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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 
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ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
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สารบัญ 
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ประกาศโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา          ก 

คำนำ              ข 

ส่วนที่ ๑  ความนำ            ๑ 

- ความหมายและความสำคัญ          ๑ 

- ลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา      ๒ 

- วิสัยทัศน์             ๕ 

- พันธกิจ                                                                                        ๕ 

- เป้าประสงค์ หลักการ           ๕ 

           - สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน                                                                        ๗   

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์                                                                         ๘        

ส่วนที่  ๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์        ๑๐  
- ความสำคัญของประวัติศาสตร์            ๑๐ 
- สาระและมาตรฐานการเรียนรู้         ๑๐ 
- ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง        ๑๐ 
- โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้  ระดับประถมศึกษา     ๒๘ 
- โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้  ระดับมัธยมศึกษา     ๒๙ 
- โครงสร้างรายวิชาพื้นฐานระดับประถมศึกษา       ๓๐ 
- โครงสร้างรายวิชาพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา                                                     ๓๐ 

ส่วนที่  ๓    คำอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์ 
- คำอธิบายรายวิชาเพิ่มประวัติศาสตร์      ๓๑ 

ส่วนที่  ๔   หน่วยการเรียนรู้  
- โครงสร้างรายวิชาประวัติศาสตร์       ๔๘ 

ส่วนที่  ๕   การจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล  
- การจัดการเรียนรู้และการวัดและการประเมินผล     ๖๐ 
- อภิธานศัพท์         ๖๗ 

ภาคผนวก          ๖๙ 
- โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้      ๗๐ 
- คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา    ๙๖ 

 



ส่วนท่ี ๑ 
    ความนำ 

 
ความหมาย 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑  ( ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐  ให้สอดคล้องกับ 
ASEAN  Curriculum  Sourcebook )  เป็นแผน หรือแนวทาง หรือข้อกำหนดของการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  ที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กำหนด  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ  โดยมุ่งหวังให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา อีกทั้งมีความรู้และ
ทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลเพื่อการแข่งขันในยุคปัจจุบัน  ดังนั้น
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑  ( ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐  ให้สอดคล้องกับ ASEAN  
Curriculum  Sourcebook ) จ ึงประกอบด้วยสาระสำคัญของหลักสูตรแกนกลาง สาระสำคัญท่ี
สถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติม  และสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ ASEAN Curriculum Sourcebook  ซึ่งถือ
เป็นหลักสูตรแกนกลางของอาเซียน  ภายใต้ปรัชญาขั้นพื้นฐาน  และเพื่อให้เยาวชนอาเซียนมีบริบทของ
การอยู่ร่วมกันให้คุณค่าและคงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมอาเซียน  ค้นหาวิถีทางท่ีพลเมืองอาเซียนดำรงชีวิต
และปรับตัวเข้ากับความเป็นจริง  และแสวงหาโอกาสท่ามกลางความหลากหลายทางเชื้อชาติ  ศาสนา  
ภาษา  และวัฒนธรรม  รวมทั้งเพื่อให้บรรลุถึงสิ่งที่อาเซียนจะต้องดำเนินการและคำนึงถึงโลกของการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  โดยจัดเป็นสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
และสาระการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายปีในระดับประถมศึกษา เป็นราย
ภาคในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช   ๒๕๕๑   และเพื่อเตรียมเยาวชนให้มี
ความพร้อมในการใช้ชีวิต  มีสมรรถนะที่สำคัญ  มีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทย  และพลเมืองอาเซยีน  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี  พ.ศ. ๒๕๕๘  ภายใต้คำขวัญ  “หนึ่ง
วิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม” ( One Vision , One Identity , One Community )  ตาม
บริบทและความพร้อมของสถานศึกษา 
 
ความสำคัญ 
 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑ ( ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐  ให้สอดคล้องกับ ASEAN  
Curriculum  Sourcebook )  มีความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ 
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในการจัดมวลประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้พัฒนา
ให้บรรลุถึงคุณภาพตามมาตรฐาน ในการพัฒนาเยาวชนของชาติ  นอกเหนือจากการใช้เป็นแนวทาง หรือ
ข้อกำหนดในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุตามจุดหมายของการจัดการศึกษาแล้ว  หลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  



๒ 
 
พุทธศักราช   ๒๕๕๑  ( ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐  ให้สอดคล้องกับ ASEAN  Curriculum  
Sourcebook )  ที่พัฒนาขึ้นยังเป็นหลักสูตรที่มีจุดมุ่งหมายให้ครอบครัว ชุมชน  องค์กรในท้องถิ่น ท้ัง
ภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยมีแนวทางสำคัญที่สถานศึกษากำหนดไว้ใน
หลักสูตรสถานศึกษา  ดังนี้    
 ๑. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑ ( ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐  ให้สอดคล้องกับ ASEAN  
Curriculum  Sourcebook )    มุ ่งพัฒนาให้ผู ้เรียนเกิดความสนุกสนาน และความเพลิดเพลินในการ
เรียนรู้เปรียบเสมือนเป็นวิธีสร้างกำลังใจ และเร้าให้เกิดความก้าวหน้าแก่ผู้เรียนให้มากท่ีสุด มีความรู้สูงสุด 
ผู้เรียนทุกคนมีความเข้มแข็ง ความสนใจ มีประสบการณ์ และความมั่นใจ  เรียนและทำงานอย่างเป็นอิสระ
และร่วมใจกัน มีทักษะในการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น รู้ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื ่อสาร  
ส่งเสริมจิตใจท่ีอยากรู้อยากเห็น และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล 
 ๒. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑  ( ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐  ให้สอดคล้องกับ ASEAN  
Curriculum  Sourcebook )   ส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคม และวัฒนธรรม  
พัฒนาหลักการในการจำแนกระหว่างถูกและผิด  เข้าใจและศรัทธาในความเชื่อของตน ความเชื่อและ
วัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน  พัฒนาหลักคุณธรรมและความอิสระของผู้เรียน และช่วยให้เป็นพลเมืองท่ีมีความ
รับผิดชอบ  สามารถช่วยพัฒนาสังคมให้เป็นธรรมขึ้น   มีความเสมอภาค  พัฒนาความตระหนัก  เข้าใจ 
และยอมรับสภาพแวดล้อมที่ตนดำรงชีวิตอยู่  ยึดมั่นในข้อตกลงร่วมกันต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับ
ส่วนตน  ระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ และระดับโลก   สร้างให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเป็นผู้บริโภคท่ี
ตัดสินใจแบบมีข้อมูล เป็นอิสระ และมีความรับผิดชอบ 
 
ลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ( ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐  ให้สอดคล้องกับ ASEAN  
Curriculum  Sourcebook )    เป็นหลักสูตรที่สถานศึกษาได้พัฒนาขึ ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระ ดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น โดยยึดองค์ประกอบหลักสำคัญ ๓ ส่วนคือ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  สาระสำคัญที่สถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติม  และสาระความรู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับ ASEAN Curriculum Sourcebook  เป็นกรอบในการจัดทำรายละเอียดเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนด  เหมาะสมกับสภาพชุมชน  ท้องถิ่นและจุดเน้นของสถานศึกษา  
และจุดเน้นของ สพฐ. ข้อที่ ๘  “ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม ( ASEAN Community ) ”  
โดยหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ( ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
๒๕๖๐)  ให้สอดคล้องกับ ASEAN  Curriculum  Sourcebook )  ที ่พัฒนาขึ้นมีลักษณะของหลักสูตร 
ดังนี้ 

๑. เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สำหรับจัดการศึกษา 
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดระดับการศึกษาเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา (ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖) และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓)  



๓ 
 
 ๒. มีความเป็นเอกภาพ  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรของสถานศึกษาสำหรับให้
ครูผู้สอนนำไปจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย โดยกำหนดให้ 
     ๒.๑  มีสาระการเรียนรู้ท่ีสถานศึกษาใช้เป็นหลักเพื่อสร้างพื้นฐานการคิด  การเรียนรู้ และ
การแก้ปัญหา  ประกอบด้วย  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
  ๒.๒  มีสาระการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์  ศักยภาพการคิดและการทำงาน     
ประกอบด้วย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ 
  ๒.๓  มีสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม โดยจัดทำเป็นรายวิชาเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียน สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ความต้องการของผู้เรียน และบริบทของ
สถานศึกษา 
     ๒.๔  มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพื่อพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
และ สังคม เสริมสร้างการเรียนรู้นอกจากสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม และการพัฒนาตนตามศักยภาพ 
  ๒.๕  มีการกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานระดับต่าง ๆ  เพื่อ
เป็นเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำรายละเอียดสาระการเรียนรู้ และจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพในชุมชน สังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓. มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  
พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ( ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐  ให้สอดคล้องกับ ASEAN  Curriculum  
Sourcebook )    เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานเป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน 
เพื่อเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการกำหนดมาตรฐานไว้ดังนี้ 
     ๓.๑  มาตรฐานหลักสูตร   เป็นมาตรฐานด้านผู้เรียนหรือผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา 
อันเกิดจากการได้รับการอบรมส่ังสอนตามโครงสร้างของหลักสูตรท้ังหมดใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ
คุณภาพโดยรวมของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในทุกระดับ และสถานศึกษาต้องใช้สำหรับการประเมิน
ตนเองเพื่อจัดทำรายงานประจำปีตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษา  นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางใน
การกำหนดแนวปฏิบัติในการส่งเสริม กำกับ ติดตาม ดูแล และปรับปรุงคุณภาพ  เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานท่ี
กำหนด 

    ๓.๒  มีตัวชี้วัดชั้นปีเป็นเป้าหมายระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในแต่ละระดับช้ันซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจง และมีความเป็นรูปธรรม  
นำไปใช้ในการกำหนดเนื้อหา  จัดทำหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการ
วัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน  ตรวจสอบพัฒนาการผู้เรียน  ความรู้  ทักษะ กระบวนการ  
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์  และเป็นหลักในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จาก
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
     ๓.๓  มีความเป็นสากล ความเป็นสากลของหลักสูตรสถานศึกษา คือมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้  
ความสามารถในเรื ่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การจัดการสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มี
คุณลักษณะท่ีจำเป็นในการอยู่ในสังคมได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การเสียสละ  
การเอื้อเฟื้อ โดยอยู่บนพื้นฐานของความพอดีระหว่างการเป็นผู้นำ และผู้ตาม การทำงานเป็นทีม และการ
ทำงานตามลำพังการแข่งขัน  การรู ้จักพอ  และการร่วมมือกันเพื่อสังคม วิทยาการสมัยใหม่  และภูมิ



๔ 
 
ปัญญาท้องถิ่น การรับวัฒนธรรมต่างประเทศ  และการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยการฝึกฝนทักษะเฉพาะทาง 
และการบูรณาการในลักษณะท่ีเป็นองค์รวม 
 ๔. มีความยืดหยุ่น หลากหลาย หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาเป็นหลัก 
สูตรท่ีสถานศึกษาจัดทำรายละเอียดต่าง ๆ ขึ้นเอง โดยยึดโครงสร้างหลักท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  เป็นขอบข่ายในการจัดทำ   จึงทำให้หลักสูตรของสถานศึกษา
มีความยืดหยุ่น  หลากหลาย  สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มีความเหมาะสมกับตัวผู้เรียน 
 ๕. มีการบูรณาการตามแนวทางของหลักสูตรแกนกลางของอาเซียน  โดยเช่ือมโยงกับกรอบเนื้อหา 
๕  กรอบ  ท่ีเกิดจากการสำรวจหลักสูตรของประเทศสมาชิกอาเซียน  ดังนี้  
  ๕.๑  ความรู ้เกี ่ยวกับอาเซียน ( Knowing ASEAN )  การเรียนรู ้เกี ่ยวกับอาเซียน 
(โครงสร้าง สมาชิกภาพ  ความมุ่งประสงค์  และแนวทางปฏิบัติ ) และการสำรวจลักษณะที ่สำคัญ  
ความสำเร็จ  และส่ิงท้าทายในอนาคต 
  ๕.๒  การเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์และความหลากหลาย ( Valuing Identity and 
Diversity ) การสำรวจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน  และมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมและความเชื่อ  การตระหนักรู้
และชื่นชมในความแข็งแกร่งซึ่งมีอยู่ในความเหมือนของประชาชน(รายบุคคล  หรือกลุ่ม) เช่นเดียวกับ
ลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกัน 
  ๕.๓ การเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น ( Connecting Global and Local )  การสำรวจ
ประเด็นของท้องถิ่นว่าได้รับอิทธิพลจากการพัฒนาและแนวโน้มของโลกอย่างไร  และเหตุการณ์ในท้องถิ่น
ในอาเซียนส่งผลต่อสภาพการณ์ของโลกอย่างไร 
  ๕.๔ การส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม ( Promoting Equity and Justice ) 
การส่งเสริมหลักการของความเสมอภาคและความยุติธรรม  และให้เครื่องมือและข้อมูลแก่ผู้เรียน (ทาง
วิทยาศาสตร์  และทางการเมือง และหลักปรัชญา) เพื่อใช้วิเคราะห์สถานการณ์ที่ซับซ้อนและสามารถ
ตอบสนองได้อย่างเหมาะสม 
  ๕.๕  การทำงานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน (Working Together for a Sustainable 
Future ) การตระหนักถึงความกดดันที่เกิดจากทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด และการเพิ่มจำนวนประชากร  
และผลกระทบต่อความยั่งยืน  ในขณะเดียวกันก็กระตุ้นให้ผู ้เรียนทำงานร่วมกันภายในชุมชนและนอก
ชุมชน  เพื่อให้สามารถสร้างอนาคตท่ีมั่งค่ัง สันติสุข และยั่งยืนของอาเซียน 
 ๖. การวัดและประเมินผลเน้นหลักการพื้นฐานสองประการคือการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและ
เพื่อตัดสินผลการเรียน  โดยผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวช้ีวัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นเป้าหมายหลักในการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา และระดับชาติ  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
ใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการ
เรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่าง
เต็มตามศักยภาพ 
 
 



๕ 
 
ปรัชญาของสถานศึกษา   

“ปญญา นรานํ รตน”ํ ปัญญา คือ แก้วสารพัดนึก”  

คำขวัญของสถานศึกษา (อัตลักษณ์ของโรงเรียน) 
“เด็กดี มีความรู้ อยู่อย่างมีความสุข” 

วิสัยทัศน์ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา   
วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ๒๕๖๔ 

 โรงเรียนเป็นสถานศึกษาชั้นนำยุคใหม่ (Leading School) ที ่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
(World Class Standard) นักเรียนมีความรู้ ความสามารถตาม มาตรฐานการศึกษา และมีสมรรถนะตาม
หลักสูตร (Competencies Based Curriculum) และมีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองโลก และดำรงชีวิต
แบบพอเพียงบนความเป็นไทย และมีความสุขผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT ท่ีทันสมัย และการเรียนการสอน 
STEAM Education และว ิทยาการคำนวณทั ้งระบบ การจัดเร ียนการสอนห้องเร ียนพิ เศษด ้าน
ภาษาต่างประเทศ Foreign Languages Program (FLP)  การเรียนที่เน้นด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น กีฬา งานอาชีพในยุค EEC และพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ รวมทั้งการจัดศึกษาเพื่อสร้างคุณลักษณะผู้เรียนเป็นพลเมืองไทย และพลโลกที่พึงประสงค์ 
บนพื้นฐานแห่งวิถีพุทธ และวิถีธรรมในยุคศตวรรษท่ี ๒๑ 

พันธกิจ 
๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีทักษะการ 

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี  ๒๑  ตามศักยภาพของผู้เรียน 
๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล  และความเป็นไทย อยู่ในสังคมอย่างมี 

ความสุข 
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 



๖ 
 
  ๔.  นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
หลักเนติธรรม  คุณธรรม  ความโปร่งใส  โดยหลักการมีส่วนร่วม  ด้วยความรับผิดชอบและความคุ้มค่า 

หลักการ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ( ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐  ให้สอดคล้องกับ ASEAN  
Curriculum  Sourcebook )     ม ีหลักการที ่สำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
พุทธศักราช  ๒๕๕๑ มีหลักการท่ีสำคัญ  ดังนี้ 

๑. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็น
เป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็น
ไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

๒.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และ
มีคุณภาพ 

๓.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

๔. เป็นหลักสูตรการศึกษาที ่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั ้งด้านสาระการเรียนรู ้ เวลาและการจัด           
การเรียนรู้ 

๕.  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
๖.  เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ครอบคลุม

ทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   

จุดหมาย 

             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ( ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐  ให้สอดคล้องกับ ASEAN  
Curriculum  Sourcebook )  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษา
ต่อ  และประกอบอาชีพ จึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน  เมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตร  ดังนี้ 

๑.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

๒. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  
๓.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย 
๔.  มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั ่นในวิถีชีว ิตและ           

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๕.  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม  

มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งทำประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข       
๖.   มีบริบทของการอยู่ร่วมกันให้คุณค่าและคงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมอาเซียน  ค้นหาวิถีทางท่ี

พลเมืองอาเซียนดำรงชีวิตและปรับตัวเข้ากับความเป็นจริง  และแสวงหาโอกาสท่ามกลางความหลากหลาย



๗ 
 
ทางเชื้อชาติ  ศาสนา  ภาษา  และวัฒนธรรม  รวมทั้งเพื่อให้บรรลุถึงสิ่งที่อาเซียนจะต้องดำเนินการและ
คำนึงถึงโลกของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๗.  มีสมรรถนะสำคัญในการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน  สามารถติดต่อสื่อสารและอยู่
ร่วมกันได้บนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน  และเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC ) เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของพลเมืองไทย  และตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานและตลาดโลก    รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของประชาคมอาเซียนและ
สังคมโลก 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ( ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐  ให้
สอดคล้องกับ ASEAN  Curriculum  Sourcebook )   มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ี
กำหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 

 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาพุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร
และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและ
ลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง 
ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด 
อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ              
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื ้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง 
สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 



๘ 
 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ทำงาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาพุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐  ให้สอดคล้องกับ ASEAN  
Curriculum  Sourcebook)  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

๑.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 
๓.  มีวินัย 
๔.  ใฝ่เรียนรู้ 
๕.  อยู่อย่างพอเพียง 
๖.  มุ่งมั่นในการทำงาน 
๗.  รักความเป็นไทย 
๘.  มีจิตสาธารณะ 
 

จุดเน้นวิชาประวัติศาสตร์  
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๑ บอกประวัติความเป็นมาของตนเอง และครอบครัว  โดยสอบถาม
ผู้เกี่ยวข้อง   มีทักษะรักการอ่าน     
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๒ ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในครอบครัวหรือในชีวิตของตนเองโดยใช้
หลักฐาน มีทักษะรักการอ่าน  การเขียนบันทึก  มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๓ ลำดับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน  ชุมชน  โดยระบุหลักฐาน  และ
แหล่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง มีทักษะรักการอ่าน  การเขียนบันทึก  คำนวณเหตุการณ์  มีความรักชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์   
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๔ แยกแยะประเภทหลักฐานท่ีใช้ในการศึกษา  ความเป็นมาของท้องถิ่น มี
ทักษะการคิดคำนวณ  ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๕ สืบค้นคว้าความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานท่ีหลากหลาย 
โดยใช้ทักษะการอ่านเขียนคิดคำนวณ อย่างมีวิจารณญาณ 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖ อธิบายความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆ   โดยใช้ทักษะการอ่าน เขียน  คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  และรักษา
วัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงามรักษา 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้  ขยันอดทน  คิดสร้างสรรค์  ทำงานเป็นทีม  และทักษะในการส่ือสาร 



๙ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่  ๒  ประเมินความน่าเชื ่อถือของหลักฐานทางหลักฐานประวัติศาสตร์ใน
ลักษณะต่าง ๆ  มีนิสัยซื่อสัตย์   รับผิดชอบ  คิดสร้างสรรค์  ทำงานเป็นทีม  และเข้าใจความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ  ที่คนสนใจ มีนิสัย
ขยันอดทน  รับผิดชอบ  คิดสร้างสรรค์  ทำงานเป็นทีม  จิตสาธารณะ  และมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

ส่วนท่ี ๒ 
ประวัติศาสตร์ 

ความสำคัญของวิชาประวัติศาสตร์ 

จังหวัดชลบุรีเคยเป็นชุมชนโบราณท่ีเคยมีมนุษย์ยุคหินใหม่อาศัยอยู่มาต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
เพราะว่าเคยมีการขุดค้นด้านโบราณคดีแล้วพบร่องรอยของชุมชนโบราณก่อนประวัติศาสตร์บริเวณที่ราบ
ลุ่มแม่น้ำพานทองซึ่งอยู่ในบริเวณวัดโคกพนมดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม พบร่องรอยของชุมชน
โบราณก่อนประวัติศาสตร์โคกพนมดี ทำให้สันนิษฐานได้ว่าในอดีตพื้นที่บริเวณจังหวัดชลบุรีเคยเป็นที่ต้ัง
เมืองโบราณที่มีความรุ่งเรืองถึง ๓ เมือง ได้แก่ เมืองพระรถ เมืองศรีพโล และเมืองพญาแร่ โดยอาณาเขต
ของ ๓ เมืองนี้รวมกันเป็นจังหวัดชลบุรีในปัจจุบัน 

