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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 

- ความหมายและความสำคัญ          ๑ 

- วิสัยทัศน์             ๒ 

- พันธกิจ เป้าประสงค์ หลักการ                                                  ๓ 

- ลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา      ๔ 

           - สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน                                                                        ๖   

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์                                                                         ๗        

ส่วนที่  ๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์  
- ความสำคัญของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี      ๘ 
- สาระและมาตรฐานการเรียนรู้       ๘ 
- คุณภาพผู้เรียน         ๘ 
- ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง      ๑๐ 
- โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้  ระดับประถมศึกษา   ๒๗ 
- โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้  ระดับมัธยมศึกษา   ๒๘ 
- โครงสร้างรายวิชาพื้นฐานระดับประถมศึกษา     ๒๙ 
- โครงสร้างรายวิชาพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา                                                   ๒๙ 

ส่วนที่  ๓    คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 
- คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์      ๓๐ 

ส่วนที่  ๔   หน่วยการเรียนรู้  
- โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์      ๔๒ 

ส่วนที่  ๕   การจัดการเรยีนรู้และการวัดผลประเมินผล  
- การจัดการเรียนรู้และการวัดและการประเมินผล     ๕๘ 
- อภิธานศัพท์         ๖๕ 

ภาคผนวก          ๖๗ 
- โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้      ๖๘ 
- คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา    ๙๔ 

 



๑ 

 

ส่วนที่ ๑ 
ความนำ 

ความหมาย 
วิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย

ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ นี้ ได้กำหนดสาระการเรียนรู้
ออกเป็น ๔ สาระ ได้แก่ สาระท่ี ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  สาระท่ี ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ  สาระท่ี ๓ 
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ และสาระท่ี ๔ เทคโนโลยี  ซึ่งองค์ประกอบของหลักสูตร ท้ังในด้านของเนื้อหา 
การจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้นั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐาน
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนในแต่ละระดับช้ัน ให้มีความต่อเนื่องเช่ือมโยงกัน ต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
๑ จนถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  สำหรับ    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้กำหนดตัวช้ีวัดและสาระการ
เรียนรู้แกนกลาง ท่ีผู้เรียนจำเป็นต้องเรียน  เป็นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในการดำรงชีวิตหรือ
ศึกษาต่อในวิชาชีพท่ีต้องใช้วิทยาศาสตร์ได้  โดยจัดเรียงลำดับความยากง่ายของเนื้อหาแต่ละสาระในแต่ละ
ระดับช้ันให้มีการเช่ือมโยงความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาความคิด ท้ังความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะท่ีสำคัญท้ังทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑  ในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจ โดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์
พยานท่ีตรวจสอบได้  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมุ่งหวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนมากท่ีสุด จึงได้จัดทำตัวชี้วัดและสาระการ
เรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ขึ้น เพื่อให้สถานศึกษา ครูผู้สอน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ 
ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหนังสือเรียน คู่มือครู ส่ือประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและ
ประเมินผล โดยตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ท่ีจัดทำขึ้นนี้ได้ปรับปรุง เพื่อให้มี
ความสอดคล้องและเช่ือมโยงกันภายในสาระการเรียนรู้เดียวกันและระหว่างสาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตลอดจนการเช่ือมโยงเนื้อหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ด้วย นอกจากนี้ยังได้
ปรับปรุงเพื่อให้มีความทันสมัยต่อการเปล่ียนแปลงและความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการต่าง ๆ และทัดเทียม
กับนานาชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สรุปเป็นแผนภาพได้ 
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ปรัชญาของสถานศึกษา   
“ปญญา นรานํ รตน”ํ ปัญญา คือ แก้วสารพัดนึก” 

 
คำขวัญของสถานศึกษา (อัตลักษณ์ของโรงเรียน) 

 “เด็กดี มีความรู้ อยู่อย่างมีความสุข” 
 
วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
 โรงเรียน เป็นสถานศึกษาช้ันนำยุคใหม่ (Leading School) ท่ีมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล (World 
Class Standard) นักเรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา และมีคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองโลก และดำรงชีวิตแบบพอเพียงบนความเป็นไทย และมีความสุขผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT ท่ีทันสมัย 
และการจัดการเรียนการสอนแบบ STEAM  Education การเรียนการสอนสองภาษา (Mini  English 
Program)  การเรียนท่ีเน้นด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภาษาจีน ญี่ปุ่น การเรียนการสอนท่ี
เน้นกีฬา งานอาชีพในยุค EEC และพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ รวมท้ังการจัดศึกษาเพื่อสร้าง
คุณลักษณะผู้เรียนเป็นพลเมืองไทย และพลโลกท่ีพึงประสงค์ บนพื้นฐานแห่งวิถีพุทธ และวิถีธรรมในยุค
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
 
 



๓ 

 

พันธกิจ 
 ๑. รามาตรฐานการศึกษา มีทักษะกจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีคุณภาพตาม
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามศักยภาพของผู้เรียน 
 ๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม  ธรรมาภิบาล และความเป็นไทย  อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 ๓. เสริมสร้างครูให้มีจริยธรรม  จรรยาบรรณ  เป็นครูมืออาชีพ เป็นแบบอย่างท่ีดี 
 ๔. ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 
กลยุทธ ์
 ๑. การสร้างโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ๒. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ๓. การพัฒนาหลักสูตร 
 ๔. การพัฒนาผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๕. การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา 
 ๖. การพัฒนาอาคาร สถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
 
เป้าประสงค์ 
 ๑. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
ตามศักยภาพของผู้เรียน 
 ๒. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  รักความเป็นไทย และได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาล   

 ๓. ครูมีคุณธรรม  จริยธรรมมี จรรยาบรรณ เป็นครูมืออาชีพและเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 ๔. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล   
หลักเนติธรรม  คุณธรรม  ความโปร่งใส  โดยหลักการมีส่วนร่วม  ด้วยความรับผิดชอบและความคุ้มค่า 
 
ความสำคัญ 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๓  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  มีความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนดไว้เป็นแนวทางให้
ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  อาจารย์  ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ในการจัดมวล
ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้พัฒนาให้บรรลุถึงคุณภาพตามมาตรฐาน  ในการพัฒนาเยาวชนของชาติ
นอกเหนือจากการใช้เป็นแนวทาง หรือข้อกำหนดในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุตามจุดหมายของ
การจัดการศึกษาแล้ว  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๓  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  ท่ีพัฒนาขึ้นยังเป็นหลักสูตรท่ีมี
จุดมุ่งหมายให้ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรในท้องถิ่นท้ังภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
โดยมีแนวทางสำคัญท่ีสถานศึกษากำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา  ดังนี้ 



๔ 

 

 ๑.  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน
และความเพลิดเพลินในการเรียนรู้เปรียบเสมือนเป็นวิธีสร้างกำลังใจ  และเร้าให้เกิดความก้าวหน้าแก่ผู้เรียนให้
มากท่ีสุด  มีความรู้สูงสุด ผู้เรียนทุกคนมีความเข้มแข็ง  ความสนใจ  มีประสบการณ์ และความมั่นใจเรียนและ
ทำงานอย่างเป็นอิสระและร่วมใจกัน  มีทักษะในการอ่านออกเขียนได้  คิดเลขเป็น  รู้ข้อมูลสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีส่ือสาร  ส่งเสริมจิตใจท่ีอยากรู้อยากเห็น  และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล 
 ๒. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  ส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ 
จริยธรรม สังคม  และวัฒนธรรม  พัฒนาหลักการในการจำแนกระหว่างถูกและผิด  เข้าใจและศรัทธาในความ
เช่ือของตน  ความเช่ือและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน  พัฒนาหลักคุณธรรมและความอิสระของผู้เรียน  และช่วย
ให้เป็นพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบ  สามารถช่วยพัฒนาสังคมให้เป็นธรรมข้ึน   มีความเสมอภาค  พัฒนาความ
ตระหนัก  เข้าใจและยอมรับสภาพแวดล้อมท่ีตนดำรงชีวิตอยู่  ยึดมั่นในข้อตกลงร่วมกันต่อการพัฒนาท่ียั่งยืน
ท้ังในระดับส่วนตน  ระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ  และระดับโลก  สร้างให้ผู้เรียนมีความพรอ้มในการเป็นผู้บริโภค
ท่ีตัดสินใจแบบมีข้อมูลเป็นอิสระ และมีความรับผิดชอบ 
 
ลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  เป็นหลักสูตรท่ีสถานศึกษาได้พัฒนาขึ้น  
เพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยยึดองค์ประกอบหลักสำคัญ ๓  ส่วนคือ  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น และสาระสำคัญท่ี
สถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมเป็นกรอบในการจัดทำรายละเอียดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ท่ีกำหนด  เหมาะสมกับสภาพชุมชนและท้องถิ่นและจุดเน้นของสถานศึกษา โดยหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
บ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๓  ท่ีพัฒนาขึ้นมีลักษณะของหลักสูตร  ดังนี้ 

๑.  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา    สำหรับจัดการศึกษา 
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดระดับการศึกษาเป็น  ๒  ระดับ  คือ  ระดับประถมศึกษา        
(ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๑–๖)  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑–๓)  
 ๒.  มีความเป็นเอกภาพ  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  เป็นหลักสูตรของสถานศึกษาสำหรับให้
ครูผู้สอนนำไปจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย  โดยกำหนดให้ 
     ๒.๑  มีสาระการเรียนรู้ท่ีสถานศึกษาใช้เป็นหลักเพื่อสร้างพื้นฐานการคิด  การเรียนรู้  และการ
แก้ปัญหา  ประกอบด้วย  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ๒ .๒  มีสาระการเรียนรู้ ท่ี เสริมสร้างความเป็นมนุษย์  ศักยภาพการคิดและการ ทำงาน  
ประกอบด้วย  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และภาษาอังกฤษ 
  ๒.๓  มีสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  โดยจัดทำเป็นรายวิชาเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียน  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  ความต้องการของผู้เรียน  และบริบทของ
สถานศึกษา 
     ๒.๓  มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพื่อพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  
และสังคม  เสริมสร้างการเรียนรู้นอกจากสาระการเรียนรู้  ๘  กลุ่ม  และการพัฒนาตนตามศักยภาพ 



๕ 

 

  ๒.๔  มีการกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานระดับต่าง ๆ  เพื่อเป็น
เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  จัดทำรายละเอียดสาระการเรียนรู้  และจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพในชุมชน  สังคม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓.  มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  
๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  เป็นหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานเป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียน  เพื่อเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมีการกำหนดมาตรฐานไว้ดังนี้ 
     ๓.๑  มาตรฐานหลักสูตร  เป็นมาตรฐานด้านผู้เรียนหรือผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา         
อันเกิดจากการได้รับการอบรมส่ังสอนตามโครงสร้างของหลักสูตรท้ังหมดใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ
คุณภาพโดยรวมของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในทุกระดับและสถานศึกษาต้องใช้สำหรับการประเมิน
ตนเองเพื่อจัดทำรายงานประจำปีตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการ
กำหนดแนวปฏิบัติในการส่งเสริม กำกับ ติดตาม ดูแล และปรับปรุงคุณภาพ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานท่ีกำหนด 

    ๓.๒  มีตัวชี้วัดช้ันปีเป็นเป้าหมายระบุส่ิงท่ีนักเรยีนพึงรู้และปฏบิัติได้ รวมท้ังคุณลักษณะของผู้เรียน
ในแต่ละระดับช้ันซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจง และมีความเป็นรูปธรรม นำไปใช้ในการ
กำหนดเนื้อหา จัดทำหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการวัดประเมินผลเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน  ตรวจสอบพัฒนาการผู้เรียน  ความรู้  ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ และเป็นหลักในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาในระบบ นอก
ระบบ  และตามอัธยาศัย 
     ๓.๓  มีความเป็นสากล ความเป็นสากลของหลักสูตรสถานศึกษา  คือมุ่งให้ผู้เรียน มีความรู้  
ความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การจัดการส่ิงแวดล้อมภูมิปัญญาท้องถิ่น มี
คุณลักษณะท่ีจำเป็นในการอยู่ในสังคมได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การเสียสละ การ
เอื้อเฟื้อ โดยอยู่บนพื้นฐานของความพอดีระหว่างการเป็นผู้นำและผู้ตาม การทำงานเป็นทีม และการทำงาน
ตามลำพังการแข่งขัน การรู้จักพอและการร่วมมือกันเพื่อสังคม วิทยาการสมัยใหม่ และภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
รับวัฒนธรรมต่างประเทศ และการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยการฝึกฝนทักษะเฉพาะทางและการบูรณาการใน
ลักษณะท่ีเป็นองค์รวม 

๔.  มีความยืดหยุ่น หลากหลาย หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เป็นหลักสูตรท่ี 
สถานศึกษาจัดทำรายละเอียดต่าง ๆ ขึ้นเอง โดยยึดโครงสร้างหลักท่ีกำหนดไว้ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐) เป็นขอบข่ายในการจัดทำ จึงทำให้หลักสูตรของ
สถานศึกษามีความยืดหยุ่น หลากหลาย สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมีความเหมาะสมกับตัวผู้เรียน 
 ๕. การวัดและประเมินผลเน้นหลักการพื้นฐานสองประการคือการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อ
ตัดสินผลการเรียน โดยผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวช้ีวัด เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้  สะท้อนสมรรถนะสำคัญ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
ระดับชาติ  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และใช้ผลการประเมินเป็น
ข้อมูลและสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจน
ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 

  



๖ 

 

เป้าหมายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 
๑. เพื่อให้รู้หลักการ ทฤษฎี และกฎท่ีเป็นพื้นฐานในการทำงานของคอมพิวเตอร์                          
๒. เพื่อใหม้ีความสามารถพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑          
๓. เพื่อใหม้ีความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีลำดับข้ันตอน    
๔.เพื่อให้มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้นได้                                                     
๕. เพื่อนำความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการดำรงชีวิต    
๖. เพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงคำนวณ  วิเคราะห์  สังเคราะห์ ปัญหาและใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา    
๗. เพื่อให้เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  

 
สมรรถนะของผู้เรียน และคุณลักษณะพึงประสงค์ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช   
๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) มุ่งเน้น
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ดังนี้ 
 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ 
ดังนี้ 
 ๑.  ความสามารถในการส่ือสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรม 
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต่อรองเพื่อขจัด
และลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง 
ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม 
การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 



๗ 

 

 ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่างๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การ
ทำงาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ประกอบด้วย  ๘  ประการ  ดังนี้ 
 ๑.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 ๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 
 ๓.  มีวินัย 
 ๔.  ใฝ่เรียนรู้ 
 ๕.  อยู่อย่างพอเพียง 
 ๖.  มุ่งมั่นในการทำงาน 
 ๗.  รักความเปน็ไทย 
 ๘.  มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

ส่วนที่ ๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 

 
ความสำคัญคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 

     คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคตเพราะเกี่ยวข้องกับ
ทุกคน  ท้ังในชีวิตประจำวันและการงานอาชีพต่าง ๆ  เป็นพื้นฐานปัจจัยจำเป็นในการดำเนินชีวิตของ
มนุษย์ เป็นปัจจัยหลักท่ีจะมีส่วนร่วมในการพัฒนา วิชาคอมพิวเตอร์มีรากฐานมาจากวิทยาศาสตร์ มีส่วนช่วยใน
การพัฒนามีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นจนสามารถสร้าง นวัตกรรม ซึ่งก็คือ การเรียนรู้  การผลิ ต และการใช้
ประโยชน์จากความคิดใหม่ให้เกิดผลท้ังทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม  
      จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  มีการผสมผสานกันได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 
โทรคมนาคม และข่าวสาร ทำให้สังคมโลกสามารถส่ือสารกันได้ทุกแห่งท่ัวโลกอย่างร วดเร็ว สามารถรับรู้
ข่าวสาร  ความเคล่ือนไหวต่าง ๆ ได้พร้อมกัน  สามารถบริหารจัดการและตัดสินใจได้ทุกขณะเวลา  
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที ่๔ เทคโนโลยี 

มาตรฐาน ว ๔.๑   เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรฐาน ว ๔.๒    เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและ  
เป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการ
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

 
คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

❖ ผู้เรียนใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องและปลอดภัย 
 ❖ ผู้เรียนใช้โปรแกรม Paint ได้ 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 

❖ ผู้เรียนใช้โปรแกรม Paint ได้ 
❖ ผู้เรียนเขียนโปรแกรมแบบบล็อคในโปรแกรม Code.org ได้ 
 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
❖ ผู้เรียนใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ขั้นพื้นฐานได้ 
❖ ผู้เรียนใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ 
❖ ผู้เรียนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  



๙ 

 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
 ❖ ผู้เรียนใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ได้      
 ❖ ผู้เรียนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย                                                                                                                                                           
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
 ❖ ผู้เรียนใช้โปรแกรม Microsoft Excelได้ 

❖ ผู้เรียนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 ❖ ผู้เรียนใช้โปรแกรม Microsoft Word ได้                                                                        
 ❖ ผู้เรียนสร้างเว็ปไซต์ได้        

❖ ผู้เรียนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย                                                                                                                                                                                                                                                                      
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

❖ ผู้เรียนมีความสามรถในการใช้เทคโนโลยีเบื้องต้นได้ 
❖ ผู้เรียนสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได้                                                                                              

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
❖ ผู้เรียนสร้าง Google site ได้ 
❖ ผู้เรียนใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ได้ 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
❖ ผู้เรียนสร้างเว็ปไซต์ได้ 
❖ ผู้เรียนตัดต่อวิดีโอคลิปได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

สาระที่ ๔ เทคโนโลยี 
          มาตรฐาน ว ๔.๑ เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดย
คำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ป.๑ - - - 

ป.๒ - - - 

ป.๓ - - - 

ป.๔ - - - 

ป.๕ - - - 

ป.๖ - - - 
  ม.๑ ๑. อธิบายแนวคิด

หลักของเทคโนโลยี
ในชีวิต 
ประจำวันและ
วิเคราะห์สาเหตุหรือ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยี 
 

• เทคโนโลยี เป็นส่ิงท่ีมนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้นซึง่อาจ
เป็นได้ท้ังช้ินงานหรือวิธีการ เพื่อใช้แก้ปัญหา สนองความ
ต้องการ หรือเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์ 
• ระบบทางเทคโนโลยี เป็นกลุ่มของส่วนต่าง ๆ 
ต้ังแต่สองส่วนขึ้นไปประกอบเข้าด้วยกันและทำงาน
ร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยในการทำงานของ
ระบบทางเทคโนโลยีจะประกอบไปด้วยตัวป้อน (input) 
กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) ท่ีสัมพันธ์
กัน นอกจากนี้ระบบทางเทคโนโลยีอาจมีข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) เพื่อใช้ปรับปรุงการทำงานได้ตาม
วัตถุประสงค์ ซึ่งการวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีช่วยให้
เข้าใจองค์ประกอบและการทำงานของเทคโนโลยี  
รวมถึงสามารถปรับปรุงให้เทคโนโลยีทำงานได้ 
ตามต้องการ 
• เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหรือปัจจัยมาจากหลายด้าน เช่น 
ปัญหา ความต้องการ ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ 
เศรษฐกิจ สังคม 
 

