  ๒๒  ตัวชี้วัด 
 
 



  ๑๙ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท ๑๒๑๐๑  ภาษาไทย ๒          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒          เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง       
 

คำอธิบายรายวิชา     
ฝึกอ่านออกเสียงคำ  คำคล้องจอง  ข้อความ  และบทร้อยกรองง่ายๆ   อธิบายความหมายของคำและ

ข้อความที่อ่าน  ตั้งคำถาม  ตอบคำถาม  ระบุใจความสำคัญและรายละเอียด  แสดงความคิดเห็นและคาดคะเน
เหตุการณ์  เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน   อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย  
และปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ  มีมารยาทในการอ่าน 

ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์  เขียนเรื่องสั้นๆ ตาม
จินตนาการ  มีมารยาทในการเขียน 

ฝึกทักษะการฟัง  ฟังคำแนะนำ  คำสั่งที่ซับซ้อนและปฏิบัติตาม  เล่าเรื่อง   บอกสาระสำคัญของเรื่อง  ตั้ง
คำถาม  ตอบคำถาม  พูดแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึก   พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค ์ มีมารยาทใน
การฟัง  การดูและการพูด 

ฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์  และเลขไทย  เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ  
เรียบเรียงคำเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร  บอกลักษณะคำคล้องจอง  เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐาน
และภาษาถ่ินได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

ฝึกจับใจความสำคัญจากเรื่อง  ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมสำหรับเด็ก   เพ่ือ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็กในท้องถิ่น  ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อย
กรองที ่มีคุณค่าตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู้  
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสื่อความ  กระบวนการแก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติ  
อธิบาย  บันทึก  การตั ้งคำถาม  ตอบคำถาม  ใช้ทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด   

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค่าของการ
อนุรักษ์ภาษาไทย และตัวเลขไทย สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
              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   
              ท ๒.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔   
              ท ๓.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕  ป.๒/๖,  ป.๒/๗    
              ท ๔.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕ 
              ท ๕.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓      

รวม  ๒๗  ตัวชี้วัด 



  ๒๐ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท ๑๓๑๐๑  ภาษาไทย ๓            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                   เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง       
 

คำอธิบายรายวิชา     
ฝึกอ่านออกเสียงคำ  ข้อความ  เรื ่องสั้น ๆ  และบทร้อยกรองง่ายๆ  อธิบายความหมายของคำและ

ข้อความที่อ่าน  ตั้งคำถาม  ตอบคำถามเชิงเหตุผล   ลำดับเหตุการณ์  คาดคะเนเหตุการณ์   สรุปความรู้  ข้อคิด
จากเรื่องที่อ่าน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่
อ่าน อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ   อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ  
แผนที่  และแผนภูมิ  มีมารยาทในการอ่าน 

ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยาย เขียนบันทึกประจำวัน เขียนเรื่องตามจินตนาการ  
มีมารยาทในการเขียน 

ฝึกทักษะการฟัง  การดูและการพูด  เล่ารายละเอียด   บอกสาระสำคัญ  ตั้งคำถาม  ตอบคำถาม  พูด
แสดงความคิดเห็น  ความรู้สึก  พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์  มีมารยาทในการฟัง  การดูและการพูด 

ฝึกเขียนตามหลักการเขียน  เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ  ระบุชนิด  หน้าที่ของคำ  ใช้
พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ แต่งประโยคง่ายๆ แต่งคำคล้องจองและคำขวัญ เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐาน
และภาษาถ่ินได้เหมาะสมกับกาลเทศะ   

ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านวรรณกรรม เพ่ือนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  รู้จักเพลงพ้ืนบ้าน  เพลงกล่อมเด็ก  
เพื่อปลูกฝังความชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่น  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่าน  ท่องจำบทอาขยานตามที่
กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน  กระบวนการ
แสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสื่อความ กระบวนการแก้ปัญหา การฝึก
ปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การตั้งคำถาม ตอบคำถาม ใช้ทักษะการฟัง การดูและการพูด พูดแสดงความคิดเห็น  
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด   

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง  รักการเรียนภาษาไทย  เห็นคุณค่าของการ
อนุรักษ์ภาษาไทย  และตัวเลขไทย  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 



  ๒๑ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 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.๓/๘, ป.๓/๙ 
              ท ๒.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖    
             ท ๓.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖     
               ท ๔.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖     
               ท ๕.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔  
รวม  ๓๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  ๒๒ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท ๑๔๑๐๑  ภาษาไทย ๔            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                             เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง       

คำอธิบายรายวิชา     
ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง อธิบายความหมายของคำ  ประโยคและสำนวนจากเรื่องที่

อ่าน  อ่านเรื่องสั้น ๆ ตามเวลาที่กำหนดและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน  แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่
อ่าน  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน  โดยระบุเหตุผลประกอบ  สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน  เพ่ือ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เลือกอ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน มีมารยาทในการอ่าน ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนสื่อสาร
โดยใช้คำได้ถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน   
เขียนย่อความจากเรื่องสั้น ๆ เขียนจดหมายถึงเพื่อนและมารดา  เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษา
ค้นคว้า  เขียนเรื่องตามจินตนาการ  มีมารยาทในการเขียน 

ฝึกทักษะการฟัง การดูและการพูด  จำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเรื่องที่ฟังและดู  พูดสรุปจากการฟัง
และด ู พูดแสดงความรู้  ความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดู  ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟังและด ู พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดูและการสนทนา มีมารยาทใน
การฟัง การดูและการพูด ฝึกเขียนตามหลักการเขียน เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่าง ๆ 
ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลัก
ภาษา แต่งบทร้อยกรองและคำขวัญ บอกความหมายของสำนวน เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้ 

ระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านหรือนิทานคติธรรมอธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริงร้อง
เพลงพื้นบ้านท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการอ่าน 
กระบวนการเขียน กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์และสรุปความ  
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการสื่อความ  กระบวนการแก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติอธิบาย บันทึก 
การตั้งคำถาม ตอบคำถาม ใช้ทักษะการฟัง การดูและการพูดพูดแสดงความคิดเห็นกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 
 เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง  รักการเรียนภาษาไทย  เห็นคุณค่าของการ
อนุรักษ์ภาษาไทยและตัวเลขไทย   สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของ เศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
 
 
 
 
 



  ๒๓ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
               ท 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             
               ท ๒.๑ ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕,  ป.๔/๖,  ป.๔/๗,  ป.๔/๘         
             ท ๓.๑ ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕,  ป.๔/๖     
             ท ๔.๑ ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕,  ป.๔/๖,  ป.๔/๗         
               ท ๕.๑ ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔   
รวม ๓๓  ตัวชี้วัด 



  ๒๔ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท ๑๕๑๐๑  ภาษาไทย ๕            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                   เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง     

 

คำอธิบายรายวิชา     
ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง   อธิบายความหมายของคำ  ประโยคและข้อความที่เป็น

การบรรยายและการพรรณนา  อธิบายความหมายโดยนัย  แยกข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น   วิเคราะห์  แสดงความ
คิดเห็น  อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย  คำสั่ง  ข้อแนะนำ  และปฏิบัติตาม  เลือกอ่านหนังสือท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ  
มีมารยาทในการอ่าน 

 ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ ่งบรรทัด  เขียนสื ่อสาร  เขียนแผนภาพโครงเรื ่อง  
แผนภาพความคิด  เขียนย่อความ  เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ  เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  
กรอกแบบรายการต่าง ๆ  เขียนเรื่องตามจินตนาการ  มีมารยาทในการเขียน 

 ฝึกทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความรู้  ความคิดเห็นและความรู้สึก   ตั้งคำถาม  ตอบ
คำถาม  วิเคราะห์ความ  พูดรายงาน  มีมารยาทในการฟัง  การดูและการพูด 

ระบุชนิดและหน้าที ่ของคำในประโยค  จำแนกส่วนประกอบของประโยค  เปรียบเทียบภาษาไทย
มาตรฐานและภาษาถ่ิน  ใช้คำราชาศัพท์  บอกคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  แต่งบท 
ร้อยกรอง  ใช้สำนวนได้ถูกต้อง 

สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน  ระบุความรู้  ข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่
สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง  อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม  ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบท
ร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู้  
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์และสรุปความ  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการสื่อ
ความ  กระบวนการแก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติ  อธิบาย  บันทึก  การตั้งคำถาม  ตอบคำถาม  ใช้ทักษะการฟัง  การ
ดูและการพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด   

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง  รักการเรียนภาษาไทย  เห็นคุณค่าของการ
อนุรักษ์ภาษาไทย  และตัวเลขไทย  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
            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 
               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     
               ท ๓.๑ ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓, ป.๕/๔,  ป.๕/๕ 
            ท ๔.๑ ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕,  ป.๕/๖,  ป.๕/๗                             
               ท ๕.๑ ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔      
รวม  ๓๓  ตัวชี้วัด 



  ๒๕ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท ๑๖๑๐๑  ภาษาไทย ๖           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                        เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง   

 

คำอธิบายรายวิชา     
ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง   อธิบายความหมายของคำ  ประโยคและข้อความที่เป็น

โวหาร  อ่านเรื่องสั้น ๆอย่างหลากหลาย   แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน  วิเคราะห์และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต   อ่านงานเขียน เชิงอธิบาย  คำสั่ง  ข้อแนะนำ  และ
ปฏิบัติตาม  อธิบายความหมายของข้อมูลจากการอ่านแผนผัง  แผนที่  แผนภูมิและกราฟ  เลือกอ่านหนังสือตาม
ความสนใจและอธิบายคุณค่าที่ได้รับ  มีมารยาทในการอ่าน 

ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง  ชัดเจน  และ
เหมาะสม  เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพ่ือใช้พัฒนางานเขียน  เขียนเรียงความ  เขียนย่อความ
จากเรื่องอ่าน  เขียนจดส่วนตัว  กรอกแบบรายการต่าง ๆ  เขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์  มีมารยาท
ในการเขียน 

ฝึกทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความรู้  ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู   ตั้ง
คำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู  วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูสื่อโฆษณา
อย่างมีเหตุผล  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง  การดูและการสนทนา  พูดโน้มน้าวอย่างมี
เหตุผลและน่าเชื่อถือ  มีมารยาทในการฟัง  การดูและการพูด 

ฝึกวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค  ใช้คำได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล  รวบรวมและ
บอกความหมายของคำภาษาต่างประเทศที ่ใช้ในภาษาไทย   ระบุลักษณะของประโยค  แต่งบทร้อยกรอง  
วิเคราะห์เปรียบเทียบสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต 

ฝึกแสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน   เล่านิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเองและนิทาน
พ้ืนบ้านของท้องถิ่นอ่ืน  อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  ท่องจำ
บทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อย โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู้  
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์และสรุปความ  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการสื่อ
ความ  กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสังเกต กระบวนกรแยกข้อเท็จจริง กระบวนการค้นคว้า  กระบวนการ
ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร  กระบวนการใช้ทักษะทางภาษา  การฝึกปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การตั้งคำถาม ตอบ
คำถาม ใช้ทักษะการฟัง การดูและการพูด พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด   

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค่าของการ
อนุรักษ์ภาษาไทย  และตัวเลขไทย  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
 
 
 
 



  ๒๖ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ท 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 
 ท ๒.๑  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 
               ท ๓.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕,  ป.๖/๖ 
               ท ๔.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕,  ป.๖/๖ 
               ท ๕.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔   

รวม  ๓๔  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๒๗ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

  คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑                เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกแก้ปัญหา บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ  ตามจำนวนที่
กำหนด  อ่านและเขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวน นับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ เปรียบเทียบจำนวน
นับไม่เก ิน ๑๐๐ และ ๐  โดยใช ้เคร ื ่องหมาย = ≠  >  < เร ียงลำดับจำนวนนับไม่เก ิน ๑๐๐ และ ๐                
ตั้งแต่ ๓ ถึง ๕ จำนวน  และหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก  การลบ การแก้โจทย์
ปัญหาการบวก  การลบ  ของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ  ๐  ความยาวและน้ำหนัก  สร้างโจทย์ปัญหาพร้อมทั้ง
แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก  การลบ  ของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ  ๐  ระบุจำนวนที่หายไป
ในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ ๑  ทีละ ๑๐  รูปที่หายไปในแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรปูอื่น 
ๆ ที่สมาชิกใน แต่ละชุดที่ซ้ำมี  ๒ รูป  วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร น้ำหนักเป็นกิโลกรัม
เป็นขีด  จำแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย     
ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา เมื่อกำหนดรูป ๑ รูปแทน ๑ หน่วย 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
  ค ๑.๑   ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ , ป.๑/๔ , ป.๑/๕ 
  ค ๑.๒   ป.๑/๑   
  ค ๒.๑   ป.๑/๑ , ป.๑/๒   
  ค ๒.๒   ป.๑/๑ 
  ค ๓.๑   ป.๑/๑  

รวม  ๑๐  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 



  ๒๘ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค ๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๒                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒           เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง 
 

คำอธิบายรายวิชา 
เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวน    นับเพิ่มทีละ ๕  ทีละ ๑๐

และทีละ ๑๐๐  นับลดทีละ ๒  ทีละ ๑๐ และทีละ ๑๐๐  จำนวนคู่  จำนวนคี่  ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก   

เขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย  เปรียบเทียบจำนวนโดยใช้เครื่องหมาย  =       เรียงลำดับจำนวน
ไม่เกินห้าจำนวน การบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  จำนวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์   การบวก การลบ การ

ใช้เครื่องหมาย  คูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกินสองหลัก    การใช้เครื่องหมาย    หาผลหารมีหนึ่งหลัก  
การบวก ลบ  คูณ  หารระคน   โจทย์ปัญหา และโจทย์ปัญหาระคน  สร้างโจทย์ปัญหา วัดความยาว  เปรียบเทียบ
ความยาว โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว   เปรียบเทียบน้ำหนัก  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชั่ง   เปรียบเทียบ
ปริมาตรและความจุ   โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวง  เงิน  ชนิดและค่าของเงินเหรียญและธนบัตร  เปรียบเทียบค่า
ของเงินเหรียญและธนบัตร  บอกจำนวนเงินทั้งหมด    โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน  บอกเวลาเป็นนาฬิกากับนาที     
อ่านปฏิทิน  รูปสามเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม  รูปวงรี  ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ทรงกลมทรงกระบอก  รูป
เรขาคณิตสามมิติ  เขียนรูปสามเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม  รูปวงกลม  และรูปวงรีโดยใช้แบบของรูป  แบบรูปของ
จำนวนที่เพ่ิมข้ึนทีละ ๕  ทีละ ๑๐  ทีละ ๑๐๐  แบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ ๒  ทีละ ๑๐  ทีละ 
๑๐๐  แบบรูปของรูปที่มีรูปร่าง  ขนาด  หรือสี  ที่สัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น                                          
.   ........... 
  ใช้ทักษะกระบวนการในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
และนำเสนอ   การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน  และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์  
  เพ่ือให้ผู้เรียนนำประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง 
ๆ  และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงาน
อย่างเป็นระบบระเบียบรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และเชื่อมั่นในตนเอง 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ค.๑.๑  ป๒/๑,  ป๒/๒                     ค.๑.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒    

          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                    
 ค.๓.๑ ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓                 ค.๓.๒ ป.๒/๑                  
 ค.๔.๑ ป.๒/๑,  ป.๒/๒                   

ค.๖.๑  ป.๒/๑,  ป๒/๒,  ป๒/๓,  ป๒/๔,  ป๒/๕,  ป๒/๖ 

รวม    ๒๓    ตัวชี้วัด 



  ๒๙ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค ๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๓                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓              เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง 
 

คำอธิบายรายวิชา 
เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และเขียนตัวหนังสือแสดงจำนวน  หลักและค่าของเลขโดด

ในแต่ละหลัก  ใช้ ๐  เขียนในรูปกระจาย เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน  นับเพิ่ม นับลด  แบบรูปของจำนวน
ที่เพิ่มขึ้นและลดลง  แบบรูปของรูปที่มีรูปร่าง  ขนาด  หรือสีที่สัมพันธ์กันสองลักษณะ   แก้โจทย์ปัญหาการบวก
และการลบ  สร้างโจทย์ปัญหา   การเก็บรวบรวมและการจำแนกข้อมูล  อ่านแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง  วัด
ความยาว  เลือกเครื่องมือวัดความยาว  เปรียบเทียบความยาว  คาดคะเนความยาว   โจทย์ปัญหา  บอกเวลาเป็น
นาฬิกาและนาที  เขียนและอ่านเวลาโดยใช้จุด  อ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา โจทย์ปัญหา  เลือก
เครื่องชั่งที่เหมาะสม  เปรียบเทียบน้ำหนัก  คาดคะเนน้ำหนัก  ความสัมพันธ์ของหน่วยการชั่ง  โจทย์ปัญหา  เลือก
เครื่องตวง  เปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งของและความจุของภาชนะ  คาดคะเนปริมาตรของสิ่งของและความจุของ
ภาชนะ  โจทย์ปัญหา  คูณเลขสองหลัก  แก้โจทย์ปัญหาการคูณ  สร้างโจทย์ปัญหา  หารที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลัก  
โจทย์ปัญหาการหาร สร้างโจทย์ปัญหา  อ่านและเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน  รูปวงกลม  
รูปวงรี รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม  รูปห้าเหลี่ยม  รูปหกเหลี่ยม  รูปแปดเหลี่ยม  รูปที่มีแกนสมมาตร  รูป
เรขาคณิตสองมิติ  การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ   จุด  เส้นตรง  รังสี  ส่วนของเส้นตรง  จุดตัด  มุม  และ
สัญลักษณ ์ การบวก ลบ คูณ หาร ระคน   
 โดยจัดประสบการณ์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ใช้ทักษะกระบวนการในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การ
สื่อสาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนำเสนอ   การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
 เพื่อให้ผู้เรียนนำประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  
และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่าง
เป็นระบบระเบียบรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และเชื่อมั่นในตนเอง 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ค.๑.๑    ป๓/๑,  ป๓/๒              ค.๑.๒  ป.๓/๑,  ป๓/๒      
ค.๒.๑  ป.๓/๑,  ป๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔,  ป.๓/๕,  ป.๓/๖     ค.๒.๒ ป.๓/๑,  ป๓/๒,  ป.๓/๓,                   
ค.๓.๑  ป.๓/๑,  ป๓/๒,  ป.๓/๓,             ค.๓.๒ ป.๓/๑,  ป๓/๒      
ค.๔.๑  ป.๓/๑,  ป๓/๒                  ค.๕.๑  ป.๓/๑,  ป๓/๒                        
ค.๖.๑   ป๓/๑,  ป๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔,  ป.๓/๕,  ป๓/๖     

รวม   ๒๘    ตัวช้ีวัด 
 



  ๓๐ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค ๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๔                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔                  เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ฝึกทักษะการอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่
มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐  พร้อมทั้งเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ จากสถานการณ์ต่าง 
ๆ บอก อ่านและเขียนเศษส่วน จำนวนคละแสดงปริมาณสิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามเศษส่วน จำนวนคละที่
กำหนด เปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหูคูณของอีกตัวหนึ่ง อ่านและเขียน
ทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง แสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ ตามทศนิยมที่กำหนด เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม
ไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง และประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบการคูณ การหาร จากสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
สมเหตุสมผล หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์  แสดงการบวก การลบของจำนวนนับที่มากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ แสดงการคูณของจำนวนหลายหลัก ๒ จำนวน ที่มีผลคูณไม่เกิน ๖ หลัก และแสดงการหารที่
ตัวตั้งไม่เกิน ๖ หลัก ตัวหารไม่เกิน ๒ หลัก หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับ และ ๐ แสดงวิธี
หาคำตอบของโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอนของจำนวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ สร้างโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอน
ของจำนวนนับ และ ๐ พร้อมทั้งหาคำตอบ หาคำตอบและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบของ
เศษส่วนและจำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหูคูณของอีกตัวหนึ่ง หาผลบวก ผลลบของทศนิยมไม่เกิน ๓ 
ตำแหน่ง และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ ๒ ขั้นตอนของทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง  

แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา วัดและสร้างมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์   แสดงวิธีหา
คำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก จำแนกชนิดของมุม บอกชื่อมุม 
ส่วนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณ์แสดงมุม สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อกำหนดความยาวของด้าน  และใช้
ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง ตารางสองทางในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา   
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  

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.๔/๑๐, ป.๔/๑๑, 
ป.๔/๑๒, ป.๔/๑๓, ป.๔/๑๔, ป.๔/๑๕, ป.๔/๑๖             

ค ๒.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓     
ค ๒.๒  ป.๔/๑, ป.๔/๒   
ค ๓.๑  ป.๔/๑       

รวม  ๒๒  ตัวชี้วัด 
 
 



  ๓๑ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค ๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๕                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕                            เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 

อ่านและเขียนจำนวน  เปรียบเทียบและการเรียงลำดับจำนวน  การบวก การลบ  การคูณจำนวนที่มี
หลายหลัก  การหารที่ตัวหารไม่เกินสามหลัก  อ่านและเขียน เศษส่วน การบวก ลบ คูณเศษส่วน  เปรียบเทียบ
เศษส่วน  โจทย์ปัญหา  อ่านและเขียนทศนิยม การบวก ลบ คูณ หารทศนิยม เขียนทศนิยมในรูปกระจาย  
เปรียบเทียบทศนิยม เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน การบวก ลบ คูณ ทศนิยม  เขียนร้อยละในรูปเศษส่วนและ
ทศนิยม   ประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักต่าง ๆ  วัดความยาว  เลือกใช้เครื่องมือวัดและหน่วยการวัด   
มาตราส่วน   พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยม  เลือกเครื่องมือชั่งและหน่วยการชั่ง  เลือกเครื่องมือตวงและ
หน่วยการตวง  คะเนความจุหรือปริมาตร รูปเรขาคณิตสามมิติ  มุม  วัดขนาดของมุม  สร้างมุม สมบัติรูปสี่เหลี่ยม 
รูปสามเหลี่ยมและวงกลม ประดิษฐ์ลวดลายโดยใช้รูปเรขาคณิต  แบบรูปของจำนวนนับและแบบรูปของรูป
เรขาคณิต  อ่านแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง แผนภูมิตาราง  เขียนแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง เหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนอย่างแน่นอน อาจเกิดข้ึนหรือไม่เกิดขึ้น ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน 
           ใช้ทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร  การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และการนำเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์
อ่ืน ๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์     

เพ่ือให้นำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นใน
ตนเอง 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ค.๑.๑   ป๕/๑,  ป๕/๒,  ป๕/๓               ค.๑.๒  ป.๕/๑,  ป๕/๒,  ป๕/๓              
ค.๑.๓  ป.๕/๑       ค.๒.๑  ป.๕/๑,  ป๕/๒,  ป๕/๓,  ป๕/๔,  ป๕/๕      
ค.๒.๒  ป.๕/๑           ค.๓.๑  ป.๕/๑,  ป๕/๒,  ป๕/๓         
ค.๓.๒  ป.๕/๑,  ป๕/๒,  ป๕/๓      ค.๔.๑  ป.๕/๑     
ค.๕.๑  ป.๕/๑,  ,  ป๕/๒          
ค.๕.๒  ป.๕/๑      
ค.๖.๑  ป๕/๑,  ป๕/๒,  ป๕/๓,  ป๕/๔,  ป๕/๕,  ป๕/๖ 
 

รวม  ๒๙  ตัวช้ีวัด 
 
 



  ๓๒ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน    
ค ๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๖                             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖          เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 แก้ปัญหาจำนวนนับ  ค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจำนวนเต็มหลักต่าง ๆ  บวก  ลบ  คูณ  หารระคนและ
โจทย์ปัญหาของจำนวนนับ  ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป  เศษส่วน  บวก  ลบ คูณ  หารเศษส่วน  ทศนิยม   อ่านและ
เขียนทศนิยม  หาค่าประมาณใกล้เคียงทศนิยม  เขียนทศนิยมในรูปกระจาย  เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม  
เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน   บวก ลบ คูณ หารทศนิยม  สร้างโจทย์ปัญหา  แยกตัวประกอบของจำนวนนับ  หา  
ห.ร.ม.  และ  ค.ร.น.  ร้อยละ  โจทย์ปัญหาร้อยละกับกำไร  ขาดทุน  ลดราคา ราคาขาย  ราคาทุน  หาดอกเบี้ย   
หาความยาวรอบรูปของรูปวงกลม  รูปสี่เหลี่ยม   หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม   บอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ  
มาตราส่วน   อ่านและเขียนแผนผังแสดงสิ่งต่าง ๆ   เขียนแผนผังแสดงเส้นทางเดินและเขียนแผนผังโดยสังเขป  
สร้างรูปสี่เหลี่ยม   เส้นทแยงมุม   เส้นขนาน  รูปเรขาคณิตสองมิติ บอกส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ   
ประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ  หาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก    แก้สมการ อ่านกราฟเส้นและแผนภูมิรูป
วงกลม    เขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบและกราฟเส้น  คาดคะเนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
 ใช้ทักษะกระบวนการในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
และนำเสนอ   การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน  และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์   
 นำประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง  ๆ  และใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ
ระเบียบรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และเชื่อมั่นในตนเอง 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ค.๑.๑  ป๖/๑,    ป๖/๒,   ป๖/๓        ค.๑.๒ ป.๖/๑,  ป.๖/๒     
ค.๑.๓ ป.๖/๑,  ป.๖/๒       ค.๑.๔ ป.๖/๑,  ป๖/๒    
ค.๒.๑ ป.๖/๑,  ป๖/๒,   ป๖/๓            ค.๒.๒ ป.๖/๑,  ป๖/๒,   ป๖/๓               
ค.๓.๑  ป.๖/๑,  ป๖/๒,   ป๖/๓               ค.๓.๒ ป.๖/๑,  ป๖/๒        
ค.๔.๑ ป.๖/๑            ค.๔.๒ ป.๖/๑    
ค.๕.๑  ป.๖/๑,  ป๖/๒            ค.๕.๒ ป.๖/๑        
ค.๖.๑   ป๖/๑,  ป๖/๒,  ป๖/๓,  ป๖/๔,  ป๖/๕,  ป๖/๖  
 

