
 
 
 

ผังการออกข้อสอบ 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

สาระการพัฒนาสังคม 
 

วิชา การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 (สค12022) 
ระดับประถมศึกษา 

จำนวน 40 ข้อ 
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ผังการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
สาระการพัฒนาสังคม    รายวิชา การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1       รหัส สค12022     ระดับ ประถมศึกษา 
มาตรฐานที่ 5.1  มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง สามารถนำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต       
            

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด จำนวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 

มีความรู้ ความเข้าใจ 

ตระหนักเกี่ยวกับ 

ภูมิศาสตร์  
ประวัติศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ การเมือง 

การปกครองในท้องถิ่น 

ประเทศ นำมาปรับ 

ใช้ในการดำเนินชีวิต 

และการประกอบอาชีพ 

เพ่ือความมั่นคงของชาติ 

1.  ภัยแล้ง  5       
 1.1 ความหมายของภัยแล้ง         
  1.1.1  ความหมายของภัยแล้ง         

1.1.2 ความหมายของฝนแล้ง
ฝนทิ้งช่วง 

 
   

    

 1.2 ลักษณะการเกิดภัยแล้ง         

  1.2.1 สาเหตุและปัจจัย                
การเกิดภัยแล้ง 

1.2.1.1 บอกสาเหตุและปัจจัย 
การเกิดภัยแล้ง 

 
1 

ข้อ 1 
 

    

  1.2.2 ผลกระทบที่เกิดจาก         
ภัยแล้ง 

1.2.2.1 อธิบายผลกระทบที่เกิดจาก 
          ภัยแล้ง 

  
1 

ข้อ 2 
    

   1.2.3 ห้วงเวลาการเกิดภัยแล้ง
พ้ืนที่เสี่ยงภัยการเกิด 

                   ภัยแล้งในประเทศไทย 

        

  1.3 สถานการณ์การเกิดภัยแล้ง      
ในประเทศไทย 

 
    

   

  1.3.1 สถานการณ์ภัยแล้ง 
                   ในประเทศไทย 

1.3.1.1 บอกสถานการณ์ภัยแล้ง 
          ในประเทศไทย 

 
1 

ข้อ 3 
  

   

  1.3.2 สถิติการเกิดภัยแล้ง 
                   ในประเทศไทย 
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มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด จำนวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 

  1.4 แนวทางการป้องกันและ 
การแก้ไขปัญหาผลกระทบ 
ที่เกิดจากภัยแล้ง 

 
    

   

   1.4.1 การเตรียมความพร้อม 
                  รับสถานการณ์การเกิด 
                  ภัยแล้ง 

1.4.1.1 อธิบายวิธีการเตรียมความ
พร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง   

1 
ข้อ 4 

 
   

  1.4.2 การปฏิบัติขณะเกิด 
                  ภัยแล้ง 

 
    

   

  1.4.3 การปฏิวัติหลังเกิด 
                  ภัยแล้ง 

1.4.3.1 บอกวิธีการปฏิบัติตน 
          หลังเกิดภัยแล้ง 

   
1 

ข้อ 5 
   

 2. วาตภัย  5       
  2.1 ความหมายของวาตภัย         
   2.1.1 ความหมายของวาตภัย         
   2.1.2  ประเภทของวาตภัย 2.1.2.1 ระบปุระเภทของวาตภัย 

 
1 

ข้อ 6 
  

   

  2.2 ลักษณะการเกิดวาตภัย         
   2.2.1 สาเหตุและปัจจัย         

การเกิดวาตภัย 
  

 
     

   2.2.2 ผลกระทบที่เกิดจาก 
                   วาตภัย 

2.2.2.1 บอกผลกระทบที่เกิดจาก  
วาตภัย 

 
1 

ข้อ 7 
  

   

   2.2.3 พ้ืนที่เสี่ยงภัยต่อการเกิด
วาตภัยในประเทศไทย 

 
 

2.2.3.1 บอกพ้ืนที่เสี่ยงภัยต่อการ 
          เกิดวาตภัยในประเทศไทย 

 1 
ข้อ 8 

     



4 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด จำนวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 