- 

 ๒. ระบุปัญหาหรือ
ความต้องการใน
ชีวิตประจำวัน 
รวบรวม วิเคราะห์

• ปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจำวัน พบได้จาก
หลายบริบทขึ้นกับสถานการณ์ท่ีประสบ เช่น การเกษตร 
การอาหาร 
• การแก้ปัญหาจำเป็นต้องสืบค้น รวบรวมข้อมูล ความรู้

- 



๑๑ 

 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ข้อมูลและแนวคิดท่ี
เกี่ยวข้องกับปัญหา 
 

จากศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่ การออกแบบ
แนวทางการแก้ปัญหา 

 ๓. ออกแบบวิธีการ
แกป้ัญหา โดย
วิเคราะห์
เปรียบเทียบ และ
ตัดสินใจเลือกข้อมูล
ท่ีจำเป็น นำเสนอ
แนวทางการ
แก้ปัญหาให้ผู้อื่น
เข้าใจ วางแผนและ
ดำเนินการแก้ปัญหา 

• การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ี
จำเป็น โดยคำนึงถึงเงื่อนไข และทรัพยากรท่ีมีอยู่ ช่วยให้
ได้แนวทางการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม 
• การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาทำได้หลากหลายวิธี 
เช่น การร่างภาพ การเขียนแผนภาพ การเขียนผังงาน 
• การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำงาน ก่อน
ดำเนินการแก้ปัญหาจะช่วยให้ทำงานสำเร็จได้ตาม
เป้าหมายและลดข้อผิดพลาดของการทำงานท่ีอาจเกิดข้ึน 

- 

 ๔. ทดสอบ 
ประเมินผลและระบุ
ข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้น
พร้อมท้ังหาแนว
ทางการปรับปรุง
แก้ไขและนำเสนอผล
การแก้ปัญหา 

• การทดสอบ และประเมินผลเป็นการตรวจสอบช้ินงาน
หรือวิธีการว่าสามารถแก้ปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์ภายใต้
กรอบของปัญหา เพื่อหาข้อบกพร่อง และดำเนินการ
ปรับปรุง โดยอาจทดสอบซ้ำเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ 
• การนำเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิดเพื่อให้ผู้อื่น
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานและช้ินงานหรือวิธีการ
ท่ีได้ ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การเขียนรายงาน การ
ทำแผ่นนำเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ การนำเสนอ
ผ่านส่ือออนไลน์ 

- 

๕. ใช้ความรู้และ
ทักษะเกี่ยวกับวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ
กลไก ไฟฟ้าหรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้อง 
เหมาะสมและ
ปลอดภัย 

• วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น ไม้ โลหะ 
พลาสติก จึงต้องมีการวิเคราะห์สมบัติเพื่อเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะของงาน 
• การสร้างช้ินงานอาจใช้ความรู้ เรื่องกลไก ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น LED บัซเซอร์ มอเตอร์วงจรไฟฟ้า 
• อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างช้ินงานหรือพฒันา
วิธีการมีหลายประเภท ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้อง เหมาะสม 
และปลอดภัย รวมทั้งรู้จักเก็บรักษา 
 

- 

  ม.๒ ๑. คาดการณ์
แนวโน้มเทคโนโลยีท่ี
จะเกดิขึ้นโดย 
พิจารณาจากสาเหตุ
หรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
การเปล่ียนแปลงของ

• สาเหตุหรือปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความก้าวหน้าของศาสตร์
ต่าง ๆ การเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม ทำให้เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
• เทคโนโลยีแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อชีวิต สังคม และ
ส่ิงแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน จึงต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ข้อดี ข้อเสีย และตัดสินใจเลือกใช้ให้เหมาะสม 

- 



๑๒ 

 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
เทคโนโลยี และ
วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ 
ตัดสินใจเลือกใช้
เทคโนโลยีโดย
คำนึงถึงผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นต่อชีวิต สังคม  
และส่ิงแวดล้อม 

 

๒. ระบุปัญหาหรือ
ความต้องการใน
ชุมชนหรือท้องถิ่น 
สรุปกรอบของปัญหา 
รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลและแนวคิด 
ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา 
 

• ปัญหาหรือความต้องการในชุมชนหรือท้องถิ่นมีหลาย
อย่าง ขึ้นกับบริบทหรือสถานการณ์ท่ีประสบ เช่น ด้าน
พลังงาน ส่ิงแวดล้อม การเกษตร การอาหาร 
• การระบุปัญหาจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์
ของปัญหาเพื่อสรุปกรอบของปัญหา แล้วดำเนินการ
สืบค้น รวบรวมข้อมูล ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา 

- 

 ๓. ออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา โดย
วิเคราะห์
เปรียบเทียบ และ
ตัดสินใจเลือกข้อมูล
ท่ีจำเป็นภายใต้
เงื่อนไขและ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ 
นำเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาให้ผู้อื่น
เข้าใจวางแผน
ขั้นตอนการทำงาน
และดำเนินการ
แก้ปัญหาอย่างเป็น
ขั้นตอน 

• การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ี
จำเป็น โดยคำนึงถึงเงื่อนไขและทรัพยากร เช่น 
งบประมาณ เวลา ข้อมูลและสารสนเทศ วัสดุ เครื่องมือ
และอุปกรณ์ช่วยให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม 
• การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาทำได้หลากหลายวิธี 
เช่น การร่างภาพ การเขียนแผนภาพ การเขียนผังงาน 
• การกำหนดขั้นตอนระยะเวลาในการทำงานก่อน
ดำเนินการแก้ปัญหาจะช่วยให้การทำงานสำเร็จได้ตาม
เป้าหมาย และลดข้อผิดพลาดของการทำงานท่ีอาจเกิดขึ้น 

- 

๔. ทดสอบ 
ประเมินผล และ
อธิบายปัญหาหรือ 
ข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้น 
ภายใต้กรอบเงื่อนไข 
พร้อมท้ังหาแนว

• การทดสอบและประเมินผลเป็นการตรวจสอบ 
ช้ินงาน หรือวิธีการว่าสามารถแก้ปัญหาได้ตามวัตถ ุ
ประสงค์ภายใต้กรอบของปัญหา เพื่อหาข้อบกพร่อง และ
ดำเนินการปรับปรุงให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
• การนำเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิด 
เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานและช้ินงาน

- 



๑๓ 

 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ทางการปรับปรุง
แก้ไข และ 
นำเสนอผลการ
แก้ปัญหา 
 

หรือวิธีการท่ีได้ ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การเขียน
รายงานการทำแผ่นนำเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ 

๕. ใช้ความรู้ และ
ทักษะเกี่ยวกับวัสดุ 
อุปกรณ์เครื่องมือ 
กลไก ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนา
งานได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และ
ปลอดภัย 

• วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น ไม้ โลหะ 
พลาสติก จึงต้องมีการวิเคราะห์สมบัติเพื่อเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะของงาน 
• การสร้างช้ินงานอาจใช้ความรู้ เรื่องกลไก ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น LED มอเตอร์ บัซเซอร์ เฟือง รอก ล้อ 
เพลา 
• อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างช้ินงาน หรือพฒันา
วิธีการมีหลายประเภท ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้อง เหมาะสม 
และปลอดภัย รวมทั้งรู้จักเก็บรักษา 

- 

 ม.๓ 
 
 
 
 
 

๑. วิเคราะห์สาเหตุ 
หรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
การเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีและความ 
สัมพันธ์ของ
เทคโนโลยีกับศาสตร์
อื่น โดยเฉพาะ
วิทยาศาสตร์ หรือ
คณิตศาสตร์ เพื่อเป็น
แนวทางการ 
แกป้ัญหาหรือพัฒนา
งาน 

• เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหรือปัจจัยมาจากหลายด้าน เช่น 
ปัญหาหรือความต้องการของมนุษย์ ความก้าวหน้าของ
ศาสตร์ต่างๆ การเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม 
• เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะ
วิทยาศาสตร์ โดยวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานความรู้ ท่ี
นำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยี และเทคโนโลยีท่ีได้สามารถ
เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ค้นคว้า เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์
ความรู้ใหม่ 

- 

๒. ระบุปัญหาหรือ
ความต้องการของ
ชุมชนหรือท้องถิ่น 
เพื่อพัฒนางานอาชีพ 
สรุปกรอบของปัญหา 
รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลและแนวคิด 
ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา
โดยคำนึงถงึความ
ถูกต้องด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

• ปัญหาหรือความต้องการอาจพบได้ในงานอาชีพของ
ชุมชนหรือท้องถิ่น ซึ่งอาจมีหลายด้าน เช่น ด้าน
การเกษตร อาหาร พลังงาน การขนส่ง 
• การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาช่วยให้เข้าใจเงื่อนไข
และกรอบของปัญหาได้ชัดเจน จากนั้นดำเนินการสืบค้น 
รวบรวมข้อมูล ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
นำไปสู่การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา 
 

- 



๑๔ 

 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
๓. ออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา โดย
วิเคราะห์
เปรียบเทียบ และ
ตัดสินใจเลือกข้อมูล
ท่ีจำเป็นภายใต้
เงื่อนไขและ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ 
นำเสนอแนวทางการ 
แก้ปัญหาให้ผู้อื่น
เข้าใจด้วยเทคนิค
หรือวิธีการท่ี
หลากหลาย วางแผน
ขั้นตอนการทำงาน
และดำเนินการ
แก้ปัญหาอย่างเป็น
ขั้นตอน 

• การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ี
จำเป็น โดยคำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา เงื่อนไขและ
ทรัพยากร เช่น งบประมาณ เวลา ข้อมูลและสารสนเทศ 
วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ ช่วยให้ได้แนวทางการ
แก้ปัญหาท่ีเหมาะสม 
• การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาทำได้หลากหลายวิธี 
เช่น การร่างภาพ การเขียนแผนภาพ การเขียนผังงาน 
• เทคนิคหรือวิธีการในการนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหา 
มีหลากหลาย เช่น การใช้แผนภูมิ ตาราง ภาพเคล่ือนไหว 
• การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำงานก่อน
ดำเนินการแก้ปัญหาจะช่วยให้การทำงาน 
สำเร็จได้ตามเป้าหมาย และลดข้อผิดพลาดของการ
ทำงานท่ีอาจเกิดขึ้น 

- 

 ๔. ทดสอบ 
ประเมินผล วิเคราะห์ 
และให้เหตุผลของ
ปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้น
ภายใต้ กรอบเงื่อนไข 
พร้อมท้ังหาแนว
ทางการปรับปรุง
แก้ไข และนำเสนอ
ผลการแก้ปัญหา 

• การทดสอบและประเมินผลเป็นการตรวจสอบช้ินงาน
หรือวิธีการว่า สามารถแก้ปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์
ภายใต้กรอบของปัญหา เพื่อหาข้อบกพร่อง และ
ดำเนินการปรับปรุง โดยอาจทดสอบซ้ำเพื่อให้สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ 
• การนำเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิดเพื่อให้ผู้อื่น
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานและช้ินงานหรือวิธีการ
ท่ีได้ ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การเขียนรายงาน การ
ทำแผ่นนำเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ การนำเสนอ
ผ่านส่ือออนไลน์ 

- 

 ๕. ใช้ความรู้ และ
ทักษะเกี่ยวกับวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ 
กลไก ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ให้
ถูกต้อง 
กับลักษณะของงาน 
และปลอดภัยเพื่อ
แก้ปัญหา 
หรือพัฒนางาน 

• วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น ไม้ โลหะ 
พลาสติก เซรามิก จึงต้องมีการวิเคราะห์สมบัติเพื่อ
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน 
• การสร้างช้ินงานอาจใช้ความรู้ เรื่องกลไก ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น LED LDR มอเตอร์ เฟือง คาน  
รอก ล้อ เพลา 
• อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างช้ินงาน หรือพฒันา
วิธีการมีหลายประเภท ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้อง เหมาะสม 
และปลอดภัย รวมทั้งรู้จักเก็บรักษา 

- 



๑๕ 

 

สาระที่ ๔ เทคโนโลยี 
          มาตรฐาน ว ๔.๒ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  ป.๑ ๑. แก้ปัญหาอย่างงา่ยโดย

ใช้การลองผิดลองถูก การ
เปรียบเทียบ 

• การแก้ปัญหาให้ประสบความสำเร็จทำได้โดยใช้
ขั้นตอนการแก้ปัญหา 
• ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมเขาวงกต เกมหาจุด
แตกต่างของภาพ การจัดหนังสือใส่กระเป๋า 

- 

 ๒. แสดงลำดับข้ันตอนการ
ทำงานหรือการแก้ปัญหา
อย่างง่ายโดยใช้ภาพ 
สัญลักษณ์ หรือข้อความ 

• การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา ทำได้โดยการ
เขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ 
• ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมเขาวงกต เกมหาจุด
แตกต่างของภาพ การจัดหนังสือใส่กระเป๋า 

- 

 ๓. เขียนโปรแกรมอย่าง
ง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ
ส่ือ 
 

• การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของคำส่ัง 
ให้คอมพิวเตอร์ทำงาน 
• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมส่ังให้ตัว
ละครย้ายตำแหน่ง ย่อขยายขนาด เปล่ียนรูปร่าง 
• ซอฟต์แวร์หรือส่ือท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
ใช้บัตรคำส่ังแสดงการเขียนโปรแกรม, Code.org 

- 

 ๔. ใช้เทคโนโลยีในการ
สร้าง จัดเก็บ เรียกใช้
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 
 

• การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น เช่น การใช้
เมาส์ คีย์บอร์ด จอสัมผัส การเปิด-ปิด อุปกรณ์
เทคโนโลยี 
• การใช้งานซอฟต์แวร์เบ้ืองต้น เช่น การเข้าและ
ออกจากโปรแกรม การสร้างไฟล์ การจัดเก็บการ
เรียกใช้ไฟล์ ทำได้ในโปรแกรม เช่น โปรแกรม
ประมวลคำ โปรแกรมกราฟิก โปรแกรมนำเสนอ 
• การสร้างและจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบจะทำให้
เรียกใช้ ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว 

- 

 ๕. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย 
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการ
ใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน 
ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น 
ใช้งานอย่างเหมาะสม 

• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น 
รู้จักข้อมูลส่วนตัว อันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูล
ส่วนตัว และไม่บอกข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอื่น
ยกเว้นผู้ปกครองหรือครู แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อ
ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งาน 
• ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์ 
เช่น ไม่ขีดเขียนบนอุปกรณ์ ทำความสะอาดใช้
อุปกรณ์อย่างถูกวิธี 
• การใช้งานอย่างเหมาะสม เช่น จัดท่านั่งให้

- 



๑๖ 

 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ถูกต้อง การพักสายตาเมื่อใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน 
ระมัดระวงัอุบัติเหตุจากการใช้งาน 

  ป.๒ ๑. แสดงลำดับข้ันตอนการ
ทำงานหรือการแก้ปัญหา
อยา่งง่ายโดยใช้ภาพ 
สัญลักษณ์ หรือขอ้ความ 

• การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา ทำได้โดยการ
เขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ 
• ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมตัวต่อ ๖-๑๒ ช้ิน การ
แต่งตัวมาโรงเรียน 

- 

 ๒. เขียนโปรแกรมอย่าง
ง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์  
หรือส่ือ และตรวจหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม 

 

• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมส่ังให้ตัว
ละครทำงานตามท่ีต้องการ และตรวจสอบ
ข้อผิดพลาด ปรับแก้ไขให้ได้ผลลัพธ์ตามท่ีกำหนด 
• การตรวจหาข้อผิดพลาด ทำได้โดยตรวจสอบ
คำส่ังท่ีแจ้งข้อผิดพลาด หรือหากผลลัพธ์ไม่เป็นไป
ตามท่ีต้องการให้ตรวจสอบการทำงานทีละคำส่ัง 
• ซอฟต์แวร์หรือส่ือท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
ใช้บัตรคำส่ังแสดงการเขียนโปรแกรม, Code.org 

- 

 ๓. ใช้เทคโนโลยีในการ
สร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา 
จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ 
 

• การใช้งานซอฟต์แวร์เบ้ืองต้น เช่น การเข้าและ
ออกจากโปรแกรม การสร้างไฟล์ การจัดเก็บ การ
เรียกใช้ไฟล์ การแก้ไขตกแต่งเอกสาร ทำได้ใน
โปรแกรม เช่น โปรแกรมประมวลคำ โปรแกรม
กราฟิก โปรแกรมนำเสนอ 
• การสร้าง คัดลอก ย้าย ลบ เปล่ียนช่ือ จัด
หมวดหมู่ไฟล์ และโฟลเดอร์อย่างเป็นระบบ 
จะทำให้เรียกใช้ ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว 

- 

 ๔. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย 
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการ
ใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน 
ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น 
ใช้งานอย่างเหมาะสม 
 

• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น 
รู้จักข้อมูลส่วนตัว อันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูล
ส่วนตัว และไม่บอกข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอื่น
ยกเว้นผู้ปกครองหรือครู แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อ
ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งาน 
• ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์ 
เช่น ไม่ขีดเขียนบนอุปกรณ์ ทำความสะอาด  
ใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี 
• การใช้งานอย่างเหมาะสม เช่น จัดท่านั่งให้
ถูกต้อง การพักสายตาเมื่อใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน 
ระมัดระวงัอุบัติเหตุจากการใช้งาน 

- 

  ป.๓ ๑. แสดงอัลกอริทึมในการ
ทำงานหรือการแก้ปัญหา
อย่างง่ายโดยใช้ภาพ 
สัญลักษณ์ หรือข้อความ 

• อัลกอริทึมเป็นขั้นตอนท่ีใช้ในการแก้ปัญหา 
• การแสดงอัลกอริทึม ทำได้โดยการเขียน บอกเล่า 
วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ 
• ตัวอย่างปัญหา เช่น เกมเศรษฐี เกมบันไดงูเกม 

- 



๑๗ 

 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
 Tetris เกม OX การเดินไปโรงอาหารการทำความ

สะอาดห้องเรียน 
 ๒. เขียนโปรแกรมอย่าง

ง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ
ส่ือ และตรวจหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม 
 

• การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของคำส่ัง 
ให้คอมพิวเตอร์ทำงาน 
• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมท่ีส่ังให้ตัว
ละครทำงานซ้ำไม่ส้ินสุด 
• การตรวจหาข้อผิดพลาด ทำได้โดยตรวจสอบ
คำส่ังท่ีแจ้งข้อผิดพลาด หรือหากผลลัพธ์ไม่เป็นไป
ตามท่ีต้องการให้ตรวจสอบการทำงานทีละคำส่ัง 
• ซอฟต์แวร์หรือส่ือท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
ใช้บัตรคำส่ังแสดงการเขียนโปรแกรม, Code.org 

- 

 ๓. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหา
ความรู้ 

 

• อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ช่วยให้การ
ติดต่อส่ือสารทำได้สะดวกและรวดเร็วและเป็น
แหล่งข้อมูลความรู้ท่ีช่วยในการเรียน และการ
ดำเนินชีวิต 
• เว็บเบราว์เซอร์เป็นโปรแกรมสำหรับอ่านเอกสาร
บนเว็บเพจ 
• การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ทำได้โดยใช้
เว็บไซต์สำหรับสืบค้น และต้องกำหนดคำค้นท่ี
เหมาะสมจึงจะได้ข้อมูลตามต้องการ 
• ข้อมูลความรู้ เช่น วิธีทำอาหาร วิธีพับกระดาษ 
เป็นรูปต่าง ๆ ข้อมูลประวัติศาสตร์ชาติไทย(อาจ
เป็นความรู้ในวิชาอื่น ๆ หรือเรื่องท่ีเป็นประเด็นท่ี
สนใจในช่วงเวลานั้น) 
• การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยควรอยู่ในการ
ดูแลของครู หรือผู้ปกครอง 