ซึ่งแหล่งโบราณคดีที่ค้นพบในครั้งนั้นได้พบสิ่งมีคุณค่าทางโบราณคดีหลายอย่าง เช่น ขวานหินขัด 
เครื่องประดับจำพวกกำไล ลูกปัด เครื่องปั้นดินเผาแบบใช้เชือกทาบ และได้พบซากของอาหารทะเลอีกด้วย 
จึงทำให้ทราบว่าบริเวณนี้อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลมากกว่าปัจจุบันนี้มาก แหล่งโบราณคดีที่กล่าวอ้างทั้งหมด
ข้างต้นนั้นจึงเป็นหลักฐานยืนยันส่วนหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นมาอันยาวนานของจังหวัดชลบุรี 

สาระวิชาประวัติศาสตร์ สามารถนำเอาหลักสูตรท้องถิ่นมาบูรณาการ นำทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิ
ปัญญาชาวบ้านทั้งหลายมาใช้ในการเรียนการสอน ไม่ว่าด้านอาชีพ หัตถกรรม เกษตรกรรม ดนตรี การ
แสดงวรรณกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งมีผลทำให้ผู้เรียนได้รู้จักท้องถิ่นของตน เกิดความรักความ
ผูกพันกับท้องถิ่นของตน และสามารถใช้ทรัพยากรท้องถิ่นในการประกอบอาชีพได้    และจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้เทคโนโลยีกับประวัติศาสตร์ มาเช่ือมโยงกันในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาตน ครอบครัว และท้องถิ่นตลอดจนดำเนินชีวิตอยู่ในท้องถิ่น
ของตนอย่างเป็นสุข 

ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง  ๆ ผลกระทบที่เกิดจาก
เหตุการณ์สำคัญในอดีต  บุคคลสำคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ในอดีต ความเป็นมาของชาติ
ไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  แหล่งอารยธรรมท่ีสำคัญของโลก  

มาตรฐานการเร้ยนรู้วิชาประวัติศาสตร์ 
 มาตรฐาน ส ๔.๑    เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 
สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
 มาตรฐาน ส ๔.๒   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์
และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบ
ท่ีเกิดขึ้น 

มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  
ความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%96
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B2


๑๑ 
 
มาตรฐานวิชาประวัติศาสตร์  

มาตรฐาน ส ๔.๑    เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
ป.๑ ๑.บอกวัน เดือน ปี และการนับ

ช่วงเวลาตามปฏิทินท่ีใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

   ช่ือ วัน เดือน ปี ตามระบบสุริยคติ 
      ท่ีปรากฏในปฏิทิน  
 ช่ือ วัน เดือน ปี ตามระบบจันทรคติ

ในปฏิทิน  
 ช่วงเวลาท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น 

เช้าวันนี้  ตอนเย็น  

- 

๒. เรียงลำดับเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจำวัน ตามวันเวลาท่ี
เกิดขึ้น 

 เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน
ของนักเรียน เช่น รับประทานอาหาร 
ต่ืนนอน เข้านอน เรียนหนงัสือ เล่น
กีฬา ฯลฯ 

 ใช้คำบอกช่วงเวลา แสดงลำดับ
เหตุการณ์ ท่ีเกิดขึ้นได้  

- 

๓. บอกประวัติความเป็นมาของ
ตนเองและครอบครัวโดย
สอบถามผู้เกี่ยวข้อง 

 วิธีการสืบค้นประวัติความเป็นมาของ
ตนเองและครอบครัวอย่างง่าย ๆ 

 การบอกเล่าประวัติความเป็นมาของ
ตนเองและครอบครัวอย่างส้ัน ๆ 

•  ศึกษาประวัติความเป็นมาของ
ท้องถิ่นที่ตนเองอาศัยอยู่ เช่น หมู่
ท่ี  ตำบล อำเภอ  จังหวัด 

ป.๒ ๑. ใช้คำระบุเวลาท่ีแสดง
เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต 

 คำท่ีแสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน 
และอนาคต เช่น วันนี้ เมื่อวานนี้ 
พรุ่งนี้  เดือนนี้ เดือนหน้า เดือนก่อน   

 วันสำคัญท่ีปรากฏในปฏิทินท่ีแสดง
เหตุการณ์สำคัญในอดีตและปัจจุบัน 

 ใช้คำบอกช่วงเวลา อดีต ปัจจุบัน 
อนาคต แสดงเหตุการณ์ได้ 

- 

๒. ลำดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน
ครอบครัวหรือในชีวิตของ
ตนเองโดยใช้หลักฐานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 วิธีการสืบค้นเหตุการณ์ท่ีผ่านมาแล้ว        
ท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว         
โดยใช้หลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
ภาพถ่าย  

 สูติบัตร  ทะเบียนบ้าน  

•  ศึกษาเรื่องราวประวัติของ
ตนเอง ครอบครัว และบอก
ช่วงเวลาเหตุการณ์ในท้องถิ่นที่ตน
อาศัยอยู่ 



๑๒ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
 ใช้คำท่ีบอกช่วงเวลาแสดงเหตุการณ์             

ท่ีเกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิต
ตนเอง 

 ใช้เส้นเวลา (Time Line) ลำดับ
เหตุการณ์ ท่ีเกิดขึ้นได้ 

ป.๓ ๑. เทียบศักราชท่ีสำคัญตาม
ปฏิทินท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน 

 ท่ีมาของศักราชท่ีปรากฏในปฏิทิน 
เช่น พุทธศักราช คริสต์ศักราชอย่าง
สังเขป (ถ้าเป็นมุสลิมควรเรียน
ฮิจเราะห์ศักราชด้วย)  

 วิธีการเทียบ พ.ศ. เป็น ค.ศ. หรือ 
ค.ศ. เป็น พ.ศ. 

 ตัวอย่างการเทียบศักราช ใน
เหตุการณ์ ท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียน 
เช่น ปีเกิดของนักเรียน  เป็นต้น 

- 

๒. แสดงลำดับเหตุการณ์สำคัญ
ของโรงเรียนและชุมชนโดยระบุ
หลักฐานและแหล่งข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้อง 

 วิธีการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของ
โรงเรียนและชุมชนโดยใช้หลักฐาน  
และแหล่งข้อมูล ท่ีเกี่ยวข้อง 

 ใช้เส้นเวลา (Time Line) ลำดับ
เหตุการณ์ ท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนและ
ชุมชน 

•  ศึกษาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ของโรงเรียน และ
ชุมชน ท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ 

ป.๔ ๑. นับช่วง เวลา เป็นทศวรรษ 
ศตวรรษ และสหัสวรรษ 

 ความหมายและช่วงเวลาของทศวรรษ 
ศตวรรษ และสหัสวรรษ 

 การใช้ทศวรรษ  ศตวรรษ และ
สหัสวรรษเพื่อทำความเข้าใจช่วงเวลา
ในเอกสารเช่น  หนังสือพิมพ์ 

- 

๒. อธิบายยุคสมัยในการศึกษา
ประวัติของมนุษยชาติ
โดยสังเขป 

 เกณฑ์การแบ่งยุคสมัยในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ท่ีแบ่งเป็นยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ 

 ยุคสมัยท่ีใช้ในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ไทยเช่นสมัยก่อน
สุโขทัย  สมัยสุโขทัย  สมัยอยุธยา 
สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ 

- 



๑๓ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
๓. แยกแยะประเภทหลักฐานท่ี
ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของ
ท้องถิ่น 

 ประเภทของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์  ท่ีแบ่งเป็นหลักฐาน
ช้ันต้น และหลักฐานช้ันรอง 

 ตัวอย่างหลักฐานท่ีใช้ในการศึกษา         
ความเป็นมาของท้องถิ่นของตน 

 การจำแนกหลักฐานของท้องถิ่นเป็น
หลักฐานช้ันต้นและหลักฐานช้ันรอง 

•  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ท่ี
นำมาศึกษาความเป็นมาของ
โรงเรียน ความเป็นมา ของจังหวัด
ชลบุรี  และ สถานท่ีสำคัญต่าง ๆ 
เช่น 

  - วัดสำคัญๆ 
        - หอพระพุทธสิหิงค์ 
        - พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  
        - จังหวัดชลบุรี 
              ฯลฯ 

ป.๕ ๑. สืบค้นความเป็นมาของ
ท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานท่ี
หลากหลาย 

 วิธีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น 
 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีมีอยู่ใน

ท้องถิ่นที่เกิดข้ึนตามช่วงเวลาต่าง ๆ 
เช่น เครื่องมือเครื่องใช้  อาวุธ 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ  

 การนำเสนอความเป็นมาของท้องถิ่น
โดยอ้างอิงหลักฐานท่ีหลากหลายด้วย
วิธีการต่าง ๆ เช่น การเล่าเรื่องการ
เขียนอย่างง่าย ๆ การจัดนิทรรศการ 
  

•  วิธีการสืบค้นความเป็นมา  
ของจังหวัดชลบุรี 
•  หลักฐานท่ีพบซึ่งนำมา ศึกษา 
ความเป็นมาของ จังหวัดชลบุรี  
เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
เป็นต้น 

๒. รวบรวมข้อมูลจากแหล่ง 
ต่าง ๆ เพื่อตอบคำถามทาง
ประวัติศาสตร์ อย่างมีเหตุผล 

 การตั้งคำถามทางประวัติศาสตร์
เกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่น เช่น  
มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด 
เพราะสาเหตุใดและมีผลกระทบ
อย่างไร 

 แหล่งข้อมูลและหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นเพื่อตอบ
คำถามดังกล่าว เช่น เอกสาร เรื่องเล่า 
ตำนานท้องถิ่น โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ฯลฯ 

 การใช้ข้อมูลท่ีพบเพื่อตอบคำถามได้
อย่างมีเหตุผล 

๓. อธิบายความแตกต่าง
ระหว่าง ความจริงกับ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราว 
ในท้องถิ่น 

 ตัวอย่างเรื่องราวจากเอกสารต่าง ๆ ท่ี
สามารถแสดงนัยของความคิดเห็นกับ
ข้อมูล เช่น หนังสือพิมพ์ บทความ
จากเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น 

• ตัวอย่างข้อมูลจากหลักฐาน 
   ทางประวัติศาสตร์ใน จังหวัด 
   ชลบุรี หรือใน ท้องถิ่นที ่
   โรงเรียน ต้ังอยู่ เช่น  



๑๔ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
 ตัวอย่างข้อมูลจากหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ ในท้องถิ่นที่แสดง
ความจริงกับข้อเท็จจริง 

 สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลใน
ท้องถิ่น 

      - เรื่องราวในจดหมายเหตุ  
                 ฯลฯ 
 

ป.๖ ๑. อธิบายความสำคัญของ
วิธีการทางประวัติศาสตร์ใน
การศึกษาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ 

 ความหมายและความสำคัญของ
วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ 
ท่ีเหมาะสมกับนักเรียน 

 การนำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้
ศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่น เช่น ความ
เป็นมาของภูมินามของสถานท่ีใน
ท้องถิ่น  

• ศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่นที่
โรงเรียนต้ังอยู่ ใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ เช่น คำบอกเล่า  

ฯลฯ 

๒. นำเสนอข้อมูลจากหลักฐาน
ท่ีหลากหลายในการทำความ
เข้าใจเรื่องราวสำคัญในอดีต 

 ตัวอย่างหลักฐานท่ีเหมาะสมกับ
นักเรียนท่ีนำมาใช้ในการศึกษา
เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทย 
สมัยรัตนโกสินทร์ เช่น พระ
ราชหัตถเลขาของรัชกาลท่ี ๔ หรือ 
รัชกาลท่ี ๕ กฎหมายสำคัญ ฯลฯ  
(เช่ือมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓) 

 สรุปข้อมูลท่ีได้จากหลักฐานท้ังความ
จริงและข้อเท็จจริง 

 การนำเสนอข้อมูลท่ีได้จากหลักฐาน      
ทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการต่าง ๆ  
เช่น การเล่าเรื่อง การจัดนิทรรศการ  
การเขียนรายงาน   

- 

ม.๑ ๑. วิเคราะห์ความสำคัญของ
เวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ 

  ตัวอย่างการใช้เวลา ช่วงเวลา และ 
     ยุคสมัย ท่ีปรากฏในเอกสาร

ประวัติศาสตร์ไทย 
  ความสำคัญของเวลา และช่วงเวลา

สำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ 
  ความสัมพันธ์และความสำคัญ 
     ของอดตีท่ีมีต่อปัจจุบันและอนาคต 

- 

๒. เทียบศักราชตามระบบ 
ต่าง ๆ ท่ีใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ 

  ท่ีมาของศักราชท่ีปรากฏในเอกสาร 
     ประวัติศาสตร์ไทย ได้แก่จ.ศ. /ม.ศ. / 
      ร.ศ./ พ.ศ. / ค.ศ. และ ฮ.ศ. 

- 



๑๕ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
  วิธีการเทียบศักราชต่าง ๆ และ

ตัวอย่าง การเทียบ 
  ตัวอย่างการใช้ศักราชต่าง ๆ ท่ีปรากฏ 
     ในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย 

๓. นำวิธีการทางประวัติศาสตร์
มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ 

  ความหมายและความสำคัญของ 
      ประวัติศาสตร์ และวิธีการทาง

ประวัติศาสตร์ท่ีมีความ สัมพันธ์
เช่ือมโยงกัน 

  ตัวอย่างหลักฐานในการศึกษา 
     ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย  
    ท้ังหลักฐานช้ันต้น และหลักฐาน 
    ช้ันรอง  (เช่ือมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓) 
     เช่น ข้อความ  ในศิลาจารึก         
     สมัยสุโขทัย เป็นต้น 
  นำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้

ศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทย
ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นตนเองในสมัยใดก็ได้  
(สมัยก่อนประวัติศาสตร์   สมัยก่อน
สุโขทัย  สมัยสุโขทัย  สมัยอยุธยา 
สมัยธนบุรี  สมัยรัตนโกสินทร์ ) และ
เหตุการณ์สำคัญในสมัยสุโขทัย 

• นำวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
ใช้ศึกษาเรื่องราวของจังหวัดชลบุรี 
และเหตุการณ์สำคัญ  

ม.๒ ๑. ประเมินความน่าเช่ือถือของ
หลักฐาน  ทางประวัติศาสตร์ใน
ลักษณะต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   วิธีการประเมินความน่าเช่ือถือของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ใน
ลักษณะต่าง ๆ อย่างง่าย ๆ เช่น 
การศึกษาภูมิหลังของผู้ทำ หรือ
ผู้เกี่ยวข้อง  สาเหตุ ช่วงระยะเวลา 
รูปลักษณ์ของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ เป็นต้น 

   ตัวอย่างการประเมินความน่าเช่ือถือ
ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยท่ี
อยู่ ในท้องถิ่นของตนเองหรือ
หลักฐานสมัยอยุธยา 

• ประเมินความน่าเช่ือถือของ 
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย 
ท่ีอยู่ ในท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี 

      (เช่ือมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓ )  



๑๖ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
 ๒. วิเคราะห์ความแตกต่าง

ระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริง
ของเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ 

   ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
เอกสาร  ต่าง ๆ ในสมัยอยุธยา และ
ธนบุรี ( เช่ือมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓ ) 
เช่น ข้อความบางตอน ในพระราช
พงศาวดารอยุธยา / จดหมายเหตุ
ชาวต่างชาติ  

   ตัวอย่างการตีความข้อมูลจาก
หลักฐานท่ีแสดงเหตุการณ์สำคัญใน
สมัยอยุธยาและธนบุรี 

   การแยกแยะระหว่างข้อมูลกับความ
คิดเห็น รวมทั้งความจริงกับ
ข้อเท็จจริงจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ 

- 

 ๓. เห็นความสำคัญของการ
ตีความหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีน่าเช่ือถือ 

  ความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล 
     และการตีความทางประวัติศาสตร์ 

- 

ม.๓ ๑. วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์
สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้
อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 

    ขั้นตอนของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์สำหรับการศึกษา
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท่ีเกิดขึ้น
ในท้องถิ่นตนเอง 

   วิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญในสมัย
รัตนโกสินทร์ โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 

•  ศึกษาเหตุการณ์สำคัญของ 
การตั้ง จังหวัดชลบุรี 
     - การตั้งถิ่นฐาน  
     - การเมืองการปกครอง  ฯลฯ 

 ๒. ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
ในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ท่ี
ตนสนใจ 

   นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ใน
การศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเอง ครอบครัว และท้องถิ่นของตน 

• พัฒนาการทาง ประวัติศาสตร์  
  ของ จังหวัดชลบุรี  
- จังหวัดชลบุรีสมัย ประชาธิปไตย 
  ถึงปัจจุบัน 

 
 
 
 
 



๑๗ 
 
มาตรฐาน ส ๔.๒   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ                        
การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ี
เกิดขึ้น 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
ป.๑ ๑. บอกความเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดล้อม ส่ิงของเครื่องใช้ 
หรือการดำเนินชีวิตของตนเอง
กับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า  ตายาย 

  ความเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดล้อม ส่ิงของ เครื่องใช้ 
หรือการดำเนินชีวิตของอดีตกับ
ปัจจุบันท่ีเป็นรูปธรรมและใกล้ตัว
เด็ก เช่น การใช้ควาย ไถนา รถไถนา  
เตารีด   ถนน เกวียน - รถอีแต๋น 

  สาเหตุและผลของการเปล่ียนแปลง
ของส่ิงต่าง ๆ ตามกาลเวลา  

•  ความเปล่ียนแปลงของ 
สภาพแวดล้อม ส่ิงของ เครื่องใช้  
ในท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี 

๒. บอกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน
อดีต ท่ีมีผลกระทบต่อตนเองใน
ปัจจุบัน 

  เหตุการณ์สำคัญท่ีเกิดขึ้นใน
ครอบครัว  เช่น การย้ายบ้าน  การ
หย่าร้าง การสูญเสียบุคคลใน
ครอบครัว   

- 

ป.๒ ๑. สืบค้นถึงการเปล่ียนแปลง                
ในวิถีชีวิตประจำวันของคนใน
ชุมชน ของตนจากอดีตถึง
ปัจจุบัน 
 
 

  วิธีการสืบค้นข้อมูลอย่างง่าย ๆ เช่น           
การสอบถามพ่อแม่ ผู้รู้   

  วิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่น   
     การประกอบอาชีพ การแต่งกาย   

การส่ือสาร ประเพณีในชุมชนจาก
อดีต ถึงปัจจุบัน  

  สาเหตุของการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน 

•  วิถีชีวิตของคนในจังหวัดชลบุรี
เช่น การประกอบอาชีพ การ
เดินทาง การส่ือสาร การดำรงชีวิต 
เป็นต้น 

๒. อธิบายผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลง ท่ีมีต่อวิถีชีวิตของ
คนในชุมชน 

  การเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตของคน
ในชุมชนทางด้านต่าง ๆ  

  ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีมี
ต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

•  การรับเอาวัฒนธรรม ต่างชาติท่ี
มีผลต่อการ เปล่ียนแปลงวิถีชีวิต
ของคนในจังหวัดชลบุรี และ  
ในท้องถิ่นที่โรงเรียนต้ังอยู ่

ป.๓ ๑. ระบุปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ต้ังถิ่นฐานและพัฒนาการของ
ชุมชน 

  ปัจจัยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนซึ่ง
ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางภูมิศาสตร์และ
ปัจจัยทางสังคม เช่น ความเจริญทาง
เทคโนโลยีการคมนาคม ความ
ปลอดภัย  

 

•  ปัจจัยการต้ังถิ่นฐานของ 
ชุมชน ในจังหวัดชลบุรีมาจาก
หลายปัจจัย ได้แก่  
     - ปัจจัยด้านความสะดวก 
สบายในการคมนาคม  



๑๘ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
    ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของ 

     ชุมชน  ท้ังปัจจัยทางภูมิศาสตร์ และ 
     ปัจจัยทางสังคม 

    - ปัจจัยด้านความ ปลอดภัย  
เช่น มีไฟฟ้า ส่องสว่าง กล้อง 
วงจรปิด เป็นต้น  
    - ปัจจัยด้านความเจริญทาง 
เทคโนโลยี เช่น ห้องสมุด 
อิเล็คทรอนิกส์ เครือข่ายการ 
เรียนรู้ทาง คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

๒. สรุปลักษณะท่ีสำคัญขอ
ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรมของชุมชน 

  ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วัฒนธรรมชุมชนของตนท่ีเกิดจาก
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทาง
สังคม 

 

- 

๓. เปรียบเทียบความเหมือน
และความต่างทางวัฒนธรรม
ของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่น ๆ 

  ขนบธรรมเนียมประเพณี และ 
    วัฒนธรรมของชุมชนอื่น ๆ ท่ีมีความ 
    เหมือนและความต่างกับชุมชนของ 
    ตนเอง 
 

- 

ป. ๔ ๑. อธิบายการตั้งหลักแหล่งและ
พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และยุค
ประวัติศาสตร์โดยสังเขป 

  พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์
ในดินแดนไทย  โดยสังเขป 

  หลักฐานการตั้งหลักแหล่งของมนุษย์ 
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย
โดยสังเขป 

 

- 

๒.  ยกตัวอย่างหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีพบในท้องถิ่นที่
แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติ   

  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีพบใน
ท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของ
มนุษยชาติในดินแดนไทยโดยสังเขป 

• หลักฐานทาง ประวัติศาสตร์ท่ี
ค้นพบใน จังหวัดชลบุรี เช่น  
   - วัดสำคัญ ๆ 
   - พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นต้น 
 

