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คำนำ 

 
กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำส่ังให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ในโรงเรียนต้นแบบ ในฐานะท่ีเป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ ) จึงได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 6๕๕๑ และ เอกสาร
ประกอบหลักสูตรขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านสวนอุดม-
วิทยา และเพื่อให้กระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งร่วมกันรับผิดชอบและ
ทำงานงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยจัดทำและพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดหลักสูตรอิงมาตรฐาน คือ 
กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ท่ีกำหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผู้เรียนทุกคนให้มีความสมดุลท้ังด้าน
ร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยืดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประซาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีจำเป็นต่อ
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเช่ือ
ว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

ขอขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต ๑ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจน
บุคคลและหน่วยงานท่ีให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร
ครั้งนี้โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา หวังเป็นอย่างยิง่ว่าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
พุทธศักราช ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเอกสาร
ประกอบหลักสูตรท่ีจัดทำขึ้น จะเป็นประโยชน์สำหรับครูผู้สอนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้สามารถนำหลักสูตรไปใช้
จัดการเรียนการสอนและดำเนินการวัดและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

                                                                                นายพลธาวิน  วัชรทรธำรงค์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
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ประกาศโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา          ก 

คำนำ              ข 

ส่วนที่ ๑  ความนำ            ๑ 

- ความหมายและความสำคัญ          ๑ 

- ลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา      ๒ 

- วิสัยทัศน์ , พันธกิจ                         ๔ 

- เป้าประสงค์ หลักการ           ๕ 

           - สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน                                                                        ๖   

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์                                                                          ๗ 

- จุดเน้นนักเรียน            ๗      

ส่วนที่  ๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย          ๙ 
- ความสำคัญของภาษาไทย          ๙ 
- สาระและมาตรฐานการเรียนรู้         ๑๐ 
- คุณภาพผู้เรียน           ๑๐ 
- ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง        ๑๓ 
- โครงสร้างรายวิชาพื้นฐานระดับประถมศึกษา       ๔๒ 
- โครงสร้างรายวิชาพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา                                                     ๔๓ 
- โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้  ระดับประถมศึกษา     ๔๔ 
- โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้  ระดับมัธยมศึกษา     ๔๔    
- คำอธิบายและโครงสร้างรายวิชาภาษาไทย       ๔๕ 
- การจัดการเรียนรู้และการวัดและการประเมินผล       ๗๘ 
- การวัดประเมินผล          ๘๒ 
- การพัฒนาส่ือและแหล่งการเรียนรู้        ๘๖ 
- อภิธานศัพท์           ๘๘ 
- บรรณานุกรม           ๙๖ 

ภาคผนวก           ๑๐๐ 
- โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้       ๑๐๑ 
- คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     ๑๒๘ 

  



 ส่วนที่  ๑ 
ความนำ 

 

ความหมาย 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) เป็นแผนหรือแนวทาง  
หรือข้อกำหนดของการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิยา ท่ีจะใช้ในการจัดการเรียนการสอน            
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนด มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ โดยมุ่งหวังให้มีความสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ  
และสติปัญญา อีกท้ังมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล          
เพื่อการแข่งขันในยุคปัจจุบัน ดังนั้นหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) จึงประกอบ 
ด้วยสาระสำคัญของหลักสูตรแกนกลาง สาระความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่น และสาระสำคัญ        
ท่ีสถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติม โดยจัดเป็นสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายปีในระดับประถมศึกษา  
เป็นรายภาคในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา         
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
(ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)   
 

ความสำคัญ 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  มีความสำคัญ 
ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามท่ีกำหนดไว้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา ของสถานศึกษา ในการจัดมวลประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้พัฒนาให้บรรลุถึงคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน  ในการพัฒนาเยาวชนของชาตินอกเหนือจากการใช้เป็นแนวทาง หรือข้อกำหนด 
ในการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาให้บรรลุตามจุดหมายของการจัดการศึกษาแล้ว หลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑    (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐) ท่ีพัฒนาขึ้นยังเป็นหลักสูตรท่ีมีจุดมุ่งหมาย
ให้ครอบครัว ชุมชน องค์กรในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจัดการศึกษาของสถานศึกษา  



๒ 

 

โดยมีแนวทางสำคัญท่ีสถานศึกษากำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา  ดังนี้ 
 ๑.  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน         
เกิดความสนุกสนานและความเพลิดเพลินในการเรียนรู้เปรียบเสมือนเป็นวิธีสร้างกำลังใจและเร้า              
ให้เกิดความก้าวหน้าแก่ผู้เรียนให้มากท่ีสุด มีความรู้สูงสุด ผู้เรียนทุกคนมีความเข้มแข็ง ความสนใจ   
มีประสบการณ์ และความมั่นใจเรียนและทำงานอย่างเป็นอิสระและร่วมใจกัน มีทักษะในการอ่านออก
เขียนได้ คิดเลขเปน็ รู้ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีส่ือสาร ส่งเสริมจิตใจท่ีอยากรู้อยากเห็น และ 
มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล 
 ๒. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) ส่งเสริมการพัฒนา            
ด้านจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคม และวัฒนธรรม พัฒนาหลักการในการจำแนกระหว่างถูกและผิด  
เข้าใจและศรัทธาในความเช่ือของตน ความเช่ือและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน พัฒนาหลักคุณธรรม           
และความอิสระของผู้เรียน และช่วยให้เป็นพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบ สามารถช่วยพัฒนาสังคม           
ให้เป็นธรรมข้ึน   มีความเสมอภาค  พัฒนาความตระหนัก  เข้าใจและยอมรับสภาพแวดล้อมท่ีตน
ดำรงชีวิตอยู่  ยึดมั่นในข้อตกลงร่วมกันต่อการพัฒนาท่ียั่งยืนท้ังในระดับส่วนตน ระดับท้องถิ่น
ระดับชาติ และระดับโลก สร้างให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเป็นผู้บริโภคท่ีตัดสินใจแบบมีข้อมูล  
เป็นอิสระและมีความรับผิดชอบ 
 

ลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) เป็นหลักสูตร 
ท่ีสถานศึกษาได้พัฒนาขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น โดยยึด
องค์ประกอบหลักสำคัญ ๓ ส่วนคือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑   
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น และสาระสำคัญท่ีสถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมเป็นกรอบในการจัดทำรายละเอียด
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีกำหนด เหมาะสมกับสภาพชุมชนและท้องถิ่นและ
จุดเน้นของสถานศึกษา โดยหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔   
ท่ีพัฒนาขึ้นมีลักษณะของหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑. เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สำหรับจัดการศึกษา 
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดระดับการศึกษาเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา        
(ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓)  



๓ 

 

 ๒. มีความเป็นเอกภาพ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช               
๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)  เป็น
หลักสูตรของสถานศึกษาสำหรับให้ครูผู้สอนนำไปจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย โดยกำหนดให้ 
     ๒.๑ มีสาระการเรียนรู้ท่ีสถานศึกษาใช้เป็นหลักเพื่อสร้างพื้นฐานการคิด การเรียนรู้  
และการแก้ปัญหา ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
  ๒.๒ มีสาระการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ ศักยภาพการคิดและการทำงาน  
ประกอบด้วย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ 
  ๒.๓ มีสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม โดยจัดทำเป็นรายวิชาเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียน สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ความต้องการของผู้เรียน และบริบท 
ของสถานศึกษา 
     ๒.๓ มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์  
และสังคม เสริมสร้างการเรียนรู้นอกจากสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม และการพัฒนาตนตามศักยภาพ 
  ๒.๔ มีการกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานระดับต่าง ๆ  
เพื่อเป็นเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำรายละเอียดสาระการเรียนรู้  
และจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพในชุมชน สังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓. มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) เป็นหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานเป็นตัวกำหนด
เกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน เพื่อเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา   
โดยมีการกำหนดมาตรฐานไว้ดังนี้ 
     ๓.๑ มาตรฐานหลักสูตรเป็นมาตรฐานด้านผู้เรียนหรือผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา         
อันเกิดจากการได้รับการอบรมส่ังสอนตามโครงสร้างของหลักสูตรท้ังหมดใช้เป็นแนวทางใน 
การตรวจสอบคุณภาพโดยรวมของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในทุกระดับและสถานศึกษาต้องใช้
สำหรับการประเมินตนเองเพื่อจัดทำรายงานประจำปีตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษา 
นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการกำหนดแนวปฏิบัติในการส่งเสริม กำกับ ติดตาม ดูแล และปรับปรุง
คุณภาพ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานท่ีกำหนด 

    ๓.๒ มีตัวชี้วัดช้ันปีเป็นเป้าหมายระบุส่ิงท่ีนักเรยีนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมท้ังคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในแต่ละระดับช้ันซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจง และมีความเป็น
รูปธรรม นำไปใช้ในการกำหนดเนื้อหา จัดทำหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์
สำคัญสำหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน  ตรวจสอบพัฒนาการผู้เรียน ความรู้  



๔ 

 

ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ และเป็นหลักในการเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
     ๓.๓ มีความเป็นสากล ความเป็นสากลของหลักสูตรสถานศึกษา คือมุ่งให้ผู้เรียน  
มีความรู้ ความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การจัดการส่ิงแวดล้อมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีคุณลักษณะท่ีจำเป็นในการอยู่ในสังคม ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การตรงต่อ
เวลา การเสียสละ การเอื้อเฟื้อ โดยอยู่บนพื้นฐานของความพอดีระหว่างการเป็นผู้นำและผู้ตาม  
การทำงานเป็นทีม และการทำงานตามลำพังการแข่งขัน การรู้จักพอและการร่วมมือกันเพื่อสังคม 
วิทยาการสมัยใหม่ และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรับวัฒนธรรมต่างประเทศ และการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทยการฝึกฝนทักษะเฉพาะทางและการบูรณาการในลักษณะท่ีเป็นองค์รวม 

๔. มีความยืดหยุ่น หลากหลาย หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เป็นหลักสูตร 
ท่ีสถานศึกษาจัดทำรายละเอียดต่าง ๆ ข้ึนเอง โดยยึดโครงสร้างหลักท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐) เป็นขอบข่ายในการจัดทำ จึงทำให้
หลักสูตรของสถานศึกษามีความยืดหยุ่น หลากหลาย สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเหมาะสมกับตัวผู้เรียน 
 ๕. การวัดและประเมินผลเน้นหลักการพื้นฐานสองประการคือการประเมินเพื่อพัฒนา 
ผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน โดยผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัด เพื่อให้ 
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
เป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับช้ันเรียน ระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ใช้ผลการประเมินเป็นขอ้มูลและสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า 
และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียน 
เกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 

ปรัชญาของสถานศึกษา   
 “ปญญา นรานํ รตนํ  ปัญญา คือ แก้วสารพัดนึก” 

 

คำขวัญของสถานศึกษา (อัตลักษณ์ของโรงเรียน) 
  “ เด็กดี มีความรู้ อยู่อย่างมีความสุข ” 

 

วิสัยทัศน์โรงเรยีนบ้านสวนอุดมวิทยา  
 โรงเรียน เป็นสถานศึกษาช้ันนำยุคใหม่ (Leading School) ท่ีมีคุณภาพระดับมาตรฐาน 



๕ 

 

สากล (World Class Standard) นักเรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา และมี
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองโลก และดำรงชีวิตแบบพอเพียงบนความเป็นไทย และมีความสุข 
ผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT ท่ีทันสมัย และการจัดการเรียนการสอนแบบ STEAM  Education  
การเรียนการสอนสองภาษา (Mini English Program)  การเรียนท่ีเน้นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ภาษาจีน ญี่ปุ่น การเรียนการสอนท่ีเน้นกีฬา งานอาชีพในยุค EEC และพัฒนาผู้เรียน
ท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ รวมทั้งการจัดศึกษาเพื่อสร้างคุณลักษณะผู้เรียนเป็นพลเมืองไทย และ
พลโลกท่ีพึงประสงค์ บนพื้นฐานแห่งวิถีพุทธ และวิถีธรรมในยุคศตวรรษท่ี ๒๑ 
 

พันธกิจ 
 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามศักยภาพผู้เรียน 
 2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาลและความเป็นไทย อยู่ในสังคมได้ 
อย่างมีความสุข 
  3. เสริมสร้างครูให้มีจริยธรรม จรรยาบรรณ เป็นครูมืออาชีพ เป็นแบบอย่างท่ีดี 
  4.  ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ์ 
 1. การสร้างโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 2. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 3.  การพัฒนาหลักสูตร 
  4. การพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  5. การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา 
  6. การพัฒนาอาคาร สถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
 
เป้าประสงค ์
 1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ท่ี ๒๑ ตามศักยภาพผู้เรียน 
  2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รักความเป็นไทย และได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ 
ตามหลัก ธรรมาภิบาล   
  3. ครูมีคุณธรรม  จริยธรรมมี จรรยาบรรณ เป็นครูมืออาชีพและเป็นแบบอย่างท่ีดี 
  4.  นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล   
หลักเนติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส โดยหลักการมีส่วนร่วม ด้วยความรับผิดชอบและความคุ้มค่า 
 
หลักการ 



๖ 

 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) มีหลักการท่ีสำคัญ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)   
มีหลักการท่ีสำคัญ  ดังนี้ 
 ๑. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน 
การเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม 
บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 
 ๒. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา 
อย่างเสมอภาค และมีคุณภาพ 
 ๓. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 
 ๔. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นท้ังด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัด   
การเรียนรู ้
 ๕. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 ๖. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
 

จุดหมาย 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  มุ่งพัฒนาผู้เรียน 
ให้เป็นคนดี มีปัญญา  
มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับ
ผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑.  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 ๒.  มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และ 
มีทักษะชีวิต  
 ๓.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย 
 ๔.  มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ 
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



๗ 

 

 ๕.  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดล้อม   
มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งทำประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข     
 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช   
๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 
มุ่งเน้นพฒันาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี ้
 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) มุ่งให้ผู้เรียนเกิด
สมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 
 ๑.  ความสามารถในการส่ือสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรม 
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียน
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล
และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อ
ตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์  
การคิดอย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้าง 
องค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
ท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้ 
มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบ 
ท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ  
ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และ 
การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและ 
ความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 



๘ 

 

และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
 ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยี
ด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ 
การส่ือสาร การทำงาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) มุง่พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทย 
และพลโลก ดังนี้ 
 ๑.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 

 ๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 
 ๓.  มีวินัย 
 ๔.  ใฝ่เรียนรู้ 
 ๕.  อยู่อย่างพอเพียง 
 ๖.  มุ่งมั่นในการทำงาน 
 ๗.  รักความเป็นไทย 
 ๘.  มีจิตสาธารณะ 
 

จุดเน้นกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา   
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  
 ๑.  อ่านสะกดคำพื้นฐานได้ 
 ๒.  เขียนสะกดคำพื้นฐานได้ 
 ๓.  เขียนลายมือสวยงาม  (ตัวบรรจงเต็มบรรทัด  หัวกลม ของกระทรวงศึกษาธิการ) 
 ๔.  พูดส่ือสารและ ท่องอาขยานได้ 

 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 
 ๑.  อ่านคำและประโยคได้ถูกต้อง 
 ๒.  เขียนสะกดคำพื้นฐานได้ 
 ๓.  เขียนลายมือสวยงาม  (ตัวบรรจงเต็มบรรทัด  หัวกลม ของกระทรวงศึกษาธิการ) 
 ๔.  แต่งประโยคเป็นเรื่องราวได้ 
 ๕.  พูดส่ือสาร และ ท่องอาขยานได้ 
 



๙ 

 

 

 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 
 ๑.  อ่านคล่อง  เน้นคุณสมบัติ ๓ R ๘ C   
 ๒.  เขียนเรื่องจากภาพโดยยึดหลักหัวข้อคุณลักษณะนิสัยเพื่อประกอบอาชีพได้   
 ๓.  เขียนลายมือสวยงาม  ( ตัวบรรจงเต็มบรรทัด  หัวกลม ของกระทรวงศึกษาธิการ ) 
 ๔.  พูดและเขียนส่ือสาร  ท่องอาขยานได้ 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 
 ๑.  อ่านคล่อง   เขียนคล่อง 
 ๒.  คิดวิเคราะห์และสรุปใจความสำคัญได้ 
 ๓.  เขียนลายมือสวยงาม  ( ตัวบรรจงเต็มบรรทัด  หัวกลม ของกระทรวงศึกษาธิการ ) 
 ๔.  พูดและเขียนส่ือสาร  ท่องอาขยานได้ 

 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๕ 
 ๑.  อ่านจับใจความสำคัญข้อความส้ัน ๆ ได้ 
 ๒.  เขียนเรียงความตามรูปแบบได้ 
 ๓.  เขียนจับใจความสำคัญข้อความส้ัน ๆ ได้ 
 ๔.  ท่องอาขยานได้ 

 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 
 ๑.  อ่านจับใจความสำคัญของเรื่องได้ 
 ๒.  เขียนเรียงความตามรูปแบบได้ 
 ๓.  เขียนจับใจความสำคัญของเรื่องได้ 
 ๔.  ท่องอาขยานได้ 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 
 ๑.  อ่านจับใจความสำคัญ  ใจความรองได้ มีทักษะในการส่ือสาร และการรู้เท่าทัน 
      ส่ือเทคโนโลยี 
 ๒.  เขียนเรียงความ  ย่อความ  จดหมายได้ 
 ๓.  ท่องอาขยานได้ ใฝ่เรียนรู้ และมีการทำงานเป็นทีม 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒ 
 ๑.  พูดและเขียนและมีทักษะการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ 
 ๒.  เขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ 
 ๓.  ท่องอาขยานได้ ใฝ่เรียนรู้ และมีการทำงานเป็นทีม 



๑๐ 

 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ 
 ๑.  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เรื่องได้ถูกต้อง การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ปัญหาได้ 
 ๒.  เขียนสรุปความได้อย่างสร้างสรรค์ มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
      กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม 
 ๓.  ท่องอาขยานได้  
 

ส่วนที่ ๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ
และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อส่ือสาร เพื่อ
สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ทำให้สามารถประกอบกิจธุระ  การงานและดำรงชีวิต
ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข  และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์
จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ  เพื่อพัฒนาความรู้  พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์  วิจารณ์  และ
สร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม  และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  
ตลอดจนนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  นอกจากนี้ยังเป็นส่ือแสดงภูมิ
ปัญญาของบรรพบุรุษด้านวฒันธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ำค่าควรแก่การเรียนรู ้ 
อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 
 ภาษาไทยเป็นทักษะท่ีต้องฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร  
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง 
 การอ่าน การอ่านออกเสียงคำ ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว  คำประพันธ์ชนิดต่าง ๆ  
การอ่านในใจเพื่อสร้างความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ความรู้จากส่ิงท่ีอ่าน  เพื่อนำไป
ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
 การเขียน การเขียนสะกดตามอักขรวิธี  การเขียนส่ือสารโดยใช้ถ้อยคำและรูปแบบต่าง ๆ  
ของการเขียน  ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ  ย่อความ  รายงานชนิดต่าง ๆ  การเขียนตามจินตนาการ 
วิเคราะห์วิจารณ์ และเขียนเชิงสร้างสรรค์  
 การฟัง  การดู  และการพูด การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  การพูดแสดงความคิดเห็น  
ความรู้สึก พูดลำดับเรื่องราวต่าง ๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล การพูดในโอกาสต่าง ๆ ท้ังเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ และการพูดเพื่อโน้มน้าวใจ  



๑๑ 

 

 หลักการใช้ภาษาไทย ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย การใช้ภาษาให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่าง ๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศ
ในภาษาไทย  
 วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาข้อมูล แนวความคิด 
คุณค่าของงานประพันธ์  และความเพลิดเพลิน การเรียนรู้และทำความเข้าใจบทเห่ บทร้องเล่น 
ของเด็ก เพลงพื้นบ้านท่ีเป็นภูมิปัญญาท่ีมีคุณค่าของไทย ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด  ค่านิยม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี  เรื่องราวของสังคมในอดีต  และความงดงามของภาษา  เพื่อให้เกิดความซาบซึ้ง
และภูมิใจในบรรพบุรุษท่ีได้ส่ังสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 

 
 
 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่ ๑   การอ่าน 
มาตรฐาน  ท ๑.๑   ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา 

ในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน      
สาระที่ ๒  การเขียน  
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียนเรื่องราว 

ในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
สาระที่ ๓  การฟัง  การดู  และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด   

และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
สาระที่ ๔  หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษาและ 

พลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ  
สาระที่ ๕  วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท ๕.๑   เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น 

คุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

คุณภาพผู้เรียน 



๑๒ 

 

 จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 

• อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความ เรื่องส้ัน ๆ และบทร้อยกรองง่าย ๆ ได้ถูกต้อง 
คล่องแคล่ว เข้าใจความหมายของคำและข้อความท่ีอ่าน ต้ังคำถามเชิงเหตุผล ลำดับเหตุการณ์  
คาดคะเนเหตุการณ์  สรุปความรู้ข้อคิดจากเรื่องท่ีอ่าน  ปฏิบัติตามคำส่ัง  คำอธิบายจากเรื่องท่ีอ่านได้   
เข้าใจความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนท่ี และแผนภูมิ อ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอ และมี
มารยาทในการอ่าน 

• มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยาย บันทึกประจำวัน  
เขียนจดหมายลาครู เขียนเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เขียนเรื่องตามจินตนาการและมีมารยาท 
ในการเขียน 

• เล่ารายละเอียดและบอกสาระสำคัญ ต้ังคำถาม ตอบคำถาม รวมทั้งพูดแสดงความคิด  
ความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดู พูดส่ือสารเล่าประสบการณ์และพูดแนะนำ หรือพูดเชิญชวน  
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม และมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 

• สะกดคำและเข้าใจความหมายของคำ ความแตกต่างของคำและพยางค์ หน้าท่ีของคำ 
ในประโยค มีทักษะการใช้พจนานุกรมในการค้นหาความหมายของคำ แต่งประโยคง่าย ๆ  
แต่งคำคล้องจอง แต่งคำขวัญ และเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
 
 

• เข้าใจและสามารถสรุปข้อคิดท่ีได้จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ใน 
ชีวิตประจำวัน แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีท่ีอ่าน รู้จักเพลงพื้นบ้าน เพลงกล่อมเด็ก ซึ่งเป็น
วัฒนธรรมของท้องถิ่น ร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็กในท้องถิ่น ท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรอง 
ท่ีมีคุณค่าตามความสนใจได้ 
 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

• อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะได้ถูกต้อง อธิบาย  
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยของคำ ประโยค ข้อความ สำนวนโวหาร จากเรื่อง 
ท่ีอ่าน เข้าใจคำแนะนำ คำอธิบายในคู่มือต่าง ๆ แยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง รวมทั้งจับใจความ
สำคัญของเรื่องท่ีอ่านและนำความรู้ความคิดจากเรื่องท่ีอ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตได้  
มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน  และเห็นคุณค่าส่ิงท่ีอ่าน 

• มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนสะกดคำ  แต่งประโยค 
และเขียนข้อความ ตลอดจนเขียนส่ือสารโดยใช้ถ้อยคำชัดเจนเหมาะสม ใช้แผนภาพ โครงเรื่องและ
แผนภาพความคิด เพื่อพัฒนางานเขียน เขียนเรียงความ ย่อความ จดหมายส่วนตัว กรอกแบบรายการ



๑๓ 

 

ต่าง ๆ เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ และมี
มารยาทในการเขียน 

• พูดแสดงความรู้ ความคิดเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดู เล่าเรื่องย่อหรือสรุปจากเรื่องท่ีฟัง 
และดู  ต้ังคำถาม ตอบคำถามจากเรื่องท่ีฟังและดู รวมทั้งประเมินความน่าเช่ือถือจากการฟังและดู
โฆษณาอย่างมีเหตุผล พูดตามลำดับข้ันตอนเรื่องต่าง ๆ อย่างชัดเจน พูดรายงานหรือประเด็นค้นคว้า
จากการฟัง การดู การสนทนา และพูดโน้มน้าวได้อย่างมีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการดูและพูด 

• สะกดคำและเข้าใจความหมายของคำ สำนวน คำพังเพยและสุภาษิต รู้และเข้าใจ  
ชนิดและหน้าท่ีของคำในประโยค ชนิดของประโยค และคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ใช้คำ 
ราชาศัพท์และคำสุภาพได้อย่างเหมาะสม แต่งประโยค แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนส่ี กลอนสุภาพ  
และกาพย์ยานี  ๑๑  

• เข้าใจและเห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน เล่านิทานพื้นบ้าน ร้องเพลง 
พื้นบ้านของท้องถิ่น นำข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และท่องจำบทอาขยาน
ตามท่ีกำหนดได้ 
 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 

• อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะได้ถูกต้อง เข้าใจความหมาย 
โดยตรงและความหมายโดยนัย จับใจความสำคัญและรายละเอียดของส่ิงท่ีอ่าน แสดงความคิดเห็น
และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน และเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด ย่อความ เขียนรายงานจากส่ิงท่ี
อ่านได้ วิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างมีเหตุผล ลำดับความอย่างมีข้ันตอนและความเป็นไปได้ของเรื่องท่ีอ่าน 
รวมทั้งประเมินความถูกต้องของข้อมูลท่ีใช้สนับสนุนจากเรื่องท่ีอ่าน 
 
 
 

• เขียนส่ือสารด้วยลายมือท่ีอ่านง่ายชัดเจน ใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องเหมาะสมตามระดับภาษา 
เขียนคำขวัญ คำคม คำอวยพรในโอกาสต่าง ๆ โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน์ ชีวประวัติ อัตชีวประวัติ
และประสบการณ์ต่าง ๆ เขียนย่อความ จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมัครงาน เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ 
และแสดงความรู้ความคิดหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล ตลอดจนเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและเขียนโครงงาน 

• พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินส่ิงท่ีได้จากการฟังและดู นำข้อคิดไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ 
มีศิลปะในการพูด พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลน่าเช่ือถือ 
รวมท้ังมีมารยาทในการฟัง ดู และพดู 



๑๔ 

 

• เข้าใจและใช้คำราชาศัพท์ คำบาลีสันสกฤต คำภาษาต่างประเทศอื่น ๆ คำทับศัพท์   
และศัพท์บัญญัติในภาษาไทย วิเคราะห์ความแตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน โครงสร้างของประโยค
รวม ประโยคซ้อน ลักษณะภาษาท่ีเป็นทางการ กึ่งทางการและไม่เป็นทางการ และแต่ง บทร้อยกรอง
ประเภทกลอนสุภาพ กาพย์ และโคลงส่ีสุภาพ 

• สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน วิเคราะห์ตัวละครสำคัญ วิถีชีวิตไทย และ 
คุณค่าท่ีได้รับจากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน พร้อมท้ังสรุปความรู้ข้อคิดเพื่อนำไปประยุกต์ 
ใช้ในชีวิตจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแ้กนกลาง 



๑๕ 

 

สาระที่ ๑  การอ่าน 
มาตรฐาน  ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา 

                             ในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 

ป.๑ 
 

๑. อ่านออกเสียงคำ  คำคล้องจอง  
และข้อความส้ันๆ 
๒. บอกความหมายของคำและข้อความ
ท่ีอ่าน 

  การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำ 
คล้องจอง และข้อความท่ีประกอบด้วย   
     คำพื้นฐาน  คือ  คำท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน   
     ไม่น้อยกว่า  ๖๐๐ คำ  รวมทั้งคำท่ีใช้เรียนรู้ 
     ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ประกอบด้วย 
-  คำท่ีมีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์  
-  คำท่ีมีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา 
-  คำท่ีมีพยัญชนะควบกล้ำ   
-  คำท่ีมีอักษรนำ 
 

๓. ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน 
๔. เล่าเรื่องย่อจากเรื่องท่ีอ่าน 
๕. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่าน 

  การอ่านจับใจความจากส่ือต่าง ๆ  เช่น 
    -  นิทาน  เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ 
    -  เรื่องส้ัน ๆเรื่องการลดขยะ 
    -  บทร้องเล่นและบทเพลง 
    -  เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  

 ๖. อ่านหนังสือตามความสนใจ          
อยา่งสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องท่ีอ่าน 

  การอ่านหนังสือตามความสนใจ  เช่น 
    -  หนังสือท่ีนักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
    -  หนังสือท่ีครูและนักเรียนกำหนดร่วมกัน   

๗. บอกความหมายของเครื่องหมาย  
หรือสัญลักษณ์สำคัญท่ีมักพบเห็น 
ในชีวิตประจำวัน 

  การอ่านเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ ประกอบด้วย 
-  เครื่องหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ  ท่ีพบเห็นในชีวิต 
ประจำวัน 
    -  เครื่องหมายแสดงความปลอดภัยและแสดงอันตราย 

๘. มีมารยาท  ในการอ่าน   มารยาทในการอ่าน  เช่น 
    -  ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น 
    -  ไม่เล่นกันขณะท่ีอ่าน 
    -  ไม่ทำลายหนังสือ  



๑๖ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 

 
 

ป.๒ ๑. อ่านออกเสียงคำ  คำคล้องจอง  
ข้อความ  และบทร้อยกรองง่าย ๆ                
ได้ถูกต้อง 
๒. อธิบายความหมายของคำและ
ข้อความท่ีอ่าน 
 

  การอ่านออกเสียงและการบอกวามหมายของคำ  
คำคล้องจอง  ข้อความ  และบทร้อยกรองง่าย ๆ  
ท่ีประกอบด้วยคำพื้นฐานเพิ่มจาก  ป. ๑ ไม่น้อยกว่า  
๘๐๐  คำ  รวมท้ังคำท่ีใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
ประกอบด้วย 
-  คำท่ีมีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์ 
-  คำท่ีมีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา 
-  คำท่ีมีพยัญชนะควบกล้ำ   
-  คำท่ีมีอักษรนำ  
-  คำท่ีมีตัวการันต์ 
-  คำท่ีมีโรงเรียน 
-  คำท่ีมีพยัญชนะและสระท่ีไม่ออกเสียง 

๓. ต้ังคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับ                 
เรื่องท่ีอ่าน 
๔. ระบุใจความสำคัญและรายละเอียด
จากเรื่องท่ีอ่าน 
๕. แสดงความคิดเห็นและคาดคะเน
เหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่าน 

  การอ่านจับใจความจากส่ือต่าง ๆ  เช่น 
    -  นิทานเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
    -  เรื่องเล่าส้ัน ๆการคัดแยกขยะ 
    -  บทเพลงและบทร้อยกรองง่าย ๆ 
    -  เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
       ภาษาไทย  และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น     
    -  ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน   

๖. อ่านหนังสือตามความสนใจ 
อย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องท่ีอ่าน 

  การอ่านหนังสือตามความสนใจ  เช่น 
    -  หนังสือท่ีนักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
    -  หนังสือท่ีครูและนักเรียนกำหนดร่วมกัน  

๗. อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย  และ
ปฏิบัติตามคำส่ังหรือข้อแนะนำ 

  การอ่านข้อเขยีนเชิงอธิบาย  และปฏิบัติตามคำส่ัง
หรือข้อแนะนำ 
-  การใช้สถานท่ีสาธารณะ  
-  คำแนะนำการใช้เครื่องใช้ท่ีจำเป็นในบ้านและ 
ในโรงเรียน 

๘. มีมารยาทในการอ่าน   มารยาทในการอ่าน  เช่น 
    -  ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น 



๑๗ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 

    -  ไม่เล่นกันขณะท่ีอ่าน 
    -  ไม่ทำลายหนังสือ 
    -  ไม่ควรแย่งอ่านหรือชะโงกหน้าไปอ่านขณะท่ีผู้อื่น
กำลังอ่านอยู่  
 

ป.๓  ๑. อ่านออกเสียงคำ  ข้อความ  เรื่อง
ส้ัน ๆ และบทร้อยกรองง่าย ๆ  ได้
ถูกต้อง  คล่องแคล่ว 
๒. อธิบายความหมายของคำและ
ข้อความท่ีอ่าน 

 การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของคำ  
คำคล้องจอง  ข้อความ และบทร้อยกรองง่าย ๆ   
ท่ีประกอบด้วยคำพื้นฐานเพิ่มจาก  ป.๒  ไม่น้อยกว่า  
๑,๒๐๐  คำ  รวมท้ังคำท่ีเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
ประกอบด้วย 
-  คำท่ีมีตัวการันต์ 
-  คำท่ีมี  รร 
-  คำท่ีมีพยัญชนะและสระไม่ออกเสียง 
-  คำพ้อง 
-  คำพิเศษอื่น ๆ  เช่น คำท่ีใช้  ฑ  ฤ  ฤๅ 

๓. ต้ังคำถามและตอบคำถาม 
เชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน 

  การอ่านจับใจความจากส่ือต่าง ๆ  เช่น 
-  นิทานหรือเรื่องเกี่ยวกับท้องถิ่น   

๔. ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเน
เหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่านโดยระบุ

เหตุผลประกอบ 
๕. สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่อง 
ท่ีอ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

-  เรื่องเล่าส้ัน ๆ 
-  บทเพลงและบทร้อยกรอง 

-  บทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
-  ข่าวและเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน 
    ในท้องถิ่นและชุมชนเรื่องความพอประมาณ 

๖. อ่านหนังสือตามความสนใจ 
อย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องท่ีอ่าน 

  การอ่านหนังสือตามความสนใจ  เช่น 
    -  หนังสือท่ีนักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 

    -  หนังสือท่ีครูและนักเรียนกำหนดร่วมกัน  

๗. อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติ
ตามคำส่ังหรือข้อแนะนำ 

  การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย  และปฏิบัติตามคำส่ัง
หรือข้อแนะนำ 

-  คำแนะนำต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน 

-  ประกาศ ป้ายโฆษณา  และคำขวัญ 

๘. อธิบายความหมายของข้อมูล       การอ่านข้อมูลจากแผนภาพ  แผนท่ี  และแผนภูมิ  



๑๘ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 

จากแผนภาพ  แผนท่ี  และแผนภูมิ 

๙. มีมารยาทในการอ่าน   มารยาทในการอ่านเรื่องความรู้คู่คุณธรรม  เช่น 
-  ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น -  ไม่เล่นกันขณะท่ีอ่าน 
-  ไม่ทำลายหนังสือ 
-  ไม่ควรแย่งอ่านหรือชะโงกหน้าไปอ่านขณะท่ีผู้อื่น

กำลังอ่าน  
ป.๔ ๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ        

บทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
๒. อธิบายความหมายของคำ ประโยค 
และสำนวนจากเรื่องท่ีอ่าน                    

  การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบท
ร้อยแก้วและบทร้อยกรองท่ีประกอบด้วย 
-  คำท่ีมี  ร  ล  เป็นพยัญชนะต้น 
-  คำท่ีมีพยัญชนะควบกล้ำ  
-  คำท่ีมีอักษรนำ 
-  คำประสม 
-  อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน 
-  ประโยคท่ีมีสำนวนเป็นคำพังเพย  สุภาษิต ปริศนา
คำทาย  และเครื่องหมายวรรคตอน 
  การอ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ             

 ๓. อ่านเรื่องส้ัน ๆ  ตามเวลาท่ีกำหนด
และตอบคำถามจากเรื่องท่ีอ่าน 
๔. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น               