  2.3 สถานการณ์วาตภัย         
   2.3.1 สถานการณ์วาตภัย              

ในประเทศไทย 
 

    
   

   2.3.2 สถิติการเกิดวาตภัย           
ในประเทศไทย 

 
    

   

  2.4  แนวทางการป้องกันและ 
การแก้ไขปัญหาผลกระทบ 

           ที่เกิดจากวาตภัย 

 
    

   

   2.4.1 การเตรียมการ 
ก่อนเกิดวาตภัย 

2.4.1.1 อธิบายวิธีการเตรียม 
           ความพร้อมรับสถานการณ์

การเกิดวาตภัย 
  

1 
ข้อ 9 

 
   

   2.4.2 ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดวาตภัย 2.4.2.1 บอกวิธีปฏิบัติตนขณะเกิด
วาตภัย 

   
1 

ข้อ 10 
   

   2.4.3 การแก้ไขปัญหา 
หลังจากเกิดวาตภัย 

 
    

   

 3.  การเกิดอุทกภัย  4       
  3.1 ความหมายของอุทกภัย         
  3.2 การเกิดอุทกภัย         
   3.2.1 ลักษณะการเกิดอุทกภัย         
   3.2.2 สาเหตุและปัจจัย 

การเกิดอุทกภัย 
3.2.2.1 บอกสาเหตุและปัจจัย 

ในการเกดิอุทกภัย 
 1 

ข้อ 11 
     

   3.2.3 ผลกระทบที่เกิดจาก
อุทกภัย 
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มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด จำนวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 

   3.2.4 สัญญาณบอกเหตุ 
ก่อนเกิดอุทกภัย 

3.2.4.1 บอกสัญญาณบอกเหตุ 
ก่อนเกิดอุทกภัย 

 
1 

ข้อ 12 
  

   

  3.2.5 พ้ืนที่เสี่ยงภัยต่อการเกิด
อุทกภัย 

3.2.5.1 บอกพ้ืนที่เสี่ยงภัยต่อการ 
          เกิดอุทกภัย 

 1 
ข้อ 13 

     

  3.3 สถานการณ์อุทกภัยในประเทศไทย         
  3.4 แนวทางการป้องกันและการ

แก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิด
จากอุทกภัย 

        

   3.4.1 การเตรียมความพร้อม
รับสถานการณ์การเกิด
อุทกภัย 

3.4.1.1 อธิบายวิธีการเตรียมความ
พร้อมรับสถานการณ์ 
การเกิดอุทกภัย 

  1 
ข้อ 14 

    

   3.4.2 การปฏิบัติขณะเกิด
อุทกภัย 

    
 

   

   3.4.3 การปฏิบัติหลังเกิด
อุทกภัย 

        

 4.  ดินโคลนถล่ม  4       
  4.1 ความหมายของดินโคลนถล่ม         
  4.2 การเกิดดินโคลนถล่ม         
   4.2.1 ประเภทของดินโคลนถล่ม         
   4.2.2 สาเหตุและปัจจัย 

การเกิดดินโคลนถล่ม 
4.2.2.1 บอกสาเหตุและปัจจัย  

ในการเกิดดินโคลนถล่ม 
 1 

ข้อ 15 
     

   4.2.3 ผลกระทบที่เกิดจาก 
ดินโคลนถล่ม 
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มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด จำนวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 

   4.2.4 สัญญาณบอกเหตุ          
ก่อนเกิดดินโคลนถล่ม 

4.2.4.1 บอกสัญญาณบอกเหตุ 
ก่อนเกิดดินโคลนถล่ม 

 1 
ข้อ 16 

     

   4.2.5 พ้ืนที่เสี่ยงภัยต่อการเกิด
ดินโคลนถล่ม 

        

  4.3 สถานการณ์ดินโคลนถล่ม        
ในประเทศไทย 

        

  4.4 แนวทางการป้องกันและการ
แก้ไขปัญหาผลกระทบ 
ที่เกิดจากดินโคลนถล่ม 

        

   4.4.1 การเตรียมความพร้อม
รับสถานการณ์การเกิด
ดินโคลนถล่ม 

4.4.1.1 อธิบายวิธีการเตรียมความ
พร้อมรับสถานการณ์ 
การเกิดดินโคลนถล่ม 

  1 
ข้อ 17 

    