ป.๕ ๑. อธิบายอิทธิพลของอารย
ธรรมอินเดียและจีนท่ีมีต่อไทย 
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
โดยสังเขป 

  การเข้ามาของอารยธรรมอินเดียและ
จีนในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป 

  อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและ
จีน ท่ีมีต่อไทย และคนในภูมิภาค 

 
 

- 



๑๙ 
 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
      เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ศาสนา

และความเช่ือ ภาษา  การแต่งกาย 
อาหาร 

 

 ๒. อภิปรายอิทธิพลของ
วัฒนธรรมต่างชาติท่ีมีต่อ
สังคมไทยปัจจุบันโดยสังเขป 

  การเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติใน
สังคมไทย เช่น อาหาร ภาษา การ
แต่งกาย ดนตรี โดยระบุลักษณะ  
สาเหตุและผลโดยสังเขป 

  อิทธิพลท่ีหลากหลายในกระแสของ
วัฒนธรรมต่างชาติต่อสังคมไทยใน
ปัจจุบัน 

•  วัฒนธรรมท้องถิน่ ในจังหวัด 
ชลบุรี 

ป.๖ ๑. อธิบายสภาพสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองของ
ประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน 

  ใช้แผนท่ีแสดงท่ีต้ังและอาณาเขต
ของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

  สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
ของประเทศเพื่อนบ้านของไทย
โดยสังเขป 

  ตัวอย่างความเหมือนและ ความต่าง
ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 
เช่น ภาษา ศาสนา การปกครอง 

•   สภาพสังคม เศรษฐกิจและ 
การเมือง ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี 

๒. บอกความสัมพันธ์ของกลุ่ม
อาเซียนโดยสังเขป 

  ความเป็นมาของกลุ่มอาเซียน
โดยสังเขป 

  สมาชิกของอาเซียนในปัจจุบัน 
  ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนทาง

เศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน
โดยสังเขป   

- 

ม.๑ ๑. อธิบายพัฒนาการทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองของ
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

  ท่ีต้ังและสภาพทางภูมิศาสตร์ของ
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้   ท่ีมีผลต่อ
พัฒนาการทางด้านต่าง ๆ 

  พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของประเทศต่าง ๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

•  สภาพทางภูมิศาสตร์ของจังหวัด
ชลบุรี 

•  พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ 
ของจังหวัดชลบุรี 



๒๐ 
 

 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
 ๒. ระบุความสำคัญของแหล่ง

อารยธรรมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

  ท่ีต้ังและความสำคัญของแหล่งอารย
ธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เช่นแหล่งมรดกโลกใน
ประเทศต่าง ๆของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

  อิทธิพลของอารยธรรมโบราณใน
ดินแดนไทยท่ีมีต่อพัฒนาการของ
สังคมไทยในปัจจุบัน 

•  ท่ีต้ังและความสำคัญของแหล่ง 
อารยธรรม จังหวัดชลบุรี 

ม.๒ ๑. อธิบายพัฒนาการทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองของ
ภูมิภาคเอเชีย 

  ท่ีต้ังและสภาพทางภูมิศาสตร์ของ
ภูมิภาคต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย (ยกเว้น
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ท่ีมีผลต่อ
พัฒนาการโดยสังเขป  

  พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ 
     การเมืองของภูมิภาคเอเชีย  
     (ยกเว้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) 

•  ท่ีต้ังและสภาพทางภูมิศาสตร์ 
ของภูมิภาคต่าง ๆ ของจังหวัด 
ชลบุรี 
•  พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ 
ของจังหวัดชลบุรี 

๒. ระบุความสำคัญของแหล่ง
อารยธรรมโบราณในภูมิภาค
เอเชีย 

  ท่ีต้ังและความสำคัญของแหล่งอารย
ธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย เช่น 
แหล่งมรดกโลกในประเทศต่าง ๆ ใน
ภูมิภาคเอเชีย 

  อิทธิพลของอารยธรรมโบราณท่ีมีต่อ 
     ภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน 

•  ท่ีต้ังและความสำคัญของแหล่ง 
อารยธรรมโบราณ 

ม.๓ ๑. อธิบายพัฒนาการทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองของ
ภูมิภาคต่าง ๆ ในโลกโดยสังเขป 

  ท่ีต้ังและสภาพทางภูมิศาสตร์ของ
ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก (ยกเว้น
เอเชีย) ท่ีมีผลต่อพัฒนาการ
โดยสังเขป 

 

•  ท่ีต้ังและสภาพทางภูมิศาสตร์ 
ของภูมิภาคต่าง ๆ ของจังหวัด 
ชลบุรี ท่ีมีผลต่อพัฒนาการ 
 



๒๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
 ๒. วิเคราะห์ผลของการ

เปล่ียนแปลงท่ีนำไปสู่ความ
ร่วมมือ และความขัดแย้ง  ใน
คริสต์ศตวรรษท่ี ๒๐ ตลอดจน
ความพยายามในการขจัด
ปัญหาความขัดแย้ง 
 

  พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก   
(ยกเว้นเอเชีย)โดยสังเขป 

  อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกท่ีมี
ผลต่อพัฒนาการและการ
เปล่ียนแปลงของสังคมโลก 

  ความร่วมมือและความขัดแย้งใน
คริสต์ศตวรรษท่ี ๒๐ เช่น 
สงครามโลกครั้งท่ี ๑  ครั้งท่ี ๒  
สงครามเย็น  องค์การความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

 

•  พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ 
ของจังหวัดชลบุรี 
•   อิทธิพลของอารยธรรม 
ตะวันตกท่ีมีผลต่อพัฒนาการและ 
การเปล่ียนแปลงของจังหวัดชลบุรี 
 



๒๒ 
 
มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจและ

ธำรงความเป็นไทย 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
ป.๑ ๑. อธิบายความหมายและ

ความสำคัญของสัญลักษณ์
สำคัญของชาติไทย และปฏิบัติ
ตนได้ถูกต้อง 

  ความหมายและความสำคัญของ
สัญลักษณ์ทีสำคัญของชาติไทย ได้แก่  
ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ (ธง
ชาติ  เพลงชาติ  พระพุทธรูป  พระ
บรมฉายาลักษณ์) 

  การเคารพธงชาติ การร้องเพลงชาติ 
และเพลงสรรเสริญพระบารมีเคารพ 
ศาสนวัตถุ  ศาสนสถาน 

  เอกลักษณ์อื่น ๆ เช่น แผนท่ีประเทศ
ไทยประเพณีไทย อาหารไทย (อาหาร
ไทย ท่ีต่างชาติยกย่อง เช่น ต้มยำกุ้ง 
ผัดไทย) ท่ีมีความภาคภูมิใจ และมี
ส่วนร่วมที่จะอนุรักษ์ไว ้

•  ส่ิงท่ีเป็นความภาคภูมิใจ ใน
จังหวัดชลบุรี และ ในท้องถิ่น
โรงเรียน ต้ังอยู่ เช่น  
     - โบราณสถาน  
     - โบราณวัตถุ  
     - ภาษาถิ่น  
     - ประเพณีและวัฒนธรรม 
•  คุณค่าและประโยชน์ ของส่ิง
ต่าง ๆ ท่ีเป็น ความภาคภูมิใจใน 
จังหวัดชลบุรี และในท้องถิ่นที่
โรงเรียนต้ังอยู ่

๒. บอกสถานท่ีสำคัญซึ่งเป็น
แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน 

  ตัวอย่างของแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน 
ท่ีใกล้ตัวนักเรียน เช่น วัด ตลาด 
พิพิธภัณฑ์ มัสยิด โบสถ์คริสต์  
โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  

  คุณค่าและความสำคัญของแหล่ง
วัฒนธรรมในชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น 
เป็นแหล่งท่องเท่ียว  เป็นแหล่งเรียนรู้  

๓. ระบุส่ิงท่ีตนรัก และ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น 

  ตัวอย่างส่ิงท่ีเป็นความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น เช่น ส่ิงของ สถานท่ี ภาษา
ถิ่น ประเพณี และวัฒนธรรม ฯลฯ ท่ี
เป็นส่ิงท่ีใกล้ตัวนักเรียน และเป็น
รูปธรรมชัดเจน 

  คุณค่าและประโยชน์ของส่ิงต่าง  ๆ
เหล่านั้น 

•  ส่ิงท่ีเป็นความภาคภูมิใจ ใน
จังหวัดชลบุรี และ ในท้องถิ่น
โรงเรียน ต้ังอยู่ เช่น  

- โบราณสถาน  
- โบราณวัตถุ  
- ภาษาถิ่น  

       - ประเพณีและวัฒนธรรม 
•  คุณค่าและประโยชน์ ของส่ิง 
ต่าง ๆ ท่ีเป็น ความภาคภูมิใจใน 
จังหวัดชลบุรี และในท้องถิ่นที่
โรงเรียนต้ังอยู ่

ป.๒ ๑. ระบุบุคคลท่ีทำประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่นหรือประเทศชาติ 
 

   บุคคลในท้องถิ่นที่ทำคุณประโยชน์ต่อ
การสร้างสรรค์วัฒนธรรม และความ

•   ตัวอย่างบุคคล ผลงานใน 
ท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี ท่ีทำ 
คุณประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ 



๒๓ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
มั่นคงของท้องถิ่น และประเทศชาติ 
ในอดีตท่ีควรนำเป็นแบบอย่าง 

   ผลงานของบุคคลในท้องถิ่นที่น่า
ภาคภูมิใจ 

วัฒนธรรม และความมั่นคงของ 
ท้องถิ่น 

๒. ยกตัวอย่างวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาไทยท่ี
ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว ้
 
 

   ตัวอย่างของวัฒนธรรมประเพณีไทย 
เช่น การทำความเคารพ อาหารไทย 
ภาษาไทย ประเพณีสงกรานต์ ฯลฯ 

   คุณค่าของวัฒนธรรม และประเพณี
ไทย ท่ีมีต่อสังคมไทย 

   ภูมิปัญญาของคนไทยในท้องถิ่นของ
นักเรียน 

•    ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย  
ของชุมชนหรือในท้องถิ่นที่
โรงเรียนต้ังอยู ่

ป.๓ ๑. ระบุพระนามและพระราช
กรณียกิจโดยสังเขปของ
พระมหากษัตริย์ไทยท่ีเป็นผู้
สถาปนาอาณาจักรไทย 
 

   พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ 
โดยสังเขปของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์  
สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ (พระเจ้าอู่
ทอง) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช ผู้สถาปนา
อาณาจักรไทย สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี 
และรัตนโกสินทร์ตามลำดับ 

   อาณาจักรไทยอื่น ๆท่ีผนวกรวมเข้า
เป็นส่วนหนึ่งของชาติไทยเช่น ล้านนา
นครศรีธรรมราช   

- 

 ๒. อธิบายพระราชประวัติและ
พระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย์ ในรัชกาล
ปัจจุบัน โดยสังเขป 

  พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิ
พลอดุลยเดช และสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถโดยสังเขป 

 
 

- 

๓. เล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษ
ไทยท่ีมีส่วนปกป้องประเทศชาติ 

   วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยท่ีมีส่วน
ปกป้องประเทศชาติ เช่น ท้าวเทพ
สตรี ท้าวศรีสุนทร ชาวบ้านบางระจัน 
พระยาพิชัยดาบหัก สมเด็จพระ

• วีรกรรมของสมเด็จพระเจ้า 
ตากสินมหาราช ท่ีมีต่อจังหวัด 
ชลบุรี 



๒๔ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
นเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ้าตาก
สินมหาราช 

ป.๔ ๑.  อธิบายพัฒนาการของ
อาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขป 

   การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
โดยสังเขป 

   พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย
ทางด้านการเมืองการปกครอง และ
เศรษฐกิจโดยสังเขป 

- 

 ๒. บอกประวัติและผลงานของ
บุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย 

   ประวัติ และผลงานของบุคคลสำคัญ       
สมัยสุโขทัย เช่น พ่อขุนศรีอินทรา-
ทิตย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

     พระมหาธรรมราชาท่ี ๑  (พระยาลิ
ไทยโดยสังเขป)   

- 

๓. อธิบายภูมิปัญญาไทยท่ี
สำคัญ สมัยสุโขทัยท่ีน่า
ภาคภูมิใจ และควรค่าแก่การ
อนุรักษ ์

  ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย เช่น
ภาษาไทย ศิลปกรรมสุโขทัยท่ีได้รับ
การยกย่องเป็นมรดกโลก เครื่องสังคม
โลก  

  คุณค่าของภูมิปัญญาไทยท่ีสืบต่อถึง
ปัจจุบันทีน่าภาคภูมิใจและควรค่า  

      แก่การอนุรักษ์ 

•   ภูมิปัญญาไทย ของจังหวัด 
ชลบุรี 
•   คุณค่าของภูมิปัญญาไทย  
ท่ีควรค่า แก่การอนุรักษ์ ของ 
จังหวัดชลบุรี 

ป.๕ ๑. อธิบายพัฒนาการของ
อาณาจักรอยุธยาและธนบุรี
โดยสังเขป 

   การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 
โดยสังเขป 

 

- 

 ๒. อธิบายปัจจัยท่ีส่งเสริมความ
เจริญ รุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและ
การปกครอง  ของอาณาจักร
อยุธยา 

   ปัจจัยท่ีส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง
ทางเศรษฐกิจ และการปกครองของ
อาณาจักรอยุธยา 

 

- 

 ๓. บอกประวัติและผลงานของ
บุคคลสำคัญสมัยอยุธยาและ
ธนบุรีท่ีน่าภาคภูมิใจ 

   พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาการ
ด้านการเมือง การปกครอง และ
เศรษฐกิจ โดยสังเขป 

 

 ๔. อธิบายภูมิปัญญาไทยท่ี
สำคัญ  สมัยอยุธยาและธนบุรีท่ี
น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การ
อนุรักษ์ไว ้

   ผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา 
เช่น สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ สมเด็จ 
พระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช  ชาวบ้านบางระจัน เป็นต้น 

   ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาโดยสังเขป  
เช่น ศิลปกรรม การค้า วรรณกรรม  

•   ภูมิปัญญาไทย เช่น 
ศิลปกรรม การค้า วรรณกรรม 
ของจังหวัดชลบุรี 
 



๒๕ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
   การกอบกู้เอกราชและการสถาปนา

อาณาจักรธนบุรีโดยสังเขป  
   พระราชประวัติ และผลงานของ 

พระเจ้าตากสินมหาราชโดยสังเขป  
   ภูมิปัญญาไทยสมัยธนบุรีโดยสังเขป 

เช่น ศิลปกรรม การค้า วรรณกรรม 
ป.๖ ๑. อธิบายพัฒนาการของไทย

สมัยรัตนโกสินทร์ โดยสังเขป 
   การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์

โดยสังเขป 

- 

๒. อธิบายปัจจัยท่ีส่งเสริมความ
เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและ
การปกครองของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์   

   ปัจจัยท่ีส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง
ทางเศรษฐกิจและการปกครองของ
ไทย ในสมัยรัตนโกสินทร์ 

 

- 

๓. ยกตัวอย่างผลงานของบุคคล
สำคัญด้านต่าง ๆ  
สมัยรัตนโกสินทร์ 
 

   พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
โดยสังเขป ตามช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น   
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สมัยปฏิรูป
ประเทศ และสมัยประชาธิปไตย 

   ผลงานของบุคคลสำคัญทางด้าน 
      ต่าง ๆ ในสมัยรัตนโกสินทร์ เช่น 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช สมเด็จพระบวรราชเจ้า
มหาสุรสิงหนาท พระบาทสมเด็จ          
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯลฯ 

- 

 ๔. อธิบายภูมิปัญญาไทยท่ี
สำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ท่ีน่า
ภาคภูมิใจ และควรค่าแก่การ
อนุรักษ์ไว ้

  ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์  เช่น  
ศิลปกรรม  วรรณกรรม 

•  ภูมิปัญญาไทย ศิลปกรรม 
วรรณกรรม ของจังหวัดชลบุรี 
ท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้  

ม.๑ ๑. อธิบายเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัย
ในดินแดนไทยโดยสังเขป 

   สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดน
ไทย โดยสังเขป 

   รัฐโบราณในดินแดนไทย เช่น ศรีวิชัย
ตามพรลิงค์ ทวารวดี เป็นต้น 

•  ความเป็นมาประวัติศาสตร์ 
จังหวัดชลบุรี เช่น การปกครอง  
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมไทย 
ประเพณีท่ีสำคัญ ภูมิปัญญาไทย  ๒. วิเคราะห์พัฒนาการของ

อาณาจักรสุโขทัยในด้านต่าง ๆ 



๒๖ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
๓. วิเคราะห์อิทธิพลของ
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
สมัยสุโขทัยและสังคมไทยใน
ปัจจุบัน 

  รัฐไทย ในดินแดนไทย  เช่น ล้านนา
นครศรีธรรมราช สุพรรณภูมิ เป็นต้น 

   การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย และ  
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง (ปัจจัยภายในและ 
ปัจจัยภายนอก ) 

   พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ใน
ด้านการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ 
สังคม และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

   วัฒนธรรมสมัยสุโขทัย เช่น ภาษาไทย 
วรรณกรรม ประเพณีสำคัญ 
ศิลปกรรมไทย 

   ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย เช่น 
 การชลประทาน เครื่องสังคมโลก  

   ความเส่ือมของอาณาจักรสุโขทัย   
ม.๒ ๑. วิเคราะห์พัฒนาการของ

อาณาจักรอยุธยา และธนบุรีใน
ด้านต่าง ๆ 

   การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 
   ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรือง

ของอาณาจักรอยุธยา 
   พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาใน

ด้านการเมืองการปกครอง สังคม  

•  พัฒนาการของจังหวัดชลบุรี 
•  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความ 
เจริญรุ่งเรืองของจังหวัดชลบุรี 
 ๒. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ความมั่นคงความเจริญรุ่งเรือง
ของอาณาจักรอยุธยา 

 ๓. ระบุภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและ 
ธนบุรี และอิทธิพลของภูมิ
ปัญญาดังกล่าว   ต่อการพัฒนา
ชาติไทยในยุคต่อมา 
 

      เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

   การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี ๑  
      และการกู้เอกราช 
   ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย

อยุธยา เช่น การควบคุมกำลังคน 
และศิลปวัฒนธรรม 

   การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี ๒ การกู้
เอกราช และการสถาปนาอาณาจักร
ธนบุร ี

   ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย
ธนบุรี 

   วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย ผลงาน  
      ของบุคคลสำคัญของไทยและ  
      ต่างชาติ ท่ีมีส่วนสร้างสรรค์ชาติไทย  

 



๒๗ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
ม.๓ ๑. วิเคราะห์พัฒนาการของไทย       

สมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่าง ๆ 
  การสถาปนากรุงเทพมหานครเป็น          

ราชธานีของไทย 
  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความมั่นคงและ 

ความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์ 

  บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยใน
ราชวงศ์จักรีในการสร้างสรรค์ความ
เจริญและความมั่นคงของชาติ 

  พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสิ
นทรทางด้านการเมือง การปกครอง 
สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศตามช่วงสมัยต่าง ๆ 

  เหตุการณ์สำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ท่ีมี 
ผลต่อการพัฒนาชาติไทย เช่น การทำ
สนธิสัญญาเบาว์ริงในสมัยรัชกาลท่ี ๔ 
การปฏิรูปในสมัยรัชกาลท่ี ๕ การเข้า
ร่วมสงครามโลกครั้งท่ี ๑ และ 

     ครั้งท่ี ๒  
   ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัย

รัตนโกสินทร์ 
   บทบาทของไทยต้ังแต่เปล่ียนแปลง    

การปกครองจนถึงปัจจุบันในสังคม
โลก 

• ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความมั่นคง 
และเจริญรุ่งเรืองของจังหวัด 
ชลบุรี 
 

๒. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความมั่นคงและความ
เจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์ 
๓.วิเคราะห์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ และอิทธิพลต่อ
การพัฒนาชาติไทย 
๔.วิเคราะห์บทบาทของไทยใน
สมัยประชาธิปไตย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๘ 
 

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 

 
 
 
 



๒๙ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     ภาษาไทย ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
     คณิตศาสตร์ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๖๐  (๔ นก.) ๑๖๐  (๔ นก.) ๑๖๐  (๔ นก.) 
     สังคมศึกษา ศาสนา 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.  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 
    ๕. คอมพิวเตอร์ ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๒๔๐ชม.(๖ นก.) ๒๔๐ ชม. (๖ นก.) ๒๔๐ ชม. (๖ นก.) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   ๑.  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
   ๒.  ลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
   ๓.  กิจกรรมชุมนุม ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
   ๔.  กิจกรรมเพื่อสังคม ฯ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง/ปี 
 

 

 

 

 



๓๐ 
 

โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ระดับประถมศึกษา 
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมพื้นฐาน 

  
ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายป ี
ช้ัน ป. ๑ ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
ช้ัน ป. ๒ ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒ ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
ช้ัน ป. ๓ ส ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
ช้ัน ป. ๔ ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
ช้ัน ป. ๕ ส ๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
ช้ัน ป. ๖ ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๖ ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์ 

 
 
 