 

 ๔. รวบรวม ประมวลผล 
และนำเสนอข้อมูล โดยใช้
ซอฟต์แวร์ตามวัตถุ 
ประสงค์ 
 

• การรวบรวมข้อมูล ทำได้โดยกำหนดหัวข้อท่ี
ต้องการ เตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึก 
• การประมวลผลอย่างง่าย เช่น เปรียบเทียบจัด
กลุ่มเรียงลำดับ 
• การนำเสนอข้อมูลทำได้หลายลักษณะตามความ
เหมาะสมเช่น การบอกเล่า การทำเอกสารรายงาน 
การจัดทำป้ายประกาศ 
• การใช้ซอฟต์แวร์ทำงานตามวัตถุประสงค์ เช่นใช้
ซอฟต์แวร์นำเสนอ หรือซอฟต์แวร์กราฟิก สร้าง
แผนภูมิรูปภาพ ใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ทำป้าย
ประกาศหรือเอกสารรายงาน ใช้ซอฟต์แวร์ตาราง

- 



๑๘ 

 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ทำงานในการประมวลผลข้อมูล 

 ๕. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย 
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการ
ใช้อินเทอร์เน็ต 
 

• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น 
ปกป้องข้อมูลส่วนตัว 
• ขอความช่วยเหลือจากครูหรือผู้ปกครอง เมื่อเกิด
ปัญหาจากการใช้งาน เมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลท่ีทำ
ให้ไม่สบายใจ 
• การปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ตจะ
ทำให้ไม่เกิดความเสียหายต่อตนเองและผู้อื่น เช่น 
ไม่ใช้คำหยาบ ล้อเลียน ด่าทอ ทำให้ผู้อื่นเสียหาย
หรือเสียใจ 
• ข้อดีและข้อเสียในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร 

- 

  ป.๔ ๑. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะใน
การแก้ปัญหา การอธิบาย
การทำงาน การคาดการณ์
ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่าง
ง่าย 
 

• การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนำกฎเกณฑ์ หรือ
เงื่อนไขท่ีครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณาในการ
แก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน หรือการ
คาดการณ์ผลลัพธ์ 
• สถานะเริ่มต้นของการทำงานท่ีแตกต่างกันจะให้
ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน 
• ตัวอย่างปัญหา เช่น เกม OX โปรแกรมที่มีการ
คำนวณ โปรแกรมท่ีมีตัวละครหลายตัวและมีการ
ส่ังงานท่ีแตกต่างหรือมีการส่ือสารระหว่างกัน  
การเดินทางไปโรงเรียน โดยวิธีการต่าง ๆ 

- 

 ๒. ออกแบบ และเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือส่ือ และ
ตรวจหาข้อผิดพลาด 
และแก้ไข  

• การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย เช่น การ
ออกแบบโดยใช้ storyboard หรือการออกแบบ
อัลกอริทึม 
• การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของคำส่ัง 
ให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามความ
ต้องการ หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการทำงาน
ทีละคำส่ัง เมื่อพบจุดท่ีทำให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ให้
ทำการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 
• ตัวอย่างโปรแกรมท่ีมีเรื่องราว เช่น นิทานท่ีมีการ
โต้ตอบกับผู้ใช้ การ์ตูนส้ัน เล่ากิจวัตรประจำวัน 
ภาพเคล่ือนไหว 
• การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของ
ผู้อื่นจะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปัญหา
ได้ดียิ่งขึ้น 
• ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น 

- 



๑๙ 

 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
Scratch, logo 

 ๓. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหา
ความรู้ และประเมิน 
ความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
 

• การใช้คำค้นท่ีตรงประเด็น กระชับ จะทำให้ได้ 
ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและตรงตามความต้องการ 
• การประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล เช่น 
พิจารณาประเภทของเว็บไซต์ (หน่วยงานราชการ 
สำนักข่าว องค์กร) ผู้เขียน วันท่ีเผยแพร่ข้อมูล  
การอ้างอิง 
• เมื่อได้ข้อมูลท่ีต้องการจากเว็บไซต์ต่าง ๆ จะต้อง
นำเนื้อหามาพิจารณา เปรียบเทียบ แล้วเลือก
ข้อมูลท่ีมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน 
• การทำรายงานหรือการนำเสนอข้อมูลจะต้องนำ
ข้อมูลมาเรียบเรียง สรุป เป็นภาษาของตนเองท่ี
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและวิธีการนำเสนอ  
(บูรณาการกับวิชาภาษาไทย) 

- 

 ๔. รวบรวม ประเมิน 
นำเสนอข้อมูลและ
สารสนเทศ โดยใช้
ซอฟต์แวร์ท่ีหลากหลาย 
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิต 
ประจำวัน 

• การรวบรวมข้อมูล ทำได้โดยกำหนดหัวข้อท่ี
ต้องการ เตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึก 
• การประมวลผลอย่างง่าย เช่น เปรียบเทียบจัด
กลุ่ม เรียงลำดับ การหาผลรวม 
• วิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือกท่ีเป็นไปได้ 
ประเมินทางเลือก (เปรียบเทียบ ตัดสิน) 
• การนำเสนอข้อมูลทำได้หลายลักษณะตามความ
เหมาะสม เช่น การบอกเล่า เอกสารรายงาน 
โปสเตอร์ โปรแกรมนำเสนอ 
• การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
เช่น การสำรวจเมนูอาหารกลางวันโดยใช้
ซอฟต์แวร์สร้างแบบสอบถามและเก็บข้อมูล ใช้
ซอฟต์แวร์ตารางทำงานเพื่อประมวลผลข้อมูล 
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการและ
สร้างรายการอาหารสำหรับ ๕ วัน ใช้ซอฟต์แวร์
นำเสนอผลการสำรวจรายการอาหารท่ีเป็น
ทางเลือกและข้อมูลด้านโภชนาการ 

- 

 ๕. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย 
เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของ
ตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น 
แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบ
ข้อมูลหรือบุคคลท่ี 

• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจ
สิทธิและหน้าท่ีของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น เช่น 
ไม่สร้างข้อความเท็จและส่งให้ผู้อื่น ไม่สร้างความ
เดือดร้อนต่อผู้อื่นโดยการส่งสแปม ข้อความลูกโซ่ 
ส่งต่อโพสต์ท่ีมีข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น ส่งคำเชิญเล่น
เกม ไม่เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวหรือการบา้นของบุคคล

- 



๒๐ 

 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ไม่เหมาะสม 
 

อื่นโดยไม่ได้รับอนญุาต ไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์/
ช่ือบัญชีของผู้อื่น 
• การส่ือสารอย่างมีมารยาทและรู้กาลเทศะ 
• การปกป้องข้อมูลส่วนตัว เช่น การออกจากระบบ
เมื่อเลิกใช้งาน ไม่บอกรหัสผ่าน ไม่บอกเลข
ประจำตัวประชาชน 
 

  ป.๕ ๑. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะใน
การแก้ปญัหา การอธิบาย
การทำงาน การคาดการณ์
ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่าง
ง่าย 
 

• การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนำกฎเกณฑ์ หรือ
เงื่อนไขท่ีครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณาในการ
แก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน หรือการ
คาดการณ์ ผลลัพธ์ 
• สถานะเริ่มต้นของการทำงานท่ีแตกต่างกันจะให้
ผลลัพธ์ท่ีแตกต่างกัน 
• ตัวอย่างปัญหา เช่น เกม Sudoku โปรแกรม
ทำนายตัวเลข โปรแกรมสร้างรูปเรขาคณิตตามค่า
ข้อมูลเข้า การจัดลำดับการทำงานบ้านในช่วง
วันหยุด จัดวางของในครัว 

- 

 ๒. ออกแบบ และเขียน
โปรแกรมท่ีมีการใช้เหตุผล 
เชิงตรรกะอย่างง่าย 
ตรวจหาข้อผิดพลาดและ
แก้ไข 
 

• การออกแบบโปรแกรมสามารถทำได้โดยเขียน 
เป็นข้อความหรือผังงาน 
• การออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมีการ
ตรวจสอบเงื่อนไขท่ีครอบคลุมทุกกรณีเพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตรงตามความต้องการ 
• หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการทำงานทีละ
คำส่ัง เมื่อพบจุดท่ีทำให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องให้ทำการ
แก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 
• การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของ
ผู้อื่น จะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปัญหา
ได้ดียิ่งขึ้น 
• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมตรวจสอบเลขคู่ 
เลขค่ี โปรแกรมรับข้อมูลน้ำหนักหรือส่วนสูง 
แล้วแสดงผลความสมส่วนของร่างกาย โปรแกรมส่ัง
ให้ตัวละครทำตามเงื่อนไขท่ีกำหนด 
• ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
Scratch, logo 

- 

๓. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหา
ข้อมูล ติดต่อส่ือสารและ
ทำงานร่วมกัน ประเมิน

• การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต และการพิจารณา
ผลการค้นหา 
• การติดต่อส่ือสารผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น อีเมล 

- 



๒๑ 

 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
 

บล็อก โปรแกรมสนทนา 
• การเขียนจดหมาย (บูรณาการกับวิชาภาษาไทย) 
• การใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อส่ือสารและ
ทำงานร่วมกัน เช่น ใช้นัดหมายในการประชุมกลุ่ม  
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในห้องเรียน การแลก 
เปล่ียนความรู้ ความคิดเห็นในการเรียน ภายใต้การ
ดูแลของครู 
• การประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล เช่น 
เปรียบเทียบความสอดคล้อง สมบูรณ์ของข้อมูล
จากหลายแหล่ง แหล่งต้นตอของข้อมูล ผู้เขียน 
วันท่ีเผยแพร่ข้อมูล 
• ข้อมูลท่ีดีต้องมีรายละเอียดครบทุกด้าน เช่น ข้อดี
และข้อเสีย ประโยชน์และโทษ 

 ๔. รวบรวม ประเมิน 
นำเสนอข้อมูลและ
สารสนเทศ ตามวัตถุ 
ประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์
หรือบริการ 
บนอินเทอร์เน็ตท่ีหลาก 
หลาย เพื่อแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน 
 

• การรวบรวมข้อมูล ประมวลผล สร้างทางเลือก 
ประเมินผล จะทำให้ได้สารสนเทศเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาหรือการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
• การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ี
หลากหลายในการรวบรวม ประมวลผลสร้าง
ทางเลือก ประเมินผล นำเสนอ จะช่วยให้การ
แก้ปัญหาทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ 
• ตัวอย่างปัญหา เช่น ถ่ายภาพ และสำรวจแผนท่ี 
ในท้องถิ่นเพื่อนำเสนอแนวทางในการจัดการพื้นท่ี
ว่างให้เกิดประโยชน์ ทำแบบสำรวจความคิดเห็น
ออนไลน์ และวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอข้อมูลโดย
การใช้ blog หรือ web page 

- 

 ๕. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย 
มีมารยาท เข้าใจสิทธิและ
หน้าท่ีของตน เคารพใน
สิทธิของผู้อื่น แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูล
หรือบคุคลท่ีไม่เหมาะสม 

• อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรมทาง
อินเทอร์เน็ต 
• มารยาทในการติดต่อส่ือสารผ่านอินเทอร์เน็ต  
(บูรณาการกับวิชาท่ีเกี่ยวข้อง) 

- 

  ป.๖ ๑. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะใน
การอธิบายและออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหาท่ีพบใน
ชีวิตประจำวัน 
 

• การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
• การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนำกฎเกณฑ์ หรือ
เงื่อนไขท่ีครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณาในการ
แก้ปัญหา 

- 



๒๒ 

 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
• แนวคิดของการทำงานแบบวนซ้ำ และเงื่อนไข 
• การพิจารณากระบวนการทำงานท่ีมีการทำงาน
แบบวนซ้ำหรือเงื่อนไขเป็นวิธีการท่ีจะช่วยให้การ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
• ตัวอย่างปัญหา เช่น การค้นหาเลขหน้าท่ีต้องการ
ให้เร็วที่สุด การทายเลข ๑-๑,๐๐๐,๐๐๐ โดยตอบ
ให้ถูกภายใน ๒๐ คำถาม การคำนวณเวลาในการ
เดินทาง โดยคำนึงถึงระยะทาง เวลาจุดหยุดพัก 

 ๒. ออกแบบและเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย เพื่อ 
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
ตรวจหาข้อผิดพลาดของ
โปรแกรมและแก้ไข 
 

• การออกแบบโปรแกรมสามารถทำได้โดยเขียน 
เป็นข้อความหรือผังงาน 
• การออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้ตัว
แปร การวนซ้ำ การตรวจสอบเงื่อนไข 
• หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการทำงานทีละ
คำส่ัง เมื่อพบจุดท่ีทำให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องให้ทำการ
แก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง การฝึกตรวจหา
ข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของผู้อื่นจะช่วยพัฒนา
ทักษะการหาสาเหตุของปัญหาได้ดียิ่งขึ้น 
• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมเกม โปรแกรม
หาค่า ค.ร.น. เกมฝึกพิมพ์ 
• ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
Scratch, logo 

- 

 ๓. ใช้อินเทอร์เน็ตในการ
ค้นหาข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

• การค้นหาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการค้นหา
ข้อมูลท่ีได้ตรงตามความต้องการในเวลาท่ีรวดเร็ว 
จากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือหลายแหล่ง และข้อมูล 
มีความสอดคล้องกัน 
• การใช้เทคนิคการค้นหาขั้นสูง เช่น การใช้ตัว
ดำเนินการ การระบุรูปแบบของข้อมูลหรือ 
ชนิดของไฟล์ 
• การจัดลำดับผลลัพธ์จากการค้นหาของโปรแกรม
ค้นหา 
• การเรียบเรียง สรุปสาระสำคัญ (บูรณาการกับ
วิชาภาษาไทย) 

- 

๔. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทำงานร่วมกัน
อย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิ
และหน้าท่ีของตน เคารพ

• อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรมทาง
อินเทอร์เน็ต แนวทางในการป้องกัน 
• วิธีกำหนดรหัสผ่าน 
• การกำหนดสิทธิ์การใช้งาน (สิทธิ์ในการเข้าถึง) 

- 



๒๓ 

 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ในสิทธิของผู้อื่น แจ้ง
ผู้เกี่ยวขอ้งเมื่อพบข้อมูล
หรือบุคคลท่ีไม่เหมาะสม 

• แนวทางการตรวจสอบและป้องกันมัลแวร์ 
• อันตรายจากการติดต้ังซอฟต์แวร์ท่ีอยู่บน
อินเทอร์เน็ต 

  ม.๑ ๑. ออกแบบอัลกอริทึมท่ี
ใช้แนวคิดเชิงนามธรรม
เพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบาย
การทำงานท่ีพบในชีวิตจริง 

• แนวคิดเชิงนามธรรม เป็นการประเมิน
ความสำคัญของรายละเอียดของปัญหา แยกแยะ
ส่วนท่ีเป็นสาระสำคัญออกจากส่วนท่ีไม่ใช่
สาระสำคัญ 
• ตัวอย่างปัญหา เช่น ต้องการปูหญ้าในสนาม 
ตามพื้นท่ีท่ีกำหนด โดยหญ้าหนึ่งผืนมีความกว้าง 
๕๐ เซนติเมตร ยาว ๕๐ เซนติเมตร จะใช้หญ้า
ท้ังหมดกี่ผืน 

- 

 ๒. ออกแบบและเขียน
โปรแกรมอย่างง่ายเพื่อ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
หรือวิทยาศาสตร์ 
 

• การออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้ตัว
แปร เงื่อนไข วนซ้ำ 
• การออกแบบอัลกอริทึม เพื่อแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างง่าย อาจใช้แนวคิด
เชิงนามธรรมในการออกแบบ เพื่อให้การแก้ปัญหา
มีประสิทธิภาพ 
• การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
• ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
Scratch, python, java, c 
• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมสมการการ
เคล่ือนท่ี โปรแกรมคำนวณหาพื้นท่ี โปรแกรม
คำนวณดัชนีมวลกาย 

- 

 ๓. รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 
ประมวลผล ประเมินผล 
นำเสนอข้อมูล และสาร 
สนเทศ ตามวัตถุประสงค์
โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือ
บริการบนอินเทอร์เน็ตท่ี
หลากหลาย 

• การรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 
ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล จะทำให้ได้
สารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
• การประมวลผลเป็นการกระทำกับข้อมูล เพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมายและมีประโยชน์ต่อการ
นำไปใช้งาน  

- 

  
 

สามารถทำได้หลายวิธี เช่น คำนวณอัตราส่วน 
คำนวณค่าเฉล่ีย 
• การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ี
หลาก 
หลายในการรวบรวม ประมวลผล สร้างทางเลือก 
ประเมินผล นำเสนอ จะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่าง

- 



๒๔ 

 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ 
• ตัวอย่างปัญหา เน้นการบูรณาการกับวิชาอื่น เช่น 
ต้มไข่ใหต้รงกับพฤติกรรมการบริโภค ค่าดัชนีมวล
กายของคนในท้องถิ่น การสร้างกราฟผลการ
ทดลองและวิเคราะห์แนวโน้ม 

๔. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย 
ใช้ส่ือและแหล่งข้อมูลตาม
ข้อกำหนดและข้อตกลง 
 

• ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น การ
ปกป้องความเป็นส่วนตัวและอัตลักษณ์ 
• การจัดการอัตลักษณ์ เช่น การตั้งรหัสผ่าน การ
ปกป้องข้อมูลส่วนตัว 
• การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา เช่น 
ละเมิดความเป็นส่วนตัวผู้อื่น อนาจาร วิจารณ์ผู้อื่น
อย่างหยาบคาย 
• ข้อตกลง ข้อกำหนดในการใช้ส่ือหรือแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ เช่น Creative commons 

- 

  ม.๒ ๑. ออกแบบอลักอริทึมท่ี
ใช้แนวคิดเชิงคำนวณใน
การแก้ปัญหา หรือการ
ทำงานท่ีพบในชีวิตจริง 

• แนวคิดเชิงคำนวณ 
• การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ 
• ตัวอย่างปัญหา เช่น การเข้าแถวตามลำดับความ
สูงให้เร็วที่สุด จัดเรียงเส้ือให้หาได้ง่ายท่ีสุด 

- 

 ๒. ออกแบบและเขียน
โปรแกรมท่ีใช้ตรรกะ 
และฟังก์ชันในการ
แก้ปัญหา 
 

• ตัวดำเนินการบูลีน 
• ฟังก์ชัน 
• การออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้ตรรกะ 
และฟังก์ชัน 
• การออกแบบอัลกอริทึม เพื่อแก้ปัญหาอาจใช้
แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบ เพื่อให้การ
แก้ปัญหามีประสิทธิภาพ 
• การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้
แกปั้ญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
• ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
Scratch, python, java, c 
• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมตัดเกรด 
หาคำตอบท้ังหมดของอสมการหลายตัวแปร 