   4.4.2 การปฏิบัติขณะเกิด           
ดินโคลนถล่ม 

        

   4.4.3 การปฏิบัติหลังเกิด          
ดินโคลนถล่ม 

4.4.3.1 ระบวุิธีการปฏิบัติหลังเกิด 
ดินโคลนถล่ม 

   1 
ข้อ 18 

   

 5. ไฟป่า  5       
  5.1 ความหมายของไฟป่า         
  5.2 ลักษณะการเกิดไฟป่า         
   5.2.1 สาเหตุและปัจจัย             

การเกิดไฟป่า 
5.2.1.1 บอกสาเหตุและปัจจัย 

การเกิดไฟป่า 
 1 

ข้อ 19 
     

   5.2.2 ชนิดของไฟป่า         
   5.2.3 ผลกระทบที่เกิดจากไฟป่า 5.2.3.1 บอกผลกระทบที่เกิดจาก 

          ไฟป่า 
 1 

ข้อ 20 
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มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด จำนวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 

   5.2.4 ฤดูกาลเกิดไฟป่าในแต่ละ
พ้ืนที่ของประเทศไทย 

5.2.4.1 บอกฤดูกาลการเกิดไฟป่า 
ในแต่ละพ้ืนที่ของ 
ประเทศไทย 

  1 
ข้อ 21 

    

  5.3 สถานการณ์และสถิติการเกิดไฟป่า         
  5.4 แนวทางการป้องกันและการ

แก้ไขปัญหาที่เกิดจากไฟป่า 
        

   5.4.1 การเตรียมความพร้อม
เพ่ือป้องกันการเกิดไฟป่า 

        

   5.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดไฟป่า 5.4.2.1 อธิบายวิธีการปฏิบัติ 
ขณะเกิดไฟป่า 

   1 
ข้อ 22 

   

   5.4.3 การปฏิบัติหลังเกิดไฟป่า 5.4.3.1 อธิบายวิธีการปฏิบัติ 
หลังเกิดไฟป่า 

   1 
ข้อ 23 

   

 6. หมอกควัน  5       
  6.1 ความหมายของหมอกควัน         
  6.2  ลักษณะการเกิดหมอกควัน         
   6.2.1  สาเหตุและปัจจัย         

การเกิดหมอกควัน 
6.2.1.1 บอกสาเหตุและปัจจัย 

การเกิดหมอกควัน 
 1 

ข้อ 24 
     

   6.2.2  ผลกระทบที่เกิดจาก
หมอกควัน 

6.2.2.1 อธิบายผลกระทบที่เกิดจาก 
หมอกควันได้ 
 
 
 
 
 

  1 
ข้อ 25 
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มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด จำนวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 

  6.3 สถานการณ์หมอกควัน             
ในประเทศไทย 

        

   6.3.1 สถานการณ์หมอกควัน
ในภาคเหนือ 

6.3.1.1 อธิบายสถานการณ์ 
หมอกควันในประเทศไทย 

  1 
ข้อ 26 

    

   6.3.2 สถานการณ์หมอกควัน
ในภาคใต้ 

 

        

  6.4 แนวทางการป้องกันและ
แก้ปัญหาหมอกควัน 

        

   6.4.1  การเตรียมความพร้อม
รับสถานการณ์การเกิด
หมอกควัน 

6.4.1.1 อธิบายวิธีการเตรียมความ 
พร้อมรับสถานการณ์ 
การเกิดหมอกควัน 

  1 
ข้อ 27 

    

   6.4.2  การปฏิบัติขณะเกิด
หมอกควัน 

6.4.2.1 อธิบายวิธีปฏิบัติขณะเกิด 
หมอกควัน 

   1 
ข้อ 28 

   

   6.4.3  การปฏิบัติตนหลังเกิด
หมอกควัน 

        

 7.  แผ่นดินไหว  5       
  7.1 ความหมายของแผ่นดินไหว 7.1.1 บอกความหมาย สาเหตุ  

ปัจจัย และผลกระทบ 
 ทีเ่กิดจากแผ่นดินไหว 
 
 
 
 
 

 1 
ข้อ 29 
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มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด จำนวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 