รวม   ๓๑   ตัวชี้วัด 
 
 



  ๓๓ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                            เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่าง ๆ ที่ได้จากการสำรวจบอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในบริเวณ
ที่พืชและสัตว์อาศัยอยู่ในบริเวณที่สำรวจบรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์และ
พืชรวมทั้งบรรยายการทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ จากข้อมูลที่
รวบรวมได้  ตระหนักถึงความสำคัญของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายของตนเองและการดูแลส่วนต่าง ๆ อย่างถูกต้อง
และปลอดภัยอธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ทำจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิดประกอบกันโดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์  ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติที่สังเกตได้  บรรยายการเกิดเสียงและทิศทางการ
เคลื่อนที่ของเสียงจากหลักฐานเชิงประจักษ์  ระบุดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนจากข้อมูลที่
รวบรวมได้  อธิบายสาเหตุที่มองไม่เห็นดวงดาวส่วนใหญ่ในเวลากลางวันจากหลักฐานเชิงประจักษ์  อธิบาย
ลักษณะภายนอกของหินจากลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกตได้ แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูกการ
เปรียบเทียบแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หร ื อข ้ อ ค ว าม 
เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื ่อ  ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูล ตาม
วัตถุประสงค์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยปฏิบัติ ตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันดูแล 
รักษาอุปกรณ์เบื้องต้นใช้งานอย่างเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสังเกต การสืบค้นข้อมูล การทดลอง การวิเคราะห์ การอธิบาย 
การอภิปราย การแปลความหมาย และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 ให้เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม สามารถสื่อสารในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจที่ถูกต้อง 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ว ๑.๑   ป.๑/๑, ป.๑/๒ 
ว ๑.๒   ป.๑/๑, ป.๑/๒   
ว ๒.๑   ป.๑/๑, ป.๑/๒   
ว ๒.๓   ป.๑/๑   
ว ๓.๑   ป.๑/๑, ป.๑/๒   
ว ๓.๒   ป.๑/๑   
ว ๔.๒  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕  
 

รวม  ๑๕  ตัวชี้วัด 



  ๓๔ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                                            เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการแสงและน้ำเพื่อการเจริญเติบโตของพืช วัฏจักรชีวิตของพืชดอก รวมถึง
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต  อีกท้ังสมบัติของวัสดุและการนำสมบัติของวัสดุไปประยุกต์ใช้ในการทำวัตถุ
ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้วัสดุที่ใช้แล้วมีประโยชน์สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นอกจากนี้การเคลื่อนที่ของแสงจาก
แหล่งกำเนิดแสง ส่งผลให้สามารถมองเห็นวัตถุ และเสนอแนะแนวทางการป้องกันอันตรายจากการมองวัตถุ
บริเวณท่ีมีแสงสว่างไม่เหมาะสม  นอกจากนี้ในเรื่องของดินมีส่วนประกอบที่หลากหลาย และสามารถจำแนกชนิด
ของดินโดยใช้เกณฑ์ของลักษณะเนื้อดินและการจับตัว รวมถึงอธิบายการใช้ประโยชน์จากดิน อีกทั้งสามารถ
แก้ปัญหาโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์หรือข้อความ การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย จากการใช้สื ่อซอฟต์แวร์ การใช้
เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การ
เปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และมีความสามารถในการตัดสินใจ  
 เกิดการรับรู้ และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมที่พึงประสงค์ต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ว ๑.๒   ป.๒/๑, ป.๒/๒ , ป.๒/๓  
ว ๑.๓   ป.๒/๑ 
ว ๒.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔ 
ว ๒.๓   ป.๒/๑ , ป.๒/๒ 
ว ๓.๒   ป.๒/๑ , ป.๒/๒ 
ว ๔.๒   ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔   
 

รวม  ๑๖   ตัวชี้วัด 
 
 
 

 
 



  ๓๕ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                                            เวลา   ๘๐  ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา วิเคราะห์ สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ รวมถึงประโยชน์
ของอาหาร น้ำ และอากาศ สามารถดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งเหล่านี้อย่างเหมาะสม อีกทั้งบรรยายและ
เปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์  นอกจากนี้มีเรื่องของส่วนประกอบของวัตถุ และการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อ
ทำให้ร้อนขึ้นหรือทำให้เย็นลง  โดยการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนที่ของวัตถุเกิดจากแรง  ทั้งแรงสัมผัสและแรง
ไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมถึงการดึงดูดระหว่างแม่เหล็กกับวัตถุ ขั้วแม่เหล็ก และการเปลี่ยน
พลังงาน การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า รวมถึงประโยชน์และโทษของ
ไฟฟ้า  โดยนำเสนอวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และปลอดภัย อีกทั้งในเรื่องของเส้นทางการขึ้นและตกของดวง
อาทิตย์ การเกิดกลางวันกลางคืน และการกำหนดทิศ ความสำคัญของดวงอาทิตย์ต่อสิ ่งมีชีวิต รวมไปถึง
ส่วนประกอบและความสำคัญของอากาศ และผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสิ่งมีชีวิต  การนำเสนอแนว
ทางการปฏิบัติตนในการลดการเกิดมลพิษทางอากาศ นอกจากนี้สามารถอธิบายการเกิดลมและบรรยายประโยชน์
และโทษของลม  อีกทั้งสามารถแสดงอัลกอริทึมในการทำงาน แก้ปัญหาโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์หรือข้อความ การ
เขียนโปรแกรมอย่างง่าย จากการใช้สื่อซอฟต์แวร์ และใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาความรู้ และรวบรวมประมวลผล 
และนำเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การ
เปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และมีความสามารถในการตัดสินใจ  
 เกิดการรับรู้ และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมที่พึงประสงค์ต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๓๖ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ว ๑.๒ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔  
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 
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  
ว ๔.๒  ป.๓/๑ , ป.๓/๒, ป.๓/๓ , ป.๓/๔, ป๓/๕ 

รวม   ๒๕   ตัวชี้วัด 
  



  ๓๗ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                            เวลา   ๑๒๐  ชั่วโมง 
 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษา วิเคราะห์ หน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืชดอก ส่วนประกอบของพืชดอก ความแตกต่าง

ของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเป็น กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ จำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและ
พืชไม่มีดอก จำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดู กสันหลัง ลักษณะเฉพาะของสัตว์มี
กระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นม ตัวอย่างของสัตว์ในแต่ละกลุ่ม  นอกจากนี้เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพของวัสดุจากการทดลองและระบุ
การนำสมบัติของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยผ่านกระบวนการออกแบบชิ้นงาน แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อ่ืน
โดยการอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุอย่างด้านความแข็ง และสภาพความยืดหยุ่น การนำความ
ร้อน การนำไฟฟ้า ของวัสดุ สมบัติของสสารทั้ง ๓ สถานะ การสังเกต มวล ความต้องการที่อยู่ รูปร่างและปริมาตร
ของสสาร เครื่องมือที่ใช้สำหรับการวัดมวล และปริมาตรของสสาร ทั้ง ๓ สถานะ ผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุ 
การใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ำหนักของวัตถุ มวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ วัตถุ
ที่เป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง ลักษณะการมองเห็นผ่านวัตถุ แบบรูปเส้นทางการขึ้น
และตกของดวงจันทร์ แบบจำลองอธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์ และสามารถพยากรณ์
รูปร่างของดวงจันทร์ที่ปรากฏ แบบจำลองแสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะ และเปรียบเทียบคาบของการโคจร
ของดาวเคราะห์ต่าง ๆ จากแบบจำลองได้  

ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย 
ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื ่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขใช้
อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตลอดจนใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบ
เสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์  และ
การอภิปรายเพื ่อให้เกิดความรู ้  ความคิด  ความเข้าใจสามารถสื ่อสารสิ ่งที ่เร ียนรู ้  และมีความสามารถ               
ในการตัดสินใจ   
 เกิดการรับรู ้ และเห็นคุณค่าของการนำความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมที่พึงประสงค์ต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 



  ๓๘ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ว ๑.๒  ป.๔/๑      
ว ๑.๓   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔  
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       
ว ๓.๑   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
ว ๔.๒   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕  

รวม  ๒๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๓๙ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                                            เวลา   ๑๒๐  ชั่วโมง 
 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษา  วิเคราะห์ ระบุส่วนประกอบของดอกและโครงสร้างที่เกี ่ยวข้องกับการสืบพันธุ ์ของพืชดอก  

อธิบายการสืบพันธุ์ของพืชดอก   การขยายพันธุ์พืช และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  วัฏจักรชีวิตของพืชดอกบาง
ชนิด   การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของสัตว์     วัฏจักรชีวิตของสัตว์          บางชนิด และนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์   สำรวจ  เปรียบเทียบและระบุลักษณะของตนเองกับคนในครอบครัว   บอกการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในแต่ละรุ่น  จำแนกพืชออกเป็น  พืชดอก  และพืชไม่มีดอก  ระบุลักษณะของพืชดอกที่
เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว  และพืชใบเลี้ยงคู่ โดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์  จำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มโดยใช้
ลักษณะภายในบางลักษณะและลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์  อธิบายสมบัติของวัสดุชนิด ต่าง ๆ เกี่ยวกับความ
ยืดหยุ่น ความแข็ง ความเหนียวการนำความร้อน   การนำไฟฟ้า และ ความหนาแน่น  สืบค้นข้อมูลและอภิปราย
การนำวัสดุไปใช้ในชีวิต ประจำวัน   การหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรง   ซึ่งอยู่ในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ    
ความดันอากาศ  ความดันของของเหลว แรงพยุงของของเหลว   การลอยตัว และการจมของวัตถุ แรงเสียดทาน
และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  และการเกิดเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียง การ เกิดเสียงสูง เสียงต่ำ  เสียงดัง    
เสียงค่อย   อันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อฟังเสียงดังมาก ๆ  การเกิดเมฆ  หมอก น้ำค้าง ฝน และลูกเห็บ  การเกิดวัฏจักร
น้ำ  ออกแบบและสร้างเครื่องมือ    อย่างง่ายในการวัดอุณหภูมิ  ความชื้น  และความกดอากาศ   การเกิดลมและ
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต ประจำวัน การเกิดทิศ  และปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงดาวโดยใช้แผนที่ดาว 
 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสังเกต  การสำรวจ  การระบุ  การเปรียบเทียบ   
การจำแนกประเภท  การสืบค้นข้อมูล  การทดลอง  การอธิบาย  การอภิปราย การวิเคราะห์  การแปลความหมาย 
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 เห ็นคุณค่าของการนำความร ู ้ ไปใช ้ประโยชน์ในช ีว ิตประจำว ัน ม ีจ ิตว ิทยาศาสตร ์ จร ิยธรรม  
คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม สามารถสื่อสารในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจที่ถูกต้อง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๐ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ว ๑.๑ ป๕/๑, ป๕/๒, ป๕/๓, ป๕/๔   
ว ๑.๓ ป๕/๑, ป๕/๒  
ว ๒.๑ ป๕/๑, ป๕/๒, ป๕/๓, ป๕/๔      
ว ๒.๒ ป๕/๑, ป๕/๒, ป๕/๓, ป๕/๔, ป๕/๕ 
ว ๒.๓ ป๕/๑, ป๕/๒, ป๕/๓, ป๕/๔, ป๕/๕      
ว ๓.๑ ป๕/๑, ป๕/๒                                                                                             
ว ๓.๒ ป๕/๑, ป๕/๒, ป๕/๓, ป๕/๔, ป๕/๕  
ว ๔.๒ ป๕/๑, ป๕/๒, ป๕/๓, ป๕/๔, ป๕/๕ 

รวม  ๓๒  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  ๔๑ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                            เวลา   ๑๒๐  ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา วิเคราะห์  สารอาหารประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเองรับประทานเพื่อการเลือก
รับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งความปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยมี
แบบจำลอง ระบบย่อยอาหาร อวัยวะในระบบย่อยอาหารมีหน้าที่สำหรับการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร  ความสำคัญ
ของระบบย่อยอาหาร การดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ทำงานเป็นปกติ มีการแยกสารผสม โดยการหยิบออก การร่อน 
การใช้แม่เหล็กดึงดูด การรินออก การกรอง และการตกตะกอน สามารถหาวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการแยกสาร 
การเกิดผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุที่ผ่านการขัดถู จากส่วนประกอบ  หน้าที่ ของวงจรไฟฟ้าแต่ละส่วนอย่างง่าย  โดยมี
แผนภาพการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน  สามารถใช้การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนานด้วยวิธีการที่
เหมาะสม มีประโยชน์ ข้อจำกัด ของการเกิดเงามืด เงามัว จากแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดเงามัว  จากแบบจำลอง
ปรากฏการณ์สุริยุปราคา และจันทรุปราคา มีการพัฒนาของเทคโนโลยีอวกาศและการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ส่วน
กระบวนการเกิดหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร  ดูจากแบบจำลองวัฏจักรหิน เพื่อหาประโยชน์ของหินและแร่ในชีวิตประจำวัน  
มีแบบจำลองการเกิดของซากดึกดำบรรพ์สภาพแวดล้อมในอดีต ที่เกิดจากลมบก ลมทะเล และมรสุม จากแบบจำลอง สามารถ
ส่งผลต่อการเกิดของมรสุมในฤดูต่าง ๆ ของประเทศไทย เกิดผลกระทบของ น้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนา
มิ  ร่วมถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย  เพื่อหาแนวทางการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ 
จากแบบจำลองเพื่ออธิบายการเกิดและผลของปรากฏการณ์เรือนกระจก  กิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจกที่มีทำให้เกิด
ปรากฏการณ์เรือนกระจกลูกเห็บ  
ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่าง
ง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูล
และสารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิ
และหน้าท่ีของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  การเปรียบเทียบ
ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์  และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มี
ความสามารถในการตัดสินใจ   
 เกิดการรับรู้ และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม 
และค่านิยมที่เหมาะสมที่พึงประสงค์ต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน 
  

 
 
 
 
 
 



  ๔๒ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ว ๑.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕  
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  
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 
ว ๔.๒ ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓, ป.๖/๔  

รวม  ๓๐  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๓ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ส ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ ๑       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑               เวลา   ๔๐   ชั่วโมง  
 
คำอธิบายรายวิชา 

สังเกต ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล อภิปราย ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบเบื้องต้นของศาสนา 
ประโยชน์ ประวัติ ศาสดาของศาสนา สรุปใจความสำคัญของคัมภีร์  ความคิดหลักของศาสนา สรุปหลักจริยธรรม 
การบำเพ็ญประโยชน์ วิธีปฏิบัติ  การใช้ภาษาเกี่ยวกับศาสนพิธี พิธีกรรมในวันสำคัญ ฝึกปฏิบัติการบริหาร
จิต  การเจริญปัญญาเบื้องต้น เปรียบเทียบ การทำความดี ปฏิบัติตนตามคำแนะนำ รวบรวมข้ันตอน ของศาสนพิธี 
คุณลักษณะของการเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยมีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์  ความกล้าหาญ ความ
เสียสละ  การเคารพสิทธิและหน้าที่  วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแก้ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว  กฎ 
กติกา  ความหมาย ความสำคัญของรัฐธรรมนูญ ประโยชน์ของรายรับ-รายจ่าย ต้นทุนผลประโยชน์ที่ได้รับ
ทรัพยากรในท้องถิ่น ระบบเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพของครอบครัวและชุมชน การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและ
บริการ ในชีวิตประจำวัน   จำแนกสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เกิดขึ้นเอง ตามธรรมชำติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ระบุ
ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศ ของสิ่งต่าง ๆ ใช้แผนผังแสดงตำแหน่งของ สิ่งต่ำงๆ ในห้องเรียน สังเกตและ
บอกการเปลี่ยนแปลง  ของสภาพอากาศในรอบวัน บอกสิ่งแวดล้อมที่ เกิดตามธรรมชาติที่ส่งผล ต่อความเป็นอยู่
ของมนุษย์ สังเกตและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของ สิ่งแวดล้อมเพื่อการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม มีส่วนร่วม
ในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้านและ ห้องเรียน  
 เพื ่อให้เกิดความรู ้  ความเข้าใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรร ม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก   สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
       
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   

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 
ส ๒.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒        
ส ๒.๒  ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ 
ส ๓.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒  , ป.๑/๓     
ส ๓.๒  ป.๑/๑  
ส ๕.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒  , ป.๑/๓ , ป.๑/๔   
ส ๕.๒  ป.๑/๑ , ป.๑/๒  , ป.๑/๓  

รวม   ๒๓  ตัวช้ีวัด 



  ๔๔ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ส ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ ๒       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒                        เวลา   ๔๐   ชั่วโมง  
 

คำอธิบายรายวิชา 
สังเกต ศึกษาค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล อภิปราย ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบเบื้องต้นของ

ศาสนา ประวัติศาสนา ศาสดาของศาสนา คัมภีร์ และการใช้ภาษาของศาสนา รวบรวมหลักจริยธรรม การบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน และชุมชน หลักปฏิบัติการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ศาสนพิธี และพิธีกรรมในวัน
สำคัญของศาสนา  การบริหารจิต การเจริญปัญญาเบื้องต้น การทำความดีของบุคคลในครอบครัว และโรงเรียน 
การปฏิบัติตนตามคำแนะนำเกี่ยวกับศีลธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม การเป็นพลเมืองดี  ในสังคมประชาธิปไตย 
การยอมรับ การเคารพสิทธิ และหน้าที่ของตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว  สิทธิของบุคคลที่พึงได้รับการ
คุ้มครอง การขัดเกลาของสังคม ค่านิยม ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น  ความสัมพันธ์
ของสมาชิกในครอบครัว บทบาทหน้าที่ของตนเอง การแก้ปัญหาความขัดแย้ง ข้อตกลง กฎ กติกา ระเบียบใน
โรงเรียน ความหมาย และความสำคัญของรัฐธรรมนูญ ประโยชน์ของรายรับ–รายจ่ายของครอบครัว ตัดสินใจ
เลือกอย่างเหมาะสม เศรษฐกิจพอเพียง อาชีพของชุมชน การซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ประโยชน์ของ
ธนาคาร ภาษีที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันลักษณะทางกายภาพ องค์ประกอบของแผนผังแผนที่ ตำแหน่ง ระยะ
ทิศทาง ทรัพยากรธรรมชาติรู้คุณค่าของธรรมชาติ การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมทางสังคม การเปรียบเทียบประชากร
กับสิ่งแวดล้อม การฝึกสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว โดยใช้กระบวนการสังคม กระบวนการสืบค้น กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา  

เพื ่อให้เกิดความรู ้  ความเข้าใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
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  
ส ๒.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔          
ส ๒.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒  
ส ๓.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔         
ส ๓.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒  
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   ๒๘  ตัวช้ีวัด 



  ๔๕ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ส ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ ๓       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓                        เวลา   ๔๐   ชั่วโมง  
 

คำอธิบายรายวิชา 
             สังเกต ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล อภิปราย แสดงความคิดเห็น สรุปใจความสำคัญความหมาย 
ความสำคัญ องค์ประกอบของศาสนา ประโยชน์ ประวัติศาสดาของศาสนา ภาษา  ที่ใช้ในคัมภีร์ของศาสนาที่ตน
นับถือ หลักจริยธรรมในการพัฒนาตน  การบำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ  ศาสนพิธี 
พิธีกรรมในวันสำคัญของศาสนา การบริหารจิต การเจริญปัญญา สติ สัมปชัญญะ ความรำลึกได้  ความรู้ตัว ชื่นชม
การทำความดีของบุคคลในครอบครัว และโรงเรียน ศีลธรรม จริยธรรม  ค่านิยมท่ีดีงาม การเป็นพลเมืองดีในสังคม 
ประชาธิปไตย การเคารพสิทธิและหน้าที่ของ ตนเอง บทบาทสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ สถานภาพ สิทธิของบุคคลที่พึง
ได้รับการคุ้มครอง  การขัดเกลาของสังคม ค่านิยม ความเชื่อ ประเพณี การอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของ
ท้องถิ่น การสร้างความดี การแก้ปัญหาความขัดแย้ง กฎ กติกา ระเบียบในชุมชน   ความสำคัญของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ  รายรับ–รายจ่าย ผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับการตัดสินใจเลือกอย่างเหมาะสม ระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง อาชีพในชุมชนการแลกเปลี ่ยน  สินค้าและบริการความสำคัญของธนาคาร ภาษีที ่เกี ่ยวข้องใน
ชีวิตประจำวัน  องค์ประกอบทางกายภาพ ลักษณะ ความเกี ่ยวข้องแผนผัง แผนที่ ตำแหน่ง ระยะทิศทาง  
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ   การพึ่งพาอาศัยกัน สิ่งแวดล้อมทางสังคม การอนุรักษ์ การใช้
พลังงาน การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัว  โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิด
วิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 

     เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
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 
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 
ส ๓.๑    ป.๓/๑ , ป.๓/๒  , ป.๓/๓                 
ส ๓.๒    ป.๓/๑ , ป.๓/๒  , ป.๓/๓ 
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 , ป.๓/๖    

รวม   ๓๑  ตัวชี้วัด 



  ๔๖ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ส ๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ ๔           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔               เวลา   ๘๐   ชั่วโมง  
 
คำอธิบายรายวิชา 
 สังเกต  ศึกษาค้นคว้า อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น รวบรวมข้อมูล  สืบค้น ข้อมูลสรุปใจความ
สำคัญเกี่ยวกับความสำคัญทางศาสนา และศาสดาของศาสนาพุทธ คัมภีร์ทางศาสนาที่ตนนับถือ หลักธรรมของ
ศาสนา การบริหารจิตและเจริญปัญญา ชื่นชมการทำความดีของบุคลากรในสังคม แปลความหมายในคัมภีร์ 
ศาสนาที่ตนนับถือ เสนอแนวทางการกระทำของตนเองและผู้อ่ืนในฐานะพลเมืองดีของสังคม สิทธิเด็ก เพ่ือป้องกัน
ตัวเองและสังคม เปรียบเทียบความแตกต่างของวัฒนธรรมในท้องถิ่นการยอมรับคุณค่าของกันและกัน การ
รวมกลุ่มทั้งภาครัฐและเอกชน ชื่นชมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การ
รวมกลุ่มภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น อำนาจอธิปไตย ปฏิบัติตามกฎหมายในชีวิตประจำวัน วิเคราะห์ 
ผู้ผลิต ผู้บริโภค วิธีการของเศรษฐกิจ การหารายได้ การออม การลงทุน ผลผลิตทางด้านเศรษฐกิจ การตลาด การ
ธนาคาร สถาบันการเงินอื่น ๆ ภาษีที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน การพึ่งพา การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ สืบค้น
และอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพ ในจังหวัดของตน ด้วยแผนที่และรูปถ่าย ระบุแหล่งทรัพยากรและสถานที่
สำคัญ ในจังหวัดของตนด้วยแผนที่และรูปถ่าย อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่ง ทรัพยากรและ
สถานที่สำคัญในจังหวัด วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อ การดำเนินชีวิตของคนในจังหวัด อธิบายการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในจังหวัด และผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง  นำเสนอแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม   
ในจังหวัด 

เพื ่อให้เกิดความรู ้  ความเข้าใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
 
 
 
 
  



  ๔๗ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
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 
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 
ส ๓.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓     
ส ๓.๒  ป.๔/๑ , ป.๔/๒  
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  ๓๐   ตัวชี้วัด 



  ๔๘ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ ๕           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕                เวลา   ๘๐   ชั่วโมง  

คำอธิบายรายวิชา 
        สังเกต ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ อภิปราย สนทนาซักถาม แสดงความคิดเห็น รวบรวมข้อมูล สืบค้นข้อมูล สรุป

ใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความสำคัญของศาสนา ศาสดา และคัมภีร์ทางศาสนาที่ตน
นับถือ หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อเข้าใจในการพัฒนาตนและสังคม  ความหมาย การบริหารจิต และเจริญ
ปัญญา ชื่นชมการทำความดีของตนเองและบุคคลในสังคม และแนวปฏิบัติในการชื่นชม  การทำความดีของบุคคลสำคัญ
กลุ่มเพื่อน ประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญาของศาสนาที่ตนนับถือ กระบวนการประชาธิปไตยในการทำงาน
ร่วมกันในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน การปฏิบัติตน ตามสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพในฐานะพลเมืองดีของประเทศ การดำเนิน
ชีวิต ความแตกต่างของวัฒนธรรมในกลุ่มคนในภูมิภาค การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขโครงสร้างการปกครองประเทศ ซึ่งมีทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง 
คนกับการปกครองประเทศ ความสำคัญในกฎหมายในชีวิตประจำวัน หน้าที่ของผู้ผลิต และผู้บริโภค ความหมายของ
ระบบสินเชื่อ ผลดีผลเสียต่อภาวะ การเงิน การเลือกของผู้บริโภค ผลกระทบต่อทรัพยากรที่มีอยู่ ระบบสหกรณ์ การ
บริหารทางด้านเศรษฐกิจ บทบาทการใช ้เง ินในท้องถิ ่นการบริการต่างๆ  ของธนาคารและสถาบันการเงินใน
ต่างประเทศ  ผู้บริโภค ผู้ยืมและนักธุรกิจ การจัดหาแหล่งรายได้ของรัฐ   ความเชี่ยวชาญ  ชำนาญด้านจำนวนปริมาณ
สินค้ารวมทั้งที ่ผลิตการซื้อมาทางเศรษฐกิจ   การใช้แผนที่ในท้องถิ ่นต่างๆ ลักษณะความแตกต่าง ผลกระทบของ
สิ่งแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตในภูมิภาคต่าง  ๆ  ของไทยกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  ผลกระทบจากการ
กระทำของมนุษย์ที ่มีต่อสิ ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และรักษาสมดุลในระบบนิเวศน์  โดยใช้
กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 

เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิต
อย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
   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    
   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      
   ส.๓.๑    ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓    
   ส ๓.๒    ป.๕/๑ , ป.๕/๒    
   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   ๒๘   ตัวชี้วัด 



  ๔๙ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ ๖           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖               เวลา   ๘๐   ชั่วโมง  
คำอธิบายรายวิชา 
        สังเกต ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ อภิปราย สนทนา ซักถาม แสดงความคิดเห็น รวบรวมข้อมูลสืบค้น ข้อมูล
ความสำคัญหลักธรรมพระรัตนตรัย ไตรสิกขา หลักธรรมโอวาท ๓ การทำความดีของบุคคลในประเทศ การสวด
มนต์ แผ่เมตตาของศาสนาที่ตนนับถือ สรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับพุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขารจนถึงสังเวชนีย
สถาน ประวัติศาสดา  ข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า ศาสนิกชนตัวอย่าง ศาสนพิธี สถานที่ในศาสนสถาน 
ศาสนิกชนที่ดี ประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี พิธีกรรม กิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา  การบริหารจิตและ
เจร ิญปัญญาว ันสำคัญทางศาสนา   การกระทำที ่แสดงถึงค ุณลักษณะของการเป็นพลเมืองด ีในส ังคม
ประชาธิปไตย  สิทธิเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองตามสิทธิมนุษยชน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง 
บรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรม สัญลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม ประเพณี  วัฒนธรรมในท้องถิ่น อำนาจ
อธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย กฎหมายในชีวิตประจำวัน   การเลือกใช้
ทรัพยากรที่มีผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม  การเพิ่มรายได้เงินออมจากการลงทุน สิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภค 
เศรษฐกิจพอเพียง ระบบสหกรณ์ การบริหาร  ด้านการผลิต  และการพึ่งพาทางเศรษฐกิจ บทบาทการใช้เงินและ
การบริการด้านการเงินต่างประเทศ การจัดเก็บภาษี การกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ แผนที่ชนิดต่างๆ การกระทำที่
ส่งผลดีและผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม รวมทั้งผลกระทบจากการที่มนุษย์เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
ในด้านบวกและด้านลบ  การกระทำที่มีส่วนช่วยแก้ปัญหา และเสริมสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ
ปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถ
ดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
          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 , ป.๖/๔           
ส ๒.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป.๖/๕         
ส ๒.๒  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓           
ส ๓.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓         
ส ๓.๒  ป.๖/๑ , ป.๖/๒  
ส ๕.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒                  
ส ๕.๒  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓            

รวม   ๓๑   ตัวชี้วัด 



  ๕๐ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ส ๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๑                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑                          เวลา   ๔๐   ชั่วโมง   
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและใช้ปฏิทินในการบอกวัน เดือน ปี ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีท้ังระบบสุริยคติและจันทรคติ คำที่
แสดงช่วงเวลาเพื่อใช้เล่าเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ เดือนนี้ ตอนเช้า ตอนกลางวัน ตอนเย็น ตอนค่ำ และเรียงลำดับ
เหตุการณ์ในชีวิตประจำวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น โดยใช้ทักษะการสังเกต การบอกเล่า การเชื่อมโยง เพื่อให้
สามารถใช้เวลาตามปฏิทินแสดงเหตุการณ์ในปัจจุบันและใช้คำแสดงช่วงเวลาเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนได้ 

รู้วิธีสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวอย่างง่ายๆโดยสอบถามผู้เกี่ยวข้องและการบอก
เล่าเรื่องราวที่สืบค้นได้ โดยใช้ทักษะการสอบถาม การรวบรวมข้อมูล การสรุปความ การเล่าเรื่อง เพื่อฝึกทักษะ
พื้นฐานของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นเรื่องราวจากแหล่งข้อมูล(เช่นบุคคล)และบอกเล่า ข้อเท็จจริงที่
ค้นพบได้อย่างน่าสนใจ 

ศึกษาการเปลี ่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมสิ ่งของเครื ่องใช้หรือการดำเนินชีว ิตของตนเองในสมัย                   
ปัจจุบัน กับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายายที่เป็นรูปธรรมและใกล้ตัวผู้เรียน เตารีด (การรีดผ้าด้วยเตาถ่านกับเตา
ไฟฟ้า) หม้อหุงข้าว (การหุงข้าวที่เช็ดน้ำด้วยฟืนหรือถ่านกับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า) เกวียนกับรถยนต์ (การเดิน ทาง) 
ถนน บ้านเรือน การใช้ควายไถนากับรถไถนา รวมทั้งเหตุการณ์สำคัญของครอบครัวที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบ
ต่อตนเองในปัจจุบัน ( การย้ายบ้าน การย้ายโรงเรียน การเลื่อนชั้นเรียน การได้รับรางวัล การสูญเสียบุคคลสำคัญ
ของครอบครัว) โดยใช้ทักษะการสังเกต การใช้เหตุผล การเปรียบเทียบ การแยกแยะ การยกตัวอย่าง และการ
บอกเล่า เพื่อให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและความสำคัญของอดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนาคต สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ศึกษาความหมายและความสำคัญของสัญลักษณ์ของชาติไทย ได้แก่ ธงชาติ เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระ
บารมี ภาษาไทย อักษรไทย มารยาทไทย อาหารไทย การแต่งกายแบบไทย วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย และการปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกาลเทศะ รวมทั้งรู้จักสถานที่สำคัญซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน  
ศาสนสถาน ตลาด พิพิธภัณฑ์ และสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ที่ใกล้ตัวผู้เรียนและเห็นเป็นรูปธรรม โดยใช้
ทักษะการสังเกต การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล การอธิบาย การปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เพ่ือก่อให้เกิดความ
รักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ท้องถิ ่น และประเทศชาติ ภูมิใจในสถาบันชาติ  ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย์  ตระหนักและเห็นคุณค่าท่ีจะธำรงรักษาและสืบทอดต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๑ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
          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  ๘   ตัวชี้วัด 
  



  ๕๒ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๒                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒                       เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 รู้จักวันเวลาตามระบบสุริยคติและจันทรคติที่ปรากฏในปฏิทินที่แสดงเหตุการณ์สำคัญในอดีตและปัจจุบัน 
รวมทั้ง การใช้คำท่ีแสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุ่งนี้,   เดือนนี้ เดือนก่อน  เดือน
หน้า, ปีนี ้ ปีก่อน ปีหน้า ในการอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้ทักษะการสัง เกต การสอบถาม เชื่อมโยง 
เรียงลำดับ  การเล่าเรื่อง  การรวบรวมข้อมูล การอธิบาย  เพื่อให้สามารถใช้วันเวลาเรียงลำดับเหตุการณ์สำคัญได้
ถูกต้อง ว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อน เหตุการณ์ใดเกิดหลัง 
 รู้วิธีสืบค้นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวโดยใช้หลักฐานที่เก่ียวข้อง ได้แก่  ภาพถ่าย สูติบัตร    ทะเบียน
บ้าน เครื่องมือเครื่องใช้   มาอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ   และวิธีสืบค้นข้อมูลในชุมชนอย่างง่าย ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนในชุมชนในด้านต่างๆ จากอดีตถึงปัจจุบัน  ทางด้านการประกอบอาชีพ การแต่งกาย 
การสื่อสาร ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน   เข้าใจสาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของ
คนในชุมชน  สามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ที่สืบค้นได้โดยใช้เส้นเวลา  ฝึกทักษะการสอบถาม การสังเกต การ
วิเคราะห์  การอธิบายอย่างมีเหตุมีผล ทำผังความคิดและการจัดนิทรรศการ  เพื ่อให้เ ข้าใจวิธ ีการทาง
ประวัติศาสตร์ใน เรื ่องเกี ่ยวกับการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์สืบค้นเรื ่องราวในอดีต  และเข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา อย่างต่อเนื่อง   มีความเข้าใจชุมชนที่มีความแตกต่างและสามารถปรับตัวอยู่
ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ศึกษา สืบค้นประวัติและผลงานของบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ ่นหรือประเทศชาติ ในด้านการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม /การสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงโดยสังเขป  รวมทั้งวัฒนธรรมไทย ประเพณี
ไทย และภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้  การทำความเคารพแบบไทย  ประเพณีไทย  ศิลปะไทย 
ดนตรีไทย โดยใช้ทักษะการสืบค้นการสังเกต  การอ่าน การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์  การใช้เหตุผล การ
อธิบาย และการนำเสนอ  เพื่อให้เห็นคุณค่าและแบบอย่างการกระทำความดีของบรรพบุรุษท่ีได้สร้างประโยชน์ให้
ท้องถิ่นและประเทศ  เกิดความรัก และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และธำรง
ความเป็นไทย 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   

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   ๖   ตัวชี้วัด 



  ๕๓ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ส ๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๓                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓             เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมายและที ่มาของศักราชที ่ปรากฏในปฏ ิท ิน ได ้แก่ พ ุทธศักราช คร ิสต ์ศ ักราช                      
(ถ้าเป็นชาวมุสลิม ให้ศึกษาฮิจเราะห์ศักราชด้วย) วิธีการเทียบคริสต์ศักราชกับพุทธศักราช  และใช้ศักราชในการ
บันทึกเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว  ปีเกิดของผู้เรียน เหตุการณ์สำคัญของตนเอง และ
ครอบครัว โดยใช้ทักษะการเปรียบเทียบ การคำนวณ การเชื่อมโยง การอธิบาย เพื่อให้มีพื้นฐานในการศึกษา
เอกสารที ่แสดงเหตุการณ์ตามกาลเวลา สามารถเรียง ลำดับเหตุการณ์ได้ถูกต้อง ว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อน 
เหตุการณ์ใดเกิดหลังอันเป็นทักษะที่จำเป็นในการศึกษาประวัติศาสตร์ 
 รู้วิธีสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รูปภาพ  
แผนผังโรงเรียน  แผนที่ชุมชน  ห้องสมุดโรงเรียน  แหล่งโบราณคดี – ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น  สามารถใช้เส้น
เวลา  (Timeline)  ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน  โดยใช้ทักษะการสำรวจ  การสังเกต  การ
สอบถาม  การอ่าน  การฟัง  การเล่าเรื่อง  การสรุปความ  เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานของวิธีการทางประวัติศาสตร์ใน
การสืบค้นเรื่องราวรอบตัวอย่างง่าย ๆ โดยการใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  สามารถนำเสนอเรื่องราวที่
ค้นพบได้ตามลำดับเวลา 
 ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน ปัจจัยที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมและ
ประเพณีในชุมชน  ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยทางภูมิศาสตร์( ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากร) และปัจจัยทางสังคม 
(ความเจริญทางเทคโนโลยี เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ การคมนาคม ความปลอดภัย ) ศึกษาและเปรียบเทียบ
ความเหมือนและความแตกต่าง ของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง  และชุมชนใกล้เคียง   
ในเรื่องความเชื่อและการนับถือศาสนา อาหาร ภาษาถิ่น การแต่งกาย โดยใช้ทักษะการอ่าน  การสอบถาม การ
สังเกต การสำรวจ การฟัง การสรุปความ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและภูมิใจในชุมชนของตนเอง ยอมรับความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม เข้าใจพัฒนาการของชุมชน สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข ร่วม
อนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย 
 ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ โดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ผู้ สถาปนาอาณาจักรสุโขทัย  
อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ตามลำดับ ได้แก่ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง)  
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ศึกษาพระราชประวัติและ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด ็จพระเจ ้าหัวอย ู ่ภ ูม ิพลอดุลยเดช และสมเด ็จพระนางเจ ้าส ิริก ิติ์   
พระบรมราชินีนาถโดยสังเขป และศึกษาวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติ   ได้แก่ สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร ชาวบ้านบางระจัน พระยาพิชัยดาบหัก ท้าวสุรนารี เป็น
ต้น โดยใช้ทักษะการอ่าน และสอบถาม การฟัง การสรุปความ การเขียน การเล่าเรื่อง เพื่อให้เข้าใจความเป็นมา
ของชาติไทย เกิดความรัก ความภูมิใจและเห็นแบบอย่างการเสียสละเพ่ือชาติ  และธำรงความเป็นไทย  



  ๕๔ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
  ส ๔.๑   ป ๓/๑, ป ๓/๒,  ป ๓/๓ 
      ส ๔.๒    ป ๓/๑, ป ๓/๒  

ส ๔.๓   ป ๓/๑, ป ๓/๒,  ป ๓/๓ 

รวม   ๘   ตัวชี้วัด 



  ๕๕ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ส ๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๔                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔                             เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมาย  วิธีการนับ  และการใช้ช่วงเวลาเป็นทศวรรษ  ศตวรรษ  และสหัสวรรษ  เกณฑ์การ
แบ่งยุคสมัยในทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่แบ่งเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ รวมทั้ง
ช่วงสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย สมัยก่อนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี  และสมัย
รัตนโกสินทร์  ตัวอย่างการใช้ช่วงเวลาในเอกสารต่าง ๆ   โดยใช้ทักษะการอ่าน  การสำรวจ  การวิเคราะห์ การ
คำนวณ  เพื่อให้ใช้ช่วงเวลาในการบอกเล่าเรื่องราวได้ถูกต้อง  และเข้าใจเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่ปรากฏ
ในเอกสารทางประวัติศาสตร์ 
 ศึกษาลักษณะสำคัญ  และเกณฑ์การจำแนกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของ
ท้องถิ่น  อย่างง่าย ๆ ตัวอย่างของหลักฐานที่พบในท้องถิ่นทั้ง หลักฐานชั้นต้นกับชั้นรอง หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์
อักษร กับไม่เป็น ลายลักษณ์อักษร โดยใช้ทักษะการสำรวจ  การวิเคราะห์  การตรวจสอบข้อมูล  การจำแนก  
การตีความ  เพื่อฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาปัจจัย  การตั ้งถิ ่นฐานและพัฒนาการของมนุษยชาติใน
สมัยก่อนประวัติศาสตร์  และสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป  การก่อตั้งอาณาจักรโบราณในดินแดน
ไทย  ได้แก่  ทวารวดี ศรีวิชัย ตามพรลิงค์ เป็นต้น โดยใช้ทักษะการสำรวจ การวิเคราะห์ การตีความ  การสรุป
ความ เพื่อให้เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน   
 ศึกษาประวัติศาสตร์เป็นมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัยโดยสังเขป  ในเรื่องเก่ียวกับการสถาปนาอาณาจักร  
พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญ  ได้แก่  พ่อขุนศรีอินทรา
ทิตย์  พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไทย) และภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัยที่น่า
ภาคภูมิใจ  ซึ่งเป็นผลให้อุทยานประวัติศาสตร์ในสุโขทัยและศรีสัชนาลัยได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก  โดยใช้
ทักษะการอ่าน  การสำรวจ  การสืบค้น  การวิเคราะห์การตีความ  เพื่อเข้าใจความเป็นมาของชาติไทยในสมัย
สุโขทัย  รวมทั้งวัฒนธรรมไทย  ภูมิปัญญาไทย  และบุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัย  เกิดความรักและความภูมิใจใน
ความเป็นไทย  ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของบรรพบุรุษไทยที่ได้ปกป้อง  และสร้างสรรค์ความเจริญให้
บ้านเมือง  ตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อถึงปัจจุบัน 
  



  ๕๖ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
    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  ๘   ตัวชี้วัด 
  



  ๕๗ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ส ๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๕                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕              เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 

 
          สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานหลากหลาย  ด้วยการตั้งประเด็นคำถามทางประวัติศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น  ความเป็นมาของชื่อหมู่บ้าน  ชื่อตำบล  ชื่อถนน  ความเป็นมาของสถานที่สำคัญ  ความ
เป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น  รู ้จักแหล่งข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่อยู ่ในท้องถิ่น  
สามารถรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  รู้จักวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลอย่างง่ายๆ   เข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในข้อมูลจากหลักฐานต่าง ๆ แยกแยะความคิดเห็นกับข้อเท็จจริงที่อยู่ใน
ข้อมูลได้  โดยใช้ทักษะการสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห์ การเชื่อมโยง  และ
การสังเคราะห์อย่างง่าย ๆ  เพื่อฝึกฝนทักษะวิธีการทางประวัติศาสตร์วิเคราะห์เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในท้องถิ่นอย่าง
เป็นระบบ  สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ศึกษาการเข้ามาและอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย  และจีน ในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้โดยสังเขป ได้แก่ การปกครอง  การนับถือศาสนา  ความเชื่อ  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภาษา  อาหาร  และ
การแต่งกาย   ศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ  ทั้งตะวันตกและตะวันออกที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบัน
โดยสังเขป  โดยใช้ทักษะการอ่าน  การสืบค้นข้อมูล  การสังเกต  การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห์  การเชื่อมโยง  
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมไทยในสังคมปัจจุบัน  และวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่มีทั้งความคล้ายคลึงและความแตกต่าง  เพื่อให้เกิดการยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรม
และอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา  และธนบุรี  ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร  ปัจจัยที่
ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง  แล ะเศรษฐกิจ
โดยสังเขป  ประวัติและผลงานบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี  ได้แก่  สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑  สมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถ  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ชาวบ้านบางระจัน  สมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราช  และภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุธยา และธนบุรี  ที่น่าภาคภูมิใจ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้  ซึ่ง
เป็นผลให้พระนครศรีอยุธยาได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก  ได้แก่ ทางด้าน ศิลปกรรม  วรรณกรรม และการค้า  
โดยใช้ทักษะการอ่าน  การสืบค้นข้อมูล  การเชื่อมโยง  การวิเคราะห์ การอธิบาย การสรุปความ การเรียงความ 
เพื่อให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย  ตระหนักและเห็นความสำคัญที่จะธำรงรักษาความเป็น
ไทยสืบต่อไป 
  



  ๕๘ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
       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  ๙  ตัวชี้วัด 
  



  ๕๙ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ส ๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๖                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖                       เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมายและความสำคัญของวิธ ีการทางประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ  และใช้ว ิธ ีการทาง
ประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราว หรือเหตุการณ์สำคัญตามลำดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบ  ได้แก่  การตั้ง
ประเด็นศึกษาเรื ่องราวที ่ตนสนใจ  การสำรวจแหล่งข้อมูลที ่เกี ่ยวข้อง  การรวบรวมข้อมู ลจากหลักฐานที่
หลากหลาย  การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูล  การตีความ  การเรียบเรียงและนำเสนอความรู้ที่ค้นพบได้
อย่างน่าสนใจ  โดยใช้ทักษะ การสำรวจ การอ่าน  การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห์  การสังเคราะห์ การอธิบาย  
การสรุปความ การเขียนเรียงความ  การจัดทำโครงงานและการจัดนิทรรศการ  เพื่อฝึกทักษะการสืบค้นเหตุการณ์
สำคัญด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 ศึกษาสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบันโดยสังเขป   เชื่อมโยง และ
เปรียบเทียบกับประเทศไทย  ศึกษาความเป็นมา  และความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป  โดยใช้ทักษะการ
อ่าน  การสำรวจ  การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห์  เพ่ือให้เข้าใจพัฒนาการของประเทศเพ่ือนบ้านที่มีความสัมพันธ์
กับประเทศไทย  เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ  ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม  และอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติสุข 
 ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยในสมัยรัตนโกสินทร์  ในเรื ่องเกี ่ยวกับการสถาปนา
อาณาจักร  ปัจจัยที ่ส่งเสริมความเจริญรุ ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง  พัฒนาการทางด้านต่าง ๆ 
โดยสังเขป  ผลงานของบุคคลสำคัญ ได้แก่  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  สมเด็จพระบวร
ราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  และภูมิปัญญาไทยที่สำคัญที่น่าภาคภูมิใจ  
ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้  โดยใช้ทักษะการอ่าน  การสืบค้นข้อมูล  การเชื่อมโยง  การวิเคราะห์  เพื่อให้เกิดความ
รักและภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย  ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของ   บรรพบุรุษที่ได้ปกป้อง  และ
สร้างสรรค์ความเจริญให้บ้านเมืองตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อถึงปัจจุบัน 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
   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  ๘   ตัวชี้วัด 
 
 
 

 



  ๖๐ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาฯ ๑                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                    เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา                                                           

รู้เข้าใจธรรมชาติการเจริญเติบโต การพัฒนาการของมนุษย์ อธิบายหน้าที่ของอวัยวะภายนอกดูแลรักษา 
เห็นคุณค่าความรักความผูกพัน ชื่นชอบภูมิใจในตนเอง ทั้งสมาชิกในครอบครัว รู้เข้าใจความแตกต่างระหว่างเพศ
หญิง-ชาย มีทักษะในการดำเนินชีวิต การเคลื่อนไหวทางกายสอดคล้องกับอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม การเล่น
เกมกีฬา มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจ จิตวิญญาณ เสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพ มีความสามารถปฏิบัติ
ตามสุขบัญญัติ ปฏิบัติตนตามคำแนะนำ การเจ็บป่วยของตนเอง หลีกเลี่ยงพฤติกรรมปัจจัยเสี่ยง ต่อสุขภาพ 
อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด ความรุนแรง การพูด ท่าทาง ขอความช่วยเหลือ การเกิดเหตุร้าย ที่จะเกิดขึ้น  ทั้ง
ที่บ้านที่โรงเรียน 
 มีความสามารถในการป้องกันดูแล รักษา การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาง่ายๆ ของตนเอง และครอบครัว 
มีความนิยมที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก ต่อการดำเนินชีวิตตามธรรมชาติสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน 
 รู้เข้าใจเห็นคุณค่าของการเล่นเกมกิจกรรมกีฬาพ้ืนบ้าน นันทนาการ การท่องเที่ยว อาหารพื้นบ้าน ปฏิบัติ
ตนเกี่ยวกับการเจ็บป่วยโรคในหมู่บ้านนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน   สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   

 พ ๑.๑  ป๑/๑ , ป๑/๒  
 พ ๒.๑  ป๑/๑ , ป๑/๒ , ป๑/๓  
 พ ๓.๑  ป๑/๑ , ป๑/๒  
 พ ๓.๒  ป๑/๑ , ป๑/๒  
 พ ๔.๑  ป๑/๑ , ป๑/๒ , ป๑/๓  
 พ ๕.๑  ป๑/๑ , ป๑/๒ , ป๑/๓   

รวม  ๑๕    ตัวช้ีวัด 
 



  ๖๑ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาฯ ๒                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                                                   เวลา    ๔๐    ชั่วโมง  
 
คำอธิบายรายวิชา                                                          
 รู้เข้าใจธรรมชาติการเจริญเติบโต เห็นคุณค่าของตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา มีทักษะในการดำเนินชวีิต 
การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่มเกมกีฬาไทยสากล มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณ การสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ การป้องกันโรค หลีกเลี่ยงสารเสพติด การใช้ยา การเกิดอุบัติเหตุ ความรุนแรง มีความปลอดภัยใน
ชีวิต ดูแลรักษาอวัยวะภายใน รู้หน้าที่บทบาทของตนเอง สมาชิกในครอบครัว เพ่ือน เข้าใจความแตกต่างเพศหญิง
เพศชาย มีความภูมิใจในเพศตนทั้งหญิงชาย การเล่นเกม กีฬา การเคลื่อนไหวร่างกายอาศัยอุปกรณ์ได้ด้วยตนเอง 
กลุ่มอย่างสนุกสนาน ตามกฎ กติกา มีวินัยในการเลือกอาหารที่มีประโยชน์ การมีสุขภาพดี การดูแลการเกิด
อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย บาดเจ็บ การใช้ยา เลี่ยงสารเสพติด ความรุนแรง ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์ พฤติกรรมเสี่ยง
ได้อย่างปลอดภัย 
 รู้เข้าใจหน้าที่ การดูแล เสริมคุณค่าตนเอง สังคม ครอบครัว เพื่อน การมีพฤติกรรมก่อให้เกิดความมี
สุขภาพกาย การอยู่ร่วมกัน การเสริมสร้างสุขภาพดี การดูแล เกิดการเจ็บป่วย อุบัติเหตุเบื้องต้น มีค่านิยมมี
คุณธรรม ในการดำเนินชีวิต สอดคล้องกับธรรมชาติ ช่วยให้มีความปลอดภัยในชีวิต 
 รู้เข้าใจเห็นคุณค่าของการเล่นเกมกิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน นันทนาการ มีกฎระเบียบกติกา มีความรู้ ความ
เข้าใจการท่องเที่ยว อาหารพื้นบ้าน ปฏิบัติตนเกี่ยวกับการเจ็บป่วยโรคในหมู่บ้านรู้จักชื่อและอาการของโรค
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน   สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนำไปประยุกตใ์ช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 พ ๑.๑  ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓   
 พ ๒.๑  ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓, ป. ๒/๔   
 พ ๓.๑  ป. ๒/๑, ป. ๒/๒ 
 พ ๓.๒  ป. ๒/๑, ป. ๒/๒ 
 พ ๔.๑  ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓, ป. ๒/๔, ป. ๒/๕  
 พ ๕.๑   ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓, ป. ๒/๔, ป. ๒/๕   

รวม    ๒๑  ตัวช้ีวัด 
 
 

 
 



  ๖๒ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาฯ ๓                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                                                 เวลา    ๔๐    ชั่วโมง    
 