- 

 ๓. อภิปรายองค์ประกอบ
และหลักการทำงานของ
ระบบคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีการส่ือสาร  
เพื่อประยุกต์ใช้งานหรือ
แก้ปัญหาเบ้ืองต้น 

• องค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบ
คอมพิวเตอร์ 
• เทคโนโลยีการส่ือสาร 
• การประยุกต์ใช้งานและการแก้ปัญหาเบ้ืองต้น 

- 



๒๕ 

 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
 ๔. ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างปลอดภัย 
มีความรับผิดชอบ  
สร้างและแสดงสิทธิ 
ในการเผยแพร่ผลงาน 

• ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย โดยเลือก
แนวทางปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาท่ีไม่เหมาะสม เช่น 
แจ้งรายงานผู้เกี่ยวข้อง ป้องกันการเข้ามาของ
ข้อมูลท่ีไม่เหมาะสม ไม่ตอบโต้ ไม่เผยแพร่ 
• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความ
รับผิดชอบ เช่น ตระหนักถึงผลกระทบในการ
เผยแพร่ข้อมูล 
• การสร้างและแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของผลงาน 
• การกำหนดสิทธิการใช้ข้อมูล 

- 

ม.๓ ๑. พัฒนาแอปพลิเคชันท่ีมี
การบูรณาการกับวิชาอื่น
อย่างสร้างสรรค์ 
 

• ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
• Internet of Things (IoT) 
• ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน เช่น 
Scratch, python, java, c, AppInventor 
• ตัวอย่างแอปพลิเคชัน เช่น โปรแกรมแปลงสกุล
เงิน โปรแกรมผันเสียงวรรณยุกต์ โปรแกรมจำลอง
การแบ่งเซลล์ ระบบรดน้ำอัตโนมัติ 

- 

 ๒. รวบรวมข้อมูล 
ประมวลผล ประเมินผล 
นำเสนอข้อมูลและ
สารสนเทศตาม
วัตถุประสงค์ โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือบริการบน
อินเทอร์เน็ตท่ี 
หลากหลาย 
 

• การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล 
จะทำให้ได้สารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือ
การตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
• การประมวลผลเป็นการกระทำกับข้อมูล เพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมายและมีประโยชน์ต่อการ
นำไปใช้งาน 
• การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ี
หลากหลายในการรวบรวม ประมวลผลสร้าง
ทางเลือก ประเมินผล นำเสนอ จะช่วยให้แก้ปัญหา
ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ 
• ตัวอย่างปัญหา เช่น การเลือกโปรโมชันโทรศัพท์
ให้เหมาะกับพฤติกรรมการใช้งาน สินค้าเกษตร 
ท่ีต้องการและสามารถปลูกได้ในสภาพดินของ
ท้องถิ่น 

- 

 ๓. ประเมินความน่าเช่ือถือ
ของข้อมูล วิเคราะห์ส่ือ
และผลกระทบจากการให้
ข่าวสารท่ีผิด เพื่อการใช้
งานอย่างรู้เท่าทัน 

• การประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล เช่น
ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล โดยเทียบเคียงจาก
ข้อมูลหลายแหล่ง แยกแยะข้อมูลท่ีเปน็ข้อเท็จจริง
และข้อคิดเห็น หรือใช้ PROMPT 
• การสืบค้น หาแหล่งต้นตอของข้อมูล 
• เหตุผลวิบัติ (Logical Fallacy) 

- 



๒๖ 

 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
• ผลกระทบจากข่าวสารท่ีผิดพลาด 
• การรู้เท่าทันส่ือ เช่น การวิเคราะห์ถึงจุดประสงค์
ของข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล ตีความ แยกแยะเนื้อหา 
สาระของส่ือ เลือกแนวปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมเม่ือ
พบข้อมูลต่างๆ 

๔. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย 
และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ปฏิบัติตามกฎหมาย
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใช้
ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ
ธรรม 

• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น 
การทำธุรกรรมออนไลน์ การซื้อสินค้าซื้อซอฟต์แวร์ 
ค่าบริการสมาชิก ซื้อไอเท็ม 
• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความ
รับผิดชอบ เช่น    ไม่สร้างข่าวลวง ไม่แชร์ข้อมูล
โดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
• กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
• การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม (fair use) 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

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 



๒๘ 

 

 
 

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 
 
 



๒๙ 

 

โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

กลุม่สาระการเรียนรูเ้พ่ิมเติมคอมพิวเตอร์ 
 
ระดับประถมศึกษา 

รายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 
 

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายป ี
ช้ัน ป.๑ ว ๑๑๒๐๒ คอมพิวเตอร์    ๑ ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
ช้ัน ป.๒ ว ๑๒๒๐๒ คอมพิวเตอร์    ๒ ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
ช้ัน ป.๓ ว ๑๓๒๐๒ คอมพิวเตอร์    ๓ ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
ช้ัน ป.๔ ว ๑๔๒๐๒ คอมพิวเตอร์    ๔ ๒ ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
ช้ัน ป.๕ ว ๑๕๒๐๒ คอมพิวเตอร์    ๕ ๒ ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
ช้ัน ป.๖ ว ๑๖๒๐๒ คอมพิวเตอร์    ๖ ๒ ช่ัวโมง / สัปดาห์ 

 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

รายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 
 

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายป ี
 

ช้ัน ม.๑ 
ว ๒๑๒๐๒ คอมพิวเตอร์   ๑ ๒ ช่ัวโมง / สัปดาห์  (๑ หน่วยกิต) 
ว ๒๑๒๐๔ คอมพิวเตอร์   ๒ ๒ ช่ัวโมง / สัปดาห์  (๑ หน่วยกิต) 

 
ช้ัน ม.๒ 

ว ๒๒๒๐๒ คอมพิวเตอร์    ๓ ๒ ช่ัวโมง / สัปดาห์  (๑ หน่วยกิต) 
ว ๒๒๒๐๔ คอมพิวเตอร์    ๔ ๒ ช่ัวโมง / สัปดาห์  (๑ หน่วยกิต) 

 
ช้ัน ม.๓ 

ว ๒๓๒๐๒ คอมพิวเตอร์    ๕ ๒ ช่ัวโมง / สัปดาห์  (๑ หน่วยกิต) 
ว ๒๓๒๐๔ คอมพิวเตอร์    ๖ ๒ ช่ัวโมง / สัปดาห์  (๑ หน่วยกิต) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

ส่วนที่ ๓   
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 

 
ว ๑๑๒๐๒  คอมพิวเตอร์ ๑                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                   เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง
           

รู้หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รู้วิธีการใช้เมาส์และแป้นพิมพ์  
วินโดว์  รู้วิธีการการใช้งานโปรแกรม Paint เบ้ืองต้น การวาดภาพตามท่ีกำหนดและสร้างภาพตามจินตนาการ
ได้ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา  โดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา  การ  Coding   การฝึกปฏิบัติ และการแสวงหา
ความรู้ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ปฏิบัติได้  มีความคิดสร้างสรรค์  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ได้  เห็นคุณค่าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เลือกใช้และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม  สามารถแก้ปัญหาอย่างง่ายโดย
ใช้การเปรียบเทียบ การลองผิดลองถูก การค้นหาอย่างเป็นระบบ ได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน  เพื่อให้เกิด
คุณลักษณะการเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เห็นคุณค่าของเทคโนโลยี
สารสนเทศ  รู้จักใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงานและใช้ประโยชน์เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม  
มีความมุ่งมั่น  กระตือรือร้น  มีความสุขในการเรียนรู้  การทำงาน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี ๒๑  มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ือ
ออนไลน์แอพพลิเคช่ัน  LINE, YouTube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google 
Drive  มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความ
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 
ว ๔.๒  ป.๑/๔ 
ว ๔.๒  ป.๑/๕ 
รวมทั้งหมด  ๒  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 
 

ว ๑๒๒๐๒  คอมพิวเตอร์ ๒                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                                                  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง                                                              
     

ฝึกทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานพิมพ์  การพิมพ์อักษรไทย  การเปล่ียนรูปแบบ  สี  ขนาด
อักษร  การลบ  การคัดลอก และการจัดเก็บงาน  การพิมพ์งานง่าย ๆ  ความหมายและความสำคัญของ
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในโปรแกรม Paint  การใช้งานโปรแกรม Paint พัฒนารูปแบบงานวาด  การออกแบบงาน 
และการนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Paint  ผู้เรียนเขียนโปรแกรมอย่างง่ายแบบบล็อก  โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหา  การสังเกต  การฝึกปฏิบัติ และการแสวงหาความรู้  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ปฏิบัติได้ และ
สามารถแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การเปรียบเทียบ การลองผิดลองถูก การค้นหาอย่างเป็นระบบ ได้อย่างเป็น
ลำดับขั้นตอน โดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา การ Coding ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียน
การสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี ๒๑  มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์แอพพลิเคช่ัน 
LINE, YouTube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  ม าใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ 

 
ว ๔.๒   ป.๒/๒  
ว ๔.๒   ป.๒/๓ 
ว ๔.๒   ป.๒/๔   
รวมท้ังหมด  ๓   ตัวชีวั้ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 
 

ว ๑๓๒๐๒  คอมพิวเตอร์ ๓                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                                        เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง                                                                      
           

    ฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม  Microsoft  word  โดยการเรียกใช้งาน และการใช้โปรแกรม  
Microsoft  word  พิมพ์เอกสาร  เรียนรู้หลักการใช้โปรแกรมพิมพ์อักษรแบบสัมผัส  ฝึกปฏิบัติการพิมพ์แบบ
สัมผัสอักษร  การใช้โปรแกรม  Paint  ออกแบบงาน หรือช้ินงาน  การพัฒนารูปแบบงานวาด  อินเทอร์เน็ต
เบื้องต้น เกี่ยวกับความหมายและประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต  การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต  การสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต  และการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ เขียนโปรแกรมการเคล่ือนท่ีของวัตถุพร้อมท้ัง
ตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา  การสังเกต  การฝึกปฏิบัติ และการแสวงหา
ความรู้  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ปฏิบัติส่ิงท่ีเรียนรู้ได้  มีความคิดสร้างสรรค์  และส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ได้ดี 
สามารถแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การเปรียบเทียบ การลองผิดลองถูก การค้นหาอย่างเป็นระบบ ได้อย่างเป็น
ลำดับขั้นตอน โดยโดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา การ Coding ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี ๒๑  มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัล
ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์แอพพลิเคช่ัน 
LINE, YouTube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  ม าใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ 

 
ว ๔.๒   ป.๓/๒  
ว ๔.๒   ป.๓/๓ 
ว ๔.๒   ป.๓/๔ 
ว ๔.๒   ป.๓/๕    
รวมทั้งหมด  ๔   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 
 

ว ๑๔๒๐๒  คอมพิวเตอร์ ๔                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔                                                                เวลา  ๘๐  ชั่วโมง                                                                                  
           

สร้างงานท่ีเป็นข้อความ รูปภาพ กราฟ และลักษณะงานอื่น ๆ ท่ีต้องการนำเสนอด้วยโปรแกรม 
เพื่อให้น่าสนใจในการนำเสนอ ฝึกทักษะการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้โปรแกรม  Microsoft PowerPoint 
เกี่ยวกับการจัดการภาพ เช่น  ภาพนิ่ง  การ์ด  โปสเตอร์ ปกรายงาน แฟ้มข้อมูลส่วนตัวฯลฯ สร้างเอกสารโดย 
ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint เช่น การออกแบบปกรายงาน  การทำแฟ้มข้อมูลส่วนตัว การทำแฟ้ม
ภาพ การทำรายงาน การสร้างสรรค์ผลงานโดยการประยุกต์ใช้ภาพ ข้อความ และ ทักษะการสร้างงานนำเสนอ 
เช่น การทำรายงาน การทำแฟ้มข้อมูลส่วนตัว มีจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์มองเห็นวิธีการท่ีหลากหลาย
โดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา การ Coding ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้
สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี ๒๑  มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์แอพพลิเคช่ัน LINE, YouTube,   
Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการ
ส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

 
ว ๔.๒  ป.๔/๔ 
รวมทั้งหมด  ๑   ตัวชี้วัด 
 
 



๓๔ 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 
 
ว ๑๕๒๐๒  คอมพิวเตอร์ ๕                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                               เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง                                                       
           

              ใช้โปรแกรม Microsoft Excel  โปรแกรมประมวลผล การสร้างเอกสารตาราง  ประเภท
ของข้อมูล  เทคนิคการคำนวณ และการใช้สูตร  การประยุกต์การใช้งาน การสืบค้น  รวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลใกล้ตัว  และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ตลอดจนสามารถอธิบายส่ิงท่ีเรียนรู้  
สร้างสรรค์ผลงานจากส่ิงท่ีได้เรียน  สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันมองเห็นวิธีการท่ี
หลากหลายโดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา การ Coding ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี ๒๑  มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์แอพพลิเคช่ัน  LINE, 
YouTube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  มาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 
ว ๔.๒  ป.๕/๔ 
รวมทั้งหมด  ๑   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 
 

ว ๑๖๒๐๒  คอมพิวเตอร์ ๖                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                                        เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง
                                                                                     

สร้างเว็บเพจอย่างง่าย การจัดและการตกแต่งข้อความ การแทรกรูปภาพลงในเวบ็เพจ การสร้างตาราง 
การสร้างการเช่ือมโยงในแต่ละหน้าเว็บเพจ เว็บไซต์ การแทรกมัลติมีเดียส่ือ ต่าง ๆ ลงในเว็บเพจ เพื่อตกแต่ง
เว็บเพจให้สวยงาม ออกแบบ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการ
ออกแบบ กระบวนการจัดการ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการคิดวิเคราะห์ มีนิสัยรักการทำงาน รักการ
ค้นคว้า มีความรับผิดชอบ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมีสมาธิในการทำงานจนสามารถนำทักษะ
ปฏิบัติงานไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มองเห็นวิธีการท่ีหลากหลายโดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา การ Coding 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี ๒๑  มีทักษะใน
การนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์แอพพลิเคช่ัน LINE, YouTube,   Facebook, Google Classroom,   
Google Docs,   Google Drive  มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา
กระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

 
ว ๔.๒  ป.๖/๓ 
รวมทั้งหมด  ๑   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 
 

ว ๒๑๒๐๒  คอมพิวเตอร์ ๑                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ภาคเรียนที่ ๑             เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต
  

 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบายหลักการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยการเรียนรู้หลักจิตวิทยาในการ
ออกแบบช้ินงาน ศึกษาประเภทของโปรแกรมท่ีใช้ในการสร้างบรรจุภัณฑ์ การใช้งานเครื่องมือพื้นฐานในการ
สร้างวัตถุ    รวมถึงการขึ้นรูปแบบ 3 มิติและการกำหนดขนาด มีการประยุกต์สร้างช้ินงานแก้วน้ำอย่างง่าย 
การขึ้นรูปกระป๋องเครื่องด่ืมโดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน การขึ้นรูปวัตถุโดยใช้เครื่องมือวัดประยุกต์ใช้งานเครื่องมือ 
Push/Pull มีการประยุกต์ใช้เครื่องมือออกแบบกล่องบรรจุขวดน้ำ การใช้เครื่องมือขั้นสูงขึ้นรูปช้ินงานท่ี
ซับซ้อน   
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบช้ินงานให้มีความทันสมัย สอดคล้อง
กับยุคปัจจุบัน และสามารถนำความรู้ไปใช้เป็นทักษะในการประกอบอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการเป็น          
นักออกแบบบรรจุภัณฑ์  
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายหลักการเลือกใช้สีตามหลักจิตวิทยาได้ 
2. สามารถแยกประเภทระหว่างวัตถุ 2 มิติ กับ 3 มิติ 
3. มีความรู้ในส่วนของการนำโปรแกรม Google Sketchup มาใช้งาน 
4. อธิบายเครื่องมือท่ีใช้ในการสร้างวัตถุได้อย่างถูกต้อง 
5. ปฏิบัติสร้างช้ินงานรูปทรงเรขาคณิตโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย 
6. เข้าใจหลักการเลือกใช้งานเครื่องมือ Push/Pull ในการขึ้นรูปแบบ 3 มิติ 
7. ปฏิบัติการขึ้นรูปวัตถุและกำหนดขนาดของวัตถุได้อย่างถูกต้อง 
8. มีความเข้าใจโครงสร้างของแก้วน้ำในการขึ้นรปูช้ินงาน 
9. สามารถใช้เครื่องมือสร้างแก้วน้ำได้อย่างสมบูรณ์สวยงาม 
10. ออกแบบและสร้างช้ินงานรูปทรงกระป๋องเครื่องด่ืมพร้อมตกแต่งให้มีลักษณะเหมือนจริง 
11. อธิบายหลักการใช้งานเครื่องมือวัดได้อย่างถูกต้อง 
12. นักเรียนใช้เครื่องมือวัดกำหนดจุดเพื่อสร้างช้ินงานตามเส้นรอยท่ีใช้วัดได้อย่างเช่ียวชาญ 
13. สามารถออกแบบโครงสร้างกล่องใส่ขนมได้อย่างสวยงาม 
14. นักเรียนสามารถข้ึนรูปช้ินงานกล่องบรรจุขวดน้ำได้ตามแบบท่ีกำหนด 
15. นักเรียนเข้าใจกระบวนการขึ้นรูปตามข้ันตอนในการขึ้นรูปช้ินงานได้อย่างถูกต้อง 
16. นักเรียนออกแบบปิน่โตบรรจุอาหาร 3 ช้ันได้อย่างสวยงาม 
17. นักเรียนใช้งานโปรแกรม Photoshop ในการออกแบบลายกราฟิกใช้ประกอบป่ินโต 

รวม 17 ผลการเรียนรู้ 
 

 



๓๗ 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 
 

ว ๒๑๒๐๔  คอมพิวเตอร์ ๒                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑   ภาคเรียนที่ ๒             เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 ใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  การสืบค้นข้อมูล  การฝึกปฏิบัติ และการอภิปรายให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศตามลำดับขั้นตอน รวบรวม ตรวจสอบ รักษา จัดเก็บ 
ทำสำเนา แจกจ่าย ส่ือสาร และการปรับปรุงข้อมูล เพื่อให้นำไปใช้ในการฝึกปฏิบัติ แก้ปัญหา ทำงานได้รวดเร็ว 
อำนวยความสะดวก เกิดประโยชน์เกิดทักษะในการทำงาน  สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI 

โดยใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น โปรแกรม Microsoft office Power Point  สร้างสรรค์ผลงานอย่างมี
จริยธรรม โดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา การ Coding ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี ๒๑  มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์แอพพลิเคช่ัน LINE, 
YouTube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  มาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 
ว ๔.๑  ม.๑/๓ 
ว ๔.๒  ม.๑/๒ 
ว ๔.๒  ม.๑/๓ 
ว ๔.๒  ม.๑/๔       
รวมทั้งหมด  ๔  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 
 

ว ๒๒๒๐๒  คอมพิวเตอร์ ๓                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  ภาคเรียนที่ ๑             เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
  