  7.2 ลักษณะการเกิดแผ่นดินไหว         
   7.2.1 สาเหตุการเกิด

แผ่นดินไหว 
        

  7.2.2  ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ
ระดับความเสียหาย       
จากแผ่นดินไหว 

        

  7.2.3 ผลกระทบที่เกิดจาก
แผ่นดินไหว 

        

  7.2.4  พ้ืนที่เสี่ยงภัยต่อการเกิด
แผ่นดินไหวในประเทศไทย 

7.2.4.1 บอกพ้ืนที่เสี่ยงภัย         
ต่อการเกิดแผ่นดินไหว 
 ในประเทศไทย 

 1 
ข้อ 30 

     

  7.3  สถานการณ์แผ่นดินไหว             
ในประเทศไทย 

7.3.1   อธิบายสถานการณ ์
แผ่นดินไหวในประเทศไทย 

  1 
ข้อ 31 

    

  7.4  แนวทางการป้องกันเพ่ือป้องกัน
และการแก้ไขปัญหาผลกระทบ
ที่เกิดจากแผ่นดินไหว 

        

  7.4.1 การเตรียมความพร้อม 
รับสถานการณ์การเกิด
แผ่นดินไหว 

        

  7.4.2 การปฏิบัติขณะเกิด
แผ่นดินไหว 

7.4.2.1 อธิบายการปฏิบัติตน 
          ขณะเกิดแผ่นดินไหว 

   1 
ข้อ 32 

   

  7.4.3 การปฏิบัติหลังเกิด
แผ่นดินไหว 

7.4.3.1 อธิบายการปฏิบัติตน 
หลังเกิดแผ่นดินไหว 

 
 

   1 
ข้อ 33 
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มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด จำนวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 

  7.4.4  การแก้ไขปัญหา
ผลกระทบที่เกิด            
จากแผ่นดินไหว 

        

 8. สึนามิ  5       
  8.1 ความหมายของสึนามิ         
   8.1.1 ความหมายของสึนามิ         
   8.1.2 ข้อแตกต่างระหว่างคลื่น  

สึนามิและคลื่นธรรมดา 
        

  8.2 ลักษณะการเกิดสึนามิ         
   8.2.1 สาเหตุและปัจจัย      

การเกิดสึนามิ 
        

   8.2.2 สิ่งบอกเหตุก่อนเกิดสึนามิ 8.2.2.1 บอกสัญญาณบอกเหตุ 
ก่อนเกิดสึนามิ 

 1 
ข้อ 34 

     

   8.2.3 ผลกระทบที่เกิดจากสึนามิ 8.2.3.1 บอกผลกระทบที่เกิดจาก 
          สึนาม ิ

 1 
ข้อ 35 

     

   8.2.4 พ้ืนที่เสี่ยงภัยในการ
เกิดสึนามิ 

8.2.4.1 บอกพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
          ในการเกิดสึนามิ 

 1 
ข้อ 36 

     

  8.3 สถานการณ์สึนามิสถานการณ์
การเกิดสึนามิในประเทศไทย 
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มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด จำนวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 

  8.4 แนวทางการป้องกันและการ
แก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิด
จากสึนามิ 

        

   8.4.1 การเตรียมความพร้อม
รับสถานการณ์การเกิด
กับสึนามิ 

8.4.4.1 อธิบายวิธีการเตรียมความ 
          พร้อมรับสถานการณ์สึนามิ 
 

  1 
ข้อ 37 

    

   8.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดสึนามิ 
 

8.4.2.1 อธิบายวิธีการปฏิบัติตน
ขณะเกิดสึนามิ 

   1 
ข้อ 38 

   

   8.4.3 การปฏิบัติหลังเกิดสึนามิ         
 9.  บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กับการให้ความช่วยเหลือ 
    การประสบภัยธรรมชาติ 

 2       

  9.1 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ         
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ 

9.1.1 ระบุบุคลากรที่เก่ียวข้อง   
กับการให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ 

 1 
ข้อ 39 

     

  9.2 หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการ 
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ 

9.2.1 บอกชื่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
กับการให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ 

 1 
ข้อ 40 

     

รวม 40 20 11 9    
 

  สำนักงาน กศน.

พฤษภาคม 2565