คำอธิบายรายวิชา                                                        

เข้าใจลักษณะการเจริญเติบโต ความแตกต่าง สัมพันธ์ ภาพในครอบครัว กลุ่มเพื่อน สร้างสัมพันธภาพ 
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมนำไปส่า การล่วงละเมิดทางเพศ มีการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย ทำอยู่กับที่ และ
รอบทิศทาง การใช้อุปกรณ์ในการออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬา ปฏิบัติตนอย่างสม่ำเสมอ มีวินัย มีความถนัด 
รู้จักจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง รู้เข้าใจการละเล่นกีฬาพื้นเมือง อธิบายการป้องกันการแพร่กระจายของโรค การ
เลือกอาหารตามสัดส่วนรู้วิธีป้องกันโรค เข้าใจวิธีการแปรงฟันได้อย่างถูกวิ ธี มีความปลอดภัยในชีวิต ทั้งการขอ
ความช่วยเหลือจากบุคคล เมื่อเกิดเหตุร้าย อุบัติเหตุ ทั้งการใช้ยา เว้นสารเสพติด ลดความรุนแรง ทั้งที่บ้านและที่
โรงเรียน 

ปฏิบัติตนในการรู ้เข้าใจอธิบาย การเปลี ่ยนแปลงของมนุษย์ ความแตกต่างทั ้งร่างกาย อารมณ์ให้
เหมาะสมกับวัย การตัดสินใจ แก้ปัญหาง่ายๆ จากใกล้ตัว บ้าน โรงเรียน มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จิตสำนึก ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อ่ืน 
 รู้เข้าใจวิธีการกิจกรรมการเล่นกีฬาพื้นบ้าน นันทนาการ การท่องเที่ยว อาหารพื้นบ้าน รู้วิธีรักษาการ
เจ็บป่วยของโรคในตำบล ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกาของการเล่นเกมนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  สามารถนำ
ความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
  พ ๑.๑  ป. ๓/๑, ป.๓/๒, ป. ๓/๓   

 พ ๒.๑  ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, ป. ๓/๓   
 พ ๓.๑  ป. ๓/๑, ป. ๓/๒  
 พ ๓.๒  ป. ๓/๑, ป. ๓/๒    
 พ ๔.๑  ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, ป. ๓/๓, ป. ๓/๔, ป. ๓/๕   
  พ ๕.๑  ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, ป. ๓/๓  

รวม    ๑๘  ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 

 



  ๖๓ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาฯ ๔                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                  เวลา    ๘๐    ช่ัวโมง    
 
คำอธิบายรายวิชา                                                        

รู้เข้าใจหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ เห็นความสำคัญของการทำงานของอวัยวะ สามารถป้องกันดูแลอวัยวะ
การเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และสติปัญญา รู้วิธีการแก้ไขปัญหาและ
การป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น เข้าในบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว เห็นคุณค่าและความสำคัญของเพศชาย 
เพศหญิง สามารถควบคุมตนเองและขณะปฏิบัติการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การกีฬา เล่มเกม มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกีฬากับชุมชน ปฏิบัติตามกฎกติกา รู้และเข้าใจการมีสุขภาพที่ดี  การป้องกันโรค การเลือกบริโภคอาหาร 
อารมณ์และความเครียด รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้และเข้าใจในเรื่องการเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กายเพ่ือสุขภาพ การป้องกันหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากอุบัติเหตุ  สิ่งเสพติด การปฐมพยาบาล    จัดหมวดหมู่
อวัยวะของร่างกายปฏิบัติกิจกรรมการเล่นเกม กีฬาพื้นบ้าน ฝึกทดสอบกิจกรรมยืดหยุ่นพื้นฐาน หลีกเลี่ยงปัจจัย
เสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติภัย  

รู้ปฏิบัติตนการเล่นเกมกีฬาพื้นบ้านในระดับอำเภอ การทำอาหารพื้นบ้าน รู้วิธีรักษาและปฏิบัติตน การ
เจ็บป่วยตามคำแนะนำ เลือกแหล่งบริการสุขภาพที่เหมาะสม มีความรู้ในการบริโภคอาหาร เลือกซื้อ เลือกบริโภค
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 พ ๑.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓   
 พ ๒.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓  
 พ ๓.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒  ป.๔/๓, ป.๔/๔ 
 พ ๓.๒  ป.๔/๑, ป.๔/๒   
 พ ๔.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔   
 พ ๕.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓    

รวม   ๑๙   ตัวช้ีวัด 
 

 
 

 
 
 



  ๖๔ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาฯ ๕                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                                        เวลา    ๘๐    ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา                                                           
 รู้เข้าใจในการทำงานของอวัยวะต่างๆ สุขอนามัยทางเพศ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สติปัญญา รู้และเข้าใจเห็นคุณค่าของชีวิตครอบครัว มีทักษะในการดำเนินชีวิต หลักการเคลื่อนไหว การ
ออกกำลังกาย เกมกีฬาไทยและกีฬาสากล รู้และเข้าใจกลวิธีการรุกและการป้องกันการส่งเสริมสุขภาพของตน 
การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพต่างๆ  ศึกษาค้นคว้าการทำงานของ
ระบบอวัยวะสุขภาพทางเพศ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา หลักของการเคลื่อนไหว 
การกีฬา การมีสุขภาพดี การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ การปฏิบัติควบคุมจนเองในการเคลื่อนไหว การเข้าร่วม
กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม ออกกำลังกาย การเการพกฎ กติกา ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา การอภิปรายและการ
รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมวัดประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมทดสอบความรู้ ทดสอบการเล่นกีฬา 
 เข้าใจกฎ กติกา กีฬาพื้นบ้านในระดับจังหวัดเห็นประโยชน์ของการเล่นเกม รู้อนุรักษ์การทำอาหาร
พ้ืนบ้านป้องกันการเจ็บป่วย เลือกแหล่งบริการสุขภาพ เลือกกิจกรรมทัศนศึกษาการพักผ่อนเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ
ปฏิบัติตนให้มีความรู้ความเข้าใจนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 พ ๑.๑ ป.๕/๑, ป. ๕/๒   
 พ ๒.๑ ป.๕/๑, ป. ๕/๒, ป. ๕/๓   
 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  
 พ ๔.๑ ป.๕/๑, ป. ๕/๒, ป. ๕/๓,  ป. ๕/๔, ป. ๕/๕ 
 พ ๕.๑ ป.๕/๑, ป. ๕/๒, ป. ๕/๓,  ป. ๕/๔, ป. ๕/๕   

รวม  ๒๕  ตัวช้ีวัด 



  ๖๕ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาฯ ๖                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                                เวลา    ๘๐    ชั่วโมง  
 
คำอธิบายรายวิชา                                                          
 รู้เข้าใจในการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย สุขอนามัยทางเพศ การพัฒนาการ ของวัยแรกรุ่น 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และจิตวิญญาณในวัยแรกรุ่น ชีวิตครอบครัว หลักการ
เคลื่อนไหว การออกกำลังกาย เกมกีฬาไทย กีฬาสากล กลวิธีการรุก การป้องกัน และเสริมสร้างสุขภาพที่ดี 
สมรรถภาพ การป้องกันการเกิดโรค การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุศึกษาค้นคว้าการทำงานของระบบ
อวัยวะ การเปลี ่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา จิตวิญญาณในวัยแรกรุ่ นหลักของการ
เคลื่อนไหว ความมีสุขภาพดี ปฏิบัติการเคลื่อนไหว ความมีสุขภาพดี การปฏิบัติการเคลื่อนไหวอยู่กับที่ เคลื่อนที่ 
การบังคับสิ่งของ การเข้าร่วมเล่นกิจกรรมทางกาย เกมกีฬา การเการพกฎกติกา ท่ายืดหยุ่นพื้นฐาน ปฏิบัติท่า
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย อภิปรายรายงานผล การฝึกปฏิบัติกิจกรรมสังเกตพฤติการณ์และความสนใจในการ
ฝึก ปฏิบัติกิจกรรม ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการทำงานของอวัยวะ การพัฒนาการของวัยรุ่น การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมวัยรุ่น ชีวิตครอบครัว  สังเกตการเคลื่อนไหวการออกกำลังกาย
การเล่นกฬีา  
 เข้าใจการเล่นเกมกีฬาพื้นบ้าน กฎกติการะดับจังหวัด รู้ประโยชน์ของการเล่น ปฏิบัติตนในการอนุรักษ์
อาหารพื้นบ้าน วิธีการทำ ปฏิบัติตนป้องกันการเจ็บป่วย การรักษา การแนะนำ การป้องกันโรค เลือกแหล่งบริการ
สุขภาพในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม เลือกปฏิบัติกิจกรรมในการบริ โภคอาหาร สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

พ ๑.๑  ป. ๖/๑, ป. ๖/๒  
พ ๒.๑  ป. ๖/๑, ป. ๖/๒  
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  
พ ๔.๑  ป. ๖/๑, ป. ๖/๒, ป. ๖/๓, ป.๖/๔   
พ ๕.๑  ป. ๖/๑, ป. ๖/๒, ป. ๖/๓   
 

รวม  ๒๒    ตัวช้ีวัด 
 
 



  ๖๖ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                                            เวลา    ๔๐    ชั่วโมง     
 
คำอธิบายรายวิชา                                                       
 อภิปราย  บอก  มีทักษะ  สร้าง  วาดภาพ  ระบุ  ท่อง เล่า เลียนแบบ  แสดง   เกี่ยวกับรูปร่าง  ลักษณะ 
และขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น  ความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
รอบตัว  สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน มีพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สี ด้วยเทคนิค
ง่าย ๆวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเองงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน   สิ่งต่าง ๆสามารถ
ก่อกำเนิดเสียง ที่แตกต่างกัน  ลักษณะของเสียงดัง-เบา และความช้า- เร็ว   ของจังหวะ บทกลอน ร้องเพลงง่าย ๆ 
มีส่วนร่วมใน กิจกรรมดนตรีอย่างสนุกสนานความเกี่ยวข้องของเพลงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เพลงในท้องถิ่น สิ่งที่ชื่น
ชอบในดนตรีท้องถิ่น เครื่องดนตรีจากพืชและสัตว์ในหมู่บ้าน การเคลื่อนไหว ท่าทางง่าย ๆ เพื่อสื่อความหมาย 
แทนคำพูด สิ่งที่ตนเองชอบ จากการดูหรือร่วมการแสดง เล่นการละเล่นของเด็กไทย 

รู้ เข้าใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม เกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะ และขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ในธรรมชาติ และสิ่ง
ที่มนุษย์สร้างขึ้น ความรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน มีพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สี ด้วยเทคนิคง่าย ๆวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึก
ของตนเองงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน  สิ่งต่าง ๆสามารถก่อกำเนิดเสียง ที่แตกต่างกัน  ลักษณะของเสียงดัง-
เบา และความช้า-เร็ว  ของจังหวะ บทกลอน ร้องเพลงง่าย ๆ มีส่วนร่วมใน  กิจกรรมดนตรีอย่างสนุกสนานความ
เกี่ยวข้องของเพลงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  เพลงในท้องถิ่นเครื่องดนตรีจากพืชและสัตว์ในหมู่บ้าน  สิ่งที่ชื่นชอบใน
ดนตรีท้องถิ่น  การเคลื่อนไหว  ท่าทางง่าย ๆเพื่อสื่อความหมาย แทนคำพูด  สิ่งที่ตนเองชอบ จากการดูหรือร่วม
การแสดง  เล่นการละเล่นของเด็กไทย  รักและมุ่งมั่นในการทำงาน   สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดย
ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม     
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 ศ ๑.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕       
 ศ ๑.๒  ป.๑/๑  
 ศ ๒.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕       
 ศ ๒.๒  ป.๑/๑, ป.๑/๒     
 ศ ๓.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓    
 ศ ๓.๒  ป.๑/๑, ป.๑/๒    

รวม  ๑๘  ตัวช้ีวัด 
 

 



  ๖๗ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                                                            เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา                                                           

บรรยาย  อภิปราย  บอก  มีทักษะ  สร้าง  วาดภาพ  ระบุ  ท่อง เล่า เลียนแบบ  แสดง จำแนก  เคาะ  
ร้องเพลง  เกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรงที่พบใน ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและงาน
ทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง   ปั้นสัตว์ชนิดต่างๆที่มีในหมู่บ้าน  งานทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดยใช้
ทัศนธาตุที่เน้นเส้น รูปร่าง   การใช้วัสดุ อุปกรณ์  สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ   ภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีก
กระดาษ  ภาพปะติดภาพสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลปริกวาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของ
ตนเอง  และเพื่อนบ้าน  รวมถึงเนื้อหาเรื ่องราว  เป็นรูปแบบงานโครงสร้างเคลื่อนไหว  ความสำคัญของงาน
ทัศนศิลป์  ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ ในท้องถิ่น โดยเน้นถึงวิธีการสร้างงานและวัสดุ
อุปกรณ์ ที่ใช้   แหล่งกำเนิด ของเสียงที่ได้ยินคุณสมบัติของเสียง สูง- ต่ำ ,  ดัง-เบา, ยาว-สั้น ของดนตรี   เคาะ
จังหวะหรือเคลื ่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับเนื ้อหาของเพลงง่าย ๆ ที ่เหมาะสมกับวัยความหมายและ
ความสำคัญของเพลงที่ได้ยิน  ความสัมพันธ์ของเสียงร้อง เสียงเครื่องดนตรีในเพลงท้องถิ่น โดยใช้คำง่าย ๆ  เครื่อง
ดนตรีในบ้านดงกลาง ได้แก่ กลอง  แคน  ซุง เข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีในท้องถิ่น  เคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่   ที่สะท้อนอารมณ์   ของตนเองอย่างอิสระเลียนแบบท่าทางสัตว์ในการรำ  สัตว์ที่มีในบ้านดงกลาง   
ท่าทาง เพื่อสื่อความหมาย     แทนคำพูด   แสดงท่าทางประกอบจังหวะอย่างสร้างสรรค์  มีมารยาทในการชม
การแสดง   เล่นการละเล่นพื้นบ้าน เชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเล่นพ้ืนบ้านกับสิ่งที่พบเห็นในการดำรงชีวิตของ
คนไทย   สิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจ ในการละเล่นพ้ืนบ้าน 

รู้  เข้าใจ เห็นคุณค่า   ชื่นชม  เกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรงที่พบใน ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ทัศนธาตุที่อยู่
ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง   ปั้นสัตว์ชนิดต่างๆที่มีในหมู่บ้าน  งาน
ทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดยใช้ทัศนธาตุที่เน้นเส้น รูปร่าง    การใช้วัสดุ อุปกรณ์  สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ    ภาพปะติด
โดยการตัดหรือฉีกกระดาษ  ภาพปะติดภาพสถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้านดงกลาง  วาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราว
เกี่ยวกับครอบครัวของตนเอง  และเพื่อนบ้าน  รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว  เป็นรูปแบบงานโครงสร้างเคลื่อนไหว   
ความสำคัญของงานทัศนศิลป์  ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ ในท้องถิ่น โดยเน้นถึง
วิธีการสร้างงานและวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้   แหล่งกำเนิด ของเสียงที่ได้ยินคุณสมบัติของเสียง สูง- ต่ำ ,        ดัง-เบา, 
ยาว-สั้น ของดนตรี   เคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลงง่าย ๆ ที่เหมาะสมกับวัย
ความหมายและความสำคัญของเพลงที่ได้ยิน  ความสัมพันธ์ของเสียงร้อง เสียงเครื่องดนตรีในเพลงท้องถิ่น โดยใช้
คำง่าย ๆ เครื่องดนตรีในหมู่บ้านดงกลาง ได้แก่ กลอง  แคน  ซุง เข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีในท้องถิ่น  เคลื่อนไหว
ขณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่ ที่สะท้อนอารมณ์ ของตนเองอย่างอิสระเลียนแบบท่าทางสัตว์ในการรำ  สัตว์ที่มีใน
หมู่บ้านดงกลาง ท่าทาง เพื่อสื่อความหมาย แทนคำพูด แสดงท่าทางประกอบจังหวะอย่างสร้างสรรค์  มีมารยาท
ในการชมการแสดง  เล่นการละเล่นพื้นบ้าน เชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเล่นพื้นบ้านกับสิ่งที่พบเห็นในการ



  ๖๘ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ดำรงชีวิตของคนไทย สิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจ ในการละเล่นพื้นบ้าน   รักและมุ่งมั่นในการทำงาน  สามารถนำ
ความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 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  
 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    
 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    ๒๕   ตัวช้ีวัด 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  ๖๙ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                                                           เวลา   ๔๐    ชั่วโมง   
 
คำอธิบายรายวิชา                                                         
    บรรยาย  อภิปราย  บอก  มีทักษะ  สร้าง  วาดภาพ  ระบุ   ท่อง เล่า เลียนแบบ  แสดง จำแนก 
เปรียบเทียบ  เคาะ  ร้องเพลง  เกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรง ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ วัสดุ อุปกรณ์
ที่ใช้สร้างผลงาน เมื่อชมงานทัศนศิลป์ ทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์  โดยเน้น
เรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง และพ้ืนผิว วาดภาพ ระบายสีสิ่งของรอบตัว การวาดภาพประเพณีวัฒนธรรมในหมู่บ้าน
และตำบลและวาดภาพเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว   การใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์  งานปั้น  ทอด
ความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิวเหตุผลและวิธีการในการสร้าง
งานทัศนศิลป์ โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุอุปกรณ์  สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง  
ภาพตามทัศนธาตุ  ที่เน้นในงานทัศนศิลป์นั้น ๆ  ลักษณะรูปร่าง รูปทรง ในงาน การออกแบบสิ่งต่าง ๆ ที่มีในบ้าน
และโรงเรียน ที่มาของงานทัศนศิลป์ ในท้องถิ่นวัสดุอุปกรณ์และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นรูปร่างลักษณะ
ของเครื่องดนตรี ที่เห็นและได้ยินในชีวิตประจำวันเครื่องดนตรีในหมู่บ้านดงกลาง ได้แก่ กลอง  แคน  ซุง  รูปภาพ
หรือสัญลักษณ์แทนเสียงและจังหวะเคาะ บทบาทหน้าที่ของเพลงที่ได้ยิน ดนตรีง่าย ๆ  อารมณ์ของเพลงที่ฟัง 
เสียงดนตรี เสียงขับร้องของตนเองและผู้อื่น ดนตรีไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือโอกาส ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
ลักษณะเด่นและ เอกลักษณ์ ของดนตรีในท้องถิ่น ความสำคัญและประโยชน์ของดนตรีต่อการดำเนินชีวิตของคน
ในท้องถิ่นการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆในสถานการณ์สั้น ๆ  ท่าทางประกอบเพลง ตามรูปแบบนาฏศิลป์ 
บทบาทหน้าที่ของผู้แสดงและผู้ชม  กิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย   ประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ใน
ชีวิตประจำวัน  การแสดงนาฏศิลป์ที่เคยเห็นในท้องถิ่นสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์  
ความสำคัญของการแสดงนาฏศิลป์ 

รู้ เข้าใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม เกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรง ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์  วัสดุ 
อุปกรณ์ที่ใช้สร้างผลงาน เมื่อชมงานทัศนศิลป์ ทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ 
โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง และพื้นผิว วาดภาพ ระบายสีสิ่งของรอบตัว การวาดภาพประเพณีวัฒนธรรม
ในหมู่บ้านและตำบลและวาดภาพเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว การใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์ งานปั้น  
ทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้เส้น รูปร่าง  รูปทรง สี และพื้นผิวเหตุผลและวิธีการในการ
สร้างงานทัศนศิลป์ โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุอุปกรณ์ สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของ
ตนเอง ภาพตามทัศนธาตุ ที่เน้นในงานทัศนศิลป์นั้น ๆ ลักษณะรูปร่าง รูปทรง ในงานการออกแบบสิ่งต่าง ๆ ที่มีใน
บ้านและโรงเรียน ที่มาของงานทัศนศิลป์ ในท้องถิ่นวัสดุอุปกรณ์และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น รูปร่าง
ลักษณะของเครื่องดนตรี ที่เห็นและได้ยินในชีวิตประจำวันเครื่องดนตรีในหมู่บ้านดงกลาง ได้แก่ กลอง  แคน  ซุง  
รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียงและจังหวะเคาะ บทบาทหน้าที่ของเพลงที่ได้ยิน ดนตรีง่าย ๆ อารมณ์ของเพลงที่
ฟัง  เสียงดนตรี  เสียงขับร้องของตนเองและผู้อ่ืน ดนตรีไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  



  ๗๐ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ลักษณะเด่นและ เอกลักษณ์ ของดนตรีในท้องถิ่น ความสำคัญและประโยชน์ของดนตรีต่อการดำเนินชีวิตของคน
ในท้องถิ่นการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆในสถานการณ์สั้น ๆ ท่าทางประกอบเพลง ตามรูปแบบนาฏศิลป์ 
บทบาทหน้าที่ของผู้แสดงและผู้ชม กิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย ประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ใน
ชีวิตประจำวัน  การแสดงนาฏศิลป์ที่เคยเห็นในท้องถิ่นสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์  
ความสำคัญของการแสดงนาฏศิลป์รักและมุ่งมั่นในการทำงาน  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
      
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
          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    
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     
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  ๒๙   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  ๗๑ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                                            เวลา    ๘๐    ช่ัวโมง  
 
คำอธิบายรายวิชา                                                          

บรรยาย อภิปราย บอก มีทักษะ สร้าง วาดภาพ ระบุ ท่อง เล่า เลียนแบบ  แสดง จำแนก เปรียบเทียบ  
เคาะ  ร้องเพลง เกี่ยวกับรูปลักษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ อิทธิพลของสี
วรรณะอุ่น และสีวรรณะเย็น ที่มีต่ออารมณ์ของมนุษย์ ทัศนธาตุ ของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และงาน
ทัศนศิลป์โดยเน้นเรื ่อง เส้น  สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว และพื้นที่ว่าง มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์
สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพและงานวาดภาพระบายสี ลักษณะของภาพโดยเน้นเรื่องการจัดระยะ ความลึก น้ำหนัก
และแสงเงาในภาพ  วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ    
ความคิดความรู้สึกท่ีถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอ่ืน วรรณะสีเพ่ือถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก
ในการสร้างงานทัศนศิลป์ งานทัศนศิลป์ใน  เหตุการณ์ และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรม ในท้องถิ่น และแหล่ง
ท่องเที่ยวในอำเภอวารินชำราบ งานทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ ประโยคเพลงอย่างง่าย ประเภทของ
เครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงที่ฟัง ทิศทางการเคลื่อนที่   ขึ้น – ลง ง่าย ๆ ของทำนอง รูปแบบ จังหวะและความเร็ว
ของจังหวะในเพลงที่ฟัง โน้ตดนตรีไทยและสากล  ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงที่เหมาะสมกับตนเองใช้และเก็บเครื่อง
ดนตรีอย่างถูกต้องและปลอดภัยดนตรี  สามารถใช้ในการสื่อเรื่องราว แหล่ง ที่มาและความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทย 
ที่สะท้อนในดนตรีและเพลงท้องถิ่น เพลงกล่อมเด็กในอำเภอวารินชำราบ ความสำคัญในการอนุรักษ์ส่งเสริม
วัฒนธรรมทางดนตรี  ทักษะพ้ืนฐานทางนาฏศิลป์และการละครที่ใช้สื่อความหมายและอารมณ์ภาษาท่าและนาฏย
ศัพท์หรือศัพท์ทาง  การละครง่าย ๆ ในการถ่ายทอดเรื่องราว เลียนแบบการเคลื่อนไหวของสัตว์ที่มีในอำเภอวาริน
ชำราบตามรูปแบบของนาฏศิลป์ แสดง การเคลื่อนไหว ในจังหวะต่าง ๆ ตามความคิดของตน แสดงนาฏศิลป์เป็น
คู่ และหมู ่สิ่งที่ชอบในการแสดง โดยเน้นจุดสำคัญของเรื่องและลักษณะเด่นของตัวละคร ประวัติความเป็นมาของ
นาฏศิลป์ หรือชุดการแสดงอย่างง่าย ๆ การแสดงนาฏศิลป์กับการแสดงที่มาจากวัฒนธรรมอื่น  การแสดงของ
ท้องถิ่น  ความสำคัญของการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์  เหตุผลที่ควรรักษาและสืบ
ทอดการแสดงนาฏศิลป์ 

รู้ เข้าใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม เกี่ยวกับรูปลักษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และงาน
ทัศนศิลป์ อิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ที่มีต่ออารมณ์ของมนุษย์ ทัศนธาตุ ของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่อง เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว และพื้นที่ว่าง มีทักษะพื้นฐานในการใช้
วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพและงานวาดภาพระบายสี ลักษณะของภาพโดยเน้นเรื่องการจัดระยะ ความ
ลึก น้ำหนักและแสงเงาในภาพ วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและ
จินตนาการ   ความคิดความรู้สึกที่ถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอื่น  วรรณะสีเพื่อถ่ายทอด
อารมณ์ ความรู้สึกในการสร้างงานทัศนศิลป์ งานทัศนศิลป์ใน  เหตุการณ์ และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรม ใน
ท้องถิ่น  และแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอวารินชำราบ งานทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆ ประโยคเพลงอย่างง่าย  