 ใช้งานเว็ปไซต์ Google ตลอดจนเครื่องมือต่าง ๆ ของ Google สามารถจัดการข้อมูล การ
จัดเรียง ลำดับความสำคัญ เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น ค้นหา จัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีได้อย่างชาญฉลาด และใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถประยุกต์ใช้ Google Docs, Google Sheet , Google Slide และ สามรารถ
สร้าง Google site ได้เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ท้ังด้านความรู้และการฝึกปฏิบัติ ตลอดจนการสร้างเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  และอาจบูรณาการกับรายวิชาอื่นๆ  ได้ตามความเหมาะสม โดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา การ 
Coding ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี ๒๑  มี
ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์แอพพลิเคช่ัน LINE, YouTube,   Facebook, Google Classroom,   
Google Docs,   Google Drive  มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา
กระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 
ว ๔.๑  ม.๒/๓ 
ว ๔.๒  ม.๒/๒ 
ว ๔.๒  ม.๒/๓ 
ว ๔.๒  ม.๒/๔       
รวมทั้งหมด  ๔  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 
 

ว ๒๒๒๐๔  คอมพิวเตอร์ ๔                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๒             เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
  

 ออกแบบรูปภาพด้วยโปรแกรม Photoshop โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ใช้
วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฝึกฝนปฏิบัติ  และการอภิปราย
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำเสนอส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
ส่ือสาร  เห็นคุณค่าของการนำทักษะ  ความรู้ไปใช้ในการทำงานด้านการส่ือสารด้วยคอมพิวเตอร์  มีจิตสำนึก
และเห็นประโยชน์เครือข่ายคอมพิวเตอร์  การออกแบบรูปภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  เห็นคุณค่า
ของการนำความรู้ด้านการส่ือสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบของซอฟต์แวร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การทำงานในชีวิตประจำวันและรู้จัก มารยาท ระเบียบ และข้อบังคับในการใช้ระบบส่ือสาร  และไม่สร้างความ
เสียหายต่อผู้อื่น โดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา การ Coding ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียน
การสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี ๒๑  มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์แอพพลิเคช่ัน 
LINE, YouTube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  ม าใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ 
 
ว ๔.๒  ม.๒/๒ 
ว ๔.๒  ม.๒/๓ 
ว ๔.๒  ม.๒/๔       
รวมทั้งหมด  ๓  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 
 

ว ๒๓๒๐๒  คอมพิวเตอร์ ๕                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๑             เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
  

เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในการออกแบบเว็บเพจ นักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติจริง ในการ
เรียนเขียนโครงสร้างภาษา HTML ได้ฝึกการคิดวิเคราะหแ์ละแกป้ัญหาการใส่แท็กคำส่ังต่างๆจนกระท่ังสามารถ
ออกแบบเว็บเพจด้วยภาษา HTML อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และนำความรู้ ท่ีได้ไปบูรณาการร่วมกับ
โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 โดยนักเรียนจะทำงานกันเป็นกลุ่มเพื่อผลิตช้ินงานเพื่อจะฝึกให้
นักเรียนมีความรักสามัคคีรู้จักการทำงานเป็นกลุ่มและนำผลงานท่ีได้เสนอหน้าช้ันเรียนพร้อมท้ังอภิปรายกลุ่ม  
 ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถเข้าใจหลักการใช้ภาษาHTML 
2. นักเรียนสามารถเขียนภาษาHTMLและใช้ภาษาHTMLสร้างเพจได้ 
3. นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลของภาษาHTMLตามเว็บไซต์ต่างๆได้ 
4. นักเรียนเข้าใจหลักการออกแบบเพจ 
5. นักเรียนมีการวางแผนและมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเว็บเพจ 
6. นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือต่างๆโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เพื่อสร้างเว็บเพจได้ 
7. นักเรียนสามารถนำความรู้จากโปรแกรมอื่นๆ มาประยุกต์ใช้ในการตกแต่งออกแบบเพจร่วมกับ

โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ได้ 
8. นักเรียนสามารถปรับปรุงแก้ไขเว็บเพจท่ีนักเรียนสร้างขึ้นและพัฒนาเพจของตนเองได้ 

รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



๔๑ 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 
 

ว ๒๓๒๐๔  คอมพิวเตอร์ ๖                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ภาคเรียนที่ ๒             เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

 การสร้าง VDO เบื้องต้น ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานจากจินตนาการหรืองานท่ีทำใน
ชีวิตประจำวันตามหลักการทำโครงงานโดยมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล  ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยใช้กิจกรรม
สะเต็มศึกษา  การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี 
๒๑  มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 
แทป เลต  โปรแกรมคอม พิ ว เตอร์  และ ส่ือออน ไลน์ แอพ พ ลิ เค ช่ัน  LINE, YouTube,   Facebook, 
Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ใช้กระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศ  การสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติ และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจหลักการทำโครงงานท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล เก็บ
รักษาข้อมูล สร้างงานและนำเสนอข้อมูล เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน  
สร้างช้ินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีจิตสำนึกและรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยี  มีคุณธรรมจริยธรรม โดยไม่
ลอกผลงานผู้อื่น ใช้คำสุภาพ ไม่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่น 
 

ว ๔.๒ ม.๓/๑ 
ว ๔.๒ ม.๓/๒ 
ว ๔.๒ ม.๓/๓ 

รวมทัง้หมด  ๓  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

ส่วนที่ ๔   
หน่วยการเรยีนรู้ 

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 

ว ๑๑๒๐๒  คอมพิวเตอร์ ๑                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                         เวลาเรียน ๔๐  ชั่วโมง 
 

 
ลำดับ

ท่ี 

 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน 

การเรยีนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ/ความคิดรวบ

ยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑. ทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ 
 

ว ๔.๒ ป.๑/๔ 
 

 

•บอกช่ือและหน้าท่ีของ
อุปกรณ์พื้นฐานคอมพิวเตอร์
ได้  
•รู้ และเข้าใจวิธีปิด - เปิด
เครื่องคอมพิวเตอร์  ใช้เมาส์
และแป้นพิมพ์  ในลักษณะ
ต่าง ๆ ได้ 

๕ ๑๕ 

๒. ฝึกพิมพ์กันเถอะ  
 

ว ๔.๒ ป.๑/๔ 
 

•โปรแกรม Note pad 
• พิมพ์พยัญชนะ สระภาษาไทย 
• พิมพ์พยัญชนะภาษาอังกฤษ 
• พิมพ์ผสมคำและประโยค 

๑๐ ๒๕ 

๓. เข้าถึงโปรแกรม 
Paint 
 

ว ๔.๒ ป.๑/๔ 
 

• การเข้าใช้โปรแกรม Pain ๒๐ ๕๐ 

๔. คอมพิวเตอร์เพื่อน
รัก 
  

ว ๔.๒ ป.๑/๕ 
 

• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อยา่งปลอดภัย  
• ข้อปฏิบัติในการใช้งานและ
การดูแลรักษาอุปกรณ์ 

๕ ๑๐ 

รวมตลอดปี ๒ ตัวชี้วัด  ๔๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 

ว ๑๒๒๐๒  คอมพิวเตอร์ ๒                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                                               เวลาเรียน  ๔๐  ช่ัวโมง                                           
 

 
ลำดับ

ท่ี 

 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบ
ยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑. การจัดการข้อมูล 
 

ว ๔.๒ ป.๒/๓ 
 

• การสร้าง คัดลอก ย้าย ลบ 
เปล่ียนช่ือ จัดหมวดหมู่ไฟล์ 
และโฟลเดอร์อย่างเป็นระบบ
จะทำให้เรียกใช้ ค้นหาข้อมูล
ได้ง่ายและรวดเร็ว 

๓ ๑๐ 

๒. โค้ดแสนสนุก 
 

ว ๔.๒ ป.๒/๒ 
 

• เขียนโปรแกรมส่ังให้ตัวละคร
ทำงานตามท่ีต้องการ และ
ตรวจสอบข้อผิดพลาด ปรับแก้
ไขใหไ้ด้ผลลัพธ์ตามท่ีกำหนด 
• การตรวจหาข้อผิดพลาด ทำ
ได้โดยตรวจสอบคำส่ังท่ีแจ้ง
ข้อผิดพลาด หรือหากผลลัพธ์
ไม่เป็นไปตามท่ีต้องการให้
ตรวจสอบการทำงานทีละ
คำส่ัง 
• Code.org 

๑๕ ๔๐ 

๓. การ์ตูนแสนสนุก 
 

ว ๔.๒ ป.๒/๓ 
 

•โปรแกรม Med-Bang Paint 
Pro 
•โปรแกรม Paint 3D 

๒๐ ๔๐ 

๔. คอมพิวเตอร์เพื่อน
รัก 
 

ว ๔.๒ ป.๒/๔ 
 

• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย  
• ข้อปฏิบัติในการใช้งานและ
การดูแลรักษาอุปกรณ์  

๒ ๑๐ 

รวมตลอดปี ๓ ตัวชี้วัด  ๔๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 

 



๔๔ 

 

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 

ว ๑๓๒๐๒  คอมพิวเตอร์ ๓                             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                                   เวลาเรียน  ๔๐  ช่ัวโมง                                                       
 

ลำดับ
ท่ี 

 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑. การค้นหาข้อมูลและ
การนำเสนอข้อมูล 
 

ว ๔.๒ ป.๓/๔ 
 

•ค้นหาข้อมูลอย่างมีข้ันตอนและ
นำเสนอข้อมูลในลักษณะต่างๆได้ 
•เทคโนโลยีสารสนเทศ 
•องค์ประกอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕ ๑๐ 

๒. มาเขียนโปรแกรม
กันเถอะ 
 

ว ๔.๒ ป.๓/๒ 
 

• เขียนโปรแกรมส่ังใหตั้วละคร
ทำงานตามท่ีต้องการ และ
ตรวจสอบข้อผิดพลาด ปรับแก้ไข
ให้ได้ผลลัพธ์ตามท่ีกำหนด 
• การตรวจหาข้อผิดพลาด ทำได้
โดยตรวจสอบคำส่ังท่ีแจ้ง
ข้อผิดพลาด หรือหากผลลัพธ์ไม่
เป็นไปตามท่ีต้องการให้ตรวจสอบ
การทำงานทีละคำส่ัง 
• Scratch 

๑๕ ๓๕ 

๓. Internetเพื่อชีวิต 
•การนำเสนอข้อมลู
สารสนเทศ 
•การใช้เทคโนโลยี
อย่างปลอดภัย 

ว ๔.๒ ป.๓/๓ 
ว ๔.๒ ป.๓/๕ 
 

•อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น 
•ความหมายและประโยชน์ของ
อินเตอร์เน็ต 
•การเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 
•การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทาง
อินเตอร์เน็ต 

๕ ๑๕ 

๔. โปรแกรม 
Microsoft Word 
 

ว ๔.๒ ป.๓/๔ 
 

•สร้างสรรค์ผลงาน เอกสาร 
รายงานตามท่ีกำหนด 

๑๕ ๔๐ 

รวมตลอดปี ๔ ตัวชี้วัด  ๔๐ ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

 

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 

   ว ๑๔๒๐๒  คอมพิวเตอร์ ๔                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๔                                        เวลาเรียน   ๘๐  ช่ัวโมง 
                                                             

 
ลำดับ

ท่ี 

 
ชื่อหน่วย 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบ
ยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑. มารู้จักกับโปรแกรม
นำเสนอผลงานกันเถอะ 

ว ๔.๒ ป.๔/๔ 
 

•ลักษณะของผลงานท่ี
ต้องการนำเสนอ 
•การใช้เมนูและแถบ
เครื่องมือ 

 
๑๒ 

 
๑๕ 

๒. การจัดการสไลด์ 
 

ว ๔.๒ ป.๔/๔ 
 

•การสร้างสไลด์แบบต่าง ๆ 
•การเล่ือนไปยังส่วนต่าง ๆ 
และมุมมอง 
•การตกแต่งข้อความ 
•การลบหรือเติมบุลเล็ต 

๒๔ ๑๕ 

๓. การตกแต่งสไลด์ 
 

ว ๔.๒ ป.๔/๔ 
 

•การกำหนดพื้นหลัง 
•การใช้เครื่องมือวาดภาพ 
•การใช้ข้อความศิลป์ 
•การแทรกรูปภาพ 

๑๖ ๒๐ 

๔. เทคนิคการนำเสนอ 
 

ว ๔.๒ ป.๔/๔ 
 

•การกำหนดลักษณะการ
เปล่ียนภาพ 
•การกำหนดลักษณะการ
แสดงของวัตถุ 
•การใส่เสียงให้กับแผ่น
สไลด์และวัตถุ 

๑๒ ๑๕ 

๕. การนำเสนอขอ้มูล
กราฟแบบง่าย 

ว ๔.๒ ป.๔/๔ 
 

•การสร้างกราฟ 
•ส่วนประกอบของกราฟ 

๔ ๕ 

๖. การประยุกต์เพื่อใช้
ในงานอาชีพ 

ว ๔.๒ ป.๔/๔ 
 

•สร้างผลงานนำเสนอ
ผลิตภัณฑ์  

๑๒ ๓๐ 

รวมตลอดปี ๑ ตัวช้ีวัด  ๘๐ ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 



๔๖ 

 

โครงสรา้งรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 

ว ๑๕๒๐๒  คอมพิวเตอร์ ๕            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๕                                        เวลาเรียน   ๘๐  ช่ัวโมง  
                                                        

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคดิรวบยอด เวลา(ชม.) น้ำหนัก
คะแนน 

๑. มารู้จักกับโปรแกรม
ตารางงานกันเถอะ 
 

ว ๔.๒ ป.๕/๔ 
 

•งานท่ีจำเป็นต้องใช้โปรแกรมคำนวณ 
•การเรียนใช้โปรแกรม Excel 
•ส่วนประกอบหน้าต่างโปรแกรม Excel 
•การใช้เมนูและแถบเครื่องมือ 

๑๔ ๑๐ 

๒. การทำงานกับเวิร์กชีต  
 

ว ๔.๒ ป.๕/๔ 
 

•การจัดการแถว คอลัมน์ และเซลล์ 
•ประเภทของข้อมูลในโปรแกรม Excel  
•การปอ้น การลบ และการแก้ไข 
•คำส่ังยกเลิกและทำซ้ำ 
•การเล่ือนเวิร์กชีต 
•การย้ายและคัดลอก 

๒๔ ๑๐ 

๓. การจัดรูปแบบข้อมูล 
 

ว ๔.๒ ป.๕/๔ 
 

•การจัดรูปแบบของข้อมูลบนเวิร์กชีต 
•การกำหนดรูปแบบตัวอักษร 
•การวางตำแหน่งข้อมูล 
•การจัดการแบบโดยใช้ AutoFormat 
•การกำหนดเส้นขอบให้กับเซลล์และ
กลุ่มเซลล์ 
•การตกแต่งเวิร์กชีต 

๒๔ ๑๐ 

๔. สูตรและฟังก์ช่ัน 
 

ว ๔.๒ ป.๕/๔ 
 

•สูตร 
•การใช้สูตรคำนวณเบื้องต้น 
•การใช้ฟังก์ช่ัน 
•การใช้งาน AutoSum 
•การส่ังพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ ์

๑๔ ๔๐ 

๕. การประยุกต์เพื่อใช้
ในงานอาชีพ 

ว ๔.๒ ป.๕/๔ 
 

•สร้างโปรแกรมคำนวณราคาสินค้า 
•สร้างโปรแกรมรารับรายจ่าย 

๔ ๓๐ 

รวมตลอดปี ๑ ตัวช้ีวัด  ๘๐ ๑๐๐ 
 



๔๗ 

 

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 

ว ๑๕๒๐๒  คอมพิวเตอร์ ๖                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                        เวลาเรียน   ๘๐  ช่ัวโมง 
 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา(ชม.) น้ำหนัก
คะแนน 

๑. ความรู้เกี่ยวกับ
อินเทอร์เน็ต 
 

ว ๔.๒ ป.๖/๓ 
 

•อินเทอร์เน็ตคืออะไร 
•อินเทอร์เน็ตทำอะไรได้บ้าง 
•อุปกรณ์และวิธีการติดต้ัง 
•โปรแกรมท่ีใช้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต 

๑๖ ๑๐ 

๒. การใช้งาน
อินเทอร์เน็ต 
 

ว ๔.๒ ป.๖/๓ 
 

•เว็บเพจคืออะไร 
•การจัดกลุ่ม เว็บ 
•การใช้โปรแกรม Internet Explorer 
•การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต 

๑๖ ๑๐ 

๓. จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

ว ๔.๒ ป.๖/๓ 
 

•ไปรษณีย์ท่ีให้บริการจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 
•การเริ่มต้นใช้งานเพื่อขอท่ีอยู่จาก 
Thaimail 
•การเขียนจดหมายและการส่ง
จดหมาย 
การส่งจดหมายพร้อมด้วยข้อมูลอื่นๆ 

๑๖ ๑๐ 

๔. การสร้างเว็บเพจอย่าง
ง่าย 
 

ว ๔.๒ ป.๖/๓ 
 

•มารู้จักโปรแกรมท่ีใช้สร้างเว็บเพจ 
•การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม 
Microsoft Word 
•การกำหนดพื้นหลัง 
•การแทรกวัตถุต่าง ๆ 
•การเช่ือมโยงข้อมูล 

๒๔ ๓๐ 

๕. 
 