จากเรื่องท่ีอ่าน 
๕. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่าน
โดยระบุเหตุผลประกอบ 
๖. สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องท่ี

อ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

  การอ่านจับใจความจากส่ือต่าง ๆ  เช่น 
-  เรื่องส้ัน ๆ 
-  เรื่องเล่าจากประสบการณ์ 

-  นิทานชาดก 
-  บทความ 
-  บทโฆษณา  
-  งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ 

-  ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน 
-  สารคดีและบนัเทิงคดี 

๗. อ่านหนังสือท่ีมีคุณค่าตามความ
สนใจอย่างสม่ำเสมอและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน 

  การอ่านหนังสือตามความสนใจ  เช่นนิทาน
คุณธรรม 
-  หนังสือท่ีนักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 

-  หนังสือท่ีครูและนักเรียนกำหนดร่วมกัน  



๑๙ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 

๘. มีมารยาทในการอ่าน   มารยาทในการอ่าน 
ป.๕ ๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ        

บทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
๒. อธิบายความหมายของคำ ประโยค
และข้อความท่ีเป็นการบรรยาย                  
และการพรรณนา 
๓.  อธิบายความหมายโดยนัย  จาก
เรื่องท่ีอ่านอย่างหลากหลาย 

  การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบท
ร้อยแก้วและบทร้อยกรองท่ีประกอบด้วย    
-  คำท่ีมีพยัญชนะควบกล้ำ 
-  คำท่ีมีอักษรนำ 
-  คำท่ีมีตัวการันต์ 
-  อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน 
-  ข้อความท่ีเป็นการบรรยายและพรรณนา 
-  ข้อความท่ีมีความหมายโดยนัย 
  การอ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ 

๔. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเหน็ 
จากเรื่องท่ีอ่าน 
๕. วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านเพื่อนำไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิต         

  การอ่านจับใจความจากส่ือต่าง ๆ  เช่น   
-  วรรณคดีในบทเรียน 
-  บทความ 
-  บทโฆษณา  ขายสินค้า(ภูมิคุ้มกัน)    
-  งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ 
-  ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน  

๖. อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย  คำส่ัง  
ข้อแนะนำ  และปฏิบัติตาม 

การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย  คำส่ัง  ข้อแนะนำ  
และปฏิบัติตาม  เช่น 
-  การใช้พจนานุกรม 
-  การใช้วัสดุอุปกรณ์ 
-  การอ่านฉลากยา   
-  คู่มือและเอกสารของโรงเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียน
ข้อตกลงเรื่องการรักษาความสะอาดของโรงเรียน 
-  ข่าวสารทางราชการ  

๗. อ่านหนังสือท่ีมีคุณค่าตามความ
สนใจอย่างสม่ำเสมอและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน 

 การอ่านหนังสือตามความสนใจ  เช่น 
    -  หนังสือท่ีนักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
    -  หนังสือท่ีครูและนักเรียนกำหนดร่วมกัน  

 ๘. มีมารยาทในการอ่าน   มารยาทในการอ่าน 
ป.๖  ๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ         

บทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
  การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบท
ร้อยแก้วและบทร้อยกรอง ประกอบด้วย 



๒๐ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 

๒. อธิบายความหมายของคำ  ประโยค
และข้อความท่ีเป็นโวหาร  

-  คำท่ีมีพยัญชนะควบกล้ำ  
-  คำท่ีมีอักษรนำ 
-  คำท่ีมีตัวการันต์ 
-  คำท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 
-  อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน 
-  วัน เดือน ปีแบบไทย 
-  ข้อความท่ีเป็นโวหารต่างๆ  
-  สำนวนเปรียบเทียบ 
  การอ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ 

๓. อ่านเรื่องส้ัน ๆ  อย่างหลากหลาย   
โดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน 
๔. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 
จากเรื่องท่ีอ่าน 

  การอ่านจับใจความจากส่ือต่าง ๆ  เช่น      
-  เรื่องส้ัน ๆ  
-  นิทานและเพลงพื้นบ้าน 
-  บทความ  

๕. อธิบายการนำความรู้และความคิด 
จากเรื่องท่ีอ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหา  
ในการดำเนินชีวิต 

-  พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
-  สารคดี 
-  เรื่องส้ัน 
-  งานเขียนประเภทโน้มน้าว 
-  บทโฆษณา  
-  ข่าว และเหตุการณ์สำคัญ   
  การอ่านเร็ว 

๖. อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย  คำส่ัง  
ข้อแนะนำ  และปฏิบัติตาม  
 

  การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย  คำส่ัง  ข้อแนะนำ  
และปฏิบัติตาม 
  -  การใช้พจนานุกรม 
  -  การปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
  -  ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน  และการใช้
สถานท่ีสาธารณะในชุมชนและท้องถิ่น  

๗. อธิบายความหมายของข้อมูล    
จากการอ่านแผนผัง  แผนท่ี  แผนภูมิ  
และกราฟ 

 การอ่านข้อมูลจากแผนผัง  แผนท่ี  แผนภูมิและ
กราฟ 
 

๘. อ่านหนังสือตามความสนใจ และ   การอ่านหนังสือตามความสนใจ  เช่น 



๒๑ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 

อธิบายคุณค่าท่ีได้รับ -  หนังสือท่ีนักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
-  หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนกำหนดร่วมกัน  

๙. มีมารยาทในการอ่าน   มารยาทในการอ่าน 
ม.๑  ๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  และ 

บทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสม     
กับเรื่องท่ีอ่าน 

  การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย   
-  บทร้อยแก้วที่เป็นบทบรรยาย  
-  บทร้อยกรอง เช่น กลอนสุภาพ กลอนสักวา  
กาพย์ยานี  ๑๑ กาพย์ฉบัง  ๑๖ กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘  
และโคลงส่ีสุภาพ 

๒. จับใจความสำคัญจากเรื่องท่ีอ่าน การอ่านจับใจความจากส่ือต่าง ๆ  เช่น 
 
 
 
 
 

 

๓. ระบุเหตุและผล  และข้อเท็จจริง 
กับข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน 
๔. ระบุและอธิบายคำเปรียบเทียบ  
และคำท่ีมีหลายความหมายในบริบท
ต่าง ๆ  จากการอ่าน 
๕. ตีความคำยากในเอกสารวิชาการ  
โดยพิจารณาจากบริบท 

-  เรื่องเล่าจากประสบการณ์   
-  เรื่องส้ัน   
-  บทสนทนา 
-  นิทานชาดก  
-  วรรณคดีในบทเรียน 
-  งานเขียนเชิงสร้างสรรค์   
-  บทความเรื่องรักษาส่ิงแวดล้อม     

๖. ระบุข้อสังเกตและความ
สมเหตุสมผลของงานเขียนประเภท 
ชักจูง โน้มน้าวใจ 

-  สารคดี 
-  บันเทิงคดี 
-  เอกสารทางวิชาการท่ีมีคำ  ประโยค  และข้อความ 
ท่ีต้องใช้บริบทช่วยพิจารณาความหมาย 
-  งานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจเชิงสร้างสรรค์ 

๗. ปฏิบัติตามคู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน  
ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในระดับ 
ท่ียากขึ้น 

  การอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ  
 

๘. วิเคราะห์คุณค่าท่ีได้รับจากการอ่าน
งานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อนำไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิต 

  การอ่านหนังสือตามความสนใจ  เช่น    
-  หนังสือท่ีนักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
-  หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนกำหนดร่วมกัน  

 ๙. มีมารยาทในการอ่าน   มารยาทในการอ่าน 
ม.๒ ๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และ       

บทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
  การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย 
-  บทร้อยแก้วท่ีเป็นบทบรรยายและบทพรรณนา 
  -  บทร้อยกรอง  เช่น  กลอนบทละคร  กลอนนิทาน  
กลอนเพลงยาว  และกาพย์ห่อโคลง 



๒๒ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 

๒. จับใจความสำคัญ สรุปความ  และ
อธิบายรายละเอียดจากเรื่องท่ีอ่าน 
๓. เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความ
เข้าใจในบทเรียนต่าง ๆ  ท่ีอ่าน 
๔. อภิปรายแสดงความคิดเห็น  และ    
ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน 
๕. วิเคราะห์และจำแนกข้อเท็จจริง 
ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็น     
จากบทความท่ีอ่าน 
๖. ระบุข้อสังเกตการชวนเช่ือ การโน้มน้าว  
หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน 

  การอ่านจับใจความจากส่ือต่าง ๆ  เช่น 
-  วรรณคดีในบทเรียน 
-  บทความ   
-  บันทึกเหตุการณ์ 
-  บทสนทนา 
-  บทโฆษณา การอนุรักษ์ธรรมชาติ 
-  งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ 
-  งานเขียนหรือบทความแสดงขอ้เท็จจริง 
-  เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
 

๗. อ่านหนังสือ  บทความ  หรือคำ
ประพันธ์อย่างหลากหลาย  และ
ประเมินคุณค่าหรือแนวคิดท่ีได้จาก
การอ่านเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต 

   การอ่านตามความสนใจ  เช่น 
-  หนังสืออ่านนอกเวลา 
-  หนังสือท่ีนักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
-  หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนกำหนดร่วมกัน  

 ๘. มีมารยาทในการอ่าน   มารยาทในการอ่าน 
ม.๓ ๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  และ      

บทร้อยกรองได้ถูกต้องและเหมาะสม
กับเรื่องท่ีอ่าน                   

  การอ่านออกเสียง  ประกอบด้วย  
-  บทร้อยแก้วที่เป็นบทความท่ัวไปและบทความปกิณกะ   
-  บทร้อยกรอง เช่น กลอนบทละคร กลอนเสภา  
กาพย์ยานี ๑๑  กาพย์ฉบัง ๑๖  และโคลงส่ีสุภาพ 

 ๒. ระบุความแตกต่างของคำท่ีมี
ความหมายโดยตรงและความหมาย
โดยนัย 
๓. ระบุใจความสำคัญและรายละเอียด
ของขอ้มูลท่ีสนับสนุนจากเรื่องท่ีอ่าน 
๔. อ่านเรื่องต่าง ๆ  แล้วเขียนกรอบ
แนวคิด  ผังความคิด บันทึก ย่อความ
และรายงาน 

  การอ่านจับใจความจากส่ือต่าง ๆ  เช่น  
-  วรรณคดีในบทเรียน  
-  ข่าวและเหตุการณ์สำคัญ 
-  บทความ 
-  บันเทิงคดี   
-  สารคดี   
-  สารคดีเชิงประวัติ ผู้ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการดำเนินชีวิต 
-  ตำนาน  

๕. วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่อง
ท่ีอ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ
เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น    

-  งานเขียนเชิงสร้างสรรค์     
-  เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย  และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น                      



๒๓ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 

๖.  ประเมินความถูกต้องของข้อมูล        
ท่ีใช้สนับสนุนในเรื่องท่ีอ่าน   
๗. วิจารณ์ความสมเหตุสมผล  
การลำดับความ และความเป็นไปได้
ของเรื่อง      
๘. วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็น
โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน        
๙. ตีความและประเมินคุณค่า  และ
แนวคิดท่ีได้จากงานเขียน 
     อย่างหลากหลายเพื่อนำไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิต 
 

  การอ่านตามความสนใจ  เช่น 
-  หนังสืออ่านนอกเวลา 
-  หนังสืออ่านตามความสนใจและตามวัย 
    ของนักเรียน 
-  หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนร่วมกนักำหนด  

๑๐. มีมารยาทในการอ่าน   มารยาทในการอ่าน 
 
 
 
สาระที่  ๒  การเขียน 
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียนเรื่องราว 
                       ในรูปแบบต่าง ๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า 
                        อย่างมีประสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด   การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการ

เขียนตัวอักษรไทย บทร้อยกรองเรื่องความประหยดั
ของสุนทรภู่ 

 ๒. เขียนส่ือสารด้วยคำและประโยค 
ง่าย ๆ 
 

  การเขียนส่ือสาร 
   -  คำท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน 
   -  คำพื้นฐานในบทเรียน   
   -  คำคล้องจอง 
   -  ประโยคง่าย ๆ 

๓. มีมารยาทในการเขียน   มารยาทในการเขียน  เช่น 



๒๔ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
-  เขียนให้อ่านง่าย  สะอาด  ไม่ขีดฆ่า 
-  ไม่ขีดเขียนในท่ีสาธารณะ 
-  ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานท่ี และบุคคล 

ป.๒ ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด   การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบ 
การเขียนตัวอักษรไทย 

 ๒. เขียนเรื่องส้ัน ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์   การเขียนเรื่องส้ัน ๆ  เกี่ยวกับประสบการณ์  
จากคำท่ีกำหนดให้เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ 

๓. เขียนเรื่องส้ัน ๆ ตามจินตนาการ   การเขียนเรื่องส้ัน ๆ  ตามจินตนาการ 
๔. มีมารยาทในการเขียน   มารยาทในการเขียน  เช่น 

-  เขียนให้อ่านง่าย  สะอาด  ไม่ขีดฆ่า 
-  ไม่ขีดเขียนในท่ีสาธารณะ 
-  ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานท่ี และบุคคล 
-  ไม่เขียนล้อเลียนผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นเสียหาย  

ป.๓  ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด   การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบ 
การเขียน  ตัวอักษรไทย 

 ๒ เขียนบรรยายเกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหนึ่งได้ 
อย่างชัดเจน 

  การเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของ  คน  สัตว์  
ส่ิงของ  สถานท่ี  

 ๓. เขียนบันทกึประจำวัน   การเขียนบนัทึกประจำวัน 
๔. เขียนจดหมายลาครู   การเขียนจดหมายลาครู 
๕. เขียนเรื่องตามจินตนาการ   การเขียนเรื่องตามจินตนาการจากคำ  ภาพ  และ

หัวข้อท่ีกำหนด คุณธรรมพื้นฐาน 
 ๖. มีมารยาทในการเขียน   มารยาทในการเขียน  เช่น 

-  เขียนให้อ่านง่าย  สะอาด  ไม่ขีดฆ่า 
-  ไม่ขีดเขียนในท่ีสาธารณะ 
-  ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานท่ี และบุคคล 
-  ไม่เขียนล้อเลียนผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นเสียหาย  

ป.๔ ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ
ครึ่งบรรทัด             

  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตาม
รูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 

 ๒.  เขียนส่ือสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง
ชัดเจน  และเหมาะสม 

  การเขียนส่ือสาร  เช่น 
     -  คำขวัญ การอนุรักษ์น้ำ 



๒๕ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
     -  คำแนะนำ   

 ๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและ 
แผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน 

  การนำแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดไป
พัฒนางานเขียน  

 ๔. เขียนย่อความจากเรื่องส้ัน ๆ    การเขียนย่อความจากส่ือต่าง ๆ  เช่น  นิทาน  
ความเรียงประเภทต่าง ๆ  ประกาศ  จดหมาย คำสอน       

 ๕. เขียนจดหมายถึงบิดามารดาและ
เพื่อน   

  การเขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา  
 

๖. เขียนบันทึกและเขียนรายงาน 
     จากการศึกษาค้นคว้า    

  การเขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษา
ค้นคว้า    

๗. เขียนเรื่องตามจินตนาการ   การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
๘. มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน 

ป.๕ ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  
และครึ่งบรรทัด       

  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 

 ๒. เขียนส่ือสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง
ชัดเจน  และเหมาะสม 
 

  การเขียนส่ือสาร  เช่น  
-  คำขวัญ 
-  คำอวยพร 
-  คำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอน  

๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและ
แผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางาน
เขียน 

 การนำแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดไป
พัฒนางานเขียน 

๔. เขียนย่อความจากเรื่องท่ีอ่าน การเขียนย่อความจากส่ือต่าง ๆ  เช่น  นิทาน  ความ
เรียงประเภทต่าง ๆ  ประกาศ  แจ้งความ  แถลงการณ์  
จดหมาย  คำสอน  โอวาท   คำปราศรัย    

๕. เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ   การเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ 
๖. เขียนแสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็นได้ตรงตามเจตนา 

  การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น 
 เรื่องการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต 

 ๗. กรอกแบบรายการต่าง ๆ 
 

  การกรอกแบบรายการ 
-  ใบฝากเงินและใบถอนเงิน 
-  ธนาณัติ 



๒๖ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
-  แบบฝากส่งพัสดุไปรษณียภัณฑ์ 

 ๘. เขียนเรื่องตามจินตนาการ   การเขียนเรื่องตามจินตนาการ  
 ๙. มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน 

ป.๖ ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  
และครึ่งบรรทัด 

  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ ครึ่งบรรทัด
ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 

๒.  เขียนส่ือสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง
ชัดเจน  และเหมาะสม 

  การเขียนส่ือสาร  เช่น  
-  คำขวัญ 
-  คำอวยพร 
-  ประกาศ   

 ๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและ 
แผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน          

 การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด 

๔. เขียนเรียงความ   การเขียนเรียงความเรื่องความพอเพียง 
๕. เขียนย่อความจากเรื่องท่ีอ่าน   การเขียนย่อความจากส่ือต่าง ๆ  เช่น  นิทาน  

ความเรียงประเภทต่าง ๆ  ประกาศ  แจ้งความ 
แถลงการณ์  จดหมาย  คำสอน  โอวาท คำปราศรัย  
สุนทรพจน์  รายงาน  ระเบียบ  คำส่ัง    

๖. เขียนจดหมายส่วนตัว  การเขียนจดหมายส่วนตัว 
-  จดหมายขอโทษ 
-  จดหมายแสดงความขอบคุณ 
-  จดหมายแสดงความเห็นใจ 
-  จดหมายแสดงความยินดี 

๗. กรอกแบบรายการต่าง ๆ 
 

  การกรอกแบบรายการ 
-  แบบคำร้องต่างๆ 
-  ใบสมัครศึกษาต่อ 
-  แบบฝากส่งพัสดุและไปรษณียภัณฑ์ 

 ๘. เขียนเรื่องตามจินตนาการและ
สร้างสรรค์ 

  การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ 

 ๙. มีมารยาทในการเขียน   มารยาทในการเขียน 
 

ม.๑ ๑. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด    การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการ
เขียนตัวอักษรไทย 



๒๗ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๒. เขียนส่ือสารโดยใช้ถ้อยคำถูกต้อง
ชัดเจน  เหมาะสม  และสละสลวย   

  การเขียนส่ือสาร  เช่น      
-  การเขียนแนะนำตนเอง 
-  การเขียนแนะนำสถานท่ีสำคัญๆ 
-  การเขียนบนส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

๓. เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุ

สาระสำคัญและรายละเอียดสนับสนุน 

  การบรรยายประสบการณ์การดำเนินชีวิต 

 

๔. เขียนเรียงความ   การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา 

๕. เขียนย่อความจากเรื่องท่ีอ่าน   การเขียนย่อความจากส่ือต่าง ๆ  เช่น  เรื่องส้ัน   

คำสอน  โอวาท  คำปราศรัย  สุนทรพจน์ รายงาน  

ระเบียบ  คำส่ัง  บทสนทนาเรื่องเล่าประสบการณ์    

๖. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สาระจากส่ือท่ีได้รับ 
 

  การเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากส่ือ
ต่าง ๆ เช่น 
-  บทความ  
-  หนังสืออ่านนอกเวลา  

-  ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน  
-  เหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ              

๗. เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมาย    

กิจธุระ 

 

  การเขียนจดหมายส่วนตัว 

-  จดหมายขอความช่วยเหลือ 

-  จดหมายแนะนำ 
   การเขียนจดหมายกิจธุระ  
-  จดหมายสอบถามข้อมูล 

 ๘. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและ
โครงงาน 

  การเขียนรายงาน  ได้แก่    
-  การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 

-  การเขียนรายงานโครงงาน 
 

 ๙. มีมารยาทในการเขียน   มารยาทในการเขียน 
 

ม.๒ ๑. คัดลายมือตวับรรจงครึ่งบรรทัด    การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 



๒๘ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
     ตามรูปแบบการเขียน  ตัวอักษรไทย 

๒. เขียนบรรยายและพรรณนา   การเขียนบรรยายและพรรณนา 
๓. เขียนเรียงความ    การเขียนเรียงความเกี่ยวกับประสบการณ์ 
๔. เขียนย่อความ   การเขียนย่อความจากส่ือต่าง ๆ  เช่น นิทาน         

คำสอน บทความทางวิชาการ บันทึกเหตุการณ์ 
เรื่องราวในบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น นิทาน
ชาดก  

๕. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า  
 

  การเขียนรายงาน 
-  การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 
-  การเขียนรายงานโครงงานเรื่องจิตสาธารณะ 

๖. เขียนจดหมายกิจธุระ   การเขียนจดหมายกิจธุระ 
-  จดหมายเชิญวิทยากร 
-  จดหมายขอความอนุเคราะห์ 

๗. เขียนวิเคราะห์  วิจารณ์  และแสดง
ความรู้ ความคิดเห็น  หรือโต้แย้ง                 
ในเรื่องท่ีอ่านอย่างมีเหตุผล 

  การเขียนวิเคราะห์  วิจารณ์  และแสดงความรู้ 
ความคิดเหน็ หรือโต้แย้งจากส่ือต่าง ๆ  เช่น 
-  บทความ 
-  บทเพลง 
-  หนังสืออ่านนอกเวลา 
-  สารคดี  
 -  บันเทิงคดี 

๘. มีมารยาทในการเขียน   มารยาทในการเขียน 
ม.๓ ๑. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด   การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการ

เขียนตัวอักษรไทย 
๒. เขียนขอ้ความโดยใช้ถ้อยคำ 
ได้ถูกต้องตามระดับภาษา   

  การเขียนข้อความตามสถานการณ์และโอกาส 
ต่าง ๆ เช่น 
-  คำอวยพรในโอกาสต่าง ๆ 
-  คำขวัญ เรื่องความซื่อสัตย์ 
-  คำคม 
-  โฆษณา 
-  คติพจน์ 



๒๙ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

-  สุนทรพจน์  
๓. เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ
โดยเล่าเหตุการณ์  ข้อคิดเห็น  และ
ทัศนคติในเรื่องต่าง ๆ 

  การเขียนอัตชีวประวัติหรือชีวประวัติ 

๔. เขียนย่อความ   การเขียนย่อความจากส่ือต่าง ๆ เช่น นิทาน ประวัติ  
ตำนาน  สารคดีทางวิชาการ  พระราชดำรัส  พระบรม
ราโชวาท  จดหมายราชการ 

๕. เขียนจดหมายกิจธุระ 
 

  การเขียนจดหมายกิจธุระ  
-  จดหมายเชิญวิทยากร 
-  จดหมายขอความอนุเคราะห์ 
-  จดหมายแสดงความขอบคุณ 

๖. เขียนอธิบาย  ช้ีแจง  แสดงความ
คิดเห็นและโต้แย้งอย่างมีเหตุผล 

  การเขียนอธิบาย  ช้ีแจง  แสดงความคิดเห็น  และ
โต้แย้งในเรื่องต่าง ๆ                    

๗. เขียนวิเคราะห์  วิจารณ์  และแสดง
ความรู้  ความคิดเห็น  หรือโต้แย้ง                        
ในเรื่องต่าง ๆ   
 

 การเขียนวิเคราะห์  วิจารณ์  และแสดงความรู้  
ความคิดเห็น  หรือโต้แย้งจากส่ือต่าง ๆ  เช่น 
-  บทโฆษณา   
-  บทความทางวิชาการ 

๘. กรอกแบบสมัครงานพร้อมเขียน
บรรยายเกี่ยวกับความรู้และทักษะ      
ของตนเองท่ีเหมาะสมกับงาน 

  การกรอกแบบสมัครงาน 
 

๙. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า  
และโครงงาน 
             

  การเขียนรายงาน  ได้แก่ 
-  การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 
-  การเขียนรายงานโครงงาน 

๑๐. มีมารยาทในการเขียน   มารยาทในการเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

 
สาระท่ี  ๓  การฟัง  การดู  และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด  และ
ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์                                       

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. ฟังคำแนะนำ  คำส่ังง่าย ๆ  และ     

ปฏิบัติตาม 
  การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ  คำส่ังง่าย ๆ 

 ๒. ตอบคำถามและเล่าเรื่องท่ีฟังและดู 
ท้ังท่ีเป็นความรู้และความบันเทิง 
๓. พูดแสดงความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดู 

  การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดู ท้ังท่ีเป็นความรู้และ
ความบันเทิง  เช่น 
-  เรื่องเล่าและสารคดีสำหรับเด็ก 
-  นิทาน  
-  การ์ตูน 
-  เรื่องขบขัน  

 ๔. พูดส่ือสารได้ตามวัตถุประสงค์  
 

  การพูดส่ือสารในชีวิตประจำวัน  เช่น 
-  การแนะนำตนเองโดยใช้ข้อมูลจริง ถูกต้องในการ
เล่าเรื่อง 
-  การขอความช่วยเหลือ 
-  การกล่าวคำขอบคุณ 
-  การกล่าวคำขอโทษ   

 ๕. มีมารยาทในการฟัง  การดู  และ 
การพูด 

 มารยาทในการฟัง  เช่น 
-  ต้ังใจฟัง ตามองผู้พูด 
-  ไม่รบกวนผู้อื่นขณะท่ีฟัง 
-  ไม่ควรนำอาหารหรือเครื่องด่ืมไปรับประทาน
ขณะท่ีฟัง 
-  ให้เกียรติผู้พูดด้วยการปรบมือ 
-  ไม่พูดสอดแทรกขณะท่ีฟัง  
  มารยาทในการดู  เช่น 
-  ต้ังใจดู 
-  ไม่ส่งเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิของผู้อื่น  
  มารยาทในการพูด  เช่น    
-  ใช้ถ้อยคำและกิริยาท่ีสุภาพ  เหมาะสมกับ



๓๑ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

กาลเทศะ 
-  ใช้น้ำเสียงนุ่มนวล  
-  ไม่พูดสอดแทรกในขณะท่ีผู้อื่นกำลังพูด  

ป.๒ ๑. ฟังคำแนะนำ  คำส่ังท่ีซับซ้อน  และ
ปฏิบัติตาม 

  การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ  คำส่ังท่ีซับซ้อน 

 ๒. เล่าเรื่องท่ีฟังและดูท้ังท่ีเป็นความรู้
และความบันเทิง 
๓. บอกสาระสำคัญของเรื่องท่ีฟังและดู 
๔. ต้ังคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีฟังและดู 

  การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดู  ท้ังท่ีเป็นความรู้และ
ความบันเทิง  เช่น 
-  เรื่องเล่าและสารคดีสำหรับเด็ก 
-  นิทาน  การ์ตูน  และเรื่องขบขัน 

 ๕. พูดแสดงความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดู 

-  รายการสำหรับเด็ก 
-  ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน 
-  เพลง  

 ๖. พูดส่ือสารได้ชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค์  
 

  การพูดส่ือสารในชีวิตประจำวัน  เช่น 
-  การแนะนำตนเอง 
-  การขอความช่วยเหลือ 
-  การกล่าวคำขอบคุณ 
-  การกล่าวคำขอโทษ 
-  การพูดขอร้องในโอกาสต่าง ๆ 
-  การเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน   
เรื่องการใช้จ่าย             

 ๗. มีมารยาทในการฟัง  การดู  และ 
การพูด 

  มารยาทในการฟัง  เช่น 
-  ต้ังใจฟัง ตามองผู้พูด 
-  ไม่รบกวนผู้อื่นขณะท่ีฟัง 
-  ไม่ควรนำอาหารหรือเครื่องด่ืม 
    ไปรับประทานขณะท่ีฟัง 
-  ไม่พูดสอดแทรกขณะท่ีฟัง  
  มารยาทในการดู  เช่น 
-  ต้ังใจดู 
-  ไม่ส่งเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิของ
ผู้อื่น  



๓๒ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

  มารยาทในการพูด เช่น 
-  ใช้ถ้อยคำและกิริยาท่ีสุภาพ  เหมาะสม 
    กับกาลเทศะ 
-  ใช้น้ำเสียงนุ่มนวล  
-  ไม่พูดสอดแทรกในขณะท่ีผู้อื่นกำลังพูด 
-  ไม่พูดล้อเลียนให้ผู้อื่นได้รับความอับอายหรือเสียหาย  

ป.๓  ๑. เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟัง
และดูท้ังท่ีเป็นความรู้และความบันเทิง 
๒. บอกสาระสำคัญจากการฟังและ 
การด ู
๓. ต้ังคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีฟังและดู 
๔. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก
จากเรื่องท่ีฟังและดู 

  การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดูท้ังท่ีเป็นความรู้และ
ความบันเทิง  เช่น 
-  เรื่องเล่าและสารคดีสำหรับเด็ก        
-  นิทาน  การ์ตูน  เรื่องขบขัน 
-  รายการสำหรับเด็ก  
-  ข่าวและเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน 
-  เพลง  

 ๕. พูดส่ือสารได้ชัดเจน ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

  การพูดส่ือสารในชีวิตประจำวัน  เช่น 
-  การแนะนำตนเอง 
-  การแนะนำสถานท่ีในโรงเรียน/ในชุมชน 
-  การแนะนำ/เชิญชวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในด้าน
ต่าง ๆ  เช่น  การรักษาความสะอาดของร่างกาย 
บริเวณบ้านและโรงเรียน  
-  การเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน 
-  การพูดในโอกาสต่าง ๆ  เช่น  การพูดขอร้อง  
การพูดทักทาย  การกล่าวขอบคุณและขอโทษ   
การพูดปฏิเสธ  และการพูดชักถาม                   

 

 ๖. มีมารยาทในการฟัง  การดู  และ 
การพูด 

  มารยาทในการฟัง  เช่น 
-  ต้ังใจฟัง  ตามองผู้พูด 
-  ไม่รบกวนผู้อื่นขณะท่ีฟัง 
-  ไม่ควรนำอาหารหรือเครื่องด่ืมไปรับประทาน
ขณะท่ีฟัง 
-  ไม่แสดงกิริยาท่ีไม่เหมาะสม เช่น  โห่ ฮา หาว  



๓๓ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
-  ให้เกียรติผู้พูดด้วยการปรบมือ 
-  ไม่พูดสอดแทรกขณะท่ีฟัง  
  มารยาทในการดู  เช่น 
-  ต้ังใจดู 
-  ไม่ส่งเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิของผู้อื่น  
  มารยาทในการพูด  เช่น 
-  ใช้ถ้อยคำและกิริยาท่ีสุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ 
-  ใช้น้ำเสียงนุ่มนวล  
-  ไม่พูดสอดแทรกในขณะท่ีผู้อื่นกำลังพูด 
-  ไม่พูดล้อเลียนให้ผู้อื่นได้รับความอับอายหรือเสียหาย 
  

ป.๔ 
  

๑. จำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 
จากเรื่องท่ีฟังและดู 
๒. พูดสรุปความจากการฟังและดู 

๓. พูดแสดงความรู้  ความคิดเห็น         

และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดู 
๔. ต้ังคำถามและตอบคำถามเชิง

เหตุผลจากเรื่องท่ีฟังและดู 

  การจำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ี
ฟังและดู ในชีวิตประจำวัน 
  การจับใจความ และการพูดแสดงความรู้ ความคิด

ในเรื่องท่ีฟังและดู จากส่ือต่าง ๆ เช่น    

-  เรื่องเล่า    
-  บทความส้ัน ๆ    

-  ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน ; วิเคราะห์ข่าวจาก
หนังสือพิมพ ์

-  โฆษณา 
-  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
  -  เรื่องราวจากบทเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  

๕. รายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษา
ค้นคว้าจากการฟัง  การดู  และ 
     การสนทนา 

  การรายงาน  เช่น 
-  การพูดลำดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
-  การพูดลำดับเหตุการณ์   

 ๖. มีมารยาทในการฟังการดูและการพูด   มารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 

ป.๕ ๑. พูดแสดงความรู้  ความคิดเห็น  

และความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดู 

  การจับใจความ  และการพูดแสดงความรู้ 

ความคิดในเรื่องท่ีฟังและดูจากส่ือต่าง ๆ  เช่น   



๓๔ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 ๒. ต้ังคำถามและตอบคำถามเชิง
เหตุผลจากเรื่องท่ีฟังและดู 
๓. วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือจากเรื่อง      
ท่ีฟังและดูอย่างมีเหตุผล 

-  เรื่องเล่า   
-  บทความ   
-  ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน  
-  โฆษณา   
-  ส่ือส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

  การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือจากเรื่องท่ีฟังและดู
ในชีวิตประจำวัน 

๔. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ี
ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง  การดู  และ 
การสนทนา 

  การรายงาน  เช่น 
-  การพูดลำดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน การใช้
เศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน 
-  การพูดลำดับเหตุการณ์  

 ๕. มีมารยาทในการฟัง  การดู  และ
การพูด 

  มารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 

ป.๖ 
 

๑. พูดแสดงความรู้  ความเข้าใจ
จุดประสงค์ของเรื่องท่ีฟังและดู 
๒. ต้ังคำถามและตอบคำถามเชิง
เหตุผล   จากเรื่องท่ีฟังและดู 

  การพูดแสดงความรู้  ความเข้าใจในจุดประสงค์
ของเรื่องท่ีฟังและดูจากส่ือต่าง ๆ  ได้แก่ 
-  ส่ือส่ิงพิมพ์ 
-  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

๓. วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือจากการฟัง
และดูส่ือโฆษณาอย่างมีเหตุผล 

  การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือจากการฟังและดูส่ือ
โฆษณา 

๔. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ี
ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู  และ 
     การสนทนา 

  การรายงาน  เช่น 
-  การพูดลำดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
-  การพูดลำดับเหตุการณ์  

๕. พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล  และ
น่าเช่ือถือ 
 

  การพูดโน้มน้าวในสถานการณ์ต่าง ๆ  เช่น 
-  การเลือกต้ังกรรมการนักเรียน 
-  การรณรงค์ด้านต่างๆ ช่วยรักษาส่ิงแวดล้อม 
-  การโต้วาที        

 ๖. มีมารยาทในการฟัง  การดูและ 
การพูด 

  มารยาทในการฟัง  การดูและการพูด 

ม.๑ ๑. พูดสรุปใจความสำคัญของเรื่องท่ีฟัง
และดู 
๒. เล่าเรื่องย่อจากเรื่องท่ีฟังและดู 
๓. พูดแสดงความคิดเห็นอย่าง

  การพูดสรุปความ  พูดแสดงความรู้  ความคิด
อย่างสร้างสรรค์จากเรื่องท่ีฟังและดู 
  การพูดประเมินความน่าเช่ือถือของส่ือ 
     ท่ีมีเนื้อหาโน้มน้าว 



๓๕ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดู 
๔. ประเมินความน่าเช่ือถือของส่ือ                  
ท่ีมีเนื้อหาโน้มน้าวใจ 

 

 ๕. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ี
ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง  การดูและ 
     การสนทนา 

  การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ  ในชุมชน  และท้องถิ่นของตนเรื่องการรักษา
ส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น 

 ๖. มีมารยาทในการฟัง  การดู  และ 
การพูด 

  มารยาทในการฟัง  การดูและการพูด 

ม.๒ ๑. พูดสรุปใจความสำคัญของเรื่องท่ีฟัง
และดู 

  การพูดสรุปความจากเรื่องท่ีฟังและดู 

๒. วิเคราะห์ข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น  
และความน่าเช่ือถือของข่าวสารจาก 
ส่ือต่าง ๆ 
๓. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องท่ีฟังและ
ดูอยา่งมีเหตุผลเพื่อนำข้อคิดมา
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 