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมพื้นฐาน   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายภาค 
ช้ัน ม.๑  ภาคเรียนท่ี ๑ ส ๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๐.๕ หน่วยกิต) 
ช้ัน ม.๑  ภาคเรียนท่ี ๒ ส ๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒ ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๐.๕ หน่วยกิต) 
ช้ัน ม.๒  ภาคเรียนท่ี ๑ ส ๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๐.๕ หน่วยกิต) 
ช้ัน ม.๒  ภาคเรียนท่ี ๒ ส ๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๔ ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๐.๕ หน่วยกิต) 
ช้ัน ม.๓  ภาคเรียนท่ี ๑ ส ๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๐.๕ หน่วยกิต) 
ช้ัน ม.๓  ภาคเรียนท่ี ๒ ส ๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๖ ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๐.๕ หน่วยกิต) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

ส่วนที่ ๓ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส ๑๑๑๐๒   ประวัติศาสตร์  ๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                          เวลา     ๔๐   ชั่วโมง 

ใช้ปฏิทินในการบอกวัน เดือน ปีและการนับช่วงเวลาตามปฏิทินท่ีใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งมีท้ังระบบ
สุริยคติและจันทรคติ การใช้ช่วงเวลาเพื่อใช้เล่าเหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น วันนี้ เดือนนี้ ตอนเช้า ตอนกลางวัน 
ตอนเย็น ตอนค่ำ และเรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น เช่น ตื่นนอน เข้านอน 
เรียนหนังสือ เล่นกีฬา รับประทานอาหาร โดยใช้ทักษะการสังเกต การบอกเล่า การเชื่อมโยง การตอบ
คำถาม เพื่อให้สามารถใช้เวลาตามปฏิทินแสดงเหตุการณ์ในปัจจุบัน และใช้คำแสดงช่วงเวลาเรียงลำดับ
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
 รู้วิธีสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวอย่างง่ายๆ โดยสอบถามผู้เกี่ยวข้องและ
บอกเรื่องราวที่สืบค้นได้ โดยใช้ทักษะการสอบถาม การรวบรวมข้อมูล การสรุปความ การเล่าเรื่อง เพื่อฝึก
ทักษะพื้นฐานของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นเรื่องราว จากแหล่งข้อมูล (เช่นบุคคล) และการ
บอกเล่าข้อเท็จจริงทีค้นพบได้อย่างน่าสนใจ 
 บอก อธิบายการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของเครื่องใช้หรือการดำเนินชีวิตของตนเอง
ในสมัยปัจจุบัน กับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ที่เป็นรูปธรรมและใกล้ตัวผู้เรียน เช่น เตารีด (การรีดผ้า
ด้วยเตาถ่านกับเตาไฟฟ้า) หม้อหุงข้าว (การหุงข้าวที่เช็ดน้ำด้วยฟืนหรือถ่านกับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า) เกวียน
กับรถยนต์ (การเดินทาง) ถนน บ้านเรือน การใช้ควายไถนากับรถไถนารวมทั้งเหตุการณ์สำคัญของ
ครอบครัวที่เกิดข้ึนในอดีตท่ีมีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน เช่น การย้ายบ้าน การย้ายโรงเรียน การเล่ือน
ชั้นเรียน การได้รับรางวัล การสูญเสียบุคคลสำคัญของครอบครัว โดยใช้ทักษะการสังเกต การใช้เหตุผล 
การเปรียบเทียบ การแยกแยะ การยกตัวอย่าง และการบอกเล่า เพื่อให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึ้นตามกาลเวลาและตระหนักในความสำคัญของอดีตท่ีมีต่อปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

บอก อธิบาย ความหมายและความสำคัญของสัญลักษณ์ของชาติไทย ได้แก่ ธงชาติ เพลงชาติ 
เพลงสรรเสริญพระบารมี ภาษาไทย อักษรไทย รวมทั้งเอกลักษณ์ไทยอื่น ๆ เช่น มารยาทไทย อาหารไทย 
การแต่งกายแบบไทย วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และการปฏิบัติตนได้ถูกต้องตาม
กาลเทศะ รู้จักสถานท่ีสำคัญซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน เช่น ศาสนสถาน ตลาด พิพิธภัณฑ์ ส่ิงท่ีเป็น
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นที่ใกล้ตัวผู้เรียนและเป็นรูปะธรรมชัดเจน เช่น ภาษาถิ่น สิ่งของที่เป็นภูมิปญัญา
ท้องถิ่น โดยใช้ทักษะอ่าน  การสังเกต การใช้เหตุผล การอธิบาย การปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เพื่อก่อให้เกิด
ความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ท้องถิ่น และประเทศชาติ ภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ตระหนักและเห็นคุณค่าท่ีจะธำรงรักษาและสืบทอดต่อไป ธงและสัญลักษณ์อาเซียน แสดง
ถึงมิตรภาพท้ัง ๑๐ ประเทศ และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 

อธิบาย บอก แนวทางเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น ในจังหวัดชลบุรี ที่ตนเองอาศัยอยู่ 
เช่น หมู่ท่ี  ตำบล อำเภอ  จังหวัด ความเป็นมาและเรื่องราวของท้องถิ่นที่อาศัยอยู่  ความเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดล้อม สิ่งของเครื่องใช้ในท้องถิ่น ความภาคภูมิใจในจังหวัดชลบุรี และในท้องถิ่นโรงเรียน ตั้งอยู่ 



๓๒ 
 
เช่น โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ภาษาถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรม  คุณค่าและประโยชน์ที่เป็นความ
ภาคภูมิใจในจังหวัดชลบุรี ได้ตามคำแนะนำ  

นักเรียนใช้สื่อ ICT ที่ทันสมัย เช่น บทเรียนออนไลน์  DLTV   ยูทูป  เฟสบุ๊ค  ไลน์ ตามความ
เหมาะสม และความสามารถของนักเรียน และหนังสือเรียน  บทความ ในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและ
สืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี  ๒๑ ตามศักยภาพของผู้เรียน 

 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส ๔.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓      
ส ๔.๒ ป.๑/๑ , ป.๑/๒     
ส ๔.๓ ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓     
  
รวมทั้งหมด  ๘  ตัวชี้วัด 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส ๑๒๑๐๒   ประวัติศาสตร์  ๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                          เวลา     ๔๐   ชั่วโมง 

 
บอกวันเวลาตามระบบสุริยุคติและจันทรคติท่ีปรากฏในปฏิทินท่ีแสดงเหตุการณ์สำคัญในอดีตและ

ปัจจุบัน รวมทั้ง การ ใช้คำที่แสดงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และ อนาคต เช่น วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุ่งนี้ เดือนนี้ 
เดือนก่อน เดือนหน้า ปีนี้ ปีก่อน ปีหน้า ในการอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตตนเอง    
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  โดยใช้ทักษะการอ่าน  การสังเกต การสอบถาม การเช่ือมโยง การเรียงลำดับ การเล่าเรื่อง 
การรวบรวมข้อมูล การอธิบาย เพื่อให้สามารถใช้วันเวลาเรียงลำดับเหตุการณ์สำคัญได้ถูกต้องว่าเหตุการณ์
ใดเกิดก่อน เหตุการณ์ใดเกิดหลัง ช่วงเวลาใดเกิดเหตุการณ์สำคัญใด 
      รู้วิธีสืบค้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวโดยใช้หลักฐานที่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ ภาพถ่าย สูติบัตร  
ทะเบียนบ้าน เครื ่องมือเครื่องใช้ มาอธิบายเรื ่องราวต่าง ๆ สามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นใน
ครอบครัวหรือชีวิตของตนเองโดยใช้เส้นเวลา (Timeline) โดยใช้ทักษะการสอบถาม การรวบรวมข้อมูล 
การสรุปความ การเล่าเรื่อง เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นเรื่องราวใน
ครอบครัวโยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องและบอกเล่าข้อเท็จจริงท่ีค้นพบได้อย่างน่าสนใจ 
      บอก อธิบาย และสืบค้นข้อมูลในชุมชนอย่างง่ายๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตของ
คนในชุมชนของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน ในด้านต่าง ๆ เช่น การประกอบอาชีพ การแต่งกาย การสื่อสาร 
ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน เข้าใจสาเหตุและผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน  ด้านการประกอบอาชีพ ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาหาร  เกษตร  เทคโนโลยีชีวภาพ   โดยใช้ทักษะอ่าน  
การเขียน  การสอบถาม การสังเกต การคิดวิเคราะห์ การอธิบายอย่างมีเหตุมีผล การสร้างผังความคิด การ
จัดนิทรรศการ เพื่อเข้าใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นตามกาลเวลาอย่างต่อเนื่องมีความเข้าใจชุมชนท่ีมีความ
แตกต่าง ความหลากหลาย และสามารถปรับตัวอยู่ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิถีชีวิตของ
อาเซียนใน ๑๐ ประเทศมีวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีแตกต่างกันไป ตามความเช่ือความศรัทธาของ
แต่ละประเทศ บุคคลสำคัญในอาเซียน เป็นการรวมกลุ่มกันของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี ๘  สิงหาคม  ๒๕๑๐  เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค 
      บอก อธิบาย สืบค้นประวัติและผลงานของบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ ใน
ด้านการสร้างสรรค์วัฒนธรรม / การสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงท่ีควรนำเป็นแบบอย่าง รวมทั้ง
วัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้เช่น การทำความเคารพ
แบบไทย ความกตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้มีพระคุณ  ภาษาไทย ประเพณีไทย ศิลปะไทย ดนตรีไทย โดยใช้ทักษะ
การสืบค้น การสังเกต การอ่าน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การใช้เหตุผล การอธิบาย และการ
นำเสนอ เพื่อให้เห็นคุณค่าและแบบอย่างการกระทำความดีของบรรพบุรุษที่ได้สร้างประโยชน์ให้ท้องถิ่น
และประเทศ เกิดความรัก และ ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และธำรง
ความเป็นไทย 

บอก อธิบาย แนวทางเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น ในจังหวัดชลบุรี ศึกษาเรื่องราวของ
ตนเอง  ครอบครัว  และบอกช่วงเวลาเหตุการณ์ในท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่   วิถีชีวิตของตนในจังหวัดชลบุรี 
การประกอบอาชีพ การเดินทาง การสื่อสาร การดำรงชีวิต  การรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติที่มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนในจังหวัดชลบุรี คุณค่าและประโยชน์ท่ีเป็นความภาคภูมิใจในจังหวัดชลบุรี ยก



๓๔ 
 
ย่องตัวอย่างบุคคล  ผลงานในท้องถิ่น ท่ีทำคุณประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรม และความมั่นคงของ
ท้องถิ่น  ได้ตามคำแนะนำ  

 นักเรียนใช้สื ่อ ICT ที่ทันสมัย เช่น บทเรียนออนไลน์  DLTV   ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์ ตามความ
เหมาะสม ความสามารถของนักเรียน  และหนังสือเรียน  บทความ ในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้น
ข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี  ๒๑ ตามศักยภาพของผู้เรียน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส ๔.๑  ป.๒/๑ , ป.๒/๒   
ส ๔.๒  ป.๒/๑ , ป.๒/๒ 
ส ๔.๓  ป.๒/๑ , ป.๒/๒       
          
รวมทั้งหมด  ๖  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ส ๑๓๑๐๒   ประวัติศาสตร์  ๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                          เวลา     ๔๐   ชั่วโมง 

บอก อธิบาย ความหมายและท่ีมาของศักราชท่ีปรากฎในปฏิทิน ได้แก่ พุทธศักราช คริสต์ศักราช 
(ถ้าเป็นชาวมุสลิม ให้ศึกษาฮิจเราะห์ศักราชด้วย) วิธีการเทียบคริสต์ศักราชกับพุทธศักราช และ ใช้ศักราช
ในการบันทึกเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว เช่น ปีเกิดของผู้เรียน เหตุการณ์สำคัญ
ของตนเอง และครอบครัว โดยใช้ทักษะการเปรียบเทียบ การคำนวณ การเชื่อมโยง การอธิบาย เพื่อให้มี
พื้นฐานในการศึกษาเอกสารที่แสดงเหตุการณ์ตามกาลเวลา สามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ได้ถูกต้อง ว่า
เหตุการณ์ใดเกิดก่อน เหตุการณ์ใดเกิดหลังอันเป็นทักษะที่จำเป็นในการศึกษาประวัติศาสตร์  รู้วิธีสืบค้น
เหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปภาพ แผนผัง 
โรงเรียน แผนที่ชุมชน ห้องสมุดโรงเรียน แหล่งโบราณคดี-ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น สามารถใช้เส้นเวลา 
(Timeline) แสดงลำดับเหตุการณ์สำคัญท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน โดยใช้ทักษะการสำรวจ การสังเกต 
การสอบถาม การอ่าน การฟัง การเล่าเรื ่อง การสรุปความ เพื ่อฝึกทักษะพื ้นฐานของวิถีการทาง
ประวัติศาสตร์ในการสืบค้นเรื่องราวรอบตัวอย่างง่ายๆ โดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง สามารถ
นำเสนอเรื่องราวที่ค้นพบได้ตามลำดับเวลา 
      อธิบาย  อภิปราย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน และถิ่นฐาน
บ้านเรือนในอาเซียน ก็มีรูปร่างลักษณะการสร้างท่ีแตกต่างกัน แล้วแต่ตามสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศนั้น 
ๆ  รวมทั้งปัจจัยที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมและประเพณีในชุมชน ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ (ภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากร) และปัจจัยทางสังคม (ความเจริญทางเทคโนโลยี เช้ือชาติ ศาสนา ความเช่ือ 
การคมนาคม ความปลอดภัย) ศึกษาและเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง ของลักษณะท่ีสำคัญ
ของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง และชุมชนใกล้เคียงทั ้งด้านอาหาร  
การเกษตร  อุตสาหกรรม  แหล่งพลังงาน  เทคโนโลยี ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ 
โดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ ผู ้สถาปนาอาณาจักรไทย ประกอบด้วยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และ
รัตนโกสินทร์ ตามลำตับ ได้แก่ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี๑ (พระเจ้าอู่ทอง) สมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอกฟ้าจุฬาโลกมหาราช ศึกษาพระราชประวัติและพระ
ราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้ าสิร ิก ิ ต์ิ 
พระบรมราชินีนาถโดยสังเขปศึกษา และเล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติได้
อย่างน่าสนใจ เช่น สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรี
สุนทร ชาวบ้านบางระจัน พระยาพิชัยดาบหัก ท้าวสุรนารี โดยใช้ทักษะการอ่าน และสอบถาม การฟัง การ
สรุปความ การเขียน การเล่าเรื่อง  การคิดวิเคราะห์   เพื่อให้เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย เกิดความ
ภูมิใจและเห็นแบบอย่างการเสียสละเพื่อชาติ และธำรงความเป็นไทย 

อธิบาย  อภิปราย แนวทางเรียนรู้ประวัติความเป็นมา เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของ
โรงเรียน และชุมชนในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ ในจังหวัดชลบุรี สถานที่ตั้ง ความหมาย และความสำคัญของ 
อาคารเก่า ปัจจัยการตั้งถิ่นฐานของชุมชน มาจากหลายปัจจัย ปัจจัยความสะดวกสบายในการคมนาคม  



๓๖ 
 
ปัจจัยความปลอดภัย ปัจจัยด้านความเจริญทางเทคโนโลยี  และวีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ท่ีมีต่อจังหวัดชลบุรี ในการศึกษาและสืบค้นข้อมูล หรือถามผู้รู้ท่ีอยู่ในชุมชนใน 

นักเรียนใช้สื ่อ ICT ที่ทันสมัย เช่น บทเรียนออนไลน์  DLTV   ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์ ตามความ
เหมาะสม ความสามารถของนักเรียน  และหนังสือเรียน  บทความ ในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้น
ข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี  ๒๑ ตามศักยภาพของผู้เรียน 

 
 

รหัสตัวชี้วัด 
ส ๔.๑  ป.๓/๑ , ป.๓/๒                    
ส ๔.๒  ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓                  
ส ๔.๓  ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓                     

รวมทั้งหมด  ๘  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
  

ส ๑๔๑๐๒   ประวัติศาสตร์  ๔ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                          เวลา     ๔๐   ชั่วโมง 
 

บอก อธิบาย  ความหมาย วิธีการนับ และการใช้ช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ 
เกณฑ์การแบ่งยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติท่ีแบ่งเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัย
ประวัติศาสตร์ รวมทั้งช่วงสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย  สมัยก่อนสุโขทัย  สมัยสุโขทัย  สมัยอยุธยา 
สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์  ตัวอย่างการใช้ช่วงเวลาในเอกสารต่าง ๆ โดยใช้ทักษะการอ่าน การ
สำรวจ การวิเคราะห์ การคำนวณ เพื่อให้ใช้ช่วงเวลาในการบอกเล่าเรื่องราวที่มีความเปลี่ยนแปลงตาม
ช่วงเวลาและยุคสมัยได้ถูกต้อง และใจเหตุผลการณ์ที่เกิดขึ ้นตามช่วงเวลาที ่ปรากฏในเอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ 
          บอก อธิบาย ลักษณะสำคัญและเกณฑ์การจำแนกแยกแยะประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ี
ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นเป็นหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองอย่างง่ายๆ รวมทั้ง รู้จัก
ตัวอย่างของหลักฐานที่พบในท้องถิ่นที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นของตน  และหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ในอาเซียน มีทั้งหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร และหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร  
โดยใช้ทักษะการสำรวจ การวิเคราะห์ การตรวจสอบข้อมูล การจำแนก การตีความ เพื่อฝึกทักษะการ
สืบค้นข้อมูลด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์โดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง    ใช้หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ในการศึกษา การตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษยชาติในสมัยก่อนประวัติศาสตร์และ
สมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป รู้จักอาณาจักรโบราณในดินแดนไทย เช่น ทวาราวดี ศรีวิชัย 
ละโว้ ตามพรลิงค์ เป็นต้น ศึกษาตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที ่พบในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาของ
มนุษยชาติในดินแดนไทยโดยใช้ทักษะการสำรวจ การวิเคราะห์ การตีความ การสรุปความ เพื่อให้เข้าใจ
พัฒนาการของมนุษยชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยใช้หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น 
          อธิบาย  อภิปราย พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขป ในเรื ่องเกี ่ยวกับการสถาปนา
อาณาจักร พัฒนาการทางการเมืองการปกครองและ เศรษฐกิจ ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญสมัย
สุโขทัย เช่น พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหาธรรมราชาท่ี๑ (พระยาลิไทย) และ
ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัยท่ีน่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ซึ่งเป็นผลให้อุทยานประวัติศาสตร์ใน
สุโขทันและศรีสัชนาลัยได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก โดยใช้ทักษะการอ่าน   การคิดอย่างมีวิจารณญาณ   
การใฝ่หาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อม  การสำรวจ การสืบค้น การวิเคราะห์ การตีความ เพื่อเข้าใจความ
เป็นมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัย รวมทั้งวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทยและบุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัย เกิด
ความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของบรรพบุรุษไทยที่ได้
ปกป้อง และสร้างสรรค์ความเจริญให้บ้านเมือง ตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อถึงปัจจุบัน 
 

อธิบาย  อภิปราย แนวทางเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น ในจังหวัดชลบุรี หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีนำมาศึกษาความเป็นมาของโรงเรียน ความเป็นมาของจังหวัดชลบุรี และสถานท่ีสำคัญต่าง 
ๆ เช่น วัดที่สำคัญในจังหวัดชลบุรี  หอพระพุทธสิหิงค์ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ี



๓๘ 
 
ค้นพบในจังหวัดชลบุรี วัดสำคัญ ๆ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย คุณค่าของภูมิปัญญาไทยท่ีควรค่าแก่
การอนุรักษ์  ได้ตามคำแนะนำ  

นักเรียนใช้สื ่อ ICT ที่ทันสมัย เช่น บทเรียนออนไลน์  DLTV   ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์ ตามบริบท 
ความสามารถของนักเรียน  และหนังสือเรียน  บทความ ในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดย
ใช้ทักษะในศตวรรษท่ี  ๒๑ ตามศักยภาพของผู้เรียน 

 
 

 
รหัสตัวชี้วัด 
ส ๔.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓    
ส ๔.๒ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ 
ส ๔.๓ ป. ๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓  
   
รวมทั้งหมด  ๘  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 
ส ๑๕๑๐๒   ประวัติศาสตร์  ๕ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                          เวลา     ๔๐   ชั่วโมง 
 

บอก อธิบาย เล่าเรื่อง สอบถามคนในชุมชน ความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานท่ีหลากหลาย
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อตอบคำถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล อธิบายความแตกต่าง
ระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงเกี ่ยวกับเรื ่องราวในท้องถิ่น อธิบายความแตกต่างระหว่างความจร ิงกับ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่น อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติต่อสังคมไทยปัจจุบัน  และ
อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติในอาเซียน เกิดจากความเช่ือในการนับถือศาสนา การเมืองการปกครอง ภาษาและ
วรรณกรรม โดยสังเขปอธิบาย  พัฒนา การของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีโดยสังเขป  อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริม
ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของอาณาจักรอยุธยาบอกประวัติและผลงานของบุคคล
สำคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที ่น่าภาคภูมิใจ  อธิบายภูมิปัญญาไทยที่สำคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่า
ภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  การแก้แก้ปัญหาการเรียนรู้  การ
จัดการและการปฏิบัติ  การสืบค้น กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจ รักชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์  รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ และเห็นคุณค่ าของการนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 

