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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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สารบัญ 
เร่ือง           หน้า 

ประกาศโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา          ก 

คำนำ              ข 

ส่วนที่ ๑  ความนำ            ๑ 

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ                                                                                    ๑ 

           - สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน                                                                        ๒   

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์                                                                         ๓        

-  จุดเน้นหลักสูตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์        ๔ 

- ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง        ๙ 
ส่วนที่  ๒   โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา      ๒๖  

- โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้  ระดับประถมศึกษา   ๒๗ 
- โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้  ระดับมัธยมศึกษา   ๒๘ 
- โครงสร้างรายวิชาพื้นฐานระดับประถมศึกษา     ๒๙ 
- โครงสร้างรายวิชาพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา                                                   ๓๕ 

ส่วนที่  ๓    คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน       ๔๐ 
- คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์       ๔๑ 

ส่วนที่  ๔   เกณฑ์การจบการศึกษา       ๖๐  
- แนวทางการวัดและการประเมินผล      ๖๐ 

เอกสารอ้างอิง          ๗๗ 
ภาคผนวก          ๗๙ 

- โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้      ๘๐ 
- คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา    1๐๖ 
 
 
 
 
 
 
 

  



  ส่วนที่  ๑ 
ความนำ 

 หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีหลักการท่ีสำคัญ  ดังนี้ 
  ๑.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้
เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม บนพื้นฐาน  
ของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 
  ๒. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่ อปวงชนท่ีประชาชนทุกคนมี โอกาสได้รับการศึกษาอย่าง 
เสมอภาค และมีคุณภาพ 
  ๓. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 
  ๔. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมี โครงสร้างยืดหยุ่น ท้ังด้านสาระการเรียนรู้  เวลาและ  
การจัดการเรียนรู้ 
  ๕. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
  ๖. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   

วิสัยทัศน์ (Vision) โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ผู้เรียนและครูมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มีทักษะชีวิต  เน้นจิตอาสาตามแนวทางวิถีพุทธ  
บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จัดการเรียนรู้ก้าวสู่อาเซียน  และชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา 

 

พันธกิจ  (Mision) 
1. ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐาน 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  มีจิตอาสา  มีทักษะชีวิตตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 
3. ส่งเสริมครูและนักเรียนให้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5. นักเรียนมีความรู้ความสามารถและเตรียมความพร้อมเข้าสู้ประชาคมอาเซียน 
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สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 
  ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการ
ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต่อรองเพื่อ
ขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความ
ถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
  ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
  ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ              
ท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง 
สังคมและส่ิงแวดล้อม 
  ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน 
การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
  ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง 
ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร  
การทำงาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 
  ๑. รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์   
  ๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
  ๓. มีวินัย    
  ๔. ใฝ่เรียนรู้ 
  ๕. อยู่อย่างพอเพียง   
  ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 ๗. รักความเป็นไทย   
 ๘. มีจิตสาธารณะ 
 

ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายของ คสช. 
 ๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 ๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม 
 ๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 ๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรง และทางอ้อม 
 ๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผ่ือแผ่และแบ่งปัน 
 ๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
 ๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
 ๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 ๑๐. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาท สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 
   รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมท่ีจะ
ขยายกิจการ 
   เมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ีดี  
 ๑๑. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส   มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
 ๑๒. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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ทำไมต้องเรียนคณิตศาสตร์ 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ เนื่องจาก 
คณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบมีแบบแผน สามารถ 
วิเคราะห์ ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้วยคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่นๆ อันเป็นรากฐาน ใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียม กับนานาชาติ 
การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคมและความรู้ทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเจริญก้าวหน้า อย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์  
 ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๑) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ฉบับนี้ จัดทำขึ้น โดยคำนึงถึง
การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ เป็นสำคัญ นั่นคือ  การเตรียม
ผู้เรียนให้มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้
เทคโนโลยี การส่ือสารและการร่วมมือ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนรู้เท่าทัน การเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม สามารถแข่งขันและ อยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้ ท้ังนี้การจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีประสบความสำเร็จนั้นจะต้อง เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ พร้อม
ท่ีจะประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา หรือ สามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นดังนั้นสถานศึกษาควรจัดการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน 

เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดเป็น ๓ สาระ ได้แก่ จำนวนและพีชคณิตการวัดและ 
เรขาคณิต และสถิติและความน่าจะเป็น  

 ✧ จำนวนและพีชคณิต เรียนรู้เกี่ยวกับ ระบบจำนวนจริง สมบัติเกี่ยวกับจำนวนจริงอัตราส่วน 
ร้อยละ การประมาณค่า  การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวน การใช้จำนวนในชีวิตจริง แบบรูปความสัมพันธ์ 
ฟังก์ชัน เซต ตรรกศาสตร์ นิพจน์ เอกนาม พหุนาม สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ดอกเบี้ ย 
และมูลค่า ของเงิน ลำดับและอนุกรม และการนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนและพีชคณิตไปใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ 

 ✧ การวัดและเรขาคณิต เรียนรู้เกี่ยวกับความยาว  ระยะทาง น้ำหนัก พื้นท่ี  ปริมาตรและ
ความจุ เงินและเวลา หน่วยวัดระบบต่างๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติ รูปเรขาคณิต 
และสมบัติของรูปเรขาคณิต การนึกภาพ แบบจำลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทาง
เรขาคณิตในเรื่องการเล่ือนขนาน  การสะท้อน การหมุน และการนำความรู้เกี่ยวกับการวัด และเรขาคณิต
ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ  
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 ✧ สถิติและความน่าจะเป็น เรียนรู้เกี่ยวกับ การต้ังคำถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูลการ
คำนวณค่าสถิติ การนำเสนอและแปลผลสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  หลักการนับ เบื้องต้น
ความน่าเป็น การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณต่าง ๆ และช่วยในการ
ตัดสินใจ 

 ✧แคลคูลัส ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ปริพันธ์ของฟังก์ชัน
พีชคณิต และนำความรู้เกี่ยวกับแคลคูลัสไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ  
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 สาระที่ ๑ จำนวนและพีชคณิต  
   มาตรฐาน ค ๑.๑   เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน  
การดำเนินการของจำนวน ผลท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้  
   มาตรฐาน ค ๑.๒  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูปความสัมพันธ์ ฟ งก์ ชัน ลำดับและ       
อนุกรมและนำไปใช้  
   มาตรฐาน ค ๑.๓  ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปญหา
ท่ีกำหนดให้ 

 สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต  
   มาตรฐาน ค ๒.๑  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการ
วัดและนำไปใช้  
   มาตรฐาน ค ๒.๒  เข้ าใจและวิ เคราะห์ รูป เรขาคณิ ต สมบั ติของรูป เรขาคณิ ต  
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้ 

 สาระที่ ๓ สถิติและความน่าจะเป็น  
   มาตรฐาน ค ๓.๑   เข้าใจกระบวนการทางสถิติและใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปญหา  
   มาตรฐาน ค ๓.๒   เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และนำไปใช้ 

 สาระที่ ๔  แคลคูลัส 
   มาตรฐาน ค ๔.๑    เข้าใจลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน และ
ปริพันธ์ของฟังก์ชัน และนำไปใช้     
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ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์ 
 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถท่ีจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนรู้ส่ิงต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในท่ีนี้ เน้นท่ีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจำเป็น และต้องการ
พัฒนาให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน ได้แก่ความสามารถต่อไปนี้  
 ๑. การแก้ปญหา เป็นความสามารถในการทำความเข้าใจปญหา คิดวิเคราะห์  
วางแผนแก้ปญหา และเลือกใช้วิธีการท่ีเหมาะสม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบพร้อมท้ัง
ตรวจสอบความถูกต้อง  
 ๒. การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถในการใช้รูปภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสารส่ือความหมาย สรุปผลและนำเสนอได้อย่าง ถูกต้อง ชัดเจน  
 ๓. การเชื่อมโยง เป็นความสามารถในการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการ เรียนรู้
คณิตศาสตร์เนื้อหาต่างๆหรือศาสตร์อื่นๆและนำไปใช้ในชีวิตจริง  
 ๔. การให้เหตุผล เป็นความสามารถในการให้เหตุผล รับฟังและให้เหตุผลสนับสนุนหรือโต้แย้ง
เพื่อนำไปสู่การสรุป โดยมีข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์รองรับ  
 ๕. การคิดสร้างสรรค ์เป็นความสามารถในการขยายแนวคิดท่ีมีอยู่เดิม หรือสร้างแนวคิดใหม่เพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาองค์ความรู้ 

คุณภาพผู้เรียน จบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓   

 ✧ อ่าน เขียนตัวเลข ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ ,๐๐๐ และ ๐ มีความรู้สึก 
เชิงจำนวน มีทักษะการบวก การลบ การคูณ การหาร และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 ✧ มีความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับเศษส่วนท่ีไม่เกิน ๑ มีทักษะการบวก การลบ เศษส่วนท่ีตัว
ส่วนเท่ากัน และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 ✧ คาดคะเนและวัดความยาว น้ำหนัก ปริมาตร ความจุ เลือกใช้เครื่องมือและหน่วยท่ีเหมาะสม 
บอกเวลา บอกจำนวนเงิน และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

 ✧ จำแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหล่ียม วงกลม วงรี ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม
ทรงกระบอก และกรวย เขียนรูปหลายเหล่ียม วงกลม และวงรีโดยใช้แบบของรูป ระบุรูปเรขาคณิต ท่ีมี
แกนสมมาตรและจานวนแกนสมมาตร และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 ✧ อ่านและเขียนแผนภูมิรูปภาพ ตารางทางเดียวและนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
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คุณภาพผเูรียน จบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖   
 ✧ อ่าน เขียนตัวเลข ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง อัตราส่วน 
และร้อยละ มีความรู้สึกเชิงจำนวน มีทักษะการบวก การลบ การคูณ การหาร ประมวลผลลัพธ์  และ
นำไปใช้ ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
 ✧ อธิบายลักษณะและสมบัติของรูปเรขาคณิต หาความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปเรขาคณิต 
สร้างรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียมและวงกลม หาปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก และนำไปใช้ ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  
 ✧ นำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิแท่ง ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง แผนภูมิรูปวงกลม ตารางสองทาง 
และกราฟเส้นในการอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ และตัดสินใจ 

จบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓   
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนจริง ความสัมพันธ์ของจำนวนจริงสมบัติของ จำนวนจริง 
และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปญหาในชีวิตจริง  
 ๒. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการ
แก้ปญหาในชีวิตจริง 
 ๓. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเลขยกกำลังท่ีมีเลขช้ีกำลังเป็นจำนวนเต็มและใช้ความรู้ ความ
เข้าใจนี้ในการแก้ปญหาในชีวิตจริง  
 ๔. มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและใช้
ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปญหาในชีวิตจริง  
 ๕. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่อันดับ กราฟของความสัมพันธ์และฟงก์ชันกำลังสอง และใช้
ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปญหาในชีวิตจริง  
 ๖. มีความรู้ความเข้าใจทางเรขาคณิตและใช้เครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง รวมท้ัง โปรแกรม 
The Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่นๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิต ตลอดจนนำ
ความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปญหาในชีวิตจริง 
 ๗.  มีความรู้ความเข้าใจและใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต
สองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ 
 ๘.  มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพื้นท่ีผิวและปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และ 
ทรงกลม และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
 ๙.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของเส้นขนาน รูปสามเหล่ียมท่ีเท่ากันทุกประการ  รูป
สามเหล่ียมคล้าย ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ และนำความรู้ความเข้าใจนี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิต
จริง 
 ๑๐. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการแปลงทางเรขาคณิตและนำความรู้ความเข้าใจนี้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง 
 ๑๑. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติและนำความรู้ความเข้าใจนี้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง 
 ๑๒. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมและนำความรู้ความเข้าใจนี้ไปใช้ใน 
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
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 ๑๓. มีความรู้ความเข้าใจทางสถิติในการนำเสนอข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และแปลความหมาย
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับแผนภาพจุด แผนภาพต้น-ใบ ฮิสโทแกรม ค่ากลางของข้อมูล และแผนภาพกล่อง และ
ใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ รวมทั้งนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
 ๑๔. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับความน่าจะเป็นและใช้ในชีวิตจริง 
 

จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 ๑. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตและตรรกศาสตร์เบ้ืองต้น ในการส่ือสาร และส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ 
 ๒. เข้าใจและใช้หลักการนับเบื้องต้น การเรียงสับเปล่ียน และการจัดหมู่ ในการแก้ปัญหาและนำ
ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ 
 ๓. นำความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลัง ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม ไปใช้ในการแก้ปัญหา รวมทั้งปัญหา 
เกี่ยวกับดอกเบ้ียและมูลค่าของเงิน 
 ๔. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอข้อมูล และแปลความหมายข้อมูล
เพื่อประกอบการตัดสินใจ 
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ตัวชี้วดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระที่ ๑ จำนวนและพีชคณิต 
 มาตรฐาน ค ๑.๑  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การ
ดำเนินการของจำนวนผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถ่ิน 
ป.๑  

๑. บอกจำนวนของส่ิงต่าง ๆ แสดงส่ิงต่าง ๆตาม
จำนวนท่ีกำหนด อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทย  แสดงจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ 
๒. เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ โดย
ใช้เครื่องหมาย    = ≠ > < 
๓. เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ ต้ังแต่ 
๓ ถึง ๕ จำนวน 

จำนวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ และ ๐ 
- การนับทีละ ๑ และทีละ ๑๐ 
- การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลข
ไทยแสดงจำนวน 
- การแสดงจำนวนนับไม่เกิน ๒๐ ในรูปความสัมพันธ์
ของจำนวนแบบส่วนย่อย -ส่วนรวม (part - whole 
relationship) 
- การบอกอันดับท่ี 
- หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและการเขียน
ตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย 
- การเปรียบเทียบจำนวนและการใช้เครื่องหมาย = 
≠ > < 
- การเรียงลำดับจำนวน 

๔. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบ
ของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ 
๕. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและ
โจทย์ปัญหาการลบของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ 
๐ 

การบวก การลบ จำนวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ และ ๐ 
- ความหมายของการบวก ความหมายของการลบ 
การหาผลบวก การหาผลลบและความสัมพันธ์ของ
การบวกและการลบ 
- การแก้โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ 
และการสร้างโจทย์ปัญหาพร้อมท้ังหาคำตอบ 

ป.๒  
๑. บอกจำนวนของส่ิงต่างๆ แสดงส่ิงต่างๆ ตาม
จำนวนท่ีกำหนด อ่าน และเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทย ตัวหนั งสือแสดงจำนวนนับไม่ เกิน 
๑,๐๐๐ และ ๐ 
๒. เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน ๑ ,๐๐๐ และ ๐ 
โดยใช้เครื่องหมาย    = ≠ > < 
๓. เรียงลำดับจำนวนนับไม่ เกิน ๑ ,๐๐๐และ ๐ 
ต้ังแต่ ๓ ถึง ๕ จำนวนจากสถานการณ์ต่างๆ 

จำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ 
- การนับทีละ ๒ ทีละ ๕ ทีละ ๑๐ และทีละ ๑๐๐ 
- การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลข
ไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวน 
- จำนวนคู่ จำนวนค่ี 
- การบอกอันดับท่ี 
- หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและการเขียน
ตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย 
- การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถ่ิน 
ป.๒  

 
๔. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบ
ของจำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ 
๕. หาค่าขงตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดง
การคูณของจำนวน ๑ หลักกับจำนวนไม่เกิน ๒ หลัก 
๖. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
แสดงการหารท่ีตัวต้ังไม่เกิน ๒ หลัก ตัวหาร ๑ หลัก 
โดยท่ีผลหารมี ๑ หลัก ท้ังหารลงตัวและหารไม่ลงตัว 
๗. หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคนของ
จำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ 
๘. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา ๒ ข้ันตอน 
ของจำนวนนับไม่เกนิ ๑,๐๐๐ และ ๐ 

การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับไม่
เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ 
- การบวกและการลบ 
- ความหมายของการคูณ ความหมายของการหาร  
ก ารห าผล คูณ   ก ารห าผลห ารและ เศษ และ
ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร 
- การบวก ลบ คูณ หารระคน 
- การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหา 
พร้อมท้ังหาคำตอบ 

ป.๓  
๑. อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและ
ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ ,๐๐๐ และ 
๐ 
๒. เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ จากสถานการณ์ต่างๆ 

จำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 
- การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย
และตัวหนังสือแสดงจำนวน 
- หลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และการเขียน
ตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย 
- การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน 

 
๓. บอก อ่านและเขียนเศษส่วนแสดงปริมาณส่ิง
ต่างๆ และแสดงส่ิงต่างๆ ตามเศษส่วนท่ีกำหนด 
๔. เปรียบเทียบเศษส่วนท่ีตัวเศษเท่ากัน โดยท่ีเศษ
น้อยกว่า หรือเท่ากับตัวส่วน 

เศษส่วน 
- เศษส่วนท่ีตัวเศษน้อยกว่า หรือเท่ากับตัวส่วน 
- การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน 

 
 
๕. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
แสดงการบวก และประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบ
ของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 
๖. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
แสดงการคูณของจำนวน ๑ หลักกับจำนวนไม่เกิน ๔  

การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับไม่
เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 
- การบวกและการลบ 
- การคูณ การหารยาวและการหารส้ัน 
- การบวก ลบ คูณ หารระคน 
- การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหาพร้อม
ท้ังหาคำตอบ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถ่ิน 
 หลัก และจำนวน ๒ หลัก กับจำนวน ๒ หลัก 

๗. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
แสดงการหารท่ีตัวตั้งไม่เกิน ๔ หลัก ตัวหาร ๑ หลัก 
๘. หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคนของ
จำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 
๙. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา ๒ ข้ันตอน

ของจำนวนนับไม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 

 

ป.๓  
๑๐. หาผลบวกของเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ากันและ
ผลบวกไม่เกิน ๑ และหาผลลบของเศษส่วนท่ีมีตัว
ส่วนเท่ากัน 
๑๑. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก
เศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน ๑ และ
โจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ากัน 

การบวก การลบ เศษส่วน 
- การบวกและการลบเศษส่วน 
- การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการ
ลบเศษส่วน 

ป.๔  
๑. อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัว เลขไทย 
และ ตั วห นั ง สื อ แ สด งจำน วน นั บ ท่ี ม าก ก ว่ า 
๑๐๐,๐๐๐  
๒. เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับท่ีมากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ จากสถานการณ์ต่างๆ 

จำนวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 
- การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย
และตัวหนังสือแสดงจำนวน 
- หลัก ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละ
หลัก และการเขียนตัว เลขแสดงจำนวนในรูป
กระจาย 
- การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน 
- ค่าประมาณของจำนวนนับและการใช้เครื่องหมาย 
≈ 

 
๓. บอก อ่านและเขียนเศษส่วนจำนวนคละแสดง
ปริมาณส่ิงต่างๆ และแสดงส่ิงต่างๆตามเศษส่วน
จำนวนคละท่ีกำหนด 
๔. เปรียบเทียบเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ
ท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวอีกหนึ่ง 

เศษส่วน 
- เศษส่วนแท้ เศษเกิน 
- จำนวนคละ 
- ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนคละและเศษเกิน 
- เศษส่วนท่ีเท่ากัน เศษส่วนอย่างต่ำ และเศษส่วนท่ี
เท่ากับจำนวนนับ 
- การเปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วนและจำนวน
คละ 
  



12 
 
ชัน้ ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถ่ิน 
ป.๔  

๕. อ่านและเขียนทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่งแสดง
ปริมาณของส่ิงต่างๆ และแสดงส่ิงต่างๆตามทศนิยม
ท่ีกำหนด 
๖. เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมไม่เกิน ๓ 
ตำแหน่งจากสถานการณ์ต่างๆ 

ทศนิยม 
- การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง
ตามปริมาณท่ีกำหนด 
- หลักค่าประจำหลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
ของทศนิยม และการเขียนตัวเลขแสดงทศนิยมในรูป
กระจาย 
- ทศนิยมท่ีเท่ากัน 
- การเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม 

 
 
๗. ประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ 
การหารจากสถานการณ์ต่างๆ อย่างสมเหตุสมผล 
๘. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบ
ของจำนวนนับท่ีมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 
๙. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
แสดงการคูณของจำนวนหลายหลัก ๒ จำนวนท่ีมีผล
คูณไม่เกิน ๖ หลัก และประโยคสัญลักษณ์แสดงการ
หารท่ีตัวตั้งไม่เกิน ๖ หลัก ตัวหารไม่เกิน ๒ หลัก 
๑๐. หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคนของ
จำนวนนับ และ ๐ 
๑๑. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอน
ของจำนวนนับท่ีมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 
๑๒. สร้างโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอนของจำนวนนับ
และ ๐ พร้อมท้ังหาคำตอบ 

การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับที่
มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 
- การประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ 
การหาร 
- การบวกและการลบ 
- การคูณและการหาร 
- การบวก ลบ คูณ หารระคน 
- การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหา 
พร้อมท้ังหาคำตอบ 

ป.๔  
๑๓. หาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจำนวนคละ
ท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง 
๑๔. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก 
และโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนและจำนวนคละท่ี
ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง 

การบวก การลบ เศษส่วน 
- การบวกและการลบเศษส่วน และจำนวนคละ 
- การแก้โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการ
ลบเศษส่วนและจำนวนคละ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถ่ิน 
ป.๔ ๑๕ . หาผลบวก ผลลบของทศนิ ยมไม่ เกิ น  ๓ 

ตำแหน่ง 
๑๖. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก 
การลบ ๒ ข้ันตอนของทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง 

การบวก การลบทศนิยม 
- การบวก การลบทศนิยม 
- การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ทศนิยมไม่เกิน 
๒ ขั้นตอน 

ป.๕  
๑. เขียนเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเปนตัวประกอบของ ๑๐ 
หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยม 

ทศนิยม 
- ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม 
- ค่าประมาณของทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่งท่ีเป็น
จำนวนเต็ม ทศนิยม ๑ ตำแหน่ง และ ๒ ตำแหน่ง 
การใช้เครื่องหมาย ≈ 

 
 
๒. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้
บัญญัติไตรยางศ์ 

จำนวนนับและ ๐ การบวก การลบ การคูณ และ
การหาร 
- การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ 

 
 
๓. หาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจำนวนคละ 
๔. หาผลคูณ ผลหารของเศษส่วนและจำนวนคละ 
๕. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การ
ลบ การคูณ การหารเศษส่วน ๒ ข้ันตอน 

เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร
เศษส่วน 
- การเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคละ 
- การบวก การลบของเศษส่วนและจำนวนคละ 
- การคูณ การหารของเศษส่วนและจำนวนคละ 
- การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและ
จำนวนคละ 
- การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละ 

 
๖. หาผลคูณของทศนิยมท่ีผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกิน 
๓ ตำแหน่ง 
๗. หาผลหารท่ีตังต้ังเป็นจำนวนนับ หรือทศนิยมไม่
เกิน ๓ ตำแหน่ง และตัวหารเป็นจำนวนนับ ผลหาร
เป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง 
๘. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การ
ลบ การคูณ การหารทศนิยม ๒ ขั้นตอน 

การคูณ การหารทศนิยม 
- การประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ 
การหารทศนิยม 
- การคูณทศนิยม 
- การหารทศนิยม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม 

 
๙. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน
๒ ข้ันตอน 

ร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ 
- การอ่านและการเขียนร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ 
- การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถ่ิน 
ป.๖  

๑. เปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ
จากสถานการณ์ต่างๆ 

เศษส่วน 
- การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนและ
จำนวนคละโดยใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น. 

  
๒. เขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณ ๒ 
ปริมาณจากข้อความ หรือสถานการณ์โดยท่ีปริมาณ
แต่ละปริมาณเป็นจำนวนนับ 
๓. หาอัตราส่วนท่ีเท่ากับอัตราส่วนท่ีกำหนดให้ 

อัตราส่วน 
- อัตราส่วน อัตราส่วนท่ีเท่ากัน และมาตราส่วน 

  
๔. หา ห.ร.ม. ของจำนวนนับไม่เกิน ๓ จำนวน 
๕. หา ค.ร.น. ของจำนวนนับไม่เกิน ๓ จำนวน 
๖. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 

จำนวนนับ และ ๐ 
- ตัวประกอบ จำนวนเฉพาะตัวประกอบเฉพาะ และ
การแยกตัวประกอบ 
- ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 

  
๗. หาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคนของ
เศษส่วนและจำนวนคละ 
๘. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและ
จำนวนคละ ๒-๓ ขั้นตอน 

การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน 
- การบวก การลบเศษส่วนและจำนวนคละ โดยใช้
ความรู้เรื่อง ค.ร.น. 
- การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและ
จำนวนคละ 
- การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละ 

  
 
๙. หาผลหารของทศนิยมท่ีตัวหารและผลหารเป็น
ทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง 
๑๐. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก 
การลบ การคูณ การหารทศนิยม ๓ ข้ันตอน 

ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหาร 
- ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม 
- การหารทศนิยม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม (รวมการแลก
เงินต่างประเทศ) 

  
๑๑. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาอัตราส่วน 
๑๒. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละ ๒-๓ 
ขั้นตอน 

อัตราส่วนและร้อยละ 
- การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและมาตราส่วน 
- การแก้โจทย์ปัญหร้อยละ 
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สาระที่ ๑ จำนวนและพีชคณิต 
 มาตรฐาน ค ๑.๒  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น ลำดับและอนุกรม และ
นำไปใช้ 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถ่ิน 
ป.๑  

๑. ระบุจำนวนท่ีหายไปในแบบรูปของจำนวนท่ี
เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ ๑ และ ทีละ ๑๐ และระบุรูป
ท่ีหายไปในแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ 
ท่ีสมาชิกในแต่ละชุดท่ีซ้ำมี ๒ รูป 

แบบรูป 
- แบบรูปของจำนวนท่ีเพิ่มขึ้น หรือลดลงทีละ ๑ 
และทีละ ๑๐ 
- แบบรูปซ้ำของจำนวน รูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ 

ป.๒  
 

- 

แบบรูป 
- แบบรูปของจำนวนท่ีเพิ่มขึ้น หรือลดลงทีละ ๒ ที
ละ ๕ และทีละ ๑๐๐ 
- แบบรูปซ้ำ 

ป.๓  
๑. ระบุจำนวนท่ีหายไปในแบบรูปของจำนวนท่ี
เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆ กัน 

แบบรูป 
- แบบรูปของจำนวนท่ีเพิ่มขึ้น หรือลดลงทีละเท่าๆ 
กัน 

ป.๔  แบบรูป 
- แบบรูปของจำนวนท่ีเกิดจากการคูณ การหาร ด้วย
จำนวนเดียวกัน 

ป.๕ - - 
ป.๖  

๑. แสดงวิธีคิดและหาคำตอบของปัญหาเกี่ยวกับ
แบบรูป 

แบบรูป 
- การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป 
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สาระที่ ๑ จำนวนและพีชคณิต 
 มาตรฐาน ค ๑.๓  ใช้นิพจน์สมการ อสมการ และเมทริกซ์ อธิบายความสัมพันธ์ หรือช่วย
แก้ปัญหาที่กำหนดให ้
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถ่ิน 
ป.๑ - - 
ป.๒ - - 
ป.๓ - - 
ป.๔ - - 
ป.๕ - - 
ป.๖ - - 
ม.1 - - 
ม.2 - - 
ม.3 - - 

 
 
สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต 
 มาตรฐาน ค ๒.๑  เข้าใจพื้นฐานเก่ียวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด 
และนำไปใช ้
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถ่ิน 
ป.๑  

๑. วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตรเป็น
เมตร 

ความยาว 
- การวัดความยาวโดยใช้หน่ วย ท่ี ไม่ ใช่หน่ วย
มาตรฐาน 
- การวัดความยาวเป็นเซนติเมตรเป็นเมตร 
- การเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตรเป็นเมตร 
- การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับความ
ยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรเป็นเมตร 

 
๒. วัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัมเป็นขีด 

น้ำหนัก 
- การวัดน้ำหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
- การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมเป็นขีด 
- การเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัมเป็นขีด 
- การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เกี่ยวกับ
น้ำหนักท่ีมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเป็นขีด 
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ชั้น ตัวชีวั้ด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถ่ิน 
ป.๒  

๑. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา
ท่ีมีหน่วยเด่ียวเป็นหน่วยเดียวกัน 

เวลา 
- การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที (ช่วง ๕ นาที ) 
- การบอกระยะเวลาเป็นช่ัวโมงเป็นนาที 
- การเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นช่ัวโมงเป็นนาที 
- การอ่านปฏทิิน 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 

 
๒. วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเมตรและ
เซนติเมตร 
๓. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การ
ลบเกี่ ยวกับความยาวท่ีมีหน่ วยเป็น เมตรและ
เซนติเมตร 

ความยาว 
- การวัดความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร 
- การคาดคะเนความยาวเป็นเมตร 
- การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความ สัมพันธ์
ระหว่างเมตรกับเซนตริเมตร 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็น
เมตรและเซนติเมตร 

 
๔. วัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม 
กิโลกรัมและขีด 
๕. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การ
ลบ เกี่ยวกับน้ำหนักท่ีมีหน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัม 
กิโลกรัมและขีด 

น้ำหนัก 
- การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและ
ขีด 
- การคาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัม 
- การเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์
ระหว่างกิโลกรัมกับกรัม กิโลกรัมกับขีด 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักท่ีมีหน่วยเป็น
กิโลกรัมแกลกรัม กิโลกรัมและขีด 

 
๖. วัดและเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป็นลิตร 

ปริมาตรและความจ ุ
- การวัดปริมาตรและความจุโดยใช้หน่วยท่ีไม่ใช่
หน่วยมาตรฐาน 
- การวัดปริมาตรและความจุเป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ 
ถ้วยตวง ลิตร 
- การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป็นช้อนชา 
ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุท่ีมี
หน่วยเป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถ่ิน 
ป.๓  

๑. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน 
เงิน 
- การบอกจำนวนเงินและเขียนแสดงจำนวนเงินแบบ
ใช้จุด 
- การเปรียบเทียบจำนวนเงินและการแลกเงิน 
- การอ่านและเขียนบันทึกรายรับ – รายจ่าย 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน 

 
๒. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา
และระยะเวลา 

เวลา 
- การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที  
- การเขียนบอกเวลาโดยใช้มหัพภาพ ( . ) หรื อ
ทวิภาค ( : ) และการอ่าน 
- การบอกระยะเวลาเป็นช่ัวโมงและนาที 
- การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์
ระหว่างช่ัวโมงกับนาที 
- การอ่านและการเขียนบันทึกกิจกรรมท่ีระบุเวลา 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา 

๓. เลือกใช้เครื่องวัดความยาวท่ีเหมาะสม วัดและ
บอกความยาวของ ส่ิ ง ต่ างๆ  เป็ น เซน ติ เมตร 
มิลลิเมตร เมตร และเซนติเมตร 
๔. คาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร 
๕. เปรียบเทียบความยาวระหว่างเซนติเมตรกับ
มิลลิเมตร  เมตรกับเซนติเมตร  กิโลเมตรกับเมตร 
จากสถานการณ์ต่างๆ 
๖. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความ
ยาว ท่ีมีหน่วยเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตร
และเซนติเมตร  กิโลเมตรกับเมตร 

ความยาว 
- การวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตรและ
เซนติเมตร  กิโลเมตรและเมตร 
- การเลือกเครื่องวัดความยาวที่เหมาะสม 
- การคาดคะ เนความยาว เป็ น เมตรและ เป็ น
เซนติเมตร 
- การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยความยาว 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว 

๗. เลือกใช้เครื่องช่ังท่ีเหมาะสม วัดและบอกน้ำหนัก
เป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม 
๘. คาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด 
๙. เปรียบเทียบน้ำหนักระหว่างกิโลกรัมกับกรัม  
เมตริกตันกับกิโลกรัมจากสถานการณ์ต่างๆ 
๑๐. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
น้ำหนัก ท่ีมีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตัน 

น้ำหนัก 
- การเลือกเครื่องช่ังท่ีเหมาะสม 
- การคาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด 
- การเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์
ระหว่างกิโลกรัมกับกรัม  เมตริกตันกับกิโลกรัม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนัก  
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถ่ิน 
ป.๓  

๑ ๑ . เลื อก ใช้ เครื่ อ งตวง ท่ี เห มาะสม  วั ดและ
เปรียบเทียบปริมาตร ความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร 
๑๒. คาดคะเนปริมาตรและความจุเป็นลิตร 
๑๓. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ปริมาตรและความจุท่ีมีหน่วยเป็นลิตรและมิลลิลิตร 

ปริมาตรและความจ ุ
- การวัดปริมาตรและความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร 
- การเลือกเครื่องตวงท่ีเหมาะสม 
- การคาดคะเนปริมาตรและความจุเป็นลิตร 
- การเปรียบ เทียบปริมาตรและความจุโดยใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างลิตรกับมิลลิลิตร ช้อนชา ช้อน
โต๊ะ ถ้วยตวงกับมิลลิลิตร 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุท่ีมี
หน่วยเป็นลิตรและมิลลิลิตร 

ป.๔  
๑. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 

เวลา 
- การบอกระยะเวลาเป็นวินาที นาที ช่ัวโมง วัน 
สัปดาห์ เดือน ป ี
- การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยเวลา 
- การอ่านตารางเวลา 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 

 
๒. วัดและสร้างมุม โดยใช้โพรแทรกเตอร์ 

การวัดและสร้างมุม 
- การวัดขนาดของมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์ 
- การสร้างมุมเมื่อกำหนดขนาดของมุม 

 
๓. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปญัหาเกี่ยวกับความ
ยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
- พื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและ
พื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

ป.๕  
๑. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความ
ยาวที่มีการเปล่ียนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยม 

ความยาว 
- ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวเซนติเมตร
กับมิลลิเมตร  เมตรกับเซนติเมตร  กิโลเมตรกับ
เมตร โดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวโดยใช้ความรู้
เรื่องการเปล่ียนหน่วยและทศนิยม 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถ่ิน 
ป.๕  

๒. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
น้ำหนักท่ีมีการเปล่ียนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยม 

น้ำหนัก 
- ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนัก  กิโลกรัมกับ
กรัม  โดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนัก  โดยใช้ความรู้
เรื่องการเปล่ียนหน่วยและทศนิยม 

 
๓. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ปริมาตรของทรงสีเหล่ียมมุมฉากและความจุของ
ภาชนะทรงสีเหล่ียมมุมฉาก 

ปริมาตรและความจ ุ
- ปริมาตรของทรงสีเหล่ียมมุมฉากและความจุของ
ภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
- ความสัมพันธ์ระหว่างมิลลิลิตร ลิตร ลูกบาศก์
เซนติเมตร และลูกบาศก์เมตร 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรง
ส่ีเหล่ียมมุมฉากและความจุของภาชนะทรงสีเหล่ียม
มุมฉาก 

 
๔. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความ
ยาวรอบรูปและรูปส่ีเหล่ียมและพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียม
ด้านขนาน และรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ความยาวรอบรูปและรูปส่ีเหล่ียม 
- พื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมด้านขนาน และรูปส่ีเหล่ียม
ขนมเปียกปูน 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของ
รูปส่ีเหล่ียมและพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมด้านขนานและ
รูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปนู 

ป.๖  
๑. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบด้วยทรง
สีเหล่ียมมุมฉาก 

ปริมาตรและความจ ุ
- ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบด้วย
ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
- การแก้ โจทย์ปัญหาเกี่ ยวกับปริมาตรของรูป
เรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบด้วยทรงสีเหล่ียมมุมฉาก 

 
๒. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความ
ยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปหลายเหล่ียม 
๓. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความ
ยาวรอบรูปและพื้นท่ีของวงกลม 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียม 
- มุมภายในของรูปหลายเหล่ียม 
- ความยาวรอบรูปของพื้นท่ีของรูปหลายเหล่ียม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและ
พื้นท่ีของรูปหลายเหล่ียม 
- ความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของวงกลม 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถ่ิน 

 
 - การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและ

พื้นท่ีของวงกลม 
 

 
 
สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต 
  มาตรฐาน ค ๒.๒ เข้ าใจและวิเคราะห์ รูป เรขาคณิ ต สมบั ติของรูป เรขาคณิ ต
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้ 
 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถ่ิน 
ป.๑  

๑. จำแนกรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม วงกลม วงรี 
ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และ 
กรวย 

รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ 
- ลักษณะของทรง ส่ี เห ล่ียมมุมฉาก  ทรงกลม 
ทรงกระบอก กรวย 
- ลักษณะของรูปสามเล่ียม รูปส่ีเหล่ียม วงกลม และ
วงรี 