  การพูดวิเคราะห์และวิจารณ์จากเรื่องท่ีฟัง 
     และดู 
 

๔. พูดในโอกาสต่าง ๆ  ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

  การพูดในโอกาสต่าง ๆ  เช่น 
-  การพูดอวยพร 
-  การพูดโน้มน้าวให้มีจิตสาธารณะ 
-  การพูดโฆษณา           

๕. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ี
ศึกษาค้นคว้า 

  การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจาก 
     แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  

๖. มีมารยาทในการฟัง การดูและ 
การพูด 

  มารยาทในการฟัง  การดูและการพูด 

ม.๓ ๑. แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่อง
จากการฟังและการดู 
๒. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องท่ีฟังและ
ดูเพื่อนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิต 

  การพูดแสดงความคิดเห็น  และประเมิน 
     เรื่องจากการฟังและการดู 
  การพูดวิเคราะห์วิจารณ์จากเรื่องท่ีฟังและดู 
 

 ๓. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็น 
ท่ีศึกษาค้นคว้าจากการฟัง  การดูและ 
การสนทนา 

  การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ        
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 ๔. พูดในโอกาสต่าง ๆ  ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

  การพูดในโอกาสต่าง ๆ  เช่น 
-  การพูดโต้วาที    



๓๖ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

-  การอภิปราย 
-  การพูดยอวาที  

 ๕. พูดโน้มน้าวโดยนำเสนอหลักฐาน
ตามลำดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผลและ
น่าเช่ือถือ 

  การพูดโน้มน้าวเรื่องการดูแลรักษาสาธารณ 
    สมบัติ 
 

 ๖. มีมารยาทในการฟัง  การดูและ 
การพูด 

  มารยาทในการฟัง  การดูและการพูด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระที่ ๔  หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลัง 

             ของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                      

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  

วรรณยุกต์  และเลขไทย 
   พยัญชนะ  สระ  และวรรณยุกต์ 
  เลขไทย 

 ๒. เขียนสะกดคำและบอก
ความหมาย  ของคำ 
     

  การสะกดคำ  การแจกลูก  และการอ่านเป็นคำ 
  มาตราตัวสะกดท่ีตรงตามมาตราและไม่ตรง 
ตามมาตรา   
  การผันคำ 
  ความหมายของคำ 

๓. เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่าย ๆ   การแต่งประโยค 
๔. ต่อคำคล้องจองง่าย ๆ   คำคล้องจองเรื่องส่ิงแวดล้อม 

ป.๒ ๑. บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  
วรรณยุกต์  และเลขไทย 

  พยัญชนะ  สระ  และวรรณยุกต์ 
  เลขไทย 

 ๒. เขียนสะกดคำและบอก   การสะกดคำ  การแจกลูก  และการอ่านเป็นคำ 



๓๗ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ความหมาย  ของคำ 
 
 

  มาตราตัวสะกดท่ีตรงตามมาตราและไม่ตรง 
    ตามมาตรา 
  การผันอักษรกลาง  อักษรสูง  และอักษรต่ำ 
  คำท่ีมีตัวการันต์ 
  คำท่ีมีพยัญชนะควบกล้ำ 
  คำท่ีมีอักษรนำ 
  คำท่ีมีความหมายตรงข้ามกัน 
  คำท่ีมี  รร 
  ความหมายของคำ 

๓. เรียบเรียงคำเป็นประโยคได้ 
  ตรงตามเจตนาของการส่ือสาร 

  การแต่งประโยค  
  การเรียบเรียงประโยคเป็นข้อความส้ัน ๆ 

๔. บอกลักษณะคำคล้องจอง   คำคล้องจองเรื่องความซื่อสัตย์ 
๕. เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐาน     
     และภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับ    
     กาลเทศะ 

  ภาษาไทยมาตรฐาน 
  ภาษาถิ่น 

ป.๓  ๑. เขียนสะกดคำและ 
     บอกความหมายของคำ 

  การสะกดคำ  การแจกลูก  และการอ่านเป็นคำ 
  มาตราตัวสะกดท่ีตรงตามมาตราและไม่ตรง 
     ตามมาตรา 
  การผันอักษรกลาง  อักษรสูง  และอักษรต่ำ 

   คำท่ีมีพยัญชนะควบกล้ำ 
  คำท่ีมีอักษรนำ 
  คำท่ีประวิสรรชนีย์และคำท่ีไม่ประวิสรรชนีย์ 
  คำท่ีมี  ฤ  ฤๅ 
  คำท่ีใช้  บัน  บรร 
  คำท่ีใช้  รร 
  คำท่ีมีตัวการันต์ 
  ความหมายของคำ 

๓. ระบุชนิดและหน้าท่ีของคำ 
 ในประโยค 
 

  ชนิดของคำ  ได้แก่ 
-  คำนาม 
-  คำสรรพนาม 



๓๘ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
-  คำกริยา 

๔. ใช้พจนานุกรมค้นหา 
ความหมายของคำ         

  การใช้พจนานุกรม 

๕. แต่งประโยคง่าย ๆ 
 

  การแต่งประโยคเพื่อการส่ือสาร  ได้แก่ 
-  ประโยคบอกเล่า 
-  ประโยคปฏิเสธ 
-  ประโยคคำถาม 
-  ประโยคขอร้อง 
-  ประโยคคำส่ัง 

๖. แต่งคำคล้องจองและคำขวัญ 
 

  คำคล้องจองเรื่องธรรมชาติ 
  คำขวัญ 

๗. เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐาน
และภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะ        

  ภาษาไทยมาตรฐาน 
  ภาษาถิ่น 

ป.๔ 
  

๑. สะกดคำและบอกความหมาย
ของคำในบริบทต่าง ๆ 

  คำในแม่  ก  กา   
  มาตราตัวสะกด 
  การผันอักษร 
  คำเป็นคำตาย 
  คำพ้อง 

๒. ระบุชนิดและหน้าท่ีของคำ 
      ในประโยค 
 

  ชนิดของคำ  ได้แก่ 
-  คำนาม 
-  คำสรรพนาม 
-  คำกริยา   
-  คำวิเศษณ์ 

๓ ใช้พจนานุกรมค้นหา    
ความหมายของคำ         

  การใช้พจนานุกรม 

๔. แต่งประโยคได้ถูกต้อง 
ตามหลักภาษา 
 

  ประโยคสามัญ 
    -  ส่วนประกอบของประโยค                   
    -  ประโยค  ๒  ส่วน 
    -  ประโยค  ๓  ส่วน 

๕. แต่งบทร้อยกรองและคำขวัญ   กลอนส่ี  เรื่องรักธรรมชาติ 



๓๙ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  คำขวัญ 

๖. บอกความหมายของสำนวน    สำนวนท่ีเป็นคำพังเพยและสุภาษิต 
๗. เปรียบเทียบภาษาไทย
มาตรฐานกับภาษาถิ่นได้ 

  ภาษาไทยมาตรฐาน 
  ภาษาถิ่น 

ป.๕ ๑. ระบุชนิดและหน้าท่ีของคำ 
ในประโยค 
 

  ชนิดของคำ  ได้แก่ 
    -  คำบุพบท 
    -  คำสันธาน 
    -  คำอุทาน 

๒. จำแนกส่วนประกอบ 
ของประโยค 

  ประโยคและส่วนประกอบของประโยค 

๓. เปรียบเทียบภาษาไทย
มาตรฐานกับภาษาถิ่น 

  ภาษาไทยมาตรฐาน 
  ภาษาถิ่น 

๔. ใช้คำราชาศัพท์   คำราชาศัพท์ 
๕. บอกคำภาษาต่างประเทศ 
ในภาษาไทย 

  คำท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 

 ๖. แต่งบทร้อยกรอง   กาพย์ยานี ๑๑ เรื่องรักความสะอาด 
 ๗. ใช้สำนวนได้ถูกต้อง              สำนวนท่ีเป็นคำพังเพยและสุภาษิต 

ป.๖ 
 

๑. วิเคราะห์ชนิดและหน้าท่ี 
ของคำในประโยค       
 

  ชนิดของคำ 
-  คำนาม 
-  คำสรรพนาม 
-  คำกริยา 
-  คำวิเศษณ์ 
-  คำบุพบท 

 -  คำเช่ือม 
-  คำอุทาน 

๒. ใช้คำได้เหมาะสมกับกาลเทศะ
และบุคคล 
 

  คำราชาศัพท์ 
  ระดับภาษา 
  ภาษาถิ่น 

๓. รวบรวมและบอกความหมาย   คำท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 



๔๐ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ของคำภาษาต่างประเทศท่ีใช้ใน
ภาษาไทย 

 

 ๔. ระบุลักษณะของประโยค 
 

  กลุ่มคำหรือวลี 
  ประโยคสามัญ 
  ประโยครวม 
ประโยคซ้อน 

 ๕. แต่งบทร้อยกรอง   กลอนสุภาพเรื่องความพอประมาณ 
 ๖. วิเคราะห์และเปรียบเทียบ

สำนวนท่ีเป็นคำพังเพย  และ
สุภาษิต 

  สำนวนท่ีเป็นคำพังเพย  และสุภาษิต 

ม.๑ ๑. อธิบายลักษณะของเสียง 
ในภาษาไทย 

 เสียงในภาษาไทย 

 ๒. สร้างคำในภาษาไทย 
 

  การสร้างคำ 
    -  คำประสม  คำซ้ำ  คำซ้อน 
    -  คำพ้อง  

 ๓. วิเคราะห์ชนิดและหน้าท่ี 
ของคำในประโยค 

  ชนิดและหน้าท่ีของคำ 

 ๔. วิเคราะห์ความแตกต่าง 
ของภาษาพูดและภาษาเขียน 

  ภาษาพูด  
  ภาษาเขียน 

 ๕.  แต่งบทร้อยกรอง   กาพย์ยานี  ๑๑ เรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันในชีวิต 
 ๖. จำแนกและใช้สำนวน 

ท่ีเป็นคำพังเพยและสุภาษิต 
  สำนวนท่ีเป็นคำพังเพยและสุภาษิต 

ม.๒ ๑. สร้างคำในภาษาไทย   การสร้างคำสมาส 
 ๒. วิเคราะห์โครงสร้างประโยค

สามัญประโยครวม และประโยคซ้อน 
  ลักษณะของประโยคในภาษาไทย 
-  ประโยคสามัญ 
-  ประโยครวม 

 -  ประโยคซ้อน 
๓. แต่งบทร้อยกรอง   กลอนสุภาพ เรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. ใช้คำราชาศัพท์   คำราชาศัพท์ 
๕. รวบรวมและอธิบาความหมาย   คำท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 



๔๑ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ของคำภาษาต่างประเทศท่ีใช้ใน
ภาษาไทย 

 
 
 

ม.๓ ๑. จำแนกและใช้คำ
ภาษาต่างประเทศท่ีใช้ใน
ภาษาไทย 

  คำท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 

  ๒. วิเคราะห์โครงสร้างประโยค  
ซับซ้อน 

  ประโยคซับซ้อน 

๓. วิเคราะห์ระดับภาษา   ระดับภาษา 
๔. ใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ   คำทับศัพท์ 

  คำศัพท์บัญญัติ 
๕. อธิบายความหมายคำศัพท์ 
     ทางวิชาการและวิชาชีพ 

  คำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ 

 ๖. แต่งบทร้อยกรอง   โคลงส่ีสุภาพ  เรื่องรักษ์ธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

 
 
 
สาระที่ ๕  วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น
คุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.๑ ๑. บอกข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือการ

ฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง

สำหรับเด็ก 

 

  วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก เช่น 

-  นิทาน 

-  เรื่องส้ันง่าย ๆ 

-  ปริศนาคำทาย 

-  บทร้องเล่น 

-  บทอาขยาน  

-  บทร้อยกรอง 

-  วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน 

๒. ท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนด  

และบทร้อยกรองตามความสนใจ 

 บทอาขยานและบทร้อยกรอง 

- บทอาขยานตามท่ีกำหนด 

- บทร้อยกรองตามความสนใจเกี่ยวกับรักษ์ความ

สะอาด 

ป.๒ ๑. ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือ    

การฟังวรรณกรรมสำหรับเด็ก    

เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

 

  วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก เช่น 

-  นิทาน 

-  เรื่องส้ันง่าย ๆ 

-  ปริศนาคำทาย 

-  บทอาขยาน 

-  บทร้อยกรอง 

-  วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน  

๒. ร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็กในท้องถิ่น 

 

  บทร้องเล่นท่ีมีคุณค่า 

    -  บทร้องเล่นในท้องถิ่น 



๔๓ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

    -  บทร้องเล่นในการละเล่นของเด็กไทย  

 ๓. ท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนด  

และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความ

สนใจ 

  บทอาขยานและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า 

-  บทอาขยานตามท่ีกำหนด 

-  บทร้อยกรองตามความสนใจ เรื่องธรรมชาติ 

ป.๓  ๑. ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่าน 
วรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิต 
ประจำวัน 

๒. รู้จักเพลงพื้นบ้านและเพลงกล่อม

เด็ก เพื่อปลูกฝังความช่ืนชมวัฒนธรรม
ท้องถิน่ 
๓. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดี  
ท่ีอ่าน 

  วรรณคดี  วรรณกรรม  และเพลงพื้นบ้าน 
-  นิทานหรือเรื่องในท้องถิ่น 
-  เรื่องส้ันง่าย ๆ  ปริศนาคำทาย 

-  บทร้อยกรอง 

-  เพลงพื้นบ้าน 
-  เพลงกล่อมเด็ก     
-  วรรณกรรมและวรรณคดีในบทเรียนและ   
ตามความสนใจ  

๔.  ท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนด 
และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความ 
สนใจ 

 บทอาขยานและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า 
-  บทอาขยานตามท่ีกำหนด 
-  บทร้อยกรองตามความสนใจเรื่องคุณธรรม    
   พื้นฐาน 

ป.๔ 
  

๑. ระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านหรือ
นิทานคติธรรม 
๒. อธิบายข้อคิดจากการอ่าน 
เพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง 

  วรรณคดีและวรรณกรรม  เช่น 
-  นิทานพื้นบ้าน 
-  นิทานคติธรรม 
-  เพลงพื้นบ้าน 
-  วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและ 
    ตามความสนใจ  

๓. ร้องเพลงพื้นบ้าน   เพลงพื้นบ้าน 
๔. ท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนด  
และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความ
สนใจ 

  บทอาขยานและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า 
-  บทอาขยานตามท่ีกำหนด 
-  บทร้อยกรองตามความสนใจเรื่องคุณธรรมพื้นฐาน 

ป.๕ ๑. สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือ
วรรณกรรมท่ีอ่าน 

  วรรณคดีและวรรณกรรม  เช่น 
-  นิทานพื้นบ้าน 



๔๔ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๒. ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่าน
วรรณคดีและวรรณกรรมท่ีสามารถ
นำไปใช้ในชีวิตจริง 
๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรม 

-  นิทานคติธรรม 
-  เพลงพื้นบ้าน 
-  วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและ 
    ตามความสนใจ คุณค่าของคุณธรรมพื้นฐาน 

 ๔.  ท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนด
และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความ
สนใจ 

  บทอาขยานและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า 
-  บทอาขยานตามท่ีกำหนด 
-  บทร้อยกรองตามความสนใจ 

ป.๖ 
 

 ๑. แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี  
หรือวรรณกรรมท่ีอ่าน 
 ๒. เล่านิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเอง  
และนิทานพื้นบ้านของท้องถิ่นอื่น 
 ๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดี  และ
วรรณกรรมท่ีอ่านและนำไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง              

  วรรณคดีและวรรณกรรม  เช่น 
-  นิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเองและท้องถิ่นอื่น 
-  นิทานคติธรรม   
-  เพลงพื้นบ้าน 
-  วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและ 
    ตามความสนใจ  คุณค่าของธรรมชาติ 

๔. ท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนด  
และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความ
สนใจ 

  บทอาขยานและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า 
-  บทอาขยานตามท่ีกำหนด 
-  บทร้อยกรองตามความสนใจ 
 

ม.๑ ๑. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมท่ีอ่าน 

  วรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับ     
-  ศาสนา  
-  ประเพณี 
-  พิธีกรรม   
-  สุภาษิตคำสอน 
-  เหตุการณ์ประวัติศาสตร์   
-  บันเทิงคดี   
-  บันทึกการเดินทาง 
-  วรรณกรรมท้องถิ่น 

๒. วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม   
ท่ีอ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ 
๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรมท่ีอ่าน 

  การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีและ
วรรณกรรม  เรื่องคุณธรรมพื้นฐาน ในชีวิตประจำวัน    
 



๔๕ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๔. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน
เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

 ๕. ท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนด
และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความ
สนใจ 

  บทอาขยานและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า 
-  บทอาขยานตามท่ีกำหนด 
-  บทร้อยกรองตามความสนใจ 

ม.๒ ๑. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมท่ีอ่านในระดับท่ียากขึน้ 
 

  วรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับ 
-  ศาสนา  
-  ประเพณี  
-  พิธีกรรม 
-  สุภาษิต  คำสอน 
-  เหตุการณ์ประวัติศาสตร์   
-  บันเทิงคดี   
-  บันทึกการเดินทาง 

๒. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี
วรรณกรรม  และวรรณกรรมท้องถิ่นที่
อ่าน  พร้อมยกเหตุผลประกอบ 
๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรมท่ีอ่าน 
๔. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน 
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

  การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดี 
วรรณกรรม  และวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องความ
พอประมาณในชีวิต 

๕. ท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนด
และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความ
สนใจ 

  บทอาขยานและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า 
-  บทอาขยานตามท่ีกำหนด 
-  บทร้อยกรองตามความสนใจ 

ม.๓ ๑. สรุปเนื้อหาวรรณคดี  วรรณกรรม
และวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับท่ียาก
ยิ่งขึ้น 

  วรรณคดี  วรรณกรรม  และวรรณกรรมท้องถิน่
เกี่ยวกับ 
-  ศาสนา  
-  ประเพณี 
-  พิธีกรรม   
-  สุภาษิตคำสอน 
-  เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์  
-  บันเทิงคดี  เรื่องความซื่อสัตย์ 



๔๖ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 ๒. วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจาก
วรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน  
๓. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน      
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

  การวิเคราะห์วิถีไทย  และคุณค่าจากวรรณคดีและ
วรรณกรรม                                
 

 ๔. ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยาน
ตามท่ีกำหนด  และบทร้อยกรองท่ีมี
คุณค่าตามความสนใจและนำไปใช้
อ้างอิง 

  บทอาขยานและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า 
-  บทอาขยานตามท่ีกำหนด 
-  บทร้อยกรองตามความสนใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับชั้นประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศกัราช  ๒๕๖๐ ) 

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 ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  
    ๑. หน้าท่ีพลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ๒. ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๐ ๐ ๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ๓. ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ๔. ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ๕. คอมพิวเตอร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     ๑. กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
     ๒. ลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
     ๓. กิจกรรมชุมนุม ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
     ๔. กิจกรรมเพื่อสังคม และ
สาธารณประโยชน์ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียนท้ังหมด   ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง/ปี 



๔๘ 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     ภาษาไทย ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
     คณิตศาสตร์ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๖๐  (๔ นก.) ๑๖๐  (๔ นก.) ๑๖๐  (๔ นก.) 
     สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
     สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
     ศิลปะ ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
     การงานอาชีพ ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
     ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐  (๒๑นก.) ๘๔๐  (๒๑นก.) ๘๔๐  (๒๑นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม  
    ๑.  หน้าท่ีพลเมือง ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 
    ๒.  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 
    ๓.  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 
    ๔.  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 
    ๕. คอมพิวเตอร์ ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๒๔๐ชม.(๖ นก.) ๒๔๐ ชม. (๖ นก.) ๒๔๐ ชม. (๖ นก.) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   ๑.  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
   ๒.  ลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
   ๓.  กิจกรรมชุมนุม ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
   ๔.  กิจกรรมเพื่อสังคม ฯ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง/ปี 



๔๙ 

 

โครงสร้างรายวิชา 
 

 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ๒๕๖๔ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  ระดับประถมศึกษา 
 

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายป ี

ช้ัน ป. ๑ ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๕ ช่ัวโมง/สัปดาห์ ( ๒๐๐/ปี ) 
ช้ัน ป. ๒ ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒ ๕ ช่ัวโมง/สัปดาห์ ( ๒๐๐/ปี ) 
ช้ัน ป. ๓ ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๕ ช่ัวโมง/สัปดาห์ ( ๒๐๐/ปี ) 
ช้ัน ป. ๔ ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ ๔ ช่ัวโมง/สัปดาห์ ( ๑๖๐/ปี ) 
ช้ัน ป. ๕ ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๔ ช่ัวโมง/สัปดาห์ ( ๑๖๐/ปี ) 
ช้ัน ป. ๖ ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖ ๔ ช่ัวโมง/สัปดาห์ ( ๑๖๐/ปี ) 

 

 

รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

ระดับช้ัน รหัส ช่ือรายวิชา เวลาเรียนรายภาค 

ช้ัน ม. ๑ 
ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์  ( ๑.๕ หน่วยกิต ) 
ท ๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์  ( ๑.๕ หน่วยกิต ) 

ช้ัน ม. ๒ 
ท ๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์  ( ๑.๕ หน่วยกิต ) 
ท ๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์  ( ๑.๕ หน่วยกิต ) 

ช้ัน ม. ๓ 
ท ๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์  ( ๑.๕ หน่วยกิต ) 
ท ๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์  ( ๑.๕ หน่วยกิต ) 

 

 
 

 
 



๕๐ 

 

 
 

คำอธิบายรายวิชา ท  ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย 
รายวิชาพ้ืนฐาน                   กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย     
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑                            เวลา   ๒๐๐  ช่ัวโมง 
 
 

 อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง บทร้อยแก้ว และข้อความส้ัน ๆ บอกความหมายของคำ 
และข้อความ ตอบคำถาม เล่าเรื่องย่อ คาดคะเนเหตุการณ์  เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจหรือ
หนังสือเรียนออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ  นำเสนอเรื่องท่ีอ่าน บอกความหมายของเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์สำคัญท่ีมักพบเห็นในชีวิตประจำวันมีมารยาทในการอ่าน 
 คัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดเขียนสะกดตามอักขรวิธี เขียนส่ือสารด้วยคำและ
ประโยคง่าย ๆ  มีมารยาทการเขียน มีทักษะในการฟัง ฟังคำแนะนำ คำส่ังง่าย ๆ และปฏิบัติตาม  
ตอบคำถาม เล่าลำดับเรื่องราวต่าง ๆ  พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดู  
พูดส่ือสารท่องอาขยาน เช่น แมวเหมียว ฝนตกแดดออก นี่ของๆเธอ รักเมืองไทยผ่านส่ือออนไลน์  
เป็นต้น ได้ตามวัตถุประสงค์ เน้นมารยาทในการฟัง การดูและการพูด 
 มีทักษะการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย เขียนสะกดคำและบอก
ความหมายของคำ  เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่าย ๆ ต่อคำคล้องจองง่าย ๆ ผ่านบทเรียนออนไลน ์

 บอกข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก  
ฝึกท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจโดยใช้กระบวนการอ่าน 
กระบวนการเขียน กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด  การฝึกปฏิบัติ  
อธิบาย บันทึก  การตั้งคำถาม  ตอบคำถาม ใช้ทักษะการฟัง การดูและการพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจ ส่ือสารได้ถูกต้อง   
รักการเรียนภาษาไทย  เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทยและตัวเลขไทยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  อยู่ร่วมกับผู้อื่น
ในสังคมอย่างมีความสุข  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม พร้อมด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT มีส่ือการเรียนรู้ 
เช่น บทเรียนสำเร็จรูป บทเรียนออนไลน์ แอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น kengthai , Thai alphabet  
หนังสือเรียนออนไลน์ท่ีทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ บูรณาการกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 

 
 



๕๑ 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

 

 

คำอธิบายรายวิชา ท  ๑๒๑๐๑  ภาษาไทย 
รายวิชาพ้ืนฐาน                   กลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาไทย     
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒                            เวลา   ๒๐๐  ช่ัวโมง 
 

 

 อ่านออกเสียงคำ  คำคล้องจอง  ข้อความ  และบทร้อยกรองง่าย ๆ ได้ถูกต้อง  อธิบาย
ความหมายของคำ  และข้อความท่ีอ่าน  ต้ังคำถาม  ตอบคำถาม  ระบุใจความสำคัญ แสดงความ
คิดเห็นบนหลักการความพอเพียง  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่าน อ่านหนังสือออนไลน์ 
ตามความสนใจ  อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย  ปฏิบัติตามคำส่ังหรือข้อแนะนำ  และมีมารยาทในการอ่าน   
 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนเรื่องส้ัน ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์  จินตนาการ  และ
มีมารยาทในการเขียน   
 ฟังคำแนะนำ  คำส่ังท่ีซับซ้อนและปฏิบัติตาม  เล่าเรื่องท่ีฟังและดูท้ังท่ีเป็นความรู้และ 
ความบันเทิง  บอกสาระสำคัญของเรื่องท่ีฟังและดู  ต้ังคำถามและตอบคำถามจากเรื่องท่ีฟังและดู  
พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดู  พูดส่ือสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์
และมีมารยาทในการฟัง ดูและพูด  บอก  เขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์และเลขไทย  เขียนสะกด
คำ และบอกความหมายของคำ  เรียบเรียงคำเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการส่ือสาร   
บอกลักษณะคำคล้องจอง  เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ   
 ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมออนไลน์สำหรับเด็ก โดยใช้ทักษะ
กระบวนการ Coding วิเคราะห์เป็นขั้นตอน เพื่อสืบหาคำตอบ ทักษะกระบวนการอ่านออกเสียง  
อ่านในใจ อ่านจับใจความ ทักษะการคัดลายมือ ทักษะการเขียนเรื่อง  ทักษะการเขียนส่ือสาร ทักษะ
การฟัง การพูด  การเล่าเรื่อง การแสดงความคิดเห็น ทักษะการพูดส่ือสาร ทักษะการเขียนสะกดคำ 
ทักษะการแต่งประโยค ทักษะการท่องอาขยาน รักษาป่า เด็กดี  บทร้อยกรอง  และบทร้องเล่น 
ในท้องถิน่  เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และฝึกทบทวนบทเรียนและร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็ก 
ในท้องถิ่นจากบทเรียนออนไลน์ ท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า 
ตามความสนใจสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันบนหลักความพอเพียง มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีค่านิยมท่ีเหมาะสม พร้อมด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT  
มีส่ือการเรียนรู้ บทเรียนสำเร็จรูป แอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น You Tube Google site โปรแกรมนำเสนอ 
ท่ีทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ บูรณาการกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
 
 



๕๓ 

 

รหัสตัวชี้วัด 
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                       

รวมทั้งหมด  ๒๗  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

คำอธิบายรายวิชา ท  ๑๓๑๐๑  ภาษาไทย 
รายวิชาพ้ืนฐาน                   กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย     
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓                            เวลา   ๒๐๐  ช่ัวโมง 
 

 

 อ่านออกเสียงคำ ข้อความ เรื่องส้ัน ๆ และบทร้อยกรองง่าย ๆ อธิบายความหมาย 
ของคำศัพท์โดยใช้พจนานุกรมผ่านแอปพลิเคชัน พจนานุกรมราชบัณฑิตออนไลน์ (Royal Society) 
ค้นหาความหมาย และข้อความท่ีอ่าน ต้ังคำถาม ตอบคำถามเชิงเหตุผล ลำดับเหตุการณ์ คาดคะเน
เหตุการณ์  สรุปความรู้ ข้อคิดจากเรื่องท่ีอ่าน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เลือกอ่านหนังสือตาม
ความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องท่ีอ่าน อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคำส่ัง 
หรือข้อแนะนำ  อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนท่ี และแผนภูมิ มีมารยาทในการอ่าน 
 คัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยาย เขียนบันทึกประจำวัน เขียนเรื่อง 
ตามจินตนาการ มีมารยาทในการเขียน 
 มีทักษะการฟัง การดูและการพูด เล่ารายละเอียด บอกสาระสำคัญ ต้ังคำถาม ตอบคำถาม 
พูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก พูดส่ือสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ มีมารยาทในการฟัง การดู 
และการพูด 
 เขียนตามหลักการเขียน เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ ระบุชนิด หน้าท่ีของคำ 
ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำจากพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์  แต่งประโยคง่าย ๆ แต่งคำ
คล้องจองและคำขวัญ  เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ   
 ระบขุ้อคิดท่ีได้จากการอ่านวรรณกรรม เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จักเพลงพื้นบ้าน เพลงกล่อมเด็ก 
เพื่อปลูกฝังความช่ืนชมวัฒนธรรมท้องถิ่น แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีท่ีอ่าน ท่องจำบทอาขยานตามท่ี
กำหนด เช่น เด็กน้อย วิชาหนาเจ้า ความดีความช่ัว  และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ  โดยใช้กระบวนการ
อ่าน กระบวนการเขยีนกระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการส่ือความ 
กระบวนการแก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติ อธิบาย บันทึก  การต้ังคำถาม ตอบคำถาม  ใช้ทักษะการฟัง การดูและการพูด 
พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ส่ือสารได้ถูกต้อง 
และใช้ทักษะกระบวนการ Coding วิเคราะห์เป็นขั้นตอน เพื่อสืบหาคำตอบ รักการเรียนภาษาไทย เห็น
คุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทย และตัวเลขไทย สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิต 
ประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม พร้อมด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT 
เช่น บทเรียนออนไลน์ บทเรียนสำเร็จรูป วีดีทัศน์ออนไลน์ บูรณาการกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี ๒๑  
 
 
 



๕๕ 

 

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                
รวมทั้งหมด  ๓๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 

 

 
 

คำอธิบายรายวิชา ท  ๑๔๑๐๑  ภาษาไทย 
รายวิชาพ้ืนฐาน                   กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย     
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔                     เวลา   ๑๖๐  ช่ัวโมง 
 
 

            อ่านออกเสียงและอธิบายความหมายของคำ ประโยคและสำนวนจากเรื่องท่ีอ่าน บทร้อยแก้ว
และบทร้อยกรองท่ีประกอบ ด้วยคำท่ีมี ร ล เป็นพยัญชนะต้น คำท่ีมีอักษรนำ คำท่ีมีพยัญชนะควบกล้ำ 
คำประสม อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน ประโยคท่ีมีสำนวน คำพังเพย สุภาษิต ปริศนาคำทาย 
จากเกม และวิดีทัศน์ออนไลน์  เครื่องหมายวรรคตอน โดยอ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ  
อ่านเรื่องส้ันๆตามเวลาท่ีกำหนดและตอบคำถาม แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น คาดคะเนเหตุการณ์
โดยระบุเหตุผลประกอบ  สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องท่ีอ่าน  เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  
อ่านจับใจความจากส่ือต่าง ๆ เช่น เรื่องส้ันหรือบทความจากอินเทอร์เน็ต เรื่องเล่าจากประสบการณ์ 
นิทานชาดก บทความ บทโฆษณา งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน สารคดี 
บันเทิงคดี และกระทู้จากเวปไซต์พันทิป ดอทคอม อ่านหนังสือท่ีมีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอ 
และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน เช่น หนังสือท่ีนักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย หนังสือท่ีครู
และนักเรียนกำหนดร่วมกัน รวมทัง้หนังสือเรียนออนไลน์ และมีมารยาทในการอ่าน 
            คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย เขียนส่ือสาร 
โดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจนและเหมาะสม เช่น คำขวัญ คำแนะนำ เขียนแผนภาพโครงเรื่องและ
แผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียน เขียนย่อความจากเรื่องส้ันๆ เช่น นิทาน ความเรียงประเภท 
ต่าง ๆ ประกาศ จดหมาย คำสอน เขียนจดหมายถึงเพื่อน และบิดามารดา เขียนบันทึก และเขียน
รายงานจากการศึกษาค้นคว้าเรื่องออนไลน์ เขียนเรื่องตามจินตนาการ มีมารยาทในการเขียน 
            จำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟังและดูในชีวิตประจำวัน โดยใช้ทักษะ
กระบวนการ Coding วิเคราะห์เป็นขั้นตอน พูดสรุปความ พูดแสดงความรู้ความคิดเห็นและ
ความรู้สึกตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องท่ีฟังและดูจากส่ือออนไลน์ต่าง ๆ เช่น  
เรื่องเล่าจากบทเรียนออนไลน์ บทความส้ันๆ ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน โฆษณา ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่องราวจากบทเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  รายงานเรื่องหรอื
ประเด็นท่ีศึกษาจากอินเทอร์เน็ต ค้นคว้าจากการฟัง การดูและการสนทนา การพูดลำดับข้ันตอน 
การปฏิบัติงาน การพูดลำดับเหตุการณ์ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
            สะกดคำและบอกความหมายของคำ ในบริบทต่าง ๆ คำในแม่ ก กา มาตราตัวสะกด 



๕๗ 

 

การผันอักษร คำเป็นคำตาย คำพ้อง ระบุชนิดและหน้าท่ีของคำในประโยค เช่น คำนาม คำสรรพนาม 
คำกริยา คำวิเศษณ์ ใช้พจนานุกรมผ่านแอปพลิเคชัน พจนานุกรมราชบัณฑิตออนไลน์ (Royal 
Society) ค้นหาความหมายของคำ  แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา ประโยคสามัญ 
ส่วนประกอบของประโยค ประโยคสองส่วน ประโยคสามส่วน แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนส่ี  
คำขวัญ  บอกความหมายของสำนวน ท่ีเป็นคำพังเพยและสุภาษิต เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐาน
กับภาษาถิ่นได้ 
            ระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านหรือนิทานคติธรรม เรื่องพระอภัยมณี จากวีดีทัศน์ อธิบาย
ข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น นิทานพื้นบ้าน นิทานคติธรรม   
เพลงพื้นบ้าน วรรณคดี และวรรณกรรม หลวงพ่อเพ็ชร ในบทเรียนออนไลน์และตามความสนใจ  
ร้องเพลงพื้นบ้าน ท่องจำบทอาขยานท่ีกำหนด บทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ เช่น  
ปากเป็นเอกเลขเป็นโท และการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT มีส่ือบทเรียน
ออนไลน์ บทเรียนสำเร็จรูป วีดีทัศน์ออนไลน์การเรียนรู้ท่ีทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ บูรณาการ
กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
รหัสตัวชี้วัด 

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 

รวมทั้งหมด  ๓๓  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

 

คำอธิบายรายวิชา ท  ๑๕๑๐๑  ภาษาไทย 
รายวิชาพ้ืนฐาน                   กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย     
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕                     เวลา   ๑๖๐  ช่ัวโมง 
 
 

อ่านออกเสียงและบอกความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง การอ่านบทร้อยกรอง
เป็นทำนองเสนาะ การอ่านจับใจความจากส่ือออนไลน์ต่าง ๆ การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 
จากเรื่อง ท่ีอ่าน  การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำส่ัง ข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม การอ่านหนังสือ 
ท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ  หนังสือผ่านบทเรียนออนไลน์ท่ีครูและนักเรียนกำหนดร่วมกนั และ 
แสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน 

คัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย  
การเขียนส่ือสาร การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน การเขียน
ย่อความจากเรื่องท่ีอ่าน รวมถึงการค้นคว้าเพิ่มเติมจากส่ืออิเทอร์เน็ต การเขียนจดหมายถึงผู้ปกครอง
และญาติ การเขียนแสดงความรู้สึกและ ความคิดเห็น การกรอกแบบรายการต่าง ๆ และการเขียน
เรื่องตามจินตนาการ 

จับใจความสำคัญและการพูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น ในเรื่องท่ีฟังและดูจากส่ือออนไลน์
ต่าง ๆ  การในวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือจากเรื่องท่ีฟังและดูในชีวิตประจำวัน  การพูดรายงานเรื่อง 
หรือประเด็นท่ีศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู การสนทนา และค้นคว้าตัวอย่างจากส่ืออินเทอร์เน็ต 
และใช้ทักษะกระบวนการ Coding เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลหรือสารท่ีได้รับอย่างเป็นขั้นตอน 

ระบชุนิดและหน้าท่ีของคำในประโยค การจำแนกส่วนประกอบของประโยค การเปรียบเทียบ
ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น การใช้คำราชาศัพท์  คำท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ การแต่งกาพย์ยานี ๑๑ 
การใช้สำนวนท่ีเป็นคำพังเพยและสุภาษิต จากโคลงฉันทลักษณ์ออนไลน ์       

สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรม การระบุความรู้ ข้อคิด คุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรม  การท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า โดยใช้กระบวนการอ่าน 
กระบวนการเขียน การฟงั การดู และการพูดอย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ บอก สรุป ระบุ 
อธิบาย  เขียน สะกดคำ แจกลูก แต่งประโยค แต่งบทร้อยกรอง จำแนก วิเคราะห์  เปรียบเทียบ 
ศึกษา เรียนรู้ปฏิบัติ และท่องจำ  เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการอ่าน การเขียน การฟัง 
การดูและการพูด หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม นำความรู้ ข้อคิดจาก การอ่านไปใช้ 



๕๙ 

 

ในชีวิตประจำวัน มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู และการพูดและการแสดงความ
คิดเห็นในโลกออนไลน์ต่าง ๆ  มีนิสัยรักการอ่าน  เหมาะสมกับระดับช้ัน  เห็นคุณค่าของภูมิปัญญา
ทางภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรมไทย  พร้อมด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู ้
โดยใช้ ICT มีส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ บูรณาการกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 
รหัสตัวชี้วัด 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 

 
 

คำอธิบายรายวิชา ท  ๑๖๑๐๑  ภาษาไทย 
รายวิชาพ้ืนฐาน                   กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย     
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖                     เวลา   ๑๖๐  ช่ัวโมง 
 
 

 อ่านร้อยแก้วและร้อยกรอง และบอกความหมายของ ประโยค และข้อความท่ีเป็นโวหาร
จากเรื่องท่ีอ่านจากส่ือออนไลน์ต่าง ๆ  การอ่านคำท่ีมีพยัญชนะควบกล้ำ การอ่านคำท่ีมีอักษรนำ  
การอ่านคำท่ีมีตัวการันต์ การอ่านคำท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ การอ่านอักษรย่อ และเครื่องหมาย
วรรคตอน การอ่านวัน เดือน ปี แบบไทย การอ่านข้อความท่ีเป็นโวหารต่าง ๆ การอ่านสำนวน
เปรียบเทียบ การอ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ การอ่านจับใจความจากส่ือท่ีหลากหลายและ 
นำความรู้และข้อคิดจากเรื่องไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต การอ่าน 
งานเขียนเชิงอธิบาย คำส่ัง ข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม การอ่านข้อมูลจากแผนผัง แผนท่ี แผนภูมิ  
และกราฟ เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจ มีนิสัยรักการอ่านและมารยาทในการอ่าน 
 สามารถเขียนคำขวัญ คำอวยพร และประกาศ การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผน
ความคิด การเขียนเรียงความ การเขียนย่อความจากส่ือท่ีหลากหลาย การเขียนจดหมายขอโทษ 
จดหมายแสดงความขอบคุณ จดหมายแสดงความเห็นใจ จดหมายแสดงความยินดี และสร้าง 
การ์ดอวยพรออนไลน์ในวาระต่าง ๆ  การกรอกแบบรายการตา่ง ๆ และแบบรายการอิเล็กทรอนิกส์  
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ มีนิสัยรักการเขียน และมีมารยาทในการเขียน 
 พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจ จุดประสงค์ของเรื่องท่ีฟังและดูจากส่ือส่ิงพิมพ์และ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือจากการฟังและดูส่ือโฆษณา โดยใช้ทักษะกระบวนการ 
Coding เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลหรือสารท่ีได้รับอย่างเป็นขั้นตอน การพูดรายงานลำดับข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน การพูดรายงานตามลำดับเหตุการณ์ การพูดโน้มน้าวในสถานการณ์ต่าง ๆ มีมารยาท 
ในการฟัง การดู และการพูด  
 บอกชนิดและหน้าท่ีของคำ ๗ ชนิด คำราชาศัพท์ ระดับภาษา ภาษาถิ่น คำท่ีมาจาก
ภาษาต่างประเทศ ลักษณะของกลุ่มคำหรือวลี ประโยคสามัญ ประโยครวม ประโยคซ้อน 
 แสดงความคิดเห็นและอธิบายคุณค่าของวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมพืน้บ้าน  
เล่านิทานพื้นบ้านในท้องถิ่นของตนเอง และนิทานพื้นบ้านของท้องถิ่นอืน่ เผยแพร่ในโลกออนไลน์ 
เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น และนำข้อคิดไปใช้ในชีวิตจริง ท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรอง 
ท่ีมีคุณค่าตามท่ีกำหนด เช่น ขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงาม ผู้ชนะ เป็นมนุษย์หรือเป็นคน  
เป็นต้น  และตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการคิด การฝึกทักษะทางภาษา การปฏิบัติจริง 
กระบวนการกลุ่ม เพื่อใช้ภาษาได้อย่างสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสร้างความสามัคคี



๖๑ 

 

สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาติ พร้อมด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT มีส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัย บูรณาการกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
รหัสตัวชี้วัด 

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 

รวมทั้งหมด  ๓๔  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 

 

 

คำอธิบายรายวิชา ท  ๒๑๑๐๑  ภาษาไทย 
รายวิชาพ้ืนฐาน                   กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย     
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑      จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง 
 

  
 ฟัง ดู พูด อ่าน เขียน โดยฟังและดูส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์โน้มน้าวใจ เรื่องเล่า  
พูดสรุปความ เล่าเรื่อง  แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ และประเมินค่า ในรูปแบบของกระบวนการ 
Coding เป็นขั้นตอน อ่านออกเสียงท้ังร้อยแก้วร้อยกรอง อ่านจับใจความ อ่านวรรณคดีและวรรณกรรม  
 คัดลายมือ ท่องจำบทอาขยานหลัก เรื่องนิราศภูเขาทอง   แนะนำตนเอง แนะนำสถานท่ี
สำคัญจากการหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต บรรยาย ย่อความ แสดงความคิดเห็น จดหมายส่วนตัว 
รายงานการศึกษาค้นคว้า 
 มีความรู้เรื่องหลักการอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง หลักการอ่านจับใจความ ความหมายและ
สามารถยกตัวอย่างของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากข่าวออนไลน์ ความหมายของคำตามบริบท 
หลักการใช้ภาษาโน้มน้าวใจส่ือโฆษณาออนไลน์ หลักการเขียนตัวอักษรไทยและเลขไทย หลักการ
เขียนแนะนำผ่านกระทู้ออนไลน์ หลักการเขียนบรรยาย หลักการเขียนย่อความ หลักการเขียนแสดง
ความคิดเห็น หลักการเขียนจดหมายส่วนตัว หลักการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า หลักการพูด 
สรุปความ หลักการพูดเล่าเรื่อง หลักการพูดแสดงความคิดเห็น เสียงในภาษา ชนิดและหน้าท่ีของคำ  
การใช้คำ สำนวนสุภาษิตคำพังเพยผ่านบทเรียนออนไลน์ โปรแกรมนำเสนอ และส่ือวิดิทัศน์ 
 มีมารยาทในการอ่าน   การฟัง  การดู  การพูด  และการเขียน พร้อมด้วยการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT มีส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ บูรณาการ
กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ท๑.๑  ม. ๑/๑   ม.๑/๒  ม.๑/๓   ม.๑/๔   
 ท๒.๑  ม. ๑/๑   ม.๑/๒  ม.๑/๓ 
 ท๓.๑  ม. ๑/๑   ม.๑/๒  ม.๑/๔ 
 ท๔.๑  ม.  ๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓   
 ท๕.๑  ม.  ๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕ 
รวมทั้งหมด  ๑๘  ตัวชี้วัด 
 



๖๓ 

 

 

คำอธิบายรายวิชา ท  ๒๑๑๐๒  ภาษาไทย 
รายวิชาพ้ืนฐาน                   กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย     
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑      จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง 
 

  
 ฟัง ดู พูด อ่าน เขียน โดยฟังและดูส่ือออนไลน์ท่ีโน้มน้าวใจ เช่น ส่ือโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต 
เรื่องเล่า พูดสรุปความ เล่าเรื่อง รายงาน แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ในพื้นท่ีส่ือออนไลน์
สาธารณะ เช่น โพสต์ในเพจข่าวออนไลน์ และประเมินค่า โดยใช้ทักษะกระบวนการ Coding  
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลหรือสารท่ีได้รับอย่างเป็นขั้นตอน อ่านออกเสียงท้ังร้อยแก้วร้อยกรอง อ่านตีความ  
อ่านวรรณคดีและวรรณกรรม ท่องจำบทอาขยาน เรื่องโคลงโลกนิติ   
 คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เลขไทย เขียนเรียงความ ย่อความ แสดงความคิดเห็น 
วรรณคดีและวรรณกรรมท้องถิ่น เช่น พญากงพญาพาน คำผ้ีหลี ตาม่องล่าย พญาคันคาก ตำนาน 
เจ้าแม่ล้ิมก่อเหนี่ยว 
 มีความรู้เรื่องหลักการอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง หลักการอ่านจับใจความ หลักการสร้างคำ 
หลักการแต่งคำประพันธ์ผ่านโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว  หลักการเขียนเรียงความ หลักการเขียนย่อความ 
หลักการเขียนตัวอักษรไทยและเลขไทย หลักการเขียนย่อความ หลักการเขียนแสดงความคิดเห็น 
หลักการใช้คำ หลักการอ่านออกเสียง หลักการอ่านตีความผ่านบทเรียนออนไลน์ โปรแกรมนำเสนอ 
และส่ือวิดิทัศน์ 
 มีมารยาทและนิสัยรักในการอ่าน การฟัง การดู การพูด และการเขียน พร้อมด้วยการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT มีส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ บูรณาการ
กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ท๑.๑  ม.  ๑/๕  ,๑/๖ , ๑/๗, ๑/๘ , ๑/๙   
 ท๒.๑  ม.  ๑/๔,  ๑/๕  ,๑/๖ , ๑/๗, ๑/๘ , ๑/๙   
 ท๓.๑  ม.  ๑/๓  , ๑/๕  ,๑/๖  
 ท๔.๑  ม.  ๑/๔,  ๑/๕  ,๑/๖  
 ท๕.๑  ม.  ๑/๕ 
รวมทั้งหมด  ๑๘  ตัวชี้วัด 
 



๖๔ 

 

คำอธิบายรายวิชา ท  ๒๒๑๐๑  ภาษาไทย 
รายวิชาพ้ืนฐาน                   กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย     
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒      จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง 
 

 อ่านออกเสียงวรรณคดีและกรรมกรรมตามจากหนังสือวรรณคดีวิจักษ์และวิวิธภาษา 
ได้ถูกต้อง  จับใจความสำคัญของเรื่องท่ีอ่าน  เขียนแผนผังความคิด  แสดงความคิดเห็น และ 
ข้อโต้แย้งจากการอ่านข่าวหรือขอ้มูลจากส่ือออนไลน์   
 คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนบรรยาย พรรณนา เรียงความ ย่อความ พูดสรุป
ใจความสำคัญจากการฟังและการดู  วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเฟซบุ๊กและโปรแกรม
นำเสนอ วิจารณ์เรื่องท่ีฟังและดูได้อย่างมีเหตุผล  สร้างคำสมาส  วิเคราะห์โครงสร้างของประโยค  
ฝึกการใช้คำราชาศัพท์  สรุปเนื้อหา  วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมท้องถิ่น เรื่องพระรถ - เมรี 
เมืองพนัสนิคม ท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรอง เรื่อง โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ สรุปความรู้และข้อคิด 
จากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ผ่านบทเรียนออนไลน์ โปรแกรมนำเสนอ และส่ือวิดิทัศน์ 
              ใช้ทักษะกระบวนการ Coding และกระบวนการทางภาษา การสืบค้นความรู้จากเว็บไซต์
และประเมินค่าความน่าเช่ือถือ  การจดบันทึก  ใช้ความสามารถในการคิด  การอภิปราย  เพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้ ใช้ความสามารถในการส่ือสารกับผู้อื่นให้เข้าใจตรงกัน เห็นคุณค่า 
ของภาษาไทยและใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องโดยศึกษาจากแอปพลิเคชัน ราชบัณฑิตตยสภา  
นำความรู้ไปในการแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์ในชีวิต เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีมารยาท 
ในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  เห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  
รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน   
รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจในภาษาไทย  
และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ พร้อมด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT  
มีส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ บูรณาการกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
  
รหัสตัวชี้วัด 
         ท ๑.๑  ม.๒/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๓,  ม.๒/๔ 

ท ๒.๑  ม.๒/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๓,  ม.๒/๔ 
ท ๓.๑  ม.๒/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๓ 
ท ๔.๑  ม.๒/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๔ 
ท ๕./๑  ม.๒/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๕ 

รวม  ๑๗ ตัวชี้วัด 



๖๕ 

 

คำอธิบายรายวิชา ท  ๒๒๑๐๒  ภาษาไทย 
รายวิชาพ้ืนฐาน                   กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย     
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒      จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง 
 

 วิเคราะห์จำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นท่ีปรากฏในส่ือออนไลน์ เช่น ข่าวออนไลน์  
โพสต์เฟซบุ๊ก แอปพลิเคชันไลน์  ระบุข้อสังเกตการชวนเช่ือจากเรื่องท่ีอ่านท่ีมาจากส่ือออนไลน์ เช่น 
เฟซบุ๊ก และแอปพลิเคชันไลน์   อ่านหนังสือหรืออ่านข้อมลูออนไลน์ท้ังจากเว็บไซต์และกระทู้พันทิป
และประเมินคุณค่าจากการอ่านเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต   
 เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า  จดหมายกิจธุระ  วิเคราะห์วิจารณ์แสดงความคิดเห็น
เรื่องท่ีอ่านอย่างมีเหตุผล  พูดในโอกาสต่าง ๆ  พูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า  แต่งกลอนสุภาพ
และนำเสนอผ่านเฟซบุ๊ก  รวบรวมและอธิบายความหมายของคำภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย
จากส่ือออนไลน์ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน ท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรอง 
เรื่องบทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมา 
            ใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์  จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิด   
เรียนรู้แบบโครงงานโดยผ่านโปรแกรมนำเสนอ  ให้รู้วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  วางแผน   
คิดวิเคราะห์  ประเมินผล ในรูปแบบกระบวนการ Coding ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี  สามารถสร้างองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ผ่านบทเรียนออนไลน์ 
โปรแกรมนำเสนอ และส่ือวิดิทัศน์ 

มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีมารยาทในการใช้ภาษา  เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  เห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์
ของชาติ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการ
ทำงาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจ 
ในภาษาไทย  และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ พร้อมด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้
โดยใช้ ICTอย่างสม่ำเสมอ มีส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัย บูรณาการกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
 

รหัสตัวชี้วัด 
 ท ๑.๑  ม.๒/๕,  ม.๒/๖,  ม.๒/๗,  ม.๒/๘ 

ท ๒.๑  ม.๒/๕,  ม.๒/๖,  ม.๒/๗,  ม.๒/๘ 
ท ๓.๑  ม.๒/๔,  ม.๒/๕,  ม.๒/๖ 
ท ๔.๑  ม.๒/๓,  ม.๒/๕ 
ท ๕.๑  ม.๒/๓ ม.๒/๔,  ม.๒/๕ 

รวม  ๑๖ ตัวชี้วัด 



๖๖ 

 

คำอธิบายรายวิชา ท  ๒๓๑๐๑  ภาษาไทย 
รายวิชาพ้ืนฐาน                   กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย     
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓      จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง 
 

อ่านออกเสียงวรรณคดีและกรรมกรรมตามจากหนังสือวรรณคดีวิจักษ์และวิวิธภาษา 
ได้ถูกต้องเหมาะสม  ระบุความแตกต่างของคำในภาษาไทย ใจความสำคัญและรายละเอียดของข้อมูล
จากส่ือออนไลน์เว็บไซต์ท่ีสนับสนุนจากเรื่องท่ีอ่าน  เขียนกรอบความคิด วิเคราะห์วิจารณ์และประเมิน 
เรื่องท่ีอ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ ประเมินความถูกต้องของข้อมลูจากส่ือออนไลน์ท่ีใช้สนับสนุน 
ในเรื่องท่ีอ่าน    

คัดลายมือตามแบบตัวอักษรของกระทรวงศึกษาธิการ  เขียนข้อความ  ชีวประวัต ิ ย่อความ จดหมายกิจ
ธุระ อธิบาย ช้ีแจงแสดงความคิดเห็น และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล ผ่านส่ือออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก  แอปพลิเคชันอื่น ๆ   
พูดแสดงความคิดเห็น  พูดวิเคราะห์ ผ่านส่ือวิดิทัศน์ วิจารณ์เรื่อง  โดยใช้ทักษะกระบวนการ Coding  
ท่ีฟังและดูเพื่อนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  พูดรายงานการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เช่น เครื่องจักสาน เมืองพนัส  จำแนกและใช้คำท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ  วิเคราะห์
ประโยคซับซ้อน  ระดับภาษา  สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท้องถิ่น  วิเคราะห์วิถีไทยและ
คุณค่าจากการอ่านวรรณกรรมท่ีสนใจ 

           ใช้กระบวนการทางภาษา  การสืบค้นความรู้ การจดบันทึก  ใช้ความสามารถในการคิด 
การอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในการเรียนรู้  ใช้ความสามารถในการส่ือสารกับผู้อื่น 
ให้เข้าใจตรงกันท่องจำและบอกคุณค่าของบทอาขยานเรื่อง อิศรญาณภาษิต โดยศึกษาผ่านบทเรียน
ออนไลน์ โปรแกรมนำเสนอ และส่ือวิดิทัศน์ 
           เห็นคุณค่าของภาษาไทย  นำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์ในชีวิต  เป็นผู้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  เห็นคุณค่า
ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้   
อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจในภาษาไทย  และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ พร้อมด้วยการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT มีส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ บูรณาการ
กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑   
 
 
 



๖๗ 

 

ตัวชี้วัด 

ท ๑.๑    ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔   
ท ๒.๑    ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓   
ท ๓.๑    ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๔ 
ท ๔.๑    ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔   
ท ๕.๑    ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔   

รวมท้ังหมด       ๑๘         ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 

คำอธิบายรายวิชา ท  ๒๓๑๐๒  ภาษาไทย 
รายวิชาพ้ืนฐาน                   กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย     
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓      จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง 
 

 

 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองประเภทต่าง ๆ  เช่น บทพากย์เอราวัณ ได้ถูกต้องและเหมาะสม  
อ่านเรื่องจากวรรณคดีในบทเรียน   ข่าวและเหตุการณ์สำคัญ  บทความ  สารคดี  สารคดีเชิงประวัติ  ตำนาน  งานเขียน
เชิงสร้างสรรค์  เรื่องราวจากบทเรียนออนไลน์ ส่ือออนไลน ์เฟซบุ๊กและเว็บไซต์ และระบุความแตกต่างของคำท่ีมี
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย  ประเมินความถูกต้องของข้อมูลจากส่ือเว็บไซต์  วิจารณ์ความสมเหตุสมผล  
การลำดับความเป็นไปได้ของเรื่อง ตามรูปแบบ กระบวนการ Coding และวิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง 
ท่ีแสดงผ่านกระทู้ออนไลน์  
 เขียนข้อความตามสถานการณ์และโอกาสต่าง ๆ  จากโพสต์เฟซบุ๊ก โดยใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามระดับภาษา
ศึกษาจากแอปพลิเคชัน ราชบัณฑิตตยสภา การเขียนอธิบาย  ช้ีแจง  แสดงความคิดเห็น และโต้แย้งอย่างมีเหตุผลผ่าน
กระทู้ออนไลน์  การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์  และแสดงความรู้  ความคิดเห็น  หรือโต้แย้ง  การกรอกแบบสมัครงาน
พร้อมเขียนบรรยายเกี่ยวกับความรู้และทักษะท่ีเหมาะสมกับงานจากเว็บไซต์  ฝึกการฟัง  การดู  การพูด  ในโอกาสต่าง 
 ๆได้ตรงตามวัตถุประสงค์  การพูดโน้มน้าวโดยนำเสนอหลักฐานท่ีค้นคว้าตามลำดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผลน่าเช่ือถือ                           

  วิเคราะห์ระดับภาษา  การใช้คำทับศัพท์  ศัพท์บัญญัติ  และคำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ  การแต่งบท
ร้อยกรองประเภทโคลงส่ีสุภาพเกี่ยวกับท้องถิ่นสมุทรปราการ  อ่านวรรณคดี  วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่น
เกี่ยวกับศาสนา ประเพณี พิธีกรรม สุภาษิตคำสอน เหตุการณ์ 
ในประวัติศาสตร์ บันเทิงคดี แล้ววิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าของวรรณคดี  วรรณกรรม  สรุปเนื้อหา  ความรู้ ข้อคิด
จากเรื่องท่ีอ่านเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  ตลอดจนท่องจำและบอกคุณค่า 
ของบทอาขยานเรื่อง บทพากย์เอราวัณท่ีมีคุณค่าและนำไปใช้อ้างอิงได้ โดยศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ โปรแกรม
นำเสนอ และส่ือวิดิทัศน์ 
 ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อให้เกิดความรู้ มีมารยาทในการอ่าน การ
เขียน การฟัง การดู การพูด มีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่
เรียน  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม  พร้อมด้วยการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT มีส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ บูรณาการกระบวนการเรียนรู ้
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
 
 
 



๖๙ 

 

ตัวชี้วัด 
ท ๑.๑    ม.๓/๕  ม.๓/๖  ม.๓/๗  ม.๓/๘  ม.๑/๙ ม.๓/๑๐ 
ท ๒.๑    ม.๓/๔  ม.๓/๕  ม.๓/๖  ม.๓/๗  ม.๓/๘  ม.๓/๙ ม.๓/๑๐ 
ท ๓.๑    ม.๓/๓  ม.๓/๕  ม.๓/๖ 
ท ๔.๑    ม.๓/๕  ม.๓/๖    
ท ๕.๑    ม.๓/๔    

รวมทั้งหมด       ๑๙         ตัวชี้วัด 



๗๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 

 

หน่วยการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๑   
รหัสวิชา  ท ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑              เวลาเรียน  ๒๐๐  ช่ัวโมง 
 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เวลา (ชั่วโมง)  น้ำหนักคะแนน 
๑ ใบโบก  ใบบัว ท ๓.๑ ป. ๑/๑ , ท ๔.๑ ป. ๑/๑ ๑๐ ๕ 
๒ ภูผา ท ๑.๑ ป. ๑/๗, ป. ๑/๘ ๑๐ ๕ 
๓ เพื่อนกัน ท ๑.๑ ป. ๑/๗ , ท ๓.๑ ป. ๑/๒ ๑๐ ๕ 
๔ ตามหา ท ๑.๑ ป. ๑/๖ , ท ๓.๑ ป. ๑/๓ ๑๐ ๕ 
๕ ไปโรงเรียน ท ๒.๑ ป. ๑/๓ ๑๐ ๕ 
๖ โรงเรียนลูกช้าง ท ๔.๑ ป. ๑/๒ ๑๐ ๕ 
๗ เพื่อนรักเพื่อนเล่น ท ๔.๑ ป. ๑/๒ ๑๐ ๕ 
๘ พูดเพราะ ท ๕.๑ ป. ๑/๑   ๑๐ ๕ 
๙ เกือบไป ท ๒.๑ ป. ๑/๑ ๑๐ ๕ 

๑๐ เพื่อนรู้ใจ ท ๑.๑ ป. ๑/๒ , ท ๔.๑ ป. ๑/๑ ๑๐ ๕ 
๑๑ ช้างน้อยน่ารัก ท ๑.๑ ป. ๑/๒, ป. ๑/๔ ๑๐ ๕ 
๑๒ วันสงกรานต์ของไทย ท ๑.๑ ป. ๑/๓ , ท ๔.๑ ป. ๑/๔ ๑๐ ๕ 

๑๓ เจ้าเนื้ออ่อนเอย ท ๕.๑ ป. ๑/๑ ๑๐ ๕ 
๑๔ มาเล่นกันไหม ท ๒.๑ ป. ๑/๑ , ท ๔.๑ ป. ๑/๓ ๑๐ ๕ 
๑๕ ของเธอ  ของฉัน ท ๑.๑ ป. ๑/๓ , ท ๓.๑ ป. ๑/๕ ๑๐ ๕ 

๑๖ ฝนตกแดดออก ท ๑.๑ ป. ๑/๕ ๑๐ ๕ 
๑๗ เรารักเมืองไทย ท ๑.๑ ป. ๑/๑ 

ท ๓.๑ ป. ๑/๓ 
๑๐ ๕ 

๑๘ ต้ังไข่ล้ม  ต้มไข่กิน ท ๑.๑ ป. ๑/๑ 
ท ๒.๑ ป. ๑/๒ 

๑๐ ๕ 

๑๙ แมวเหมียว ท ๑.๑ ป. ๑/๑ 
ท ๕.๑ ป. ๑/๒ 

๑๐ ๕ 

๒๐ กระต่ายกับเต่า ท ๑.๑ ป. ๑/๔ 
ท ๒.๑ ป. ๑/๒ 

๑๐ ๕ 

รวมตลอดปีการศึกษา ๒๐๐ ๑๐๐ 



๗๒ 

 

หน่วยการเรยีนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๒   
รหัสวิชา  ท ๑๒๑๐๑  ภาษาไทย ๑              เวลาเรียน  ๒๐๐  ช่ัวโมง 
 
ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เวลา (ชั่วโมง)  น้ำหนักคะแนน 
๑ น้ำใส ท๑.๑  ป.๒/๑ , ป.๒/๒  

ท๔.๑  ป.๒/๑ , ป.๒/๒ 
๑๖ ๕ 

๒ ใจหาย ท๑.๑  ป.๒/๔,ป.๒/๕ ๒๐ ๑๐ 
๓ ครัวป่า ท๒.๑ ป.๒/๒ 

ท๓.๑  ป.๒/๒ , ป.๒/๓  
๑๘ ๑๐ 

๔ กลัวทำไม ท๔.๑  ป.๒/๒ 
ท๕.๑  ป.๒/๑ 

๑๖ ๕ 

๕ ชีวิตใหม่ ท๑.๑ ป.๒/๕ , ป.๒/๖ ๑๖ ๑๐ 
๖ มีน้ำใจ ท๑.๑ ป.๒/๗ 

ท๒.๑ ป.๒/๔ 
๑๗ ๑๐ 

๗ นักคิดสมองใส ท๓.๑  ป.๒/๕ , ป.๒/๖ 
ท๔.๑  ป.๒/๓ 

๑๔ ๕ 

๘ โลกร้อน ท๓.๑  ป.๒/๔  
ท๔.๑  ป.๒/๔ 
ท๕.๑  ป.๒/๒ 

๑๘ ๑๐ 

๙ รักพ่อ  รักแม่ 
ครอบครัวพอเพียง 

ท๑.๑  ป.๒/๓ 
ท๒.๑ ป.๒/๓ 

๑๔ ๕ 

๑๐ เข็ดแล้ว ท๑.๑  ป.๒/๘ 
ท๒.๑ ป.๒/๑ 

๑๕ 
 

๑๐ 

๑๑ เด็กดี ท๓.๑  ป.๒/๑ , ป.๒/๗ ๑๘ ๑๐ 
๑๒ ชาติของเรา ท๔.๑  ป.๒/๕ 

ท๕.๑  ป.๒/๑ , ป.๒/๓ 
๑๘ ๑๐ 

รวมตลอดปีการศึกษา ๒๐๐ ๑๐๐ 
 
 



๗๓ 

 

หน่วยการเรยีนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๓   
รหัสวิชา  ท ๑๓๑๐๑  ภาษาไทย ๑              เวลาเรียน  ๒๐๐  ช่ัวโมง 
 
ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เวลา (ชั่วโมง)  น้ำหนักคะแนน 
๑ ปฏิบัติการสายลับจ๋ิว ท ๑.๑ ป ๓/๓ ,ป ๓/๔ , ป ๓/๖ 

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

๑๐ ๕ 

๒ แต่เด็กซื่อไว้ ท ๑.๑ ป ๓/๑ , ป ๓/๓ ,ป ๓/๔ , ป ๓/๖ 
ท ๒.๑ ป.๓/๒ , ป.๓/๕ 
ท ๓.๑ ป.๓/๔ 
ท ๔.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ 

๑๐ ๕ 

๓ ป่านี้มีคุณ ท ๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ 
ท ๒.๑ ป.๓/๒ , ป.๓/๕ 
ท ๓.๑ ป.๓/๔ 

๑๐ ๕ 

๔ อาหารดีชีวีมีสุข ท ๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๖ 
ท ๒.๑ ป.๓/๒ 
ท ๓.๑ ป.๓/๔ 
ท ๔.๑ ป.๓/๑ 

๑๐ ๕ 

๕ ทำดีอย่าหวั่นไหว ท ๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๖ 
ท ๒.๑ ป.๓/๒ , ป.๓/๕ 
ท ๓.๑ ป.๓/๔ , ป.๓/๕ 
ท ๔.๑ ป.๓/๑ 

๑๐ ๕ 

๖ พลังงานคือชีวิต ท ๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ 
ท ๒.๑ ป.๓/๒ , ป.๓/๕ 
ท ๓.๑ ป.๓/๔ 
ท ๔.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๔ 

๑๐ ๕ 

๗ ความฝันเป็นจริงได้ ท ๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ 
ท ๒.๑ ป.๓/๒ , ป.๓/๕ 

๑๐ ๕ 



๗๔ 

 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวั้ด เวลา 
(ชั่วโมง) 

 น้ำหนัก
คะแนน 

  ท ๓.๑ ป.๓/๔ 
ท ๔.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๗ , ป.๓/๔ 

  

๘ ภูมิใจภาษาไทยของเรา ท ๑.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓,ป.๓/๔,ป.๓/๖ 
ท ๒.๑ ป.๓/๒ ,ป.๓/๕ 
ท ๓.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๔  ท ๔.๑ ป.๓/๑ 

๑๐ ๕ 

๙ กระต่ายไม่ต่ืนตูม ท ๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๖ 
ท ๒.๑ ป.๓/๒ , ป.๓/๕ 
ท ๓.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๔ 
ท ๔.๑ ป.๓/๑ 

๖ ๒ 

๑๐ แม่ไก่อยู่ในตะกร้า ท ๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๕ 
ท ๒.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ 
ท ๓.๑ ป.๓/๕ 
ท ๔.๑ ป.๓/๑ 
ท ๕.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ 

๖ ๒ 

๑๑ เด็กเอ๋ยเด็กน้อย ท ๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ ,ป.๓/๓ , ป.๓/๕ 
ท ๒.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ 
ท ๓.๑ ป.๓/๕ 
ท ๔.๑ ป.๓/๑ 
ท ๕.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ 

๗ ๔ 

๑๒ คิดไปรู้ไป ท ๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๖ 
ท ๒.๑ ป.๓/๒ , ป.๓/๕ 
ท ๓.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๔ 
ท ๔.๑ ป.๓/๑ 

๑๐ ๕ 

๑๓ นอกเมือง...ในกรงุ ท ๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๓ ,ป.๓/๔ 
ท ๒.๑ ป.๓/๕ 
ท ๓.๑ ป.๓/๔ 
ท ๔.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๓ ,ป.๓/๔ 
ท ๕.๑ ป.๓/๔ 

๑๐ ๕ 

๑๔ ส่งข่าว...เล่าเรื่อง ท ๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ ๑๐ ๕ 



๗๕ 

 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

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

  

๑๕ ประชาธิปไตยใบเล็ก ท ๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ 
ท ๒.๑ ป.๓/๒ , ป.๓/๕ 
ท ๓.๑ ป.๓/๔ 
ท ๔.๑ ป.๓/๑ 
ท ๕.๑ ป.๓/๕ 
 

๑๐ ๕ 

๑๖ ของดีในตำบล ท ๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ 
ท ๒.๑ ป.๓/๒ , ป.๓/๕ 
ท ๓.๑ ป.๓/๔ 
ท ๔.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๕ 
ท ๕.๑ ป.๓/๔ 

๑๐ ๕ 

๑๗ ธรรมชาติเจ้าเอย ท ๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ 
ท ๒.๑ ป.๓/๒ , ป.๓/๕ 
ท ๓.๑ ป.๓/๔ 
ท ๔.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๕ 
ท ๕.๑ ป.๓/๔ 

๑๐ ๕ 

๑๘ เล่นคำทาย ท ๑.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓,ป.๓/๔ ,ป.
๓/๖ 
ท ๒.๑ ป.๓/๒ , ป.๓/๕ 
ท ๓.๑ ป.๓/๔ 
ท ๔.๑ ป.๓/๑ 

๑๐ ๕ 

๑๙ บันทึกความหลัง ท ๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ 
ท ๒.๑ ป.๓/๒ , ป.๓/๕ 
ท ๓.๑ ป.๓/๔ 
ท ๔.๑ ป.๓/๖ 

๑๐ ๕ 



๗๖ 

 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

  ท ๕.๑ ป.๓/๔   
๒๐ ลูกแกะของซาฟียะห ์ ท ๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๓ ,ป.๓/๔ ,ป.๓/๖ 

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

๗ ๔ 

๒๑ กาเหว่าท่ีกลางกรุง ท ๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/5 
ท ๒.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ 
ท ๓.๑ ป.๓/๕ 
ท ๔.๑ ป.๓/๑ 
ท ๕.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ 

๗ ๔ 

๒๒ ธนูดอกไม้กับ 
เจ้าชายน้อย 

ท ๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๖ 
ท ๒.๑ ป.๓/๒ , ป.๓/๕ 
ท ๓.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๔ 
ท ๔.๑ ป.๓/๑ 

๗ ๔ 

รวมตลอดปีการศึกษา ๒๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 

 

หน่วยการเรยีนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๔   
รหัสวิชา  ท ๑๔๑๐๑  ภาษาไทย ๔              เวลาเรียน  ๑๖๐  ช่ัวโมง 
 
ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เวลา (ชั่วโมง)  น้ำหนักคะแนน 
๑ ขนมไทยไร้เทียมทาน ท ๑.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๒ 

ท ๒.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๘ 
ท ๓.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๕ 
ท ๔.๑  ป. ๔/๔ 
ท ๕.๑  ป. ๔/๒ 