  ๗๒ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ประเภทของเครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงที่ฟัง  ทิศทางการเคลื่อนที่  ขึ้น – ลง ง่าย ๆ ของทำนอง รูปแบบ จังหวะและ
ความเร็วของจังหวะในเพลงที่ฟัง โน้ตดนตรีไทยและสากล ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงที่เหมาะสมกับตนเองใช้และ
เก็บเครื่องดนตรีอย่างถูกต้องและปลอดภัยดนตรี สามารถใช้ในการสื่อเรื่องราว  แหล่ง ที่มาและความสัมพันธ์ของ
วิถีชีวิตไทย ที่สะท้อนในดนตรีและเพลงท้องถิ่น เพลงกล่อมเด็กในอำเภอวารินชำราบ  ความสำคัญในการอนุรักษ์
ส่งเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี ทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์และการละครที่ใช้สื่อความหมายและอารมณ์ภาษาท่า
และนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทาง  การละครง่าย ๆ ในการถ่ายทอดเรื่องราว  เลียนแบบการเคลื่อนไหวของสัตว์ที่มีใน
อำเภอวารินชำราบตามรูปแบบของนาฏศิลป์ แสดง การเคลื่อนไหว   ในจังหวะต่าง ๆ ตามความคิดของตน   
แสดงนาฏศิลป์เป็นคู่ และหมู่ สิ่งที่ชอบในการแสดง โดยเน้นจุดสำคัญของเรื่องและลักษณะเด่นของตัวละคร 
ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ หรือชุดการแสดงอย่างง่ายๆ  การแสดงนาฏศิลป์กับการแสดงที ่มาจาก
วัฒนธรรมอื่น  การแสดงของท้องถิ่น  ความสำคัญของการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์  
เหตุผลที่ควรรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ รักและมุ่งมั่นในการทำงาน  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยใช้วิธีการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 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     

 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  
 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  ๒๙   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๗๓ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                                                            เวลา    ๘๐    ช่ัวโมง  
 
คำอธิบายรายวิชา                                                          
        บรรยาย อภิปราย บอก มีทักษะ  สร้าง วาดภาพ ระบุ ท่อง เล่า เลียนแบบ แสดง จำแนก เปรียบเทียบ  
เคาะ  ร้องเพลง  เกี่ยวกับเกี่ยวกับจังหวะ ตำแหน่งของ สิ่งต่าง ๆ  ที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ความ
แตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่ต่างกัน  เทคนิคของแสงเงา น้ำหนัก และ
วรรณะสี การวาดภาพภูมิศาสตร์ของสถานที่ท่องเที่ยวและประเพณีวัฒนธรรมในอำเภอวารินชำราบและจังหวัด
อุบลราชธานี  งานปั้นจาก ดินน้ำมันหรือดินเหนียวโดยเน้นการถ่ายทอดจินตนาการ งานพิมพ์ภาพ โดยเน้นการจัด
วางตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ในภาพ ปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์ และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของ
ตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคน  ในสังคม  
เกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ในแหล่งเรียนรู้หรือนิทรรศการศิลปะ  งานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาในท้องถิ่น องค์ประกอบดนตรีในเพลงที่ใช้ในการสื่ออารมณ์  ลักษณะของเสียงขับร้องและเครื่อง
ดนตรีที่อยู่ในวงดนตรีประเภทต่าง ๆ โน้ตดนตรีไทยและสากล  ๕ ระดับเสียง เครื่องดนตรีทำจังหวะและทำนอง   
เพลงไทยหรือเพลงสากล หรือเพลงไทยสากลที่เหมาะสมกับวัย  ประโยคเพลงแบบถามตอบใช้ดนตรีร่วมกับ
กิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมต่าง ๆ   คุณค่าของ
ดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน องค์ประกอบนาฏศิลป์  ท่าทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิดของตน  
แสดงนาฏศิลป์ โดยเน้นการใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ในการสื่อความหมายและการแสดงออกการรำรองเง็ง   
เลียนแบบการเคลื่อนไหวของธรรมชาติที่มีในจังหวัดอุบลราชธานี  การเขียนเค้าโครงเรื่องหรือบทละครสั้น ๆการ
แสดงนาฏศิลป์ชุดต่าง ๆประโยชน์ที่ได้รับจากการชมการแสดง การแสดงประเภทต่าง ๆ ของไทย ในแต่ละท้องถิ่น  
แสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี 

รู้  เข้าใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม เกี่ยวกับจังหวะ ตำแหน่งของ สิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อม และงาน
ทัศนศิลป์  ความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่ต่างกัน  เทคนิคของแสง
เงา น้ำหนัก และวรรณะสี การวาดภาพภูมิศาสตร์ของสถานที่ท่องเที่ยวและประเพณีวัฒนธรรมในอำเภอวารินชำ
ราบและจังหวัดอุบลราชธานี งานปั้นจาก ดินน้ำมันหรือดินเหนียวโดยเน้นการถ่ายทอดจินตนาการงานพิมพ์ภาพ 
โดยเน้นการจัดวางตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ในภาพ  ปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์ และการสื่อความหมายใน
งานทัศนศิลป์ของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น  ประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อ
ชีวิตของคนในสังคม เกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ในแหล่งเรียนรู ้หรือนิทรรศการศิลปะ  งาน
ทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น องค์ประกอบดนตรีในเพลงที่ใช้ในการสื่ออารมณ์  ลักษณะ
ของเสียงขับร้องและเครื่องดนตรีที่อยู่ในวงดนตรีประเภทต่าง ๆ โน้ตดนตรีไทยและสากล  ๕ ระดับเสียง เครื่อง
ดนตรีทำจังหวะและทำนอง   เพลงไทยหรือเพลงสากล หรือเพลงไทยสากลที่เหมาะสมกับวัย  ประโยคเพลงแบบ
ถามตอบใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีใน



  ๗๔ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

วัฒนธรรมต่าง ๆ คุณค่าของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน องค์ประกอบนาฏศิลป์  ท่าทางประกอบเพลงหรือ
เรื่องราวตามความคิดของตน  แสดงนาฏศิลป์ โดยเน้นการใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ในการสื่อความหมายและ
การแสดงออกการรำ เลียนแบบการเคลื่อนไหวของธรรมชาติที่มีในจังหวัดอุบลราชธานี การเขียนเค้าโครงเรื่อง
หรือบทละครสั้น ๆ การแสดงนาฏศิลป์ชุดต่าง ๆ ประโยชน์ที่ได้รับจากการชมการแสดง การแสดงประเภทต่าง ๆ 
ของไทย ในแต่ละท้องถิ่น  แสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณีรักและมุ่งมั่นใน
การทำงาน สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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   
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   
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   ๒๖  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  ๗๕ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                                            เวลา    ๘๐    ช่ัวโมง   
 
คำอธิบายรายวิชา                                                         

บรรยาย อภิปราย บอก มีทักษะ สร้าง อ่าน เขียน วาดภาพ ระบุ ท่อง เล่า เลียนแบบ แสดงจำแนก 
เปรียบเทียบ เคาะ ร้องเพลง เกี่ยวกับ สีคู ่ตรงข้าม และอภิปรายเกี่ยวกับการใช้ สีคู ่ตรงข้าม ในการถ่ายทอด
ความคิดและอารมณ์ หลักการจัดขนาดสัดส่วนความสมดุลในการสร้างงานทัศนศิลป์ งานทัศนศิลป์จากรูปแบบ ๒ 
มิติ เป็น ๓ มิติ โดยใช้หลักการของแสงเงาและน้ำหนักงานปั้นโดยใช้หลักการเพิ่มและลด  ปั้นแผนผังของโรงเรียน 
งานทัศนศิลป์ โดยใช้หลักการของรูปและพื้นที่ว่างใช้สีคู่ตรงข้ามหลักการจัดขนาดสัดส่วน และความสมดุล  วาด
ภาพสถาปัตยกรรมที่มีในจังหวัดอุบลราชธานี ทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผัง  และภาพประกอบ เพื่อถ่ายทอด
ความคิด  หรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ  บทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนชีวิตและสังคม  เกี่ยวกับ
อิทธิพลของความเชื่อความศรัทธาในศาสนาที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น  อิทธิพลทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่
มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ของบุคคล   เพลงที่ฟัง โดยอาศัยองค์ประกอบดนตรี และศัพท์สังคีต  ประเภทและ
บทบาทหน้าที่เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ  โน้ตไทย และโน้ตสากลทำนองง่าย ๆ  
ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้นสดที่มีจังหวะและทำนองง่าย ๆ ความรู้สึกที่มีต่อดนตรี  ทำนอง 
จังหวะ การประสานเสียง และคุณภาพเสียงของเพลงที่ฟัง  เรื่องราวของดนตรีไทยในประวัติศาสตร์  ดนตรีที่มา
จากยุคสมัยที่ต่างกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรีในท้องถิ่น การเคลื่อนไหวและการแสดงโดยเน้นการถ่ายทอด
ลีลาหรืออารมณ์ เครื่องแต่งกาย หรืออุปกรณ์ประกอบการ แสดงนาฏศิลป์และการละคร อย่างง่าย ๆ ความรู้สึก
ของตนเองที ่มีต่องานนาฏศิลป์และการละครอย่างสร้างสรรค์  การแสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจำวันสิ่งที่มีความสำคัญต่อการแสดง
นาฏศิลป์และละคร  ประโยชน์ที่ได้รับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร 

รู้ เข้าใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม เกี่ยวกับสีคู่ตรงข้าม และอภิปรายเกี่ยวกับการใช้ สีคู่ตรงข้าม  ในการถ่ายทอด
ความคิดและอารมณ ์หลักการจัดขนาดสัดส่วนความสมดุลในการสร้างงานทัศนศิลป์  งานทัศนศิลป์จากรูปแบบ ๒ 
มิติ เป็น ๓ มิติ โดยใช้หลักการของแสงเงาและน้ำหนักงานปั้นโดยใช้หลักการเพิ่มและลด  ปั้นแผนผังของโรงเรียน 
งานทัศนศิลป์ โดยใช้หลักการของรูปและพื้นที่ว่างใช้สีคู่ตรงข้ามหลักการจัดขนาดสัดส่วน และความสมดุล   วาด
ภาพสถาปัตยกรรมที่มีในจังหวัดอุบลราชธานี ทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผัง  และภาพประกอบ เพื่อถ่ายทอด
ความคิด  หรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ  บทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนชีวิตและสังคม  เกี่ยวกับ
อิทธิพลของความเชื่อความศรัทธาในศาสนาที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น  อิทธิพลทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่
มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ของบุคคล   เพลงที่ฟัง โดยอาศัยองค์ประกอบดนตรี และศัพท์สังคีต  ประเภทและ
บทบาทหน้าที่เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ โน้ตไทย และโน้ตสากลทำนองง่าย ๆ  
ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้นสดที่มีจังหวะและทำนองง่าย ๆ ความรู้สึกที่มีต่อดนตรี ทำนอง 
จังหวะ การประสานเสียง และคุณภาพเสียงของเพลงที่ฟัง เรื่องราวของดนตรีไทยในประวัติศาสตร์ ดนตรีที่มาจาก



  ๗๖ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ยุคสมัยที่ต่างกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรีในท้องถิ่น การเคลื่อนไหวและการแสดงโดยเน้นการถ่ายทอดลีลา
หรืออารมณ์ เครื่องแต่งกาย หรืออุปกรณ์ประกอบการ แสดงนาฏศิลป์และการละคร อย่างง่าย ๆ ความรู้สึกของ
ตนเองที่มีต่องานนาฏศิลป์และการละครอย่างสร้างสรรค์ การแสดงความคิดเห็นในการชมการแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจำวันสิ่งที่มีความสำคัญต่อการแสดงนาฏศิลป์และละคร  
ประโยชน์ที่ได้รับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร รักและมุ่งมั่นในการทำงาน สามารถนำ
ความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 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      
 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   
 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   ๒๗  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  ๗๗ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง ๑๑๑๐๑   การงานอาชีพฯ ๑                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                            เวลา    ๔๐    ชั่วโมง  
 
คำอธิบายรายวิชา 

บอก รู้ วิธีการทำงาน ใช้วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือ ประโยชน์ของอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำงาน
เพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและการประหยัด , ออม การตรงต่อเวลา การผลิตเครื่องใช้จักสาน จาก
วัสดุเหลือใช้เศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ สหกรณ์ การจัดการขยะ อาหารกลางวันข้อมูลสิ่งที่สนใจ
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล สัตว์ สิ่งของ  เรื่องราวในหมู่บ้านดงกลาง บ้านดงเก่า บ้านโจดใหญ่ (ห้องสมุดเครือข่าย
คุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล)  
 เพื่อให้รู้ เข้าใจ การช่วยเหลือตนเองเป็นการลงมือทำงานที่มุ่งเน้นการฝึกทำงานอย่างสม่ำเสมอ การ
ทำงานอย่างปลอดภัย ความกระตือรือร้นและตรงเวลาเป็นลักษณะนิสัยในการทำงาน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการ
ทำงาน  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ง ๑.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๑,  ป.๑/๓      
ง ๓.๑  ป.๑.๑, ป.๑/๒ 

รวม   ๕      ตัวช้ีวัด 
 
 



  ๗๘ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง ๑๒๑๐๑   การงานอาชีพฯ ๒                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                                เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 
   
 คำอธิบายรายวิชา 
     บอก รู้ วิธีการหรือประโยชน์ของการทำงาน สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้วัสดุอุปกรณ์ ชื่อและ
หน้าที่ของอุปกรณ์และเครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน อาชีพการทำสวนลองกองช่วยให้การประหยัด , ออม รู้จัก
แบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่นและช่วยเหลืองานบ้าน ข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่เชื่อถือได้ ชื่อ
และหน้าที่ของอุปกรณ์พื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์  เศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมต่างๆ 
ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมต่าง ๆ สหกรณ ์การจัดการขยะ อาหารกลางวันโรงเรียน การผลิตการใช้วัสดุ
เหลือใช้ 
       เพื่อให้ตระหนัก เห็นคุณค่า เพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว นำความรู้เกี ่ยวกับการใช้อุปกรณ์ 
เครื่องมือที่ถูกวิธีไปประยุกต์ใช้ การสร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย  มีความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อย ๑ ลักษณะ ของ
ใช้อย่างอย่างง่ายโดยกำหนดปัญหาหรือความต้องการรวบรวมข้อมูลออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๒ 
มิตินำความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่ถูกวิธีไปประยุกต์ใช้ การสร้างของเล่นของใช้อย่างง่ายมีความคิด
สร้างสรรค์อย่างน้อย ๑ ลักษณะ ในการแก้ปัญหา สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ง ๑.๑ ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓      
ง ๒.๑ ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔     
ง ๓.๑ ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓ 

รวม   ๑๐   ตัวช้ีวัด   
 



  ๗๙ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง ๑๓๑๐๑   การงานอาชีพฯ ๓                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                                 เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 
  บอก  ค้นหาข้อมูล  รวบรวมข้อมูล สร้าง ขั้นตอน เลือกใช้สิ่งของเครื่อง เครื่องมือวิธีการทำงานและ
ประโยชน์การทำงาน ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับงาน  อาชีพการทำสวน ช่วยให้การประหยัด , ออม   
โดยกำหนดปัญหาหรือความต้องการ อย่างมีขั้นตอน ทำงานอย่างเป็นตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด 
ความรอบคอบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่   สหกรณ์  การจัดการขยะ 
อาหารกลางวันโรงเรียน       
  เพ่ือให้ รู้ เข้าใจ การทำงาน เพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว  ช่วยเหลืองานบ้านและส่วนรวมออกแบบ
โดยการถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๒ มิติลงมือสร้างและประเมินผลเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน
อย่างสร้างสรรค์  มีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้  ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำการแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น สามารถนำ
ความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ง ๑.๑ ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓     
ง ๒.๑ ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓    
ง ๓.๑ ป.๓/๑,  ป.๓/๒ 

รวม   ๘  ตัวช้ีวัด 
 



  ๘๐ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง ๑๔๑๐๑   การงานอาชีพฯ ๔                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 บอก อธิบาย ความหมาย ความสำคัญ ของอาชีพ  ขั้นตอนการทำงาน  ใช้ระบบ  เหตุผลในการทำงานให้
บรรลุเป้าหมาย ประโยชน์และโทษ ใช้พลังงานทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัด การ ออม เศรษฐกิจ
พอเพียงผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ สหกรณ์ การจัดการขยะ อาหารกลางวันโรงเรียน การทำอาชีพการปลูกพืชสวน
ครัว เลี้ยงสัตว์ ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ 
 เพื่อให้ รู้ เข้าใจ การช่วยเหลืองานในบ้าน การทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน การใช้
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการทำงาน ภาพนิ่งหรือชิ้นงานจากจินตนาการโดยใช้โปรแกรมกราฟิกด้วยความ
รับผิดชอบ การแบ่งปันสิ่งของให้ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ง ๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔      
ง ๓.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕    
ง ๔.๑ ป.๔/๑ 

รวม   ๑๐  ตัวช้ีวัด 
 
 



  ๘๑ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง ๑๕๑๐๑   การงานอาชีพฯ ๕                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                                          เวลา    ๔๐   ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 
       บอก อธิบาย ความหมาย ความสำคัญ ของอาชีพ  ขั้นตอนการทำงาน  ใช้ระบบเหตุผลในการทำงานให้
บรรลุเป้าหมาย  ประโยชน์และโทษ ใช้พลังงานทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัด การออม เศรษฐกิจ
พอเพียงผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ สหกรณ์ การจัดการขยะ อาหารกลางวันโรงเรียน การทำอาชีพการปลูกพืชสวน
ครัว  เลี้ยงสัตว์ ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ 
 เพื่อให้ รู้ เข้าใจ การช่วยเหลืองานในบ้าน การทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน การใช้
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการทำงาน ภาพนิ่งหรือชิ้นงานจากจินตนาการโดยใช้โปรแกรมกราฟิกด้วยความ
รับผิดชอบ การแบ่งปันสิ่งของให้  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ง ๑.๑ ป.๕/๑,  ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔      
ง ๒.๑ ป.๕/๑,  ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔,  ป.๕/๕  
ง ๓.๑ ป.๕/๑,  ป.๕/๒     
ง ๔.๑ ป.๕/๑,  ป.๕/๒     

รวม    ๑๓  ตัวช้ีวัด 
 



  ๘๒ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง ๑๖๑๐๑   การงานอาชีพฯ ๖                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                  เวลา    ๘๐    ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 อธิบาย  บอก  อภิปราย รวบรวม นำเสนอ ข้อมูล แนวทางการทำงานแต่ละขั้นตอน ส่วนประกอบของ
เทคโนโลยี   สร้างสิ่งของเครื่องใช้อย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่กำหนดปัญหา หรือความต้องการ รวบรวมข้อมูลเลือก
วิธีการในรูปแบบที่เหมาะสมโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ออกแบบโดยการถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๓ มิติ 
ก่อนลงมอืสร้าง และประเมินผล ทำให้ผู้เรียนทำงานอ ย่างเป็นกระบวนการและช่วยเหลืองานในบ้านการประหยัด   
การออม การแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่นการแปรรูป จากกล้วยการผลิตการใช้เครื่องจักสาน การผลิตการใช้ เครื่องจัก
สานจากวัสดุเหลือใช้ อาชีพการทำสวนการปลูกพืชสวนครัว เลี้ยงสัตว์ เศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
สหกรณ ์การจัดการขยะ อาหารกลางวันโรงเรียน 
  เพื่อให้รู้ เข้าใจทักษะการจัดการทำงาน และมีทักษะการทำงานร่วมกันปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการ
ทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื ่นนำความรู้และทักษะการสร้าง ชิ้นงาน ไปประยุกต์ในการส ร้างสิ่งของ
เครื่องใช้และการแก้ปัญหาวางแผนในการเลือกอาชีพ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ง ๑.๑  ป.๖/๑  , ป.๖/๒ ,  ป.๖/๓       
ง ๒.๑  ป.๖/๑  , ป.๖/๒ ,  ป.๖/๓       
ง ๓.๑  ป.๖/๑  , ป.๖/๒ ,  ป.๖/๓ , ป  ๖/๔ , ป ๖/๕    

          ง ๔.๑  ป.๖/๑  , ป.๖/๒    
รวม    ๑๓    ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  ๘๓ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
อ ๑๑๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๑                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                              เวลา    ๑๖๐    ชั่วโมง  
 
คำอธิบายรายวิชา 
      ปฏิบัติตาม คำสั่งง่ายๆ  ที่ฟัง  ตัวอักษรและเสียง และสะกดคำง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ภาพตรง
ตามความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟัง  เรื่องใกล้ตัว คำสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง  
คำสั่งง่าย ๆ ตามแบบที่ฟัง  ความต้องการง่ายๆของตนเองตามแบบที่ฟัง  การขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับ
ตนเองตามแบบท่ีฟัง ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ชื่อและคำศัพท์
เกีย่วกับเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  การระบุ
ตัวอักษรและเสียงอักษรของภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น การฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  การใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)เพ่ือรวบรวม
คำศัพทท์ี่เก่ียวข้องใกล้ตัว 
    โดยการปฏิบัติตาม ระบุ อ่านออกเสียง เลือกภาพ ตอบคำถาม พูดโต้ตอบ ใช้ บอก พูดขอ ให้ข้อมูล  
ทำท่าประกอบ เข้าร่วม ฟัง/พูด เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เกิด
สมรรถนะตามความต้องการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้ึนในตัวของผู้เรียน และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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 
ต ๒.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
ต ๒.๒  ป.๑/๑ 
ต ๓.๑  ป.๑/๑   
ต ๔.๑  ป.๑/๑ 
ต ๔.๒  ป.๑/๑     

รวม  ๑๖   ตัวชี้วัด 
 

 
 



  ๘๔ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
อ ๑๒๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๒                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                                                            เวลา    ๑๖๐    ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 
       ปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ และคำขอร้องง่ายๆ ที่ฟัง ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงคำ  สะกดคำ  และ
อ่านประโยคง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟัง ตอบคำถาม
จากการฟังประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่าย ๆ ที่มีภาพประกอบ พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่าย ๆในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้คำสั่งและคำขอร้องง่าย ๆ ตามแบบที่ฟัง  บอกความต้องการง่ายๆของตนเองตาม
แบบที่ฟัง พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบท่ีฟัง พูดให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว  พูด
และทำท่าทางประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจ้าของ
ภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  ระบุตัวอักษรและเสียงอักษรของ
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย  บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  ฟั ง/พูดใน
สถานการณ์ง่ายๆท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน   ใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)เพ่ือรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว 
 โดยการระบุ  อ่านออกเสียง เลือก ตอบคำถาม พูดโต้ตอบ ใช้ บอก ทำท่าทาง เข้าร่วม ฟัง   เพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  เกิดสมรรถนะตามความต้องการของหลักสูตร 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข   สามารถ
นำความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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 , ป.๒/๑   
ต ๒.๑  ป.๒/๒ , ป.๒/๓  
ต ๒.๒ ป.๒/๑  
ต ๓.๑  ป.๒/๑  
ต ๔.๑  ป.๒/๑  
ต ๔.๒ ป.๒/๑         

รวม  ๑๖   ตัวช้ีวัด 



  ๘๕ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
อ ๑๓๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๓                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                                              เวลา    ๑๖๐    ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 
      ปฏิบัติตามคำสั่งและคำขอร้องที่ฟังหรืออ่าน  คำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำประโยค และบทพูดเข้าจังหวะ
(chant)ง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของคำกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง   
จากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ  คำสั้นๆ ง่าย ๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่
ฟัง  คำสั่งและคำขอร้องง่าย ๆ ตามแบบที่ฟัง  ความต้องการง่ายๆของตนเองตามแบบที่ฟัง  ขอและให้ข้อมูลง่ายๆ 
เกี่ยวกับตนเองและเพ่ือนตามแบบที่ฟัง ความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบ
ที่ฟัง ให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว  คำตามประเภทของ บุคคล สัตว์ และสิ่งของตามที่ฟังหรือ
อ่าน มารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   ชื่อและคำศัพท์ง่ายๆเก่ียวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลองและ
ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา   กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  ความแตกต่างของเสียง
ตัว อักษร คำ กลุ่มคำ และประโยคง่ายๆ ของภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย   คำศัพท์ที่เก่ียวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื ่น   สถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)เพ่ือ
รวบรวมคำศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว 
  โดยการอ่านออกเสียง  สะกดคำ  ฟัง  พูด  เลือก/ระบุ  ตอบคำถาม  พูดโต้ตอบ  ใช้  บอก  จัดหมวดหมู่  
ทำท่าประกอบ  เข้าร่วมกิจกรรม  เพื่อให้มีความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม   สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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  
ต ๒.๑ ป.๓/๑ ,  ป.๓/๒ , ป.๓/๓   
ต ๒.๒ ป.๓/๑  
ต ๓.๑  ป.๓/๑  
ต ๔.๑  ป.๓/๑  
ต ๔.๒  ป.๓/๑         

รวม  ๑๘  ตัวช้ีวัด 



  ๘๖ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
อ ๑๔๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๔                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                          เวลา    ๘๐    ช่ัวโมง 
คำอธิบายรายวิชา 
        ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอร้อง และคำแนะนำ (instructions)ง่าย ๆที่ฟังหรืออ่าน  อ่านออกเสียงคำ สะกด
คำ  อ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  เลือก/ระบุภาพหรือ
สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน  ตอบคำถามจากการ
ฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ  พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล  ใช้คำสั่ง คำ
ขอร้อง  และคำขออนุญาตง่าย ๆ  พูด/เขียนแสดงความต้องการของตนเองตามและขอความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ง่ายๆ  พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเองเพื่อน และครอบครัว  พูดแสดงความรู้สึกของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง  พูด/เขียนให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและ
เรื่องใกล้ตัว พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆใกล้ตัวที่ฟังหรืออ่าน พูดแสดงความคิดเห็นง่ายๆ 
เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว  พูดและทำท่าประกอบอย่างสุภาพตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา   ตอบคำถามเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆของเจ้าของภาษา  การเข้า
ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  บอกความแตกต่างของเสียงตัว อั กษร คำ กลุ่มคำ 
ประโยค  และข้อความ ของภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย   บอกความเหมือน/ความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษากับของไทย  ค้นคว้ารวบรวม คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน  ฟัง/พูดในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและ
สถานศึกษา  ใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
 โดยการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ระบุ  อ่านออกเสียง เลือก ตอบคำถาม พูดโต้ตอบ ใช้ บอก ทำท่าทาง เข้า
ร่วม เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  เกิดสมรรถนะตามความต้องการ
ของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๘๗ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ต ๑.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป๔/๔ 
ต ๑.๒  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป๔/๔ , ป๔/๕       
ต ๑.๓ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ 
ต ๒.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓   
ต ๒.๒ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ 
ต ๓.๑  ป.๔/๑  
ต ๔.๑  ป.๔/๑        
ต ๔.๒  ป.๔/๑  