ป.๒  
๑. จำแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหล่ียมและ
วงกลม 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ลักษณะของรูปหลายเหล่ียม วงกลม และวงรี และ
การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใช้แบบของรูป 

ป.๓  
๑. ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีมีแกนสมมาตรและ
จำนวนแกนสมมาตร 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- รูปแกนสมมาตร 

ป.๔  
๑. จำแนกชนิดของมุม บอกช่ือมุม ส่วนประกอบ
ของมุม และเขียนสัญลักษณ์แสดงมุม 
 
 
 
 
 
๒. สร้างรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากเมื่อกำหนดความยาวของ
ด้าน 

รูปเรขาคณิต 
- ระนาบ จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรงและ
สัญลักษณ์แสดงเส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง 
- มุม 
   ส่วนประกอบของมุม 
   การเรียกชื่อมุม 
   สัญลักษณ์แสดงมุม 
   ชนิดของมุม 
- ชนิดและสมบัติของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉารก 
- การสร้างรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก  
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถ่ิน 
ป.๕  

๑. สร้างเส้นตรง หรือส่วนของเส้นตรงให้ขนานกับ
เส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงท่ีกำหนดให้ 

รูปเรขาคณิต 
- เส้นต้ังฉากและสัญลักษณ์แสดงการต้ังฉาก 
- การสร้างเส้นขนาน 
- มุมแย้ง มุมภายในและมุมภายนอกท่ีอยู่บนข้าง
เดียวกันของเส้นตัดขว้าง (Transversal)  

 
๒. จำแนกรูปส่ีเหล่ียมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป 
๓. สร้างรูปส่ีเหล่ียมชนิดต่างๆ เมื่อกำหนดความยาว
ของด้านและขนาดของมุม หรือเมื่อกำหนดความยาว
ของเส้นทแยงมุม 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ชนิดและสมบัติของรูปส่ีเหล่ียม 
- การสร้างรูปส่ีเหล่ียม  

 
๔. บอกลักษณะของปรึซึม 

รูปเรขาคณิตสามมิติ 
- ลักษณะและส่วนต่างๆ ของปริซึม 

ป.๖  
๑. จำแนกรูปสามเหล่ียมโดยพิจารณาจากสมบัติของ
รูป 
๒. สร้างรูปสามเหล่ียมเมื่อกำหนดความยาวของด้าน
และขนาดของมุม 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ชนิดและสมบัติของรูปสามเหล่ียม 
- การสร้างรูปสามเหล่ียม 
- ส่วนต่างๆ ของวงกลม 
- การสร้างวงกลม 

 
๓. บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิตชนิดต่างๆ 
๔. ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบจากรูปคล่ี
และระบุรูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

รูปเรขาคณิตสามมิติ 
- ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย พีระมิด 
- รูปคล่ีของทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด 
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สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต 
 มาตรฐาน ค ๒.๓  เข้าใจเรขาคณิตวิเคราะห์ และนำไปใช้ 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถ่ิน 
ป.๑ - - 
ป.๒ - - 
ป.๓ - - 
ป.๔ - - 
ป.๕ - - 
ป.๖ - - 
ม.๑ - - 
ม.๒ - - 
ม.๓ - - 

 
 
สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต 
 มาตรฐาน ค ๒.๔  เข้าใจเวกเตอร์ การดำเนินการของเวกเตอร์ และนำไปใช้ 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถ่ิน 
ป.๑ - - 
ป.๒ - - 
ป.๓ - - 
ป.๔ - - 
ป.๕ - - 
ป.๖ - - 
ม.๑ - - 
ม.๒ - - 
ม.๓ - - 
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สาระที่ ๓ สถิติและความน่าจะเป็น 
  มาตรฐาน ค ๓.๑ เข้าใจกระบวนการทางสถิติและใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถ่ิน 
ป.๑  

๑. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของ
โจทย์ปัญหา เมือ่กำหนดรูป ๑ รูปแทน ๑ หน่วย 

การนำเสนอข้อมูล 
- การอ่านแผนภูมิรูปภาพ  

ป.๒  
๑. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของ
โจทย์ปัญหาเมื่อกำหนดรูป ๑ รูปแทน ๒ หน่วย ๕ 
หน่วย หรือ ๑๐ หน่วย 

การนำเสนอข้อมูล 
- การอ่านแผนภูมิรูปภาพ 
- การสร้างรูปส่ีเหล่ียม  

ป.๓  
๑. เขียนแผนภูมิรูปภาพ และใช้ข้อมูลจากแผนภูมิ
รูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 
๒. เขียนตารางทางเดียวจากข้อมูลท่ีเป็นจำนวนนับ 
และใช้ข้อมูลจากตารางทางเดียวในการหาคำตอบ
ของโจทย์ปัญหา 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล 
- การเก็บรวบรวมข้อมูลและจำแนกข้อมูล 
- การอ่านและการเขียนแผนภูมิรูปภาพ (one-way 
table) 

ป.๔  
๑. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง ตารางสองทางในการ
หาคำตอบของโจทย์ปัญหา 
 

การนำเสนอข้อมูล 
- การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง (ไม่รวมการย่น
ระยะ) 
- การอ่านตารางสองทาง (two-way table)  
- อ่านและเขียนแผนภูมิเกี่ยวกับข้อมูลบุคลากรใน
โรงเรียน 
- อ่านและเขียนเกี่ยวกับสถิติ เกี่ยวกับรายได้ใน
ครัวเรือน 

ป.๕  
๑. ใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในการหำตอบของโจทย์
ปัญหา 
๒. เขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมูลเป็นจำนวนนับ 

การนำเสนอข้อมูล 
- การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง 
- การอ่านกราฟเส้น 
- อ่านและเขียนแผนภูมิและกราฟเส้นเกี่ยวกับข้อมูล
บุคลากร/ทรัพยากรในชุมชน 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถ่ิน 
ป.๖  

๑. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมในการหาคำตอบ
ของโจทย์ปัญหา 

การนำเสนอข้อมูล 
- การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม 
- ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ
ประชากร และข้อมูลทางเศรษฐกิจในชุมชน 

 
สาระที่ ๓ สถิติและความน่าจะเป็น 
  มาตรฐาน ค ๓.๒ เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และนำไปใช้ 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถ่ิน 
ป.๑ - - 
ป.๒ - - 
ป.๓ - - 
ป.๔ - - 
ป.๕ - - 
ป.๖ - - 
ม.๑ - - 
ม.๒ - - 
ม.๓ - - 

 
สาระท่ี ๔  แคลคูลัส 
  มาตรฐาน ค ๔.๑  เข้าใจลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน และ
ปริพันธ์ของฟังก์ชัน และนำไปใช้ 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถ่ิน 
ป.๑ - - 
ป.๒ - - 
ป.๓ - - 
ป.๔ - - 
ป.๕ - - 
ป.๖ - - 
ม.๑ - - 
ม.๒ - - 
ม.๓ - - 
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ส่วนที่  ๒ 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

           ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  นั้นโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยได้กำหนดรายละเอียดของโครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรของโรงเรียน
บ้านสวนอุดมวิทยา ไว้ดังนี้ 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  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 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู ้

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 และ     
     วัฒนธรรม 

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.  ภาษาญี่ปุน่เพื่อการส่ือสาร 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 
 
 

 



29 
 

โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑                           เวลา 200 ชั่วโมง 

 
หมายเหตุ   อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาค  ๗๐/๓๐ 

 
 

 

หน่วย
ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. จำนวนนับ  ๑  ถึง  ๑๐๐  และ  ๐ ค  ๑.๑ ป.๑/๑, 
ป.๑/๒, ป.๑/๓ 

๑9 ๕ 

๒  การบวกจำนวนสองจำนวนท่ีผลบวกไม่เกิน ๑๐ ค  ๑.๑ ป.๑/๔,ป.๑/๕ ๑6 ๖ 

๓ การลบจำนวนสองจำนวนท่ีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐ ค  ๑.๑ ป.๑/๔,ป.๑/๕ ๑6 ๖ 

๔ จำนวนนับ ๑๑ ถึง ๒๐ ค  ๑.๑ ป.๑/๑, 
ป.๑/๒, ป.๑/๓ 

9 ๕ 

๕ การบวก การลบจำนวนนับไม่เกิน ๒๐ ค  ๑.๑ ป.๑/๔,ป.๑/๕ ๑4 ๕ 

๖ แผนภูมิรูปภาพ ค ๓.๑ ป.๑/๑ 9 ๓ 

๗ การวัดน้ำหนัก ค ๒.๑ ป.๑/๒ ๑4 ๕ 

๘ การบอกตำแหน่งและลำดับท่ี  9 ๓ 

๙ รูปเรขาคณิต ค ๑.๒ ป.๑/๑ 
ค ๒.๒ ป.๑/๑ 

9 ๓ 

๑๐ จำนวนนับ ๒๑ ถึง ๑๐๐ ค  ๑.๑ ป.๑/๑, 
ป.๑/๒, ป.๑/๓ 

๑7 ๘ 

๑๑ การวัดความยาว ค ๒.๑ ป.๑/๑ 12 ๔ 

๑๒ การบวกท่ีผลบวกไม่เกิน ๑๐๐ ค  ๑.๑ ป.๑/๔ 20 ๖ 

๑๓ การลบท่ีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐ ค  ๑.๑ ป.๑/๔ 20 ๖ 

๑๔ โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบ ค  ๑.๑ ป.๑/๔,ป.๑/๕ ๑4 ๕ 

สอบปลายปีการศึกษา ๒ ๓๐ 
รวมทั้งสิ้นตลอดปี 200 ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร ์
ระดับประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๒                           เวลา 200 ชั่วโมง 

 
หมายเหตุ   อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาค  ๗๐/๓๐ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

หน่วย
ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. จำนวนนับท่ีไม่เกินหนึง่พัน และศูนย์ ค ๑.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , 
ป.๒/๓ 
 

30 ๑๐ 

๒. การบวก การลบ การคูณ การหาร  
และโจทย์ปัญหา 

ค  ๑.๑  ป.๒/๔, ป.๒/๕, 
ป.๒/๖, ป.๒/๗, ป.๒/๘ 

77 ๒๙ 

๓. แบบรูป  5 - 

๔. การวัดความยาว การช่ัง การตวง และเวลา ค ๒.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ ,  
ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕ , 
ป.๒/๖ 
 

57 ๒๓ 

๕. รูปเรขาคณิตสองมิติ ค ๒.๒  ป.๒/๑ ๑7 ๔ 

๖. การนำเสนอข้อมูล ค ๓.๑  ป.๒/๑ 12 ๔ 

สอบปลายปีการศึกษา ๒ 30 
รวมทั้งสิ้นตลอดปี 200 ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๓                           เวลา 200 ชั่วโมง 

 
หมายเหตุ   อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกบัการสอบปลายภาค  ๗๐/๓๐ 
 

 
 
 

หน่วย
ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ จำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐  และ  ๐ ค  ๑.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒ 7 ๓ 
๒ เศษส่วน ค  ๑.๑ ป.๓/๓,ป.๓/๔ 7 ๓ 

๓ การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวน
นับไม่เกิน๑๐๐,๐๐๐  และ  ๐ 

ค ๑.๑ ป.๓/๕,ป.๓/๖,ป.
๓/๗,ป.๓/๘,ป.๓/๙ 

๒8 ๑๐ 

๔ การบวก การลบเศษส่วน ค ๑.๑ ป.๓/๑๐,ป.๓/๑๑ ๒8 ๘ 
๕ แบบรูป ค ๑.๒ ป ๑/๑ 7 ๓ 
๖ เงิน ค ๒.๑ ป.๓/๑ 20 ๘ 
๗ เวลา ค ๒.๑ ป.๓/๒ 20 ๕ 
๘ ความยาว ค ๒.๑ ป.๓/๓,ป.๓/๔,   

ป.๓/๕,ป.๓/๖ 
20 ๘ 

๙ น้ำหนัก ค ๒.๑ป.๓/๗,ป.๓/๘, 
ป.๓/๙,ป.๓/๑๐ 

๒3 ๘ 

๑๐ ปริมาตรและความจุ ค ๒.๑  ป.๓/๑๑,ป.๓/๑๒ 
, ป.๓/๑๓ 

20 ๘ 

๑๑ รูปเรขาคณิตสองมิติ ค ๒.๒ ป.๓/๑ 7 ๓ 
๑๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการนำเสนอ

ข้อมูล 
ค ๓.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒ 11 ๓ 

สอบปลายปีการศึกษา ๒ ๓๐ 
รวมทั้งสิ้นตลอดปี 200 ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๔                           เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง 
 
หน่วย

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ จำนวนนับท่ีมากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 

ค ๑.๑ ป.๔/๑, ค ๑.๑ ป.๔/๒ ๑๐ 5 

๒ การบวกลบ และโจทย์ปัญหา ค ๑.๑ ป.๔/๗, ค ๑.๑ ป.๔/๘,                 
ค ๑.๑ ป.๔/๑๑, ค ๑.๑ป.๔/๑๒ 

๑๕ 5 

๓ การคูณและโจทย์ปัญหา ค ๑.๑ ป.๔/๙,  ค ๑.๑ ป.๔/๑๑,               
ค ๑.๑ป.๔/๑๒ 

๑5 5 

๔ การหารและโจทย์ปัญหา ค ๑.๑ ป.๔/๙, ค ๑.๑ ป.๔/๑๑,               
ค ๑.๑ป.๔/๑๒ 

๑5 5 

๕ การบวก ลบ คูณ หาร โจทย์
ปัญหาระคน 

ค ๑.๑ ป.๔/๑๐, ค ๑.๑ ป.๔/๑๑,                
ค ๑.๑ป.๔/๑๒ 

๑๓ 5 

๖ เศษส่วน ค ๑.๑ ป.๔/๓, ค ๑.๑ ป.๔/๔ ๘ ๕ 
๗ การบวกลบเศษส่วน ค ๑.๑ ป.๔/๑๓, ค ๑.๑ ป.๔/๑๔ ๑๒ 5 
๘ ทศนิยม ค ๑.๑ ป.๔/๕, ค ๑.๑ ป.๔/๖ ๘ ๕ 
๙ การบวกลบทศนิยม ค ๑.๑ ป.๔/๑๕ ,ค ๑.๑ป.๔/๑๖ ๑๒ 5 

๑๐ เวลา  ค ๒.๑ ป.๔/๑ ๑๐ ๕ 
๑๑ การวัดและสร้างมุม ค ๒.๑ ป.๔/๒ ๑๐ ๕ 
๑๒ รูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก ค ๒.๑ ป.๔/๓ ๑๐ ๕ 
๑๓ รูปเรขาคณิต ค ๒.๒ ป.๔/๑, ค ๒.๒ ป.๔/๒ ๑๐ ๕ 
๑๔ การนำเสนอข้อมูล ค ๓.๑ ป.๔/๑ ๑๐ ๕ 

สอบปลายปีการศึกษา 2 30 
รวมทั้งสิ้นตลอดปี ๑๖๐ ๑๐๐ 

 
 

หมายเหตุ   อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาค  ๗๐/๓๐ 
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โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๕                           เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง 
 
หน่วย

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ จำนวนนับ และ 0 การบวก 
การลบ การคูณ และการหาร 

ค ๑.๑ ป.๕/๒ ๑๕ 5 

๒ เศษส่วนและการบวก การลบ 
เศษและโจทย์ปัญหา 

ค ๑.๑ ป.๕/๓, ค ๑.๑ ป.๕/๔, ค ๑.๑ ป.๕/๕ ๑๕ 5 

๓ การคูณ การหาร เศษส่วนและ
โจทย์ปัญหา 

ค ๑.๑ ป.๕/๔, ค ๑.๑ ป.๕/๕ ๑5 7 

๔ ทศนิยม ค ๑.๑ ป.๕/๑ ๑5 5 
๕ การคูณ การหารทศนิยมและ

โจทย์ปัญหาทศนิยม 
ค ๑.๑ ป.๕/๖, ค ๑.๑ ป.๕/๗, ค ๑.๑ ป.๕/๘ ๑๕ 8 

๖ ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ ค ๑.๑ ป.๕/๙ ๑๐ 5 
๗ ความยาว ค ๒.๑ ป.๕/๑ ๑๒ 5 
๘ น้ำหนัก ค ๒.๑ ป.๕/๒ ๑๒ ๕ 
๙ ปริมาตรและความจุ ค ๒.๑ ป.๕/๓ ๑๒ 5 

๑๐ รูปเรขาคณิต ค ๒.๒ ป.๕/๑ ๑๐ ๕ 
๑๑ รูปเรขาคณิตสองมิติ ค ๒.๑ ป.๕/๔, ค ๒.๒ ป.๕/๒, ค ๒.๒ ป.๕/๓ ๑๐ ๕ 
๑๒ รูปเรขาคณิตสามมิติ ค ๒.๒ ป.๕/๔ ๑๐ ๕ 
๑๓ การนำเสนอ ค ๓.๑ ป.๕/๑ ๗ ๕ 

สอบปลายปีการศึกษา 2 30 
รวมทั้งสิ้นตลอดปี ๑๖๐ ๑๐๐ 

 
 

หมายเหตุ   อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาค  ๗๐/๓๐ 
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โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๖                           เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง 
 
หน่วย

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ ห.ร.ม. และค.ร.น ค 1.1 ป.6/4 ,ค 1.1 ป.6/5 ,ค 1.1 ป.6/6 ๒๐ 10 
๒ เศษส่วน ค 1.1 ป.6/1 ,ค 1.1 ป.6/7 ,ค 1.1 ป.6/8 ๑3 ๕ 

๓ ทศนิยม ค 1.1 ป.6/9 ,ค 1.1 ป.6/10 ๒๐ 10 

๔ ร้อยละและมาตราส่วน ค 1.1 ป.6/2 ,ค 1.1 ป.6/3  
ค 1.1 ป.6/11 ,ค 1.1 ป.6/12 

๒๐ ๑0 

๕ แบบรูป ค 1.2 ป.6/1       ๒๐ ๑0 
๖ รูปสามเหล่ียม ค 2.2 ป.6/1 ,ค 2.2 ป.6/2 ๑๐ ๕ 
๗ รูปหลายเหล่ียม ค 2.1 ป.6/2 ๑๕ 5 
๘ วงกลม ค 2.1 ป.6/3 ๑๕ 5 
๙ รูปเรขาคณิตสามมิติ ค 2.1 ป.6/1 ,ค 2.2 ป.6/3 ,ค 2.2 ป.6/4 ๑๕ ๕ 

๑๐ การนำเสนอข้อมูล ค 3.1 ป.6/1 ๑๐ ๕ 
สอบปลายปีการศึกษา 2 30 

รวมทั้งสิ้นตลอดปี ๑๖๐ ๑๐๐ 
 

 
หมายเหตุ   อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาค  ๗๐/๓๐ 
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โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร ์
ระดับมธัยมศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑              ภาคเรียนท่ี ๑           จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 
หน่วย

ท่ี 
ชื่อหน่วย 

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคดิรวบยอด 
เวลา
(ชม.) 