๕ ๓ 
 

๒ ออมไว้กำไรชีวิต ท ๑.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๒ 
ท ๒.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๒ , ป. ๔/๖ 
ท ๓.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๕ , ป. ๔/๖ 
ท ๔.๑  ป. ๔/๔ 
ท ๕.๑  ป. ๔/๒ 

๖ ๔ 

๓ การผจญภัยของสุดสาคร ท ๑.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๒ , ป. ๔/๓ ,  
          ป. ๔/๔ ,ป. ๔/๖ 
ท ๒.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๒ , ป. ๔/๗ ,  
          ป. ๔/๘ 
ท ๓.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๒ , ป. ๔/๓ ,  
          ป. ๔/๔ , ป. ๔/๖ 
ท ๔.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๓ , ป. ๔/๔ 
ท ๕.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๒ , ป. ๔/๔ 

๕ ๔ 

๔ ผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่า
ท้ังนั้น 

ท ๑.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๒ , ป. ๔/๖ ,  
          ป. ๔/๘ 
ท ๒.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๖ , ป. ๔/๘ 
ท ๓.๑  ป. ๔/๒ , ป. ๔/๓ , ป. ๔/๖ 
ท ๔.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๔ , ป. ๔/๕ 
ท ๕.๑  ป. ๔/๓ , ป. ๔/๔ 
 

๘ ๕ 



๗๘ 

 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๕ ภูมิใจมรดกโลก ท ๑.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๒ , ป. ๔/๓ ,  
          ป. ๔/๔ ,ป. ๔/๕ , ป. ๔/๖ ,  
          ป. ๔/๘ 
ท ๒.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๒ , ป. ๔/๖ 
          ป. ๔/๘ 
ท ๓.๑  ป. ๔/๓ , ป. ๔/๕ , ป. ๔/๖ 
ท ๔.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๒ , ป. ๔/๓ 
ท ๕.๑  ป. ๔/๑ 

๘ ๕ 

๖ น้ำผ้ึงหยดเดียว ท ๑.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๒ , ป. ๔/๓ ,  
          ป. ๔/๖ 
ท ๕.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ 

๖ ๔ 

๗ ชีวิตท่ีถูกเมิน ท ๑.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๕ 
ท ๒.๑ ป.๔/๔ 
ท ๓.๑ป.๔/๕ 
ท ๔.๑ ป.๔/๒ 

๗ ๕ 

๘ โอม! พินิจมหาพิจารณา ท ๑.๑ ป.๕/๑ , ป.๕/๔ , ป.๕/๗ 
ท ๒.๑ ป.๕/๓ , ป.๕/๖ , ป.๕/๘ 

๗ ๕ 

๙ ระบำสายฟ้า ท ๑.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ 
ท ๕.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ 

๔ ๒ 

๑๐ แรงพิโรธจากฟ้าดิน ท ๑.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๒ , ป. ๔/๓ ,  
          ป. ๔/๔ ,ป. ๔/๘ 
ท ๒.๑ ป.๔/๑ 

๕ ๓ 

๑๑ ไวรัสวายร้าย ท ๑.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๗ 
ท ๒.๑ ป.๔/๔ 
ท ๓.๑ ป.๔/๓ 

๕ ๓ 

๑๒ เรื่องเล่าจากพัทลุง ท ๑.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ 
ท ๕.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ 

๕ ๓ 

๑๓ สนุกสนานกับการเล่น ท ๑.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๒ , ป. ๔/๔ ,  
          ป. ๔/๗ 

๙ ๔ 



๗๙ 

 

ท่ี ชือ่หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

  ท ๒.๑ ป.๕/๑ , ป.๕/๒ 
ท ๔.๑ ป.๕/๗ 

  

๑๔ หนูเอยจะบอกให้ ท ๑.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๗ 
ท ๕.๑ ป.๔/๕ , ป.๔/๘ 

๖ ๔ 

๑๕ ดวงจันทร์ของลำเจียก 
  

ท ๑.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๔ 
ท ๕.๑ ป.๔/๑ 

๖ ๕ 

๑๖ คนดีศรีโรงเรียน ท ๑.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๗ 
ท ๓.๑ ป.๕/๓ 

๖ ๕ 

๑๗ อ่านคิดวิเคราะห์เรื่อง 
“จังหวัดอุตรดิตถ์” 

ท ๑.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๒ , ป. ๔/๓ ,
ป. ๔/๔ ,ป. ๔/๖ 
ท ๒.๑ ป.๔/๘ ท ๕.๑ ป.๔/๒ 

๑๘ ๑๐ 

๑๘ สารพิษในชีวิตประจำวัน ท ๑.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๒ , ป. ๔/๔ ,  
          ป. ๔/๗ 
ท ๒.๑ ป.๔/๒ 
ท ๓.๑ ป.๔/๓ 

๖ ๔ 

๑๙ ห้องสมุดป่า ท ๑.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๒ , ป. ๔/๔  
ท ๒.๑ ป.๔/๓ 
ท ๕.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ 

๕ ๔ 

๒๐ กระดาษนี้มีท่ีมา ท ๑.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๒ , ป. ๔/๗ 
ท ๒.๑ ป.๔/๕ , ป.๔/๗ 
ท ๓.๑ ป.๔/๕ 

๖ ๔ 

๒๑ อย่างนี้ดีควรทำ ท ๑.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๒ , ป. ๔/๓ ,  
          ป. ๔/๔  
ท ๓.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ 

๖ ๔ 

๒๒ เท่ียวเมืองพระร่วง ท ๑.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๒ , ป. ๔/๔ ,  
          ป. ๔/๗ 
ท ๕.๑ ป.๔/๔ 

๘ ๔ 

๒๓ รักท่ีคุ้มภัย ท ๑.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๔ , ป.๔/๖ 
ท ๒.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๓ 

๖ ๔ 



๘๐ 

 

ท่ี ชือ่หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

  ท ๓.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๓ , ป.๔/๔ 
ท ๔.๑ ป.๔/๓ , ป.๔/๗ 
ท ๕.๑ ป.๔/๒ 

  

๒๔ ธรรมชาตินี้มีคุณ ท ๑.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๘ 
ท ๔.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒ , ป.๔/๓ 
  

๗ ๔ 

รวมตลอดปีการศึกษา ๑๖๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 

 

หน่วยการเรยีนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕   
รหัสวิชา  ท ๑๕๑๐๑  ภาษาไทย ๕               เวลาเรียน ๑๖๐  ช่ัวโมง 
 
ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เวลา (ชั่วโมง)  น้ำหนักคะแนน 
๑ ครอบครัวพอเพียง , กำเนิด 

ผิดพ้นคนท้ังหลาย 
ท ๒.๑ ป.๕/๑ , ป.๕/๙   ๔ ๗ 

๒ คนละไม้ คนละมือ ท ๒.๑ ป.๕/๓ , ป.๕/๘  
ท ๕.๑ ป.๕/๔ 

๖ ๗ 

๓ ภัยเงียบ , กระเช้าของนางสีดา ท ๑.๑ ป.๕/๗   
ท ๒.๑ ป.๕/๔ , ป.๕/๙  
ท ๕.๑ ป.๕/๒   

๘ ๕ 

๔ ประชาธิปไตยใบกลาง  ท ๒.๑ ป.๕/๑ , ป.๕/๕  , ป.๕/๙  
ท ๔.๑ ป.๕/๕ 

๖ ๕ 

๕ ร่วมแรงร่วมใจ , วิชาเหมือน
สินค้า 

ท ๑.๑ ป.๕/๔   
ท ๓.๑ ป.๕/๓  
ท ๕.๑ ป.๕/๓  

๑๒ ๗ 

๖ จากคลองสู่ห้องแอร์ ท ๓.๑ ป.๕/๑ , ป.๕/๒   
ท ๔.๑ ป.๕/๑  

๑๕ ๗ 

๗ ด่ังหยาดทิพย์ชโลมใจ , พ่อค้า
จากเมืองเมาะตะมะ 

ท ๑.๑ ป.๕/๑  
ท ๔.๑ ป.๕/๒ , ป.๕/๔  , ป.๕/๕   

๖ ๔ 

๘ ก้าวให้ไกล ไปให้ถึง ท ๔.๑ ป.๕/๖ 
ท ๕.๑ ป.๕/๒  , ป.๕/๓  

๙ ๗ 

๙ ชีวิตมีค่า , ตนเป็นท่ีพึ่งแห่ง
ตน 

ท ๑.๑ ป.๕/๒   
ท ๒.๑ ป.๕/๙  
ท ๔.๑ ป.๕/๗ 

๘ ๗ 

๑๐ ปลอดภัยไว้ก่อน ท ๑.๑ ป.๕/๔ , ป.๕/๕   
ท ๕.๑ ป.๕/๑  

๑๕ ๗ 

๑๑ หน้าต่างท่ีเปิดกว้าง , คบพาล 
พาลพาไปหาผิด 

ท ๑.๑ ป.๕/๖  
ท ๕.๑ ป.๕/๔ 

๘ ๗ 



๘๒ 

 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เวลา (ชั่วโมง) น้ำหนัก
คะแนน 

๑๒ ภาษาจรรโลงใจ ท ๑.๑ ป.๕/๖  
ท ๒.๑ ป.๕/๒  

๑๐ ๕ 

๑๓ สายน้ำสายชีวิต ท ๑.๑ ป.๕/๓ , ป.๕/๘  
ท ๒.๑ ป.๕/๖   

๘ ๗ 

๑๔ รู้ไว้ได้ประโยชน์ , เหตุการณ์ใน
บ้านสวน 

ท ๑.๑ ป.๕/๕  
ท ๒.๑ ป.๕/๖ , ป.๕/๗   

๘ ๖ 

๑๕ แรงกระทบ ท ๓.๑ ป.๕/๔ , ป.๕/๕   
ท ๕.๑ ป.๕/๔ 

๑๒ ๗ 

๑๖ วิถีชีวิตไทย , ด้วยไทยล้วน
หมายรักสามัคคี 

ท ๓.๑ ป.๕/๑ , ป.๕/๒   
ท ๔.๑ ป.๕/๓  

๘ ๕ 

รวมตลอดปีการศึกษา ๑๖๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 

 

หน่วยการเรยีนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖   
รหัสวิชา  ท ๑๖๑๐๑  ภาษาไทย ๑               เวลาเรียน ๑๖๐ ช่ัวโมง 
 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เวลา (ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑ จากผาแต้ม...สู่อียิปต์ ท ๑.๑ ป.๖/๑ ,  ป.๖/๔  
ท ๒.๑ ป.๖/๓   

๑๐ ๖ 

๒ ควายข้าวและชาวนา , ชมรมคนรัก
วรรณคดี 

ท ๒.๑ ป.๖/๒  
ท ๔.๑ ป.๖/๑  
ท ๕.๑ ป.๖/๑  

๑๒ ๗ 

๓ อ่านป้ายได้สาระ ท ๑.๑ ป.๖/๑ , ป.๖/๒  , ป.๖/๓  ๘ ๖ 
๔ กทลีตานี , นักสืบทองอิน ท ๑.๑ ป.๖/๕  

ท ๔.๑ ป.๖/๑   
ท ๕.๑ ป.๖/๑  

๘ ๖ 

๕ ละครย้อนคิด ท ๒.๑ ป.๖/๔    
ท ๔.๑ ป.๖/๑   

๑๒ ๗ 

๖ กลอนกานท์จากบ้านไทย , การ
เดินทางของพลายน้อย 

ท ๑.๑ ป.๖/๑  
ท ๔.๑ ป.๖/๑  
ท ๕.๑ ป.๖/๓ , ป.๖/๔   

๑๑ ๗ 

๗ กว่าแผ่นดินจะกลบหน้า ท ๓.๑ ป.๖/๑  
ท ๔.๑ ป.๖/๖  

๑๒ ๗ 

๘ ไม้งามในสวนแก้ว , อย่าชิงสุกก่อน
ห่ามไม่งามดี 

ท ๑.๑ ป.๖/๑ 
ท ๔.๑ ป.๖/๔  , ป.๖/๕ 

๗ ๔ 

๙ ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน ท ๑.๑ ป.๖/๖ , ป.๖/๘ 
ท ๕.๑ ป.๖/๒ 

๑๒ ๗ 

๑๐ ช้อนกลางสร้างสุขภาพ , ศึก
สายเลือด 

ท ๒.๑ ป.๖/๖ , ป.๖/๙  
ท ๓.๑ ป.๖/๕  

๙ ๖ 

๑๑ สวยร้ายสายลับ ท ๑.๑ ป.๖/๗  
ท ๒.๑ ป.๖/๑ , ป.๖/๕ , ป.๖/๘ 

๑๐ ๖ 



๘๔ 

 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เวลา (ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑๒ ส่ีศิษย์พระดาบส , สมุดมิตรภาพ ท ๓.๑ ป.๖/๔ , ป.๖/๖ 
ท ๕.๑ ป.๖/๔ 

๑๐ ๗ 

๑๓ หนึ่งในประชาคม ท ๒.๑ ป.๖/๖  
ท ๔.๑ ป.๖/๓ 
 

๑๒ ๗ 

๑๔ เสียแล้วไม่กลับคืน ท ๑.๑ ป.๖/๖  , ป.๖/๗ ท ๓.๑ 
ป.๖/๖ 

๘ ๕ 

๑๕ นิทานแสนสนุก ท ๒.๑ ป.๖/๗  
ท ๓.๑ ป.๖/๓  

๑๐ ๖ 

๑๖ พ่างเพี้ยงพสุธา ท ๑.๑ ป.๖/๙  
ท ๓.๑ ป.๖/๒  
ท ๔.๑ ป.๖/๒  

๙ ๖ 

รวมตลอดปีการศึกษา ๑๖๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 

 

หน่วยการเรยีนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รหัสวิชา  ท ๒๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  
ภาคเรียนท่ี ๑      จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต    เวลาเรียน  ๖๐  ช่ัวโมง 
 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนักคะแนน 

๑ นิราศภูเขาทอง ท ๑.๑  ม.๑/๑ ๑/๔ 
ท ๓.๑  ม.๑/๑  
ท ๔.๑  ม.๑/๒  
ท ๕.๑ ม.๑/๕ 

๑๕ ๒๕ 

๒ วิถีงามความพอเพียง ท ๒.๑  ม.๑/๑ ม.๑/๒ 
ท ๓.๑  ม.๑/๒ 
ท ๔.๑  ม.๑/๑  

๑๕ ๒๕ 

๓ โคลงโลกนิติ ท ๑.๑  ม.๑/๓  
ท ๓.๑  ม.๑/๔ 
ท ๔.๑  ม.๑/๓ 
ท ๕.๑  ม.๑/๓ ม.๑/๔ 

๑๕ ๒๕ 

๔ สุภาษิตพระร่วง ท ๑.๑  ม.๑/๒ 
ท ๒/๑  ม.๑/๓  
ท ๕.๑  ม.๑/๑ ม.๑/๒  
 

๑๕ ๒๕ 

รวมตลอดภาคเรียนที่ ๑ ๖๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 

 

หน่วยการเรยีนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รหัสวิชา  ท ๒๑๑๐๒  ภาษาไทย ๒ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี๑  
ภาคเรียนท่ี ๒      จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต    เวลาเรียน  ๖๐  ช่ัวโมง 
 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนักคะแนน 

๑ วิวิธภาษา ท ๑.๑  ม.๑/๗ 
ท ๒.๑  ม.๑/๖  ม.๑/๗ 
ท ๔.๑  ม.๑/๔   

๑๒ ๒๐ 

๒ กาพย์พระไชยสุริยา ท ๒.๑  ม.๑/๕  ม.๑/๙ 
ท ๔.๑  ม.๑/๕ 
ท ๕.๑  ม.๑/๕ 

๑๒ ๒๐ 

๓ ราชาธิราชตอนสมิง
พระรามอาสา 

ท ๑.๑  ม.๑/๕ ม.๑/๘ ม.๑/๙ 
ท ๓.๑  ม.๑/๓ 
ท ๔.๑  ม.๑/๖ 

๑๒ ๒๐ 

๔ กาพย์เห่ชมเครื่องคาว
หวาน 

ท ๒.๑  ม.๑/๘ 
ท ๓.๑  ม.๑/๕ 

๑๒ ๒๐ 

๕ นิทานพื้นบ้าน ท ๑.๑  ม.๑/๖ 
ท ๒.๑  ม.๑/๔ 
ท ๓.๑  ม.๑/๖ 

๑๒ ๒๐ 

รวมตลอดภาคเรียนที่ ๒ ๖๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 

 

หน่วยการเรยีนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รหัสวิชา  ท ๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  
ภาคเรียนท่ี ๑      จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต    เวลาเรียน  ๖๐  ช่ัวโมง 
 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนักคะแนน 

๑ สมบัติทางวรรณกรรมไทย ท ๑.๑  ม.๒/๑ ม.๒/๒ 
ท ๒.๑  ม.๒/๑ ม.๒/๒ 

๑๒ ๒๕ 

๒ โคลงภาพพระราช
พงศาวดาร              

ท ๓.๑  ม.๒/๑ ม.๒/๒ 
ท ๔.๑  ม.๒/๑  
ท ๕.๑  ม.๒/๑ 

๑๘ ๒๕ 

๓ บทเสภาสามัคคีเสวก  ตอน
วิศวกรรมมาและสามัคคี
เสวก   

ท ๑.๑  ม.๒/๓ ม.๒/๔ 
ท ๔.๑  ม.๒/๒   
ท ๕.๑  ม.๒/๒ ม.๒/๓ 

๑๘ ๒๕ 

๔ ศิลาจารึกหลักท่ี ๑ ท ๒.๑  ม.๒/๓ ม.๒/๔ 
ท ๓.๑  ม.๒/๓ 
ท ๔.๑  ม.๒/๔   

๑๒ ๒๕ 

รวมตลอดภาคเรียนที่ ๑ ๖๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 

 

หน่วยการเรยีนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รหัสวิชา  ท ๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  
ภาคเรียนท่ี ๒      จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต       เวลาเรียน  ๖๐  ช่ัวโมง 
 

ท่ี ชือ่หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนักคะแนน 

๑ กลอดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า 
 

ท ๑.๑  ม.๒/๕ ม.๒/๖ 
ท ๒.๑  ม.๒/๕ ม.๒/๖ 

๑๓ ๒๕ 

๒ รามเกียรต์ิ ตอนนารายณ์
ปราบนนทก 

ท ๓.๑  ม.๒/๔ ม.๒/๕ 
ท ๔.๑  ม.๒/๓  
ท ๕.๑  ม.๒/๓ 

๑๔ ๒๕ 

๓ กาพย์ห่อโคลงประพาสธาร
ทองแดง 
 

ท ๑.๑  ม.๒/๗ ม.๒/๘ 
ท ๔.๑  ม.๒/๕   
ท ๕.๑  ม.๒/๔  

๑๖ ๒๕ 

๔ โคลงสุภาษิต 
พระราชนิพนธ ์
- โคลงสุภาษิตโสฬส 
  ไตรยางค์ 
- โคลงสุภาษิต 
  นฤทุมนาการ 
- โคลงสุภาษิต 
  อิศปปกรณำ 

ท ๒.๑  ม.๒/๗ ม.๒/๘ 
ท ๓.๑  ม.๒/๖ 
ท ๔.๑  ม.๒/๔   

๑๗ ๒๕ 

รวมตลอดภาคเรียนที่ ๒ ๖๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 



๘๙ 

 

หน่วยการเรยีนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รหัสวิชา  ท ๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
ภาคเรียนท่ี ๑      จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต    เวลาเรียน  ๖๐  ช่ัวโมง 
 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนักคะแนน 

๑ บทละครพูด เรื่องเห็นแก่ลูก ท ๑.๑    ม.๓/๑  ม.๓/๒ 
ท ๒.๑    ม.๓/๓   
ท ๓.๑    ม.๓/๑ 
ท ๔.๑    ม.๓/๑   
ท ๕.๑    ม.๓/๑   

๑๘ ๓๐ 

๒ พระอภัยมณี ท ๑.๑    ม.๓/๓  ม.๓/๔ 
ท ๒.๑    ม.๓/๑ ม.๓/๒   
ท ๓.๑    ม.๓/๒ 
ท ๕.๑    ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔     

๑๘ ๔๐ 

๓ พระบรมราโชวาท    ท ๓.๑    ม.๓/๔  
ท ๔.๑    ม.๓/๒  ม.๓/๓ ม.๓/๔ 

๑๘ ๓๐ 

รวมตลอดภาคเรียนที่ ๑ ๖๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 

 

หน่วยการเรยีนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รหัสวิชา  ท ๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
ภาคเรียนท่ี ๒      จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต    เวลาเรียน  ๖๐  ช่ัวโมง 
 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนักคะแนน 

๑ เอกลักษณ์ภาษา รู้ค่า
คุณธรรม น้อมนำปฏิบัติ 

ท๑.๑  ม.๓/๘  ม.๓/๙  ม.๓/๑๐ 
 

๑๐ ๒๐ 

๒ ต้ังต้นงานเขียน รู้เรียน
วิเคราะห์ เจาะลึกประโยค 

ท ๒.๑  ม.๓/๗   ม.๓/๑๐ 
ท ๔.๑  ม.๓/ 

๑๐ ๑๕ 

๓ วิจารณ์โน้มน้าว  เข้าใจ
สำนวน เชิญชวนทัศนา 

ท ๓.๑  ม.๓/๕  ม.๓/๖  ม.๓/๗ ๑๐ ๑๕ 

๔ รู้ค่าโคลงส่ี พัฒนาฝีมือ  
นับถือศรัทธา 

ท ๔.๑   ม.๓/๖ ๗ ๑๕ 

๕ มุมมองภาษา พัฒนาการ
โต้แย้ง  ช้ีแจงค่านิยม 

ท ๒.๑   ม.๓/๔   ม.๓/๕  ม.๓/๖ 
ท ๓.๑  ม.๓/๕ ม.๓/๖ 
ท ๕.๑  ม.๓/๔ 

๑๓ ๒๐ 

๖ วิธีสร้างองค์ความรู้ 
สู่การนำเสนอตามถนัด 

ท ๒.๑  ม.๓/๘ ม.๓/๙  
ท ๓.๑  ม.๓/๓ 

๑๐ ๑๕ 

รวมตลอดภาคเรียนที่ ๒ ๖๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 

 

การจัดการเรียนรู ้
 

แนวการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
 การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งสร้าง
สติปัญญาและพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ โดยกระบวนการ Coding การคิดสร้างสรรค์และ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดในระดับสูง  และคิดแบบองค์รวม  สามารถคิดสร้างสรรค์
ตนเอง  สังคม  ประเทศชาติ  และโลก  นอกจากนั้นยังมุ่งพัฒนาการทางอารมณ์ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า
ของตนเอง  เข้าใจตนเองเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่  สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งใน
อารมณ์อย่างถูกต้องเหมาะสม  การจัดการศึกษายึดหลักว่า  ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้  และถือว่า  ผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด  กระบวนการจัดการเรียนการสอนจะต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  ใช้การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
พร้อมด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT มีส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัย บูรณาการ
กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
 แนวการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
 การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เป็นแนวความคิดท่ีมุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง  
เรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยวิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  ผู้สอนจะต้องวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ผู้เรียนรู้วิธีการเรียน
ให้ประสบผลสำเร็จ  วิธีการแสวงหาความรู้  วิธีการคิดวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร สามารถใช้ทักษะ 
ทางภาษาเพื่อการอภิปราย  การรายงาน  การแสวงหาความรู้  สามารถจดบันทึกความรู้ จัดหมวดหมู่
ความรู้และเช่ือมโยงความรู้ใหม่และข้อมูลข่าวสารได้อย่างเป็นระบบ  ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง 
ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  ส่วนตัวผู้สอนปรับบทบาทจากการให้ความรู้โดยการบอก การบรรยาย   
เป็นการวางแผนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนลงมือทำกิจกรรม  ให้วิธีการเรียนรู้  ให้หลักการของศาสตร์ 
ท่ีจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติและสรุปความรู้  ประเมินผลตนเอง  ปรับปรุงตนเอง 
ให้พัฒนาก้าวหน้า  บทบาทของครูเป็นการวางตนให้ศิษย์ไว้วางใจ  น่าเคารพ  และผู้ทรงความรู้   
เป็นท่ีปรึกษาแก่ศิษย์  รับรู้ความรู้สึกของศิษย์  วางตนเป็นแบบอย่างท่ีดีเป็นตัวแบบในการประพฤติ
ปฏิบัติ  การจัดการเรียนรู้ควรคำนึงถึงความสำคัญในเรื่องต่อไปนี้ 
 ๑.  การเรียนรู้อย่างมีความสุข  เป็นการจัดการเรียนการสอนในบรรยากาศท่ีเป็นอิสระ  
แต่มีระเบียบวินัยในตนเอง ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย  ส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จในการเรียน  เกิดความภาคภูมิใจในผลงานอันเกิดจาก
ผลสำเร็จในการเรียนรู้ของตน  และผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ  แนวทางในการจัดการเรียน



๙๒ 

 

การสอน  คือ  บทเรียนท่ีมีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน  กิจกรรมเรียนรู้หลากหลาย  
ผู้เรียนสามารถปฏิบติักิจกรรมด้วยตนเองมีส่ือการเรียนรู้เหมาะกับความสามารถและน่าสนใจ  
การประเมินผลมุ่งเน้นศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  ผู้สอนกับผู้เรียน  และผู้เรียน
กับผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 ๒.  การเรียนรู้แบบองค์รวม  เป็นการเรียนรู้จากการบูรณาการสาระการเรียนรู้และ
กระบวนการเรียนรู้เข้าด้วยกัน  สาระการเรียนรู้จะเรียนจากเรื่องใกล้ตัว  ท่ีอยู่อาศัย  ท้องถิ่นของตน   
สังคม  ประเทศชาติ  ส่ิงแวดล้อม  เรื่องของสังคมโลก  การเปล่ียนแปลงและแนวโน้มท่ีเกิดขึ้น 
ในสังคมโลก  การเรียนรู้แบบองค์รวมเป็นการบูรณาการความรู้ความเข้าใจเรื่องท่ีเรียนให้ลึกซึ้ง
ครอบคลุมปัญหา  และมีความหมายต่อการนำไปใช้ในการดำรงชีวิตและการแก้ปัญหาของสังคม 
 ๓.  การเรียนรู้จะต้องปรับวัฒนธรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน  การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ  ผู้เรียนต้องมีลีลาการเรียนรู้  (Learning  Styles)  ของตน  มีอิสระในการเรียนรู ้
อย่างมีความรับผิดชอบสูง  มีวินัยในตนเอง  หากการเรียนโดยผู้เรียนเป็นสำคัญผู้เรียนขาดระเบียบ
วินัย  ขาดความเข้มแข็งด้านจริยธรรม  ขาดความรับผิดชอบ  ขาดความอดทน  และความมุ่งมั่น 
ต่อความสำเร็จ  และขาดวินัยในการปฏิบัติงาน  การเรียนการสอนย่อมล้มเหลว  ดังนั้น  ครูจำต้อง
ปลูกฝังและสร้างวินัยในตนเองควบคู่ไปกับวิธีการเรียนรู้ 
 ๔.  การเรียนรู้จากการคิดและการปฏิบัติจริง  เป็นการเรียนรู้โดยการประมวลข้อมูลความรู้
จากประสบการณ์ต่าง ๆ  มาวิเคราะห์ให้เป็นความรู้ใหม่  วิธีการใหม่  เพื่อนำความรู้และวิธีการไปใช้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  อย่างเหมาะสมสอดคล้องกัน  ผู้เรียนจะแสวงหาข้อมูลจากการอ่าน   
การสัมภาษณ์  การดูส่ือทางอิเล็กทรอนิกส์  การฟัง  แล้วจดบันทึกข้อมูลนำมาวิเคราะห์  คิด 
อย่างรอบคอบและนำความรู้ไปปฏิบัติจริง  เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  จากแหล่งเรียนรู้   
ส่ือ  เหตุการณ์และส่ิงแวดล้อมรอบตัว  นำมาสรุปผลสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
 ๕.  การเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น  เป็นการเรียนรู้ท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นด้วยการแลกเปล่ียน
ข้อมูล  ความรู้  ความคิดและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  ด้วยการนำข้อมูลมาศึกษา ทำความเขา้ใจ 
ร่วมกัน คิดวิเคราะห์  ตีความ  แปลความ  สังเคราะห์  ข้อมูลและประสบการณ์  สรุปเป็นข้อความรู้   
ทำให้เกิดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  เป็นการปลูกฝังคุณธรรมการอยู่ร่วมกัน 
และการทำงานร่วมกันทำให้พัฒนา  ท้ังทักษะทางสังคม  และทักษะการทำงานท่ีดี 
 ๖.  การเรียนรู้โดยมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนและมีส่วนร่วมในผลงาน  เป็นการให้
ผู้เรียนร่วมกันวางแผนการเรียนรู้  และปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้รว่มกัน  เช่น  การจัดนิทรรศการ  
การเขียนความรู้เป็นบทความ  หรือจัดทำสมุดวิเคราะห์ความรู้  จัดทำแผนภูมิ  การรายงานหน้าช้ัน  
การจัดอภิปรายความรู้  การแสดงบทบาทสมมติ  และการแสดงละคร  ฯลฯ ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้  



๙๓ 

 

ทักษะกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม  มีความเป็นประชาธิปไตย  รู้จักบทบาท  หน้าท่ี  แบ่งความ
รับผิดชอบ  ปรึกษาหารือ  ติดตามผล  ประเมินผลงาน  และบูรณาการความรู้จากหลายวิชา 
 ๗.  การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้  เป็นการเรียนรูลี้ลาการเรียนรู้และความถนัดในการเรียน
ของตนเอง  ผู้เรียนจะรู้กระบวนการเรียนรู้จากการท่ีผู้สอนเปิดโอกาสและจัดสถานการณ์ให้ศึกษา 
หาความรู้ด้วยตนเองเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม  เกิดการศึกษาวิเคราะห์และสรุปผลการเรียนรู้  
เพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ต่อไป 
 ๘.  การเรียนรู้เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ  
เป็นการนำความรู้ท่ีได้จากการเรียน  เช่น  ทักษะการส่ือสาร  ทักษะการแสวงหาความรู้  ทักษะ 
การปฏิบัติงาน  ทักษะการวิเคราะห ์ ทักษะการสังเคราะห์  ทักษะการจัดการ  ทักษะการดำเนินชีวิต  
และการมีมนุษยสัมพันธ์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  และการประกอบอาชีพ 
 ๙. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT มีส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัย เช่น   
การใช้บทเรียนออนไลน์ ส่ือวิดีทัศน์ออนไลน์ โปรแกรมนำเสนอผลงานนักเรียน แอปพลิเคชัน 
ท่ีทันสมัย เพื่อใช้ในการเพิ่มความสนใจในการเรียนของผู้เรียน พร้อมบูรณาการกระบวนการเรียนรู ้
ในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน 
 

กระบวนการเรียนรู ้
 การจัดการเรียนรู้ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย  ผู้สอนจะต้องศึกษา วิเคราะห์  
จุดหมายของหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย รวมทั้งเอกสารประกอบหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้อง  
เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ในส่วนบทบาทของผู้สอนจะต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรมจาก 
ผู้บอกความรู้แก่ผู้เรียนเป็นผู้สนับสนุน  เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีความหมายแก่ผู้เรียน  
โดยดำเนินการดังนี้ 
 ๑.  เลือกรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ผู้สอนสามารถคิดค้นรูปแบบการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  และเหมาะสมกับผู้เรียน เช่น กิจกรรมการเรียนรู้แบบทดลอง แบบโครงงาน   
แบบศูนย์การเรียน  แบบสืบสวนสอบสวน  แบบอภิปราย  แบบสำรวจ  แบบร่วมมือ เป็นต้น 
 ๒.  คิดค้นเทคนิคกลวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ผู้สอนสามารถคิดค้นรูปแบบการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบอื่น ๆ  และนำมาใช้ให้เหมาะสมกับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความรู้ความสามารถ
ด้านเนื้อหา  ความสนใจและวัยของผู้เรียน  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละช่วงช้ัน  
เวลา  สถานท่ี  วัสดุอุปกรณ์  และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน 
 ๓.  จัดกระบวนการเรียนรู้  การจัดกระบวนการเรยีนรู้มีหลายรูปแบบ  ผู้สอนสามารถ 
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เลือกนำมาใช้ในการเรียนรู้แบบอื่น ๆ  และนำมาใช้ให้เหมาะสมกับปัจจัยต่าง ๆ  เช่น  ความรู้ 
ความสามารถด้านเนื้อหา  ความสนใจและวัยของผู้เรียน  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
แต่ละช่วงช้ัน เวลา  สถานท่ี  วัสดุอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน 
  ๓.๑  การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้ ปฏิบัติ
เหมือนกับการทำงานในชีวิตจริง  ให้รู้วิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ  รู้จักวิธีการวางแผน  
คิดวิเคราะห์  ประเมินผลการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง และฝึกการเป็นผู้นำ  และผู้ตามลักษณะของ
โครงงาน  เป็นเรื่องของการศึกษา  ค้นคว้าทดลอง ตรวจสอบ  สมมติฐาน  โดยอาศัยการศึกษา  
วิเคราะห์  ใช้ทักษะกระบวนการ 
         ๓.๒  การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์  เป็นวิธีการหรือพฤติกรรม  
ท่ีจะช่วยให้การดำเนินงานเป็นกลุ่มเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ  คือ  ได้ผลงาน  ความรู้สึกและ
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ร่วมงาน  ลักษณะของการสอนแบบนี้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นโอกาสให้
ผู้เรียนมีโอกาสเข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนอย่างท่ัวถึง  ยึดกลุ่มเป็นแหล่งความรู้ท่ีสำคัญ  เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้ปรึกษาหารือแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกนั  ช่วยให้เกิดการเรียนรู้พฤติกรรม 
ของตนเองและผู้อื่น  ผู้เรียนค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเองจนสามารถนำความรู้ ความเข้าใจจาก 
การปฏิบัติงานไปใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข 
  ๓.๓  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู ้ ความคิด  มีวิธีการหลากหลาย 
วิธีการหนึ่งคือ  การใช้คำถาม  การตั้งคำถาม  โดยใช้หมวกความคิด  ๖  ใบ  เป็นการใช้คำถาม 
อย่างสร้างสรรค์  กิจกรรมท่ีพัฒนาทักษะความคิดในการเรียนรู้ภาษาไทย  ผู้สอนจะต้องใช้คำพูดและ 
วิธีการต่าง ๆ  กระตุ้นให้นักเรียนคิดลงมือปฏิบัติ  ประเมิน  ปรับปรุง  แก้ไข  พัฒนางานของตน  
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน  เช่น  กิจกรรมการอภิปราย  แก้ไข  พัฒนางานของตน  มีการ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน  เช่น  กิจกรรมการอภิปราย การวิเคราะห์ การวิจารณ์  การค้นคว้า  
การทำโครงงาน  ฯลฯ  นอกจากนี้ผู้สอนยังต้องสอดแทรกคุณธรรมในกระบวนการคิดควบคู่ไปด้วย 
เช่น  ความรับผิดชอบ  ความอดทน  ความเพียรพยายาม  นอกจากนี้ควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนใช้
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา  การตัดสินใจ การวางแผน  ดำเนินชีวิตในอนาคต 
เพื่อให้อยู่ในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงได้อย่างมีความสุข 
  ๓.๔  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร ครู 
ผู้บริหาร  ผู้ปกครอง  ตลอดจนชุมชนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
โดยการจัดกิจกรรมร่วมกัน  เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพในการใช้ภาษาท้ังการฟัง  การพูด  การอ่าน 
และการเขียน  ด้วยการจัดกิจกรรมในห้องเรียน  ในโรงเรียน  และในชุมชน  เช่น  การเล่าเรื่อง   
การอภิปราย  การวิจารณ์  การโต้วาที  การคัดลายมือ  การเขียนเรียงความ  การทำโครงงาน   
การประกวดการอ่าน  การศึกษาค้นคว้า  การแข่งขันตอบคำถาม  การอ่านทำนองเสนาะ 
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  ๓.๕  การพัฒนาการเรียนรู้หลักการใช้ภาษา  จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจธรรมชาติของภาษา 
และวัฒนธรรมไทย เกิดความตระหนักว่าภาษามีความสำคัญและมีพลัง กิจกรรมการพัฒนาการ 
เรียนรู้หลักการทางภาษา จำเป็นต้องจัดควบคู่และสัมพันธ์กับกิจกรรมพฒันาทักษะการใช้ภาษา 
เพื่อการส่ือสารทุกกิจกรรม 
  ๓.๖  การพัฒนาการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรม  เป็นการเรียนรู้เรื่องราวที่สะท้อน
ให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทยเพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิต  โดยปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับสังคม
ปัจจุบัน  การจัดกิจกรรมจึงควรเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะภาษาเพื่อเรียนรู้เนื้อหาสาระด้วยการอ่าน
พิจารณา วิเคราะห์  วิจารณ์  ประเมินค่าวรรณกรรมและวรรณคดีอย่างมีเหตุผล มีการนำเสนอความ
เข้าใจ  ความซาบซึ้ง  ข้อคิดและประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  การรายงาน การจัดแสดง   
การสร้างสรรค์วรรณกรรมท้ังร้อยแก้วและร้อยกรอง  ฯลฯ  ท้ังนี้จะเกิดผลทำให้ผู้เรียน  มีนิสัยรักการ
อ่านและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  เป็นแนวทางในการผลิตผลงานเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 
  ๓.๗  การพัฒนาการเรียนรู้ภูมิปัญญาทางภาษา  ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจวิถีชีวิตและศิลปะการใช้ภาษา
ของคนในท้องถิ่น  การจัดกิจกรรมจำเป็นต้องให้ผู้เรียนใช้ทักษะภาษาเพื่อการเรียนรู้  เช่น  การสัมภาษณ์  การรายงาน  
การทำโครงงาน  การจัดการแสดง  เป็นต้น โรงเรียนและชุมชนจะต้องร่วมกันจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น  เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาทางภาษา  วิธีการท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้สอนสามารถนำมาใช้ได้อย่าง
กว้างขวาง  โดยใช้เทคนิควิธีการอย่างหลากหลายท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  คือ  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและ
เรียนอย่างมีความสุข  ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมของผู้เรียนและธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ท่ีเรียน  เพื่อให้
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกำหนดไว้ 
 ๓.๘  การพัฒนาการทักษะ ICT เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย โดยใช้
กระบวนการต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม เช่น การเลือกใช้ส่ือการสอนท่ีทันสมัย มีความหลากหลาย และ
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้ส่ือ ICT ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เช่น การใช้ 
แอปพลิเคชันช่วยสอน วีดิทัศน์ออนไลน์ โปรแกรมนำเสนอออนไลน์ บทเรียนออนไลน์ หนงัสือเรียน
ออนไลน์ พจนานุกรมออนไลน์ และข่าวสาร บทความต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์   
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การวัดประเมินผล 
 

 การวัดและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ซึ่งต้อง
ดำเนินการควบคู่กันไป  การบูรณาการหรือการประสมประสานการวัดและประเมินผลกับการเรียน
การสอนเข้าด้วยกันจะส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาหลายประการ  ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เรียน  
ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการพฒันานั้น การวัดและการประเมินผลจะมีบทบาทสำคัญต่อการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน  ท้ังนี้เพราะการวัดและประเมินผลและการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กนัอย่างใกล้ชิด โดย 
การประเมินจะมีผลท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อการเรียนรู้ทางตรงก็คือ  จะให้ข้อมูลย้อนกลับท่ีสำคัญ 
เพื่อนำไปสู่การจัดการศึกษาจึงสามารถนำผลท้ังสองลักษณะท่ีเกิดขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
แท้จริงต่อการจัดการศึกษาได้ และมกีารพัฒนาการวัดประเมินผลท่ีทันสมัยตามยุคศตวรรษท่ี ๒๑  
โดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการวัดและประเมินผล เพื่อให้เกิดความแม่นยำและทันสมัยยิ่งขึ้น 
 

การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ภาษาไทย 
 การวัดผลและประเมินการเรียนรู้ด้านภาษา  เป็นงานท่ียากซึ่งต้องการความเข้าในท่ีถูกต้อง
แท้จริงเกี่ยวกับการทำงานของภาษาและการพัฒนาทางภาษา ดังนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี วัดผลการเรียนรู้
ด้านภาษา จำเป็นต้องเข้าใจหลักการของการเรียนรู้ภาษา  เพื่อเป็นพื้นฐานการดำเนินงาน  ดังนี้ 
 ๑.  ทักษะทางภาษา ฟัง ดู อ่าน  เขียน ดู มีความสำคัญเท่า ๆ  กัน  และทักษะเหล่านี้  
มีความเกี่ยวเนื่องกัน  และความก้าวหน้าของทักษะหนึ่ง  จะมีผลต่อพัฒนาการทักษะอื่น ๆ 
 ๒.  ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาความสามารถทางภาษา  เช่นเดียวกับทักษะการคิด ทักษะ
ทางสังคม  เมื่อผู้เรียนมีโอกาสใช้ภาษาตามความต้องการท่ีแท้จริงของตนเอง  และในสภาพการณ์จริง
ท้ังในบริบททางวิชาการในห้องเรียน  และชุมชนท่ีกว้างออกไป 
 ๓.  ผู้เรียนต้องเรียนรู้การใช้ภาษาพูด ภาษาเขียนอย่างถูกต้อง ด้วยการฝึกฝน มิใช่การเรียนรู้
กฎเกณฑ์ทางภาษาแต่อย่างเดียว  การเรียนการใช้ภาษาทีประกอบด้วยไวยากรณ์  การสะกดคำ  และ
เครื่องหมายต่าง ๆ จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้น  เมื่อผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทางภาษาตนเอง 
 ๔.  ผู้เรียนทุกคนต้องผ่านขั้นตอนการพัฒนาทางภาษาเช่นเดียวกัน แต่จะต่างกันในจังหวะก้าว 
และวิธีการเรียนรู ้
 ๕. ภาษา  และวัฒนธรรม  มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด  หลักสูตรท่ีให้ความสำคัญ  
ให้ความเคารพ  และเห็นคุณค่าของเช้ือชาติ  วัฒนธรรม  ภูมิหลังทางภาษา  และความหลากหลาย
ของภาษาจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้สึกท่ีดีเกี่ยวกับตนเอง  และกระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้หลักการ 
ของการประเมินผลในช้ันเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

ประการแรก    :   การประเมินผลในช้ันเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ จะต้องส่งเสริม 



๙๗ 

 

การเรียนรู้ของผู้เรียน 
ประการท่ีสอง : การประเมินผลจะต้องใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย 
ประการท่ีสาม : การประเมินผลจะต้องมีความเท่ียงตรง  เช่ือถือได้  และยุติธรรม 

 ๖. การนำเทคโนโลยีมาใช้ประยุกต์ใช้ในการวัดและประเมินผลทากการศึกษา เช่น 
  - การใช้แอปพลิเคชัน ZipGrad ช่วยตรวจข้อสอบ เพื่อช่วยลดเวลาการตรวจข้อสอบ 
  - การใช้ Google Form ในการทำแบบทดสอบออนไลน ์
                - การใช้โปรแกรม kahoot , Plickers เพื่อวัดและประเมินผลออนไลน์ 
 

การวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการประเมินผลการเรียน 
 หลังจากท่ีผู้สอนกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว  ผู้สอนจะต้องพิจารณา  กำหนด
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการเรียนรู้ท่ีได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าว  ท้ังนี้   
โดยพิจารณาองค์ประกอบสำคัญ  ต่อไปนี้ 
 ๑.  ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการจากกิจกรรมการเรียนการสอน  คืออะไร 
 ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผลการเรียนรู้ได้มาจากมาตรฐานการเรียนรู้ระดับต่างๆ 
ซึ่งกำหนดไว้โดยครอบคลุมความรู้  ทักษะ  และคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมต่าง ๆผลการเรียนรู้ 
ท่ีคาดหวัง จะนำไปสู่การเลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ  เช่น  ผู้สอนกำหนดว่า   
ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการคือ  ความสามารถในการเขียนบทความเพื่อโน้มน้าวชักชนวน  ผู้สอนจะต้อง
เก็บรวบรวมตัวอย่างผลงานท่ีเคยมอบหมายให้ผู้เรียนได้จัดทำเกี่ยวกับเรื่องนี้และประเมินโดยเทียบ 
กับเกณฑ์ท่ีกำหนด  ผลการประเมินจึงจะเท่ียงตรง  เช่ือเถือได้  แต่ถ้าผู้สอนใช้แบบทดสอบชนิด
เลือกตอบในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ถือว่าผู้สอนใช้วิธีการไม่เหมาะสม 
 ๒.  ความมุ่งหมายการประเมินคืออะไร  และใครจะเป็นผู้นำผลการประเมินไปใช้ 
 ความมุ่งหมายของการประเมิน  และผู้จะนำผลการประเมินไปใช้  จะช่วยให้สามารถ
เลือกใช้วิธีการประเมินได้เหมาะสม  รวมทั้งสามารถกำหนดแนวทางในการรายงานผลการประเมินได้  
การประเมินเพื่อวินิจฉัยจุดเด่น-ด้อย  ในการเรียน  กับการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน  มีความ 
มุ่งหมายต่างกัน  การประเมินเพื่อวินิจฉัย  ต้องการข้อมูลเพื่อการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน  ดังนั้น  
วิธีการประเมินจะมีลักษณะท่ีมุ่งเน้นในรายละเอียดทุกขั้นตอนแห่งการเรียนรู้เพื่อเป็นข้อมูลการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนของผู้เรียน เหมาะท่ีจะนำมาใช้ระหว่างกระบวนการเรียนการสอน   
ส่วนการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนจะเป็นการประเมินสรุปผลการเรียนท้ังหมด  แนวทางการวัด
จึงมีลักษณะท่ีนำมาเฉพาะเป้าหมายหลักสำคัญท่ีจะแสดงภาพรวมเกี่ยวกับสัมฤทธิ์ผลของผู้เรียน 
ตามความคาดหวังประเมิน เป็นต้น 
 



๙๘ 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียน 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีถกูนำมาใช้ในการประเมินโดยท่ัวไป เช่น การสังเกต การตรวจ
งานหรือผลงาน  การทดสอบความรู้  การตรวจสอบการปฏิบัติและการแสดงออกอย่างไรก็ตาม   
มีการนำเสนอแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยพิจารณาจากเป้าประสงค์ของการประเมิน 
ท่ีเฉพาะเจาะจงในรายละเอียด เพื่อข้อมูลท่ีได้จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยงัใช้โปรแกรม Google drive เก็บรวบรวมข้อมูลผ่าน
ระบบออนไลน์ ดังนี ้
 ๑.  การให้ตอบแบบทดสอบท้ังในลักษณะท่ีเป็นแบบเลือกคำตอบในระบบท่ัวไปและระบบ
ออนไลน์  ได้แก่  ขอ้สอบแบบเลือกตอบ ถูก-ผิด  และข้อสอบชนิดให้ผู้สอบสร้างคำตอบ  ได้แก่  
เติมข้อความในช่องว่าง  คำตอบนั้นเป็นประโยค เป็นข้อความ  เป็นแผนภูมิ 
 ๒.  การดูจากผลงาน  เช่น  เรียงความ  รายงานการวิจัย  บันทักประจำวัน  รายงาน 
การทดลอง  บทละคร บทร้อยกรอง  แฟ้มผลงาน  เป็นต้น  ผลงานจะเป็นส่ิงแสดงให้เห็นการนำ
ความรู้และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานของผู้เรียน โดยการเก็บในระบบ google drive  
 ๓.  ดูการปฏิบัติ  โดยผู้สอนสามารถสังเกตการณ์นำทักษะและความรู้ไปใช้โดยตรง 
ในสถานการณ์ท่ีให้ปฏิบัติจริง  วิธีการนี้ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในการประเมินการปฏิบัติหน้า 
ท่ีมีระเบียบ  ข้อบังคับ เช่น  การร้องเพลง  ดนตรี  พลศึกษา  การโตว้าที  การกล่าวสุนทรพจน์  
ละครเวที 
 ๔.  ดูกระบวนการ  วิธีการนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้กระบวนการคิดของผู้เรียน
มากกว่าท่ีจะดูผลงาน  หรือปฏิบัติ  ซึ่งจะทำให้กระบวนการคิดท่ีผู้เรียนใช้วิธีการท่ีพบว่าครูผู้สอน 
ใช้อยู่เป็นประจำในกระบวนการเรียนการสอน  คือ  การให้นักเรียนคิดดัง ๆ  การต้ังคำถามให้
นักเรียนตอบ  โดยครูจะเป็นผู้สังเกตวิธีการคิดของผู้เรียน  วิธีการเช่นนี้เป็นกระบวนการท่ีจะให้ข้อมูล
เพื่อการวินิจฉัย  และเป็นข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง   
ซึ่งเหมาะกับการประเมินพฒันาการด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และลักษณะนิสัย   
 จากแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินผลการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้น สามารถ
นำมาพิจารณากำหนดแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลทักษะทางภาษาได้ โดยการสังเกตผ่านพฤติกรรม
การปฏิบัติต่าง ๆ  เช่น  การเล่าเรื่อง  การให้คำช้ีแจง  การเล่าประสบการณ์  การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
การปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม/บุคคล  หากผลการเรียนรู้ท่ีต้องการจากการเรียน  คือ  ความรู้  ความคิด
เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของภาษา  
 การใช้ภาษา  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อการประเมินท่ีเหมาะสม  คือ  การใช้ข้อสอบ  
ซึ่งอาจเป็นแบบเลือกตอบ  หรือให้สร้างคำตอบ 
 การรายงานผลการประเมิน 



๙๙ 

 

 วิธีการรายงานผลการประเมิน  มีหลายลักษณะ  ซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะผลการเรียนรู้ 
ท่ีต้องการประเมิน  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  จุดประสงค์ของการประเมินและผู้ใช้ข้อมูล  ผลการ 
ประเมิน  รูปแบบท่ีใช้โดยท่ัวไปขณะนี้  คือ 
 ๑.  การรายงานในรูปคะแนน  ได้แก่  คะแนนร้อยละ  คะแนนรวม 
  ๒.  ระดับผลการเรียน  เป็นตัวอักษร  ตัวเลข 
  ๓.  มาตรวัดท่ีแสดงพัฒนาการ / ความสามารถในลักษณะ  Rubric 
  ๔.  รายงานโดยเขียนบอกเล่า 
  ๕.  การให้ข้อคิดเห็นโดยการเขียน 
  ๖.  การรายงานด้วยวาจา 
            ๗.  รายงานผ่านระบบออนไลน์ โดย Google form  
 
 ข้อพึงปฏิบัติ 
 เป้าหมายของการจัดการศึกษา  คือ  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ท่ีกำหนด  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ผู้สอนจำเป็นต้องวางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  วางแผน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินให้สอดคล้องกัน  เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีจะนำไปสู่การ
ประเมินความรู้ความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียน  ความสามารถในการใช้ภาษาสามารถประเมินได้
จากการรวบรวมข้อมูลผ่านการสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  ของผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา  ท้ังในขณะท่ีผู้สอน 
 จัดกระบวนการเรียนการสอน  ซึ่งถือว่าอยู่ในบริบทท่ีผู้สอนได้จัดหรือจำลองขึ้นมาและ 
ในขณะท่ีผู้เรียนได้ปฏิบัติในสภาพท่ีแท้จริง  จากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่าง ๆ  รอบตัว  ซึ่งจะ 
เป็นข้อมูลท่ีสะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีพร้อม ๆ  กับการประเมินความรู้
ความสามารถทางภาษา ผู้สอนสามารถประเมินพัฒนาการด้านคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยม 
ท่ีต้องการปลูกฝังให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนด้วย 
 ท้ายท่ีสุดใคร่ขอให้ผู้สอนได้นำผลการประเมินมาใช้เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและ
พัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง  มิใช่การประเมินเพื่อการตัดสินเพื่อเล่ือนช้ันหรือเพื่อการผ่านแต่ประการ
เดียว  เพราะหลักการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความสำคัญต่อการ
ประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนเป็นประเด็นหลัก 
 
 
 



๑๐๐ 

 

การพัฒนาสื่อและแหลง่การเรยีนรู ้
 

การพัฒนาสื่อ 
 ส่ือการเรียนการสอน  เป็นส่ือกลางท่ีทำหน้าท่ีการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนเนื้อหา  
ประสบการณ์ แนวคิด  ทักษะ  และเจตคติระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน  โดยเน้นบทบาทของผู้เรียน 
ท่ีเป็นผู้กระทำหรือใช้ส่ือ เพื่อให้เกิดความรู้  ทักษะกระบวนการ  และความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ บรรลุ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ความสำคัญของการใช้ส่ือการเรียนการสอน  เนื่องจากการเรียนการสอนเป็นกระบวนการ
ส่ือสารความรู้  ประสบการณ์  ทักษะ  ความคิดเห็นตลอดจนเจตคติ  ซึ่งอาจจะทำได้หลายวิธีและ 
อาจใช้เครื่องมือประกอบการสอนต่าง ๆ  อีกมากมาย  ดังนั้นการสอนโดยการบรรยายหรือการใช้
หนังสือเรียนเพียงเล่มเดียว ไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุจุดหมายตามท่ีคาดหวังได้  เพราะใน
สังคมปัจจุบันเป็นยุคสมัยท่ีข้อมูลข่าวสารความรู้ความสมัยใหม่  ตลอดจนเทคโนโลยีการส่ือสารได้ 
แผ่ขยายกว้างขวางอย่างไม่มีขอบเขตจำกัด จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพความสามารถของผู้เรียน 
อย่างเต็มท่ีให้มีนิสัยใฝ่รู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  โดยให้
แหล่งความรู้ท่ีมีรูปแบบหลากหลาย  กล่าวคือ  การเรียนการสอนจำเป็นต้องเลือกสรรส่ือการเรียน
การสอนท่ีทำให้ผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง  มีโอกาสรู้รว่มกับผู้อื่นและมีความรับผิดชอบท่ีจะสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง  พร้อมด้วยการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัยโดยใช้ ICT บูรณาการกระบวนการเรียนรู ้
ในศตวรรษท่ี ๒๑                   
 ส่ือการเรียนการสอนจำแนกตามลักษณะของส่ือท่ีนำไปใช้มี  ๕  ประการ  คือ 
 ๑.  ส่ือส่ิงพิมพ์ เป็นส่ือท่ีใช้ระบบการพิมพ์  เช่น  หนังสือเรียน  คู่มือ  หนังสือ 
เสริมประสบการณ์ ฯลฯ 
 ๒.  ส่ือวัสดุอุปกรณ์  เป็นส่ือส่ิงของต่าง ๆ  เช่น  ของจริง  หุ่นจำลอง แผนภูมิแผนท่ี ตาราง 
สถิติกราฟ  ฯลฯ 
 ๓.  ส่ือโสตทัศนูปกรณ์  เป็นส่ือท่ีนำเสนอด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ภาพเล่ือน 
(Slide) แถบเสียง แถบบันทึกภาพ ส่ือประเภทอื่น ๆ อาทิ ส่ือมัลติมีเดีย ฐานข้อมูล คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
 ๔.  ส่ือกิจกรรม  เป็นส่ือประเภทวิธีการท่ีใช้ในการฝึกปฏิบัติ  ฝึกทักษะ  ซึ่งต้องใช้
กระบวนการคิด  การปฏิบัติ  การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้ของผู้เรียน  เช่น  เกม  
เพลง  บทบาทสมมุติ  แบบทดสอบ  แผนการสอน  ใบความรู้  ใบงาน  ฯลฯ 
 ๕.  ส่ือบริบท เป็นส่ือท่ีส่งเสริมการเรียนการสอน  ได้แก่  สภาพแวดล้อมและสถานการณ์
ต่าง ๆ  เช่น  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  สวนวิทยาศาสตร์หรือแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ  บุคคล  ห้องสมุด  
ชุมชน  สังคม วัฒนธรรม  เครือข่ายคอมพิวเตอร์  ฯลฯ 



๑๐๑ 

 

 ๖.ส่ือออนไลน์ เป็นส่ือท่ีทันสมัย เพิ่มความสนใจ และเข้าถึงผู้เรียนได้ง่าย  ได้แก่ บทเรียน
ออนไลน์ โปรแกรมบทเรียนสำเร็จรูป  ส่ือวิดีทัศน์ พจนานุกรมออนไลน์ แอปพลิเคชัน โปรแกรม 
kahoot  โปรแกรม Plickers แบบทดสอบออนไลน์ ต่าง ๆ  
 นอกจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว  ผู้เรียนสามารถศึกษาความรู้ได้จากภาษา 
ท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ในบ้าน ในสถานท่ีต่าง ๆ ภาษาท่ีใช้ในคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้จากการใช้
อินเตอร์เน็ต  โทรทัศน์  วิทยุ  วารสาร  ส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ  รวมทั้งการแสวงหาความรู้จากการไป 
ทัศนศึกษาตามสถานท่ีต่าง ๆ ด้วย 
 

แหล่งการเรียนรู ้
 แหล่งการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้  ดังนี้ 
 ห้องสมุด  เปน็แหล่งการเรียนรู้และเป็นหัวใจสำคัญของสถานศึกษาท่ีผู้เรียนจะใช้ใน
การศึกษาค้นคว้า  ใช้ในการอ่านเพื่อเพิ่มความรู้  การจัดห้องวิชาการต่าง ๆ  เป็นส่วนหนึ่งของ
ห้องสมุดหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา  จะทำให้ผู้เรียนได้ประโยชน์จาการเรียนและ 
ในปัจจุบันการใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นคว้าความรู้มีความสำคัญมากขึ้น  สถานศึกษาจำเป็นต้อง
พิจารณาจัดไว้ให้เพียงพอ  และอบรมให้มีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ทรัพยากรบุคคล  เช่น  ผู้ปกครอง  และคนในชุมชนท่ีมีความรู้ความสามารถด้านภาษา 
และภูมิปัญญาทางภาษา ภาษาถิ่น  เพลงพื้นบ้าน  พิธีการต่าง ๆ  ครูภาษาไทยควรจัดทำบัญชีรายช่ือ
บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ  ซึ่งสามารถเชิญมาให้ความรู้ในโรงเรียน 
 ICT ( Information and Communication Technology ) เทคโนโลยีท้ังหลาย  
( โดยมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การส่ือสาร และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นหลัก ) ท่ีทำหน้าท่ี 
ในการจัดการข้อมูล ได้แก่ การนำข้อมูลเข้า การประมวลผลข้อมูล ให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ และ
เผยแพร่ต่อไปยังผู้บริโภค หรือผู้เรียน ให้สามารถได้ใช้ผลผลิตนั้น อย่างถูกต้อง ทันเวลาและตรงกับ
ความต้องการเราสามารถใช้ติดต่อส่ือสารหาข้อมูล ความรู้ในการศึกษา กับสถาบันทั้งในและ
ต่างประเทศได้  เพื่อหาความรู้และโลกทัศน์ใหม่ ๆ ได้ อาทิเช่น การหาขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต หรือ
การใช้แอปพลิเคชันท่ีทันสมัยในโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในการหาข้อมูล และประกอบการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 

 

อภิธานศัพท์ 
 
กระบวนการเขียน 

 กระบวนการเขียนเป็นการคิดเรื่องท่ีจะเขียนและรวบรวมความรู้ในการเขียน กระบวน 
การเขียน มี ๕ ขั้น ดังนี้ 

 ๑. การเตรียมการเขียน เป็นขั้นเตรียมพร้อมท่ีจะเขียนโดยเลือกหัวข้อเรื่องท่ีจะเขียน 
บนพื้นฐานของประสบการณ์ กำหนดรูปแบบการเขียน รวบรวมความคิดในการเขียน อาจใช้วิธีการ
อ่านหนังสือ สนทนา จัดหมวดหมู่ความคิด โดยเขียนเป็นแผนภาพความคิด จดบันทึกความคิด 
ท่ีจะเขียนเป็นรูปหัวข้อเรื่องใหญ่ หัวข้อย่อย และรายละเอียด 

 ๒. การยกร่างข้อเขียน เมื่อเตรียมหัวข้อเรื่องและความคิดรูปแบบการเขียนแล้ว  
ให้นำความคิดมาเขียนตามรูปแบบท่ีกำหนดเป็นการยกร่างข้อเขียน โดยคำนึงถึงว่าจะเขียนให้ใครอ่าน  
จะใช้ภาษาอย่างไรให้เหมาะสมกับเรื่องและเหมาะกับผู้อื่น จะเริ่มต้นเขียนอย่างไร มีหัวข้อเรื่องอย่างไร 
ลำดับความคิดอย่างไร เช่ือมโยงความคิดอย่างไร 

 ๓. การปรับปรุงข้อเขียน เมื่อเขียนยกร่างแล้วอ่านทบทวนเรื่องท่ีเขียน ปรับปรุงเรื่อง 
ท่ีเขียนเพิ่มเติมความคิดให้สมบูรณ์ แก้ไขภาษา สำนวนโวหาร นำไปให้เพื่อนหรือผู้อื่นอ่าน  
นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงอีกครั้ง 

 ๔. การบรรณาธิการกิจ นำข้อเขียนท่ีปรับปรุงแล้วมาตรวจทานคำผิด แก้ไขให้ถูกต้อง  
แล้วอ่านตรวจทานแก้ไขข้อเขียนอีกครั้ง แก้ไขข้อผิดพลาดท้ังภาษา ความคิด และการเว้นวรรคตอน 

 ๕. การเขียนให้สมบูรณ์ นำเรื่องท่ีแก้ไขปรับปรุงแล้วมาเขียนเรื่องให้สมบูรณ์ จัดพิมพ์
วาดรูปประกอบ เขียนให้สมบูรณ์ด้วยลายมือท่ีสวยงามเป็นระเบียบ เมื่อพิมพ์หรือเขียนแล้วตรวจทาน
อีกครั้งให้สมบูรณ์ก่อนจัดทำรูปเล่ม 
 

กระบวนการคิด 
 การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เป็นกระบวนการคิด คนท่ีจะคิดได้ดีต้องเป็นผู้ฟัง 

ผู้พูด ผู้อ่าน และผู้เขียนท่ีดี บุคคลท่ีจะคิดได้ดีจะต้องมีความรู้และประสบการณ์พื้นฐานในการคิด 
บุคคลจะมีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า 
จะต้องมีความรู้และประสบการณ์พื้นฐานท่ีนำมาช่วยในการคิดท้ังส้ิน การสอนให้คิดควรให้ผู้เรียน 
รู้จักคัดเลือกข้อมูล ถ่ายทอด รวบรวม และจำข้อมูลต่าง ๆ สมองของมนุษย์จะเป็นผู้บริโภคข้อมูล
ข่าวสารและสามารถแปลความข้อมูลข่าวสาร และสามารถนำมาใช้อ้างอิง การเป็นผู้ฟัง ผู้พูด ผู้อ่าน 
และผู้เขียนท่ีดี จะต้องสอนให้เป็นผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารท่ีดีและเป็นนักคิดท่ีดีด้วย กระบวนการสอน
ภาษาจึงต้องสอนให้ผู้เรียนเป็นผู้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและมีทักษะการคิด นำข้อมูลข่าวสารท่ีได้จากการ



๑๐๓ 

 

ฟังและการอ่านนำมาสู่การฝึกทักษะการคิด นำการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน มาสอนใน
รูปแบบบูรณาการทักษะ ตัวอย่าง เช่น การเขียนเป็นกระบวนการคิดในการวิเคราะห์ การแยกแยะ  
การสังเคราะห์การประเมินค่า การสร้างสรรค์ ผู้เขียนจะนำความรู้แลประสบการณ์สู่การคิดและ
แสดงออกตามความคิดของตนเสมอต้องเป็นผู้อ่านและผู้ฟังเพื่อรับรู้ข่าวสารท่ีจะนำมาวิเคราะห์และ
สามารถแสดงทรรศนะได้ 

กระบวนการอ่าน 
 การอ่านเป็นกระบวนการซึ่งผู้อ่านสร้างความหมายหรือพัฒนา การตีความระหว่าง 

การอ่านผู้อ่านจะต้องรู้หัวข้อเรื่อง รู้จุดประสงค์ของการอ่าน มีความรู้ทางภาษาท่ีใกล้เคียงกับภาษา 
ท่ีใช้ในหนังสือท่ีอ่าน โดยใช้ประสบการณ์เดิมเป็นประสบการณ์ทำความเข้าใจกับเรื่องท่ีอ่าน 
กระบวนการอ่าน มีดังนี ้

 ๑. การเตรียมการอ่าน ผู้อ่านจะต้องอ่านช่ือเรื่อง หัวข้อย่อยจากสารบัญเรื่อง อ่านคำนำ 
ให้ทราบจุดมุ่งหมายของหนังสือ ต้ังจุดประสงค์ของการอ่านจะอ่านเพื่อความเพลิดเพลินหรืออ่าน 
เพื่อหาความรู้ วางแผนการอ่านโดยอ่านหนังสือตอนใดตอนหนึ่งว่าความยากง่ายอย่างไร หนงัสือ 
มีความยากมากน้อยเพียงใด รูปแบบของหนังสือเป็นอย่างไร เหมาะกับผู้อ่านประเภทใด เดาความ 
ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร เตรียมสมุด ดินสอ สำหรับจดบันทึกข้อความหรือเนื้อเรื่องท่ีสำคัญขณะอ่าน 

 ๒. การอ่าน ผู้อ่านจะอ่านหนังสือให้ตลอดเล่มหรือเฉพาะตอนท่ีต้องการอ่าน ขณะอ่าน
ผู้อ่านจะใช้ความรู้จากการอ่านคำ ความหมายของคำมาใช้ในการอ่าน รวมทั้งการรู้จักแบ่งวรรคตอน
ด้วยการอ่านเร็วจะมีส่วนช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องได้ดีกว่าผู้อ่านช้า ซึ่งจะสะกดคำอ่านหรืออ่านย้อนไป
ย้อนมา ผู้อ่านจะใช้บริบทหรือคำแวดล้อมช่วยในการตีความหมายของคำเพื่อทำความเข้าใจเรื่อง 
ท่ีอ่าน 

 ๓. การแสดงความคิดเห็น ผู้อ่านจะจดบันทึกข้อความท่ีมีความสำคัญ หรือเขียน 
แสดงความคิดเห็น ตีความข้อความท่ีอ่าน อ่านซ้ำในตอนท่ีไม่เข้าใจเพื่อทำความเข้าใจให้ถูกต้อง 
ขยายความคิดจากการอ่าน จับคู่กับเพื่อนสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น ต้ังข้อสังเกตจากเรื่องท่ีอ่าน  
ถ้าเป็นการอ่านบทกลอนจะต้องอ่านทำนองเสนาะดังๆ เพื่อฟังเสียงการอ่านและเกิดจินตนาการ 

 ๔. การอ่านสำรวจ ผู้อ่านจะอ่านซ้ำโดยเลือกอ่านตอนใดตอนหนึ่ง ตรวจสอบคำและ
ภาษาท่ีใช้ สำรวจโครงเรื่องของหนังสือเปรียบเทียบหนังสือท่ีอ่านกับหนังสือท่ีเคยอ่าน สำรวจและ
เช่ือมโยงเหตุการณ์ในเรื่องและการลำดับเรื่อง และสำรวจคำสำคัญท่ีใช้ในหนังสือ 

 ๕. การขยายความคิด ผู้อ่านจะสะท้อนความเข้าใจในการอ่าน บันทึกข้อคิดเห็น คุณค่า
ของเรื่อง เช่ือมโยงเรื่องราวในเรื่องกับชีวิตจริง ความรู้สึกจากการอ่าน จัดทำโครงงานหลักการอ่าน
เช่น วาดภาพ เขียนบทละคร เขียนบันทึกรายงานการอ่าน อ่านเรื่องอื่น ๆ ท่ีผู้เขียนคนเดียวกันแต่ง
อ่านเรื่องเพิ่มเติม เรื่องท่ีเกี่ยวโยงกับเรื่องท่ีอ่าน เพื่อให้ได้ความรู้ท่ีชัดเจนและกว้างขวางขึ้น 
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การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
 การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นการเขียนโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ และจินตนาการ 

ในการเขียน  เช่น การเขียนเรียงความ นิทาน เรื่องส้ัน นวนิยาย และบทร้อยกรอง การเขียนเชิง
สร้างสรรค์ผู้เขียนจะต้องมีความคิดดี มีจินตนาการดี มีคลังคำอย่างหลากหลาย สามารถนำคำมาใช้ 
ในการเขียน ต้องใช้เทคนิคการเขียน และใช้ถ้อยคำอย่างสละสลวย 
 

การดู 
 การดูเป็นการรับสารจากส่ือภาพและเสียง และแสดงทรรศนะได้จากการรับรู้สาร ตีความ

แปลความ วิเคราะห์ และประเมินคุณค่าสารจากส่ือ เช่น การดูโทรทัศน์ การดูคอมพิวเตอร์ การดู
ละคร การดูภาพยนตร์ การดูหนังสือการ์ตูน (แม้ไม่มีเสียงแต่มีถ้อยคำอ่านแทนเสียงพูด) ผู้ดูจะต้อง
รับรู้สารจากการดูและนำมาวิเคราะห์ ตีความ และประเมินคุณค่าของสารท่ีเป็นเนื้อเรื่องโดยใช้
หลักการพิจารณาวรรณคดีหรือการวิเคราะห์วรรณคดีเบื้องต้น เช่น แนวคิดของเรื่อง ฉากท่ีประกอบ
เรื่องสมเหตุสมผล กิริยาท่าทาง และการแสดงออกของตัวละครมีความสมจริงกับบทบาท โครงเรื่อง 
เพลง แสง สี เสียง ท่ีใช้ประกอบการแสดงให้อารมณ์แก่ผู้ดูสมจริงและสอดคล้องกับยุคสมัยของ
เหตุการณ์ท่ีจำลองสู่บทละคร คุณค่าทางจริยธรรม คุณธรรม และคุณค่าทางสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อผู้ดู
หรือผู้ชม ถ้าเป็นการดูข่าวและเหตุการณ์ หรือการอภิปราย การใช้ความรู้หรือเรื่องท่ีเป็นสารคดี  
การโฆษณา ทางส่ือจะต้องพิจารณาเนื้อหาสาระว่าสมควรเช่ือถือได้หรือไม่ เป็นการโฆษณาชวนเช่ือ
หรือไม่ ความคิดสำคัญและมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้มาก และการดูละครเวที ละครโทรทัศน์ ดูข่าวทาง
โทรทัศน์จะเป็นประโยชน์ได้รับความสนุกสนาน ต้องดูและวิเคราะห์ ประเมินค่า สามารถแสดง
ทรรศนะของตนได้อย่างมีเหตุผล 
 