รวม  ๒๐  ตัวช้ีวัด 
  



  ๘๘ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
อ ๑๕๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๕                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                                              เวลา    ๘๐    ช่ัวโมง 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอร้อง และคำแนะนำ ที่ฟังหรืออ่าน   อ่านออกเสียง ประโยค ข้อความ และบท
กลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ระบุ/วาดภาพสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค
และข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน  บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านบทสนทนา และนิทาน
ง่ายๆหรือเรื่องสั้นๆ  พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล  ใช้คำสั่ง คำขอร้อง  คำขออนุญาตและให้
คำแนะนำง่าย ๆ  พูด/เขียนแสดงความต้องการของตนเองตาม ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ  พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเองเพื่อน ครอบครัว  และเรื่องใกล้ตัว   
พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบ  
พูด/เขียนให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว เขียนภาพ  แผนผัง และแผนภูมิแสดงข้อมูลต่าง ๆ ตามที่
ฟังหรืออ่าน พูดแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ
ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ตอบคำถาม/บอกความสำคัญของเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง
และชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆของเจ้าของภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  บอก
ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับ
คำ(order)ตามโครงสร้างของประโยคของภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย บอกความเหมือน/ความ
แตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้ารวบรวม คำศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน ฟัง พูด และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ 
ต่าง  ๆ ทีเ่กิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา ใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูล
ต่าง ๆ 
 โดยการฟัง พูด  อ่าน  เขียน  ระบุ  อ่านออกเสียง เลือก ตอบคำถาม พูดโต้ตอบ ใช้ บอก ทำท่าทาง เข้า
ร่วม เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดสมรรถนะตามความต้องการของ
หลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 
สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
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         ต ๒.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓        
ต ๒.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒    ต ๓.๑  ป.๕/๑                              
ต ๔.๑  ป.๕/๑                                 ต ๔.๒  ป.๕/๑         

รวม   ๒๐      ตัวช้ีวัด 



  ๘๙ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
อ ๑๖๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๖                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                                 เวลา    ๘๐    ช่ัวโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอร้อง และคำแนะนำ ที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียง ข้อความ นิทาน และบทกลอน
สั้นๆ  ถูกต้องตามหลักการอ่าน  เลือก/ระบุประโยค หรือ ข้อความสั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย
ที่อ่าน บอกใจความสำคัญ  และตอบคำถามจากการฟังหรืออ่าน บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆและเรื่องเล่า  พูด/
เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล  ใช้คำสั่ง  คำขอร้อง  และคำขออนุญาตและให้คำแนะนำ  พูด/เขียน
แสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ  พูด/เขียน
เพื่อขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว  และเรื่องใกล้ตัว พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบ พูด/เขียนให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเอง  
เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิแสดงข้อมูลต่างๆตามที่ฟังหรืออ่าน  พูดเขียนแสดง
ความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ  เหมาะสมตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู ่ของ
เจ้าของภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ บอกความเหมือน/ความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  และการลำดับคำ ตามโครงสร้าง ประโยค 
ของภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย  เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลงาน
ฉลอง และประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้ารวบรวม คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน
จากแหล่งการเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
และสถานศึกษา ใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
 โดยการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ระบุ  อ่านออกเสียง เลือก ตอบคำถาม พูดโต้ตอบ เข้าร่วม เปรียบเทียบ  
ค้นคว้า ใช้ บอก เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดสมรรถนะตามความ
ต้องการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุข สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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    ต ๒.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓   
ต ๒.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒     ต ๓.๑  ป.๖/๑         
ต ๔.๑  ป.๖/๑      ต ๔.๒  ป.๖/๑        

รวม  ๒๐  ตัวชี้วัด 



  ๙๐ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  
อ ๑๑๒๐๑   ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๑                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                              เวลา    ๔๐    ช่ัวโมง  
 
คำอธิบายรายวิชา 
 เข้าใจคำสั่งและใช้คำสั่งในห้องเรียน  คำขอร้อง  ตัวอักษร เสียงตัวอักษร  สระ การสะกดคำ  การอ่าน
ออกเสียง คำ กลุ่มคำ ประโยคที่มีความหมายสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ใกล้ตัว  อาหาร เครื่องดื่ม  บทอ่าน บทสนทนา
ด้วยภาษาง่ายๆ ประโยค  นิทานง่ายๆ ที่มีภาพประกอบ การเล่านิทานประกอบท่าทาง ให้ข้อมูลและความต้องการ
เกี่ยวกับตนเองสั้นๆ เช่น การพูดแนะนำตนเอง ขอบคุณ ขอโทษ เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี เทศกาล งานฉลอง เห็นประโยชน์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  โดยสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรม และแสวงหาความรู้ ความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ การร้องเพลง เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถสื่อสารสิ่งทีเ่รียนรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ใช้คำทักทายเป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง เหมาะสม 
๒. อ่านและเขียนตัวอักษร คำศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว 
๓. ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารและให้ข้อมูลเรื่องใกล้ตัวเหมาะสมกับวัย 
๔. ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ตามวัย  มั่นใจ และกล้าแสดงออก 
๕. นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษได้ตามมารยาททางสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

 

รวมทั้งหมด  ๕  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



  ๙๑ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  
อ ๑๒๒๐๑   ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๒                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                                              เวลา    ๔๐    ช่ัวโมง  
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ใช้คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน  ตัวอักษร เสียงตัวอักษร  สระ การสะกดคำ  การอ่านออกเสียง คำ กลุ่มคำ บท
อ่าน บทสนทนา ประโยค บทอ่าน บทสนทนา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ข้อความที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเรื่องใกล้ตัว  คำ ที่มีความหมายสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม วัฒนธรรมเจ้าของภาษา  
แสดงกิริยา  การขอบคุณ ขอโทษ การพูดแนะนำตนเอง กิจกรรมทางภาษา การร้องเพลง การใช้ภาษาในการฟัง 
พูด  อ่าน  ในสถานการณ์ท่ี เกิดข้ึนในห้องเรียน 
 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ การสืบค้นข้อมูลและมีทักษะทางสังคม มีว ีถี ของระบอบ
ประชาธิปไตย ซื่อสัตย์  ใฝ่เรียนรู้ แสดงออกถึงความเป็นไทย   
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อ่านและเขียนตัวอักษร คำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวได้ 
 ๒. พดูสื่อสารภาษาอังกฤษในการขอ  และให้ข้อมูลเรื่องใกล้ตัวได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
 ๓. บอกความหมายของคำ และกลุ่มคำที่ฟังตรงตามความหมาย  ตอบคำถามการฟังที่มีภาพประกอบ 
หรืออ่านประโยคบทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ 
 ๔. ใช้ภาษาสื่อสารได้ตามวัยอย่างมั่นใจ  และกล้าแสดงออก 
 ๕. ใช้ภาษาได้ตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 

รวมทั้งหมด  ๕  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  ๙๒ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  

อ ๑๓๒๐๑   ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๓                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                             
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                                              เวลา    ๔๐    ช่ัวโมง  
 
คำอธิบายรายวิชา 
 อ่านออกเสียงตัวอักษร คำประโยคง่ายๆ ที่เก่ียวกับเรื่องใกล้ตัว บอกความหมายของคำที่เรียนและที่ฟังได้
ตรงตามความหมาย ตอบคำถามจากการฟังเรื่องที่เรียนได้ พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับเรื ่องที่เรียนได้
เหมาะสมตามวัย สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่เรียนได้เหมาะสมตามวัย ใช้ภาษา
ในการพูดและทำท่าประกอบตามมารยาทสังคม วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัยโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูลและมีทักษะทางสังคม มีวิถี
ของระบอบประชาธิปไตย ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้ แสดงออกถึงความเป็นไทยเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อ่านออกเสียงตัวอักษร ประโยคง่ายๆ ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว 
 ๒. บอกความหมายของคำที่เรียนและฟังได้ตรงตามความหมาย 
 ๓. ตอบคำถามจากการฟังเรื่องที่เรียนได้ 
 ๔. พูดขอ และให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนได้เหมาะสมตามวัย 
 ๕. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่เรียนได้เหมาะสมตามวัย 
 ๖. ใช้ภาษาในการพูดและทำท่าประกอบตามมารยาทสังคม  วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา รวมทั้งเข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย 
 

รวมทั้งหมด  ๖  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๙๓ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  
อ ๑๔๒๐๑   ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๔                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                              เวลา    ๔๐    ช่ัวโมง  
 
คำอธิบายรายวิชา 

 

เข้าใจ คำสั่ง คำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน อ่านออกเสียงสะกดคำ กลุ่มคำ  ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะ 
(chant) ง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม เลือก/ระบุ ภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตาม
ความหมายของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง ตอบคำถามจากการฟัง/การอ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ  
  ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความเกี ่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร
เครื่องดื่ม และนันทนาการ ในวงคำศัพท์สะสมประมาณ ๓๕๐-๔๕๐คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม) พูดโต้ตอบด้วยคำ
สั้นๆง่ายๆในการแนะนำตนเอง ทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ในการสื่อสารระหว่างบุคคล บอกความต้องการ
ง่ายๆ พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว ระบุหมวดหมู่คำตามประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่งของตามที่
ฟังหรืออ่าน ใช้กริยาท่าทางประกอบการพูด/สนทนาตามมรรยาทสังคม/วัฒนธรรม ของเจ้าของภาษา บอกชื่อและ
คำศัพท์ง่ายๆเก่ียวกับเทศกาล/วันสำคัญ /งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  
  ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย บอกความแตกต่างของเสียง ตัวอักษร คำ กลุ่มคำ 
และประโยคง่ายๆของภาษาอังกฤษและภาษาไทย เข้าใจคำ กลุ่มคำที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  ใช้
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวจากสื่อต่างๆ แสวงหา
ความรู้ความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ มีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์ และ คุณค่าในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบัติตามคําสั่ง และคําขอร้องที่ฟัง หรืออ่าน 
๒. บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คํา กลุม่คํา และประโยคง่ายๆ ของภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
๓. อ่านออกเสียงคํา สะกดคํา  อ่านกลุ่มคํา ประโยค และบทพูดเขา้จังหวะ (chant) ง่าย ๆ   

ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
๔. เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคําและประโยคที่ฟัง 
๕. ตอบคําถามจากการฟังหรืออ่าน ประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ 
๖. พูดโต้ตอบด้วยคําสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง 
๗. ใช้คําสั่งและคําขอร้องง่ายๆ ตามแบบท่ีฟัง  
๘. บอกความตอ้งการง่ายๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง 
๙. พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเอง และเพ่ือนตามแบบที่ฟัง 
๑๐. บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆตามแบบที่ฟัง  
๑๑. พูดใหข้้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว  
๑๒. จัดหมวดหมู่คําตามประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่งของตามที่ฟังหรืออ่าน 



  ๙๔ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

๑๓. พูดและทําท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
๑๔. บอกชื่อและคําศัพท์ง่ายๆเก่ียวกับเทศกาล/วันสําคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของ

ภาษา 
๑๕. เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย 
๑๖. บอกคําศัพทท์ี่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
๑๗. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดข้ึนในห้องเรียน 
๑๘. ใช้ภาษาตา่งประเทศ เพ่ือรวบรวมคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว 
 

รวมทั้งหมด  ๑๘  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๙๕ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  
อ ๑๕๒๐๑   ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๕                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                     
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                                              เวลา    ๔๐    ช่ัวโมง  
 
คำอธิบายรายวิชา 

 

เข้าใจ คำสั่ง คำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน อ่านออกเสียงสะกดคำ กลุ่มคำ  ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะ 
(chant) ง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม เลือก/ระบุ ภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตาม
ความหมายของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง ตอบคำถามจากการฟัง/การอ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ  
  ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความเกี ่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร
เครื่องดื่ม และนันทนาการ ในวงคำศัพท์สะสมประมาณ ๔๕๐-๖๕๐คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม) พูดโต้ตอบด้วยคำ
สั้นๆง่ายๆในการแนะนำตนเอง ทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ในการสื่อสารระหว่างบุคคล บอกความต้องการ
ง่ายๆ พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว ระบุหมวดหมู่คำตามประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่งของตามที่
ฟังหรืออ่าน ใช้กริยาท่าทางประกอบการพูด/สนทนาตามมรรยาทสังคม/วัฒนธรรม ของเจ้าของภาษา บอกชื่อและ
คำศัพท์ง่ายๆเก่ียวกับเทศกาล/วันสำคัญ /งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  
  ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย บอกความแตกต่างของเสียง ตัวอักษร คำ กลุ่มคำ 
และประโยคง่ายๆของภาษาอังกฤษและภาษาไทย เข้าใจคำ กลุ่มคำที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  ใช้
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวจากสื่อต่างๆ แสวงหา
ความรู้ความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ มีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์ และ คุณค่าในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบัติตามคําสั่ง และคําขอร้องที่ฟัง หรืออ่าน 
๒. บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คํา กลุม่คํา และประโยคง่ายๆ ของภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
๓. อ่านออกเสียงคํา สะกดคํา  อ่านกลุ่มคํา ประโยค และบทพูดเขา้จังหวะ (chant) ง่าย ๆ   

ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
๔. เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคําและประโยคที่ฟัง 
๕. ตอบคําถามจากการฟังหรืออ่าน ประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ 
๖. พูดโต้ตอบด้วยคําสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง 
๗. ใช้คําสั่งและคําขอร้องง่ายๆ ตามแบบท่ีฟัง  
๘. บอกความตอ้งการง่ายๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง 
๙. พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเอง และเพ่ือนตามแบบที่ฟัง 
๑๐. บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆตามแบบที่ฟัง  
๑๑. พูดใหข้้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว  
๑๒. จัดหมวดหมู่คําตามประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่งของตามที่ฟังหรืออ่าน 



  ๙๖ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

๑๓. พูดและทําท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
๑๔. บอกชื่อและคําศัพท์ง่ายๆเก่ียวกับเทศกาล/วันสําคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของ

ภาษา 
๑๕. เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย 
๑๖. บอกคําศัพทท์ี่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
๑๗. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดข้ึนในห้องเรียน 
๑๘. ใช้ภาษาตา่งประเทศ เพ่ือรวบรวมคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว 

 
รวมทั้งหมด  ๑๘  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๙๗ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  
อ ๑๖๒๐๑   ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๖                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                              เวลา    ๔๐    ช่ัวโมง  
 
คำอธิบายรายวิชา 

 

เข้าใจ คำสั่ง คำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน อ่านออกเสียงสะกดคำ กลุ่มคำ  ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะ 
(chant) ง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม เลือก/ระบุ ภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตาม
ความหมายของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง ตอบคำถามจากการฟัง/การอ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ  
  ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความเกี ่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร
เครื่องดื่ม และนันทนาการ ในวงคำศัพท์สะสมประมาณ ๗๕๐-๘๕๐คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม) พูดโต้ตอบด้วยคำ
สั้นๆง่ายๆในการแนะนำตนเอง ทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ในการสื่อสารระหว่างบุคคล บอกความต้องการ
ง่ายๆ พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว ระบุหมวดหมู่คำตามประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่งของตามที่
ฟังหรืออ่าน ใช้กริยาท่าทางประกอบการพูด/สนทนาตามมรรยาทสังคม/วัฒนธรรม ของเจ้าของภาษา บอกชื่อและ
คำศัพท์ง่ายๆเก่ียวกับเทศกาล/วันสำคัญ /งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  
  ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย บอกความแตกต่างของเสียง ตัวอักษร คำ กลุ่มคำ 
และประโยคง่ายๆของภาษาอังกฤษและภาษาไทย เข้าใจคำ กลุ่มคำที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  ใช้
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวจากสื่อต่างๆ แสวงหา
ความรู้ความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ มีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์ และ คุณค่าในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบัติตามคําสั่ง และคําขอร้องที่ฟัง หรืออ่าน 
๒. บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คํา กลุม่คํา และประโยคง่ายๆ ของภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
๓. อ่านออกเสียงคํา สะกดคํา  อ่านกลุ่มคํา ประโยค และบทพูดเขา้จังหวะ (chant) ง่าย ๆ   

ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
๔. เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคําและประโยคที่ฟัง 
๕. ตอบคําถามจากการฟังหรืออ่าน ประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ 
๖. พูดโต้ตอบด้วยคําสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง 
๗. ใช้คําสั่งและคําขอร้องง่ายๆ ตามแบบท่ีฟัง  
๘. บอกความตอ้งการง่ายๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง 
๙. พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเอง และเพ่ือนตามแบบที่ฟัง 
๑๐. บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆตามแบบที่ฟัง  
๑๑. พูดใหข้้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว  
๑๒. จัดหมวดหมู่คําตามประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่งของตามที่ฟังหรืออ่าน 



  ๙๘ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

๑๓. พูดและทําท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
๑๔. บอกชื่อและคําศัพท์ง่ายๆเก่ียวกับเทศกาล/วันสําคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของ

ภาษา 
๑๕. เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย 
๑๖. บอกคําศัพทท์ี่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
๑๗. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดข้ึนในห้องเรียน 
๑๘. ใช้ภาษาตา่งประเทศ เพ่ือรวบรวมคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว 

 
รวมทั้งหมด  ๑๘  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  ๙๙ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  
ส ๑๑๒๐๑   การป้องกันการทุจริต ๑                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                              เวลา    ๔๐    ช่ัวโมง  
 
คำอธิบายรายวิชา 

 

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและ 
ความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองกับความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม ในการต่อต้านการทุจริต 

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการ เรียนรู้ 
๕ ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน 

เพ่ือให้มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต  
ผลการเรียนรู้  

๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชนส์่วนรวม 
๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  
๓. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
๔. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
๘. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๙. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

 
รวมทั้งหมด  ๙  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๐๐ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  
ส ๑๒๒๐๑   การป้องกันการทุจริต ๒                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                                              เวลา    ๔๐    ช่ัวโมง  
 
คำอธิบายรายวิชา 

 

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและ 
ความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองกับความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม ในการต่อต้านการทุจริต 

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการ เรียนรู้ 
๕ ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน 

เพ่ือให้มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต  
ผลการเรียนรู้  

๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชนส์่วนรวม 
๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  
๓. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
๔. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
๘. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๙. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

 
รวมทั้งหมด  ๙  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  ๑๐๑ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  
ส ๑๓๒๐๑   การป้องกันการทุจริต ๓                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                                              เวลา    ๔๐    ช่ัวโมง  
 
คำอธิบายรายวิชา 

 

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและ 
ความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองกับความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม ในการต่อต้านการทุจริต 

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการ เรียนรู้ 
๕ ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน 

เพ่ือให้มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต  
ผลการเรียนรู้  

๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชนส์่วนรวม 
๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  
๓. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
๔. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
๘. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๙. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

 
รวมทั้งหมด  ๙  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๐๒ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  
ส ๑๔๒๐๑   การป้องกันการทุจริต ๔                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                              เวลา    ๔๐    ช่ัวโมง  
 
คำอธิบายรายวิชา 

 

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและ 
ความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองกับความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม ในการต่อต้านการทุจริต 

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการ เรียนรู้ 
๕ ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน 

เพ่ือให้มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต  
ผลการเรียนรู้  

๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชนส์่วนรวม 
๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  
๓. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
๔. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
๘. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๙. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

 
รวมทั้งหมด  ๙  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๐๓ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  
ส ๑๕๒๐๑   การป้องกันการทุจริต ๕                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                                              เวลา    ๔๐    ช่ัวโมง  
 
คำอธิบายรายวิชา 

 

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและ 
ความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองกับความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม ในการต่อต้านการทุจริต 

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการ เรียนรู้ 
๕ ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน 

เพ่ือให้มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต  
ผลการเรียนรู้  

๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชนส์่วนรวม 
๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  
๓. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
๔. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
๘. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๙. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

 
รวมทั้งหมด  ๙  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๐๔ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  
ส ๑๖๒๐๑   การป้องกันการทุจริต ๖                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                              เวลา    ๔๐    ช่ัวโมง  
 
คำอธิบายรายวิชา 

 

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและ 
ความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองกับความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม ในการต่อต้านการทุจริต 

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการ เรียนรู้ 
๕ ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน 

เพ่ือให้มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต  
ผลการเรียนรู้  

๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชนส์่วนรวม 
๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  
๓. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
๔. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
๘. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๙. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

 
รวมทั้งหมด  ๙  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๐๕ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

เครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยมุ่งให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง  ได้ฝึกปฏิบัติจริงและค้นพบความถนัดของตนเอง  สามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมตามความ
สนใจจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม มีทักษะในการดำเนินงาน ส่งเสริมให้มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ สังคม ศีลธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถวางแผนชีวิตและอาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาการเรียนรู้อย่างรอบ
ด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั ้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม  
จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังให้สร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามรถจักการตนเองได้และอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดลได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยแบ่งออกเป็น ๓  
ลักษณะ ดังนี้ 

๑. กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง  รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม  สามารถ
ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู ้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่
ผู ้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน โดยนักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว ๔๐ ชั่วโมงต่อปี
การศึกษา 
 ๒. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาระเบียบวินัย  ความเป็นผู้นำ  ผู้ตามที่ดี  ความรับผิดชอบ  
การทำงานร่วมกัน  รู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม  ความมีเหตุผล  การช่วยเหลือแบ่งปันเอื้ออาทรและ
สมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจของผู้เรียน  ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเอง
ในทุกขั้นตอน  ได้แก่  การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผนประเมินและปรับปรุงการทำงานเน้นการ
ทำงานรวมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาและ
ท้องถิ่น  กิจกรรมนักเรียน  ประกอบด้วย  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่ วม  กิจกรรม
ลูกเสือ  เนตรนารี  ๓๐  ชั่งโมงต่อปีการศึกษา  กิจกรรมชุมนุม  นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม  ชมรม  ๔๐  
ชั่งโมงต่อปีการศึกษา   
 ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
ต่อสังคม ชุมชนและท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ  ความดีงาม  
ความเสียสละการมีจิตสาธารณะ  เช่น  กิจกรรมอาสาพัฒนาต่างๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม  นักเรียนทุกคนต้อง
เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐  ชั่วโมงต่อปีการศึกษา  
 
 
 

 



  ๑๐๖ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดกิจกรรม 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
๑.  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

๒.  กิจกรรมนักเรียน  
      ๒.๑  ลูกเสือ-เนตรนารี ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

      ๒.๒  กิจกรรมชุมนุม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

๓.  กิจกรรมเพื่อสังคม 
     และสาธารณประโยชน์ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

เวลาเรียนรวม ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
 

๑. กิจกรรมแนะแนว 
 วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือผู้เรียนค้นพบความถนัด ความสามารถ ความสนใจของตนเอง รักละเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากข้อมูล ข่าวสาร แหล่งเรียนรู้ ทั้งด้านการศึกษา อาชีพส่วนตัว สังคม  

เพื่อนำไปใช้ในการวางแผน เลือกแนวทางการศึกษาอาชีพได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ
ของตนเอง 

๓. เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพ และรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
๔. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ ในงานอาชีพและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
๕. เพ่ือให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงามในการดำเนินชีวิต สร้างเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียน 
๖. เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม  และประเทศชาติ 
 

แนวการจัดกิจกรรม  เครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดลได้จัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อช่วยเหลือและ
พัฒนาผู้เรียน  ดังนี้ 

๑. จัดกิจกรรมเพ่ือให้ครูได้รู้จักและช่วยเหลือผู้เรียนมากข้ึน  โดยใช้กระบวนการทางจิตวิทยา            
การจัดบริการสนเทศ  โดยให้มีเอกสารเพื่อใช้ในการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียน  ด้วยการสังเกต  สัมภาษณ์  
การใช้แบบสอบถาม  การเขียนประวัติ  การพบผู้ปกครองก่อนและระหว่างเรียน  การเยี่ยมบ้านนักเรียน  การให้
ความช่วยเหลือผู้เรียนเรื่องสุขภาพจิต  เศรษฐกิจ  การจัดทำระเบียนสะสม  สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน  และ
บัตรสุขภาพ 

๒. การจัดกิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์  โดยทำแบบทดสอบเพื่อรู้จักและเข้าใจตนเอง  มีทักษะใน
การตัดสินใจ  การปรับตัว  การวางแผนเพ่ือเลือกศึกษาต่อ  เลือกอาชีพ 

 
 



  ๑๐๗ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

๓. การจัดบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนรายบุคคล  และรายกลุ่ม  ในด้านการศึกษา  อาชีพ  และส่วนตัว   
โดยมีผู้ให้คำปรึกษาที่มีคุณวุฒิ  และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการให้คำปรึกษา  ตลอดจนมีห้องให้คำปรึกษาที่
เหมาะสม 

๓.๑  ช่วยเหลือผู้เรียนที่ประสบปัญหาด้านการเงิน โดยการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน 
๓.๒  ติดตามเก็บข้อมูลของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา 

 

๒. กิจกรรมนักเรียน 
  ๑. กิจกรรมลูกเสือ   

กิจกรรมลูกเสือ  -  เนตรนารี 
 ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑-๖ ทุกคน  ได้ฝึกอบรมวิชาลูกเสือ  -  เนตรนารี  เพื่อส่งเสริม
หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ส่งเสริมความสามัคคี  มีวินัย  และ
บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  โดยดำเนินการจัดกิจกรรมตามข้อกำหนดของคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ 