คะแนน 

๑ จำนวนเต็ม ค ๑.๑ ม.๑/๑ - จำนวนเต็ม 
- สมบัติของจำนวนเต็ม 
- จำนวนตรรกยะและสมบัติจำนวน
ตรรกยะ 
- การนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็ม
จำนวนตรรกยะ และเลขยกกำลัง
ไปใช้ในการแก้ปัญหา 

๑๐ ๑๒ 

๒ การสร้าง
เรขาคณิต 

ค ๒.๒ ม.๑/๑ 
 

- การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต 
- การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ 
โดยใช้การสร้างพื้นฐานทาง
เรขาคณิต 
- การนำความรู้เกี่ยวกับการสร้าง
พื้นฐานทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิต
จริง 

๑๐ ๑๒ 

๓ เลขยกกำลัง ค ๑.๑ ม.๑/๒ - เลขยกกำลังท่ีมีเลขช้ีกำลังเป็น
จำนวนเต็มบวก 
- การนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็ม
จำนวนตรรกยะ และเลขยกกำลัง
ไปใช้ในการแก้ปัญหา 

๑๐ ๑๒ 

๔ ทศนิยมและ
เศษส่วน 

ค ๑.๑ ม.๑/๑ 
ค ๑.๑ ม.๑/๒ 

- ทศนิยมและเศษส่วน ๒๐ ๒๒ 

๕ รูปเรขาคณิตสอง
มิติและสามมิติ 

ค ๒.๒ ม.๑/๒ - หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
- ภาพท่ีได้จากการมองด้านหน้า 
ด้านข้าง ด้านบนของรูปเรขาคณิต
สามมิติท่ีประกอบข้ึนจากลูกบาศก์ 

๑๐ ๑๒ 

สอบปลายภาค - ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ๖๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร ์
ระดับมธัยมศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑              ภาคเรียนท่ี 2           จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 
หน่วย

ท่ี 
ชื่อหน่วย มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา

(ชม.) 
คะแนน 

๑ สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว 

ค ๑.๓ ม.๑/๑ - สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
- การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
- การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ใน
ชีวิตจริง 

๒๐ ๑๕ 

๒ อัตราส่วน สัดส่วน 
และร้อยละ 

ค ๑.๑ ม.๑/๓ 
 

- อัตราส่วนของจำนวนหลายๆ
จำนวน 
- สัดส่วน 
- การนำความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน 
สัดส่วนและร้อยละไปใช้ในการ
ปัญหา 

๑๐ ๑๕ 

๓ กราฟและ
ความสัมพันธ์เชิง
เส้น 

ค ๑.๓ ม.๑/๒ 
ค ๑.๓ ม.๑/๓ 

- กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น 
- สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
- การนำความรู้เกี่ยวกับสมการเชิง
เส้นสองตัวแปรและกราฟของ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิต
จริง 

๒๐ ๒๕ 

๔ สถิติ ค ๓.๑ ม.๑/๑ - การตั้งคำถามทางสถิติ 
- การเก็บรวบรวมข้อมูล 
-การนำเสนอข้อมูล 
     - แผนภูมิภาพ 
     - แผนภูมิแท่ง 
     - กราฟเส้น 
     - แผนภูมิรูปวงกลม 
- การแปลความหมายข้อมูล 
- การนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

๑๐ ๑๕ 

สอบปลายภาค - ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ๖๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร ์
ระดับมธัยมศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2              ภาคเรียนท่ี 1           จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 
(ชม.) 

คะแนน 

๑ ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
จำนวนจริง 
-จำนวนตรรกยะ 
-จำนวนอตรรกยะ 
-รากท่ีสอง 
-รากท่ีสาม 

ค ๑.๑ ม.๒/๑  
ค ๑.๑ ม.๒/๒                    

การนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนจริง
ไปใช้  

๑๒ ๑๕ 

๒ ความเท่ากันทุกประการ 
 

ค ๒.๒ ม.๒/๔ ความเท่ากันทุกประการของรูป
สามเหล่ียม 

๑๐ ๑๐ 

๓ สถิติ 
-การนำเสนอและวิเคราะห์
ข้อมูล 
-การแปลความหมาย
ผลลัพธ์ 

ค ๓.๑ ม.๒/๑  การนำสถิติมาใช้ในชีวิตจริง ๑๒ ๑๕ 

    ๔ การแปลงทางเรขาคณิต 
-การเล่ือนขนาน 
-การสะท้อน 
-การหมุน 
-โปรแกรม The 
Geometer's Sketchpad 

ค ๒.๒ ม.๒/๑  
ค ๒.๒ ม.๒/๓ 

การนำความรู้เกี่ยวกับการแปลง
ทางเรขาคณิตไปใช้ในการแก้ไข
ปัญหา  

 
๑๒ 

 
๑๕ 

๕ พหุนาม 
-พหุนาม 
-การบวก การลบ และการ
คูณของพหุนาม 
-การหารพหุนามด้วยเอก
นามท่ีมีผลหารเป็นพหุ
นาม 

ค ๑.๒ ม.๒/๑ การนำความรู้เกี่ยวกับพหุนามไป
ใช้ในการแก้ปัญหา 

๑๔ ๑๕ 

สอบปลายภาค - ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ๖๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร ์
ระดับมธัยมศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2              ภาคเรียนท่ี 2           จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 
(ชม.) 

คะแน
น 

๑ ทฤษฎีบทปีทาโกรัส 
 - ทฤษฎีบทปีทา
โกรัสและบทกลับ 

ค ๒.๒ ม.๒/๕ การนำความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทปีทา
โกรัสและบทกลับไปใช้ในชีวิตจริง ๑๒ ๒๐ 

๒ เส้นขนาน 
- สมบัติเกี่ยวกับเส้น
ขนานและรูป
สามเหล่ียม 

 
ค ๒.๒ ม.๒/๒ 

การนำความรู้เกี่ยวกับสมบัติของเส้น
ขนานและรูปสามเหล่ียมไปใช้ในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

๑๒    ๑๕ 

๓ การแยกตัวประกอบ
ของพหุนาม 
-  การแยกตัว
ประกอบของพหุนาม
ดีกรีสองโดยใช้สมบัติ
การแจกแจง กำลัง
สองสมบูรณ์  ผลต่าง
ของกำลังสอง 

 
ค ๑.๒ ม.๒/๒                                                     

การนำความรู้เกี่ยวกับการแยกตัว
ประกอบของพหุนามไปใช้ในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

๑๖   ๑๕ 

๔ พื้นท่ีผิวและปริมาตร 
- การหาพื้นท่ีผิวของ
ปริซึมและ
ทรงกระบอก 
- การนำความรู้
เกี่ยวกับพื้นท่ีผิวของ
ปริซึม และ
ทรงกระบอกไปใช้ใน
การแก้ปัญหา 
- การหาปริมาตรของ
ปริซึมและ
ทรงกระบอก 

 
ค ๒.๑ ม.๒/๑ 
ค ๒.๑ ม.๒/๒                                                                                                       

-  การหาพื้นท่ีผิวของปริซึมและ
ทรงกระบอก 
-  การนำความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของ
ปริซึมและทรงกระบอกไปใช้แก้ปัญหา 

๒๐   ๒๐ 

สอบปลายภาค - ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ๖๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร ์
ระดับมธัยมศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3              ภาคเรียนท่ี 1           จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย 
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ 
ความคิดรวบยอด 

เวลา
(ชม.) 

คะแนน 

๑ พื้นท่ีผิวและปริมาตร ค 2.1 ม.3/1 
ค 2.1 ม.3/2 

- การหาพื้นท่ีผิวและปริมาตรของ
พีระมิด กรวยและทรงกลม 
- การนำความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ีผิว
และปริมาตรของพีระมิด กรวยและ
ทรงกลม ไปใช้ในการแก้ปัญหา 

14 17 

2 การแยกตัวประกอบ
ของพหุนาม 

ค 1.2 ม.3/1 
 

- การแยกตัวประกอบของพหุนามท่ี
มีดีกรีสูงกว่าสอง 

8 10 

3 ระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร 

ค 1.3 ม.3/3 
 

- ระบบสมการเชิงเส้นสองสองตัว
แปร 
- การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปรและการนำไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 

14 17 

4 สมการกำลังสองตัว
แปรเดียว 

ค 1.3 ม.3/2 
 

- สมการกำลังสองตัวแปรเดียว 
- การแก้สมการกำลังสองตัวแปร
เดียว 
- การนำความรู้ เกี่ยวกับการแก้
สมการกำลังสองตัวแปรเดียวไปใช่
ในการแก้ปัญหา 

12 14 

5 ความคล้าย ค 2.2 ม.3/1 - รูปสามเหล่ียมท่ีคล้ายกัน 
- การนำความรู้เกี่ยวกับความคล้าย
ไปใช้ในการแก้ปัญหา 

10 12 

สอบปลายภาค - ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ๖๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



40 
 

โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร ์
ระดับมธัยมศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3              ภาคเรียนท่ี 2           จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 

หน่วย
ท่ี 

ช่ือหน่วย มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ/ 

ความคิดรวบยอด 
เวลา
(ชม.) 

คะแนน 

๑ อสมการ ค 1.3 ม.3/1 
 

- อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
- การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 
- การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้
ในการแก้ปัญหา 

10 12 

2 ความน่าจะเป็น ค 3.2 ม.3/1 
 

- เหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม 
- ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
- การนำความรู้เกี่ยวกับความ
น่าจะเป็นไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

10 12 

3 สถิติ ค 3.1 ม.3/1 
 

- ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
- การแปลความหมายผลลัพธ์ 
- การนำสถิติไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

10 12 

4 ฟังก์ชันกำลังสอง ค 1.2 ม.3/2 
 

- กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง 
- การนำความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชัน
กำลังสองไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 

10 12 

5 อัตราส่วนตรีโกณมิติ ค 2.2 ม.3/2 - อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
- การนำค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติ
ของมุม ๓๐ องศา ๔๕ องศา 
และ ๖๐ องศาไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 

8 10 

6 วงกลม ค 2.2 ม.3/3 - วงกลม คอร์ดและเส้นสัมผัส 
- ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม 

10 12 

สอบปลายภาค - ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ๖๐ ๑๐๐ 
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ส่วนที่ ๓ 
คำอธิบายรายวชิา 

 
  ในส่วนของการจัดทำคำอธิบายรายวิชาของหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
ค ณิ ตศาสตร์  (ฉบั บ ปรับ ปรุ ง  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๐ ) ตาม ห ลัก สูตรแกนกลางก าร ศึกษ าขั้ นพื้ น ฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑ นั้น โรงเรียนได้ดำเนินการทุกรายวิชาของช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
๓    โดยเขียนในลักษณะความเรียงระบุองค์ความรู้  ทักษะ/กระบวนการ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
ธรรมชาติของวิชาเป็นการเขียนในภาพรวมท่ีต้องการให้เกิดกับผู้เรียนและสะท้อนตัวช้ีวัดในรายวิชาพื้นฐาน
หรือผลการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติม คำอธิบายรายวิชาจึงประกอบด้วยส่วนประกอบดังต่อไปนี้ 

- รหัสวิชา 
- ช่ือรายวิชา 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ช้ันป ี
- จำนวนเวลาเรียน 
- หน่วยกิต 

สำหรับในเนื้อหาส่วนท่ี ๓  นี้  ยังได้จัดทำรายละเอียดของโครงสร้างรายวิชาพื้นฐานและ
รายวิชาเพิ่มเติมของแต่ละสาระการเรียนรู้ไว้ ประกอบด้วย 
  ๑. โครงสร้างสร้างรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม 
  ๒. คำอธิบายรายวิชา 
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คำอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
 

ค ๑๑๑๐๑   คณิตศาสตร์     กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑    เวลา    200    ชั่วโมง 
 

ศึกษา   ฝึกทักษะการคิดคำนวณ  และฝึกทักษะการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 
จำนวนนับ  ๑  ถึง  ๑๐๐  และ  ๐  การบอกจำนวน การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน 

การนับเพิ่มและนับลดทีละ ๑  และทีละ ๑๐ การแสดงจำนวนนับไม่เกิน ๒๐ ในรูปความสัมพันธ์ของจำนวน
แบบส่วนย่อย - ส่วนรวม (part - whole relationship)  การบอกอันดับท่ี 
การเขียนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจำนวน  การใช้เครื่องหมาย  =   ≠  >  <  การเรียงลำดับจำนวน   
 การบวก การลบ จำนวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ และ ๐  ความหมายของการบวก ความหมายของการลบ 
การหาผลบวก การหาผลลบและความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ การแก้โจทย์ปัญหาการบวก  
โจทย์ปัญหาการลบ และการสร้างโจทย์ปัญหาพร้อมท้ังหาคำตอบ 
 แบบรูป  แบบรูปของจำนวนท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงทีละ ๑ และทีละ ๑๐  แบบรูปซ้ำของจำนวน รูป
เรขาคณิตและรูปอื่น ๆ 
 ความยาว  การวัดความยาวโดยใช้หน่วยท่ีไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การวัดความยาวเป็นเซนติเมตร  
เป็นเมตร   การเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ
เกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร 
 น้ำหนัก การวัดน้ำหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด 
การเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับน้ำหนักท่ีมีหน่วย
เป็นกิโลกรัม เป็นขีด 
 รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ  ลักษณะของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม 
ทรงกระบอก กรวย  ลักษณะของรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม วงกลม และวงรี 
 การนำเสนอขอ้มูล  การอ่านแผนภูมิรูปภาพ  การอ่านแผนภูมิเกี่ยวกับข้อมูลในโรงเรียนและข้อมูล  
ในท้องถิ่น 
 โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม รู้จักใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา  
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร 
ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง
สร้างสรรค์ มีระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง สามารถทำงานอย่าง
เป็นระบบ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์      
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ตัวชี้วัด     

ค  ๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓,ป.๑/๔,ป.๑/๕ 
ค  ๑.๒ ป.๑/๑ 
ค  ๒.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒ 

 ค ๒.๒  ป.๑/๑ 
ค ๓.๑ ป.๑/๑ 

รวม  ๑๐  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
 

ค ๑๒๑๐๑   คณิตศาสตร์    กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒   เวลา    200    ชั่วโมง 
 

ศึกษา   ฝึกทักษะการคิดคำนวณ  และฝึกทักษะการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 
จำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่งพัน และศูนย์ การนับทีละ ๒ ทีละ ๕ ทีละ ๑๐ และทีละ ๑๐๐ การบอก 

การอ่านและเขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และ ตัวหนังสือแสดงจำนวน จำนวนคู่ จำนวนค่ี หลักและ
ค่าของตัวเลขโดดในแต่ละหลัก การเขียนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน  

การบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหา การบวกและการลบ ความหมายของการคูณ
การหาร การหาผลคูณ ผลหารและเศษ และความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร  การบวก ลบ คูณ หาร
ระคน  การแก้โจทย์ปัญหา และการสร้างโจทย์ปัญหาพร้อมท้ังหาคำตอบ 

แบบรูป  โดยการบอกจำนวนในแบบรูปของจำนวนท่ีเพิ่มขึ้นและลดลง ทีละ ๒ ทีละ ๕ และ 
ทีละ ๑๐๐  และแบบรูปซ้ำของจำนวน รูปเรขาคณิต และรูปอื่น ๆ 

การบอกเวลา  การวัดความยาว น้ำหนัก ปริมาตรและความจุ  บอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที 
(ช่วง ๕ นาที) การบอกและการเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นช่ัวโมง เป็นนาที การอ่านปฏิทิน การวัดความ
ยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร  การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด การวัดปริมาตรและ
ความจุโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน เป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร การคาดคะเนของการวัด
ความยาว และการวัดน้ำหนัก การเปรียบเทียบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการวัดความยาว การวัดน้ำหนัก 
และการวัดปริมาตรและความจุ การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา  การวัดความยาว น้ำหนัก ปริมาตรและ
ความจุ   

รูปเรขาคณิตสองมิติ โดยการบอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปหลายเหล่ียม รูปวงกลม รูปวงรี 
และเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใช้แบบของรูป 

การนำเสนอข้อมูล  การอ่านแผนภูมิรูปภาพ จำนวนครูและนักเรียนในโรงเรียน 
โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จัก
ใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา  
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร 

ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวัน
อย่างสร้างสรรค์ มีระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง สามารถ
ทำงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์       
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ตัวชี้วัด     

ค  ๑.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗, ป.๒/๘ 
ค  ๒.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖ 
ค  ๒.๒  ป.๒/๑ 
ค  ๓.๑  ป.๒/๑ 

รวม  ๑๖  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
 

ค ๑๓๑๐๑   คณิตศาสตร์    กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓   เวลา    200    ชั่วโมง 
 

อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย  และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ 
และ ๐  เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ ,๐๐๐ หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์แสดงการบวก การลบของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ ,๐๐๐ และ ๐  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์  แสดงการคูณของจำนวน ๑ หลักกับจำนวนไม่เกิน  ๔ หลัก และจำนวน ๒ หลักกับ
จำนวน ๒ หลัก  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์  แสดงการหารท่ีตัวตั้งไม่เกิน ๔ หลัก ตัวหาร 
๑ หลัก  หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ ,๐๐๐ และ ๐  แสดงวิธีหา
คำตอบของโจทย์ปัญหา ๒ ข้ันตอน ของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 

บอก อ่าน และเขียนเศษส่วนแสดงปริมาณส่ิงต่าง ๆ และแสดงส่ิงต่าง ๆ ตามเศษส่วนท่ีกำหนด 
เปรียบเทียบเศษส่วนท่ีตัวเศษเท่ากันโดยท่ีท่ีตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน  หาผลบวกของเศษส่วนท่ีมี
ตัวส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน ๑ และหาผลลบของเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ากัน แสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ากัน และผลบวกไม่เกิน๑ และโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนท่ีมีตัว
ส่วนเท่ากัน 

ระบุจำนวนท่ีหายไปในแบบรูปของ จำนวนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน  เลือกใช้เครื่องมือวัด
ความยาวท่ีเหมาะสม วัดและบอกความยาวของส่ิงต่าง ๆเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตร และเซนติเมตร  

คาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร  เปรียบเทียบความยาวระหว่างเซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตร
กับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร จากสถานการณ์ต่าง ๆ เลือกใช้เครื่องช่ังท่ีเหมาะสม วัดและบอกน้ำหนัก
เป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม  คาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด  เปรียบเทียบน้ำหนัก
ระหว่างกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันเป็นกิโลกรัม จากสถานการณ์ต่าง ๆ   ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีมีแกน
สมมาตรและจำนวนแกนสมมาตร เขียนแผนภูมิ และใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของ
โจทย์ปัญหา และเขียนตารางทางเดียวจากข้อมูลท่ีเป็นจำนวนนับ และใช้ข้อมูลจากตารางทางเดียวในการ
หาคำตอบของโจทย์ปัญหา 

แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวเงิน  ของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา ระยะเวลา  ความยาว 
ท่ีมีหน่วยเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร กิโลเมตรและเมตร  และแสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักท่ีมีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม 
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ตัวชี้วัด     

ค  ๑.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓,ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป.๓/๖,ป.๓/๗,ป.๓/๘,ป.๓/๙,ป.๓/๑๐, 
            ป.๓/๑๑ 
ค  ๑.๒  ป.๓/๑ 
ค  ๒.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒,ป.๓/๓,ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป.๓/๖,ป.๓/๗,ป.๓/๘,ป.๓/๙,ป.๓/๑๐, 
           ป.๓/๑๑,ป.๓/๑๒,ป.๓/๑๓ 
ค ๒.๒   ป.๓/๑ 
ค ๓.๑   ป.๓/๑,ป.๓/๒ 
 

รวม  ๒๘  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
ค ๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร์                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                 เวลา  ๑๖๐ ชั่วโมง 
 

จำนวนนับ 
อ่าน และเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแทนจำนวนนับ หลักและค่าของ

ตัวเลขโดดในแต่ละหลัก และการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปการกระจาย การเปรียบเทียบและ
เรียงลำดับจำนวน ค่าประมาณ ค่าประมาณของจำนวนนับ และการใช้เครื่องหมาย ≈ 

การบวก การลบ 
 การประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหาร จากสถานการณ์ต่างๆอย่าง
สมเหตุสมผล การบวก การลบ จำนวนนับท่ีมากกว่า ๑๐๐ ,๐๐๐ และ ๐  การคูณจำนวนหลายหลัก ๒ 
จำนวนท่ีมีผลคูณไม่เกิน ๖ หลัก  การหารท่ีตัวต้ังเกิน ๖ หลัก ตัวหารไม่เกิน ๒ หลัก การแก้โจทย์ปัญหา
และการสร้างโจทย์ปัญหา พร้อมท้ังหาคำตอบโดยวิธีการบวก ลบ คูณ หาร 

เศษส่วน และการบวกลบเศษส่วน 
อ่าน และเขียนเศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนคละและเศษเกิน 

เศษส่วนท่ีเท่ากัน เศษส่วนอย่างต่ำ และเศษส่วนท่ีเท่ากับจำนวนนับ การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ
เศษส่วนและจำนวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง การบวกการลบเศษส่วนจำนวนคละ 
และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ และจำนวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีก
ตัวหนึ่ง 

ทศนิยม 
 อ่าน และเขียนทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง หลักค่าประจำหลัก และค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
ของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง   การเขียนทศนิยมในรูปกระจายทศนิยมท่ีเท่ากัน การเปรียบเทียบและ
เรียงลำดับทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง การบวกทศนิยม การลบทศนิยม และโจทย์ปัญหาการบวก การลบ 
ทศนิยม ไม่เกิน 3 ตำแหน่ง และไม่เกิน ๒ ข้ันตอน 
 แบบรูป 
 แบบรูปของจำนวนท่ีเกิดจากการคูณ การหารด้วยจำนวนเดียวกัน 
 เวลา 
 การบอกระยะเวลาเป็นวินาที นาที ช่ัวโมง วัน สัปดาห์ เดือน ปี การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ 
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา การอ่านตารางเวลา และการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 
 การวัดและการสร้างมุม 
 การวัดขนาดของมุดโดยใช้โพรแทรกเตอร์ และการสร้างมุมเมื่อกำหนดขนาดของมุม 
 

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
 ความยาวรอบรูป และโจทย์ปัญหาของความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียม มุมฉาก การหาพื้นท่ีและ
โจทย์ปัญหา การหาพื้นของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
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 รูปเรขาคณิต 
 ระนาบ จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรงและสัญลักษณ์แสดงเส้นตรง และรังสี ส่วนของเส้นตรง 
มุม(ส่วนประกอบของมุม การเรียกช่ือมุม สัญลักษณ์แสดงมุม ชนิดของมุม) ชนิดและสมบัติของรูปส่ีเหล่ียม
มุมฉาก และการสร้างรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
 การนำเสนอข้อมูล 
 การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง (ไม่รวมการย่นระยะ) การอ่านตารางสองทาง (two-way 
table) ในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ค ๑.๑   ป.๔/๑, ป.๔/๒,ป.๔/๓,ป.๔/๔,ป.๔/๕,ป.๔/๖,ป.๔/๗,ป.๔/๘,ป.๔/๙,ป.๔/๑๐, 
           ป.๔/๑๑,ป.๔/๑๒,ป.๔/๑๓,ป.๔/๑๔,ป.๔/๑๕,ป.๔/๑๖ 
ค ๒.๑   ป.๔/๑, ป.๔/๒,ป.๔/๓ 
ค ๒.๒   ป.๔/๑, ป.๔/๒ 
ค ๓.๑   ป.๔/๑ 

 
รวม  ๒๒  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
ค ๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร์                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                เวลา  ๑๖๐ ชั่วโมง 
 

ทศนิยม 
 บอกความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม  ค่าประมาณของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่งท่ีเป็น
จำนวนเต็ม ทศนิยม ๑ ตำแหน่ง และ ๒ ตำแหน่ง การใช้เครื่องหมาย ≈ 

จำนวนนับ และ ๐ การบวก การลบ 
แก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บทบัญญัติไตรยางศ์ได้ 
การบวก การลบ 

 การประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหาร จากสถานการณ์ต่างๆอย่า ง
สมเหตุสมผล การบวก การลบ จำนวนนับท่ีมากกว่า ๑๐๐ ,๐๐๐ และ ๐  การคูณจำนวนหลายหลัก ๒ 
จำนวนท่ีมีผลคูณไม่เกิน ๖ หลัก  การหารท่ีตัวต้ังเกิน ๖ หลัก ตัวหารไม่เกิน ๒ หลัก การแก้โจทย์ปัญหา
และการสร้างโจทย์ปัญหา พร้อมท้ังหาคำตอบโดยวิธีการบวก ลบ คูณ หาร 

เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ และการหาร 
เปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคละ  บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนและจำนวนคละได้  การแก้

โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนนับ 
การคูณและการหารทศนิยม 

 ประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม  คูณและหารทศนิยมพร้อมท้ังแก้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยมได้ 
 ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 
 อ่านและเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์  และการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 
 ความยาว 
 บอกความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวเซนติเมตรกับมิลลิเมตร  เมตรกับเซนติเมตร  กิโลเมตร
กับเมตร  โดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม  พร้อมท้ังแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวโดยใช้ความรู้เรื่องการ
เปล่ียนหน่วยและทศนิยมได้ 
 น้ำหนัก 
 บอกความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวกิโลกรัมกับกรัม  โดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม  พร้อมท้ัง
แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักโดยใช้ความรู้เรื่องการเปล่ียนหน่วยและทศนิยมได้ 
 ปริมาตรและความจ ุ
 ปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากและความจุของภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  บอกความสัมพันธ์
ระหว่างมิลลิลิตร ลิตร ลูกบาศก์เซนติเมตรและลูกบาศก์เมตร  พร้อมท้ังแก้ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรง
ส่ีเหล่ียมมุมฉากและความจุของภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

รูปเรขาคณิต 
 เส้นต้ังฉากและสัญลักษณ์แสดงการต้ังฉาก  เส้นขนานและสัญลักษณ์แสดงการขนาน  การสร้าง
เส้นขนาน  มุมแย้ง มุมภายใน และมุมภายนอกท่ีอยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง 
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 รูปเรขาคณิตสองมิติ 
 ความยาวรอบรูปของส่ีเหล่ียม พื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมด้านขนานและรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน  และ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียมและพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมด้านขนานและรูปส่ีเหล่ียมขนม
เปียกปูน  บอกชนิดและสมบัติของรูปส่ีเหล่ียม  สร้างรูปส่ีเหล่ียมได้ 

รูปเรขาคณิตสามมิติ 
 บอกลักษณะและส่วนต่างๆของปริซึม 
 การนำเสนอข้อมูล 
 การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง การอ่านกราฟเส้น 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ค ๑.๑   ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗, ป.๕/๘, ป.๕/๙ 
ค ๒.๑   ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ ,ป.๕/๔ 
ค ๒.๒   ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ ,ป.๕/๔ 
ค ๓.๑   ป.๕/๑, ป.๕/๒ 

 
รวม  ๑๙  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
ค ๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร์                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                เวลา  ๑๖๐ ชั่วโมง 
 

เศษส่วน 
การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน และจำนวนคละโดยใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น.  
จำนวนนับและ ๐ 
ตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ ตัวประกอบเฉพาะ และการแยกตัวประกอบ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  

การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  
การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน 
การบวก การลบเศษส่วนและจำนวนคละ โดยใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น. การบวก ลบ คูณ หารระคน 
ของเศษส่วนและจำนวนคละ การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละ การแก้ปัญหาเศษส่วน
และจำนวนคละ 

 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหาร 
 ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม การหารเศษส่วน การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม 
(รวมการแลกเงินต่างประเทศ) 
 อัตราส่วนและร้อยละ 
 อัตราส่วน และอัตราส่วนท่ีเท่ากัน และมาตราส่วน การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและมาตราส่วน 
การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 
 แบบรูป 
 การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป 
 ปริมาตรและความจุ 
 ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบด้วยทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบด้วยทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
 รูปเรขาคณิตสองมิติ 
 ความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปสามเหล่ียม มุมภายในของรูปหลายเหล่ียม ความยาวรอบรูปและ
พื้นท่ีของรูปหลายเหล่ียม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปหลายเหล่ียม ความ
ยาวรอบรูปและพื้นท่ีของวงกลม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของวงกลม ชนิด
และสมบัติของรูปสามเหล่ียม การสร้างรูปสามเหล่ียม ส่วนต่าง ๆ ของวงกลม การสร้างวงกลม 
 รูปเรขาคณิตสามมิติ 
 ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย พีระมิด รูปคล่ีของทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด 
 การนำเสนอขอ้มูล 
 การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม 
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รหัสตัวชี้วัด 

ค ๑.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙, ป.๖/๑๐,  
ป.๖/๑๑, ป.๖/๑๒ 

ค ๑.๒  ป.๖/๑ 
ค ๒.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
ค ๒.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔ 
ค ๓.๑  ป.๖/๑ 
 

รวม  ๒๑  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

รหัสวิชา   ค ๒๑๑๐๑    คณิตศาสตร์ ๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์     

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๑  เวลา   ๖๐  คาบ จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต  

 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะและกระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

จำนวนตรรกยะ  จำนวนเต็ม  สมบัติของจำนวนเต็ม ทศนิยมและเศษส่วน จำนวนตรรกยะและ
สมบัติของจำนวนตรรกยะ เลขยกกำลังท่ีมีเลขช้ีกำลังเป็นจำนวนเต็มบวก การนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็ม 
จำนวนตรรกยะและเลขยกกำลังไปใช้ในการแก้ปัญหา 

 การสร้างทางเรขาคณิต  การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใช้การ
สร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต การนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง  

มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพท่ีได้จากกการมองด้านหน้า 
ด้านข้าง ด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบข้ึนจากลูกบาศก์   

โดยจัดประสบการณ์  หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า
โดยปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ 
ความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายและการนำเสนอการเช่ือมโยง
ความรู้ และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

 

รหัสตัวชี้วัด 

ค ๑.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒        

ค ๒.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒        

รวม    ๔    ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

รหัสวิชา   ค ๒๑๑๐๒    คณิตศาสตร์ ๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์     

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒  เวลา   ๖๐  คาบ จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต  
 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะและกระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

อัตราส่วน อัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวน สัดส่วน การนำความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน
และร้อยละไปใช้ในการแก้ปัญหา 

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง   

สมการเชิงเส้นสองตัวแปร  กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น สมการเชิงเส้นสองตัวแปร การนำ
ความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตจริง 

สถิติ  การต้ังคำถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิ
แท่ง กราฟเส้น แผนภูมิรูปวงกลม การแปลความหมายของข้อมูล การนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

โดยจัดประสบการณ์  หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา  ค้นคว้า
โดยการฝึกปฏิบัติ ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ 
ความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายและการนำเสนอการเช่ือมโยง
ความรู้ และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

 

รหัสตัวชี้วัด 

ค ๑.๑  ม.๑/๓ 

ค ๑.๓  ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ 

ค ๓.๑  ม.๑/๑ 

รวม    ๕    ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

ค  ๒๒๑๐๑   คณิตศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 

คำอธิบายรายวิชา ภาคเรียนที่  ๑  เวลา   ๖๐  คาบ จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะและกระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

จำนวนตรรกยะ เลขยกกำลังท่ีมีเลขช้ีกำลังเป็นจำนวนเต็ม การนำความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังไปใช้
ในการแก้ปัญหา 

จำนวนจริง  จำนวนอตรรกยะ รากท่ีสองและรากท่ีสามของจำนวนตรรกยะ การนำความรู้เกี่ยวกับ
จำนวนจริงไปใช้ 

การสร้างทางเรขาคณิต การนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง  

เส้นขนาน สมบัติเกี่ยวกับเส้นขนานและรูปสามเหล่ียม 

การแปลงทางเรขาคณิต การเล่ือนขนาน การสะท้อน การหมุน การนำความรู้เกี่ยวกับการแปลง
ทางเรขาคณิตไปใช้การแก้ปัญหา 

ความเท่ากันทุกประการ  ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียม การนำความรู้เกี่ยวกับความ
เท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียมไปใช้ 

โดยจัดประสบการณ์  หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา  ค้นคว้า
โดยการฝึกปฏิบัติ ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ 
ความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายและการนำเสนอการเช่ือมโยง
ความรู้ และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

รหัสตัวชี้วัด  ค ๑.๑ ม.๒/๑  

ค ๑.๑ ม.๒/๒   

ค ๒.๒ ม.๒/๑ 

ค ๒.๒ ม.๒/๒ 

ค ๒.๒ ม.๒/๓ 

ค ๒.๒ ม.๒/๔  

 รวม ๖ ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

ค  ๒๒๑๐๒   คณิตศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 

คำอธิบายรายวิชา ภาคเรียนที่  ๒  เวลา   ๖๐  คาบ จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต  

 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะและกระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

ทฤษฎีบทปีทาโกรัส ทฤษฎีบทปีทาโกรัสและบทกลับ การนำความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทปีทาโกรัส
และบทกลับไปใช้ในชีวิตจริง 

 พหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้สมบัติ
การแจกแจง กำลังสองสมบูรณ์  ผลต่างของกำลังสอง การนำความรู้เกี่ยวกับการแยกตัวประกอบของพหุ
นามไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

 พื้นท่ีผิวและปริมาตร การหาพื้นท่ีผิวของปริซึมและทรงกระบอก การนำความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ีผิว
ของปริซึม และทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา การหาปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก การหาพื้นท่ี
ผิวของปริซึมและทรงกระบอก การนำความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้แก้ปัญหาไป
ใช้ในชีวิตจริง 

 สถิติ  การนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายผลลัพธ์ การนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

โดยจัดประสบการณ์  หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา  ค้นคว้า
โดยการฝึกปฏิบัติ ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ 
ความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายและการนำเสนอการเช่ือมโยง
ความรู้ และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

รหัสตัวชี้วัด ค ๑.๒ ม.๒/๑ 

   ค ๑.๒ ม.๒/๒ 

   ค ๒.๑ ม.๒/๑ 

   ค ๒.๑ ม.๒/๒                                                     

ค ๒.๒ ม.๒/๕                                                                                                      
ค ๓.๑ ม.๒/๑     

รวม ๖ ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
ค  ๒๓๑๐๑   คณิตศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
คำอธิบายรายวิชา ภาคเรียนที่  ๑  เวลา   ๖๐  คาบ จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะและกระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
พื้นท่ีผิวและปริมาตร  พีระมิด  กรวย และทรงกลม แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นท่ีผิวและปริมาตรพีระมิด  

กรวย และทรงกลม 
 การแยกตัวประกอบของพหุนาม การเขียนพหุนามให้อยู่ในรูปผลคูณท่ีมีดีกรีต่ำกว่า 

ระบบสมการเชิงเส้น  สมการเชิงเส้นสองตัวแปร กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  ระบบ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว สมการของพหุนามตัวแปรเดียว ท่ีมีดีกรีเท่ากับ ๒ บางครั้งเรียก
สมการกำลังสองว่า สมการดีกรี ๒   
 ความคล้าย  รูปสามเหล่ียมท่ีคล้ายกัน สมบัติของรูปสามเหล่ียมคล้าย และการนำไปใช้  

โดยจัดประสบการณ์  หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา  ค้นคว้า
โดยการฝึกปฏิบัติ ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ 
ความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายและการนำเสนอการเช่ือมโยง
ความรู้ และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
 
ตัวชี้วัด 
 มฐ. ค๑.๒ ม.๓/๑ 

มฐ. ค๑.๓ ม.๓/๒ 
มฐ. ค๑.๓ ม.๓/๓ 
มฐ. ค๒.๑ ม.๓/๑ 
มฐ. ค๒.๑ ม.๓/๒    
มฐ. ค๒.๒ ม.๓/๑     

 
รวม  ๖  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
ค  ๒๓๑๐๒   คณิตศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
คำอธิบายรายวิชา ภาคเรียนที่  ๒ เวลา   ๖๐  คาบ  จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี ้

อสมการ  การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การใช้ความรู้เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
หาคำตอบของโจทย์ปัญหา 
 ความน่าจะเป็น  หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ จากการทดลองสุ่ม ใช้ความรู้เกี่ยวกับ                
ความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ และประกอบการตัดสินใจ 