อธิบาย  อภิปราย ตอบคำถาม แนวทางเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น การสืบค้นความ
เป็นมาของจังหวัดชลบุรี หลักฐานที่พบซึ่งนำมา ศึกษาความเป็นมาของจังหวัดชลบุรี เช่น โบราณสถาน  
โบราณวัตถุ ข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เรื่องราวในจดหมายเหตุ วัฒนธรรมท้องถิ่น  ศิลปกรรม  
การค้า  วรรณกรรมของจังหวัดชลบุรี ได้ตามคำแนะนำ  

นักเรียนใช้สื ่อ ICT ที่ทันสมัย เช่น บทเรียนออนไลน์  DLTV   ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์ ตามบริบท 
ความสามารถของนักเรียน และหนังสือเรียน  บทความ ในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดย
ใช้ทักษะในศตวรรษท่ี  ๒๑ ตามศักยภาพของผู้เรียน 
      
รหัสตัวชี้วัด 
 ส ๔.๑ ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ 
 ส ๔.๒ ป.๕/๑ , ป.๕/๒ 
 ส ๔.๓ ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔ 
 
 รวมทั้งหมด  ๙  ตัวชี้วัด   
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 
ส ๑๖๑๐๒   ประวัติศาสตร์  ๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                       เวลา     ๔๐   ชั่วโมง 

อธิบาย  บอก อภิปราย  ความหมาย และความสำคัญ วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆ และใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ หรือเหตุการณ์สำคัญตามลำดับขั้นตอน
อย่างเป็นระบบ ได้แก่ การตั้งประเด็นศึกษาเรื่องราวที่ตนสนใจ การสำรวจแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การ
รวบรวมข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลาย การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูล การตีความ การเรียบ
เรียงและนำเสนอความรู้ที ่ค้นพบได้อย่างน่าสนใจ นำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษาเรื่องราวใน
ท้องถิ่นเช่น ความเป็นมาของสถานที่ในท้องถิ่น เหตุการณ์สำคัญในท้องถิ่น ประวัติและผลงานสำคัญของ
บุคคลในท้องถิ่น โดยใช้ทักษะการสำรวจ การอ่าน การสอบถามคนในท้องถิ ่น  การบอกเล่า การ
เปรียบเทียบ การตีความ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การอธิบาย เพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์และสามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์สืบค้นเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ 
            บอก  อธิบาย  ตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที ่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการศึกษา
เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์  ศึกษาสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของ
ประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบันโดยสังเขป เช่ือมโยงและเปรียบเทียบกับประเทศไทย  และเพื่อนบ้านของเรา
ในกลุ่มอาเซียน ประกอบไปด้วย ๑๐ ประเทศ ร่วมเรียนรู้รักษาวัฒนธรรมไทยอันงดงาม และเข้าใจความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม   ศึกษาความเป็นมา สมาชิกของอาเซียน และความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนทาง
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ศึกษาพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนา
อาณาจักร ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง พัฒนาการทางด้านต่าง  ๆ 
โดยสังเขป ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญด้านต่าง ๆ ในสมัยรัตนโกสินทร์ เช่น พระบาทสมเด็จพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว และภูมิปัญญาไทยท่ีสำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ท่ีน่าภาคภูมิใจ และควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ โดยใช้
ทักษะการอ่าน การสืบค้นข้อมูล การเช่ือมโยง การวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในความเป็น
ชาติไทย ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของ บรรพบุรุษที่ได้ปกป้อง และสร้างสรรค์ความเจริญให้
บ้านเมืองตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อถึงปัจจุบัน  

อธิบาย  บอก อภิปรายแนวทางเรียนรู้ประวัติความเป็นมาเรื่องราวในท้องถิ่นท่ีโรงเรียนต้ังอยู่ โดย
การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เช่น คำบอกเล่า ความเป็นมาของภูมินามของสถานที่ในท้องถิ่น สภาพ
สังคม เศรษฐกิจและการเมือง ท้องถิ่น ศิลปกรรม  วรรณกรรมของจังหวัดชลบุรี ท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ ได้
ตามคำแนะนำ  

นักเรียนใช้สื ่อ ICT ที่ทันสมัย เช่น บทเรียนออนไลน์  DLTV   ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์ ตามบริบท 
ความสามารถของนักเรียน และหนังสือเรียน  บทความ ในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดย
ใช้ทักษะในศตวรรษท่ี  ๒๑ ตามศักยภาพของผู้เรียน 

 
 

 



๔๑ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส ๔.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ 
ส ๔.๒  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ 
ส ๔.๓  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔ 
 
รวมทั้งหมด  ๘  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๔๒ 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส ๒๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์  ๑      
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑     ภาคเรียนที่  ๑      เวลา  ๒๐  ชั่วโมง        จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

บอก  อธิบาย วิเคราะห์ ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์   ความสัมพันธ์และ
ความสำคัญของอดีตท่ีมีต่อปัจจุบันและอนาคต ท่ีมาและตัวอย่างการใช้ศักราชในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย 
วิธีการเทียบศักราชตามแบบต่าง ๆ  การนำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์
ไทยที่มีอยู่ในท้องถิ่นและเหตุการณ์สำคัญสมัยสุโขทัย ประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย
โดยสังเขป  รัฐโบราณและรัฐไทยในดินแดนไทย  โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี จัดการเรียนรู้ การคิด
วิเคราะห์  กระบวนการสืบค้นข้อมูลกระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณา
การ  กระบวนการแก้ปัญหา  และวิธีการทางประวัติศาสตร์  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจถึงความสำคัญ
ของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ 
อย่างเป็นระบบ  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย พัฒนาการด้านต่าง ๆ วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย   มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักชาติ ศาสน์  กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการ
ทำงาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ  

อธิบาย  อภิปราย  แนวทางเรียนรู้ประวัติความเป็นมาเรื ่องราวในท้องถิ ่นที่โรงเรียนตั ้งอยู่ 
ความสัมพันธ์ และความสำคัญ ของเวลาในท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี โดยการนำวิธีการทางประวัติศาสตร์ ไปใช้
ศึกษาเรื่องราวของจังหวัดชลบุรี  ความเป็นมาประวัติศาสตร์จังหวัดชลบุรี การปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม 
วัฒนธรรม ประเพณีท่ีสำคัญ  ภูมิปัญญาไทย ได้ตามคำแนะนำ  

นักเรียนใช้สื่อ ICT ที่ทันสมัย เช่น บทเรียนออนไลน์  DLTV   ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์ และหนังสือ
เรียน  บทความ ในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษที่  ๒๑ ตาม
ศักยภาพของผู้เรียน 

 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส ๔.๑ ม.๑/๑ , ม ๑/๒ , ม.๑/๓  
ส ๔.๓ ม.๑/๑  
 
รวมทั้งหมด  ๔   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ส ๒๑๑๐๔     ประวัติศาสตร์  ๒      
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ภาคเรียนที่  ๒   เวลา  ๒๐  ชั่วโมง  จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

บอก อธิบาย วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 
สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย  ความเสื ่อมของ
อาณาจักรสุโขทัย ท่ีต้ังและสภาพภูมิศาสตร์ท่ีมีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์  สังคม เศรษฐกิจ  และ
การเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ความร่วมมือผ่านการรวมกลุ่มเป็นอาเซียน
ที่ถือว่าเป็นพัฒนาการของภูมิภาค  ที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทยที่มีพัฒนาการของสังคมไทยสมัยปัจจุบันโดยใช้
กระบวนการกระบวนการเทคโนโลย ี  จ ัดการเร ียนร ู ้   การค ิดว ิ เคราะห์   กระบวนการส ืบค้น
ข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม  การทำโครงงานประวัติศาสตร์  กระบวนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ  กระบวนการแก้ปัญหา  และวิธีการทางประวัติศาสตร์  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจถึง
ความสำคัญของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์
ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย พัฒนาการด้านต่าง ๆ วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา
ไทย  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักชาติศาสน์  กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการ
ทำงาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ 

อธิบาย  อภิปราย  บอก  เล่าเรื ่อง แนวทางเรียนรู้ประวัติความเป็นมาเรื ่องราวในท้องถิ่นท่ี
โรงเรียนตั้งอยู่ ความสัมพันธ์ และความสำคัญ ของเวลาในท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี โดยการนำวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ ไปใช้บอก  อธิบาย  เรื่องราวของจังหวัดชลบุรี  ได้ตามคำแนะนำ บอกว ิธีแนวทาง
เรียนรู้ประวัติความเป็นมาเรื่องราวในท้องถิ่นท่ีโรงเรียนต้ังอยู่ ความสัมพันธ์ และความสำคัญ ของเวลาใน
ท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี  สภาพทางภูมิศาสตร์  พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ ที่ตั้งและความสำคัญของ
แหล่งอารยธรรม โดยการนำวิธีการทางประวัติศาสตร์ ไปใช้ศึกษาเรื่องราวของจังหวัดชลบุรี   

นักเรียนใช้สื่อ ICT ที่ทันสมัย เช่น บทเรียนออนไลน์  DLTV   ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์ และหนังสือ
เรียน  บทความ ในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษที่  ๒๑ ตาม
ศักยภาพของผู้เรียน 

 
รหัสตัวชี้วัด               
ส ๔.๒ ม.๑/๑ , ม.๑/๒ 
ส ๔.๓ ม.๑/๒ , ม.๑/๓      
 
รวมทั้งหมด  ๔  ตัวชี้วัด 

 
 

 
 



๔๔ 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ส ๒๒๑๐๒     ประวัติศาสตร์  ๓       
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่  ๑      เวลา  ๒๐  ชั่วโมง  จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

อธิบาย  บอก  อภิปราย  ความน่าเช่ือถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่าง ๆ ความ
แตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์  และการตีความหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ พัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคเอเชียและความสำคัญ
ของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย เห็นความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

ประเมินหลักฐานได้ อธิบายได้ วิเคราะห์และระบุหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ ทำให้เกิดการใฝ่
เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงานมีวินัยและรักความเป็นไทยโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด
วิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการกลุ่ม  และใช้กระบวนการ
เทคโนโลยี จัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสำคัญ มีความรัก ความภาคภูมิใจ และ
ธำรงความเป็นไทยรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 

อธิบาย  บอก  อภิปราย  แนวทางเรียนรู้ประวัติความเป็นมาและเรื่องราวประวัติศาสตร์จังหวัด
ชลบุรี ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยที่อยู่ในท้องถิ่น ที่ตั้งและสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ของแหล่งอารยธรรมโบราณ ของภูมิภาคต่าง ๆ พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ  

นักเรียนใช้สื่อ ICT ที่ทันสมัย เช่น บทเรียนออนไลน์  DLTV   ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์ และหนังสือ
เรียน  บทความ ในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษที่  ๒๑ ตาม
ศักยภาพของผู้เรียน 

 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส ๔.๑ ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓ 
ส ๔.๒ ม.๒/๑ , ม.๒/๒   
 
รวมทั้งหมด  ๕  ตัวชี้วัด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

 ส ๒๒๑๐๔     ประวัติศาสตร์ ๔      
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่  ๒   เวลา  ๒๐  ชั่วโมง  จำนวน  ๐.๕ หน่วยกิต  

อธิบาย อภิปราย  วิเคราะห์อภิปรายพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา  การสถาปนาอาณาจักร
อยุธยา ปัจจัยที่ ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา ด้านการเมืองการปกครอง สังคม 
เศรษฐกิจและ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี ๑ และการกู้เอกราช  ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรม ไทยสมัยอยุธยา  การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี ๒ การกู้เอกราช และการสถาปนาอาณาจักร
ธนบุรี ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทยสมัยธนบุรี  วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยผลงานของบุคคลสำคัญของ
ไทยท่ีมีส่วน สร้างสรรค์ชาติไทยโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ โดยใช้ กระบวนการเทคโนโลยี จัดการ
เรียนรู้ การคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการกลุ่ม  โครงงาน
ประวัติศาสตร์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  เห็นความสำคัญ มีความรัก ความภาคภูมิใจและธำรงความ
เป็นไทยรวมท้ังมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม สามารถดำเนิน ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย
และสังคมโลกอย่างสันติสุข 

อธิบาย อภิปราย  บอกแนวทางเรียนรู้ประวัติความเป็นมาและเรื่องราวประวัติศาสตร์จังหวัดชลบุรี 
ศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการของจังหวัดชลบุรี  ปัจจัยท่ีท่ีส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดชลบุรี พร้อม
ท้ังระบุภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ของจังหวัดชลบุรี  

นักเรียนใช้สื่อ ICT ที่ทันสมัย เช่น บทเรียนออนไลน์  DLTV   ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์ และหนังสือ
เรียน  บทความ ในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษที่  ๒๑ ตาม
ศักยภาพของผู้เรียน 

 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส ๔.๓ ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓  
 
รวมทั้งหมด  ๓  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส ๒๓๑๐๒    ประวัติศาสตร์ ๕      
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ภาคเรียนที่  ๑   เวลา  ๒๐  ชั่วโมง  จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
  

วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ และพัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
และอาเซียนได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร์ ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษา
เรื่องราวต่าง ๆ ท่ีตนสนใจ 
 อธิบาย  บอก พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ  ในโลกโดยสังเขป 
วิเคราะห์ผลของการเปล่ียนแปลงท่ีนำไปสู่ความร่วมมือ และความขัดแย้ง ในคริสต์ศตวรรษท่ี ๒๐ ตลอดจน
ความพยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้งโดยใช้ กระบวนการเทคโนโลยี จัดการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์  
กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการกลุ่ม  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  เห็น
ความสำคัญ มีความรัก ความภาคภูมิใจและธำรงความเป็นไทยรวมท้ังมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ี
เหมาะสม สามารถดำเนิน ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข เพื่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ ความสามารถในการส่ือสารและเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชวีิต
ประจำวัน โดยมีจิตสาธารณะและรักความเป็นไทย 

อธิบาย  อภิปราย  บอก บอกแนวทางเรียนรู้ประวัติความเป็นมาและเรื ่องราวประวัติศาสตร์
จังหวัดชลบุรี ศึกษาเหตุการณ์สำคัญของการต้ังจังหวัดชลบุรี การตั้งถิ่นฐาน และสภาพทางภูมิศาสตร์ ของ
ภูมิภาคต่าง ๆ ที่มีผลต่อพัฒนาการ  ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง   พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์  อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกที่มีผลต่อการพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของจังหวัด
ชลบุรี   

นักเรียนใช้สื่อ ICT ที่ทันสมัย เช่น บทเรียนออนไลน์  DLTV   ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์ และหนังสือ
เรียน  บทความ ในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษที่  ๒๑ ตาม
ศักยภาพของผู้เรียน 

 
 

รหัสตัวชี้วัด 
ส ๔.๑ ม.๓/๑ , ม.๓/๒  
ส ๔.๒ ม.๓/๑ , ม.๓/๒  
 
รวมทั้งหมด  ๔  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส ๒๓๑๐๔    ประวัติศาสตร์ ๖      
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ภาคเรียนที่  ๒    เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

บอก  อธิบาย  อภิปราย   วิเคราะห์บทบาทของไทย ในสังคมโลกตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจนถึงปัจจุบันรวมทั้งวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย และวิเคราะห์ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทยใน
สมัยรัตนโกสินทร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนา และสร้างสรรค์ชาติไทย พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ใน
ด้านต่าง ๆ  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ และอิทธิพล
ต่อการพัฒนาชาติไทย บทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย 
โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี จัดการเรียนรู้  รวบรวมข้อมูล  การสืบค้น  การเชื่อมโยง  การวิเคราะห์  
การสังเคราะห์การอธิบาย  การสรุปความ กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล ทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์ในการสื่อสาร  และรู้เท่าทันสื่อ เพื่อให้เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย  เกิดความรัก
และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย  ภูมิปัญญาไทย ตระหนักและเห็นความสำคัญในบรรพบุรุษไทยท่ีได้ป
ก้อง และสร้างสรรค์ความเจริญให้กับประเทศชาติจนถึงทุกวันนี้    

บอกแนวทางเรียนรู้ประวัติความเป็นมาและเรื ่องราวประวัติศาสตร์จังหวัดชลบุรี วิเคราะห์
พัฒนาการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเจริญมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดชลบุรี  ภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรม ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาจังหวัดชลบุรี  

นักเรียนใช้สื่อ ICT ท่ีทันสมัย เช่น บทเรียนออนไลน์  DLTV   ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์ และหนังสือ
เรียน  บทความ ในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษที่  ๒๑ ตาม
ศักยภาพของผู้เรียน 

 
 

 
รหัสตัวชี้วัด 
ส ๔.๓  ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓ , ม๓/๔  
 
รวมทั้งหมด  ๔  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

ส่วนที่ ๔ 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
 
ส ๑๑๑๐๒   ประวัติศาสตร์ ๑                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑             เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 
 

ลำดับที่      ชื่อหน่วยการเรียนรู้        มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
   เวลา    
(ชั่วโมง) 

  น้ำหนัก 
  คะแนน 

    ๑ สืบค้นตนเอง ส ๔.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓     ๑๕      ๒๐ 
    ๒ ชีวิตท่ีเปล่ียนแปลง ส ๔.๒ ป.๑/๑ , ป.๑/๒     ๑๐      ๒๐ 
    ๓ สัญลักษณ์ประจำชาติ 

สู่อาเซียน 
ส ๔.๓ ป.๑/๑ 

     ๕      ๑๐ 

    ๔ ภูมิใจในท้องถิ่น ส ๔.๓ ป.๑/๒ , ป.๑/๓     ๑๐       ๒๐ 
                                                                 รวมเวลาเรียน     ๔๐  
                                                                 คะแนนระหว่างเรียน      ๗๐ 
                                                                 คะแนนวัดผลปลายปี      ๓๐ 
                                                                 รวม     ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๙ 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส ๑๒๑๐๒   ประวัติศาสตร์ ๒                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒               เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 
 

ลำดับที่      ชื่อหน่วยการเรียนรู้        มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
   เวลา    
(ชั่วโมง) 

  น้ำหนัก 
  คะแนน 

    ๑ สืบค้นกาลเวลา ส ๔.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒  
ส ๔.๒ ป.๒/๑ 

    ๑๐      ๒๐ 

    ๒ วิถีชีวิตในชุมชนสู่อาเซียน ส ๔.๒ ป.๒/๒     ๑๐      ๒๐ 
    ๓ บุคคลสำคัญในอาเซียน ส ๔.๓ ป.๒/๑     ๑๐      ๑๕ 
    ๔ ภูมิใจไทย ส ๔.๓ ป.๒/๒     ๑๐       ๑๕ 
                                                                              รวมเวลาเรียน     ๔๐  

                                                              คะแนนระหว่างเรียน      ๗๐ 
                                                               คะแนนวัดผลปลายปี      ๓๐ 

                                            รวม     ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส ๑๓๑๐๒   ประวัติศาสตร์ ๓                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓               เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 
 

ลำดับที่      ชื่อหน่วยการเรียนรู้        มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เวลา   
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

    ๑ เทียบเวลาหาหลักฐาน ส ๔.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒    ๑๐   ๒๕ 
    ๒ ถิ่นฐานบ้านเรือน ในอาเซียน ส ๔.๒ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓   ๑๕   ๒๐ 
    ๓ วีรกรรมบรรพบุรุษไทย ส ๔.๓ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓   ๑๕   ๒๕ 
                                                                                รวมเวลาเรียน   ๔๐  

                                                              คะแนนระหว่างเรียน   ๗๐ 
                                                               คะแนนวัดผลปลายปี   ๓๐ 

                                            รวม  ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส ๑๔๑๐๒   ประวัติศาสตร์ ๔               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 

ลำดับที่ 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
  เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. ช่วงเวลาจากอดีต ส ๔.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ ๑๐ ๒๐ 
๒. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในอาเซียน ส ๔.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒ ๑๕ ๒๕ 
๓. ย้อนเวลาหาพ่อขุน ส ๔.๓ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ ๑๕ ๒๕ 

                                                                        รวมเวลาเรียนตลอดภาค     ๔๐  
                                                                        คะแนนระหว่างเรียน     ๗๐ 
                                                                        คะแนนวัดผลปลายภาค     ๓๐ 
                                                                        รวม                                                                                                ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส ๑๕๑๐๒   ประวัติศาสตร์ ๕         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                    เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 

ลำดับที่ 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
  เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ส ๔.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ ๑๒ ๒๐ 
๒. อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติและ

อาเซียน 
ส ๔.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒ ๑๓ ๒๕ 

๓. อยุธยาและธนบุรี ส ๔.๓ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓,  
ป.๕/๔ 

๑๕ ๒๕ 

                                                                  รวมเวลาเรียนตลอดภาค     ๔๐  
                                                                  คะแนนระหว่างเรียน     ๗๐ 
                                                                  คะแนนวัดผลปลายภาค     ๓๐ 
                                                                  รวม                                                                                                         ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส ๑๖๑๐๒   ประวัติศาสตร์ ๖           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖         เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 

ลำดับ
ท่ี 

 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

  เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. การศึกษาประวัติศาสตร์ ส ๔.๑ ป.๖/๑ , ป.๖/๒ ๗ ๑๐ 
๒. ประเทศเพื่อนบ้าน ส ๔.๒  ป.๖/๑ ๙ ๑๐ 
๓. ความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ 
ส ๔.๒ ป.๖/๒ ๔ ๑๐ 