การตีความ 
 การตีความเป็นการใช้ความรู้และประสบการณ์ของผู้อ่านและการใช้บริบท ได้แก่ คำท่ี

แวดล้อมข้อความ ทำความเข้าใจข้อความหรือกำหนดความหมายของคำให้ถูกต้อง พจนานุกรม  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ความหมายว่า การตีความหมาย ช้ี หรือกำหนดความหมาย 
ให้ความหมายหรืออธิบาย ใช้หรือปรับให้เข้าใจเจตนา และความมุ่งหมายเพื่อความถูกต้อง 
 
การเปลี่ยนแปลงของภาษา 

 ภาษาย่อมมีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา คำคำหนึ่งในสมัยหนึ่งเขียนอย่างหนึง่  
อีกสมัยหนึ่ง  เขียนอีกอย่างหนึ่ง คำว่า ประเทศ แต่เดิมเขียน ประเทษ คำว่า ปักษ์ใต้ แต่เดิมเขียน  
ปักใต้ ในปัจจุบันเขียน ปักษ์ใต้ คำว่า ลุ่มลึก แต่ก่อนเขียน ลุ่มฦก ภาษาจึงมีการเปล่ียนแปลง  



๑๐๕ 

 

ท้ังความหมายและการเขียน บางครั้งคำบางคำ เช่น คำว่า หล่อน เป็นคำสรรพนามแสดงถึงคำพูด 
สรรพนามบุรุษท่ี ๓ ท่ีเป็นคำสุภาพ แต่เด๋ียวนี้คำว่า หล่อน มีความหมายในเชิงดูแคลน เป็นต้น 
 

การสร้างสรรค ์
 การสร้างสรรค์ คือ การรู้จักเลือกความรู้ ประสบการณ์ท่ีมีอยู่เดิมมาเป็นพื้นฐานใน 

การสร้างความรู้ ความคิดใหม่ หรือส่ิงแปลกใหม่ท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม บุคคล 
ท่ีจะมีความสามารถในการสร้างสรรค์จะต้องเป็นบุคคลท่ีมีความคิดอิสระอยู่เสมอ มีความเช่ือมั่น 
ในตนเองมองโลกในแง่ดี คิดไตร่ตรอง ไม่ตัดสินใจส่ิงใดง่ายๆ การสร้างสรรค์ของมนุษย์จะเกี่ยวเนื่อง
กันกับความคิด การพูด การเขียน และการกระทำเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งจะต้องมีการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
เป็นพื้นฐาน  ความคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นความคิดท่ีพัฒนามาจากความรู้และประสบการณ์เดิม  
ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของการพูด การเขียน และการกระทำเชิงสร้างสรรค์  การพูดและการเขียน 
เชิงสร้างสรรค์เป็นการแสดงออกทางภาษาท่ีใช้ภาษาขัดเกลาให้ไพเราะ งดงาม เหมาะสม ถูกต้อง 
ตามเนื้อหาท่ีพูดและเขียน  การกระทำเชิงสร้างสรรค์เป็นการกระทำท่ีไม่ซ้ำแบบเดิมและคิดค้นใหม่
แปลกไปจากเดิม และเป็นประโยชน์ท่ีสูงขึ้น 

ข้อมูลสารสนเทศ 
 ข้อมูลสารสนเทศ หมายถึง เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีสามารถ ส่ือ

ความหมายด้วยการพูดบอกเล่า บันทึกเป็นเอกสาร รายงาน หนังสือ แผนท่ี แผนภาพ ภาพถ่าย 
บันทึกด้วยเสียงและภาพ บันทึกด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นการเก็บเรื่องราวต่าง ๆ บันทึกไว้ 
เป็นหลักฐานด้วยวิธีต่าง ๆ 
 

ความหมายของคำ 
 คำท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารมีความหมายแบ่งได้เป็น ๓ ลักษณะ คือ 
 ๑. ความหมายโดยตรง เป็นความหมายท่ีใช้พูดจากันตรงตามความหมาย คำหนึ่ง ๆ นั้น 

อาจมีความหมายได้หลายความหมาย เช่น คำว่า กา อาจมีความหมายถึง ภาชนะใส่น้ำ หรืออาจ
หมายถึงนกชนิดหนึ่ง ตัวสีดำ รอ้ง กา กา เป็นความหมายโดยตรง 

 ๒. ความหมายแฝง คำอาจมีความหมายแฝงเพิ่มจากความหมายโดยตรง มักเป็น
ความหมายเกี่ยวกับความรู้สึก เช่น คำว่า ขี้เหนียว กับ ประหยัด หมายถึง ไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย 
เป็นความหมายตรง แต่ความรู้สึกต่างกัน ประหยดัเป็นส่ิงดี แต่ขี้เหนียวเป็นส่ิงไม่ดี 

 ๓. ความหมายในบริบท คำบางคำมีความหมายตรง เมื่อร่วมกับคำอื่นจะมีความหมาย
เพิ่มเติมกว้างขึ้น หรือแคบลงได้ เช่น คำว่า ดี เด็กด ีหมายถึง ว่านอนสอนง่าย เสียงดี หมายถึง 
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ไพเราะ ดินสอดี หมายถึง เขียนได้ดี สุขภาพดี หมายถึง ไม่มีโรค ความหมายบริบทเป็นความหมาย 
เช่นเดียวกับความหมายแฝง 
 

คุณค่าของงานประพันธ์ 
 เมื่อผู้อ่านอ่านวรรณคดีหรือวรรณกรรมแล้วจะต้องประเมินงานประพนัธ์ ให้เห็นคุณค่า

ของงานประพันธ์ ทำให้ผู้อ่านอ่านอย่างสนุก และได้รับประโยชน์จาการอ่านงานประพันธ์ คุณค่า 
ของงานประพันธ์แบ่งได้เป็น ๒ ประการ คือ 

 ๑. คุณค่าด้านวรรณศิลป์ ถ้าอ่านบทร้อยกรองก็จะพิจารณากลวิธีการแต่ง การเลือกเฟ้น
ถ้อยคำมาใช้ได้ไพเราะ มีความคิดสร้างสรรค์ และให้ความสะเทือนอารมณ์ ถ้าเป็นบทร้อยแก้ว
ประเภทสารคดี รูปแบบการเขียนจะเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง วิธีการนำเสนอน่าสนใจ เนื้อหามีความ
ถูกต้อง ใช้ภาษาสละสลวยชัดเจน การนำเสนอมีความคิดสร้างสรรค์ ถ้าเป็นร้อยแก้วประเภทบันเทิง
คดีองค์ประกอบของเรื่องไม่ว่าเรื่องส้ัน นวนิยาย นิทาน จะมีแก่นเรื่อง โครงเรื่อง ตัวละครมี
ความสัมพันธ์กัน กลวิธีการแต่งแปลกใหม่ น่าสนใจ ปมขัดแย้งในการแต่งสร้างความสะเทือนอารมณ์ 
การใช้ถอ้ยคำสร้างภาพได้ชัดเจน คำพูดในเรื่องเหมาะสมกับบุคลิกของตัวละครมีความคิดสร้างสรรค์
เกี่ยวกับชีวิตและสังคม 

 ๒. คุณค่าด้านสังคม เป็นคุณค่าทางด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ  
ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ และคุณค่าทางจริยธรรม คุณค่าด้านสังคม เป็นคุณค่าท่ีผู้อ่านจะเข้าใจ
ชีวิตท้ังในโลกทัศน์และชีวทัศน์ เข้าใจการดำเนินชีวิตและเข้าใจเพื่อนมนุษย์ดีขึ้น เนื้อหาย่อมเกี่ยวข้อง
กับการช่วยจรรโลงใจแก่ผู้อ่าน ช่วยพัฒนาสังคม ช่วยอนุรักษ์ส่ิงมีคุณค่าของชาติบ้านเมืองและ
สนับสนุนค่านิยมอันดีงาม 

 
โครงงาน 

 โครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้วิธีหนึ่งท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนด้วยการค้นคว้า ลงมือ
ปฏิบัติจริงในลักษณะของการสำรวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น ผู้เรียนจะรวบรวมข้อมูล  
นำมาวิเคราะห์  ทดสอบเพื่อแก้ปัญหาข้องใจ ผู้เรียนจะนำความรู้จากช้ันเรียนมาบูรณาการในการ
แก้ปัญหา ค้นหาคำตอบ เป็นกระบวนการค้นพบนำไปสู่การเรียนรู้ ผู้เรียนจะเกิดทักษะการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น ทักษะการจัดการ ผู้สอนจะเข้าใจผู้เรียน เห็นรูปแบบการเรียนรู้ การคิด วิธีการทำงาน
ของผู้เรียน จากการสังเกตการณ์ทำงานของผู้เรียน  การเรียนแบบโครงงานเป็นการเรียนแบบศึกษา
ค้นคว้าวิธีการหนึ่ง แต่เป็นการศึกษาค้นคว้าท่ีใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหา 
เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนมีเหตุผล สรุปเรื่องราวอย่างมีกฎเกณฑ์ ทำงานอย่างมีระบบ การเรียน
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แบบโครงงานไม่ใช่การศึกษาค้นคว้าจัดทำรายงานเพียงอย่างเดียว ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลและมีการ
สรุปผล 

 
ทักษะการสื่อสาร 

 ทักษะการส่ือสาร ได้แก่ ทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ของการส่งสารและการรับสาร การส่งสาร ได้แก่ การส่งความรู้ ความเช่ือ ความคิด ความรู้สึกด้วย 
การพูดและการเขียน ส่วนการรับสาร ได้แก่ การรับความรู้ ความเช่ือ ความคิด ด้วยการอ่านและ 
การฟังการฝึกทักษะการส่ือสารจึงเป็นการฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน 
ให้สามารถรับสารและส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ธรรมชาติของภาษา 
 ธรรมชาติของภาษาเป็นคุณสมบัติของภาษาท่ีสำคัญ มีคุณสมบัติพอสรุปได้ คือ  
 ประการทีห่นึ่ง ทุกภาษาจะประกอบด้วยเสียงและความหมาย โดยมีระเบียบแบบแผน

หรือกฎเกณฑ์ในการใช้อย่างเป็นระบบ  
 ประการทีส่อง ภาษามีพลังในการงอกงามมิรู้ส้ินสุด หมายถึง มนุษย์สามารถใช้ภาษา 

ส่ือความหมายได้โดยไม่ส้ินสุด  
 ประการที่สาม ภาษาเป็นเรื่องของการใช้สัญลักษณ์ร่วมกันหรือสมมติร่วมกัน และมีการ

รับรู้สัญลักษณ์หรือสมมติร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกัน  
 ประการที่สี่  ภาษาสามารถใช้ภาษาพูดในการติดต่อส่ือสาร ไม่จำกัดเพศของผู้ส่งสาร  

ไม่ว่าหญิง ชาย เด็ก ผู้ใหญ่  สามารถผลัดกันในการส่งสารและรับสารได้  
 ประการที่ห้า ภาษาพูดย่อมใช้ได้ท้ังในปัจจุบัน อดีตและอนาคต ไม่จำกัดเวลาและสถานท่ี      
 ประการที่หก ภาษาเป็นเครื่องมือการถ่ายทอดวัฒนธรรม และวิชาความรู้นานาประการ  

ทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ 
 

แนวคิดในวรรณกรรม 
 แนวคิดในวรรณกรรมหรือแนวเรื่องในวรรณกรรมเป็นความคิดสำคัญในการผูกเรื่องให้

ดำเนินเรื่องไปตามแนวคิด หรือเป็นความคิดท่ีสอดแทรกในเรื่องใหญ่ แนวคิดย่อมเกี่ยวข้องกับมนุษย์
และสังคม เป็นสารท่ีผู้เขียนส่งให้ผู้อ่าน เช่น ความดีย่อมชนะความช่ัว ทำดีได้ดีทำช่ัวได้ช่ัว ความ
ยุติธรรมทำให้โลกสันติสุข คนเราพ้นความตายไปไม่ได้ เป็นต้น ฉะนั้นแนวคิดเป็นสารท่ีผู้เขียนต้องการ
ส่งให้ผู้อื่นทราบ เช่น ความดี ความยุติธรรม ความรัก เป็นต้น 
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บริบท 
 บริบทเป็นคำท่ีแวดล้อมข้อความท่ีอ่าน ผู้อ่านจะใช้ความรู้สึกและประสบการณ์มากำหนด

ความหมายหรือความเข้าใจ โดยนำคำแวดล้อมมาช่วยประกอบความรู้และประสบการณ์ เพื่อทำความ
เข้าใจหรือความหมายของคำ 

 

พลังของภาษา 
 ภาษาเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์จึงสามารถเรียนรู้ภาษาเพื่อ 

การดำรงชีวิตเป็นเครื่องมือของการส่ือสารและสามารถพัฒนาภาษาของตนได้ ภาษาช่วยให้คนรู้จักคิด
และแสดงออกของความคิดด้วยการพูด การเขียน และการกระทำซึ่งเป็นผลจากการคิด ถ้าไม่มีภาษา
คนจะคิดไม่ได้ ถ้าคนมีภาษาน้อย มีคำศัพท์น้อย ความคิดของคนก็จะแคบไม่กว้างไกล คนท่ีใช้ภาษา
ได้ดีจะมีความคิดดีด้วย คนจะใช้ความคิดและแสดงออกทางความคิดเป็นภาษา ซึ่งส่งผลไปสู่   
การกระทำ ผลของการกระทำส่งผลไปสู่ความคิด ซึ่งเป็นพลังของภาษา ภาษาจึงมีบทบาทสำคัญ 
ต่อมนุษย์ ช่วยให้มนุษย์พัฒนาความคิด ช่วยดำรงสังคมให้มนุษย์อยูร่่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข 
มีไมตรีต่อกัน ช่วยเหลือกันด้วยการใช้ภาษาติดต่อส่ือสารกัน ช่วยให้คนปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของ
สังคม ภาษาช่วยให้มนุษย์เกิดการพัฒนา ใช้ภาษาในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น การอภิปรายโต้แย้ง
เพื่อนำไปสู่ผลสรุป มนุษย์ใช้ภาษาในการเรียนรู้ จดบนัทึกความรู้ แสวงหาความรู้ และช่วยจรรโลงใจ
ด้วยการอ่านบทกลอน ร้องเพลง ภาษายังมีพลังในตัวของมันเอง เพราะภาพย่อมประกอบด้วยเสียง
และความหมาย การใช้ภาษาใช้ถ้อยคำทำให้เกิดความรู้สึกต่อผู้รับสาร ให้เกิดความจงเกลียดจงชัง 
หรือเกิดความช่ืนชอบ ความรักย่อมเกิดจากภาษาท้ังส้ิน ท่ีนำไปสู่ผลสรุปท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

ภาษาถ่ิน 
 ภาษาถิ่นเป็นภาษาพื้นเมืองหรือภาษาท่ีใช้ในท้องถิ่น ซึ่งเป็นภาษาด้ังเดิมของชาวพื้นบ้าน

ท่ีใช้พูดจากันในหมู่เหล่าของตน บางครั้งจะใช้คำท่ีมีความหมายต่างกันไปเฉพาะถิ่น บางครั้งคำท่ีใช้
พูดจากันเป็นคำเดียว ความหมายต่างกันแล้วยังใช้สำเนียงท่ีต่างกัน จึงมีคำกล่าวที่ว่า “สำเนียงบอก
ภาษา” สำเนียงจะบอกว่าเป็นภาษาอะไร และผู้พูดเป็นคนถิ่นใด อย่างไรก็ตามภาษาถิ่นในประเทศ
ไทยไม่ว่าจะเป็นภาษาถิ่นเหนือ ถิ่นอีสาน ถิ่นใต้ สามารถส่ือสารเข้าใจกันได้ เพียงแต่สำเนียงแตกต่าง
กันไปเท่านั้น 
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ภาษาไทยมาตรฐาน 
 ภาษาไทยมาตรฐานหรือบางทีเรียกว่า ภาษาไทยกลางหรือภาษาราชการ เป็นภาษาท่ีใช้

ส่ือสารกันท่ัวประเทศและเป็นภาษาท่ีใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้คนไทยสามารถใช้ภาษาราชการ    
ในการติดต่อส่ือสารสร้างความเป็นชาติไทย ภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษาท่ีใช้กันในเมืองหลวง  
ท่ีใช้ติดต่อกันท้ังประเทศ มีคำและสำเนียงภาษาท่ีเป็นมาตรฐาน ต้องพูดให้ชัดถ้อยชัดคำได้ตาม
มาตรฐานของภาษาไทย ภาษากลางหรือภาษาไทยมาตรฐานมีความสำคัญในการสร้างความเป็น
ปึกแผ่นวรรณคดีมีการถ่ายทอดกันมาเป็นวรรณคดีประจำชาติจะใช้ภาษาท่ีเป็นภาษาไทยมาตรฐาน 
ในการสร้างสรรค์งานประพันธ์ ทำให้วรรณคดีเป็นเครื่องมือในการศึกษาภาษาไทยมาตรฐานได้ 
 

ภาษาพูดกับภาษาเขียน 
 ภาษาพูดเป็นภาษาท่ีใช้พูดจากัน ไม่เป็นแบบแผนภาษา ไม่พิถีพิถันในการใช้แต่ใช้ส่ือสาร

กันได้ดี สร้างความรู้สึกท่ีเป็นกันเอง ใช้ในหมู่เพื่อนฝูง ในครอบครัว และติดต่อส่ือสารกันอย่างไม่เป็น
ทางการ การใช้ภาษาพูดจะใช้ภาษาท่ีเป็นกันเองและสุภาพ ขณะเดียวกันก็คำนึงว่าพูดกับบุคคลท่ีมี
ฐานะต่างกัน การใช้ถ้อยคำก็ต่างกันไปด้วย ไม่คำนึงถึงหลักภาษาหรือระเบียบแบบแผนการใช้ภาษา
มากนัก  ส่วนภาษาเขียนเป็นภาษาท่ีใช้เคร่งครัดต่อการใช้ถ้อยคำ และคำนึงถึงหลักภาษา เพื่อใช้ใน
การส่ือสารให้ถูกต้องและใช้ในการเขียนมากกว่าพูด ต้องใช้ถ้อยคำท่ีสุภาพ เขียนให้เป็นประโยค 
เลือกใช้ถ้อยคำท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ในการส่ือสาร เป็นภาษาท่ีใช้ในพิธีการต่าง ๆ เช่น การกล่าว
รายงานกล่าวปราศรัย กล่าวสดุดี การประชุมอภิปราย การปาฐกถา จะระมัดระวังการใช้คำท่ีไม่
จำเป็นหรือคำฟุ่มเฟือย หรือการเล่นคำจนกลายเป็นการพูดหรือเขียนเล่นๆ 
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) บางครั้งเรียกว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นกระบวน

ทัศน์(Paradigm) ของคนในท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ เพื่อความ 
อยู่รอดแต่คนในท้องถิ่นจะสร้างความรู้จากประสบการณ์และจากการปฏิบัติ เป็นความรู้ ความคิด  
ท่ีนำมาใช้ในท้องถิ่นของตนเพื่อการดำรงชีวิตท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติ ผู้รู้จึงกลายเป็น
ปราชญ์ชาวบ้านท่ีมีความรู้เกี่ยวกับภาษา ยารักษาโรคและการดำเนินชีวิตในหมู่บ้านอย่างสงบสุข 
 

ภูมิปัญญาทางภาษา 
 ภูมิปัญญาทางภาษาเป็นความรู้ทางภาษา วรรณกรรมท้องถิ่น บทเพลง สุภาษิต คำพังเพย 

ในแต่ละท้องถิ่น ท่ีได้ใช้ภาษาในการสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมทางสังคม 
ท่ีต่างกัน โดยนำภูมิปัญญาทางภาษาในการส่ังสอนอบรมพิธีการต่าง ๆ การบันเทิงหรือการละเล่น 
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มีการแต่งเป็นคำประพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ท้ังนิทาน นิทานปรัมปรา ตำนาน บทเพลง บทร้องเล่น 
บทเห่กล่อม บทสวดต่าง ๆ บททำขวัญ เพื่อประโยชน์ทางสังคมและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
ประจำถิ่น 
 

ระดับภาษา 
 ภาษาเป็นวัฒนธรรมท่ีคนในสังคมจะต้องใช้ภาษาให้ถูกต้องกับสถานการณ์และโอกาสท่ีใช้

ภาษา บุคคลและประชุมชน การใช้ภาษาจึงแบ่งออกเป็นระดับของการใช้ภาษาได้หลายรูปแบบตำรา
แต่ละเล่มจะแบ่งระดับภาษาแตกต่างกันตามลักษณะของสัมพันธภาพของบุคคลและสถานการณ์  
การแบ่งระดับภาษาประมวลได้ดังนี ้
 ๑. การแบ่งระดับภาษาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

  ๑.๑ ภาษาท่ีไม่เป็นทางการหรือภาษาท่ีเป็นแบบแผน เช่น การใช้ภาษาในการประชุม 
ในการกล่าวสุนทรพจน์ เป็นต้น 

  ๑.๒ ภาษาท่ีไม่เป็นทางการหรือภาษาท่ีไม่เป็นแบบแผน เช่น การใช้ภาษาในการ
สนทนาการใช้ภาษาในการเขียนจดหมายถึงผู้คุ้นเคย การใช้ภาษาในการเล่าเรื่องหรือประสบการณ์ 
เป็นต้น 
 ๒. การแบ่งระดับภาษาที่เป็นพิธีการกับระดับภาษาที่ไม่เป็นพธิีการ การแบ่งภาษา 
แบบนี้เป็นการแบ่งภาษาตามความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นระดับ ดังนี้ 

  ๒.๑ ภาษาระดับพิธีการ เป็นภาษาแบบแผน 
  ๒.๒ ภาษาระดับกึ่งพิธีการ เป็นภาษากึ่งแบบแผน 
  ๒.๓ ภาษาระดับท่ีไม่เป็นพิธีการ เป็นภาษาไม่เป็นแบบแผน 

 ๓. การแบ่งระดับภาษาตามสภาพแวดล้อม โดยแบ่งระดับภาษาในระดับย่อยเป็น ๕ 
ระดับ คือ 

  ๓.๑ ภาษาระดับพิธีการ เช่น การกล่าวปราศรัย การกล่าวเปิดงาน 
  ๓.๒ ภาษาระดับทางการ เช่น การรายงาน การอภิปราย 
  ๓.๓ ภาษาระดับกึ่งทางการ เช่น การประชุมอภิปราย การปาฐกถา 
  ๓.๔ ภาษาระดับการสนทนา เช่น การสนทนากับบุคคลอย่างเป็นทางการ 
  ๓.๕ ภาษาระดับกันเอง เช่น การสนทนาพูดคุยในหมู่เพื่อนฝูงในครอบครัว 

วิจารณญาณ 
 วิจารณญาณ หมายถึง การใช้ความรู้ ความคิด ทำความเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมี

เหตุผลการมีวิจารณญาณต้องอาศัยประสบการณ์ในการพิจารณาตัดสินสารด้วยความรอบคอบ  
และอย่างชาญฉลาด เป็นเหตุเป็นผล 
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--------------. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วิวิธภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มสาระ 
 การเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช  
 ๒๕๕๑. พิมพ์ครั้งท่ี ๓ กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว, ๒๕๕๓. 
--------------. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่ม 
 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  
 ๒๕๕๑. พิมพ์ครั้งท่ี ๓ กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว, ๒๕๕๓. 
--------------. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ กลุ่ม 
 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  
 ๒๕๕๑. พิมพ์ครั้งท่ี ๒ กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว, ๒๕๕๓. 



๑๑๔ 

 

--------------. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่ม 
 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  
 ๒๕๕๑. พิมพ์ครั้งท่ี ๔ กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว, ๒๕๕๓. 
--------------. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณกรรมปฏิสัมพันธ์ 
 ช่วงชั้นที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลักสูตร 
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๔๔. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา  
 ลาดพร้าว, ๒๕๔๘. 
--------------. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณกรรมปฏิสัมพันธ์ 
 ช่วงชั้นที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลักสูตร 
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๔๔. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา  
 ลาดพร้าว, ๒๕๔๘. 
––––––. เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ แนวทางการวัดและ 
 ประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔. 
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๕. 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ.  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้  
 แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 พุทธศักราช ๒๕๕๑. กรุงเทพมหานคร : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, ๒๕๕๒. 
––––––. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. กรุงเทพมหานคร :  
 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๒. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้หลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  

พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ๑ - ๖   

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) 
ห้องที่ ๑ - ๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๗ 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๑ วิทย์-คณิต-อังกฤษ 

 

 
 
 
 

ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 
ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ 200  ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒ 200 

ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ 160  ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒ 160 
ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ 120  ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ 120 

ส๑๑๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๑ 40  ส๑๒๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๒ 40 
ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ 40  ส๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒ 40 

พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๑ 40  พ๑๒๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๒ 40 
ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ 40  ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒ 40 

ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ 40  ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒ 40 
อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ 200  อ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒ 200 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 
ว๑๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑ 40  ว๑๒๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๒ 40 

ส๑๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ 40  ส๑๒๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ 40 
ค๑๑๒๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 40  ค๑๒๒๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 40 

ว๑๑๒๐๑ สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 40  ว๑๒๒๐๑ สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 40 
อ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 
กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



๑๑๘ 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๑ วิทย์-คณิต-อังกฤษ 

 

 
 
 
 

ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ 200  ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ 200 
ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ 160  ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ 160 

ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ 120  ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ 120 
ส๑๓๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๓ 40  ส๑๔๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๔ 40 

ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ 40  ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ 40 
พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๓ 40  พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๔ 40 

ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓ 40  ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔ 40 
ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ 40  ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔ 40 

อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ 200  อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ 200 
รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๓ 40  ว๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร ์๔ 40 
ส๑๓๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ 40  ส๑๔๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ 40 

ค๑๓๒๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 40  ค๑๔๒๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 40 
ว๑๓๒๐๑ สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 40  ว๑๔๒๐๑ สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 40 

อ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 
ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



๑๑๙ 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๑ วิทย์-คณิต-อังกฤษ 

 

 
 
 
 

ป.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 
ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕ 160  ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖ 160 

ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ 160  ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖ 160 
ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ 120  ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖ 120 

ส๑๕๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๕ 80  ส๑๖๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๖ 80 
ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ 40  ส๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๖ 40 

พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๕ 80  พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๖ 80 
ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖ 80 

ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖ 80 
อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖ 80 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 
ว๑๕๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๕ 40  ว๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอร ์๖ 40 

ส๑๕๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ 40  ส๑๖๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ 40 
ค๑๕๒๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 40  ค๑๖๒๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 40 

ว๑๕๒๐๑ สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 40  ว๑๖๒๐๑ สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 40 
อ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 
กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



๑๒๐ 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๒ ด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน , ภาษาญี่ปุ่น) 

 
 
 
 
 

ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ 200  ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒ 200 
ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ 160  ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒ 160 

ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ 120  ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ 120 
ส๑๑๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๑ 40  ส๑๒๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๒ 40 

ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ 40  ส๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒ 40 
พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๑ 40  พ๑๒๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๒ 40 

ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ 40  ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒ 40 
ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ 40  ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒ 40 

อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ 200  อ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒ 200 
รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑ 40  ว๑๒๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๒ 40 
ส๑๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ 40  ส๑๒๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ 40 

อ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 
จ๑๑๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40  จ๑๒๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40 

ญ๑๑๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40  ญ๑๒๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 
ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



๑๒๑ 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๒ ด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน , ภาษาญี่ปุ่น) 

 
ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 
รายวิชาพืน้ฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ 200  ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ 200 
ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ 160  ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ 160 

ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ 120  ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ 120 
ส๑๓๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๓ 40  ส๑๔๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๔ 40 

ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ 40  ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ 40 
พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๓ 40  พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๔ 40 

ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓ 40  ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔ 40 
ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ 40  ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔ 40 

อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ 200  อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ 200 
รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๓ 40  ว๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๔ 40 
ส๑๓๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ 40  ส๑๔๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ 40 

อ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 
จ๑๓๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40  จ๑๔๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40 

ญ๑๓๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40  ญ๑๔๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 
ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
 
 
 
 



๑๒๒ 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๒ ด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน , ภาษาญี่ปุ่น) 

 
ป.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 
ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕ 160  ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖ 160 

ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ 160  ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖ 160 
ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ 120  ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖ 120 

ส๑๕๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๕ 80  ส๑๖๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๖ 80 
ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ 40  ส๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๖ 40 

พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๕ 80  พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๖ 80 
ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖ 80 

ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖ 80 
อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖ 80 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 
ว๑๕๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๕ 40  ว๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๖ 40 

ส๑๕๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ 40  ส๑๖๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ 40 
อ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 

จ๑๕๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40  จ๑๖๒๐๑ ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 40 
ญ๑๕๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40  ญ๑๖๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 
กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 

 
 
 
 
 



๑๒๓ 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 

 
 
 
 

ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 
ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ 200  ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒ 200 

ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ 160  ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒ 160 
ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ 120  ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ 120 

ส๑๑๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๑ 40  ส๑๒๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๒ 40 
ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ 40  ส๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒ 40 

พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๑ 40  พ๑๒๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๒ 40 
ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ 40  ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒ 40 

ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ 40  ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒ 40 
อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ 200  อ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒ 200 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑ 40  ว๑๒๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๒ 40 

ส๑๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ 40  ส๑๒๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ 40 

ศ๑๑๒๐๑ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40  ศ๑๒๒๐๑ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40 

พ๑๑๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40  พ๑๒๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40 

อ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40  อ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 
กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



๑๒๔ 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 

 
ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 
รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ 200  ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ 200 
ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ 160  ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ 160 

ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ 120  ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ 120 
ส๑๓๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๓ 40  ส๑๔๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๔ 40 

ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ 40  ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ 40 
พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๓ 40  พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๔ 40 

ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓ 40  ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔ 40 
ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ 40  ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔ 40 

อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ 200  อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ 200 
รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๓ 40  ว๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๔ 40 

ส๑๓๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ 40  ส๑๔๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ 40 

ศ๑๓๒๐๑ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40  ศ๑๔๒๐๒ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40 

พ๑๓๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40  พ๑๔๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40 

อ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40  อ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 
ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
 
 
 
 



๑๒๕ 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 

 
 
 
 
 

ป.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพ้ืนฐาน 880 

ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕ 160  ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖ 160 
ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ 160  ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖ 160 

ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ 120  ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖ 120 
ส๑๕๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๕ 80  ส๑๖๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๖ 80 

ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ 40  ส๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๖ 40 
พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๕ 80  พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๖ 80 

ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖ 80 
ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖ 80 

อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖ 80 
รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 
ว๑๕๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๕ 40  ว๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๖ 40 
ส๑๕๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ 40  ส๑๖๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ 40 
ศ๑๕๒๐๑ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40  ศ๑๖๒๐๑ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40 
พ๑๕๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40  พ๑๖๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40 
อ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40  อ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 
ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



๑๒๖ 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๔ สังคมศึกษา-การงานอาชีพ 

 
ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 
รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ 200  ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒ 200 
ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ 160  ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒ 160 

ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ 120  ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ 120 
ส๑๑๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๑ 40  ส๑๒๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๒ 40 

ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ 40  ส๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒ 40 
พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๑ 40  พ๑๒๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๒ 40 

ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ 40  ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒ 40 
ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ 40  ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒ 40 

อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ 200  อ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒ 200 
รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 
ว๑๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑ 40  ว๑๒๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๒ 40 
ส๑๑๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง ๑ 40  ส๑๒๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง ๒ 40 
ส๑๑๒๐๑ วิถีไทย 40  ส๑๒๒๐๑ วิถีไทย 40 
ง๑๑๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40  ง๑๒๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40 
อ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 
ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
 
 
 
 



๑๒๗ 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู ้

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๔ สังคมศึกษา-การงานอาชีพ 

 
 
 
 
 

ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ 200  ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ 200 
ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ 160  ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ 160 

ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ 120  ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ 120 
ส๑๓๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๓ 40  ส๑๔๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๔ 40 

ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ 40  ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ 40 
พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๓ 40  พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๔ 40 

ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓ 40  ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔ 40 
ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ 40  ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔ 40 

อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ 200  อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ 200 
รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 
ว๑๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๓ 40  ว๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๔ 40 
ส๑๓๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง ๓ 40  ส๑๔๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง ๔ 40 
ส๑๓๒๐๑ วิถีไทย 40  ส๑๔๒๐๑ วิถีไทย 40 
ง๑๓๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40  ง๑๔๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40 
อ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 
ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



๑๒๘ 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๔ สังคมศึกษา-การงานอาชีพ 

 
ป.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 
ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕ 160  ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖ 160 

ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ 160  ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖ 160 
ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ 120  ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖ 120 

ส๑๕๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๕ 80  ส๑๖๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๖ 80 
ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ 40  ส๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๖ 40 

พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๕ 80  พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๖ 80 
ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖ 80 

ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖ 80 
อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖ 80 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 
ว๑๕๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๕ 40  ว๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๖ 40 
ส๑๕๒๓๕ หน้าท่ีพลเมือง ๕ 40  ส๑๖๒๓๖ หน้าท่ีพลเมือง ๖ 40 
ส๑๕๒๐๑ วิถีไทย 40  ส๑๖๒๐๑ วิถีไทย 40 
ง๑๕๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40  ง๑๖๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40 
อ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 
กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 

 
 
 
 
 



๑๒๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้หลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  

พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ๑ - ๓   

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) 
ห้องที่ ๑ - ๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๐ 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องเรียนท่ี ๑ วิทย์-คณิต-อังกฤษ  

 
ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท21101 ภาษาไทย ๑ 60  ท21102 ภาษาไทย 2 60 

ค21101 คณิตศาสตร์ ๑ 60  ค21102 คณิตศาสตร์ 2 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ ๑ 80  ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 80 

ส21101 สังคมศึกษา 1 20  ส21103 สังคมศึกษา 2 20 

ส21102 ประวัติศาสตร์ ๑ 20  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 20 

พ21101 สุขศึกษา ๑ 20  พ21103 สุขศึกษา 2 20 

พ21101 พลศึกษา ๑ 20  พ21104 พลศึกษา 2 20 

ศ21101 ทัศนศิลป-์ดนตรี 1 40  ศ21102 ทัศนศิลป-์ดนตรี 2 40 

ง21101 การงานอาชีพ ๑ 40  ง21102 การงานอาชีพ 2 40 

อ21101 ภาษาอังกฤษ ๑ 60  อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 2 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว21201 คอมพิวเตอร์ ๑ 20  ว21202 คอมพิวเตอร์ 2 20 

ส21231 หน้าที่พลเมือง ๑ 20  ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 20 

ค21201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20  ค21202 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20 

ว21201 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20  ว21202 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20 

อ2๑๒๐1 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  อ21202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 



๑๓๑ 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องเรียนท่ี ๑ วิทย์-คณิต-อังกฤษ  

 
ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท22101 ภาษาไทย 3 60  ท22102 ภาษาไทย 4 60 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 60  ค22102 คณิตศาสตร์ 4 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 80  ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 80 

ส22101 สังคมศึกษา 3 20  ส22103 สังคมศึกษา 4 20 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 20  ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 20 

พ22101 สุขศึกษา 3 20  พ22103 สุขศึกษา 4 20 

พ22102 พลศึกษา 3 20  พ22104 พลศึกษา 4 20 

ศ22103 ทัศนศิลป-์ดนตรี 3 40  ศ22104 ทัศนศิลป-์ดนตรี 4 40 

ง22101 การงานอาชีพ 3 40  ง22102 การงานอาชีพ 4 40 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 60  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว22201 คอมพิวเตอร์ 3 20  ว22202 คอมพิวเตอร์ 4 20 

ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 20  ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 20 

ค22201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20  ค22202 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20 

ว22201 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20  ว22202 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20 

อ22201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  อ22202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 