สถิติ   กำหนดประเด็น  เขียนข้อคำถาม เก็บรวบรวมข้อมูล ตารางแจกแจงความถ่ี ค่ากลาง              
ของข้อมูล อ่านและแปลความหมายและวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้ค่ากลางข้อมูลท่ีเหมาะสม 

ฟังก์ชันกำลังสอง ความสัมพันธ์ซึ่งในสองคู่อันดับใดๆ ของความสัมพันธ์นั้น ถ้าสมาชิกตัว 
หน้าเหมือนกันแล้ว สมาชิกตัวหลังต้องไม่ต่างกัน 

อัตราส่วนตรีโกณมิติ อัตราส่วนของด้านของรูปสามเหล่ียมมุมฉาก อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม ๓๐ 
องศา ๔๕ องศา และ ๖๐ องศา 
 วงกลม มุมท่ีจุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม คอร์ด เส้นสัมผัสวงกลมและทฤษฎีบท
เกี่ยวกับวงกลม 

โดยจัดประสบการณ์  หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา  ค้นคว้า 
โดยการฝึกปฏิบัติ ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ 
ความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายและการนำเสนอการเช่ือมโยง
ความรู้ และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
 
ตัวชี้วัด 

มฐ. ค๑.๒ ม.๓/๒ มฐ. ค๑.๓ ม.๓/๑    
มฐ. ค๒.๒ ม.๓/๒    มฐ. ค๒.๒ ม.๓/๓    
มฐ. ค๓.๑ ม.๓/๑ มฐ. ค๓.๒ ม.๓/๑    
 

รวม ๖ ตัวชี้วัด 
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ส่วนที่ ๔ 
เกณฑ์การจบการศึกษา 

การเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด 

ความสำคัญ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ ตีความผลการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวช้ีวัด ของหลักสูตร นำผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้และใช้เป็นข้อมูล
สำหรับก ารตัด สินผลการเรียน   โดยมี อง ค์ประกอบของการวั ดผลและประเมิ น การเรียน รู้  
ท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้กำหนดจุดหมาย สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมาตรฐานการเรียนรู้ไว้ เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางใน  
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับ
โลก  กำหนดให้ ผู้ เรียนได้เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  / ตัวช้ีวัด ท่ีกำหนดในสาระการเรียนรู้   
 ๘ กลุ่มสาระ  มีความสามารถด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
แนวทางการวัดและประเมินผล 

การวัดและประเมินผลรายกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ผู้สอนวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ผู้เรียนตามตัวช้ีวัดในรายวิชาพื้นฐาน ตามท่ีกำหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้ ใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีหลากหลายจากแหล่งข้อมูลหลาย ๆ แหล่ง เพื่อให้ได้ผลการประเมินท่ีสะท้อนความรู้
ความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียนโดยการวัดและประเมินผลการ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับ 
การจัดการเรียนการสอนโดยสังเกตพัฒนาการและความประพฤติของผู้เรียน สังเกตพฤติกรรมการเรียน 
การร่วมกิจกรรม  การประเมินตามสภาพจริง เช่นการประเมินการปฏิบัติงาน การประเมินจากโครงงาน 
การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน เป็นต้น  ควบคู่กับการใช้การทดสอบแบบต่างๆ อย่างสมดุลและครอบคลุม
ท้ังด้านความรู้  ด้านทักษะ และด้านเจตคติ  โดยให้ความสำคัญกับการประเมินผลระหว่างเรียนมากกว่าการ
ประเมินปลายปี/ปลายภาค และใช้เป็นข้อมูลเพื่อการประเมินการเล่ือนช้ันและการจบการศึกษา 

และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพผู้สอนต้องตรวจสอบความรู้ความสามารถ 
ท่ีแสดงพัฒนาการของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง และผู้เรียนต้องรับผิดชอบและตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของตนเองอย่างสม่ำเสมอเช่นกัน หน่วยการเรียนรู้เป็นส่วนท่ีผู้สอนและผู้เรียนใช้ตรวจสอบ
ย้อนกลับว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือยัง การประเมินในระดับช้ันเรียนต้องอาศัยท้ังผลการประเมินย่อยเพื่อ
พัฒนา และการประเมินผลรวมเพื่อสรุปผลการเรียนรู้เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้และจบรายวิชา 
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              วิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามเป้าหมายของการเรียนรู้ท่ีวางไว้ควรมี
แนวทางดังต่อไปนี้ 
                ๑. ต้องวัดท้ังความรู้  ความคิด ความสามารถ ทักษะกระบวนการ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมรวมทั้งโอกาสในการเรียนของผู้เรียน 
                ๒. วิธีการวัดผลและประเมินผล ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด/ผล 
การเรียนรู้ท่ีกำหนดไว้ 
                 ๓. ต้องเก็บข้อมูลท่ีได้จากการวัดผลและประเมินผลตามความเป็นจริงและต้องประเมินผล
ภายใต้ข้อมูลท่ีมีอยู่ 
                 ๔. ผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องนำไปสู่การแปลผลและลงข้อสรุป 
ท่ีสมเหตุสมผล 
                 ๕. การวัดผลต้องเท่ียงตรงและเป็นธรรม ท้ังด้านของวิธีการวัด  โอกาสของการประเมิน 
 
วัตถุประสงค์ของการวัดในรายวิชา กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

๑. เพื่อวินิจฉัยความรู้ ความสามารถ ทักษะกระบวนการ เจตคติ คุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยม
ของผู้เรียนและเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะได้เต็มศักยภาพ 

๒. เพื่อใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับให้แก่ตัวผู้เรียนเองว่าบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผล
การเรียนรู้มากน้อยเพียงใด 

๓. เพื่อใช้เป็นข้อมูลสรุปผลการเรียนรู้และเปรียบเทียบถึงระดับพัฒนาการของการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
                 กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนมีหลากหลาย เช่น กิจกรรมในห้องเรียน  กิจกรรม 
การปฏิบัติ กิจกรรมการสำรวจ กิจกรรมการตรวจสอบ การทดลอง กิจกรรมศึกษาค้นคว้า กิจกรรมศึกษา
ปัญหาพิเศษหรือโครงงาน ฯลฯ อย่างไรก็ตามในการทำกิจกรรมต้องคำนึงว่าผู้เรียนแต่ละคนมีศักยภาพท่ี
แตกต่างกัน ผู้เรียนแต่ละคนจึงอาจทำงานช้ินเดียวกันได้เสร็จในเวลาท่ีแตกต่างกัน และผลของงานท่ีได้อาจ
แตกต่างกันด้วย เมื่อผู้เรียนทำกิจกรรมเหล่านี้เสร็จแล้วก็จะต้องเก็บรวบรวมผลงาน เช่น รายงาน ช้ินงาน 
บันทึก และรวมถึงทักษะปฏิบัติต่างๆ เจตคติ ความรัก ความซาบซึ้ง กิจกรรมท่ีผู้เรียนได้ทำเหล่านี้ต้องใช้วิธี 
ประเมินท่ีมีความแตกต่างกัน เพื่อช่วยให้สามารถประเมินความรู้ ความสามารถและความรู้สึกนึกคิดท่ี
แท้จริงของผู้เรียนได้ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีการประเมินหลายๆ 
ด้าน หลากหลายวิธี ในสถานการณ์ต่าง ๆกันสอดคล้องกับชีวิตจริง และต้องประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้
ข้อมูลท่ีมากพอท่ีจะสะท้อนของผู้เรียนได้ 
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ลักษณะสำคัญของการวัดและประเมินผลจากสภาพจริง 

๑. การวัดประเมินผลตามสภาพจริง มีลักษณะท่ีสำคัญคือใช้วิธีการประเมินกระบวนการคิด 
ท่ีซับซ้อน ความสามารถในการปฏิบัติงาน ศักยภาพผู้เรียนในด้านของผู้ผลิตและกระบวนการ
ท่ีได้ผลผลิตมากกว่าท่ีจะประเมินว่าผู้เรียนจดจำความรู้อะไรบ้าง 

๒. เป็นการประเมินความสามารถของผู้เรียนเพื่อวินิจฉัยผู้เรียนในส่วนท่ีควรส่งเสริมและส่วนท่ี
แก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพตามความสามารถ ความสนใจและ
ความต้องการของแต่ละบุคคล 

๓. เป็นการประเมินท่ีจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมประเมินผลงานของตนเองและของ
เพื่อนร่วมห้อง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง เช่ือมั่นในตนเอง สามารถพัฒนาตนเองได้ 

๔. ข้อมูลท่ีได้จากการประเมินจะสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการเรียนการสอน และการวาง
แผนการสอนของผู้สอนว่าสามารถตอบสนองความสามารถ ความสนใจและความต้องการของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคลได้หรือไม่  

๕. ประเมินความสามารถของผู้เรียนในการถ่ายโอนการเรียนไปสู่ชีวิตจริงได้ 
๖. ประเมินด้านต่างๆด้วยวิธีท่ีหลากหลายในสถานการณ์ต่าง ๆอย่างต่อเนื่อง 

   
วิธีการและแหล่งข้อมูลที่ใช้ 
               เพื่อให้การวัดและประเมินผลสะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียนผลการประเมิน  
อาจได้มาจากแหล่งข้อมูลและวิธีการต่างๆดังต่อไปนี้ 
               ๑.การประเมินผลกลุ่ม ( Group Assessment ) ความสามารถท่ีจะทำงานในฐานะสมาชิก 
ท่ีมีประสิทธิภาพของกลุ่มถือเป็นทักษะสำคัญในการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การทำ
กิจกรรมต้องเน้นย้ำการทำงานเป็นกลุ่มท่ีมีการจัดการด้านความพร้อมท่ีมีคุณภาพและมีการประเมินผลท่ี
ละเอียดรอบคอบ การทำงานกลุ่มของผู้เรียนจะมีคุณภาพสูงสุดรวมท้ังมีความสนุกสนาน เพลิดเพลินเมื่อมี
การปฏิบัติดังนี้ 
                 ๑) จัดบรรยากาศให้เหมาะสม ช่วยให้ผู้เรียนทราบและเข้าใจว่าการทำงานกลุ่มจะให้ผลดี
แก่ผู้เรียนอย่างไร  ผลงานกลุ่มจะประเมินด้วยวิธีใด 
       ๒) จัดให้ผู้เรียนทราบว่า งานของกลุ่มจะประเมินเมื่อใดล่วงหน้าเพื่อผู้เรียนจะได้ไม่กดดัน
และวิตกกังวลว่าผู้สอนจะประเมินเมื่อใด 
                ๓) การกำหนดคะแนนไม่ควรมากเกินไป เพราะหลักการต้องการจะพัฒนาการทำงาน
ร่วมกัน 
                ๔) แจ้งเกณฑ์การประเมินให้ผู้เรียนได้ทราบ และบอกเกณฑ์บางส่วนให้ พร้อมท้ังให้ผู้เรียน
เพิ่มเติมเกณฑ์ของตนเองได้ จึงค่อยตัดสินใจว่าแต่ละเกณฑ์จะให้คะแนนอย่างไร 
    ๕) จัดเวลาให้ผู้เรียนได้มีการสำรวจว่าคุ้มค่าแก่การเรียนรู้หรือไม่ เป็นการให้ผู้เรียนได้
วิเคราะห์ผลสำเร็จของตนเอง มีเวลาแยกแยะว่ายังมีจุดใดท่ีสามารถทำได้ดียิ่งขึ้นอีก 
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                ๖) ผู้สอนต้องมั่นใจและกระจ่างชัดเจนว่า ส่ิงท่ีประเมินผล คือ ผลผลิตจากงานของกลุ่ม
หรือประเมินกระบวนการทำงาน กระบวนการและผลผลิตเป็นคนละเรื่องกัน และจำเป็นต้องมีแนวทาง  
การประเมินท่ีแตกต่างกัน ในการทำกิจกรรมกลุ่ม บางกิจกรรมใช้การประเมินผลผลิต แต่บางกิจกรรมอาจ
ใช้เพื่อการประเมินผลกระบวนการปฏิบัติเท่านั้น 
                ๗) ต้องระวังอันตรายจากการประเมินงานกลุ่มเป็นรายบุคคล เพราะจะนำไปสู่ความรู้สึก
เจ็บช้ำน้ำใจและการโต้แย้งอย่างรุนแรงได้ ต้องมีการแจ้งเกณฑ์ล่วงหน้า มีการอภิปราย มีข้อตกลงต้ังแต่
แรกเริ่มลงมือปฏิบัติกิจกรรม การประเมินผลบุคคลควรจะทำต่อเมื่อ ผู้เรียนท้ังกลุ่มได้รับการพัฒนาความ
มั่นใจและความเช่ือถือ 
                ๘) พิจารณาการจัดกลุ่ม จะให้ผู้เรียนจัดกลุ่มเองหรือไม่หรือจะใช้การสุ่มจัดผู้เรียนเข้ากลุ่ม
เพื่อความเหมาะสมในการคละ ความสามารถของผู้เรียนในกลุ่ม หรือผู้สอนจัดผู้เรียนให้สมดุลเพื่อคละ
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและทักษะของผู้เรียน วิธีนี้มีประโยชน์เพื่อจัดกลุ่มการเรียนรู้แบบ
ร่วมมืออย่างมีคุณภาพแต่ต้องการทักษะการประสานงานท่ีสูงมาก 
               ๒. การประเมินตนเอง ( Self  Assessment ) ในการเสนอผลงาน ผู้สอนควรฝึกให้ผู้เรียนมี
การประเมินตนเองท้ังด้านความคิด และด้านความรู้สึก โดยให้ผู้เรียนได้พูดถึงงานของตนเอง มีขั้นตอน
กระบวนการทำอย่างไร มีจุดบกพร่อง จุดดีตรงไหน ผู้เรียนได้ความรู้อะไรบ้างและผู้เรียนมีความรู้สึกอย่างไร
ต่องานท่ีทำ ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้เพื่อนได้มีการวิพากษ์วิจารณ์งานของผู้เรียนอันจะนำไปสู่ความ
ภาคภูมิใจ 
               ๓. การเขียนรายงาน ( Self  - Report) เป็นการให้ผู้เรียนเขียนรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ตนเอง เหมือนการสัมภาษณ์เพียงแต่ไม่มีคนคอยตั้งคำถามเท่านั้นเอง  
                 จากวิธีการประเมินดังกล่าวสามารถนำมาจัดแสดงวิธีการและเครื่องมือประเมินผล 
การเรียนรู้ของสาระการเรียนรู้ในด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ได้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ควรจัดให้ครอบคลุมท้ัง  
ด้านความรู้  ด้านทักษะกระบวนการ  และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสอดคล้องกับมาตรฐาน 
การเรียนรู้และตัวช้ีวัดตามท่ีหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  กำหนดไว้  ควรมุ่งเน้น
การวัดสมรรถภาพโดยรวมของผู้เรียนเป็นหลัก  จุดประสงค์หลักของการวัดประเมินไม่ ใ ช่อยู่ ท่ี  
การวัดผลเพื่อตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนเพียงอย่างเดียว  แต่เป็นการวัดและประเมินผลเพื่อนำผลการ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเต็มตามศักยภาพ 
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คุณภาพของผู้เรียนที่ต้องประเมิน 
 การวัดและประเมินผลของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์นั้นแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  
๒๕๕๑  กำหนดให้ทำการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานและตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดในการวัดและประเมินผล  ท่ี
ต้องนำมาพิจารณา  ดังนี้ 
 ๑.  ด้านความรู้ 
  ในการวัดประเมินผลด้านความรู้ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  ๓  สาระ  ดังนี้ 
  ๑.๑  จำนวนและพีชคณิต 
  ๑.๒  การวัดและเรขาคณิต 
  ๑.๓  สถิติและความน่าจะเป็น 
  ๑.๔  แคลคูลัส 
 ๒.  ด้านทักษะ / กระบวนการ 
  การวัดประเมินผลด้านทักษะ / กระบวนการ เป็นการวัดความสามารถของผู้เรียน
ครอบคลุมประเด็นท่ีต้องประเมินดังนี้ 
  ๒.๑  การแก้ปัญหา 
  ๒.๒  การให้เหตุผล 
  ๒.๓  การส่ือสาร  การส่ือความหมาย  และการนำเสนอ 
  ๒.๔  การเช่ือมโยง 
  ๒.๕  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
 ๓.  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  การวัดประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ครอบคลุมประเด็นท่ีต้องประเมินดังนี้ 
  ๓.๑ ทำงานอย่างเป็นระเบียบ 
    ๓.๒  มีระเบียบวินัย 
  ๓.๓  มีความรอบคอบ 
  ๓.๔  มีความรับผิดชอบ 
  ๓.๕  มีวิจารณญาณ 
  ๓.๖  มีความเช่ือมั่นในตนเอง 
  ๓.๗  ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
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องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอน 
 ในการจัดการเรียนการสอน  ครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้  มีพัฒนาการ
ตามตัวช้ีวัดท่ีกำหนดไว้  ซึ่ งต้องอาศัยการวัดและประเมินผลท่ีสอดคล้องกับตัวช้ีวัดท่ีกำหนดไว้   
องค์ประกอบของการสอนท้ังสามส่วนมีความสัมพันธ์กับดังภาพ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  สามารถกำหนดวิธีการและเครื่องมือสำหรับวัดและ
ประเมินผลภายใต้กรอบของตัวช้ีวัด  วิธีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ ท่ีสำคัญได้แก่    
การสอบ  การสังเกต  การสัมภาษณ์  และการประเมินช้ินงาน  สำหรับเครื่องมือท่ีใช้  ได้แก่  แบบทดสอบ  
แบ บ สั ง เก ต   แ ละ แ บ บ ป ระ เมิ น คุณ ภ าพ   ต าม ล ำ ดั บ   ก ารส ร้ า ง เค รื่ อ งมื อ   แล ะ เก ณ ฑ์  
การประเมินทำได้โดยวิเคราะห์ตัวชี้วัด 
 
 
 

 

ตัวช้ีวัดการเรียนรู ้

การวัดละประเมินผลการ
เรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน 
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เกณฑ์การประเมิน 
 เกณฑ์การประเมินท่ีนำเสนอนี้เพื่อเป็นแนวทางหึครูผู้สอนใช้เป็นกรอบในการประเมินคุณภาพของ
ผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 ๑.  เกณฑ์การให้คะแนนผลการเรียนรู้โดยการสอบ 
      สำหรับแบบทดสอบท่ีเป็นปรนัยเลือกตอบ สามารถกำหนดเกณฑ์ ในการให้คะแนน  
อย่างกว้าง ๆ คือ  ตอบถูกได้ ๑ คะแนน  ตอบผิดได้ ๐ คะแนน 
    สำหรับแบบทดสอบท่ีเป็นอัตนัย  หรือแบบความเรียนสามารถกำหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 
ในการให้คะแนนมากกว่าสองระดับ  เช่น  อาจกำหนดคะแนนเต็มเป็น ๔ คะแนน  แล้วพิจารณากำหนด
เกณฑ์การให้คะแนนลดหล่ันลงมา  สำหรับนักเรียนท่ีแสดงผลการเรียนยังไม่ถึงเกณฑ์กำหนด 