๔ พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ส ๔.๓ ป.๖/๑ , ป.๖/๒ ๑๐ ๒๐ 
๕ ผลงานของบุคคลสำคัญสมัย

รัตนโกสินทร์ 
ส ๔.๓ ป.๖/๓ ๕ ๑๐ 

๖ ภูมิปัญญาสมัยรัตนโกสินทร์ ส ๔.๓ ป.๖/๔ ๕ ๑๐ 
                                                                   รวมเวลาเรียนตลอดภาค     ๔๐  
                                                                   คะแนนระหว่างเรียน     ๗๐ 
                                                                   คะแนนวัดผลปลายภาค     ๓๐ 
                                                                   รวม                                                                                                              ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส ๒๑๑๐๒   ประวัติศาสตร์ ๑                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ภาคเรียนที่ ๑   เวลา ๒๐ ชั่วโมง       จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. เวลา และการแบ่งยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ 

ส ๔.๑ ม.๑/๑ , ม.๑/๒ ๗ ๒๕ 

๒. วิธีการทางประวัติศาสตร์ ส ๔.๒ ม.๑/๓ ๖ ๒๕ 
๓. สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย ส ๔.๓ ม.๑/๑ ๗ ๒๐ 

                                                               รวมเวลาเรียนตลอดภาค ๒๐  
                                                                       คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 
                                                                       คะแนนวัดผลปลายภาค ๓๐ 

                         รวม                                                                                                                         ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 
                                                   โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๒๑๑๐๔      ประวัติศาสตร์ ๒                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑    ภาคเรียนที่ ๒     เวลา ๒๐ ชั่วโมง        จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ส ๔.๓ ม.๑/๒ , ม.๑/๓ ๗ ๒๕ 
๒. พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ 
ส ๔.๒ ม.๑/๑ ๗ ๒๕ 

๓. อาเซียนแหล่งอารยธรรมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ส ๔.๒ ม.๑/๒ ๖ ๒๐ 

                                                          รวมเวลาเรียนตลอดภาค ๒๐  
                                                                 คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 
                                                                 คะแนนวัดผลปลายภาค ๓๐ 

                   รวม                                                                                                                ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส ๒๒๑๐๒      ประวัติศาสตร์ ๓                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒    ภาคเรียนที่ ๑     เวลา ๒๐ ชั่วโมง         จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ส ๔.๑ ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓ ๔ ๒๕ 
๒. ท่ีต้ังและสภาพภูมิศาสตร์ท่ีมีผลต่อ

พัฒนาการของทวีปเอเชีย 
ส ๔.๒ ม.๒/๑ ๘ ๒๕ 

๓. แหล่งอารยธรรมในทวีปเอเชีย ส ๔.๒ ม.๒/๒ ๘ ๒๐ 
                                                                       รวมเวลาเรียนตลอดภาค ๒๐  
                                                                       คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 
                                                                       คะแนนวัดผลปลายภาค ๓๐ 

                              รวม                                                                                                          ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                               



๕๗ 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส ๒๒๑๐๔      ประวัติศาสตร์ ๔                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒    ภาคเรียนที่ ๒     เวลา ๒๐ ชั่วโมง          จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา ส ๔.๓ ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓ ๘ ๒๕ 
๒. พัฒนาการของอาณาจักรธนบุร ี ส ๔.๓ ม.๒/๑ , ม.๒/๓ ๖ ๒๕ 
๓. ประวัติและผลงานของบุคคล

สำคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทย 
ส ๔.๓ ม.๒/๓ ๖ ๒๐ 

                                                             รวมเวลาเรียนตลอดภาค ๒๐  
                                                                   คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 
                                                                   คะแนนวัดผลปลายภาค ๓๐ 

                       รวม                                                                                                               ๑๐๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๘ 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส ๒๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๕                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓     ภาคเรียนที่ ๑      เวลา ๒๐ ชั่วโมง     จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. วิธีการทางประวัติศาสตร์กับการศึกษา
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 

ส ๔.๑ ม.๓/๑ , ม.๓/๒ ๕ ๒๕ 

๒. พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
และอาเซียน 

ส ๔.๒ ม.๓/๑ , ม.๓/๒ ๑๕ ๔๕ 

                                                         รวมเวลาเรียนตลอดภาค ๒๐  
                                                                  คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 
                                                                  คะแนนวัดผลปลายภาค ๓๐ 
                                                                  รวม ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส ๒๓๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๖                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓     ภาคเรียนที่ ๒      เวลา ๒๐ ชั่วโมง       จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. พัฒนาการของชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ส ๔.๓ ม.๓/๑ , ม. ๓/๒ ๑๐ ๔๐ 
๒. บทบาทของชาติไทยในสมัยประชาธิปไตย ส ๔.๓ ม.๓/๔ ๕ ๑๕ 
๓. ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย ส ๔.๓ ม.๓/๓ ๕ ๑๕ 

                                                    รวมเวลาเรียนตลอดภาค ๒๐  
                                                               คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 
                                                               คะแนนวัดผลปลายภาค ๓๐ 
                                                               รวม ๑๐๐ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



๖๐ 
 
 

ส่วนที่ ๕  
การจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล 

 
กระบวนการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์  ต้องจัดให้เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผู้เรียนให้
ผู ้เรียนมีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้ของตนเอง  พัฒนาและขยายความคิดของตนเองจากความรู้ที ่ได้เรียน  
ผู้เรียนต้องได้เรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ทั้งในส่วนกว้างและลึก  และจัดในทุก
ภาคและช้ันปี 
 หลักการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์  ให้มีประสิทธิภาพ  ได้แก่ 
 ๑.  จัดการเรียนการสอนที่มีความหมาย  โดยเน้นแนวคิดที่สำคัญ ๆ ที่ผู้เรียนสามารถนำไปใชท้ั้ง
ในและนอกโรงเรียน  เป็นแนวคิด  ความรู้  ที่คงทน  ยั่งยืน  มากกว่าที่จะศึกษาในสิ่งที่เป็นเนื้อหาหรือ
ข้อเท็จจริงท่ีมากมายกระจัดกระจายแต่ไม่เป็นแก่นสาร  ด้วยการจัดกิจกรรมท่ีมีความหมายต่อผู้เรียนและ
ด้วยการประเมินผลที่ทำให้ผู้เรียนต้องใส่ใจในสิ่งที่เรียน  เพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาได้เรียนรู้และสามารถทำ
อะไรได้บ้างด้วยทักษะท่ีสำคัญ คือ  ๓ R  ได้แก่ (๑) Reading  อ่านออก    (๒) (W) Riting  เขียนได้     
(๓) (A) Rithmatic มีทักษะในการคำนวณ   และ  ๘C   ได้แก่  (๑) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  และแก้ปัญหาได้ (๒) คิดอย่างสร้างสรรค์  คิดเชิงนวัตกรรม (๓) ความร่วมมือ  การ
ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ  (๔) ทักษะในการส่ือสาร  และการรู้เท่าทันส่ือ  (๕) เข้าใจความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม  กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม  (๖) ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี  (๗) 
ทักษะทางอาชีพ  และการเรียนรู้  (๘) มีคุณธรรม  มีเมตตา กรุณา  มีระเบียบวินัย  ซึ่งเป็นคุณลักษณะ
พื้นฐานสำคัญของทักษะขั้นต้นท้ังหมด  
 ๒.  จัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการ  การบูรณาการตั้งแต่หลักสูตร  หัวข้อท่ีจะเรียนโดยเช่ือมโยง
เหตุการณ์  พัฒนาการต่าง ๆ ท้ังในอดีตและปัจจุบันท่ีเกิดขึ้นในโลกเข้าด้วยกัน  บูรณาการความรู้  ทักษะ
ค่านิยม ( ค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒  ประการ )  และจริยธรรมลงสู่การปฏิบัติจริงด้วยการใช้แหล่ง
ความรู้  ส่ือและเทคโนโลยีต่าง ๆ และสัมพันธ์กับวิชาต่าง ๆ  
 ๓.  จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนา  ค่านิยม  จริยธรรม คุณลักษณะนิสัยเพื่อการประกอบ
อาชีพ ( หลักสูตรการมีงานทำจังหวัดชลบุรี )  จัดหัวข้อหน่วยการเรียนท่ีสะท้อน  ค่านิยม  จริยธรรม   
การนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต  ช่วยผู้เรียนให้ได้คิดอย่างมีวิจารณญาณ  ตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ยอมรับ
และเข้าใจในความคิดเห็นท่ีแตกต่างไปจากตน  และรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม  มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศไทยให้เข้าสู่ยุค  ไทยแลนด์  ๔.๐  ที่ต้องร่วมมือกันในการพัฒนาวิทยาการ  ความคิดสร้างสรรค์   
นวัตกรรม  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การทำโครงงานประวัติศาสตร์  และการวิจัยพัฒนาต่อยอดในกลุ่ม
เทคโนโลยี  และอุตสาหกรรมทั้ง  ๕  ด้าน  ได้แก่ (๑) กลุ่มอาหาร  เกษตร  และเทคโนโลยีชีวภาพ  (๒) 
กลุ่มสาธารณสุข  สุขภาพ  และเทคโนโลยีทางการแพทย์  (๓) กลุ่มเครื่องมือ  อุปกรณ์อัจฉริยะ  หุ่นยนต์  
และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  (๔) กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อ
และบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ และ  (๕) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม  และบริการท่ีมีมูลค่าสูง   
 ๔.  จัดการเรียนการสอนท่ีท้าทาย  คาดหวังให้ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้  ท้ังในส่วนตนและ
การเป็นสมาชิกกลุ่ม  ให้ผู้เรียนใช้วิธีการสืบเสาะจัดการกับการเรียนรู้ของตนเอง 
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 ๕.  จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการปฏิบัติ  ให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิด  ตัดสินใจสร้างสรรค์ความรู้
ด้วยตนเอง  จัดการตัวเองได้  มีวินัยในตนเองทั้งด้านการเรียนและการดำเนินชีวิต  เน้นการจัดกิจกรรมท่ี
เป็นจริง  เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ความสามารถไปใช้ในชีวิตจริง 
 ๖. การสอนโดยใช้หลักสูตรท้องถิ่นมาบูรณาการเช่ือมโยงการจัดการเรียนการสอน 
 ๗. การสอนโดยใช้กระบวนการ ICT ที่ทันสมัยมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการสอนการ
เรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  ๒๑ 
 ๘. การสอนโดยใช้โครงงานประวัติศาสตร์ มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ๙. ใช้ STEM เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 การเรียนรู้แบบ STEM คือการนำเอาศาสตร์ทั ้ง ๔ ด้าน ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี 
(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) มาบูรณาการรวมกัน
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์ส่ิงต่าง ๆ ขึ้นมาตามโจทย์ท่ีผู้เรียนสนใจ ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักคิด
วิเคราะห์ และใช้ศาสตร์ความรู้ท้ัง ๔ ด้าน มาประยุกต์ใช้ให้ได้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ ซึ่งนับว่าเป็น
หัวใจหลักของการศึกษาในยุค Thailand ๔.๐ 

๑๐. ส่งเสริมทักษะ EF ในการพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิต  EF (Executive Functions) เป็น
กระบวนการทางความคิด ในสมองส่วนหน้า ท่ีเกี่ยวข้องกับการคิด ความรู้สึก และการกระทำ เช่น การยั้ง
ใจคิดไตร่ตรอง การควบคุมอารมณ์ การยืดหยุ่นทางความคิด และการตั้งเป้าหมาย รวมถึงการจัดลำดับ
ความสำคัญของเรื่องต่าง ๆ ซึ่งนับว่าเป็นทักษะท่ีจำเป็นอย่างมากในโลกยุคปัจจุบัน 

๑๑. การเรียนรู้แบบโครงงานส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบการเรียนรู้แบบโครงงาน จะ
ช่วยให้ผู้เรียนกำหนดปัญหา สมมติฐาน ได้ร่วมมือกันวางแผนและใช้ความคิดอย่างเป็นระบบตามหลัก
วิทยาศาสตร์ ซึ ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้จากข้อสรุปต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น และนำไปสู่การนำเสนอ
โครงการท่ีสร้างสรรค์ 

๑๒. ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีอย่างมี
วิจารณญาณและเกิดประโยชน์ ส่งเสริมการเรียนการสอนและมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ได้ด้วย
ตัวเอง 

๑๓. เน้นการก้าวสู่ขั ้นของกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning กระบวนการเรียนรู้แบบ 
Active Learning คือ กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ โดยมีครูคอยเป็นโค้ชให้
มากกว่าจะถ่ายทอดความรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นขั้นที่ทำให้ผู้เรียนมีความคงทนในความรู้ได้ถึงกว่า ๑๐๐% 
เพราะเป็นขั้นของการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนนั้นเกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองจากการกระทำต่าง ๆ ซึ่งองค์ความรู้ท่ี
ผู้เรียนได้นี้เองจะทำให้ผู้เรียนเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ขอบข่ายและลำดับประสบการณ์การเรียนรู้ 
 ในการจัดทำหลักสูตรรายวิชาประวัติศาสตร์  คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีหน้าท่ีพัฒนาหลักสูตร
รายวิชาประวัติศาสตร์  จำเป็นต้องมีความรู้  ความเข้าใจ  ในธรรมชาติของขอบข่ายและการจัดลำดับ
ประสบการณ์การเรียนรู้ (Scope and  Sequence)  เพื่อให้การจัดสาระที่จะเรียนและกิจกรรมการเรียน
การสอนเป็นลำดับตามกระบวนการเรียนรู้และธรรมชาติของรายวิชาประวัติศาสตร์   

วิชาประวัติศาสตร์  ระดับประถมศึกษา ช่วงช้ันท่ี ๑ (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓) 
 รายวิชาประวัติศาสตร์  ในระดับประถมศึกษาเป็นเรื ่องละเอียดอ่อนท่ีต้องจัดทำด้วยความ
รอบคอบ  เพราะสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมในระดับช่วงชั้นนี้จะต้องเน้นการ
ช่วยเหลือให้ผู้เรียนมีทักษะ  กระบวนการ  และมีข้อมูลที่จำเป็นต่อการที่จะทำให้เขาเป็นพลเมืองที่มส่ีวน



๖๒ 
 
ร่วมและมีความรับผิดชอบในอันที่จะรักษาค่านิยมประชาธิปไตยที่หลอมรวมความเป็นชาติเอาไว้ได้  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมในระดับประถมศึกษาต้องเน้นผู้เรียนได้เรียนรู้
ว่าพวกเขามีหน้าท่ีอย่างไร  เน้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาและใช้ทักษะ  กระบวนการ  และข้อมูลต่าง ๆ ในโลก
ของเขาและในสังคม 
 ตลอดระยะเวลา  ๑๒  ปี  ท่ีเรียน  ผู้เรียนต้องเรียนทุกสาระหลักท้ัง  ๕  สาระในทุกช้ันปี  สำหรับ
ในช่วงช้ันท่ี ๑  (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓)  การลำดับประสบการณ์การเรียนรู้จะเริ่มจากการให้ผู้เรียนได้
เรียนในสิ่งที ่เขาคุ้นเคย  ได้เรียนรู้เรื ่องราวกับตัวของเขาเองและผู้คนที่อยู ่รอบ ๆ ตัวเขา  ตลอดจน
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นที่เขาอยู่อาศัยแล้วเชื ่อมโยงประสบการณ์ขยายไปสู่โลกกว้าง  มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาเรื ่องความรับผิดชอบ  การร่วมมือกันและการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจต่าง ๆ เพราะผู้เรียนในวัยนี้เป็นวันที่ไม่อยู่นิ่ง  ชอบสำรวจ  จึงควรให้เขามีส่วนร่วมในการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง  ได้ตัดสินใจเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคม  ได้พัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้เรียน  ทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น  มีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องเรียน  ได้ฝึกหัดการตัดสินใจในปัญหาต่าง ๆ และพัฒนาความ
เป็นพลเมืองดี 
 การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเอง  ครอบครัว  โรงเรียนและชุมชน  ต้องเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน  และ
เปรียบเทียบกับผู้อื่น  ครอบครัว  โรงเรียนและชุมชนอื่นในประเทศและในโลกพร้อม ๆ กันไปด้วย  ใน
ลักษณะของการบูรณาการแนวคิดทางประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์  จากการบูรณาการ แม้ว่าเด็กเล็ก ๆ 
จะยังมีความเข้าใจเรื่องการลำดับเวลาไม่ค่อยดีนัก  แต่ก็เป็นส่ิงสำคัญท่ีควรจะเริ่มต้ังแต่ช่วงช้ันนี้ให้ผู้เรียน
ได้เข ้าใจแนวคิดเร ื ่องปัจจุบ ันและอดีต  ในขณะที ่ เขาศึกษาประว ัต ิความเป็นมาของครอบครัว  
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  ชุมชน  และวันสำคัญต่าง ๆ  
 นอกจากนั้นการบูรณาการแนวคิดทางภูมิศาสตร์  ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐกิจการทำความเข้าใจ
ในบรรทัดฐาน  ค่านิยมประชาธิปไตย  คุณธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ  และจริยธรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของความยุติธรรม  ความเสมอภาค  ความรับผิดชอบ  เสรีภาพ  บูรณภาพ  ความรักชาติ   
ความซื่อสัตย์  ความกล้าหาญ  ความเมตตา  กรุณา  เรื่องของอำนาจ  ลัทธิอำนาจและกฎหมายเหล่านี้  
เป็นต้น  เป็นสาระและประสบการณ์ท่ีสำคัญของหลักสูตรในช่วงช้ันท่ี ๑  นี้ด้วย 
 โดยสรุปรายวิชาประวัติศาสตร์  ในช่วงนี้ควรมีลักษณะดังนี้ 

• มีลักษณะบูรณาการ  โดยนำประเด็นแนวคิดทางสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมท้ัง  ๕  
สาระมาบูรณาการในการเรียน 

• ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์รอบ ๆ ตัว ต้ังแต่ครอบครัว  โรงเรียน  เพื่อนบ้าน  และชุมชนใน
สังคมอื่นท้ังในระดับประเทศและโลก 

• ควรพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องกาลเวลา  อดีต  ปัจจุบัน  ในขณะที่ศึกษาประเด็นต่าง ๆ ท้ัง
ในบริบทตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  เพื่อนบ้าน  และชุมชน  เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจเรื่อง
สถานท่ีและเวลาในช้ันท่ีสูงขึ้น 

รายวิชาประวัติศาสตร์  ระดับประถมศึกษา ช่วงช้ันท่ี ๒ (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔–๖) 
 การศึกษารายวิชาประวัติศาสตร์  ในปีแรกของช่วงชั้นนี้อาจเริ่มตั ้งแต่การศึกษาเรื่องราวของ
จังหวัดและภาคของตน  ท้ังเชิงประวัติศาสตร์  ลักษณะทางกายภาพ  สังคมและวัฒนธรรม  การเมืองการ
ปกครองและสภาพเศรษฐกิจ  ช่วงช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕– ๖  เน้นการศึกษาความเป็นประเทศไทยให้มาก
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ขึ้น  รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านของไทย  ซึ่งไม่จำเป็นต้องศึกษาทุกประเทศอาจเลือกเป็นกรณีศึกษาเพื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศไทย 
 ในการศึกษาประเทศอื ่นในภูมิภาคต่าง ๆ ผู ้เร ียนจะได้พัฒนาความเข้าใจศาสนา  สังคม  
วัฒนธรรม  และค่านิยม  จริยธรรม  ที่ผู้คนในประเทศนั้น ๆ ยึดถืออยู่  รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจการเมอืง
การปกครอง  ตลอดจนประวัติศาสตร์ของประเทศเหล่านั้น  ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจว่าสภาพสังคมในท่ี
ต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอย่างไร  มนุษย์มีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างไร   
สภาพสังคมพัฒนามาสู่ปัจจุบันอย่างไร  และแนวโน้มจะเป็นอย่างไรในอนาคต 
 ขณะท่ีศึกษาเรื่องราวของจังหวัด  ภาค  ประเทศไทย  ประเทศใกล้เคียงและภูมิภาคอื่นในโลก  ใน
ลักษณะกรณีศึกษานี้  ควรให้ผู้เรียนได้สำรวจแนวคิดต่าง ๆ ทางสังคมศาสตร์ประเด็นคำถามเพื่อการเรียนรู้
ในช่วงช้ันนี้ได้แก่ 

• ผู้คนในสังคมนั ้นเป็นอย่างไร  มีค่านิยม  จริยธรรมและความเชื ่ออย่างไร(มนุษยวิทยา  
จิตวิทยา  สังคมวิทยา  ศาสนา  และจริยธรรม) 

• สภาพแวดล้อมท่ีผู้คนในสังคมนั้นอาศัยอยู่เป็นอย่างไร  (ภูมิศาสตร์) 
• สังคมนั้นมีการจัดระเบียบทางสังคมอย่างไร (การเมืองการปกครอง) 
• ผู้คนเหล่านี้ดำเนินชีวิตกันอย่างไรในสังคมนั้น (เศรษฐศาสตร์) 
• สังคมนั้นมีการเปล่ียนแปลงอย่างไรจากอดีตสู่ปัจจุบัน (ประวัติศาสตร์)                         
รายวิชาประวัติศาสตร์    ระดับมัธยมศึกษา  ช่วงช้ันท่ี ๓ (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑–๓) 