การประยุกต์เพื่อใช้
ในงานอาชีพ 

ว ๔.๒ ป.๖/๓ 
 

•สร้างเว็ปไซต์เพื่อการนำเสนอสินค้าได้ ๘ ๔๐ 

 รวมตลอดปี ๑ ตัวช้ีวัด  ๘๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 

 



๔๘ 

 

โครงสรา้งรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 

ว ๒๑๒๐๒  คอมพิวเตอร์ ๑                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑                     เวลาเรียน   ๔๐  ช่ัวโมง 

 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย 

การเรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

 
การ

ปฐมนิเทศ 
- 

การปฐมนิเทศการเรียน เป็นการทำความรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับ 
รายวิชา ว21201 คอมพิวเตอร์ 1 ขอบเขตของเนื้อหา ผลการ
เรียนรู้ แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลประกอบการเรียนรู้ 
ตลอดจนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้เรียนควรจะทบทวน 
ฝึกฝน และทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนเข้าใจ
จุดประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชามากยิ่งขึ้น 

1 

5 

1 

รู้จักกับ
โปรแกรม 
Google  

SketchUp 

ข้อ 1,2,3 

จิตวิทยาในการเลือกใช้สี การออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้นส่ิงท่ีมี
ความสำคัญไม่แพ้ลักษณะของรูปทรงก็คือสีท่ีบรรจุภัณฑ์ ซึ่ง
สามารถใช้หลักจิตวิทยาในการเลือกใช้สีมาใช้ในการออกแบบ 
เพื่อเป็นการสร้างจุดเด่นให้ตรงกับลักษณะของบรรจุภัณฑ์และ
เพื่อดึงดูดแรงจูงใจในการเลือกซื้อ 

1 

ประเภทของโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างบรรจุภัณฑ์   
ในการออกแบบวัตถุให้มีลักษณะเป็น 2 มิติ กับ 3 มิติ ท่ีมี
ลักษณะแตกต่างกันในด้านมุมมองต่าง ๆ ผู้เรียนจะเรียนรูไ้ด้
รวดเร็วหากนักเรียนศึกษาวัตถุท่ีมีลักษณะเป็น 3 มิติ และการนำ
โปรแกรม Google Sketchup มาใช้งานเนื่องจากโปรแกรมมี
ขนาดไฟล์ท่ีเล็กส่งผลให้ นักเรียนสามารถใช้งานโปรแกรมอย่าง
ราบรื่น 

 

1 

2 
การใช้งาน

เคร่ืองมือและ
คำสั่งพื้นฐาน 

ข้อ 
4,5,6,7 

 

การใช้งานเคร่ืองมือพื้นฐานในการสร้างวัตถุอย่างง่าย  
ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้นเกิดจากการนำรูปทรงเรขาคณิตมา
ประกอบกันหลาย ๆ ส่วน กลายเป็นรูปแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงาม 

4 10 

การข้ึนรูปแบบ 3 มิติและการกำหนดขนาด การขึ้นรูปช้ินงาน
ให้มีลักษณะเป็นแบบ 3 มิติ สามารถใช้หลาย ๆ วิธีในการสร้างได้ 
แต่หากนักเรียนใช้งานเครื่องมือ Push/Pull จะส่งผลให้สามารถ
ประหยัดเวลาในการสร้างช้ินงานเนื่องจากเป็นเครื่องมือท่ีใช้งาน
ง่าย 

4 15 



๔๙ 

 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย 

การเรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

การวัดและประเมินผล การใช้เคร่ืองมือพื้นฐาน   
การวัดและประเมินผลเพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียน ใน
เรื่องการใช้งานเครื่องมือพื้นฐาน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากใน
การเรียนในเนื้อหาถัดไป 

1 

3 

การออกแบบ
และสร้าง
ชิ้นงาน
เบื้องต้น 

 

การข้ึนรูปแก้วน้ำอย่างง่าย ในการสร้างแก้วน้ำเป็นการใช้
เครื่องมือหลายอย่าง สร้างประกอบเป็นโครงสร้างของแก้วน้ำ 
โดยการประยุกต์ใช้มุมมองวัตถุและใช้เครื่องมือ Follow Me ใน
การขึ้นรูป และทำการปรับแต่งแก้วน้ำโดยการเทสี ให้กับช้ินงาน 

4 

ดำเนินการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2562 20 

ข้อ 

8,9,10, 

11,12 

การข้ึนรูปกระป๋องเคร่ืองด่ืม โดยใช้เคร่ืองมือพื้นฐาน การใช้
วงกลมในการขึ้นรูปกระป๋องเครื่องด่ืมโดยใช้เครือ่งมือ Push/Pull 
สร้างวัตถุแบบ 3 มิติ พร้อมท้ังการเข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหา
รูปภาพท่ีนำมาใช้ตกแต่งวัตถุให้มีลักษณะสมจริง 

4 

10 
การข้ึนรูปวัตถุโดยใช้เคร่ืองมือวัด การใช้เครื่องมือวัดในการ
กำหนดจุดท่ีสำคัญในการขึ้นรูปช้ินงาน ส่งผลให้นักเรียนสามารถ
สร้างช้ินงานได้ง่ายข้ึน และสามารถสร้างช้ินงานให้มีขนาดตามท่ี
ผู้ใช้งานโปรแกรมกำหนดได้ 

4 

การวัดและประเมินผล การข้ึนรูปชิ้นงานตามแบบ  
การวัดและประเมินผลเพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียน ใน
เรื่องการขึน้รูปช้ินงานตามแบบ  ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากใน
การเรียนในเนื้อหาถัดไป 
 

1 5 

4 

การ
ประยุกต์ใช้

งานเคร่ืองมือ 
ในการ

ออกแบบ
ชิ้นงาน 

ข้อ 

13,14,1
5, 

16,17 

การประยุกต์ใช้งานเคร่ืองมือ Push/Pull  
ในการออกแบบกล่องใส่ขนมให้มีความสวยงามนั้นจำเป็นอย่างยิ่ง
ท่ีจะต้องใช้งานร่วมกับโปรแกรม Photoshop ในการออกแบบ
ภาพกราฟิก เพื่อให้ช้ินงานมีความสวยงาม 
 

4 

5 

การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือ ออกแบบกล่องบรรจุขวดน้ำ การ
ออกแบบช้ินงานตามแบบท่ีกำหนดให้เป็นการฝึกทักษะการสังเกต 
การประยุกต์ใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ในการขึ้นรูปช้ินงานให้มี
ลักษณะท่ีสมบูรณ์ ตามกระบวนการออกแบบท่ีถูกต้อง 

4 

การใช้เคร่ืองมือขั้นสูง ข้ึนรูปชิ้นงานที่ซับซ้อน  
การออกแบบช้ินงานท่ีเป็นส่ิงของท่ีอยู่รอบตัวนักเรียนจะส่งผลให้
นักเรียนสามารถออกแบบช้ินงานได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็น
การนำส่ิงท่ีนักเรียนเคยเห็น ซึ่งการออกแบบป่ินโตเป็นการใช้

4 5 



๕๐ 

 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย 

การเรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

เครื่องมือท่ีค่อนข้างหลากหลาย รวมถึงมีการใช้โปรแกรม 
Photoshop ในการออกแบบลายให้ดูมีความทันสมัย 

 

การวัดและประเมินผล การใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ   
การวัดและประเมินผลเพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียน ใน
เรื่องการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆซึ่งเพื่อทดสอบความรู้ก่อนสอบ
ปลายภาคเรียน 

1 5 

รวมระหวา่งภาค 40 80 
สอบปลายภาค 

 
20 

รวม 40 100 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 

ว ๒๑๒๐๔  คอมพิวเตอร์ ๑                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒                             เวลาเรียน   ๔๐  ช่ัวโมง 

 
ลำดับที ่ ชื่อหน่วย มาตรฐานการ

เรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา(ชม.) น้ำหนัก

คะแนน 
๑. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ 

CAI 
 

ว ๔.๑ ม.๑/๓ 
 

• ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ 
CAI 
• ลักษณะของ CAI 

๒ ๕ 

๒. การวางแผนงาน CAI 
 

ว ๔.๑ ม.๑/๓ 
 

• กำหนดวัตถุประสงค์การ
เรียนการสอน 
• วิเคราะห์ผู้เรียน  
• การกำหนดกิจกรรมการ
เรียนการสอนทาง
อินเทอร์เน็ต โดยใช้
คุณสมบัติของอินเทอร์เน็ตท่ี
เหมาะสมกับกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอน 
• การเตรียมความพร้อม
ส่ิงแวดล้อม 
•  เตรียมความพร้อมบทเรียน 

๔ ๑๕ 

๓. มาทำบทเรียน CAI กัน
เถอะ 
 

ว ๔.๒ ม.๑/๒ 
ว ๔.๒ ม.๑/๓ 

 

• โปรแกรมท่ีช่วยสร้าง
บทเรียน CAI 
• Microsoft office 
PowerPoint 
• โปรแกรมอัตถประโยชน์อื่น 

๑๔ ๓๐ 

๔. 
 

สร้างสรรค์ผลงาน  CAI 
 

  ว ๔.๒ ม.๑/๒ 
ว ๔.๒  ม.๑/๓ 
ว ๔.๒  ม.๑/๔ 

• สร้างสรรค์ผลงานคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน  CAI 
• นำเสนอผลงาน 

๒๐ ๕๐ 

รวมตลอดภาคเรียน ๔   ตัวช้ีวัด  ๔๐ ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

 

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 
ว ๒๒๒๐๒  คอมพิวเตอร์ ๓                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ภาคเรียนที่ ๑                             เวลาเรียน   ๔๐  ช่ัวโมง 
 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา(ชม.) น้ำหนัก
คะแนน 

๑. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ 
Google 
 

ว ๔.๑ ม.๒/๓ 
 

• ความรู้เบ้ืองต้น 
• องค์ประกอบ 
• แนะนำโปรแกรมต่างๆ 

๒ ๕ 

๒. การจัดการ Google 
 

ว ๔.๑ ม.๒/๓ 
 

• การจัดการ E-mail 
• การจัดการโปรแกรม
ภายใน 
• การจัดการ Google Drive 

๘ ๑๕ 

๓. การประยุกต์ใช้งาน Google 
 

ว ๔.๒ ม.๒/๒ 
 

• Docs 
• Sheet 
• Slide 

๑๒ ๓๐ 

๔. Google  Site 
 

ว ๔.๒ ม.๒/๒ 
ว ๔.๒ ม.๒/๓ 
ว ๔.๒ ม.๒/๔ 

• การจัดทำเว็บไซต์โดยใช้ 
Google Site 
• นำเสนอผลงาน 

๒๐ ๕๐ 

รวมตลอดภาคเรียน ๔  ตัวช้ีวัด  ๔๐ ๑๐๐ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 
ว ๒๒๒๐๔  คอมพิวเตอร์ ๔                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒                             เวลาเรียน   ๔๐  ช่ัวโมง 
 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑. Photoshop พาเพลิน 
  

ว ๔.๒ ม.๒/๒ 
ว ๔.๒ ม.๒/๓ 
 

• ส่วนประกอบของโปรแกรม 
• เครื่องต่าง ๆ (Toolbox) 
• การใช้งานเครื่องมือ 

๔ ๒๐ 

๒. การใช้งานพื้นฐาน 
 

ว ๔.๒ ม.๒/๒ 
ว ๔.๒ ม.๒/๓ 
 

• สามารถใช้คีย์ลัดในการ
ทำงานได้ 
• สามารถเรียกใช้ไฟล์รูปภาพ
ท่ีมีอยู่ได้ 
• สามารถใช้เครื่องมือในการ
ย่อขยาย และเคล่ือนย้าย
รูปภาพได้ 

๖ ๑๐ 

๓. 
 

แต่งภาพสวยด้วย
Photoshop 
 

ว ๔.๒ ม.๒/๒ 
ว ๔.๒ ม.๒/๓ 

 

• สามารถสร้าง Selection 
แบบอิสระด้วย Lasso Tool 
• สามารถสร้าง Selection  

๔ ๒๐ 

๔. แก้ Photoshop ง่ายแค่
ปลายนิ้ว 
 

ว ๔.๒ ม.๒/๒ 
ว ๔.๒ ม.๒/๓ 

 
 

• สร้างรูปแบบการไล่สีด้วย 
Gradient Tool 
• สร้างรูปภาพโดยการใช้
เครื่องมือ Brush Tool 

๖ ๒๐ 

๕. Layer นั้นสำคัญไฉน 
  

ว ๔.๒ ม.๒/๒ 
ว ๔.๒ ม.๒/๓ 

• ความหมายของ Layer 
• การสร้างเลเยอร์ 

๔ ๑๐ 

๖. สร้างสรรค์ผลงาน 
 

ว ๔.๒ ม.๒/๒ 
ว ๔.๒ ม.๒/๓ 
ว ๔.๒ ม.๒/๔ 

•ออกแบบป้ายโฆษณา 
•ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

๑๐ ๒๐ 

รวมตลอดภาคเรียน ๓  ตัวช้ีวัด  ๔๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 
ว ๒๓๒๐๒  คอมพิวเตอร์ ๕                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๑                             เวลาเรียน   ๔๐  ช่ัวโมง 

โครงสร้างรายวิชา ว32281 Web Design 
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 การสร้างเว็บ
เพจด้วยภาษา 
HTML 

ข้อ 
1,2,3 

HTML ย่อมาจาก "Hyper Text Markup Language " เป็น
ภาษาท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งของคอมพิวเตอร์ท่ี
แสดงผลในลักษณะของเว็บเพจ ซึ่งสามารถแสดงผลได้ในรูปแบบ
ต่างๆ ไม่ว่าเป็นภาพกราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว เสียง หรือ
การเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ 

2 

10 

HTML ย่อมาจาก "Hyper Text Markup Language " เป็น
ภาษาท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งของคอมพิวเตอร์ท่ี
แสดงผลในลักษณะของเว็บเพจ ซึ่งสามารถแสดงผลได้ในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การเขียนโค๊ดเพื่อกำหนดขนาด การเปล่ียนสี และ
รูปแบบของตัวอักษรด้วยแท็กต่างๆ 

2 

HTML ย่อมาจาก "Hyper Text Markup Language " เป็น
ภาษาท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งของคอมพิวเตอร์ท่ี
แสดงผลในลักษณะของเว็บเพจ ซึ่งสามารถแสดงผลได้ในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การใส่แท็กสีพื้นหลังและรูปภาพเพื่อตกแต่งเว็บเพจให้
สวยงาม 

2 

HTML ย่อมาจาก "Hyper Text Markup Language " เป็น
ภาษาท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งของคอมพิวเตอร์ท่ี
แสดงผลในลักษณะของเว็บเพจ การสร้างตารางในเว็บเพจเพื่อใช้
ในการจัดวางตำแหน่งหรือใช้เพื่อตกแต่งเว็บเพจก็ได้ซึ่งจะทำให้
เวบ็มีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น 

2 

HTML ย่อมาจาก "Hyper Text Markup Language " เป็น
ภาษาท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งของคอมพิวเตอร์ท่ี
แสดงผลในลักษณะของเว็บเพจ ลิงค์ท่ีเราสามารถสร้างด้วยภาษา 
HTML นั้นมีอยู่หลายแบบ เช่น ลิงค์หน้าเว็บเดียวกัน ลิงค์ไปยัง
หน้าเว็บอื่น ลิงค์ด้วยรูปภาพเป็นต้น ซึ่งจะทำให้เว็บเกิดความหน้า
สนใจมากยิ่งขึ้น 

2 

การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา Html โดยใช้แท็กท่ีเรียนมาและการ
กำหนด iframe 

6 15 



๕๕ 

 

2 การวางแผน
และการ
ออกแบบส่วน
ต่างๆ ด้วย
โปรแกรม
Photoshop 

ข้อ 
4,5,6 

การท่ีเราจะทำอะไรสักอย่างขึ้นมาสำคัญเลยคือการวางแผนการ
ออกแบบเว็บเพจท่ีดีก็ต้องมีหลักการหรือหัวข้อสำคัญต่างๆท่ีทำ
ให้ผู้ท่ีเข้าเย่ียมชมเว็บเกิดความรู้สึกพึงพอใจดังนั้นเราจึงควรรู้ถึง
เป้าหมายท่ีเราจะทำการสร้างเว็บอะไรมีหลักการอะไรบ้าง 

2 

5 

บททวนการใช้งานโปรแกรม Photoshop การเรียกใช้งาน
โปรแกรม การสร้างและกำหนดขนาดไฟล์งานใหม่การเปิดไฟล์
ภาพ การย่อ-ขยายภาพ การคัดลอกภาพ การบันทึกงาน การเลิก
ใช้งานโปรแกรม 

2 

เครื่องมือต่างๆ ใน Toolbox และหน้าท่ีในการทำงาน  
เครื่องสำหรับระบายสี   
เครื่องมือสำหรับสร้างตัวอักษร 
เครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน 

1 

เครื่องมือและคำส่ังพื้นฐานก่อนเริ่มทำงาน 
Foreground ColorและBackground Color 
การทำงานด้วยเมาส์  
รู้จักระบบเลเยอร์ 

1 

การจัดการไฟล์รูปภาพ   
การใช้ไม้บรรทัดและเส้นไกด์ 
การปรับย่อ / ขยายมุมมองของภาพ 
การปรับขนาดของรูปภาพ 
การเพิ่มพื้นท่ีของรูปภาพ 

1 

ดำเนินการสอบวัดผลกลางภาคเรียนท่ี 1/2562 30 
 การเตรียมข้อมูลเพื่อออกแบบ ในการสร้างเว็บไซต์ 1 

15 
 การออกแบบส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Photoshop 5 

3 การใชง้าน 
Dreamweaver 

ข้อ 
7,8,9 

Adobe Dreamweaver เป็นโปรแกรมสร้างเว็บท่ีเหมาะกับผู้ใช้
มือใหม่ จนถึงผู้ใช้ท่ีมีประสบการณ์การทำเว็บสูง ด้วยฟังค์ชันท่ี
ครบครัน ครอบคลุมทุกรูปแบบการทำเว็บ จึงทำให้  Adobe 
Dreamweaver เหมาะสำหรับการสร้างเว็บแทบทุกประเภท 

1 

15 

การใส่ข้อความและการตกแต่งเว็บด้วยภาพด้วยโปรแกรม 
Adobe Dreamweaver ทำได้ไม่ยากนักโดยใช้เครื่องมือในตัว
โปรแกรมท่ีมีสำเร็จในการทำ 

1 

การใส่มัลติมีเดียให้กับเว็บจะช่วยทำให้เว็บไซต์ดูมีความน่าสนใจ
มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใส่ วีดิโอ เสียง การใส่มัลติมีเดียด้วย
โปรแกรม  Adobe Dreamweaver มีข้ันตอนง่ายไม่ซับซ้อน 

1 

การสร้างลิงค์ด้วยด้วย Adobe Dreamweaver ทำได้โดยง่าย
และรวดเร็วลิงคืมีด้วยกันหลายแบบแต่ละแบบเหมาะสำหรับเว็บ

2 



๕๖ 

 

แต่ละประเภทแล้วแต่การนำไปใช้ 
การสร้างตารางในเว็บเพจด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver 
CS3 สามารถทำได้โดยง่ายไม่ว่าจะเป็นการกำหนดคอลัมน์และ
แถว จะเปล่ียนสีหรือจัดตำแหน่ง 

2 

การจะทำเว็บให้ออกมาดูสวยงามนั้นสำคัญเลยคือการจัดวาง
องค์ประกอบหรือมุมมองสำหรับการจัดหน้าเว็บให้ดูดีสามารถส่ือ
ความหมายได้ตรงเป้าประสงค์สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชม 

2 

รวมระหวา่งภาค 40 80 
สอบปลายภาค 

 
20 

รวม 40 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

 

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 
ว ๒๓๒๐๔  คอมพิวเตอร์ ๕                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๒                             เวลาเรียน   ๔๐  ช่ัวโมง 
 

  
 

 
 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1. หน่วยการเรียนที่ 1   
1. ปฐมนเิทศ 
2. การสร้างภาพยนตร์ด้วย
โปรแกรม AdobepremierePro  

ว 4.1 
 

1. ปฐมนิเทศทำความคุ้นเคย
ระหว่างครูกับนักเรียน 
2.อธิบายการวัดประเมินผลและ
การเก็บคะแนนในภาค 
3.อธิบายเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาท่ี
เรียน 
4.แจกใบงานและใบเกณฑ์การวัด
และประเมินผล 
 

4    15 

2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  
1.กระบวนการสร้างภาพยนตร์ 

ว 4.1  1. ขั้นตอนและประเภทของการตัด
ต่อภาพยนตร์ 
2.ขนาดภาพและมุมกล้องเพื่อใช้ใน
ขั้นตอนการถ่ายทำ 
3. การเขียน STORY BROAD เพื่อ
เตรียมการสร้างภาพยนตร์ 
 

20    30 

3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  
1. การตัดต่อด้วยโปรแกรม 
Adobe PremierePro  

ว 4.1  1. เรียนรู้เครื่องมือต่างๆใน
โปรแกรม Adobe PremierePro  
PANAL PROJECT/PANAL 

EFFECTS/PANAL INFO/PANAL 

HISTORY/PANAL TIMELINE/PANAL 

AUDIO MIXZER /ฯลฯ 
2. เรียนรู้วิธีการนำไฟล์วิดิโอและ
ไฟล์อื่นๆเข้ามาใช้งานในโปรแกรม/
เรียนรู้การตัดต่อวิดิโอ/การ
ใส่EFFECTS/การปรับแต่งSOUND/
ฯลฯ 