 เกณฑ์การให้คะแนนผลการทำข้อสอบแบบอัตนัยท่ีพิจารณาจากการแสดงวิธีการหาคำตอบ  และ
ความถูกต้องของคำตอบ 
คะแนน / ความหมาย ผลการทำข้อสอบที่ปรากฏให้เหน็ 

๔         ดีมาก การแสดงวิธีทำชัดเจน  สมบูรณ์  คำตอบถูกต้อง  ครบถ้วน 
๓         ดี การแสดงวิธีทำยังไม่ชัดเจนดีนัก  แต่อยู่ในแนวทางท่ีถูกต้อง  คำตอบถูกต้อง

ครบถ้วน   
๒        พอใช้ การแสดงวิธีทำยังไม่ชัดเจน  หรือไม่แสดงวิธีทำ  คำตอบถูกต้องครบถ้วน หรือ 

การแสดงวิธีทำชัดเจน สมบูรณ์ แต่คำตอบไม่ถูกต้อง  ขาดการตรวจสอบ 
๑         ควรแก้ไข การแสดงวิธีทำยังไม่ชัดเจนดีนัก  แต่อยู่ในแนวทางท่ีถูกต้อง  คำตอบไม่ถูกต้อง 

หรือไม่แสดงวิธีทำ  และคำตอบท่ีได้ไม่ถูกต้องแต่อยู่ในแนวทางท่ีถูกต้อง 
๐        ต้องปรับปรุง ทำได้ไม่ถึงเกณฑ์ 

 นอกจากการพิจารณาจากการแสดงวิธีการในการหาคำตอบและความถูกต้องของคำตอบแล้ว  
เกณฑ์ในการให้คะแนนแบบทดสอบอัตนัยอาจพิจารณาจากด้านอื่น ๆ อีกก็ได้  สำหรับเกณฑ์ในการให้
คะแนนของการสังเกต  การสัมภาษณ์  และการประเมินชิ้นงานสามารถสร้างเกณฑ์ในทำนองเดียวกับเกณฑ์
การให้คะแนนด้านทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ก็ได้ 
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 ๒.  เกณฑ์การให้คะแนนด้านทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์  แบบแยกองค์ประกอบ 
ทักษะกระบวนการ  การแก้ปัญหา 

คะแนน / 
ความหมาย 

ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ปรากฏให้เห็น 

๔         ดีมาก ใช้ยุทธวิธีการดำเนินการแก้ปัญหาสำเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ อธิบายถึงเหตุผลใน
การใช้วิธีการดังกล่าวได้เข้าใจชัดเจน  

๓         ดี ใช้ยุทธวิธีการดำเนินการแก้ปัญหาสำเร็จ แต่น่าจะอธิบายถึงเหตุผลในการใช้วิธีการ
ดังกล่าวได้ดีกว่านี้ 

๒        พอใช้  ใช้ยุทธวิธีการดำเนินการแก้ปัญหา สำเร็จเพียงบางส่วน  อธิบายถึงเหตุผลในการใช้
วิธีการดังกล่าวได้บางส่วน 

๑        ต้องปรับปรุง มีร่องรอยการดำเนินการแก้ปัญหาบางส่วน  เริ่มคิดว่าทำไมจึงต้องใช้วิธีการนั้นแล้ว
หยุด  อธิบายต่อไม่ได้  แก้ปัญหาไม่สำเร็จ 

๐        ไม่พยายาม ทำได้ไม่ถึงเกณฑ์ข้างต้นหรือไม่มีร่องรอยการดำเนินการแก้ปัญหา 

 

ทักษะกระบวนการ  การให้เหตุผล 
คะแนน / 

ความหมาย 
ความสามารถในการให้เหตุผลที่ปรากฏให้เห็น 

๔         ดีมาก มีการอ้างอิง  เสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล 
๓         ดี มีการอ้างอิงถูกต้องบางส่วน  และเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ 
๒        พอใช้  เสนอแนวคิดไม่สมเหตุผลในการประกอบการตัดสินใจ 
๑        ต้องปรับปรุง มีความพยายามเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ 
๐        ไม่พยายาม ไม่มีแนวคิดประกอบการตัดสินใจ 
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ทักษะกระบวนการ  การเช่ือมโยง 

คะแนน / 
ความหมาย 

ความสามารถในการเชื่อมโยงที่ปรากฏให้เห็น 

๔         ดีมาก นำความรู้  ห ลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการเช่ือมโยงกับสาระ
คณิตศาสตร์/ สาระอื่น / ในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยในการแก้ปัญหา หรือ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม 

๓         ดี นำความรู้  ห ลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการเช่ือมโยงกับสาระ
คณิตศาสตร์/ สาระอื่น / ในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยในการแก้ปัญหา หรือ
ประยุกต์ใช้ได้บางส่วน 

๒        พอใช้  นำความรู้  ห ลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการเช่ือมโยงกับสาระ
คณิตศาสตร์ได้บางส่วน 

๑        ต้องปรับปรุง นำความรู้ หลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการเช่ือมโยงยังไม่เหมาะสม 
๐        ไม่พยายาม ไม่เช่ือมโยงกับสาระอื่นใด ๆ 
 
 
ทักษะกระบวนการ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

คะแนน / 
ความหมาย 

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ท่ีปรากฏให้เห็น 

๔         ดีมาก มีแนวคิด / วิธีการแปลกใหม่ท่ีสามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องสมบูรณ์ 
๓         ดี มีแนวคิด / วิธีการแปลกใหม่ท่ีสามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องแต่นำไปปฏิบัติแล้วไม่

ถูกต้องสมบูรณ์ 
๒        พอใช้  มีแนวคิด / วิธีการไม่แปลกใหม่แต่นำไปปฏิบัติได้ถูกต้องสมบูรณ์ 
๑        ต้องปรับปรุง มีแนวคิด / วิธีการไม่แปลกใหม่และนำไปปฏิบัติแล้วยังไม่สมบูรณ์ 
๐        ไม่พยายาม ไม่มีผลงาน 
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๓.  เกณฑ์การให้คะแนนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์แบบแยกองค์ประกอบ 
คุณลักษณะ   มีความรับผิดชอบ   

คะแนน / 
ความหมาย 

คุณลักษณะที่ปรากฏให้เห็น 

๓         ดีมาก - ส่งงานก่อนหรือตรงตามกำหนดเวลานัดหมาย 
- รับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมายและปฏิบัติเองจนเป็นนิสัย  เป็นระบบ 
แก่ผู้อื่น  และแนะนำชักชวนให้ผู้อื่นปฏิบัติ 

๒        ดี  - ส่งงานช้ากว่ากำหนด แต่ได้มีการติดต่อช้ีแจงครูผู้สอน มีเหตุผลท่ีรับฟังได้ 
- รับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย ปฏิบัติเองจนเป็นนิสัย   

๑        พอใช้ - ส่งงานช้ากว่ากำหนด 
- ปฏิบัติงานโดยต้องอาศัยการช้ีแนะ แนะนำ ตักเตือนหรืให้กำลังใจ 

 

คุณลักษณะ   มีระเบียบวินัย   
คะแนน / 

ความหมาย 
คุณลักษณะที่ปรากฏให้เห็น 

๓         ดีมาก -  สมุดงาน ช้ินงาน สะอาดเรียบร้อย 
- ปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลงท่ีกำหนดให้ร่วมกันทุกครั้ง 

๒        ดี  -  สมุดงาน ช้ินงาน ส่วนใหญ่สะอาดเรียบร้อย 
- ปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลงท่ีกำหนดให้ร่วมกันเป็นส่วนใหญ่ 

๑        พอใช้ -  สมุดงาน ช้ินงาน ไม่ค่อยสะอาดเรียบร้อย 
- ปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลงท่ีกำหนดให้ร่วมกันเป็นบางครั้ง  ต้องอาศัยการแนะนำ 
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คุณลักษณะ   ทำงานเป็นระบบรอบคอบ   

คะแนน / 
ความหมาย 

คุณลักษณะที่ปรากฏให้เห็น 

๓         ดีมาก - มีการวางแผนการดำเนินงานเป็นระบบ 
- การทำงานมีครบทุกขั้นตอน  ตัดขั้นตอนท่ีไม่สำคัญออก 
- จัดเรียงลำดับความสำคัญก่อน – หลัง ถูกต้องครบถ้วน 

๒        ดี  - มีการวางแผนการดำเนินงาน 
- การทำงานไม่ครบทุกขั้นตอน  และผิดพลาดบ้าง 
- จัดเรียงลำดับความสำคัญก่อน – หลัง ได้เป็นส่วนใหญ่ 

๑        พอใช้ - ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน 
- การทำงานไม่มีข้ันตอน  มีความผิดพลาดต้องแก้ไข 
- ไม่จัดเรียงลำดับความสำคัญ 

 
๔.  เกณฑ์การประเมินชิ้นงานแบบองค์รวม 

คะแนน / 
ความหมาย 

คุณภาพของชิ้นงานที่ปรากฏให้เห็น 

๔         ดีมาก - คิดคำนวณหรือเสนอรูปแบบวิธีการหาคำตอบได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 
-  แสดงวิธีการหรือการหาเหตุผล  สนับสนุนการหาคำตอบได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
- มองเห็นความเช่ือมโยงหรือการขยายผลไปสู่หลักการของปัญหาได้อย่างสมบูรณ์ 
- มีองค์ประกอบของช้ินงานครบถ้วน ๓ รายการ(รูปแบบรายงาน  ความถูกต้อง
ชัดเจนในการเขียนหรือพิมพ์  การจัดรูปเล่ม 

๓         ดี - คำนวณหรือวิธีการหาคำตอบถูกต้อง 
- แสดงวิธีการหรือการหาเหตุผล  สนับสนุนการหาคำตอบได้บางส่วน 
- เช่ือมโยงไปสู่หลักการของปัญหาได้บางส่วน 
- มีองค์ประกอบของช้ินงานไม่น้อยกว่า ๒ รายการ 

๒        พอใช้  - การคำนวณมีข้อผิดพลาดบางส่วน 
- แสดงเหตุผล  สนับสนุนการหาคำตอบเล็กน้อย 
- แสดงการเช่ือมโยงหลักการการแก้ปัญหาได้เล็กน้อย 
- มีองค์ประกอบของช้ินงานไม่น้อยกว่า ๒ รายการ 

๑        ต้องปรับปรุง - ไม่มีช้ินงาน 
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๕. เกณฑ์การให้คะแนนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์แบบองค์รวม 
คะแนน / 
ความหมาย 

คุณลักษณะที่ปรากฏให้เห็น 

๓         ดีมาก สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองหรือเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ในการปฏิบัติงานทาง
คณิตศาสตร์อย่างมีระบบ  มีระเบียบวินัย  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มี
วิจารณญาณ  มีความเช่ือมั่นในตนเอง 

๒        ดี  สามารถปฏิบัติตนตามคำแนะนำหรือช้ีแนะในการปฏิบัติงานทางคณิตศาสตร์อย่าง
มีระบบ  มีระเบียบวินัย  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มี
ความเช่ือมั่นในตนเอง 

๑        พอใช้ ไม่สามารถปฏิบัติตนตามคำแนะนำหรือช้ีแนะด้วยตนเอง  แต่ต้องมีการกำกับและ
ติดตามอยู่เสมอในการปฏิบัติงานทางคณิตศาสตร์อย่างมีระบบ  มีระเบียบวินัย  มี
ความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีความเช่ือมั่นในตนเอง 

 

แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการคือ 
การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน  ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้
ประสบผลสำเร็จนั้น นักเรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ในระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการ 
ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของนักเรียน ตลอดจนข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้
นักเรียนเกิด การพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา มี
รายละเอียด ดังนี้ 

๑.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลท่ีอยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  ครู 
ผู้สอนดำเนินการเป็นปกติและสม่ำเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่าง
หลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินช้ินงาน/ 
ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยครู ผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให้
นักเรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีท่ีไม่ผ่านตัวช้ีวั ดให้มี   
การสอนซ่อมเสริม  
      การประเมินระดับช้ันเรียนเป็นการตรวจสอบว่า นักเรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าใน  
การเรียนรู้  อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีส่ิงท่ีจะต้อง
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ได้รับการพัฒ นาปรับปรุงและส่งเสริมใน ด้านใด นอกจากนี้ ยั ง เป็นข้อมู ลให้ ผู้สอนใช้ปรับปรุง 
การเรียนการสอนของตนด้วย ท้ังนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

๒.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินท่ีสถานศึกษาดำเนินการเพื่อตัดสินผล      
การเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะ            
อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา             
ของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้ง
ส ามารถ น ำผลก าร เรี ยน ขอ ง ผู้ เรี ยน ใน สถาน ศึ กษ าเป รี ยบ เที ยบ กั บ เกณ ฑ์ ระ ดั บ ชา ติ  ผ ล 
การประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ 
หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม
แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครองและชุมชน   
 ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบทบทวนพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน ท่ีจะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพบนพื้นฐาน ความแตกต่างระหว่างบุคคลท่ีจำแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่ม
นักเรียนท่ัวไป กลุ่มนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ กลุ่มนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ กลุ่มผู้เรียน
ท่ีมีปญัหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มนักเรียนท่ีปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มนักเรียนท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจและ
สังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาใน
การดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที ป ิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความสำเร็จใน
การเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา  จะต้องจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีเป็นข้อกำหนดของ
หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน  
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 

๑. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 
      ๑.๑ การตัดสินผลการเรียน 

     ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องคำนึงถึงการพัฒนานักเรียนแต่ละคน
เป็นหลัก และต้องเก็บข้อมูลของนักเรียนทุกด้านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งสอน
ซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ    
  ระดับประถมศึกษา 

           (๑) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด 
                   (๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ของจำนวนตัวชี้วัด 

       (๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา   ไม่น้อยกว่าระดับ “ ๑ ” จึง
จะถือว่าผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

            (๔) นักเรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมิน  การอ่านคิดวิเคราะห์และ
เขียน ในระดับ “ ผ่าน ” ขึ้นไป       มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ“ ผ่าน ” ขึ้นไป    
และมีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียน  ในระดับ “ ผ่าน ”         

      ระดับมัธยมศึกษา 
(๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมดในรายวิชานั้น ๆ 
        (๒) นักเรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ของจำนวนตัวชี้วัด 

             (๓) นักเรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา ไม่น้อยกว่าระดับ 
 “ ๑ ” จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

       (๔) นักเรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมิน  การอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับ “ ผ่าน ” ขึ้นไป       มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ“ 
ผ่าน ”  ขึ้นไป   และมีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียน  ในระดับ “ ผ่าน ”         

 การพิจารณาเล่ือนช้ันท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ถ้านักเรียนมีข้อบกพร่องเพียง
เล็กน้อย และพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้ผ่อนผันให้เล่ือนช้ันได้ แต่หากนักเรียน
ไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น ให้ ต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ำช้ันได้ ท้ังนี้ให้คำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของนักเรียนเป็น
สำคัญ 
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๑.๒  การให้ระดับผลการเรียน 

   ระดับประถมศึกษา ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา ให้ระดับผลการเรียนหรือระดับ
คุณภาพการปฏิบัติของนักเรียน  เป็นระบบตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น ๘ ระดับดังนี้ 
ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนร้อยละ 
๔         ผลการเรียนดีเย่ียม ๘๐ - ๑๐๐ 
๓.๕         ผลการเรียนดีมาก ๗๕ - ๗๙ 
๓         ผลการเรียนดี ๗๐ - ๗๔ 
๒.๕         ผลการเรียนค่อนข้างดี ๖๕ - ๖๙ 
๒         ผลการเรียนน่าพอใจ ๖๐ - ๖๔ 
๑.๕         ผลการเรียนพอใช้ ๕๕ - ๕๙ 
๑         ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ ๕๐ - ๕๔ 
๐         ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ๐ - ๔๙ 

 
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผล

การประเมินเป็น ดีเย่ียม  ดี  ผ่าน  และไม่ผ่าน 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาท้ังเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ

กิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน 
และไม่ผ่าน 

 

           ระดับมัธยมศึกษา  ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา  ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการ
เรียนเป็น ๘ ระดับ ดังนี้ 
ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนร้อยละ 
๔         ผลการเรียนดีเย่ียม ๘๐ - ๑๐๐ 
๓.๕         ผลการเรียนดีมาก ๗๕ - ๗๙ 
๓         ผลการเรียนดี ๗๐ - ๗๔ 
๒.๕         ผลการเรียนค่อนข้างดี ๖๕ - ๖๙ 
๒         ผลการเรียนน่าพอใจ ๖๐ - ๖๔ 
๑.๕         ผลการเรียนพอใช้ ๕๕ - ๕๙ 
๑         ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ ๕๐ - ๕๔ 
๐         ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ๐ - ๔๙ 
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การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผล
การประเมินเป็น ดีเย่ียม  ดี  ผ่าน  และไม่ผ่าน 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาท้ังเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน 
และไม่ผ่าน 

๑.๓  การรายงานผลการเรียน 
 การรายงานผลการเรียนเป็นการส่ือสารให้ ผู้ปกครองและนักเรียนทราบความก้าวหน้า             

ในการเรียนรู้ของนักเรียน ต้องสรุปผลการประเมินและจัดทำเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ ๆ 
หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของนักเรียนท่ีสะท้อน
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

         ๒.  เกณฑ์การจบการศึกษา 

 หลักสูตรสถานศึกษา กำหนดเกณฑ์กลางสำหรับการจบการศึกษาเป็น  ๒ ระดับ คือ ระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 ๒.๑   เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
           (๑)  นักเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร้างเวลาเรียน 
ท่ีกำหนด  
           (๒) นักเรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีกำหนด 
                     (๓) นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์                   
การประเมินตามท่ีกำหนด 

          (๔) นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีกำหนด 
            (๕) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีกำหนด 
 ๒.๒  เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
         (๑)  นักเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 
๖๖หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามท่ีกำหนด  
         (๒)  นักเรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๗๗  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต 
         (๓)  นักเรียนมีผลการประเมิน การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่าน เกณฑ์  
การประเมินตามท่ีกำหนด 
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         (๔)  นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีกำหนด 
         (๕)  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีกำหนด 
  สำหรับการจบการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาสำหรับ
ผู้มีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส   การศึกษาตามอัธยาศัย ให้
คณะกรรมการของสถานศึกษา  ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์ในแนวปฏิบัติการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปี ๑ - ๖   
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) 

ห้องที่ ๑ - ๔ 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๑ วิทย์-คณติ-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 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 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 หน้าที่พลเมอืง 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 
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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 คอมพิวเตอร์ 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 
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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 คอมพิวเตอร์ 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 
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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  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
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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.) 