๑๓๒ 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องเรียนท่ี ๑ วิทย์-คณิต-อังกฤษ  

 
 

ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท23101 ภาษาไทย 5 60  ท23102 ภาษาไทย 6 60 

ท23101 คณิตศาสตร์ 5 60  ค23102 คณิตศาสตร์ 6 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 80  ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 80 

ส23101 สังคมศึกษา 5 20  ส23104 สังคมศึกษา 6 20 

ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 20  ส23105 ประวัติศาสตร์ 6 20 

พ23101 สุขศึกษา 5 20  พ23103 สุขศึกษา 6 20 

พ23102 พลศึกษา 5 20  พ23104 พลศึกษา 6 20 

ศ23105 ทัศนศิลป-์ดนตรี 5 40  ศ23106 ทัศนศิลป-์ดนตรี 6 40 

ง23101 การงานอาชีพ 5 40  ง23102 การงานอาชีพ 6 40 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 60  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว23201 คอมพิวเตอร์ 5 20  ว23202 คอมพิวเตอร์ 6 20 

ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 20  ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 20 

ค23201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20  ค23202 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20 

ว23201 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20  ว23202 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20 

อ23201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  อ23202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 



๑๓๓ 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๒ ด้านภาษา-อังกฤษ 

 
ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท21101 ภาษาไทย ๑ 60  ท21102 ภาษาไทย 2 60 

ค21101 คณิตศาสตร์ ๑ 60  ค21102 คณิตศาสตร์ 2 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ ๑ 80  ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 80 

ส21101 สังคมศึกษา 1 20  ส21103 สังคมศึกษา 2 20 

ส21102 ประวัติศาสตร์ ๑ 20  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 20 

พ21101 สุขศึกษา ๑ 20  พ21103 สุขศึกษา 2 20 

พ21101 พลศึกษา ๑ 20  พ21104 พลศึกษา 2 20 

ศ21101 ทัศนศิลป-์ดนตรี 1 40  ศ21102 ทัศนศิลป-์ดนตรี 2 40 

ง21101 การงานอาชีพ ๑ 40  ง21102 การงานอาชีพ 2 40 

อ21101 ภาษาอังกฤษ ๑ 60  อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 2 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว21201 คอมพิวเตอร์ ๑ 20  ว21202 คอมพิวเตอร์ 2 20 

ส21231 หน้าที่พลเมือง ๑ 20  ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 20 

อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ21202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

จ21201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20  จ21201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20 

ญ21201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20  ญ21201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 



๑๓๔ 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู ้

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๒ ด้านภาษา-อังกฤษ 

 
 

ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท22101 ภาษาไทย 3 60  ท22102 ภาษาไทย 4 60 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 60  ค22102 คณิตศาสตร์ 4 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 80  ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 80 

ส22101 สังคมศึกษา 3 20  ส22103 สังคมศึกษา 4 20 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 20  ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 20 

พ22101 สุขศึกษา 3 20  พ22103 สุขศึกษา 4 20 

พ22102 พลศึกษา 3 20  พ22104 พลศึกษา 4 20 

ศ22103 ทัศนศิลป-์ดนตรี 3 40  ศ22104 ทัศนศิลป-์ดนตรี 4 40 

ง22101 การงานอาชีพ 3 40  ง22102 การงานอาชีพ 4 40 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 60  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว22201 คอมพิวเตอร์ 3 20  ว22202 คอมพิวเตอร์ 4 20 

ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 20  ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 20 

อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ22201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

จ21201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20  จ22201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20 

ญ21201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20  ญ22201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 



๑๓๕ 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๒ ด้านภาษา-อังกฤษ 

 
ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท23101 ภาษาไทย 5 60  ท23102 ภาษาไทย 6 60 

ท23101 คณิตศาสตร์ 5 60  ค23102 คณิตศาสตร์ 6 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 80  ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 80 

ส23101 สังคมศึกษา 5 20  ส23104 สังคมศึกษา 6 20 

ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 20  ส23105 ประวัติศาสตร์ 6 20 

พ23101 สุขศึกษา 5 20  พ23103 สุขศึกษา 6 20 

พ23102 พลศึกษา 5 20  พ23104 พลศึกษา 6 20 

ศ23105 ทัศนศิลป-์ดนตรี 5 40  ศ23106 ทัศนศิลป-์ดนตรี 6 40 

ง23101 การงานอาชีพ 5 40  ง23102 การงานอาชีพ 6 40 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 60  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว23201 คอมพิวเตอร์ 5 20  ว23202 คอมพิวเตอร์ 6 20 

ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 20  ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 20 

อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ23201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

จ21201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20  จ23201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20 

ญ21201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20  ญ23201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 



๑๓๖ 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 

 
ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท21101 ภาษาไทย ๑ 60  ท21102 ภาษาไทย 2 60 

ค21101 คณิตศาสตร์ ๑ 60  ค21102 คณิตศาสตร์ 2 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ ๑ 80  ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 80 

ส21101 สังคมศึกษา 1 20  ส21103 สังคมศึกษา 2 20 

ส21102 ประวัติศาสตร์ ๑ 20  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 20 

พ21101 สุขศึกษา ๑ 20  พ21103 สุขศึกษา 2 20 

พ21101 พลศึกษา ๑ 20  พ21104 พลศึกษา 2 20 

ศ21101 ทัศนศิลป-์ดนตรี 1 40  ศ21102 ทัศนศิลป-์ดนตรี 2 40 

ง21101 การงานอาชีพ ๑ 40  ง21102 การงานอาชีพ 2 40 

อ21101 ภาษาอังกฤษ ๑ 60  อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 2 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว21201 คอมพิวเตอร์ ๑ 20  ว21202 คอมพิวเตอร์ 2 20 

ส21231 หน้าที่พลเมือง ๑ 20  ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 20 

ศ21201 ศิลปะสร้างสรรค ์ 20  ศ21202 ศิลปะสร้างสรรค ์ 20 

พ21201 กีฬาเพื่อสขุภาพ 20  พ21202 กีฬาเพื่อสขุภาพ 20 

อ2๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ21202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 



๑๓๗ 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 

 
ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท22101 ภาษาไทย 3 60  ท22102 ภาษาไทย 4 60 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 60  ค22102 คณิตศาสตร์ 4 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 80  ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 80 

ส22101 สังคมศึกษา 3 20  ส22103 สังคมศึกษา 4 20 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 20  ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 20 

พ22101 สุขศึกษา 3 20  พ22103 สุขศึกษา 4 20 

พ22102 พลศึกษา 3 20  พ22104 พลศึกษา 4 20 

ศ22103 ทัศนศิลป์-ดนตรี 3 40  ศ22104 ทัศนศิลป-์ดนตรี 4 40 

ง22101 การงานอาชีพ 3 40  ง22102 การงานอาชีพ 4 40 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 60  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว22201 คอมพิวเตอร์ 3 20  ว22202 คอมพิวเตอร์ 4 20 

ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 20  ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 20 

ศ22201 ศิลปะสร้างสรรค ์ 20  ศ22202 ศิลปะสร้างสรรค ์ 20 

พ22201 กีฬาเพื่อสขุภาพ 20  พ22202 กีฬาเพื่อสขุภาพ 20 

อ22201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 



๑๓๘ 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู ้

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 

 
ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวชิา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท23101 ภาษาไทย 5 60  ท23102 ภาษาไทย 6 60 

ท23101 คณิตศาสตร์ 5 60  ค23102 คณิตศาสตร์ 6 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 80  ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 80 

ส23101 สังคมศึกษา 5 20  ส23104 สังคมศึกษา 6 20 

ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 20  ส23105 ประวัติศาสตร์ 6 20 

พ23101 สุขศึกษา 5 20  พ23103 สุขศึกษา 6 20 

พ23102 พลศึกษา 5 20  พ23104 พลศึกษา 6 20 

ศ23105 ทัศนศิลป-์ดนตรี 5 40  ศ23106 ทัศนศิลป-์ดนตรี 6 40 

ง23101 การงานอาชีพ 5 40  ง23102 การงานอาชพี 6 40 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 60  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว23201 คอมพิวเตอร์ 5 20  ว23202 คอมพิวเตอร์ 6 20 

ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 20  ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 20 

ศ23201 ศิลปะสร้างสรรค ์ 20  ศ23202 ศิลปะสร้างสรรค ์ 20 

พ23201 กีฬาเพื่อสขุภาพ 20  พ23202 กีฬาเพื่อสขุภาพ 20 

อ23201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ23202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 



๑๓๙ 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๔ ด้านสังคมศึกษา-การงานอาชีพ 

 
ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท21101 ภาษาไทย ๑ 60  ท21102 ภาษาไทย 2 60 

ค21101 คณิตศาสตร์ ๑ 60  ค21102 คณิตศาสตร์ 2 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ ๑ 80  ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 80 

ส21101 สังคมศึกษา 1 20  ส21103 สังคมศึกษา 2 20 

ส21102 ประวัติศาสตร์ ๑ 20  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 20 

พ21101 สุขศึกษา ๑ 20  พ21103 สุขศึกษา 2 20 

พ21101 พลศึกษา ๑ 20  พ21104 พลศึกษา 2 20 

ศ21101 ทัศนศิลป-์ดนตรี 1 40  ศ21102 ทัศนศิลป-์ดนตรี 2 40 

ง21101 การงานอาชีพ ๑ 40  ง21102 การงานอาชีพ 2 40 

อ21101 ภาษาอังกฤษ ๑ 60  อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 2 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ส21231 หน้าที่พลเมือง ๑ 20  ว21202 คอมพิวเตอร์ 2 20 

ส24201 วิถีไทย 20  ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 20 

ง24201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20  ส21201 วิถีไทย 20 

อ24201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  ง21201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20 

ง21201 คอมพิวเตอร์ ๑ 20  อ21201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 



๑๔๐ 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๔ ด้านสังคมศึกษา-การงานอาชีพ 

 
ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท22101 ภาษาไทย 3 60  ท22102 ภาษาไทย 4 60 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 60  ค22102 คณิตศาสตร์ 4 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 80  ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 80 

ส22101 สังคมศึกษา 3 20  ส22103 สังคมศึกษา 4 20 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 20  ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 20 

พ22101 สุขศึกษา 3 20  พ22103 สุขศึกษา 4 20 

พ22102 พลศึกษา 3 20  พ22104 พลศึกษา 4 20 

ศ22103 ทัศนศิลป-์ดนตรี 3 40  ศ22104 ทัศนศิลป-์ดนตรี 4 40 

ง22101 การงานอาชีพ 3 40  ง22102 การงานอาชีพ 4 40 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 60  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 20  ว22202 คอมพิวเตอร์ 4 20 

ส24201 วิถีไทย 20  ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 20 

ง24201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20  ส22201 วิถีไทย 20 

อ24201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  ง22201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20 

ง22201 คอมพิวเตอร์ 3 20  อ22201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 



๑๔๑ 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู ้

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๔ ด้านสังคมศึกษา-การงานอาชีพ 

 
ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชือ่วิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท23101 ภาษาไทย 5 60  ท23102 ภาษาไทย 6 60 

ท23101 คณิตศาสตร์ 5 60  ค23102 คณิตศาสตร์ 6 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 80  ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 80 

ส23101 สังคมศึกษา 5 20  ส23104 สังคมศึกษา 6 20 

ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 20  ส23105 ประวัติศาสตร์ 6 20 

พ23101 สุขศึกษา 5 20  พ23103 สุขศึกษา 6 20 

พ23102 พลศึกษา 5 20  พ23104 พลศึกษา 6 20 

ศ23105 ทัศนศิลป-์ดนตรี 5 40  ศ23106 ทัศนศิลป-์ดนตรี 6 40 

ง23101 การงานอาชีพ 5 40  ง23102 การงานอาชีพ 6 40 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 60  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 20  ว23202 คอมพิวเตอร์ 6 20 

ส24201 วิถีไทย 20  ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 20 

ง24201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20  ส23201 วิถีไทย 20 

อ24201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  ง23201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20 

ง23201 คอมพิวเตอร์ 5 20  อ23201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 
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คำสั่ง 
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
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คำสั่งโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
ที่    ๔๘   / 2564 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง บริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา   
ประจำปีการศึกษา  2564 

……………………………………………………………………………………………………………… 
  เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา   เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ฉบับเพ่ิมเติม  พ.ศ. 2545  และแนวทางของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 ( ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ )  จึงขอแต่งต้ังคณะครู
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ดังต่อไปน้ี 
1.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 

1. นายพลธาวิน  วัชรทรธำรงค ์     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
2. นางสาวสิริพร  สารวรรณ         รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
3. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ         ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4. นายณัฐนนท์  เฟ่ืองนคร         ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา   
4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  
หน้าที ่

1.  ให้คำปรึกษาแนะนำอำนวยความสะดวกในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ 

2.  ดูแลแก้ปัญหาอันอาจจะเกิดข้ึน 

2.  คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1.  นายณัฐนนท์  เฟ่ืองนคร    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 2.  นางเบญจมาศ  อุนทสูรย์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางสาวกันตา   ไกรภักดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสิริวรรณ  ขันติธรรมกุล  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

6.  นางสาวนิรวรรณ  พันหอม  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๗. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๘. นางสาววราภรณ์  ประกอบธรรม  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1.  นายณัฐพล   โทนะพันธ์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
2.  นางสมคะเน  กระจ่าง   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3.  นางจิระนันท์  ศักด์ิศรีวัฒนา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 4.  นางสาวพรพิไล   รุ่งรักษา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
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 5.  นางสาวประภัสสร   ศรีเจริญ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 6.  นายพัฒนพงษ์   จันทลา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 7.  นางสาวสุดา  ศรีประสาน   ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 8.  นายจีระศักด์ิ  ฉลวย   ครอัูตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

1.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

2.  นางปวีณา  ศรีพงษ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4.  นางสาวจินตนา  จ่ามีเคน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
5.  นายกรินทร์  วังทะพันธ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
6.  นายเอกลักษณ์  ดัชถุยาวัตร  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
7.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๘.  นายสวัสด์ิ   เพ่ิมจรัส   ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๙.  นายเจษฎา  อาทร   ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๐. นายกิตติศักด์ิ  สละสวัสด์ิ  ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
1.  นางสาวนิรชา  จุมพล   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
2.  นางนงลักษณ์  นพหิรัญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3. นางสาวอรอุมา   พิลาวุฒิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4.  นางสมพร  นิสัยสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
5.  นายณัฐวิ  เพ็ชราการ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
1.  นางสาววรรณวรา   ปราศจากศัตร ู  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
2.  นายทศพร  ช้างภู ่   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
3.  นายภานุวัฒน์  กร่อยกระโทก  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ลิ้ม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
2.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3.  นายธนานพ  พ่ึงพงษ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
1.  นางสาวนันทยา   หอมมณี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
2.  นางสาวสมรัก  บุญเรือน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3.  นายธนะชาติ  บาตรโพธ์ิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) 
1. นางสาวรัชดาวรรณ   ทองดา     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
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( ภาษาอังกฤษ ) 
2. นางสาวอภิญญา  โทธุโย   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3. นางสาวิตรี   ปลายชัยภูมิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4. นายปิติพงศ์  พาโสมนัสสกุล  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
5. นางสาวศิรประภา   ชุปวา   ครโูรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๖. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๗. นายจิรเมธ  โพธิรัตนวงศ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๘. นางสาวญาณิศา  ฐาปนกุลศักด์ิ  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาตะวันออก ) 
1. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาตะวันออก ) 
2. นางสาวสวรรยา  คุ้มพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔. นางสาวศศิธร  สุปิตา   ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิร ิ   ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา   หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. นางสาวพีรญา  เจริญสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3. นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
๔. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง   ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๖. นายธนานพ  พ่ึงพงษ์   ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

หลักสูตรปฐมวัย 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา    เงินสมบัติ  หัวหน้าระดับปฐมวัย 
 2.  นางปัญจรัตน์  โอวาท   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางนันทิยา  ไตรรัตน์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวสุพิชญา  กลั่นนุรักษ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางสาวสมฤทัย  ศิริบุญชู   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 6.  นางสาวรินรฎา  พงศ์ธนิต   ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มการศึกษาพิเศษ 
1. นางปวีณา  ศรีพงษ ์   หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ 
2. นางสาวพีรญา  เจริญสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

หน้าที ่
1.  วางแผนการดำเนินงานวิชาการ  กำหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษา  และแนว

การจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  ศลิปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาของท้องถ่ิน และวิทยาการสมัยใหม่ 
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2.  จัดทำคู่มือการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา  นิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ให้คำปรึกษา
เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกระบวนการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล  และการแนะแนวให้สอดคล้อง  
เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร  เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกระบวนการเรียนรู้  
การวัดและประเมินผล  การแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการดำเนินการของหลักสูตร 

4.  ผสานความร่วมมือจากบุคคล  หน่วยงาน  องค์กรต่าง ๆ  และชุมชน  เพ่ือให้การใช้หลักสูตรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีคุณภาพ 

5.  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  และการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และผู้เก่ียวข้อง  นำ
ข้อมูลป้อนกลับจากฝ่ายต่าง ๆ  มาพิจารณา  เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

6.  ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
7.  ติดตามผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล  ระดับชั้น  ระดับช่วงชั้น  และระดับกลุ่มวิชาในแต่ละ

ปีการศึกษา   เพ่ือปรับปรงุแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ  ของสถานศึกษา 
8.  ตรวจสอบ  ทบทวน  ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู  และการบริหารหลักสูตรระดับ

สถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาแล้วใช้ผลการประเมินเพ่ือวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหาร
หลักสูตรปีการศึกษาต่อไป 

9.  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนต่อคณะครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาบริหาร
หลักสูตร ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาสถานศึกษา  สาธารณชนและผู้เก่ียวข้อง 

หน้าที่ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
1.  จัดทำเอกสารการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระโดยมีสว่นประกอบต่างๆ  ตามคู่มือกำหนดหลักสูตร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2.  จัดทำหน่วยการเรียนรู้โดยให้มีการบูรณการในระดับชั้นเดียวกัน 
 3.  จัดทำคำอธิบายรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้  และแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.  รวบรวมเอกสารที่ทำเสร็จส่งฝ่ายวิชาการเพ่ือตรวจแก้ไขและจัดทำรูปเล่ม 
 5.  ติดตามการใช้หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  ที่รับผิดชอบ 
 

3. คณะกรรมการด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1.  นายณัฐนนท์  เฟ่ืองนคร   หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอนและหัวหน้า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2.  นางสาววัชรียา  ตู้จินดา   หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3.  นายณัฐพล  โทนะพันธ์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
4.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี 
5.  นางสาวนิรชา  จุมพล       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
6.  นางสาววรรณวรา  ปราศจากศัตร ู  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
7.  นางสาวนันทยา   หอมมณี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๘.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ลิ้ม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๙.  นางสาวรัชดาวรรณ  ทองดา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาองักฤษ ) 



๑๔๗ 

 

๑๐.  นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
( ภาษาตะวันออก ) 

1๑. นางปวีณา  ศรีพงษ์   หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ 
1๒. นางสาวรุ่งทิวา  เงินสมบัติ  หัวหน้าระดับปฐมวัย 
1๓. นางจิระนันท์  ศักด์ิศรีวัฒนา  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษา 
1๔. นายธนะชาติ  บาตรโพธ์ิ   หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษา 

หน้าที ่
1.  วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 
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2.  ออกแบบเอกสารประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเกณฑ์การอ่านประเมินผู้เรียน 
3.  จัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4.  ดำเนินการจัดกิจกรรม 

4. คณะกรรมการดำเนินการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา    เงินสมบัติ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 2.  นางปัญจรัตน์  โอวาท   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางนันทิยา  ไตรรัตน์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวสุพิชญา  กลั่นนุรักษ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางสาวสมฤทัย  ศิริบุญชู   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๖.  นายณัฐนนท์  เฟ่ืองนคร    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๗.  นางเบญจมาศ  อุนทสูรย์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๘.  นางสาวกันตา   ไกรภักดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๙.  นางสิริวรรณ  ขันติธรรมกุล  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๐.  นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๑๑.  นางสาวนิรวรรณ  พันหอม  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๒. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
1๓.  นายณัฐพล   โทนะพันธ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๔.  นางสมคะเน  กระจ่าง   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๕.  นางจิระนันท์  ศักด์ิศรีวัฒนา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 ๑๖.  นางสาวพรพิไล   รุ่งรักษา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๗.  นางสาวประภัสสร   ศรีเจริญ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๘.  นายพัฒนพงษ์   จันทลา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๙.  นายจีระศักด์ิ  ฉลาย   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๒๐.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๑.  นางปวีณา  ศรีพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๒.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๓.  นางสาวจินตนา  จ่ามีเคน  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๔.  นายกรินทร์  วังทะพันธ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๕.  นายเอกลักษณ์  ดัชถุยาวัตร  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๖.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๗.  นางสาวนิรชา  จุมพล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๘.  นางนงลักษณ์  นพหิรัญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๑๔๘ 

 

๒๙. นางสาวอรอุมา  พิลาวุฒิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๐.  นางสมพร  นิสัยสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๑.  นางสาววรรณวรา   ปราศจากศัตร ู ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓2.  นายทศพร  ช้างภู ่   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
๓๓.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ลิ้ม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๔.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๕.  นางนันทยา   หอมมณี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๖.  นางสาวสมรัก  บุญเรือน  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3๗.  นายธนะชาติ  บาตรโพธ์ิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๘. นางสาวรัชดาวรรณ   ทองดา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๙. นางสาวอภิญญา  โทธุโย   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๐. นางสาวิตรี   ปลายชัยภูมิ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๑. นายปิติพงศ์  พาโสมนัสสกุล  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๒. นางสาวศิรประภา   ชุปวา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๓. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๔. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๕. นางสาวสวรรยา  คุ้มพงษ ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๖. นางสาวพีรญา  เจริญสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๗. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง  ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๘. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๙. นางสาวศศิธร  สุปิตา   ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๐. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิร ิ  ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๑. นายจิรเมธ  โพธิรัตนวงศ์   ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
52. นางสาวญาณิศา  ฐาปนกุลศักด์ิ  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
53.  นายธนานพ  พ่ึงพงษ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
54.  นายภานุวัฒน์  กร่อยกระโทก  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
55.  นายณัฐวิ  เพ็ชราการ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
56.  นายสวัสด์ิ   เพ่ิมจรัส   ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
57.  นายเจษฎา  อาทร   ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
58. นายกิตติศักด์ิ  สละสวัสด์ิ  ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 59.  นางสาวสุดา  ศรีประสาน  ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
60. นางสาววราภรณ์  ประกอบธรรม  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 61.  นางสาวรินรฎา  พงศ์ธนิต  ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
หน้าที ่

1.  วางแผนพัฒนานักเรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์.    
2.  จัดทำคู่มือการประเมินผู้เรียน 
3.  ออกแบบเอกสารประกอบการประเมินผู้เรียน 
4.  ดำเนินการจัดกิจกรรม 
5.  สรุปรายงานผลต่อฝ่ายบริหาร 

 
 
 



๑๔๙ 

 

5.  คณะกรรมการด้านการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  เขียนสื่อความ 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา    เงินสมบัติ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 2.  นางปัญจรัตน์  โอวาท   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางนันทิยา  ไตรรัตน์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวสุพิชญา  กลั่นนุรักษ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางสาวสมฤทัย  ศิริบุญชู   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๖.  นายณัฐนนท์  เฟ่ืองนคร    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๗.  นางเบญจมาศ  อุนทสูรย์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๘.  นางสาวกันตา   ไกรภักดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๙.  นางสิริวรรณ  ขันติธรรมกุล  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๐.  นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๑๑.  นางสาวนิรวรรณ  พันหอม  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๒. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
1๓.  นายณัฐพล   โทนะพันธ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๔.  นางสมคะเน  กระจ่าง   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๕.  นางจิระนันท์  ศักด์ิศรีวัฒนา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 ๑๖.  นางสาวพรพิไล   รุ่งรักษา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๗.  นางสาวประภัสสร   ศรีเจริญ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๘.  นายพัฒนพงษ์   จันทลา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๙.  นายจีระศักด์ิ  ฉลาย   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๒๐.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๑.  นางปวีณา  ศรีพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๒.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๓.  นางสาวจินตนา  จ่ามีเคน  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๔.  นายกรินทร์  วังทะพันธ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๕.  นายเอกลักษณ์  ดัชถุยาวัตร  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๖.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๗.  นางสาวนิรชา  จุมพล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๘.  นางนงลักษณ์  นพหิรัญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๙. นางสาวอรอุมา   พิลาวุฒิ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๐.  นางสมพร  นิสัยสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๑.  นางสาววรรณวรา   ปราศจากศัตร ู ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓2.  นายทศพร  ช้างภู ่   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
๓๓.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ลิ้ม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๔.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๕.  นางนันทยา   หอมมณี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๖.  นางสาวสมรัก  บุญเรือน  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3๗.  นายธนะชาติ  บาตรโพธ์ิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๘. นางสาวรัชดาวรรณ   ทองดา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๙. นางสาวอภิญญา  โทธุโย   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๐. นางสาวิตรี   ปลายชัยภูมิ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๑๕๐ 

 

4๑. นายปิติพงศ์  พาโสมนัสกุล  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๒. นางสาวศิรประภา   ชุปวา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๓. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๔. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๕. นางสาวสวรรยา  คุ้มพงษ ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๖. นางสาวพีรญา  เจริญสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๗. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง  ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๘. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๙. นางสาวศศิธร  สุปิตา   ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๐. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิร ิ  ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๑. นายจิรเมธ  โพธิรัตนวงศ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
52. นางสาวญาณิศา  ฐาปนกุลศักด์ิ  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
53.  นายธนานพ  พ่ึงพงษ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
54.  นายภานุวัฒน์  กร่อยกระโทก  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
55.  นายณัฐวิ  เพ็ชราการ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
56.  นายสวัสด์ิ   เพ่ิมจรัส   ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
57.  นายเจษฎา  อาทร   ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
58. นายกิตติศักด์ิ  สละสวัสด์ิ  ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 59.  นางสาวสุดา  ศรีประสาน  ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
60. นางสาววราภรณ์  ประกอบธรรม  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 61.  นางสาวรินรฎา  พงศ์ธนิต  ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
หน้าที ่

1.  วางแผนพัฒนานักเรียนด้านการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  เขียน 
2.  จัดทำคู่มือการประเมินผู้เรียนด้านการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  เขียน 
3.  ออกแบบเอกสารประกอบการประเมินผู้เรียนด้านการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  เขียน 
4.  ดำเนินการประเมินผู้เรียน 

6.  คณะกรรมการวัดผลและประเมินผล 
1.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2.  นางจิระนันท์  ศักด์ิศรีวัฒนา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 3.  นางสาวรุ่งทิวา  เงินสมบัติ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นายธนะชาติ  บาตรโพธ์ิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นายณัฐนนท์  เฟ่ืองนคร   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 6.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๗.  นางสาวประภัสสร  ศรีเจริญ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๘.  นายณัฐพล  โทนะพันธ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๙.  นางสาวมัสยา  นาเรืองราบ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
หน้าที ่

1.  วางแนวปฏิบัติการประเมินผลการเรียน 
2.  ประสานงานกับกลุ่มคณะกรรมการสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
3.  ดำเนินการประเมินผลตามแนวปฏิบัติ 
4.  เสนออนุมัติผลการประเมินรายปี  หรือรายภาค 



๑๕๑ 

 

5.  เสนอตัดสินและอนุมัติผลการผ่านช่วงชั้น 
7.  คณะกรรมการออกแบบการเรียนการสอน 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา    เงินสมบัติ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 2.  นางปัญจรัตน์  โอวาท   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางนันทิยา  ไตรรัตน์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวสุพิชญา  กลั่นนุรักษ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางสาวสมฤทัย  ศิริบุญชู   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๖.  นายณัฐนนท์  เฟ่ืองนคร    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๗.  นางเบญจมาศ  อุนทสูรย์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๘.  นางสาวกันตา   ไกรภักดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๙.  นางสิริวรรณ  ขันติธรรมกุล  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๐.  นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๑๑.  นางสาวนิรวรรณ  พันหอม  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๒. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
1๓.  นายณัฐพล   โทนะพันธ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๔.  นางสมคะเน  กระจ่าง   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๕.  นางจิระนันท์  ศักด์ิศรีวัฒนา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 ๑๖.  นางสาวพรพิไล   รุ่งรักษา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๗.  นางสาวประภัสสร   ศรีเจริญ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๘.  นายพัฒนพงษ์   จันทลา   ครโูรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๙.  นายจีระศักด์ิ  ฉลาย   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๒๐.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๑.  นางปวีณา  ศรีพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๒.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๓.  นางสาวจินตนา  จ่ามีเคน  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๔.  นายกรินทร์  วังทะพันธ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๕.  นายเอกลักษณ์  ดัชถุยาวัตร  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๖.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๗.  นางสาวนิรชา  จุมพล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๘.  นางนงลักษณ์  นพหิรัญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๙. นางสาวอรอุมา  พิลาวุฒิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๐.  นางสมพร  นิสัยสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๑.  นางสาววรรณวรา   ปราศจากศัตร ู ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓2.  นายทศพร  ช้างภู ่   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
๓๓.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ลิ้ม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๔.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๕.  นางสาวนันทยา   หอมมณี  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๖.  นางสาวสมรัก  บุญเรือน  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3๗.  นายธนะชาติ  บาตรโพธ์ิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๘. นางสาวรัชดาวรรณ   ทองดา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๙. นางสาวอภิญญา  โทธุโย   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๑๕๒ 

 

๔๐. นางสาวิตรี   ปลายชัยภูมิ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๑. นายปิติพงศ์  พาโสมนัสสกุล  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๒. นางสาวศิรประภา   ชุปวา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๓. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๔. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๕. นางสาวสวรรยา  คุ้มพงษ ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๖. นางสาวพีรญา  เจริญสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๗. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง  ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๘. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๙. นางสาวศศิธร  สุปิตา   ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๐. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิร ิ  ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๑. นายจิรเมธ  โพธิรัตนวงศ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
52. นางสาวญาณิศา  ฐาปนกุลศักด์ิ  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
53.  นายธนานพ  พ่ึงพงษ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
54.  นายภานุวัฒน์  กร่อยกระโทก  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
55.  นายณัฐวิ  เพ็ชราการ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
56.  นายสวัสด์ิ   เพ่ิมจรัส   ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
57.  นายเจษฎา  อาทร   ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
58. นายกิตติศักด์ิ  สละสวัสด์ิ  ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 59.  นางสาวสุดา  ศรีประสาน  ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
60. นางสาววราภรณ์  ประกอบธรรม  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 61.  นางสาวรินรฎา  พงศ์ธนิต  ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
หน้าที ่

1.  วางแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณการแต่ละระดับชัน้ 
2.  จัดทำโครงการบูรณการแต่ละระดับชั้น 
3.  ให้คำแนะนำและติดตามผลการดำเนินโครงการ 
4.  สรุปผลรายงานต่อผู้บริหาร 

8.  คณะกรรมการควบคุมดูแลการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
 1.  นายกรินทร์  วังทะพันธ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 2.  นางสาวกันตา  ไกรภักดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา                                                      

3.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา                                       
4.  นางสาวรุ่งทิวา   เงินสมบัติ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 ๕.  นางสาวสุพิชญา  กลั่นนุรักษ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๖.   นายเจษฎา  อาทร                     ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา   
 ๗.   นายกิตติศักด์ิ  สละสวัสด์ิ          ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
หน้าที ่
 1.  ให้ความรู้และอำนวยความสะดวกแก่ครูผู้สอน 
 2.  ออกแบบการประเมินและบันทึกการใช้สื่อการเรียนการสอน 
 3.  จัดทำคู่มือสื่อการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษา 
 4.  ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการผลิตและการใช้สื่อประกอบการสอน 
 5.  ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานฝ่ายบริหาร   



๑๕๓ 

 

9.  คณะกรรมการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 1.  นางสาวกันตา  ไกรภักดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

2.  นายณัฐนนท์  เฟ่ืองนคร   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางสมพร  วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๕.  นายสมควร  รุ่งรส   ตัวแทนชุมชน 
๖.  นายดุลยเดช  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา  ตัวแทนผู้ปกครอง 

หน้าที ่
1.  วางแผนดำเนินการรวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
2.  จัดทำเอกสารข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
3.  เผยแพร่เอกสารและประชาสัมพันธ์ให้เกิดการนำไปใช้ 
4.  รวบรวมสถิติ  สรุปการใช้ข้อมูลรายงานฝ่ายบริหาร 

10. คณะกรรมการวิจัยในชั้นเรียน 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา   เงินสมบัติ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๒.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3. นางสาวสุพิชญา  กลั่นนุรักษ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4. นางสาวศิรประภา  ชุปวา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5. นางสาวอรอุมา  พิลาวุฒิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
หน้าที ่

1.  ส่งเสริมให้ความรู้เก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียน 
2.  รวบรวมข้อมูลการวิจัยในชั้นเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
3.  สรุปรายงานผู้บริหาร 

 11. คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 
1. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา(หัวหน้างานวิชาการ) 
2.  นายณัฐนนท์  เฟ่ืองนคร   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
3.  นายณัฐพล  โทนะพันธ์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
4.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี 
5.  นางสาวนิรชา  จุมพล   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
6.  นางสาววรรณวรา  ปราศจากศัตร ู  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
7.  นางสาวนันทยา   หอมมณี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๘.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ลิ้ม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
8.  นางสาวรัชดาวรรณ  ทองดา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาอังกฤษ ) 
 

9.  นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
( ภาษาตะวันออก ) 

11. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา   หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1๒. นางปวีณา  ศรีพงษ์   หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ 
1๓. นางสาวรุ่งทิวา  เงินสมบัติ  หัวหน้าระดับปฐมวัย 



๑๕๔ 

 

1๔. นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  งานวัดผลและประเมินผล 
หน้าที ่

1.  กำหนดเกณฑ์และออกแบบเอกสาร  หลักฐานการเทียบโอนผลการเรียนที่เอื้อประโยชน์สูงสุดต่อทุก
ข้ันตอนในการเทียบโอนผลการเรียน 

2.  พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษา 
12. คณะกรรมการประเมินผลการใช้หลักสูตร 

1. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา(หัวหน้างานวิชาการ) 
2.  นายณัฐนนท์  เฟ่ืองนคร   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
3.  นายณัฐพล  โทนะพันธ์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
4.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5.  นางสาวนิรชา  จุมพล   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
6.  นางสาววรรณวรา  ปราศจากศัตร ู  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
7.  นางสาวนันทยา   หอมมณี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๘.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ลิ้ม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๙.  นางสาวรัชดาวรรณ  ทองดา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาอังกฤษ ) 
๑๐.  นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาตะวันออก ) 
11. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา   หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1๒. นางปวีณา  ศรีพงษ๋   หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ 
1๓. นางสาวรุ่งทิวา  เงินสมบัติ  หัวหน้าระดับปฐมวัย 
1๔. นายพัฒนพงษ์   จันทลา   งานแผนการศึกษา 
1๕. นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  งานวัดผลและประเมินผล 

หน้าที ่
1.  ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรเป็นระยะ  และเมื่อสิ้นสุดการใช้หลักสูตร 
2.  สรุปรายงานผู้บริหารเพ่ือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป 

 
                       ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายร่วมกันปฏิบติัหน้าท่ีเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา                
 
 
                               สั่ง  ณ  วันที่   ๒๓   เมษายน   พ.ศ.  256๔ 
 
 
 
              

( นายพลธาวิน  วัชรทรธำรงค์ ) 
            ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 
 
 