 เป็นการขยายประสบการณ์ต่อเนื่องมาจากชั้นประถมศึกษา  เมื่อผู้เรียนเรียนจบชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น  เขาควรได้ศึกษาความเป็นไปในโลกเรียบร้อยแล้ว ในลักษณะการศึกษาภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก  
และยังควรจะต้องเป็นการศึกษาในลักษณะบูรณาการเช่นกัน  นอกจากนี้ผู้เรียนควรจะได้สำรวจในส่ิงท่ีเขา
สนใจการเรียนวิชาเลือกต่างท่ีสถานศึกษาจัดไว้ให้ 
 การเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษา  ช่วงช้ันนี้มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะท่ีจำเป็นต่อการ
เป็นนักคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  อธิบาย  บอก  เล่าเรื่องราว  จำแนก มีปฏิสัมพันธ์ที่ดต่ีอเพื่อน 
กิจกรรมกลุ่ม  จึงควรเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และแสดงความคิดเห็นในประเด็นปัญหาหลากหลายมุมมองท่ี
เกิดขึ้นในสังคม 
 ประสบการณ์การเรียนรู้จากระดับประถมศึกษายังคงขยายต่อเนื่องมาในระดับมัธยมศึกษา  
ผู ้เรียนคงต้องได้เรียนเรื ่องราวความเป็นไปในโลกจากการศึกษาประเทศของตนเอง  เปรียบเทียบกับ
การศึกษาความเป็นไปในของประเทศต่าง ๆ ในซีกโลกตะวันออก  เพื่อพัฒนาแนวคิดเรื่องการอยู่ร่วมโลก
เดียวกันที่ต้องพึ่งพากัน ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์  ทั้งในอดีต  ปัจจุบัน  และสร้าง
มุมมองในอนาคตด้วยประเด็นคำถามเพื่อการเรียนรู้ในช่วงชั้นนี้ยังคงเช่นเดียวกับการเรียนในช่วงชั้นที่ ๒  
นั่นคือ 
 -  ผู้คนในสังคมนั้นเป็นใคร  พวกเขายึดมั่นในศาสนา  จริยธรรม  ค่านิยม  ความเชื่ออะไรบ้าง  
(มานุษยวิทยา  จิตวิทยา  สังคมวิทยา  ศาสนาและจริยธรรม ) 
 -  สังคมนั้นมีการจัดระเบียบทางสังคมอย่างไร (การเมือง  การปกครอง) 
 -  ผู้คนในสังคมนั้นดำเนินชีวิตกันอย่างไร (เศรษฐศาสตร์) 
 -  สังคมนั้นมีพัฒนาการการเปล่ียนแปลงเป็นมาอย่างไร  (ประวัติศาสตร์) 
 -  สภาพแวดล้อมท่ีเขาอาศัยอยู่เป็นอย่างไร (ภูมิศาสตร์) 
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การวัดผลประเมินผลรายวิชาประวัติศาสตร์ 
 

 มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์  นอกจากจะใช้เป็นทิศทางในการจัดทำหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานแล้ว  ยังใช้เป็นกรอบ
ในการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนมีพัฒนาการ  มีความสามารถและมีความสำเร็จทางการ
เรียนในระดับใด  เพื่อนำผลมาใช้ในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  ซึ่ง
สถานศึกษาจะต้องมีผลการเรียนรู้ของผู้เรียนท้ังในระดับช้ัน  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ระดับชาติ  รวมท้ัง
รับการประเมินจากภายนอกด้วย 
 เนื่องจากการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์    มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ   กระบวนการ
คุณธรรม  และค่านิยมที่ดีงาม  มุ ่งให้ผู ้เร ียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติแสวงหาความรู้  มีการทำโครงงาน
ประวัติศาสตร์  เป็นผู้ผลิตผลงาน  รวมทั้งมีการทำงานกลุ่ม  และการจัดทำแฟ้มสะสมงาน  (portfolio)  
ด้วย  ดังนั้น การวัดประเมินผลการเรียนรู้ดังกล่าว  จะเน้นการประเมินผลจากสภาพจริง (authentic  
assessment)  อันเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ที่เอื ้อต่อการค้นหาความสามารถที่แท้จริงของผู้เร ียน  
รวมทั้งสามารถประเมินคุณลักษณะพึงประสงค์ที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน  อันเป็นแนวทางที่พัฒนาผู้เรียนได้เต็ม
ศักยภาพ  เพื่อบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนด  การวัดและประเมินจึงต้องใช้วิธีการที่หลากหลายท่ี
สอดคล้อง  เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้ โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องควบคู่  
ผสมผสานไปกับกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน  โดยการประเมินจะครอบคลุมความรู้  ทักษะ  ความ
ประพฤติ  พฤติกรรมการเรียน  การร่วมกิจกรรม  และผลงานจากโครงงานหรือแฟ้มสะสมงาน  สะท้อน
การสั่งสมการเรียนของผู้เรียนมาอย่างต่อเนื่อง  การวัดและประเมินผลจะต้องกระทำในหลายบริบทอัน
ได้แก่  ครูผู้สอนเป็นผู้ประเมิน  ผู้เรียนประเมินตนเอง  เพื่อนประเมินเพื่อน  รวมทั้งผู้ปกครองจะมีส่วนร่วม
ในการประเมินและแสดงความคิดเห็น   
 

วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผล 
 ในการวัดและประเมินผลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เน้นความสามารถและคุณลักษณะที่แท้จริงของผู้เรียน  
จะต้องใช้วิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลาย  เช่น 
 ๑.  การทดสอบ  เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบความรู้  ความคิด  ความก้าวหน้าในสาระการ
เรียนรู้  มีเครื่องมือวัดหลายแบบ  เช่น  แบบเลือกตอบ  แบบเขียนตอบ  บรรยายความ  แบบเติมคำส้ัน  ๆ  
แบบถูกผิด  แบบจับคู่  เป็นต้น 
 ๒.  การสังเกต  เป็นการประเมินพฤติกรรม  อารมณ์  การมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน  ความสัมพันธ์
ในระหว่างทำงานกลุ่ม  ความร่วมมือในการทำงาน  การวางแผน  ความอดทน  วิธีการแก้ปัญหา   
ความคล่องแคล่วในการทำงาน  การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ  ในระหว่างการเรียนการสอนและการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ การสังเกตนั้นครูผู้สอนสามารถทำได้ตลอดเวลา  ซึ่งอาจจะมีการสังเกตอย่างเป็นทางการ  
โดยกำหนดเวลาและบุคคลที่จะสังเกตหรือการสังเกตอย่างไม่เป็นทางการซึ่งเป็นการสังเกตโดยทั่วไปไม่
เฉพาะเจาะจง  โดยครูผู้สอนจัดทำเครื่องมือประกอบการสังเกต  โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบของสิ่งท่ี
สังเกต  กำหนดเกณฑ์และร่องรอยที่จะใช้เป็นแนวทางในการสังเกตด้วย  แล้วจัดทำเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (checklist)  แบบประมาณค่า (rating  scale) 
 ๓.  การสัมภาษณ์  เป็นการสนทนาซักถามพูดคุยเพื่อค้นหาข้อมูลท่ีไม่อาจพบเห็นอย่างชัดเจนใน
ส่ิงท่ีนักเรียนประพฤติปฏิบัติในการทำงาน โครงงานประวัติศาสตร์ การทำงานกลุ่ม กิจวัตรประจำวัน  ผู้ให้
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ข้อมูลในการสัมภาษณ์อาจเป็นตัวผู้เรียนเอง  เพื่อนร่วมงาน  รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียนด้วย  การสัมภาษณ์
อาจทำอย่างเป็นทางการ  โดยกำหนดวัน  เวลา  และเรื่องที่สัมภาษณ์อย่างแน่นอน  และการสัมภาษณ์
อย่างไม่เป็นทางการเป็นการพูดคุยไม่เฉพาะเจาะจง  ซึ่งจะทำให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดีและได้ข้อมูลท่ีชัดเจน
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง  โดยครูผู้สอนจะต้ังข้อคำถามไว้ล่วงหน้าเพื่อจะได้พูดคุยได้ตรงประเด็น 
 ๔.  การประเมินภาคปฏิบัติ  เป็นการประเมินการกระทำ  การปฏิบัติงานเพื่อประเมินการสร้าง
ผลงานช้ินงาน  ให้สำเร็จ  การสาธิต  การแสดงออกถึงทักษะและความสามารถท่ีผู้เรียนให้ปรากฏในงาน ท่ี
ตนสร้างขึ้น  การประเมินภาคปฏิบัติจะต้องจัดทำเครื่องมือประเมินโดยครูผู้สอนจัดทำประเด็นการประเมิน  
และองค์ประกอบการประเมิน  และจัดทำเครื่องมือประกอบการประเมินด้วย  เช่น  scoring  rubric ,  
rating  scale  และ checklist  เป็นต้น 
 ๕.  scoing  rubric  เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบและประเด็นที่จะประเมิน  เพื่ออธิบาย
ลักษณะของคุณภาพของงานหรือการกระทำเป็นระดับคุณภาพหรือปริมาณ  หรือระดับความสามารถเพื่อ
เป็นแนวทางในการประเมิน  และเป็นข้อมูลสำคัญแก่ครูผู้สอน  ผู้ปกครองหรือผู้สนใจอื่น ๆ ได้ทราบว่าผู้
เรียนรู้อะไร  ทำได้มากเพียงใด  มีคุณภาพผลงานเป็นอย่างไร  โดยผู้ประเมินอาจจะให้คะแนนเป็นภาพรวม  
หรือจำแนกองค์ประกอบก็ได้ 
 ๖.  การประเมินแฟ้มสะสมงาน (portfolio  assessment)  เป็นการประเมินความสามารถในการ
ผลิตผลงานการบูรณาการความรู้  ประสบการณ์  ความพยายาม  ความรู้สึก  ความคิดเห็นของนักเรยีนท่ี
เกิดจากการสะสม  รวบรวมผลงาน  การคัดเลือกผลงาน  การสะท้อนความคิดเห็นต่อผลงาน  รวมท้ังการ
ประเมินผลงาน  การประเมินแฟ้มสะสมผลงานจะประเมินการจัดการ  ความคิดสร้างสรรค์  หลักฐานแสดง
ความรู้ความสามารถในผลงานอันแสดงถึงความสัมฤทธิ์ผล  ศักยภาพของผู้เรียนในสาระการเรียนรู้นั้น 
 ๗. รูปแบบการประมินอย่างสั้น   โดยประเมินจากความรอบรู้ในหลักการพื้นฐาน  กระบวนการ  
ความสัมพันธ์ของขั้นตอนการปฏิบัติงาน  รวมถึงทักษะการคิดในเรื่องต่าง ๆ อาจเป็นคำถามปลายเปิด   
(Open- End  Tasks)   หรือแผนผังมโนทัศน์  งานในรูปแบบนี้นิยมใช้เพื่อการประเมินผู้เรียนรายบุคคล 
 ๘. รูปแบบการประเมินงานท่ีเป็นเหตุการณ์ เพื่อวัดความสามารถของผู้เรียนอย่างกว้างขวาง เช่น 
ความคล่องแคล่วในการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์  ทักษะการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ  ทักษะการ
แก้ปัญหา   การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้   อาจเป็นการประเมินการเขียน  ประมินกระบวนการทำงานทาง
ประวัติศาสตร์ ต่าง ๆ หรืองานการวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา 
 ๙. รูปแบบการประเมินระยะยาว   เป็นงานที่มีเป้าหมายหลายประการ และใช้เวลาในการ
ปฏิบัติงานมากกว่า    โดยมอบหมายงานให้ผู ้เรียนได้แสดงทักษะ  ความสามารถ  กระบวนการทาง
ประวัติศาสตร์ด้านต่าง ๆ  ท่ีซับซ้อน  เช่นโครงการวิจัยต่าง ๆ  หรือโครงงานประวัติศาสตร์    เพื่อนำเสนอ
ผลการปฏิบัติงานในลักษณะนิทรรศการ หรือแสดงต่อสาธารณะ 
 ๑๐. ใช้การวัดผลประเมินผลท่ีหลากหลาย โดยใช้เทคโนโลยี ICT เช่น แบบทดสอบออนไลน์  การ
ใช้ Kahoot  การใช้เกมออนไลน์   
 

แหล่งการเรียนรู้ 
 ท่ีผ่านมาส่ือการเรียนรู้ท่ีสำคัญของการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์  คือ  ส่ือ ICT  
เทคโนโลยีทางการศึกษา  เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  DLTV  บทเรียนออนไลน์  เฟสบุ๊ค ไลน์
บทความ  หนังสือเรียนและแบบฝึกหัด  การเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์  ต้องมีชีวิตชีวา  มีสีสันของการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน  เครื ่องมืออุปกรณ์การเรียน  อาจมีตั ้งแต่ของง่าย ๆ จำพวก  



๖๖ 
 
กระดาษ  ดินสอ  ไปจนถึงอุปกรณ์การสื่อสารเทคโนโลยี  คอมพิวเตอร์  บุคคล  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ฯลฯ  
นอกจากนั้น  การให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรงด้วยการลงมือปฏิบัติจริง  ก็ถือเป็นสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ท่ีสำคัญด้วย 
 ห้องเรียน  ควรประกอบด้วย  สื่อ  อุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ มีผนังห้องที่มีสีสันไว้จัดแสดงผลงาน
ต่าง ๆ มีลูกโลก  แผนท่ีให้ผู้เรียนได้สัมผัสจัดต้องได้  มีแหล่งความรู้  เอกสารหลักฐานท้ังท่ีเป็นแหล่งปฐม
ภูมิ  ทุติยภูมิ  ของจำลอง  ภาพงานศิลปะ  ดนตรี  วรรณกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา  มีส่ือ
ประกอบคอมพิวเตอร์  ส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ซอฟท์แวร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล  และส่ือต่าง ๆ ท่ีใช้
เพื่อให้เรียนรู้ส่ิงท่ีเป็นสภาพท่ีเป็นจริง 
 สื่อการเรียนรู้บางอย่าง  ควรให้ผู้เรียนสามารถยืมกลับไปบ้านได้  เพื่อให้เขานำไปเรียน  ศึกษา
ร่วมกันกับคนในครอบครัว  โดยถือว่าสมาชิกในครอบครัวก็เป็นแหล่งการเรียนรู้อีกแหล่งหนึ่ง 
 การใช้เทคโนโลยี (using technology) เพื ่อการสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต  เช่น  การใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ   การใช้  Google   Earth   การใช้
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีประกอบการเรียนการสอน 
 การใช้สถิติพื้นฐาน (Using  basic  statistics)  จากข้อมูลต่าง ๆ  มาเป็นค่าสถิติอย่างง่าย ๆ  เช่น
ค่าเฉล่ีย  ค่ามัธยฐาน  มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   เป็นต้น 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

อภิธานศพัท์ 
 
ประวัติศาสตร์ - นักวิชาการต่างให้ความหมายท่ีแตกต่างกันออกไป  เช่น การสืบสวน  สอบสวน  ค้นคว้า 

  การบอกกล่าวอย่างมีระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับเรื่องราวปรากฏการณ์ธรรมชาติ  
  (อริสโตเติล) 
- ประวัติศาสตร์ท่ีเขียนขึ้น  มิใช่เกิดขึ้น  และเป็นการตีความจากหลักฐานว่าเกิดอะไรขึ้น   
  (อาร์ เอฟ อารากอน) 
- เรื่องราวของธรรมชาติ  ของชีวิตและมนุษยชาติ  ซึ่งจะมองโดยตรงและสรุปรวมเป็น 
  คำพูดได้ว่า  การบรรยายชีวติของชีวิตผู้คนเพียงกลุ่มเดียวโดยไม่ได้รวมถึงมนุษยชาตินั้น   
  ดูจะเป็นไปไม่ได้  (ลีโอ ตอลสตอย) 
- การค้นคว้าหาความรู้อย่างหนึ่ง  ซึ่งมีท่ีมาจากการสืบส่วนหรือค้นคว้า (อาร์ จี คอลลิงวูด) 
  การถกเถียงกันระหว่างนักประวัติศาสตร์กับข้อเท็จจริงของเขาท่ีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง   
  เป็นบทสนทนาท่ีไม่ส้ินสุดระหว่างปัจจุบันกับอดีต (อี เอช คาร์) 
- การตีความหรือการวินิจฉัยเรื่องราวที่เกิดข้ึนในอดีต(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) 
- ประวัติศาสตร์  คือ  การศึกษาอดีต...อดีตของมนุษย์  คือมนุษย์เป็นศูนย์กลางของการ 
  ศึกษาประวัติศาสตร์...เป็นการศึกษาอดีตของสังคมมนุษย์...ประวัติศาสตร์เกี่ยวข้อง 
  กับมนุษย์จำนวนมาก  ความเคล่ือนไหวทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรมท่ี 
  เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก  เป็นเรื่องท่ีควรศึกษา (ศ.ดร.นิธิ  เอียวศรีวงศ์) 
- เรื่องราวสำคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับมนุษย์ซึ่งได้เกิดขึ้นจริงในอดีต...เหตุการณ์ท่ีปรากฏใน 
  เอกสารประวัติศาสตร์ต่าง ๆ จึงนับว่าถูกเลือกสรรมาแล้ว...(ดร.วินัย  พงศ์ศรีเพียร) 
- ประวัติศาสตร์  คือ  การศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ พฤติกรรมและกิจกรรมของมนุษย์ในอดีต 
  จากลายลักษณ์อักษรท่ีสามารถแบ่งความหมายได้ 
- “ประวัติศาสตร์”  เป็นคำท่ีบ่งช้ีถึง “เวลา”  ท่ีถอยกลับไป  นับเนื่องกันต้ังแต่ปัจจุบัน 
   ไปยังอดีตอันยาวนาน  เมื่อนำมาผูกพันเข้ากับ “ประเทศหรือกลุ่มชน”  แล้วจะต้อง 
   กล่าวถึงอดีตหรือความเป็นมาของประเทศหรือกลุ่มชนท่ีสืบสานต่อเนื่องกันมาเป็น 
   เวลานาน  ดังนั้นในการศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศหรือกลุ่มชน  วิชาประวัติศาสตร์ 
   จะบ่งบอกถึงประสบการณ์ของมนุษย์  ท้ังความสำเร็จและความล้มเหลวที่สืบทอดกัน 
   มาโดยตลอดได้เป็นอย่างดี (ละออทอง  อัมรินทร์รัตน์ :  ไทยนิทัศน์,๒๕๓๖)  
   นอกจากนี้ยังต้องเข้าใจความหมายของคำต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องอีก       

ตำนาน - เป็นเรื่องเล่าต่อกันมาและถูกบันทึกภายหลัง 
พงศาวดาร - คือ  การบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นตามลำดับเวลา  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ 

  พระมหากษัตริย์และราชสำนัก 
อดีต - คือ  เวลาท่ีล่วงเลยผ่านมาแล้ว  ความสำคัญของอดีต  คือ  อดีตจะครอบงำความคิดและ 

  ความรู้ของเราอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง  อดีตท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มคน/ความสำคัญท่ีมีต่อเหตุการณ์ 
  และกลุ่มคนจะถูกนำมาเช่ืองโยงเข้าด้วยกัน 

วิชาประวัติศาสตร์ - คือ  ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องราวสำคัญต่าง ๆ ในอดีตจากลายลักษณ์อักษรท่ีสามารถแปล 
  ความหมายได้  เกดิจากกระบวนการท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำมาสู่การตอบสนองจุดมุ่งหมาย 
  บางประการอย่างมีระบบ  มีการเลือกโดยนักประวัติศาสตร์ซึ่งมีโลกทัศน์และวิธีการคิด 



๖๘ 
 

  ท่ีแตกต่างกันไป  โดยมีอิทธิพลของค่านิยมและสังคมในแต่ละช่วงเวลาเป็นตัวกำหนด  ดังนั้น   
  งานด้านประวัติศาสตร์และวิชาประวัติศาสตร์บางครั้งจึงมีลักษณะเป็นอัตตวินิจฉัย  
   (subjectitve)  ค่อนข้างมาก 

นักประวัติศาสตร์ - เป็นผู้บันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น  ผู้สร้างประวัติศาสตร์ขึ้นจากหลักฐานประเภทต่าง ๆ  
  ตามจุดมุ่งหมายและวิธีการคิด  ซึ่งงานเขียนอาจนำไปสู่การเป็นวิชาประวัติศาสตร์ได้ในท่ีสุด 
  ความมุ่งหมายในการเขียนวิชาประวัติศาสตร์ 
- นักประวัติศาสตร์รุ่นเก่า  มุ่งสู่การรวมชาติ/รับใช้การเมือง 
- นักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่  มุ่งท่ีจะหาความจริง (truth)  จากอดีตและตีความโดย 
ปราศจากอคติ(bias)  

หลักฐานประเภท
ต่าง ๆ 

- จะให้ข้อเท็จจริงบางประการ  ซึ่งจะนำไปสู่ความจริงในท่ีสุด  โดยมีวิธีการแบ่งประเภทของ 
   หลักฐานหลายแบบ  เช่น  หลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์และหลักฐานสมัยประวัติศาสตร์ 
   แบบหนึ่ง  หลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษร  และหลักฐานท่ีไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรแบบหนึ่ง 
   หรือหลักฐานช้ันต้น  และหลักฐานช้ันรอง  (หรือหลักฐานช้ันท่ีหนึ่ง  ช้ันท่ีสอง  ช้ันท่ีสาม  
   อีกแบบหนึ่ง  หลักฐานท่ีจะถูกประเมินว่าน่าเช่ือถือท่ีสุด  คือ  หลักฐานท่ีเกิดร่วมสมัยหรือ 
   เกิดโดยผู้ท่ีรู้เห็นเหตุการณ์นั้น ๆ แต่กระนั้นนักประวัติศาสตร์ก็จะต้องวิเคราะห์ท้ังภายใน 
   และภายนอกก่อนด้วยเช่นกัน  เนื่องจากผู้ท่ีอยู่ร่วมสมัยก็ย่อมมีจุดมุ่งหมายส่วนตัวในการ 
   บันทึกซึ่งอาจทำให้เลือกบันทึกเฉพาะเรื่องบางเรื่องเท่านั้น 