16     55 

 ตลอดภาคเรียน 3 ตัวชี้วัด  40 
ช่ัวโมง 

100 
คะแนน 



๕๘ 

 

ส่วนที่ ๕  
การจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล 

แนวทางการจัดการเรียนรู้ 

     แนวคิดการจัดการเรียนรู้วิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ เป็นการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
คือแนวการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ และส่ิงประดิษฐ์ใหม่โดยการใช้กระบวนการ
ทางปัญญา(กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุ่ม) และให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วน
ร่วมในการเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้โดยผู้สอนมีบทบาทเป็น ผู้อำนวยความสะดวกจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ให้ผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญต้องจัดให้สอดคล้องกับ
ความสนใจ ความสามารถและความถนัดเน้นการบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ใช้หลากหลายวิธี การ
สอน หลากหลายแหล่งความรู้สามารถพัฒนาปัญญาอย่างหลากหลายคือ พหุปัญญา รวมท้ังเน้นการวัดผลอย่าง
หลากหลายวิธี การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยจัดการเรียนรู้ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
๒๑    สำหรับทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ท่ีจะเป็นตัวกำหนดความพร้อมของ นักเรียนเข้าสู่โลกการท่า
งานท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้นใน ปัจจุบัน ได้แก่ความริเริ่มสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการแก้ปัญหา การส่ือสารและการร่วมมือ ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี ทักษะด้านชีวิตและ
อาชีพ(ความยืดหยุ่น และการปรับตัว การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเองทักษะสังคม และสังคมข้าม
วัฒนธรรม การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต และความรับผิดชอบเช่ือถือได้ ภาวะผู้น่าและความรับผิดชอบ) ทักษะของ
คนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การ เรียนรู้3R x 7C 3R คือ Reading (อ่านออก), 
(W) Riting (เขียนได้), และ (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น) 7C ได้แก่  
Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะใน  การ
แก้ปัญหา) Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 
 Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความ เข้าใจความต่างวัฒ นธรรม ต่าง  กระบวน ทัศน์ ) 
Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การ ท่างานเป็นทีม และภาวะผู้น่า) 
Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันส่ือ) 
Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร)  
Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) 
กระบวนการเรียนรู้ 
             แนวคิดการจัดการเรียนรู้วิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ เป็นการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดย
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
ตาม รกระบวนกาโดยใช้  เรียนศักยภาพของผู้   Learning by doing คือ การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ คือในขณะท่ี
ปฏิบัติแล้วเกิดแนวความคิดใหม่ประสบการณ์เกิดการเรียนรู้ในช่วงการปฏิบัติกิจกรรมวิธีการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองได้  โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส่ือ ICT  บทเรียนออนไลน์  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้บูรณา
การเรียนรู้แบบภควันตภาพ (Ubiquitous Education) คือ การเรียนรู้ได้ทุกเวลาทุกสถานท่ีได้ดังนี้ 

๑. จัดการเรียนรู้ “ตลอดเวลา” (Anytime) เวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ นักเรียนสามารถใช้
คอมพิวเตอร์  สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อื่น สืบค้นหาความรู้ท่ีต้องการได้ 

๒. เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ “ทุกหนแห่ง” (Anywhere) นักเรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันจากส่ือต่าง ๆ 
เช่น คอมพิวเตอร์  วิดิทัศน์  โทรทัศน์  CAI  บทเรียนออนไลน์และอืน่ ๆ 



๕๙ 

 

๓. การให้ทุกคน (Anyone) ได้เรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพของตน 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
๑)  การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำงานจริง ๆ  มีขั้นตอนอย่างน้ อย ๔ 

ขั้นตอน คือ 
 ๑.๑  ขัน้ศึกษาและวิเคราะห์ 

  ๑.๒  ขั้นวางแผน 
  ๑.๓  ขั้นปฏิบัติ 
  ๑.๔  ขั้นประเมิน / ปรับปรุง 
 ๒)  การเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้าผ่านอินเทอร์เน็ต  บทเรียนออนไลน์  YouTube และอื่น ๆ  เป็น
การเรียนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียน  ได้ศึกษาค้นคว้าในเรื่องท่ีสนใจจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ 
 ๓)  การเรียนรู้จากประสบการณ์ เป็นการเรียนรู้ท่ีประกอบด้วย 
  ๓.๑  ครูผู้สอนสร้างกิจกรรม  โดยท่ีกิจกรรมนั้นอาจจะเช่ือมโยงกับสถานการณ์ของผู้เรียน  
หรือเป็นกิจกรรมใหม่   โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนผ่านส่ือสารสนเทศ  เช่น บทเรียนอ อนไลน์   
แบบทดสอบออนไลน์  
  ๓.๒  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมจากข้อ ๓ .๑  โดยการอภิปราย การศึกษากรณีตัวอย่าง 
หรือการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ 
  ๓.๓  ผู้เรียนวิเคราะห์ผลท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติกิจกรรม  ว่าเกิดข้ึนจากสาเหตุใด 
  ๓.๔  สรุปผลท่ีได้จากข้อ ๓.๓  เพื่อนำไปสู่หลักการ / แนวคิดของส่ิงท่ีได้เรียนรู้ 
  ๓.๕  นำหลักการ / แนวคิดจากข้อ ๓ .๔  ไปใช้กับกิจกรรมใหม่ หรือกิจกรรมอื่น ๆ หรือ
สถานการณ์ใหม่ต่อไป 
 ๔)  การเรียนรู้จากการทำงานกลุ่ม  เป็นการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้มีการเลือกใช้กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการสร้างค่านิยม  กระบวนการสร้างความคิด รวบยอด กระบวนการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น ฯลฯ  ในการจัดการเรียนรู้ให้ประสบผลสำเร็จ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

    การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ  การ
ประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน  ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบ
ผลสำเร็จนั้น  ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
สะท้อนสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับช้ันเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
ระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็น
ข้อมูลและสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  ตลอดจน
ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ  

การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์)  
เป็นการวัดและประเมินผลท่ีอยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย เช่น การ
ตรวจผลงาน  การประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน  การใช้แบบทดสอบออนไลน์  ฯลฯ    

 
 



๖๐ 

 

แนวทางการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
๑.    ต้องวัดและประเมินผลท้ังความรู้และความคิด  ความสามารถ  ทักษะและกระบวนการ  

 เจตคติ  คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งโอกาสในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๒.   วิธีการวัดและประเมินผลต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดท่ีกำหนดไว้ 
๓.    ต้องเก็บข้อมลูท่ีได้จากการวัดและประเมินผลตามความเป็นจริง  และต้องประเมินผล  
        ภายใต้ข้อมูลท่ีมีอยู่ 
๔. ผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องนำไปสู่การแปลผลและข้อสรุป 
        ท่ีสมเหตุสมผล 
๕. การวัดและการประเมินผลต้องมีความเท่ียงตรงและเป็นธรรม  ท้ังในด้านของวิธีการวัด  

โอกาสของการประเมิน 
๖. การวัดและประเมินผลด้วยเครื่องมือท่ีทันสมัยน่าสนใจและมีความถูกต้อง เท่ียงตรง แปลผลได้ 

 
 เคร่ืองมือในการวัดและประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ 
เทคโนโลยี  จะต้องเป็นเครื่องมือท่ีมุ่งวัดคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดท่ีกำหนดซึ่ง
สามารถแบ่งพฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกได้ ๓ ด้าน  คือ ด้านความรู้  ด้านทักษะ / กระบวนการด้านเจตคติ 
คุณธรรม จริยธรรม  สำหรับเครื่องมือวัดพฤติกรรมท้ัง ๓ ด้านนั้น  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

๑.  เคร่ืองมือ และวิธีการวัดด้านความรู้  (Knowledge)  เป็นเครื่องมือท่ีใช้วัดพฤติกรรมของผู้เรียน  
หลังจากท่ีผู้เรียนผ่านการเรียนรู้  ซึ่งเป็นพฤติกรรมทางสมองและปัญญาของผู้เรียนเกี่ยวกับการดำรงชีวิตและ
ครอบครัว  การออกแบบและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและการอาชีพ  อาจแบ่ง
พฤติกรรมเหล่านี้ออกเป็น ๖ ข้ันด้วยกัน  คือความรู้ความจำ  ความเข้าใจ  การนำไปใช้  การวิเคราะห์  การ
สังเคราะห์ และการประเมินค่า  โดยมีเครื่องมือในการวัดและประเมินผล  ดังนี้   

   ๑.๑  การประเมินช้ินงาน/ ภาระงาน  เป็นเครื่องมือท่ีเป็นการวัดว่าผู้เรียนมีความสามารถนำความรู้
มาสร้างช้ินงาน/ภาระงาน  หรือผลงาน ซึ่งสามารถใช้วัดพฤติกรรมด้านความรู้  ความจำ   การนำไปใช้  การ
วิเคราะห์  สังเคราะห์ และประเมินผลเกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียนและงานท่ีได้รับมอบหมาย                                                 

   ๑.๒  แบบทดสอบ  เป็นเครื่องมือท่ีสามารถใช้วัดพฤติกรรมด้านความรู้ ความจำ ความเข้าใจ  การ
นำไปใช้  การวิเคราะห์  สังเคราะห์ และประเมินผลเกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียน  ซึ่งมีท้ังแบบทดสอบอัตนัย และ
แบบทดสอบแบบปรนัย ท่ีมีคำตอบแน่นอน  โดยเน้นแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ 
อีกท้ังมีความสะดวกรวดเร็วและสามารถแปลผลได้ทันที 
    ๑.๓  การประเมินสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นการประเมินจากการปฏิบัติงานหรือ
กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยงานหรือกิจกรรมท่ีปฏิบัตินั้น เป็นสถานการณ์จริงใกล้เคียงกับชีวิตจริง (Real 
life) ซึ่งเป็นงานท่ีซับซ้อน (Complexity) และเป็นองค์รวม (Holistic) โดยเป็นสถานการณ์ท่ีจะต้องใช้ความรู้
ความสามารถและขั้นตอนการดำเนินท่ีหลากหลาย ซึ่งในการวัดและประเมินผลในด้านความรู้โดยใช้การ
ประเมินในสภาพท่ีแท้จริงนั้นจะทำการวัดได้จากการตรวจสอบแนวคิด และหลักการท่ีจะนำมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานในแต่ละสถานการณ์ โดยอาจได้ข้อมูลจากหลายแหล่ง ไม่ว่าจะเป็นการสังเกต การซักถาม การ
สัมภาษณ์ การตรวจผลงานผู้เรียน 
  ๒.  เคร่ืองมือวัดด้านทักษะและกระบวนการ (Procedure Skills) เป็นเครื่องมือทำการวัดและ
ประเมินพฤติกรรมตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังท่ีแสดงออกให้เห็นถึงนิสัยในการทำงานหรือกิจกรรมใดๆ อย่าง



๖๑ 

 

เป็นขั้นตอน การคิดวิเคราะห์วิจารณ์อย่างเป็นระบบ การสร้างทางเลือกท่ีหลากหลาย การประเมินและเลือก
ทางเลือก กำหนดและลำดับขั้นตอนการปฏิบัติ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น โดยมีเครื่องมือในการวัด
และการประเมินผล ดังนี้ 

 ๒.๑  แบบทดสอบ  เป็นเครื่องมือท่ีสามารถใช้วัดวัดด้านทักษะและกระบวนการ เช่น การออกแบบ
การแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับข้ันตอน เช่น การออกแบบอัลกอริทึมแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ flowchart 
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยเขียนอัลกอริทึมอย่างง่าย  เป็นต้น 

 ๒.๒  แบบประเมินการปฏิบัติงาน (Performance Assessment) แบบประเมินการปฏิบัติงานเป็น
เครื่องมือท่ีใช้ในการตัดสินคุณค่าเกี่ยวกับความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานของผู้เรียน คุณภาพของ
ผลงานและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในการปฏิบัติงานของผู้เรียน อันได้ แก่ความสะอาด ความเรียบร้อย ความ
ประหยัด ความมุ่งมั่น และการทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น โดยกิจกรรม โครงงาน หรือช้ินงาน (Task) ท่ีผู้เรียน
ปฏิบัตินั้นเป็นกิจกรรมท่ีครูผู้สอนเป็นผู้มอบหมายหรือตกลงร่วมกันกับผู้เรียนโดยอาจเป็นช้ินงานรายบุคคลราย
กลุ่มหรือผสมระหว่างกลุ่มและบุคคลก็ได้ ซึ่งในแบบประเมินการปฏิบัติงานนั้นจะกำหนดรายละเอียดการ
ปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน คุณภาพของผลผลิต ซึ่งในแต่ละผลผลิตจะมีตัวท่ีบ่งบอกถึงคุณภาพแตกต่างกันไป 
และรายการพฤติกรรมท่ีบ่งบอกถึงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดยให้ครูผู้สอนทำการประเมินการดำเนินการใน
แต่ละขัน้ตอนของผู้เรียน ผลงานของผู้เรียนและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยในแต่ละรายการจะมี
เกณฑ์การประเมิน (Rubric) ท่ีแตกต่างกัน โดยในการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นอาจจะได้ข้อมูลมาจาก
หลายแหล่ง ไม่ว่าจะเป็นการสังเกต การซักถาม การสัมภาษณ์ การตรวจผลงานผู้เรียน เป็นต้น 
   ๒.๓  การประเมินสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นการประเมินท่ีเหมาะสมกับ     การวัด
ประเมินพฤติกรรมในด้านทักษะและกระบวนการ  โดยเฉพาะงาน  คือ มีการกำหนดรายละเอียดการปฏิบัติงาน
ในแต่ละขั้นตอน คุณภาพของผลผลิต ซึ่ งในแต่ละผลผลิตจะมีตัวท่ีบ่งบอกถึงคุณภาพแตกต่างกันไป และ
รายการพฤติกรรมท่ีบ่งบอกถึงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดยให้ครูผู้สอนทำการประเมินการดำเนินการในแต่ละ
ขั้นตอนของผู้เรียน โดยแต่ละรายการจะมีเกณฑ์ในการประเมิน (Rubric) ท่ีแตกต่างกัน แต่การประเมินตาม
สภาพจริงอาจมีความยุ่งยากและซับซ้อนกว่าเนื่องจากจะต้องทำการวัดและประเมินพฤติกรรมท้ังในด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในสถานการณ์เดียวกัน 

   
๓.  เคร่ืองมือวัดด้านเจตคติ  คุณธรรม จริยธรรม  (Affective) เป็นเครื่องมือท่ีใช้วัด 

พฤติกรรมตามตัวชี้วัดท่ีแสดงออกเกี่ยวกับอารมณ์ หรือความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซึ่งส่ิงนั้นอาจเป็นความเช่ือ 
การกระทำ บุคคล วัตถุส่ิงของหรือสถาบัน โดยพฤติกรรมเหล่านี้ได้แก่ ความสนใจ ความรู้สึก ค่านิยม เจตคติ 
และคุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน 
ประหยัด อดออม เอื้อเฟื้อ เสียสละ มีวินัยในการทำงานการเห็นคุณค่าของงานและอาชีพสุจริต และตระหนัก
ถึงความสำคัญของสารสนเทศ เป็นต้นซึ่งในการวัดและประเมินนั้น สามารถวัดและประเมินได้ ต้ังแต่เริ่มต้น 
กิจกรรมการเรียนรู้จนเสร็จส้ินกิจกรรมการเรียนโดยมีเครื่องมือในการวัดและประเมินดังนี้ 

   ๓.๑  แบบทดสอบ เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการวัดผลเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์เดิมท่ีนักเรียนมี่
เกี่ยวกับคุณธรรม  จริยธรรม  ทัศนคติ  เช่น  แบบทดสอบเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม   แบบทดสอบ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยใช้แบบทดสอบออนไลน์ ซึ่งสามารถวัดผลได้นักเรียนเป็นรายบุคคล และ
สามารถแปลผลได้   

   ๓.๒ แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการวัดด้านเจตคติ  คุณธรรม จริยธรรม  เช่น แบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการเรียน  แบบสอบถามทัศนคติในการเรียน  โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งสามารถวัดผล
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ได้นักเรียนเป็นรายบุคคล และแบบองค์รวม อีกท้ังยังสามารถวัดผลโดยได้รับข้อมูลจริง และรักษาข้อมูลส่วน
บุคคล 

 
การกำหนดเกณฑ์ในการประเมินผล 

   หลังจากท่ีผู้สอนทำการเลือกเครื่องมือท่ีใช้ในการวัดและประเมินผลพฤติกรรมท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
ความรู้  ทักษะและกระบวนการ และเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ของผู้เรียนแล้ว ครูผู้สอนจะต้องทำ
การกำหนดเกณฑ์ในการประเมินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการประเมิน คือ ประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
และประเมินเพื่อสรุปหรือตัดสินผลการเรียน และท่ีสำคัญต้องสอดคล้องกับลักษณะของข้อมูลท่ีได้จากเครื่องมือ
วัดและประเมินผลด้วย ในท่ีนี้ขอนำเสนอ       แนวทางการกำหนดเกณฑ์การประเมินใน ๒ ลักษณะดังนี้ 

   ๑) เกณฑ์การประเมินเพื่อการพัฒนาผู้เรียน เกณฑ์การประเมินเพื่อการพัฒนาผู้เรียน     เป็น
เกณฑ์การประเมินท่ีสามารถช้ีให้เห็นคุณลักษณะ คุณภาพ หรือ สภาพความสำเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้
อย่างละเอียดและชัดเจน รวมท้ังช้ีให้เห็นจุดเด่นและจุดด้อยของผู้เรียนและสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ด้วย ซึ่งเกณฑ์การประเมินในลักษณะนี้เหมาะกับการ
ประเมินการปฏิบัติงานการประเมินสภาพท่ีแท้จริง การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน และมาตรประมาณค่า 
เป็นต้น โดยท่ัวไปแล้วเกณฑ์การประเมิน 
ท่ีนิยม คือ Rubric Assessment โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

   Rubric Assessment  หมายถึง แนวทางการให้คะแนน ซึ่งสามารถจะแยกแยะระดับความสำเร็จ
ต่าง ๆ ของความสำเร็จในการเรียนรู้หรือการปฏิบัติงานของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน       จากดีมากไปจนถึงต้อง
ปรับปรุงแก้ไข  ซึ่งโดยท่ัวไปมีเกณฑ์การประเมิน ๒ ลักษณะดังนี้ 