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 
อ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 

จ๑๓๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40  จ๑๔๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40 
ญ๑๓๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40  ญ๑๔๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 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 
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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 หน้าที่พลเมอืง ๕ 40  ส๑๖๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ 40 
อ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 

จ๑๕๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40  จ๑๖๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 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 
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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 
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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 
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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  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 
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 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
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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 หน้าที่พลเมือง ๑ 40  ส๑๒๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ 40 

ส๑๑๒๐๑ วิถีไทย 40  ส๑๒๒๐๑ วิถีไทย 40 

ง๑๑๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40  ง๑๒๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 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 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
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 หน้าที่พลเมือง ๓ 40  ส๑๔๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ 40 

ส๑๓๒๐๑ วิถีไทย 40  ส๑๔๒๐๑ วิถีไทย 40 

ง๑๓๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40  ง๑๔๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 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 
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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 หน้าที่พลเมือง ๕ 40  ส๑๖๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ 40 

ส๑๕๒๐๑ วิถีไทย 40  ส๑๖๒๐๑ วิถีไทย 40 

ง๑๕๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40  ง๑๖๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 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 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ๑ - ๓   
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) 

ห้องที่ ๑ - ๔ 
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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 

 
 
 



95 
 

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 

 
 
 



96 
 

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 หน้าที่พลเมอืง 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 

 
 
 



97 
 

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 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
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 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 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 
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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 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู ้
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 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 

ศ22201 ศิลปะสร้างสรรค ์ 20  ศ22202 ศิลปะสร้างสรรค ์ 20 

พ22201 กีฬาเพื่อสขุภาพ 20  พ22202 กีฬาเพื่อสขุภาพ 20 

อ22201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ22202 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 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 
 

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 

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  กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 
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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 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู ้
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๔ ด้านสังคมศึกษา-การงานอาชีพ 
 

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

รหัสวชิา ชือ่วิชา 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 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๔ ด้านสังคมศึกษา-การงานอาชีพ 
 

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 

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 โรงเรียนบา้นสวนอุดมวิทยา 
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คำสั่งโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
ท่ี    ๔๘   / 2564 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง บริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา   
ประจำปีการศึกษา  2564 

……………………………………………………………………………………………………………… 
  เพื่อให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา   เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ฉบับเพิ่ มเติม  พ.ศ. 
2545  และแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ( ฉบับปรับปรุง 
๒๕๖๐ )  จึงขอแต่งต้ังคณะครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
ดังต่อไปนี้ 
1.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 

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

  
หน้าที่ 

1.  ให้คำปรึกษาแนะนำอำนวยความสะดวกในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ 

2.  ดูแลแก้ปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้น 

2.  คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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 2.  นางเบญจมาศ  อุนทสูรย์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางสาวกันตา   ไกรภักดี  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสิริวรรณ  ขันติธรรมกุล  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1.  นายณัฐพล   โทนะพันธ ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
2.  นางสมคะเน  กระจ่าง   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3.  นางจิระนันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 4.  นางสาวพรพิไล   รุ่งรักษา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางสาวประภัสสร   ศรีเจริญ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 6.  นายพัฒนพงษ์   จันทลา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 7.  นางสาวสุดา  ศรีประสาน  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 8.  นายจีระศักดิ์  ฉลวย   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

2.  นางปวีณา  ศรีพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4.  นางสาวจินตนา  จ่ามีเคน  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
5.  นายกรินทร์  วังทะพันธ ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
6.  นายเอกลักษณ์  ดัชถุยาวัตร  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
7.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๘.  นายสวัสด์ิ   เพิ่มจรัส   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๙.  นายเจษฎา  อาทร   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๐. นายกิตติศักดิ์  สละสวัสด์ิ  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.  นางสาวนิรชา  จุมพล       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

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

1.  นางสาววรรณวรา   ปราศจากศัตรู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
2.  นายทศพร  ช้างภู่   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
3.  นายภานุวัฒน์  กร่อยกระโทก  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
2.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3.  นายธนานพ  พึ่งพงษ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาองักฤษ ) 
1. นางสาวรัชดาวรรณ   ทองดา     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาอังกฤษ ) 
2. นางสาวอภิญญา  โทธุโย  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3. นางสาวิตรี   ปลายชัยภูมิ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4. นายปิติพงศ์   พาโสมนัสสกุล  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
5. นางสาวศิรประภา   ชุปวา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๖. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๗. นายจิรเมธ  โพธิรัตนวงศ์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๘. นางสาวญาณิศา  ฐาปนกุลศักดิ์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาตะวันออก ) 
1. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

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

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

หลักสูตรปฐมวัย 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา    เงินสมบัติ  หัวหน้าระดับปฐมวัย 
 2.  นางปัญจรัตน์  โอวาท   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางนันทิยา  ไตรรัตน ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางสาวสมฤทัย  ศิริบุญชู  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 6.  นางสาวรินรฎา  พงศ์ธนิต  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

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

 
หน้าที่ 

1.  วางแผนการดำเนินงานวิชาการ  กำหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษา  
และแนวการจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และ
วิทยาการสมัยใหม่ 

2.  จัดทำคู่มือการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา  นิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ให้
คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกระบวนการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล  และการแนะ
แนวให้สอดคล้อง  เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร  เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกระบวนการ
เรียนรู้  การวัดและประเมินผล  การแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการดำเนินการของ
หลักสูตร 

4.  ผสานความร่วมมือจากบุคคล  หน่วยงาน  องค์กรต่าง ๆ  และชุมชน  เพื่อให้การใช้หลักสูตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีคุณภาพ 

5.  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  และการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และผู้เกี่ยวข้อง  
นำข้อมูลป้อนกลับจากฝ่ายต่าง ๆ  มาพิจารณา  เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

6.  ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับการพฒันาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
7.  ติดตามผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล  ระดับช้ัน  ระดับช่วงช้ัน  และระดับกลุ่มวิชา

ในแต่ละปีการศึกษา   เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ  ของสถานศึกษา 
8.  ตรวจสอบ  ทบทวน  ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู  และการบริหารหลักสูตรระดับ

สถานศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาแล้วใช้ผลการประเมินเพื่อวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการ
บริหารหลักสูตรปีการศึกษาต่อไป 
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9.  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาโดยเน้นการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนต่อคณะครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะครูโรงเรียนบ้านสวน
อุดมวิทยาบริหารหลักสูตร ครูโรงเรียนบ้านสวนอดุมวิทยาสถานศึกษา  สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
1.  จัดทำเอกสารการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระโดยมีส่วนประกอบต่างๆ  ตามคู่มือกำหนด

หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.  จัดทำหน่วยการเรียนรู้โดยให้มีการบูรณการในระดับช้ันเดียวกัน 
 3.  จัดทำคำอธิบายรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้  และแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.  รวบรวมเอกสารท่ีทำเสร็จส่งฝ่ายวิชาการเพื่อตรวจแก้ไขและจัดทำรูปเล่ม 
 5.  ติดตามการใช้หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  ท่ีรับผิดชอบ 
 

3. คณะกรรมการด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร  หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอนและหัวหน้า 

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

เทคโนโลยี 
5.  นางสาวนิรชา  จุมพล       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

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

( ภาษาอังกฤษ ) 
๑๐.  นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาตะวันออก ) 
1๑. นางปวีณา  ศรีพงษ์   หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ 
1๒. นางสาวรุ่งทิวา  เงินสมบัติ  หัวหน้าระดับปฐมวัย 
1๓. นางจิระนนัท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา  หัวหน้าสายช้ันประถมศึกษา 
1๔. นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์  หัวหน้าสายช้ันมัธยมศึกษา 

หน้าที่ 
1.  วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 
2.  ออกแบบเอกสารประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเกณฑ์การอ่านประเมินผู้เรียน 
3.  จัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4.  ดำเนินการจัดกิจกรรม 
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4. คณะกรรมการดำเนินการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา    เงินสมบัติ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 2.  นางปัญจรัตน์  โอวาท    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางนันทิยา  ไตรรัตน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางสาวสมฤทัย  ศิริบุญชู   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๖.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๗.  นางเบญจมาศ  อุนทสูรย์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๘.  นางสาวกันตา   ไกรภักดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๙.  นางสิริวรรณ  ขันติธรรมกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๐.  นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๑๑.  นางสาวนิรวรรณ  พันหอม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๒. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
1๓.  นายณัฐพล   โทนะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๔.  นางสมคะเน  กระจ่าง   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๕.  นางจิระนันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

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

๒๐.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๑.  นางปวีณา  ศรีพงษ์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๒.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๓.  นางสาวจินตนา  จ่ามีเคน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๔.  นายกรินทร์  วังทะพันธ ์   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   ปราศจากศัตรู  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓2.  นายทศพร  ช้างภู่    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
๓๓.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๔.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๕.  นางนันทยา   หอมมณี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๖.  นางสาวสมรัก  บุญเรือน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
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3๗.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์   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  คุ้มพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๖. นางสาวพีรญา  เจริญสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๗. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๘. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๙. นางสาวศศิธร  สุปิตา    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๐. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๑. นายจิรเมธ  โพธิรัตนวงศ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
52. นางสาวญาณิศา  ฐาปนกุลศักดิ์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
53.  นายธนานพ  พึ่งพงษ ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
54.  นายภานุวัฒน์  กร่อยกระโทก  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
55.  นายณัฐวิ  เพ็ชราการ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
56.  นายสวัสด์ิ   เพิ่มจรัส   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
57.  นายเจษฎา  อาทร    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
58. นายกิตติศักดิ์  สละสวัสด์ิ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 59.  นางสาวสุดา  ศรีประสาน   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
60. นางสาววราภรณ์  ประกอบธรรม  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 61.  นางสาวรินรฎา  พงศ์ธนิต   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
หน้าที่ 

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

 
5.  คณะกรรมการด้านการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  เขียนสื่อความ 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา    เงินสมบัติ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 2.  นางปัญจรัตน์  โอวาท    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางนันทิยา  ไตรรัตน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางสาวสมฤทัย  ศิริบุญชู   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
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๖.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๗.  นางเบญจมาศ  อุนทสูรย์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๘.  นางสาวกันตา   ไกรภักดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๙.  นางสิริวรรณ  ขันติธรรมกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๐.  นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๑๑.  นางสาวนิรวรรณ  พันหอม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๒. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
1๓.  นายณัฐพล   โทนะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๔.  นางสมคะเน  กระจ่าง   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๕.  นางจิระนันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

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

๒๐.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๑.  นางปวีณา  ศรีพงษ์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๒.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๓.  นางสาวจินตนา  จ่ามีเคน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๔.  นายกรินทร์  วังทะพันธ ์   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   ปราศจากศัตรู  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓2.  นายทศพร  ช้างภู่    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
๓๓.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๔.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๕.  นางนันทยา   หอมมณี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๖.  นางสาวสมรัก  บุญเรือน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3๗.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๘. นางสาวรัชดาวรรณ   ทองดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๙. นางสาวอภิญญา  โทธุโย   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๐. นางสาวิตรี   ปลายชัยภูมิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๑. นายปิติพงศ์  พาโสมนัสกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๒. นางสาวศิรประภา   ชุปวา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๓. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
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๔๔. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๕. นางสาวสวรรยา  คุ้มพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๖. นางสาวพีรญา  เจริญสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๗. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๘. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๙. นางสาวศศิธร  สุปิตา    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๐. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๑. นายจิรเมธ  โพธิรัตนวงศ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
52. นางสาวญาณิศา  ฐาปนกุลศักดิ์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
53.  นายธนานพ  พึ่งพงษ ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
54.  นายภานุวัฒน์  กร่อยกระโทก  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
55.  นายณัฐวิ  เพ็ชราการ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
56.  นายสวัสด์ิ   เพิ่มจรัส   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
57.  นายเจษฎา  อาทร    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
58. นายกิตติศักดิ์  สละสวัสด์ิ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 59.  นางสาวสุดา  ศรีประสาน   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
60. นางสาววราภรณ์  ประกอบธรรม  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 61.  นางสาวรินรฎา  พงศ์ธนิต   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
หน้าที่ 

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  ศักดิ์ศรีวัฒนา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 3.  นางสาวรุ่งทิวา  เงินสมบัติ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 6.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๗.  นางสาวประภัสสร  ศรีเจริญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๘.  นายณัฐพล  โทนะพันธ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๙.  นางสาวมัสยา  นาเรืองราบ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
หน้าที่ 

1.  วางแนวปฏิบัติการประเมนิผลการเรียน 
2.  ประสานงานกับกลุ่มคณะกรรมการสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
3.  ดำเนินการประเมินผลตามแนวปฏิบัติ 
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4.  เสนออนุมัติผลการประเมินรายปี  หรือรายภาค 
5.  เสนอตัดสินและอนุมัติผลการผ่านช่วงช้ัน 

7.  คณะกรรมการออกแบบการเรียนการสอน 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา    เงินสมบัติ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 2.  นางปัญจรัตน์  โอวาท    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางนันทิยา  ไตรรัตน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางสาวสมฤทัย  ศิริบุญชู   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๖.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๗.  นางเบญจมาศ  อุนทสูรย์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๘.  นางสาวกันตา   ไกรภักดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๙.  นางสิริวรรณ  ขันติธรรมกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๐.  นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๑๑.  นางสาวนิรวรรณ  พันหอม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๒. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
1๓.  นายณัฐพล   โทนะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๔.  นางสมคะเน  กระจ่าง   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๕.  นางจิระนันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

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

๒๐.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๑.  นางปวีณา  ศรีพงษ์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๒.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๓.  นางสาวจินตนา  จ่ามีเคน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๔.  นายกรินทร์  วังทะพันธ ์   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   ปราศจากศัตรู  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓2.  นายทศพร  ช้างภู่    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
๓๓.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๔.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๕.  นางสาวนันทยา   หอมมณี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
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๓๖.  นางสาวสมรัก  บุญเรือน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3๗.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์   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  คุ้มพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๖. นางสาวพีรญา  เจริญสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๗. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๘. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๙. นางสาวศศิธร  สุปิตา    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบา้นสวนอุดมวิทยา 
๕๐. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๑. นายจิรเมธ  โพธิรัตนวงศ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
52. นางสาวญาณิศา  ฐาปนกุลศักดิ์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
53.  นายธนานพ  พึ่งพงษ ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
54.  นายภานุวัฒน์  กร่อยกระโทก  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
55.  นายณัฐวิ  เพ็ชราการ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
56.  นายสวัสด์ิ   เพิ่มจรัส   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
57.  นายเจษฎา  อาทร    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
58. นายกิตติศักดิ์  สละสวัสด์ิ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 59.  นางสาวสุดา  ศรีประสาน   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
60. นางสาววราภรณ์  ประกอบธรรม  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 61.  นางสาวรินรฎา  พงศ์ธนิต   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
หน้าที่ 

1.  วางแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณการแต่ละระดับช้ัน 
2.  จัดทำโครงการบูรณการแต่ละระดับช้ัน 
3.  ให้คำแนะนำและติดตามผลการดำเนินโครงการ 
4.  สรุปผลรายงานต่อผู้บริหาร 

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

3.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา                                       
4.  นางสาวรุ่งทิวา   เงินสมบัติ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 ๕.  นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๖.   นายเจษฎา  อาทร                     ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา   
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 ๗.   นายกิตติศักด์ิ  สละสวัสด์ิ         ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
หน้าที่ 
 1.  ให้ความรู้และอำนวยความสะดวกแก่ครูผู้สอน 
 2.  ออกแบบการประเมินและบันทึกการใช้ส่ือการเรียนการสอน 
 3.  จัดทำคู่มือส่ือการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษา 
 4.  ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการผลิตและการใช้ส่ือประกอบการสอน 
 5.  ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานฝ่ายบริหาร   

9.  คณะกรรมการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 1.  นางสาวกันตา  ไกรภักดี  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

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

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

หน้าที่ 
1.  วางแผนดำเนินการรวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.  จัดทำเอกสารข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.  เผยแพร่เอกสารและประชาสัมพันธ์ให้เกิดการนำไปใช้ 
4.  รวบรวมสถิติ  สรุปการใช้ข้อมูลรายงานฝ่ายบริหาร 

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

1.  ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน 
2.  รวบรวมข้อมูลการวิจัยในช้ันเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
3.  สรุปรายงานผู้บริหาร 

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

เทคโนโลยี 
5.  นางสาวนิรชา  จุมพล   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
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และวัฒนธรรม 
6.  นางสาววรรณวรา  ปราศจากศัตรู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
7.  นางสาวนันทยา   หอมมณี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๘.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
8.  นางสาวรัชดาวรรณ  ทองดา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาอังกฤษ ) 
 

9.  นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
( ภาษาตะวันออก ) 

11. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1๒. นางปวีณา  ศรีพงษ์   หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ 
1๓. นางสาวรุ่งทิวา  เงินสมบัติ  หัวหน้าระดับปฐมวัย 
1๔. นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  งานวัดผลและประเมินผล 

หน้าที่ 
1.  กำหนดเกณฑ์และออกแบบเอกสาร  หลักฐานการเทียบโอนผลการเรียนท่ีเอื้อประโยชน์สูงสุด

ต่อทุกขั้นตอนในการเทียบโอนผลการเรียน 
2.  พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษา 

12. คณะกรรมการประเมินผลการใช้หลักสูตร 
1. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา(หัวหน้างานวิชาการ) 
2.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
3.  นายณัฐพล  โทนะพันธ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
4.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
5.  นางสาวนิรชา  จุมพล   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
6.  นางสาววรรณวรา  ปราศจากศัตรู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
7.  นางสาวนันทยา   หอมมณี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๘.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   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 
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หน้าที่ 

1.  ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรเป็นระยะ  และเมื่อส้ินสุดการใช้หลักสูตร 
2.  สรุปรายงานผู้บริหารเพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป 

 
                       ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายร่วมกันปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา      
                                       
                               ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๒๓   เมษายน   พ.ศ.  256๔ 
 
 
              

( นายพลธาวิน  วัชรทรธำรงค์ ) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 