อคติ - คือ  ความลำเอียง  ไม่ตรงกับความเป็นจริง  เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน  ซึ่งผู้ท่ีเป็นนัก 
  ประวัติศาสตร์จะต้องตระหนักและควบคุมให้ได้ 

ความเป็นกลาง - คือ  การมองด้วยปราศจากความรู้สึกอคติ  จะเกิดข้ึนหากเข้าใจธรรมชาติของหลักฐาน 
  แต่ละประเภท  เข้าใจปรัชญาและวิธีการทางประวัติศาสตร์  เข้าใจจุดมุ่งหมายของผู้เรียน  
  ผู้บันทึกนักประวัติศาสตร์  (นั่นคือ  เข้าใจว่า  บันทึกเพื่ออะไร  เพราะเหตุใด) 

ความจริงแท้ 
(real truth) 

- คือ  ความจริงท่ีคงอยู่แน่นอนนริันดร เป็นจุดหมายสูงสุดท่ีนักประวัติศาสตร์มุ่งแสวงหา 
  ซึ่งจะต้องอาศัยความเข้าใจและความจริงท่ีอยู่เบ้ืองหลังการเกิดพฤติกรรมและเหตุการณ์ต่าง ๆ  
  (ท่ีมนุษย์เป็นผู้สร้าง)  ซึ่งการแสวงหาความจริงแท้  ต้องอาศัยความสมบูรณ์ของหลักฐานและ 
   กระบวนการทางประวัติศาสตร์ท่ีละเอียด  ถี่ถ้วน  กินเวลายาวนาน  แต่นี้คือ  ภาระหน้าท่ี 
ของนักประวัติศาสตร์ 

ผู้สอนวิชา
ประวัติศาสตร์ 

- คือ  ผู้นำความรู้ทางประวัติศาสตร์มาพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้  เจตคติและทักษะในการ 
- ใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความจริง  และความจริงแท้จะต้องศึกษาผลงาน 
  ของนักประวัติศาสตร์และเลือกเนื้อหาประวัติศาสตร์ท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  โดยต้อง 
  เป็นไปตามจุดประสงค์ของหลักสูตร  และสอดคล้องธรรมชาติของประวัติศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 



๗๐ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปี ๑ - ๖   
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) 

ห้องที่ ๑ - ๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๑ 
 
 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

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

 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

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

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



๗๒ 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

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

 
 

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

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 

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

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

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

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

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

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

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

อ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

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

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



๗๓ 
 
 
 
 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

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

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 

 
 
 



๗๔ 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 



๗๕ 
 
 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

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

 
ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

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

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

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

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

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

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

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

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

ญ๑๓๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40  ญ๑๔๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

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

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
 
 
 
 
 



๗๖ 
 
 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

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

 
ป.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

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

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

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

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

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

อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖ 80 
รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๕๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๕ 40  ว๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๖ 40 
ส๑๕๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ 40  ส๑๖๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ 40 

อ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 
จ๑๕๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40  จ๑๖๒๐๑ 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 
 
 
 
 
 



๗๗ 
 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 

 
ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

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

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

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

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

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

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

ว๑๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑ 40  ว๑๒๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๒ 40 

ส๑๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ 40  ส๑๒๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ 40 

ศ๑๑๒๐๑ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40  ศ๑๒๒๐๑ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40 

พ๑๑๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40  พ๑๒๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40 

อ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40  อ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

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

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

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 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 

 
ป.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

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

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

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

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

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

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

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 
ว๑๕๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๕ 40  ว๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๖ 40 
ส๑๕๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ 40  ส๑๖๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ 40 
ศ๑๕๒๐๑ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40  ศ๑๖๒๐๑ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40 
พ๑๕๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40  พ๑๖๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40 
อ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40  อ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

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

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 

 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๔ สังคมศึกษา-การงานอาชีพ 

 
ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

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

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

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

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

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

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

ว๑๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑ 40  ว๑๒๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๒ 40 

ส๑๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ 40  ส๑๒๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ 40 

ส๑๑๒๐๑ วิถีไทย 40  ส๑๒๒๐๑ วิถีไทย 40 

ง๑๑๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40  ง๑๒๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40 

อ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40  อ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

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

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๔ สังคมศึกษา-การงานอาชีพ 

 
ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

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

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

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

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

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

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

ว๑๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๓ 40  ว๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๔ 40 

ส๑๓๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ 40  ส๑๔๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ 40 

ส๑๓๒๐๑ วิถีไทย 40  ส๑๔๒๐๑ วิถีไทย 40 

ง๑๓๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40  ง๑๔๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40 

อ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40  อ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

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

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๔ สังคมศึกษา-การงานอาชีพ 

 
ป.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

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

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

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

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

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

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

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๕๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๕ 40  ว๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๖ 40 

ส๑๕๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ 40  ส๑๖๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ 40 

ส๑๕๒๐๑ วิถีไทย 40  ส๑๖๒๐๑ วิถีไทย 40 

ง๑๕๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40  ง๑๖๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40 

อ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40  อ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

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

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 

 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ๑ - ๓   
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) 

ห้องที่ ๑ - ๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๔ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องเรียนท่ี ๑ วิทย์-คณิต-อังกฤษ  
 

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

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

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท21101 ภาษาไทย ๑ 60  ท21102 ภาษาไทย 2 60 

ค21101 คณิตศาสตร์ ๑ 60  ค21102 คณิตศาสตร์ 2 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ ๑ 80  ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 80 

ส21101 สังคมศึกษา 1 20  ส21103 สังคมศึกษา 2 20 

ส21102 ประวัติศาสตร์ ๑ 20  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 20 

พ21101 สุขศึกษา ๑ 20  พ21103 สุขศึกษา 2 20 

พ21101 พลศึกษา ๑ 20  พ21104 พลศึกษา 2 20 

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

ง21101 การงานอาชีพ ๑ 40  ง21102 การงานอาชีพ 2 40 

อ21101 ภาษาอังกฤษ ๑ 60  อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 2 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว21201 คอมพิวเตอร์ ๑ 20  ว21202 คอมพิวเตอร์ 2 20 

ส21231 หน้าที่พลเมือง ๑ 20  ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 20 

ค21201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20  ค21202 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20 

ว21201 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20  ว21202 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20 

อ2๑๒๐1 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  อ21202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 
 



๘๕ 
 

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 

 
 

 



๘๖ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องเรียนท่ี ๑ วิทย์-คณิต-อังกฤษ  
 

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

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

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท23101 ภาษาไทย 5 60  ท23102 ภาษาไทย 6 60 

ท23101 คณิตศาสตร์ 5 60  ค23102 คณิตศาสตร์ 6 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 80  ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 80 

ส23101 สังคมศึกษา 5 20  ส23104 สังคมศึกษา 6 20 

ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 20  ส23105 ประวัติศาสตร์ 6 20 

พ23101 สุขศึกษา 5 20  พ23103 สุขศึกษา 6 20 

พ23102 พลศึกษา 5 20  พ23104 พลศึกษา 6 20 

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

ง23101 การงานอาชีพ 5 40  ง23102 การงานอาชีพ 6 40 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 60  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว23201 คอมพิวเตอร์ 5 20  ว23202 คอมพิวเตอร์ 6 20 

ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 20  ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 20 

ค23201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20  ค23202 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20 

ว23201 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20  ว23202 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20 

อ23201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  อ23202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 
 



๘๗ 
 

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 

 
 

 



๘๘ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๒ ด้านภาษา-อังกฤษ 
 

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

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

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท22101 ภาษาไทย 3 60  ท22102 ภาษาไทย 4 60 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 60  ค22102 คณิตศาสตร์ 4 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 80  ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 80 

ส22101 สังคมศึกษา 3 20  ส22103 สังคมศึกษา 4 20 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 20  ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 20 

พ22101 สุขศึกษา 3 20  พ22103 สุขศึกษา 4 20 

พ22102 พลศึกษา 3 20  พ22104 พลศึกษา 4 20 

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

ง22101 การงานอาชีพ 3 40  ง22102 การงานอาชีพ 4 40 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 60  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว22201 คอมพิวเตอร์ 3 20  ว22202 คอมพิวเตอร์ 4 20 

ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 20  ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 20 

อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ22201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

จ21201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20  จ22201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20 

ญ21201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20  ญ22201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 

 



๘๙ 
 

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 

 
 

 



๙๐ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 
 

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

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

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท21101 ภาษาไทย ๑ 60  ท21102 ภาษาไทย 2 60 

ค21101 คณิตศาสตร์ ๑ 60  ค21102 คณิตศาสตร์ 2 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ ๑ 80  ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 80 

ส21101 สังคมศึกษา 1 20  ส21103 สังคมศึกษา 2 20 

ส21102 ประวัติศาสตร์ ๑ 20  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 20 

พ21101 สุขศึกษา ๑ 20  พ21103 สุขศึกษา 2 20 

พ21101 พลศึกษา ๑ 20  พ21104 พลศึกษา 2 20 

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

ง21101 การงานอาชีพ ๑ 40  ง21102 การงานอาชีพ 2 40 

อ21101 ภาษาอังกฤษ ๑ 60  อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 2 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว21201 คอมพิวเตอร์ ๑ 20  ว21202 คอมพิวเตอร์ 2 20 

ส21231 หน้าที่พลเมือง ๑ 20  ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 20 

ศ21201 ศิลปะสร้างสรรค ์ 20  ศ21202 ศิลปะสร้างสรรค ์ 20 

พ21201 กีฬาเพื่อสขุภาพ 20  พ21202 กีฬาเพื่อสขุภาพ 20 

อ2๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ21202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 

 



๙๑ 
 

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 

 
 

 



๙๒ 
 

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 

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 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๔ ด้านสังคมศึกษา-การงานอาชีพ 
 

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

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

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท21101 ภาษาไทย ๑ 60  ท21102 ภาษาไทย 2 60 

ค21101 คณิตศาสตร์ ๑ 60  ค21102 คณิตศาสตร์ 2 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ ๑ 80  ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 80 

ส21101 สังคมศึกษา 1 20  ส21103 สังคมศึกษา 2 20 

ส21102 ประวัติศาสตร์ ๑ 20  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 20 

พ21101 สุขศึกษา ๑ 20  พ21103 สุขศึกษา 2 20 

พ21101 พลศึกษา ๑ 20  พ21104 พลศึกษา 2 20 

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

ง21101 การงานอาชีพ ๑ 40  ง21102 การงานอาชีพ 2 40 

อ21101 ภาษาอังกฤษ ๑ 60  อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 2 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ส21231 หน้าที่พลเมือง ๑ 20  ว21202 คอมพิวเตอร์ 2 20 

ส24201 วิถีไทย 20  ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 20 

ง24201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20  ส21201 วิถีไทย 20 

อ24201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  ง21201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20 

ง21201 คอมพิวเตอร์ ๑ 20  อ21201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 

 



๙๔ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๔ ด้านสังคมศึกษา-การงานอาชีพ 
 

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

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

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท22101 ภาษาไทย 3 60  ท22102 ภาษาไทย 4 60 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 60  ค22102 คณิตศาสตร์ 4 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 80  ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 80 

ส22101 สังคมศึกษา 3 20  ส22103 สังคมศึกษา 4 20 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 20  ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 20 

พ22101 สุขศึกษา 3 20  พ22103 สุขศึกษา 4 20 

พ22102 พลศึกษา 3 20  พ22104 พลศึกษา 4 20 

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

ง22101 การงานอาชีพ 3 40  ง22102 การงานอาชีพ 4 40 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 60  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 20  ว22202 คอมพิวเตอร์ 4 20 

ส24201 วิถีไทย 20  ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 20 

ง24201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20  ส22201 วิถีไทย 20 

อ24201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  ง22201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20 

ง22201 คอมพิวเตอร์ 3 20  อ22201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 
 



๙๕ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๔ ด้านสังคมศึกษา-การงานอาชีพ 
 

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

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

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท23101 ภาษาไทย 5 60  ท23102 ภาษาไทย 6 60 

ท23101 คณิตศาสตร์ 5 60  ค23102 คณิตศาสตร์ 6 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 80  ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 80 

ส23101 สังคมศึกษา 5 20  ส23104 สังคมศึกษา 6 20 

ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 20  ส23105 ประวัติศาสตร์ 6 20 

พ23101 สุขศึกษา 5 20  พ23103 สุขศึกษา 6 20 

พ23102 พลศึกษา 5 20  พ23104 พลศึกษา 6 20 

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

ง23101 การงานอาชีพ 5 40  ง23102 การงานอาชีพ 6 40 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 60  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 20  ว23202 คอมพิวเตอร์ 6 20 

ส24201 วิถีไทย 20  ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 20 

ง24201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20  ส23201 วิถีไทย 20 

อ24201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  ง23201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20 

ง23201 คอมพิวเตอร์ 5 20  อ23201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 
 
 



๙๖ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คำสั่ง 
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบา้นสวนอุดมวิทยา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 
 
 

 
คำสั่งโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

ท่ี    ๔๘   / 2564 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง บริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา   

ประจำปีการศึกษา  2564 
……………………………………………………………………………………………………………… 

  เพื่อให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา   เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ฉบับเพิ่มเติม  พ.ศ. 
2545  และแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ( ฉบับปรับปรุง 
๒๕๖๐ )  จึงขอแต่งตั ้งคณะครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
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 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1.  นายณัฐพล   โทนะพันธ ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
2.  นางสมคะเน  กระจ่าง   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๙๘ 
 

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

1.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.  นางสาวนิรชา  จุมพล       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

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

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 
 
 



๙๙ 
 
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 



๑๐๐ 
 
กลุ่มการศึกษาพิเศษ 

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

 
หน้าที่ 

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

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

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร  เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกระบวนการ
เรียนรู้  การวัดและประเมินผล  การแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการดำเนินการของ
หลักสูตร 

4.  ผสานความร่วมมือจากบุคคล  หน่วยงาน  องค์กรต่าง ๆ  และชุมชน  เพื่อให้การใช้หลักสูตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีคุณภาพ 

5.  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  และการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และผู้เกี่ยวข้อง  
นำข้อมูลป้อนกลับจากฝ่ายต่าง ๆ  มาพิจารณา  เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

6.  ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับการพฒันาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
7.  ติดตามผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล  ระดับช้ัน  ระดับช่วงช้ัน  และระดับกลุ่มวิชา

ในแต่ละปีการศึกษา   เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ  ของสถานศึกษา 
8.  ตรวจสอบ  ทบทวน  ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู  และการบริหารหลักสูตรระดับ

สถานศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาแล้วใช้ผลการประเมินเพื่อวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการ
บริหารหลักสูตรปีการศึกษาต่อไป 

9.  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาโดยเน้นการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนต่อคณะครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะครูโรงเรียนบ้านสวน
อุดมวิทยาบริหารหลักสูตร ครูโรงเรียนบ้านสวนอดุมวิทยาสถานศึกษา  สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
1.  จัดทำเอกสารการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระโดยมีส่วนประกอบต่างๆ  ตามคู่มือกำหนด

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



๑๐๑ 
 
3. คณะกรรมการด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร  หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอนและหัวหน้า 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

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

เทคโนโลยี 
5.  นางสาวนิรชา  จุมพล       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

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

( ภาษาอังกฤษ ) 
๑๐.  นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

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

หน้าที่ 
1.  วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 
2.  ออกแบบเอกสารประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเกณฑ์การอ่านประเมิน

ผู้เรียน 
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 



๑๐๒ 
 
 ๑๐.  นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

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

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

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



๑๐๓ 
 

๔๘. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๙. นางสาวศศิธร  สุปิตา    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๐. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๑. นายจิรเมธ  โพธิรัตนวงศ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
52. นางสาวญาณิศา  ฐาปนกุลศักดิ์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
53.  นายธนานพ  พึ่งพงษ ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
54.  นายภานุวัฒน์  กร่อยกระโทก  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
55.  นายณัฐวิ  เพ็ชราการ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
56.  นายสวัสด์ิ   เพิ่มจรัส   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
57.  นายเจษฎา  อาทร    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
58. นายกิตติศักดิ์  สละสวัสด์ิ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 59.  นางสาวสุดา  ศรีประสาน   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
60. นางสาววราภรณ์  ประกอบธรรม  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 61.  นางสาวรินรฎา  พงศ์ธนิต   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
หน้าที่ 

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

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

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 



๑๐๔ 
 
 ๑๗.  นางสาวประภัสสร   ศรีเจริญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๘.  นายพัฒนพงษ์   จันทลา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๙.  นายจีระศักดิ์  ฉลาย    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๒๐.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๑.  นางปวีณา  ศรีพงษ์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๒.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๓.  นางสาวจินตนา  จ่ามีเคน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๔.  นายกรินทร์  วังทะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๕.  นายเอกลักษณ์  ดัชถุยาวัตร   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๖.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๗.  นางสาวนิรชา  จุมพล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๘.  นางนงลักษณ์  นพหิรัญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๙. นางสาวอรอุมา   พิลาวุฒิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๐.  นางสมพร  นิสัยสุข    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๑.  นางสาววรรณวรา   ปราศจากศัตรู  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓2.  นายทศพร  ช้างภู่    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
๓๓.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๔.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๕.  นางนันทยา   หอมมณี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๖.  นางสาวสมรัก  บุญเรือน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3๗.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๘. นางสาวรัชดาวรรณ   ทองดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๙. นางสาวอภิญญา  โทธุโย   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๐. นางสาวิตรี   ปลายชัยภูมิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๑. นายปิติพงศ์  พาโสมนัสกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๒. นางสาวศิรประภา   ชุปวา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๓. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
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 



๑๐๕ 
 

55.  นายณัฐวิ  เพ็ชราการ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
56.  นายสวัสด์ิ   เพิ่มจรัส   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
57.  นายเจษฎา  อาทร    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
58. นายกิตติศักดิ์  สละสวัสด์ิ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 59.  นางสาวสุดา  ศรีประสาน   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
60. นางสาววราภรณ์  ประกอบธรรม  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 61.  นางสาวรินรฎา  พงศ์ธนิต   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
หน้าที่ 

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

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

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

1.  วางแนวปฏิบัติการประเมินผลการเรียน 
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 



๑๐๖ 
 
 ๙.  นางสิริวรรณ  ขันติธรรมกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๐.  นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

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

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

๒๐.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๑.  นางปวีณา  ศรีพงษ์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๒.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๓.  นางสาวจินตนา  จ่ามีเคน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๔.  นายกรินทร์  วังทะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๕.  นายเอกลักษณ์  ดัชถุยาวัตร   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๖.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๗.  นางสาวนิรชา  จุมพล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๘.  นางนงลักษณ์  นพหิรัญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๙. นางสาวอรอุมา  พิลาวุฒิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๐.  นางสมพร  นิสัยสุข    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๑.  นางสาววรรณวรา   ปราศจากศัตรู  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓2.  นายทศพร  ช้างภู่    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
๓๓.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๔.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๕.  นางสาวนันทยา   หอมมณี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
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 



๑๐๗ 
 

4๗. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๘. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๙. นางสาวศศิธร  สุปิตา    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๐. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๑. นายจิรเมธ  โพธิรัตนวงศ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
52. นางสาวญาณิศา  ฐาปนกุลศักดิ์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
53.  นายธนานพ  พึ่งพงษ ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
54.  นายภานุวัฒน์  กร่อยกระโทก  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
55.  นายณัฐวิ  เพ็ชราการ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
56.  นายสวัสด์ิ   เพิ่มจรัส   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
57.  นายเจษฎา  อาทร    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
58. นายกิตติศักดิ์  สละสวัสด์ิ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 59.  นางสาวสุดา  ศรีประสาน   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
60. นางสาววราภรณ์  ประกอบธรรม  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 61.  นางสาวรินรฎา  พงศ์ธนิต   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
หน้าที่ 

1.  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  กล่ันนุรักษ์  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 



๑๐๘ 
 
 4.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

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

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

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

1.  ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน 
2.  รวบรวมข้อมูลการวิจัยในช้ันเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
3.  สรุปรายงานผู้บริหาร 

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

เทคโนโลยี 
5.  นางสาวนิรชา  จุมพล   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

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 



๑๐๙ 
 

1๔. นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  งานวัดผลและประเมินผล 
หน้าที่ 

1.  กำหนดเกณฑ์และออกแบบเอกสาร  หลักฐานการเทียบโอนผลการเรียนท่ีเอื้อประโยชน์สูงสุด
ต่อทุกขั้นตอนในการเทียบโอนผลการเรียน 

2.  พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษา 
12. คณะกรรมการประเมินผลการใช้หลักสูตร 

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

เทคโนโลยี 
5.  นางสาวนิรชา  จุมพล   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

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

( ภาษาอังกฤษ ) 
9.  นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

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

หน้าที่ 
1.  ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรเป็นระยะ  และเมื่อส้ินสุดการใช้หลักสูตร 
2.  สรุปรายงานผู้บริหารเพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป 

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

( นายพลธาวิน  วัชรทรธำรงค์ ) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 