   ๑. เกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วน (Analytic Rubric) เป็นเกณฑ์การให้คะแนนโดยพิจารณาในแต่
ละส่วนของงาน โดยมีคำนิยามหรือคำอธิบายลักษณะของงานในส่วนนั้น ๆ ในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน ซึ่ง
คะแนนท่ีให้อาจนำมารวมกันหรือไม่ก็ได้ 
    ๒.เกณฑ์การประเมินแบบภาพรวม (Holistic Rubric) เป็นเกณฑ์การให้คะแนนโดยพิจารณาใน
ภาพรวมของงาน โดยมีคำนิยามหรือคำอธิบายลักษณะของงานในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน แต่เกณฑ์การ
ประเมินแบบนี้จะให้สารสนเทศแก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลน้อยมาก  ซึ่งในแต่ละเกณฑ์การประเมิน   
ท่ีครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดนั้น มีองค์ประกอบท่ีสำคัญดังนี้ 
  ๑) เกณฑ์ (Criteria) เป็นระดับคะแนนในองค์ประกอบของงานท่ีประเมิน ซึ่งจะสะท้อนให้
เห็นผลผลิตท่ีเกิดจากการเรียนรู้ ซึ่งควรมีอย่างน้อย ๑ ระดับคะแนนท่ีช้ีถึงมาตรฐานท่ีคาดหวัง โดยระดับของ
เกณฑ์การประเมินนั้น อาจกำหนดเป็น ๔ ระดับ หรืออาจกำหนดคะแนนเป็น ๕ ระดับ หรือ 
 ๓ ระดับ ก็ได้ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการการประเมินผลของสถานศึกษา 
  ๒) ระดับการปฏิบัติ (Performance Level) เป็นคำท่ีอธิบายระดับคะแนนในลักษณะ 
ของข้อความ เช่น “ดีเลิศ”  “ดี” “พอใช้” “ปานกลาง” “ปรับปรุง” เป็นต้น โดยในแต่ละระดับคะแนน 
จะต้องสัมพันธ์กัน 
  ๓) คำอธิบายคุณภาพ (Quality Descriptor) เป็นข้อความท่ีระบุถึงความสำเร็จท่ีคาดหวังใน
แต่ละระดับคะแนนหรือระดับการปฏิบัติ ซึ่งจะต้องมีความชัดเจน เท่ียงตรงและใช้ภาษาท่ีเข้าใจได้ท้ังผู้เรียน
และผู้ให้คะแนนได้เข้าใจตรงกัน โดยต้องสามารถอธิบายถึงความแตกต่าง     ของแต่ละระดับได้ด้วย 
     โดยการกำหนดเกณฑ์ในการประเมินนั้น ครูผู้สอนและผู้เรียนจะต้องร่วมดำเนินการตาม
ขั้นตอนในการกำหนด  ดังนี้  
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๑) พิจารณามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดท่ีกำหนด 
๒) พิจารณาเกณฑ์ท่ีจะนำมาใช้ตัดสินผลผลิตและผลการปฏิบัติของผู้เรียนซึ่ง 

จะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  รายปี/รายภาค 
๓) สร้างกรอบระดับความสามารถ กำหนดระดับช้ันท่ีมีความสำคัญและระดับ 

รองลงมาของเกณฑ์การประเมิน 
๔) อธิบายระดับของความสามารถท่ีแตกต่างกันในแต่ละระดับ ท่ีเหมาะสมกับแต่ 

ละเกณฑ์เลือกคำหรือวลีท่ีบอกถึงความแตกต่างระหว่างระดับความสามารถ 
๕) ทดสอบเกณฑ์การประเมินกับผู้เรียน ว่าผู้เรียนสามารถเข้าใจได้หรือไม่ 
๖) บันทึกจุดแข็งและจุดอ่อนของเกณฑ์การประเมินจากการนำไปใช้ประเมินงาน 

ของผู้เรียน ปรับปรุงเกณฑ์การประเมิน 
๒) เกณฑ์การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน  เกณฑ์การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน 

เป็นเกณฑ์การประเมินท่ีช้ีบอกว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะ  คุณภาพ  หรือสภาพความสำเร็จในการเรียนรู้ขั้นต่ำสุด
ท่ียอมรับได้หรือไม่  และขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ และ
สถานศึกษาเป็นผู้กำหนด   ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น 
ผู้สอนต้องคำนึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก และต้องเก็บข้อมูลของผู้ เรียนทุกด้านอย่างสม่ำเสมอ
และต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมท้ังสอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ      

การพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

 ผู้เรียนมีโอกาส มอีิสระในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างองค์ความรู้ สร้างทักษะด้วยตนเอง ครูเปล่ียน
บทบาทจากผู้สอนมาเป็น ผู้ให้คำแนะนำ นอกจากนี้ท้ังครูและศิษย์สามารถเรียนรู้ไปพร้อมกันได้ การจัดการ
เรียนท่ีโรงเรียนดำเนินการได้ในขณะนี ้

 ๑. การสอนโดยใช้ส่ือสารสนเทศใหเ้กิดการเรียนรู้ตามความสนใจ เช่น  บทเรียนออนไลน์ ,  Google 
Classroom ,  เว็ปไซต์  , YouTube  และส่ืออื่น ๆ ท่ีสามารถบูรณาการเข้ากับการเรียนรู้ได้ 

๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาการคำนวณ  การเขียนโปรแกรม   โดยใช้ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น  การเขียนโปรแกรมแบบบล็อค เช่น  Code.org  , makecode.microbit.org , scratch  
เป็นต้น 

๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆท่ีพัฒนาความสามารถผู้เรียนให้มีทักษะศตวรรษท่ี 
๒๑ และความสามารถเพื่อการมีงานทำ  เช่น  โปรแกรมเขียนเว็ปไซต์   โปรแกรมตัดต่อรูปภาพ  โปรแกรมตัด
ต่อวิดีโอและคลิป  และความสามรถในการใช้เทคโนโลยีพื้นฐาน เช่น  การรับ-ส่ง อีเมล์  , การจัดการไฟล์
เอกสารต่าง ๆ  โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติท่ีใช้ในสำนักงาน   เป็นต้น 

๕. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเรียนรู้  เช่น   การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศโดยใช้ 
Google Form เช่น  ข้อมูลคะแนน  ข้อมูลการสอบ  และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 

๖. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดระบบและเผยแพร่ความรู้  เช่น  ใช้ช่องทางการติดต่อส่ือโซเซียล  
เช่น  เว็ปไซต์   เพจเฟซบุ๊ก   โอเพ็นแชท   กลุ่มไลน์  เป็นต้น 
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๗. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น  เช่น  เว็ปไซต์
โรงเรียน   เพจเฟซบุ๊กโรงเรียน  เพจรายวิชาต่าง ๆ  ท่ีสามารถแชร์ข้อมูลข่าวสารแลกเปล่ียนจากแหล่งอื่นได้ 

๘. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรูข้องผู้สอน เช่น Google site ,  Google 
Classroom  เป็นต้น 
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อภิธานศพัท์ 
รายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์                                                                                                  

สาระที่ ๔    เทคโนโลยี 

กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป็นกระบวนการท่ีเกีย่วข้องกับการรวบรวม การตรวจสอบความถูกต้อง การจัดเก็บ การจัดการ การ
กระทำกับข้อมูลข่าวสาร โดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้
สารสนเทศหรือความรู้ท่ีนำมาใช้ในการตัดสินใจหรือเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต  

ข้อมูล  

ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงต่างๆ เช่น คน สัตว์ ส่ิงของ สถานท่ี ฯลฯ โดยอยู่ในรูปแบบ
ท่ีเหมาะสมต่อการส่ือสาร การแปลความหมาย  การประมวลผลและการใช้งาน  ข้อมูลอาจเป็นตัวเลข ตัว
อักขระ หรือสัญลักษณ์ใด 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 การเช่ือมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์ต้ังแต่ ๒ เครื่องขึ้นไป เพื่อให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างกัน 

ซอฟต์แวร์  

ชุดคำส่ังหรือโปรแกรมท่ีเขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์อย่างมีลำดับข้ันตอน เพื่อให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ทำงาน    

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 

เป็นซอฟต์แวร์ท่ีเขียนขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ โดยสามารถนำไปใช้กับงานด้านต่างๆ ท่ีทำ
อยู่เป็นประจำได้อย่างรวดเร็ว  เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ซอฟต์แวร์ตารางการทำงาน ซอฟต์แวร์จัดการ
ฐานข้อมูล   ซอฟต์แวร์นำเสนอ   และซอฟต์แวร์ของระบบงานธนาคาร 

ซอฟต์แวร์ระบบ 

 เป็นซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการจัดการควบคุมการทำงานร่วมกันของระบบการทำงานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การจัดการด้านอุปกรณ์รับเข้าข้อมูล 
และแสดงผล การแสดงผลลัพธ์บนจอภาพ การนำผลลัพธ์ที่ได้ไปแสดงทางเครื่องพิมพ์  การบันทึกข้อมูลเก็บไว้
ในหน่วยความจำรอง  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หมายถึง การนำวิทยาการท่ีก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์และ
การส่ือสารมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศ ทำให้สารสนเทศมีประโยชน์ และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น 
เทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงการใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ในการรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน ส่งต่อ หรือส่ือสาร
ระหว่างกัน เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเกี่ยวข้องโดยตรงกับ ๒ ส่ิง คือ 

๑) เครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดการสารสนเทศ เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้าง และอุปกรณ์
ส่ือสารและโทรคมนาคม  



๖๖ 

 

        ๒) ขั้นตอนวิธีการดำเนินการซึ่งเกี่ยวข้องกบัซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากร และกรรมวิธีการดำเนินงาน  
เพื่อให้ข้อมูลนั้นเกิดประโยชน์มากท่ีสุด  

โปรแกรมอรรถประโยชน์ 

เป็นโปรแกรมท่ีช่วยเสริมการทำงานของคอมพิวเตอร์ หรือช่วยโปรแกรมใช้งานอื่นๆ ให้มีความสามารถ
ใช้งานได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนีบ้างโปรแกรมยังออกแบบมาเพื่อช่วยจัดการกับทรัพยากรของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น จัดการหน่วยความจำ จัดการเนื้อท่ีในการเก็บข้อมูล ช่วยทำ
สำเนาและค้นคืนข้อมูล ช่วยซ่อมการชำรุดของหน่วยเก็บข้อมูล ช่วยค้นหาป้องกัน  และกำจัดไวรัส   

โพรโตคอล 

 ข้อกำหนด ระเบียบ พิธีการ ข้ันตอนปฏิบัติท่ีใช้ควบคุมการส่ือสารข้อมูลในเครือข่าย                      
เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครือข่ายท่ีใช้โพรโตคอลชนิดเดียวกัน   จึงจะสามารถติดต่อ และ 
ส่งข้อมูลระหว่างกันได้  

สารสนเทศ  

ข้อมูลท่ีเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความจริงของคน สัตว์ ส่ิงของ ท้ังท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม                 
ท่ีได้รับการจัดเก็บรวบรวม  ประมวลผล  เรียกค้น และส่ือสารระหว่างกัน  นำมาใช้ให้เกิด  ประโยชน์ได้  

ระบบสารสนเทศ 

เป็นระบบสนับสนุนการบริหารงาน  การจัดการ  และการปฏิบัติการท้ังในระดับบุคคล  ระดับกลุ่ม
หรือระดับองค์กร เพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้องค์ประกอบของระบบสารสนเทศใน
การดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปี ๑ - ๖   
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) 

ห้องที่ ๑ - ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู ้
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

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

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



๗๐ 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู ้
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 



๗๑ 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู ้
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 



๗๒ 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

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

 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

ส๑๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ 40  ส๑๒๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ 40 
อ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 

จ๑๑๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40  จ๑๒๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40 
ญ๑๑๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40  ญ๑๒๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

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

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



๗๓ 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู ้
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 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

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

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



๗๔ 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู ้
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 

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

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

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

ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖ 80 
ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖ 80 
อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖ 80 

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

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

จ๑๕๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40  จ๑๖๒๐๑ 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 



๗๕ 

 

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 ประวัติศาสตร ์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 



๗๖ 

 

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 



๗๗ 

 

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 ชือ่วิชา 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 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

 

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 คณิตศาสตร ์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 สขุศึกษา และพลศึกษา ๒ 40 

ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ 40  ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒ 40 

ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ 40  ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒ 40 

อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ 200  อ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒ 200 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑ 40  ว๑๒๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๒ 40 

ส๑๑๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง ๑ 40  ส๑๒๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง ๒ 40 

ส๑๑๒๐๑ วิถีไทย 40  ส๑๒๒๐๑ วิถีไทย 40 

ง๑๑๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40  ง๑๒๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40 

อ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



๗๙ 

 

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 หน้าท่ีพลเมือง ๓ 40  ส๑๔๒๓๔ หน้าท่ีพลเมอืง ๔ 40 
ส๑๓๒๐๑ วิถีไทย 40  ส๑๔๒๐๑ วิถีไทย 40 
ง๑๓๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40  ง๑๔๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40 
อ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

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

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู ้
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 ชือ่วิชา เวลา(ช.ม.) 

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

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

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

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

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

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

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

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

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



๘๑ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ๑ - ๓   
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) 

ห้องที่ ๑ - ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๘๒ 

 

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 ทัศนศิลป์-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 

 
 
 

 
 



๘๓ 

 

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 

 
 
 
 



๘๔ 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู ้
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบบัปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องเรียนท่ี ๑ วิทย์-คณิต-อังกฤษ  
 

 
 
 
 

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

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

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท23101 ภาษาไทย 5 60  ท23102 ภาษาไทย 6 60 

ท23101 คณิตศาสตร์ 5 60  ค23102 คณิตศาสตร์ 6 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 80  ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 80 

ส23101 สังคมศึกษา 5 20  ส23104 สังคมศึกษา 6 20 

ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 20  ส23105 ประวัติศาสตร์ 6 20 

พ23101 สุขศึกษา 5 20  พ23103 สุขศึกษา 6 20 

พ23102 พลศึกษา 5 20  พ23104 พลศึกษา 6 20 

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

ง23101 การงานอาชีพ 5 40  ง23102 การงานอาชีพ 6 40 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 60  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว23201 คอมพิวเตอร์ 5 20  ว23202 คอมพิวเตอร์ 6 20 

ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 20  ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 20 

ค23201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20  ค23202 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20 

ว23201 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20  ว23202 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20 

อ23201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  อ23202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 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 



๘๕ 

 

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 



๘๖ 

 

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 ชือ่วิชา 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 

 
 

 

 



๘๗ 

 

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 

 
 
 
 



๘๘ 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู ้
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 
 

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

รหัสวชิา ชือ่วิชา 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 

 
 
 
 



๘๙ 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 
 

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

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

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท22101 ภาษาไทย 3 60  ท22102 ภาษาไทย 4 60 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 60  ค22102 คณิตศาสตร์ 4 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 80  ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 80 

ส22101 สังคมศึกษา 3 20  ส22103 สังคมศึกษา 4 20 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 20  ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 20 

พ22101 สุขศึกษา 3 20  พ22103 สุขศึกษา 4 20 

พ22102 พลศึกษา 3 20  พ22104 พลศึกษา 4 20 

ศ22103 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 

 
 

 

 



๙๐ 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( 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 

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 
 



๙๑ 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู ้
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 

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 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 

 
 

 
 



๙๒ 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๔ ด้านสังคมศกึษา-การงานอาชีพ 
 

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

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

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท22101 ภาษาไทย 3 60  ท22102 ภาษาไทย 4 60 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 60  ค22102 คณิตศาสตร์ 4 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 80  ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 80 

ส22101 สังคมศึกษา 3 20  ส22103 สังคมศึกษา 4 20 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 20  ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 20 

พ22101 สุขศึกษา 3 20  พ22103 สุขศึกษา 4 20 

พ22102 พลศึกษา 3 20  พ22104 พลศึกษา 4 20 

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

ง22101 การงานอาชีพ 3 40  ง22102 การงานอาชีพ 4 40 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 60  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 20  ว22202 คอมพิวเตอร์ 4 20 

ส24201 วิถีไทย 20  ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 20 

ง24201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20  ส22201 วิถีไทย 20 

อ24201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  ง22201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20 

ง22201 คอมพิวเตอร์ 3 20  อ22201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 
 



๙๓ 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู ้
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๔ ด้านสังคมศึกษา-การงานอาชีพ 
 

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

รหัสวชิา 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 คอมพวิเตอร์ 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 

 
 

 
 
 
 



๙๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คำสั่ง 
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบา้นสวนอุดมวิทยา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 

 

 
 

 

คำสั่งโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
ท่ี    ๔๘   / 2564 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง บริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา   
ประจำปีการศึกษา  2564 

……………………………………………………………………………………………………………… 
  เพื่อให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา   เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ฉบับเพิ่มเติม  พ.ศ. 2545  
และแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ( ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ )  จึงขอ
แต่งต้ังคณะครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  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 

 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 



๙๖ 

 

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 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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 

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 



๙๗ 

 

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 
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 



๙๘ 

 

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

 
หน้าที่ 

1.  วางแผนการดำเนินงานวิชาการ  กำหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษา  และ
แนวการจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และวิทยาการสมัยใหม่ 

2.  จัดทำคู่มือการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา  นิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ให้
คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกระบวนการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล  และการแนะแนว
ให้สอดคล้อง  เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร  เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกระบวนการ
เรียนรู้  การวัดและประเมินผล  การแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการดำเนินการของหลักสูตร 

4.  ผสานความร่วมมือจากบุคคล  หน่วยงาน  องค์กรต่าง ๆ  และชุมชน  เพื่อให้การใช้หลักสูตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีคุณภาพ 

5.  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  และการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และผู้เกี่ยวข้อง  นำ
ข้อมูลป้อนกลับจากฝ่ายต่าง ๆ  มาพิจารณา  เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

6.  ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับการพฒันาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
7.  ติดตามผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล  ระดับช้ัน  ระดับช่วงช้ัน  และระดับกลุ่มวิชาในแต่

ละปีการศึกษา   เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ  ของสถานศึกษา 
8.  ตรวจสอบ  ทบทวน  ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู  และการบริหารหลักสูตรระดับ

สถานศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาแล้วใช้ผลการประเมินเพื่อวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหาร
หลักสูตรปีการศึกษาต่อไป 

9.  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนต่อคณะครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
บริหารหลักสูตร ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาสถานศึกษา  สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
1.  จัดทำเอกสารการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระโดยมีส่วนประกอบต่างๆ  ตามคู่มือกำหนดหลักสูตร

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

3. คณะกรรมการด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร  หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอนและหัวหน้า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 



๙๙ 

 

2.  นางสาววัชรียา  ตู้จินดา  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3.  นายณัฐพล  โทนะพันธ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
4.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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.  วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
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2.  ออกแบบเอกสารประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเกณฑ์การอ่านประเมินผู้เรียน 
3.  จัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4.  ดำเนินการจัดกิจกรรม 

 
 

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 



๑๐๐ 

 

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  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 



๑๐๑ 

 

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 

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 



๑๐๒ 

 

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 
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 



๑๐๓ 

 

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 
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 



๑๐๔ 

 

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 
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 



๑๐๕ 

 

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   
 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 



๑๐๖ 

 

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 

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  หลักฐานการเทียบโอนผลการเรียนท่ีเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อ

ทุกขั้นตอนในการเทียบโอนผลการเรียน 



๑๐๗ 

 

2.  พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษา 
12. คณะกรรมการประเมินผลการใช้หลักสูตร 

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

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. นายพัฒนพงษ์   จันทลา  งานแผนการศึกษา 
1๕. นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  งานวัดผลและประเมินผล 

หน้าที่ 
1.  ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรเป็นระยะ  และเมื่อส้ินสุดการใช้หลักสูตร 
2.  สรุปรายงานผู้บริหารเพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป 

 
                       ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายร่วมกันปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา      
                                       
                               ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๒๓   เมษายน   พ.ศ.  256๔ 
 
 
              

( นายพลธาวิน  วัชรทรธำรงค์ ) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 
 