วัตถุประสงค์ 
 พระราชบัญญัติลูกเสือ  พ.ศ.๒๕๕๑  มาตรา  ๘  ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม  เพื่อพัฒนา
ลูกเสือทั้งทางกาย  สติปัญญา  จิตใจ  และศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  และช่วยสร้างสรรค์สังคม  
เพื่อให้เกิดความสามัคคี  และความเจริญก้าวหน้า  ทั้งนี้เพื่อความสงบสุข  และความมั่งคงของประเทศชาติตาม
แนวทางดังต่อไปนี้ 

๑.  ให้มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟัง  และพ่ึงตนเอง 
๒. ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
๓. ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
๔. ให้รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนการทำกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสม 
๕. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  และความมั่งคงชองชาติ 

 
แนวการจัดกิจกรรม 

  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑-๓ 
 เปิดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบานการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให้ศึกษาวิเคราะห์  วางแผน  
ปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรฐาน  โดยเน้นระบบหมู่  สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกอง  โดยให้ผู้เรียนศึกษา
และฝึกปฏิบัติดังนี้ 

๑.  เตรียมลูกเสือสำรอง  นิยายเรื่อเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจกรรมลูกเสือสำรอง  การทำความ 
เคารพเป็นหมู่ (แกรนด์ฮาวล์) การทำความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ้าย  ระเบียบแถวเบื้องต้น  คำ
ปฏิญาณ  กฎ  และคติพจน์ของลูกเสือสำรอง   

๒. ลูกเสือสำรองดาวดวงที่  ๑ , ๒  และ ๓  อนามัย  ความสามารถเชิงทักษะ  การสำรวจ   



  ๑๐๘ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

การค้นหาธรรมชาติ  ความปลอดภัย  บริการ  ธง  และประเทศต่างๆ  การฝีมือ  กิจกรรมกลางแจ้ง  การบันเทิง  
การผูกเงื ่อน  คำปฏิญาณ  และกฎของลูกเสือสำรองโดยใช้กระบานการทำงาน  กระบวนการแก้ปัญหา  
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการจัดการ  กระบวนการคิดริเริ่ม  สร้างสรรค์  กระบวนการฝึกปฏิบัติ  ทางลูกเสื อ  
กระบวนการทางเทคโนโลยี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 
 เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ  สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  กฎ  และคติพจน์ของ
ลูกเสือสำรอง  มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟัง  และพึ่งตนเอง  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัย  และ เห็นอก
เห็นใจผู้อื่น  บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์  รู้จักทำการฝีมือ พัฒนากาย  จิตใจ  และศีลธรรม  ทั้งนี้โดยไม่
เกี่ยวข้องกับลัทธิทางการเมืองใดๆ  สนใจและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 กิจกรรมลูกเสือ  -  เนตรนารี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔-๖ 
 เปิดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให้ศึกษา  วิเคราะห์  วางแผน  
ปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรฐาน  โดยเน้นระบบหมู่  สรุปการปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกอง  โดยให้ผู้เรียนศึกษา
และปฏิบัติในเรื่อง 

๑.  ลูกเสือตรี  ความรู้เกี่ยวกับขบวนการลูกเสือ  คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ  กิจกรรม 
กลางแจ้ง  ระเบียบแถว 

๒. ลูกเสือโท  การรู้จักดูแลตนเอง  การช่วยเหลือผู้อื่น  การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ  ทักษะทางวิชา 
ลูกเสือ  งานอดิเรกและเรื่อที่น่าสนใจ  คำปฏิญาณ  และกฎของลูกเสือ  ระเบียบแถว 

๓. ลูกเสือเอก  การพึ่งพาตนเอง  การบริการ  การผจญภัย  วิชาการของลูกเสือ  ระเบียบแถว  โดยใช้ 
กระบวนการทำงาน  กระบวนการแก้ปัญหา  ระบวนการกลุ ่ม  กระบวนการจัดการ  กระบวนการคิดริเริ่ม  
สร้างสรรค์  กระบวนการฝึกปฏิบัติทางลูกเสือ  กระบวนการทางเทคโนโลยี  และภูมิปัญญาท้องถิ่ นได้อย่าง
เหมาะสม 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ  สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  กฎ  และคติพจน์ของ
ลูกเสือสามัญ  มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟัง  และพึ่งตนเอง  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอก
เห็นใจผู้อื่น  บำเพ็ญตนเพื่อสารธารณประโยชน์  รู้จักทำการฝีมือ  พัฒนากาย  จิตใจ  และศีลธรรม  ทั้งนี้โดยไม่
เกี่ยวข้องกับลัทธิทางการเมืองใดๆ  สนใจและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมายเหตุ   ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม  และผ่านการทดสอบแล้ว  จะได้รับเครื่องหมายลูกเสือตรี  ลูกเสือโท 
และลูกเสือเอก 

 
 
 
 
 

 
 



  ๑๐๙ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 ๒. กิจกรรมชุมนุม 
 วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด  และความต้องการของตน   
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้  ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ให้เกิด 

ประสบการณท์ั้งทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
๔. เพ่ือให้ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อ่ืน  ได้ตามวิถีประชาธิปไตย 

 

แนวการจัดกิจกรรม 
 การจัดกิจกรรมตามความสนใจ (ชุมนุม) ผู้เรียนสามารถเลือกเข้าเป็นสมาชิกชมรม วางแผนการดำเนิน

กิจกรรมร่วมกัน โดยมีชมรมที่หลากหลาย เหมาะสมกับเพศ วัย และความสนใจของผู้เรียน ประกอบด้วยกิจกรรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม ส่งเสริมประชาธิปไตย ส่งเสริมการเรียนรู้ และค่าย
วิชาการ การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติ การบรรยายพิเศษดังตัวอย่างพอสังเขปต่อไปนี้ 

๑. กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรมและจริยธรรม จัดสอนจริยธรรมในห้องเรียน จัดให้ 
มีการปฏิบัติกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทั้งทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ทัง้ในด้านวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา และศีลปะ 

๒. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีทุกช่วงชั้น โดยผู้เรียนได้ฝึกทักษะการทำงาน   
และการแก้ปัญหาทุกขั้นตอน   

๓. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการทำงาน จัดกิจกรรมวันวิชาการโดยผู้เรียนมีโอกาสปฏิบัติจริง และฝึก 
ทักษะการจัดการ 

๔. กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย เช่น   
ประเพณีไหว้ครู  ประเพณีลอยกระทง 

๕. กิจกรรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย จัดให้มีการเลือกคณะกรรมการนักเรียน  โดย 
ให้นำกระบวนการประชาธิปไตยไปใช้ในการร่วมวางแผนดำเนินงานพัฒนาโรงเรียน 

๖. กิจกรรมคนดีของสังคม  จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้  เพื่อป้องกันปัญหาโรคติดต่อร้ายแรง   
ปัญหายาเสพติด  ปัญหาวัยรุ่น  ให้ความรู้เพื่อปลูกฝังให้เป็นสุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี 

๗. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยจัดแหล่งเรียนรู้ ไดแ้ก่ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางภาษา   
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๘. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัย ให้บริการห้องพยาบาล มีบริการให้ความรู้แก่ผู้เรียน เพ่ือ 
ป้องกันโรคระบาดอย่างทันเหตุการณ์ 
  
 
 



  ๑๑๐ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 ๓.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  และประเทศชาติ 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนออกแบบกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ตามความถนัด 

และความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 
๓. เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
๔. เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรม  จริยธรรมตาม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
๕. เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 

แนวการจัดกิจกรรม 
 การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้ทำประโยชน์
ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม  
ความเสียสละต่อสังคม มีจิตใจมุ่งทำประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชนและสังคมกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ กิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม กิจกรรมดำรงรักษา สืบสาน ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  กิจกรรม
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 เวลาเรียนสำหรับกิจกรรมเพื ่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในส่วนกิจกรรมเพื ่อส ังคมและ
สาธารณประโยชน์ จัดสรรเวลาให้ผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ รวม ๖ ปี จำนวน ๖๐ ชั่วโมง (เฉลี่ยปีละ  
๑๐ ชั่วโมง) 
 การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เป็นการจัดกิจกรรม
ภายในเวลาเรียน โดยให้ผู้เรียนรายงานแสดงกรเข้าร่วมกิจกรรมลงในสมุดบันทึก และมีผู้รับรองผลการเข้าร่วม
กิจกรรมทุกครั้ง 
 

แนวทางการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 เครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดลกำหนดแนวทางในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังนี้ 

๑.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม  มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
  ๑.๑  การตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของเวลาเรียนตลอด

ปีการศึกษา 
 ๑.๒  ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียน  ผู้เรียน

ต้องได้รับการประเมินทุกผลการเรียนรู้  และผ่านทุกผลการเรียนรู้  โดยแต่ละผลการเรียนรู้ผ่านไม่น้อยกล่าร้อยละ  
๕๐  หรือมีคุณภาพในระดับ  ๑  ขึ้นไป 



  ๑๑๑ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 ๑.๓  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม  การปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียนตามเกณฑ์  
ข้อ  ๑.๑  และข้อ  ๑.๒  ถือว่าผู้เรียนมีผลการเรียน  “ผ”  ผ่านการประเมินกิจกรรมและนำผลการประเมินไป
บันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 

 ๑.๔  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์  ข้อ  ๑.๑  และข้อ  ๑.๒  ถือว่าผู้เรียนมีผลการเรียน  “มผ”  โรงเรียนต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนทำ
กิจกรรมในส่วนที่ผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ทำจนครบถ้วน  แล้วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก  “มผ”  เป็น  “ผ”  
และนำผลการประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 

๒.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อการตัดสิน  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 ๒.๑  กำหนดให้ผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียน

ทุกคนตลอดระดับการศึกษา 
 ๒.๒  ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามเกณฑ์

ที่โรงเรียนกำหนด  ผู้เรียนจะต้องผ่านกิจกรรม  ๓  กิจกรรมสำคัญดังนี้ 
 ๒.๒.๑  กิจกรรมแนะแนว 
 ๒.๒.๒  กิจกรรมนักเรียน  ได้แก่ 
  ๑.  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี   
  ๒.  กิจกรรมชุมนุม 
 ๒.๒.๓  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 ๒.๓  การนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๒.๔  เสนอผู้บริหารโรงเรียนพิจารณาอนุมัติผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์การจบ

แต่ละระดับการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๑๒ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                          กิจกรรมแนะแนว 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๑ - ๖             เวลา  ๔๐ ชั่วโมง/ปี 

 
รู้จักและเข้าใจตนเอง  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  มีเจตคติที่ดีต่อการมี

ชีวิตที่ดีมีคุณภาพ  มีทักษะในการดำเนินชีวิต  สามารถปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  รู้จัก
ตนเองในทุกด้าน  รู้ความถนัด  ความสนใจ  และบุคลิกภาพของตนเอง  รู้และเข้าใจโลกของงานอาชีพอย่าง
หลากหลาย มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจรติ  รู้ข้อมูลอาชีพ  สามารถเลือกตนแนวทางในการประกอบอาชีพได้อย่าง
เหมาะสม  มีการเตรียมตัวสู่อาชีพ  สามารถวางแผนเพื่อประกอบอาชีพตามที่ตนเองมีความถนัดและสนใจ  มี
คุณลักษณะพื้นฐานที่จำเป็นในการประกอบอาชีพและพัฒนางานให้ประสบความสำเร็จเพื ่อสร้างฐานะทาง
เศรษฐกิจให้กับตนเอง ครอบครัว  ชุมชนและประเทศชาติ 

พัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มศักยภาพ  รู้จักแสวงหาความรู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้และ
ทักษะทางวิชาการ  รู ้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีวิธีการเรียนรู้  มีทักษะการคิด  แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  คิดเป็น  ทำเป็น  มีคุณธรรม  จริยธรรม  
เอ้ืออาทรและสมานฉันท์  เพื่อดำรงชีวิตอยู่รวมกันอย่างสงบสุขตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  รู้จัก เข้าใจ  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น เกิดการเรียนรู้สามารถ
วางแผนการเรียนรู้ อาชีพ  รวมทั้งการดำเนินชีวิตและมีทักษะทางสังคม  เกิดการเรียนรู้สามารถปรับตัวได้อย่าง
เหมาะสม  อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  พึ่งตนเองได้มีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษา  การงานและ
อาชีพ  ชีวิตและสังคม มีสุขภาพจิตที่ดีและจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อครอบครัว  สังคมและประเทศชาติตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้   รู้จัก  เข้าใจ  รัก  และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  สามารถวางแผนการเรียน  การศึกษาต่อ อาชีพ  รวมทั้งการดำเนิน 

ชีวิต และมีทักษะทางสังคม 
๓. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง 

เหมาะสม 
๔. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

 

รวม  ๔  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



  ๑๑๓ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน             กิจกรรมนักเรียน (เตรียมลูกเสือสำรองและลูกเสือสำรองดาวดวงท่ี ๑) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๑                           เวลา  ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
 

 เปิดประชุมกอง ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือและจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา  วิเคราะห์  
วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่และปฏิบัติกิจกรรมตามคำปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือสำรอง  เรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริงใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสำรองที่มีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน  
ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจ  ใฝ่รู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  
ปิดประชุมกอง  ในเรื่องต่อไปนี้ 

๑. เตรียมลูกเสือสำรอง  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ  การทำความเคารพหมู่            
(แกรนด์ฮาวล์)  การทำความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ้าย ระเบียบแถว  เบื้องต้น  คำปฏิญาณ  กฎและ
คติพจน์ของลูกเสือสำรอง 

๒. ลูกเสือสำรองดาวดวงที่  ๑    อนามัย   ความสามารถเชิงทักษะ การสำรวจ การค้นหาธรรมชาติ   
ความปลอดภัย  บริการ  ธงและประเทศต่าง ๆ  การฝีมือ  กิจกรรมกลางแจ้ ง  การบันเทิง  การผูกเงื่อน  คำ
ปฏิญาณและกฎของลูกเสือสำรอง 

เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสำรองดาวดวงที่  ๑  สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ   
กฎ และคติพจน์ของลูกเสือสำรอง   มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟังและพึ่งตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มี
ระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  รู้จักทำการฝีมือและ
ฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม  รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมและความมั่นคงของ
ชาติ  และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีนิสัยในการสังเกต จดจำ  เชื่อฟังและพ่ึงพาตนเองได้ 
๒. มีความซื่อสัตย์  สุจริต   มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
๓. บำเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
๔. ทำการฝีมือและฝึกฝนการทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม 
๕. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ความมั่นคง 
๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน 
๗. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

 

รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 
 



  ๑๑๔ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือสำรองดาวดวงท่ี  ๒) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๒                     เวลา  ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 เปิดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให้ศึกษา  วิเคราะห์  วางแผน  
ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  คติพจน์และกฎของลูกเสือ
สำรอง  ศึกษาเรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริงใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสำรองที่มีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน  
ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจใฝ่รู้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลและปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกอง
ในเรื่องต่อไปนี้ 
 ลูกเสือสำรองดาวดวงที ่  ๒  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ ่มกิจการลูกเสือ  การทำความเคารพหมู่                  
(แกรนฮาวล์)  การทำความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ้าย  ระเบียบแถว คำปฏิญาณ  กฎ และคติพจน์ของ
ลูกเสือสำรอง อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ  การสำรวจ  การค้นหาธรรมชาติการอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชน
ท้องถิ่น  ความปลอดภัย  บริการ  การผูกเงื่อน  ธง  และประเทศต่าง ๆ  การฝีมือที่ใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น  
กิจกรรมกลางแจ้ง  การบันเทิงที ่ส ่งเสริมสุขภาพกายสุ ขภาพจิตและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ ่น อนุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสำรองดาวดวงที่  ๒  สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  กฎ
และคติพจน์ของลูกเสือสำรอง  มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื ่อฟังและพึ่งตนเอง  มีคว ามซื ่อสัตย์สุจริต                   
มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจ  รู้จักบำเพ็ญเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนทำ
กิจกรรมต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม  รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ความม่ันคงของชาติ  และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีนิสัยในการสังเกต   จดจำ  เชื่อฟังและพ่ึงตนเองได้ 
2. มีความซื่อสัตย์  สุจริต   มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
3. บำเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
4. ทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
5. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความมั่นคงของชาติ 
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน  สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 
รวม  ๖  ผลการเรียนรู้ 
 
 



  ๑๑๕ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                   กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือสำรองดาวดวงที่  ๓) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๓                                     เวลา  ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 เปิดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให้ศึกษา  วิเคราะห์  วางแผน  
ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  คติพจน์และกฎของลูกเสือ
สำรอง  ศึกษาเรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริงใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสำรองที่มีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน  
ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจใฝ่รู้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลและปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกอง
ในเรื่องต่อไปนี้ 
 ลูกเสือสำรองดาวดวงที ่  ๓  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ ่มกิจการลูกเสือ  การทำความเคารพหมู่                
(แกรนฮาวล์)  การทำความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ้าย  ระเบียบแถว คำปฏิญาณ  กฎ และคติพจน์ของ
ลูกเสือสำรอง อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ  การสำรวจ  การค้นหาธรรมชาติการอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชน
ท้องถิ่น  ความปลอดภัย  บริการ  การผูกเงื่อน  ธง  และประเทศต่าง ๆ  การฝีมือที่ใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น  
กิจกรรมกลางแจ้ง  การบันเทิงที ่ส ่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ ่น อนุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน 
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสำรองดาวดวงที่ ๓ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎและ
คติพจน์ของลูกเสือสำรอง มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟังและพึ่งตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย  
และเห็นอกเห็นใจ รู้จักบำเพ็ญเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ  
ตามความเหมาะสม รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของชาติ และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟังและพ่ึงตนเองได้ 
๒. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
๓. บำเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
๔. ทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
๕. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความมั่นคงของชาติ 
๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 
รวม  ๖  ผลการเรียนรู้ 
 
 



  ๑๑๖ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                  กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๔                             เวลา  ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 เปิดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน  
ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติกิจกรรมตามคำปฏิญาณ คติพจน์  และกฎของ
ลูกเสือสามัญ  เรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริง  ใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสามัญที่มีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน  
ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจ  ใฝ่รู ้และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  วัฒนธรรม
ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ลดภาวะโลกร้อนและประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการลูกเสือ  ประวัติของ Load  Baden  Powell  พระราชประวัติสังเขปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว  วิวัฒนาการของกระบวนการ  ลูกเสือไทยและลูกเสือโลก  การทำความเคารพ การแสดงรหัส  การ
จับมือซ้าย  กิจกรรมกลางแจ้ง  ระเบียบแถวท่ามือเปล่า  ท่ามือไม้พลวง  การใช้สัญญามือและนกหวีด การตั้งแถว
และการเรียนแถว 
 เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ  และคติพจน์
ของลูกเสือสามัญ มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัย  และ
เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน บำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ทำการฝีมือและฝึกฝนการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม ความถนัด และความสนใจ รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั ่นคง  
ประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟังและพ่ึงตนเองได้ 
๒. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
๓. บำเพ็ญตนเพ่ือส่งเสริมและสาธารณะประโยชน์ 
๔. ทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความถนัดและความสนใจ 
๕. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และความมั่นคงของชาติ 
๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน 
๗. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 



  ๑๑๗ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          กิจกรรมนักเรียน ( กิจกรรมลูกเสือสามัญ  (ลูกเสือโท) ) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๕              เวลา  ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 เปิดประชุมกองดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา  วิเคราะห์  
วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติกิจกรรมตามคำปฏิญาณ  คติพจน์และ
กฎของลูกเสือสามัญ  เรียนรู้จากคิดและปฏิบัติจริง  ใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสามัญที่มีความเป็นเอกลักษณ์
ร่วมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจ  ใฝ่รู้  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ  วัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ลดภาวะโลกร้อนและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใช้ทักษะในทางวิชา
ลูกเสือ  การรู้จักดูแลตนเอง  การช่วยเหลือผู้อื่น  การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ  ทำงานอดิเรก  และเรื่องท่ีสนใจ 
 เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ  และคติพจน์
ของลูกเสือสามัญ  มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริ ต  มีระเบียบวินัย  
และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  บำเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ทำการฝีมือและฝึกฝนการทำกิจกรรมต่าง ๆ 
ตามความเหมาะสม  ความถนัด  และความสนใจ  รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคง  
ประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟังและพ่ึงตนเองได้ 
๒. มีความซื่อสัตย์สุจริต   มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
๓. บำเพ็ญตนเพ่ือส่งเสริมและสาธารณะประโยชน์ 
๔. ทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความถนัดและความสนใจ 
๕. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และความมั่นคงของชาติ 
๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน 
๗. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๑๘ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        กิจกรรมนักเรียน ( กิจกรรมลูกเสือสามัญ  (ลูกเสือเอก) ) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๖              เวลา  ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
 

เปิดประชุมกองดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน  
ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่ และปฏิบัติตามคำปฏิญาณ คติพจน์ และกฎของลูกเสือ
สามัญ วิชาการของลูกเสือ  ระเบียบแถว  การพ่ึงตนเอง การผจญภัย  การใช้สัญลักษณ์  สมาชิกลูกเสือสามัญ  ที่
มีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน เรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริง ศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้วยความสนใจ ใฝ่รู้  และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดภาวะโลกร้อน 

เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ  และคติพจน์ของ
ลูกเสือสามัญ  มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัย  และ
เห็นอกเห็นใจผู ้อื ่น  บำเพ็ญตนเพื ่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ทำการฝีมือและฝึกฝนการทำกิจกรรม          
ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  ความถนัด  และความสนใจ  รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความ
มั่นคง  ประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟังและพ่ึงตนเองได้ 
๒. มีความซื่อสัตย์สุจริต   มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
๓. บำเพ็ญตนเพ่ือส่งเสริมและสาธารณะประโยชน์ 
๔. ทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความถนัดและความสนใจ 
๕. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และความมั่นคงของชาติ 
๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน 
๗. สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๑๙ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                       กิจกรรมนักเรียน  (กิจกรรมชุมนุม) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๑ - ๖                            เวลา  ๔๐  ชั่วโมง/ปี 
 
 ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด  และความต้องการ เพ่ือพัฒนาความรู้  ความสามารถด้านการ
คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ให้เกิดประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการ และพื้นฐานอาชีพ  ทักษะชีวิตและสังคมตาม
ศักยภาพอย่างรอบด้าน  เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  มีความสามารถในการสื่อสาร  มีทักษะการคิด แก้ปัญหา  
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  พัฒนาทักษะในการทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  
รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งม่ันในการทำงานรักความเป็นไทย  
มีจิตสาธารณะ 
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด และความต้องการของตน  ได้พัฒนาความรู้  
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ให้เกิดประสบการณ์ทั้งทักษะทางวิชาการ  ทักษะอาชีพ  ทักษะ
ชีวิตและสังคมตามศักยภาพ  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม  คิดเป็น  ทำได้  ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ตามวิถีประชาธิปไตย  และประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัดและความต้องการของตน 
๒. มีความรู้  ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ให้เกิดประสบการณ์ ทั้งทางวิชาการและ

วิชาชีพตามศักยภาพ 
๓. ใช้เวลาว่างให้เกดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
๔. มุ่งม่ันในการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
๕. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม 

 
รวม  ๕  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

  



  ๑๒๐ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมชุมนุมภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
 
หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ อันเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาติ สมควรจะ
ได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ไว้ให้ยั่งยืนตลอดไป   

ทั้งนี้ในยุคปัจจุบันวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเกิดเทคนิคใหม่ ๆ ในการ
ติดต่อสื่อสาร ที่มุง่เน้นความสะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้ภาษาไทยซึ่งเป็นสื่อกลางสำคัญในการติดต่อและผูกพันต่อการ
ดำรงชีวิตประจำวันของคนไทยได้รับผลกระทบ ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ทำให้ภาษาไทยเกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมอย่างน่าวิตกเป็นอย่างยิ่ง สภาพการณ์เช่นนี้หากไม่เร่งรีบหาทางแก้ไขและป้องกันเสียแต่เนิ่นๆ การใช้
ภาษาไทยของเราก็จะยิ่งเสื่อมลง จะส่งผลเสียหายต่อเอกลักษณ์และคุณค่าของภาษาไทยเป็นทวีคูณ  อ่านและ
เข้าใจความหมายของคำ  ประโยค ข้อความและจัดทำแบบฝึกเป็นรูปเล่ม จัดทำพจนานุกรมฉบับจิ๋ว ศึกษา ค้นคว้า
เกี่ยวกับ ข่าว บทความจากสิ่งตีพิมพ์ประเภทต่างๆ  และประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือประเภทต่างๆ 
    เพื่อให้สมาชิกมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รู้จักค้นคว้า  และแก้ปัญหาในการทำงานอย่างมีระบบ เพื่อให้
สมาชิกเป็นผู้มีระเบียบวินัยเพื ่อให้สมาชิกมีความเข้าใจและเลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพื่อให้สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่และสิทธิภายในขอบเขตของ
กฎหมายเพื่อให้สมาชิกมีความสงบซาบซึ้งในคุณค่า  ดำรงไว้และส่ง เสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
ไทยเพ่ือให้สมาชิกเกิดความรักและสามัคคีในหมู่คณะเพื่อให้สมาชิกได้รับการส่งเสริมการพัฒนาทางร่างกาย  จิตใจ 
และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพ่ือให้สมาชิกรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  และสร้างเสริมความมั่นคงของ
ชาติเพื่อให้สมาชิกมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้สมาชิกพัฒนาตนเองตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 
สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
   
ผลการเรียนรู้ 

๑.  ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัดและความต้องการของตน 
๒.  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว ร้อยกรองได้อย่างถูกต้องตามอักขระวิธี 
๓.  เขียน ได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย 
๔.  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
๕.  นักเรียนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาไทย ในฐานะภาษาประจำชาติ 
๖. นักเรียนสามารถเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทางคณิตศาสตร์  

 
รวม  ๕  ผลการเรียนรู้ 

 



  ๑๒๑ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์      ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 
 
หลักการและเหตุผล 

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่รอบตัวและชีวิตของเรา คณิตศาสตร์สามารถอธิบายสิ่ง
ต ่างๆ นานาที ่อยู ่รอบตัวเราได้  ถึงแม้ว ่าคนส่วนใหญ่จะมองคณิตศาสตร์น ั ้น ยาก  ซับซ้อน น่าเว ียนหัว                 
ทำให้เกิดความเครียด และความวิตกกังวลในการเรียน  

ชุมนุมนี้จึงจัดขึ้นมาเพ่ือให้นักเรียนในชุมนุมได้มองเห็นมุมมองอีกด้านหนึ่งของคณิตศาสตร์ โดยการ 
รวบรวมด้านสนุกสนานของคณิตศาสตร์ ตลอดจนเกร็ดน่ารู้ต่างๆ มากมาย รวมถึงเกร็ดแปลกๆ เกี่ยวกับตัวเลขท่ี
อาจจะทำให้นักเรียนเกิดหลงรักตัวเลขขึ้นมาก็ได้  และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ในกับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

๑. เพ่ือให้นักเรียนมองเห็นความสำคัญของคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีความสุขและความสนุกสนานในการเข้าร่วม กิจกรรม ในวิชา

คณิตศาสตร์  
๓. เพ่ือให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีตนเองถนัดและสนใจ  
๔. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
๕. เพ่ือให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็น และได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   
๖. นักเรียนสามารถเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทางคณิตศาสตร์  

 
รวมทั้งหมด  ๖ ผลการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๒๒ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมชุมนุมศิลปะ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
 
หลักการและเหตุผล 
   รู้จักชื่อ และบอกลักษณะของเส้นต่าง ๆ ซึ่งมาประกอบเป็นพยัญชนะ ตัวเลขและเป็นภาพต่างๆ ที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา สามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 เพื่อให้สมาชิกมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักค้นคว้า  และแก้ปัญหาในการทำงานอย่างมีระบบ เพื่อให้
สมาชิกเป็นผู้มีระเบียบวินัยเพื ่อให้สมาชิกมีความเข้าใจและเลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพื่อให้สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่และสิทธิภายในขอบเขตของ
กฎหมายเพื่อให้สมาชิกมีความสงบซาบซึ้งในคุณค่า  ดำรงไว้และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
ไทยเพ่ือให้สมาชิกเกิดความรักและสามัคคีในหมู่คณะเพื่อให้สมาชิกได้รับการส่งเสริมการพัฒนาทางร่างกาย  จิตใจ 
และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพ่ือให้สมาชิกรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  และสร้างเสริมความมั่นคงของ
ชาติเพื่อให้สมาชิกมีคุณธรรมและจริยธรรม  เพื่อให้สมาชิกพัฒนาตนเองตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 
สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัดและความต้องการของตน 
๒.  มีความรู้  ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ให้เกิดประสบการณ์ ทั้งทางวิชาการและ 

วิชาชีพตามศักยภาพ 
๓.  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
๔.  มุ่งม่ันในการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
๕.  ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม 

 
รวม  ๕  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๒๓ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์      ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 
 
หลักการและเหตุผล 
        ในปัจจุบัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วในหลากหลายสาขาวิชาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การพัฒนาด้านการสื่อสารและด้านข้อมูล ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ เกิดความตระหนักและเท่าทันเทคโนโลยีในปัจจุบันเพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ได้แก่ เป็นนักคิดวิเคราะห์ เป็นนักแก้ปัญหา เป็นนัก
สร้างสรรค์ เป็นนักประสานความร่วมมือ รู้จักใช้ข้อมูลและข่าวสาร เป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นนักสื่อสาร และ
ตระหนักรับรู้สภาวการณ์ของโลกปัจจุบันและอนาคตกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ จึงเป็นกิจกรรมกลุ่มเสริมทักษะ
ด้านวิชาการ ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพ   เพื่อตอบสนอง
ศักยภาพของนักเรียนได้หลากหลายวิชาสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมสร้างองค์ความรู้และเพิ่มพูน
ทักษะคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียนเป็นผู้มีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณ์ตรงกับสภาพแวดล้อม และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

๑. นักเรียนเกิดทักษะในการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 
๒. นักเรียนมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ นำมาใช้ในงานต่างๆ 
๓. นักเรียนพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
๔. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๕. นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ในการทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้อ่ืน  

 
รวมทั้งหมด  ๕  ผลการเรียนรู้  
 
 
 

 

 

 

 

 



  ๑๒๔ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง     ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 
 
หลักการและเหตุผล 

ฝึกทักษะนักเรียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน ๓ หลักการ คือ ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และ ๒ เงื่อนไข คือ คุณธรรมและความรู้  โดยนักเรียนฝึกเรียนเกษตร
พอเพียง  ได้แก่  การเพาะเห็ดนางฟ้า  การเลี้ยงไก้พ้ืนเมือง  การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์  และการปลูกพืชผัก
สวนครัว  เพ่ือสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและส่งเสริมอาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

๑. เพ่ือฝึกทักษะการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่  การเพาะเห็ดนางฟ้า  การเลี้ยงไก้พ้ืนเมือง  การ
เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์  และการปลูกพืชผักสวนครัว 

๒. เพ่ือฝึกนิสัยรักการทำงาน  อยู่อย่างพอเพียง  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังวิธีการคิดในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
รวมทั้งหมด ๓ ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๒๕ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมชุมนุมรักการอ่าน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
 
หลักการและเหตุผล 
   อ่านและเข้าใจความหมายของคำ  ประโยค ข้อความและจัดทำแบบฝึกเป็นรูปเล่ม จัดทำพจนานุกรมฉบับ
จิ๋ว ศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับ ข่าว บทความจากสิ่งตีพิมพ์ประเภทต่างๆ  และประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือประเภทต่างๆ 
   เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับการจัดทำแบบฝึกเป็นรูปเล่ม จัดทำพจนานุกรมฉบับจิ๋ว   
และประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือประเภทต่างๆ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
   เพื่อให้สมาชิกมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รู้จักค้นคว้า  และแก้ปัญหาในการทำงานอย่างมีระบบ เพื่อให้
สมาชิกเป็นผู้มีระเบียบวินัยเพื ่อให้สมาชิกมีความเข้าใจและเลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพื่อให้สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่และสิทธิภายในขอบเขตของ
กฎหมายเพื่อให้สมาชิกมีความสงบซาบซึ้งในคุณค่า  ดำรงไว้และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
ไทยเพ่ือให้สมาชิกเกิดความรักและสามัคคีในหมู่คณะเพื่อให้สมาชิกได้รับการส่งเสริมการพัฒนาทางร่างกาย  จิตใจ 
และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพ่ือให้สมาชิกรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  และสร้างเสริมความมั่นคงของ
ชาติเพื่อให้สมาชิกมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้สมาชิกพัฒนาตนเองตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 
สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
   
ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัดและความต้องการของตน 
๒. มีความรู้  ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ให้เกิดประสบการณ์ ทั้งทางวิชาการและ 

วิชาชีพตามศักยภาพ 
๓. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
๔ มุ่งม่ันในการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
๕  ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม 

 
รวม  ๕  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 



  ๑๒๖ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                       กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๑ - ๖                            เวลา  ๑๐  ชั่วโมง/ปี 
 
   ฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสมัครใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย  ฝึกการทำงานที่สอดคล้องกับชีวิตจริง  
ตลอดจนสะท้อนความรู้  ทักษะ และประสบการณ์  สำรวจและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนอย่างเป็นระบบ  
เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์  และใช้ความคิดสร้างสรรค์  การบริการด้านต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม  เสริมสร้างความมีน้ำใจ  เอื้ออาทร  ความเป็นพลเมืองดีและความรับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัวและ
สังคม  คิดออกแบบกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในลักษณะอาสาสมัคร  จิตอาสา  เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมตามแนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
 เพื ่อให้ผู ้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  
สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ตามความถนัดและความสนใจ
ในลักษณะอาสาสมัคร  พัฒนาศักยภาพตนเองในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรม  จริยธรรม  ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์         
มีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ 
๒. ออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ ตามความถนัดและ

ความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 
๓. สามารถพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. ปฏิบัติกิจการเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรม  จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
๕. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

 
รวม  ๕  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 



  ๑๒๗ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

การจัดการเรียนรู้แลการวัดประเมินผล 

เกณฑ์การจบการศึกษา 

 หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล (โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียน
บ้านโจดใหญ่) พุทธศักราช  ๒๕๖๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) กำหนดเกณฑ์สำหรับการจบการศึกษา ดังนี้ 
 

เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
๑.  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน จำนวน  ๘๔๐  ชั่วโมง และรายวิชาเพิ่มเติมจำนวน  ๔๐  ชั่วโมง และ    

มีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐานผ่านทุกรายวิชา 
๒.  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ  “ผ่าน” ขึ้นไป 
๓.  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน”  ขึ้นไป 

 ๔.  ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและได้รับการตัดสินผลการเรียน  “ผ่าน”  ทุกกิจกรรม 
 

การจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการสำคัญในการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร  ผู้สอนพยายามคัดสรร กระบวนการเรียนรู้ 
จัดการเรียนรู้โดยช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านสาระที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  รวมทั้งปลูกฝัง
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็นสมรรถนะสำคัญให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  

๑. หลักการจัดการเรียนรู้ 

 การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้  สมรรถนะสำคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมี
ความสำคัญที่สุด เชื ่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู ้และพัฒนาตนเองได้  ยึดประโยช น์ที ่เกิดกับผู ้เร ียน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คำนึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองเน้นให้ความสำคัญทั้งความรู้ และคุณธรรม  

๒. กระบวนการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที ่หลากหลาย เป็น
เครื ่องมือที ่จะนำพาตนเองไปสู ่เป้าหมายของหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู ้ที ่จำเป็นสำหรับผู ้เร ียน อาทิ 
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือทำจริง   
กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 



  ๑๒๘ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

กระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที ่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน พัฒนา เพร าะจะ
สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผู้สอน จึงจำเป็นต้องศึกษาทำความ
เข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
 ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  แล้วจึงพิจารณาออกแบบ 
การจัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรยีน
ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด   

๔. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
 การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ทั้งผู้สอนและผู้เรียนควรมีบทบาท 
ดังนี้ 

 ๔.๑ บทบาทของผู้สอน 
๑)  ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  แล้วนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ที่

ท้าทายความสามารถของผู้เรียน 
  ๒)  กำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะกระบวนการ ที่เป็น
ความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  ๓)  ออกแบบการเรียนรู ้และจัดการเรียนรู ้ที ่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เพ่ือนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย  

๔)  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  
๕)  จัดเตรียมและเลือกใช้สื ่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม นำภูมิปัญญาท้องถิ ่น เทคโนโลยีที่

เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
๖) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา 

และระดับพัฒนาการของผู้เรียน  
๗) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัด 

การเรียนการสอนของตนเอง 
  ๔.๒  บทบาทของผู้เรียน 

๑)  กำหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
๒)  เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้ ตั้งคำถาม คิดหา

คำตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ   
๓)  ลงมือปฏิบัติจรงิ  สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ  
 ๔)  มีปฏิสัมพันธ์ ทำงาน ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู  

  ๕) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 



  ๑๒๙ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

สื่อการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ 
ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรู้มีหลากหลาย
ประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และเครือข่าย การเรียนรู้ต่างๆ ที่มีในท้องถิ่น การเลือกใช้สื่อ
ควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน   

การจัดหาสื่อการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดทำและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใช้อย่างมี
คุณภาพจากสื่อต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวเพื่อนำมาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมและสื่อสารให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  
สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรดำเนินการดังนี้   
 ๑. จ ัดให ้ม ีแหล่งการเร ียนรู้  ศ ูนย ์ส ื ่อการเร ียนรู้  ระบบสารสนเทศการเร ียนร ู ้  และเคร ือข ่าย 
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพ่ือการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 
 ๒. จัดทำและจัดหาสื่อการเรียนรู้สำหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน เสริมความรู้ให้ผู้สอน รวมทั้งจัดหา
สิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ 
 ๓. เลือกและใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล้อง กับวิธีการ
เรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
 ๔. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ที่เลือกใช้อย่างเป็นระบบ   
 ๕. ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๖. จ ัดให ้ม ีการกำกับ ต ิดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธ ิภาพเกี ่ยวกับส ื ่อและการใช ้สื่ อ 
การเรียนรู้เป็นระยะๆ และสม่ำเสมอ 

ในการจัดทำ การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในสถานศึกษา ควรคำนึงถึงหลักการ
สำคัญของสื่อการเรียนรู้ เช่น ความสอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรม 
การเรียนรู้  การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัย ไม่กระทบความมั่นคงของชาติ ไม่ขัด
ต่อศีลธรรม มีการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง รูปแบบการนำเสนอท่ีเข้าใจง่าย และน่าสนใจ   

 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพ้ืนฐานสองประการ คือ การประเมินเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ประสบผลสำเร็จนั้น  
ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะ
สำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุก
ระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั ้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที ่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่
แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ 



  ๑๓๐ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด การพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  ผู้สอน
ดำเนินการเป็นปกติและสม่ำเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย เช่น  
การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน 
การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน 
ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มีการสอนซ่อมเสริม  
      การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้ เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ อัน
เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสิ ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย ทั้งนี้โดย
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

๒.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินที่สถานศึกษาดำเนินการเพ่ือตัดสินผล การเรียนของ
ผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  ของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนของผู้เรียนใน
สถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือ
การปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัด
การศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ผู้ปกครองและชุมชน   
 ๓.  การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดำเนินการโดยประเมินคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานที่จัดทำและดำเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษา หรือด้วยความร่วมมือ
กับหน่วยงานต้นสังกัด ในการดำเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจากการประเมิน
ระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๔.  การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาใน
ระดับต่าง ๆ เพ่ือนำไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการ
ตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
 



  ๑๓๑ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 ข้อมูลการประเมินในระดับต่างๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวนพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข 
ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จำแนกตาม
สภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่ มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุ่มผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม  กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่ม
ผู้เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึง
เป็นหัวใจของสถานศึกษาในการดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที ปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและ
ประสบความสำเร็จในการเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล 
การเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อกำหนดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน  
 
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 

๑. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 
      ๑.๑ การตัดสินผลการเรยีน 

     ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องคำนึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก และต้องเก็บ
ข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งสอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็ม
ตามศักยภาพ    
  ระดับประถมศึกษา 

 (๑) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
 (๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
 (๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
 (๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ใน

การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  การพิจารณาเลื่อนชั้น ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่า
สามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้ แต่หากผู้เรียนไม่
ผ่านรายวิชาจำนวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ ้น สถานศึกษาอาจตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ำชั้นได้ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๑.๒  การให้ระดับผลการเรียน 
  ระดับประถมศึกษา  ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษาสามารถให้ระดับผล
การเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียน  เป็นระบบตัวเลข  ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ และระบบที่ใช้
คำสำคัญสะท้อนมาตรฐาน  



  ๑๓๒ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผล การ
ประเมินเป็น ดีเยี่ยม  ดี  และผ่าน 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม
และผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน และไม่ผ่าน 

๑.๓  การรายงานผลการเรียน 
 การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้

ของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดทำเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะๆ หรือ
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนที่สะท้อนมาตรฐาน
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
         ๒.  เกณฑ์การจบการศึกษา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดเกณฑ์กลางสำหรับการจบการศึกษาเป็น ๑ ระดับ คือ 
ระดับประถมศึกษา  
       ๒.๑   เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
  (๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร้างเวลาเรียนที่
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด  
  (๒) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา
กำหนด 
  (๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

(๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด 
  (๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด 
 สำหรับการจบการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาสำหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัย ให้คณะกรรมการ
ของสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้อง ดำเนินการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์ใน
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ 
 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 เอกสารหลักฐานการศึกษา เป็นเอกสารสำคัญที่บันทึกผลการเรียน ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการของผู้เรยีนในด้านต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้  



  ๑๓๓ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

๑.   เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
  ๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของ
ผู้เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลและออกเอกสารนี ้ให้
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖)  
  ๑.๓ แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายชื่อและ
ข้อมูลของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖)  
 ๒.  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด  

เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ และข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับผู้เรยีน 
เช่น  แบบรายงานประจำตัวนักเรียน แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา ระเบียนสะสม ใบรับรองผลการเรียน 
และ เอกสารอื่นๆ  ตามวัตถุประสงค์ของการนำเอกสารไปใช้ 
 

การเทียบโอนผลการเรียน 
 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในกรณีต่างๆได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การเปลี่ยน
รูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาจากต่างประเทศ
และขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้
อ่ืนๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 การเทียบโอนผลการเรียนควรดำเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือต้นภาคเรียนแรก ที่
สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ทั้งนี้ ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องใน
สถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับผู้เรียนจาก 
การเทียบโอนควรกำหนดรายวิชา/จำนวนหน่วยกิตท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
 การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดำเนินการได้  ดังนี้ 
 ๑.  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่นๆ ที่ให้ข้อมูลแสดงความรู้ ความสามารถของผู้เรียน 
 ๒.  พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรียนโดยการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งภาคความรู้และ
ภาคปฏิบัติ   
 ๓.  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง  

การเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตาม ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
การบริหารจัดการหลักสูตร 
  

        ในระบบการศึกษาที่มีการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรนั้น 
หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น จนถึงระดับสถานศึกษา มีบทบาทหน้าที่ 
และความรับผิดชอบในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม การใช้และพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 



  ๑๓๔ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

เพื่อให้การดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามี ประสิทธิภาพ
สูงสุด อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในระดับชาติ 
         ระดับท้องถิ่น ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดอื่น ๆ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทใน
การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  เป็นตัวกลางที่จะเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
กำหนดในระดับชาติให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การจัดทำหลักสูตรของ
สถานศึกษา  ส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษา ให้ประสบความสำเร็จ โดยมีภารกิจสำคัญ 
คือ  กำหนดเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ในระดับท้องถิ่นโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับสิ่งที่
เป็นความต้องการในระดับชาติ พัฒนาสาระ การเรียนรู้ท้องถิ่น ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับท้องถิ่น  
รวมทั้งเพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร สนับสนุน ส่งเสริม ติดตามผล 
ประเมินผล วิเคราะห์ และรายงานผลคุณภาพของผู้เรียน  

สถานศึกษามีหน้าที่สำคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและดำเนินการใช้หลักสูตร  
การเพ่ิมพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรจัดทำระเบียบการวัด
และประเมินผล ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต้องพิจารณาให้สอดคล้อง กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และรายละเอียดที่เขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือหน่วยงาน สังกัดอ่ืนๆ ในระดับท้องถิ่นได้จัดทำเพ่ิมเติม รวมทั้ง 
สถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมในส่วนที่เกี ่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความ
ต้องการของผู้เรียน  โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๓๕ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
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  พุทธศักราช ๒๕๕๘) . ขอนแก่น :  โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง 

บ้านดงกลาง,โรงเรียน.(๒๕๕๘).หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดลพุทธศักราช ๒๕๕๓  
  ตามหลักสูตรแกนกลาง   การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง  
  พุทธศักราช ๒๕๕๘) . ขอนแก่น :  เครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล 

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (๒๕๖๐). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
   ฉบับท่ี ๑๑. 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (๒๕๔๗). ข้อเสนอยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา.  
กรุงเทพฯ:  เซ็นจูรี่.    

สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  (๒๕๔๒).  พระราชบัญญัติการศึกษา 
 แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.).     
สำนักผู้ตรวจราชการและติดตามประเมินผล. (๒๕๔๘). การติดตามปัญหาอุปสรรคการใช้หลักสูตร      

 การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔.  บันทึก ที่ ศธ ๐๒๐๗/ ๒๖๙๒ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน  ๒๕๔๘. 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (๒๕๔๖ ก.).  สรุปผลการประชุมวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน.   ๒๗-๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๖  โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ. (เอกสารอัดสำเนา). 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (๒๕๔๖ ข.).  สรุปความเห็นจากการประชุมเสวนาหลักสูตร 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๕ จุด.  พฤศจิกายน ๒๕๔๖   (เอกสารอัดสำเนา). 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (๒๕๔๘ ก).  รายงานการวิจัย  การใช้หลักสูตรการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐานตามทัศนะของผู้สอน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์  
 (ร.ส.พ.).    
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (๒๕๔๘ ข.).  รายงานการวิจัยโครงการวิจัยเชิงทดลอง   กระบวนการ

สร้างหลักสูตรสถานศึกษาแบบอิงมาตรฐาน.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ 
(ร.ส.พ.).   



  ๑๓๖ 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (๒๕๕๘ ).  คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” .  
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (๒๕๕๙ ).  คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน 

เพิ่มเวลารู้”  
สุวิมล  ว่องวาณิช และ นงลักษณ์  วิรัชชัย. (๒๕๔๗).    การประเมินผลการปฏิรูปการเรียนรู้ ตาม 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒   พหุกรณีศึกษา.  เอกสารการประชุมทาง 
วิชาการการวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้  โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวง  
ศึกษาธิการ วันที่  ๑๙- ๒๐  กรกฎาคม ๒๕๔๗. 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , กระทรวงศึกษาธิการ . คู่มือการใช้หลักสูตร  
สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ . ๒๕๖๐ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , กระทรวงศึกษาธิการ . ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้ 
แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ . กรงุเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์ 
การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด . ๒๕๖๐ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน . กระทรวงศึกษาธิการ . ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้ 
แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ และ 
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ . ๒๕๖๐ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , กระทรวงศึกษาธิการ . ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้ 
แกนกลาง  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ . ๒๕๖๐ 
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ประกาศเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล 

เรื่อง  ให้ใช้หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

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

 ตามที่เครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดก
โมเดล ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  เล่ม
นี้   เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  ในการจัดทำครั้งนี้บุคลากรทุกคน
ได้รับการอบรมพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดทำหลักสูตรเป็นอย่างดีก่อนดำเนินการ  และในระหว่าง
ดำเนินการได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จึงได้หลักสูตร
เครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล ที่มีความสมบูรณ์เหมาะสมกับชุมชนและท้องถิ่น 

ทั้งนี้  หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  เมื่อวันที่  ๑  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  จึงประกาศให้ใช้หลักสูตร
เครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

                                                                                      

     
ลงชื่อ                                                              ลงชื่อ             

              (นายสมควร ศรีประดู่)                                                     (นายวิรุณพงศ์ สมชม)     
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                        อำนวยการเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล             

 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

     หลักสูตรเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล  
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คณะทำงาน 
 

คณะที่ปรึกษา 
 

๑.  ดร.อารยันต์ แสงนิกุล    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๒   นางสาวชนกกานต์  ตุไตลา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
๓.  นายวิรุณพงศ์ สมชม   ประธานเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล 
๔.  นายบดีดล สาเสน   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
คณะผู้จัดทำ 

 

๑.  นายวิรุณพงศ์ สมชม     ประธานเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล        ประธานคณะผู้จัดทำ 
๒.  นายโกเมน ต้นโพธิ์          ครู  คศ.๓      คณะผู้จัดทำ  
๓.  นางสำอางค์ ต้นโพธิ์    ครู  คศ.๓    คณะผู้จัดทำ 
๔.  นางวารีรัตน์ วิเศษมี    ครู  คศ.๓      คณะผู้จัดทำ 
๕.  นายภูเบศร์ วิเศษมี    ครู  คศ.๓      คณะผู้จัดทำ 
๖.  นางสาวจุฑามาศ ทองผา   ครู  คศ.๑      คณะผู้จัดทำ 
๗.  นายจิณณะ ไชยรักษ์    ครูผู้ช่วย       คณะผู้จัดทำ 
๘.  นางสาวอนงลักษณ์ ขวัญพรม   พนักงานราชการ      คณะผู้จัดทำ 
๙.  นายสามารถ ต้นทัพไทย   พนักงานราชการ      คณะผู้จัดทำ 
๑๐.  นางสาวสุทธีรา ช่างปรุง   ธุรการ       คณะผู้จัดทำ 
๑๑.  นายบดีดล สาเสน      ครผูู้ช่วย         คณะผู้จัดทำและเลขานุการ     

 
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 

 
๑. นายสมควร  ศรีประดู่  ตำแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
๒. นายฉลอง    ชินอ้วน  ตำแหน่ง ผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการ 
๓. นายโกเมน   ต้นโพธิ ์  ตำแหน่ง ผู้แทนครู     กรรมการ 
๔. นายอาวุธชัย  มาจุฬา  ตำแหน่ง  ผู้แทนองค์กรศาสนา   กรรมการ 
๕. นางบังอร  นาคสมบูรณ์ ตำแหน่ง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 
๖. นายบุญส่ง  ราชวงศ์            ตำแหน่ง ผู้แทนองค์กรชุมชน   กรรมการ 
๗. นางบังอร  ชมพูสว่าง  ตำแหน่ง ผู้แทนศิษย์เก่า    กรรมการ 
๘. นายธวชั  นามพิกุล  ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
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๙. นายสุรศักดิ์  ขุมดินพิทักษ์ ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
๑๐. นางทองเพชร  กสิกรรม ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
๑๑. นายวิรุณพงศ์ สมชม            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน       กรรมการและเลขานุการ 
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