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คำนำ 
 

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

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

 
 
 

                                                                                นายพลธาวิน  วัชรทรธำรงค์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
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สารบัญ 
เร่ือง           หน้า 

ประกาศโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา          ก 

คำนำ              ข 

ส่วนที่ ๑  ความนำ            ๑ 

- ความหมายและความสำคัญ          ๑ 

- ลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา      ๒ 

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ หลักการ         ๔ 

- จุดหมาย และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน            ๕ 

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์                                                                         ๖        

-  จุดเน้นหลักสูตรกลุ่มสาระการงานอาชีพ        ๖ 

ส่วนที่  ๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
- ความสำคัญของการงานอาชีพ        ๘ 
- สาระและมาตรฐานการเรียนรู้       ๘ 
- คุณภาพผู้เรียน         ๙ 

ส่วนที่  ๓    คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
- ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง      ๑4 
- โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้  ระดับประถมศึกษา   ๒๖ 
- โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้  ระดับมัธยมศึกษา   ๒๗ 
- โครงสร้างรายวิชาพื้นฐานระดับประถมศึกษา     ๒๘ 
- โครงสร้างรายวิชาพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา                                                   ๒๘ 
- คำอธิบายรายวิชาการงานอาชีพ       ๒๙ 

ส่วนที่  ๔   หน่วยการเรียนรู้  
- โครงสร้างรายวิชาการงานอาชีพ       ๔๑ 

ส่วนที่  ๕   การจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล  
- การจัดการเรียนรู้และการวัดและการประเมินผล     ๖๘ 
- อภิธานศัพท์         ๗๓ 

ภาคผนวก   
- โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้      ๗๖ 
- คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา    1๐๒ 
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ส่วนที่  ๑ 
ความนำ 

 
ความหมาย 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  เป็นแผน  หรือแนวทาง  หรือข้อกำหนด
ของการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวทิยา  ท่ีจะใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนด  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  
และประกอบอาชีพ  โดยมุ่งหวังให้มีความสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย  จิตใจ และสติปัญญา  อีกท้ังมีความรู้และ
ทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต  และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลเพื่อการแข่งขันในยุคปัจจุบัน  ดังนั้น
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๑  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  จึงประกอบด้วยสาระสำคัญของหลักสูตรแกนกลาง  
สาระความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่น และสาระสำคัญท่ีสถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติม  โดยจัดเป็นสาระการเรียนรู้
รายวิชาพื้นฐานตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  และสาระการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม  จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายปีในระดับประถมศึกษา  เป็นรายภาคในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และกำหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของสถานศึกษาตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  
๒๕๕๑   (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐) 
 
ความสำคัญ 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  มีความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนดไว้เป็นแนวทางให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู  อาจารย์  ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ในการจัดมวลประสบการณ์
ให้แก่ผู้เรียนได้พัฒนาให้บรรลุถึงคุณภาพตามมาตรฐาน  ในการพัฒนาเยาวชนของชาตินอกเหนือจากการใช้เป็น
แนวทาง หรือข้อกำหนดในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุตามจุดหมายของการจัดการศึกษาแล้ว  
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  พุทธศักราช๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  ท่ีพัฒนาขึ้นยังเป็นหลักสูตรท่ีมีจุดมุ่งหมายให้ครอบครัว  
ชุมชน  องค์กรในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยมีแนวทางสำคัญท่ี
สถานศึกษากำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา  ดังนี้ 
 ๑.  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานและ
ความเพลิดเพลินในการเรียนรู้เปรียบเสมือนเป็นวิธีสร้างกำลังใจ  และเร้าให้เกิดความก้าวหน้าแก่ผู้เรียนให้มาก
ท่ีสุด  มีความรู้สูงสุด ผู้เรียนทุกคนมีความเข้มแข็ง  ความสนใจ  มีประสบการณ์ และความมั่นใจเรียนและทำงาน
อย่างเป็นอิสระและร่วมใจกัน  มีทักษะในการอ่านออกเขียนได้  คิดเลขเป็น  รู้ข้อมลูสารสนเทศ และเทคโนโลยี
ส่ือสาร  ส่งเสริมจิตใจท่ีอยากรู้อยากเห็น  และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล 
 ๒. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  ส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ 
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จริยธรรม สังคม  และวัฒนธรรม  พัฒนาหลักการในการจำแนกระหว่างถูกและผิด  เข้าใจและศรัทธาในความเช่ือ
ของตน  ความเช่ือและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน  พฒันาหลักคุณธรรมและความอิสระของผู้เรียน  และช่วยให้เป็น
พลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบ  สามารถช่วยพัฒนาสังคมให้เป็นธรรมข้ึน   มีความเสมอภาค  พัฒนาความตระหนัก  
เข้าใจและยอมรับสภาพแวดล้อมท่ีตนดำรงชีวิตอยู่  ยึดมั่นในข้อตกลงร่วมกันต่อการพัฒนาท่ียั่งยืนท้ังในระดับส่วน
ตน  ระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ  และระดับโลก  สร้างให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเป็นผู้บริโภคท่ีตัดสินใจแบบมี
ข้อมูลเป็นอิสระ และมีความรับผิดชอบ 
 
ลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  เป็นหลักสูตรท่ีสถานศึกษาได้พัฒนาขึ้น  
เพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยยึดองค์ประกอบหลักสำคัญ ๓  ส่วนคือ  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นและสาระสำคัญท่ี
สถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมเป็นกรอบในการจัดทรายละเอียดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี
กำหนด  เหมาะสมกับสภาพชุมชนและท้องถิ่นและจุดเน้นของสถานศึกษา โดยหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน
สวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔  ท่ีพัฒนาขึ้นมีลักษณะของหลักสูตร  ดังนี้ 

๑.  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา   สำหรับจัดการศึกษา 
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดระดับการศึกษาเป็น ๒  ระดับ  คือ  ระดับประถมศึกษา (ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  ๑–๖)  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑–๓)  
 ๒.มีความเป็นเอกภาพหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาพุทธศักราช ๒๕๖๔  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรของสถานศึกษาสำหรับให้ครูผู้สอนนำไป
จัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย  โดยกำหนดให้ 
     ๒.๑ มีสาระการเรียนรู้ท่ีสถานศึกษาใช้เป็นหลักเพื่อสร้างพื้นฐานการคิดการเรียนรู้  และการ
แก้ปัญหา  ประกอบด้วย  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ๒.๒มีสาระการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ ศักยภาพการคิดและการทำงาน  ประกอบด้วย  
สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และภาษาอังกฤษ 
  ๒.๓  มีสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  โดยจัดทำเป็นรายวิชาเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับโครงสร้างเวลาเรียน  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  ความต้องการของผู้เรียน  และบริบทของสถานศึกษา 
     ๒.๓  มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพื่อพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  และ
สังคม  เสริมสร้างการเรียนรู้นอกจากสาระการเรียนรู้  ๘  กลุ่ม  และการพัฒนาตนตามศักยภาพ 
  ๒.๔  มีการกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานระดับต่าง ๆ  เพื่อเป็น
เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำรายละเอียดสาระการเรียนรู้  และจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพในชุมชน  สังคม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓.  มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  
๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  เป็นหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานเป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน  เพื่อเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมีการกำหนดมาตรฐานไว้ดังนี้ 
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     ๓.๑ มาตรฐานหลักสูตร  เป็นมาตรฐานด้านผู้เรียนหรือผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา อันเกิดจาก
การได้รับการอบรมส่ังสอนตามโครงสร้างของหลักสูตรท้ังหมดใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพโดยรวม
ของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในทุกระดับและสถานศึกษาต้องใช้สำหรับการประเมินตนเองเพื่อจัดทำรายงาน
ประจำปีตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการกำหนดแนวปฏิบัติในการ
ส่งเสริม กำกับ ติดตาม ดูแล และปรับปรุงคุณภาพ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานท่ีกำหนด 

    ๓.๒  มีตัวช้ีวัดช้ันปีเป็นเป้าหมายระบุส่ิงท่ีนักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมท้ังคุณลักษณะของผู้เรียนใน
แต่ละระดับช้ันซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจง และมีความเป็นรูปธรรม นำไปใช้ในการ
กำหนดเนื้อหา จัดทำหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการวัดประเมินผลเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน  ตรวจสอบพัฒนาการผู้เรียน  ความรู้  ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ และเป็นหลักในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาในระบบ นอกระบบ  
และตามอัธยาศัย 
     ๓ .๓  มีความเป็นสากล ความเป็นสากลของหลักสูตรสถานศึกษา  คือมุ่งให้ ผู้เรียน มีความรู้   
ความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การจัดการส่ิงแวดล้อมภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคุณลักษณะท่ี
จำเป็นในการอยู่ในสังคมได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การเสียสละ การเอื้อเฟื้อ โดยอยู่
บนพื้นฐานของความพอดีระหว่างการเป็นผู้นำและผู้ตาม การทำงานเป็นทีม และการทำงานตามลำพังการแข่งขัน 
การรู้จักพอและการร่วมมือกันเพื่อสังคม วิทยาการสมัยใหม่ และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรับวัฒนธรรมต่างประเทศ 
และการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยการฝึกฝนทักษะเฉพาะทางและการบูรณาการในลักษณะท่ีเป็นองค์รวม 

๔.  มีความยืดหยุ่น หลากหลาย หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เป็นหลักสูตรท่ี 
สถานศึกษาจัดทำรายละเอียดต่าง ๆ ขึ้นเอง โดยยึดโครงสร้างหลักท่ีกำหนดไว้ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐) เป็นขอบข่ายในการจัดทำ จึงทำให้หลักสูตรของสถานศึกษา
มีความยืดหยุ่น หลากหลาย สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความ
เหมาะสมกับตัวผู้เรียน 
 ๕. การวัดและประเมินผลเน้นหลักการพื้นฐานสองประการคือการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อ
ตัดสินผลการเรียน โดยผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวช้ีวัด เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้  
สะท้อนสมรรถนะสำคัญ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษาระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับชาติการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้เป็กระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศท่ี
แสดงพัฒนากาความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 
ปรัชญาของสถานศึกษา   

“ปญญา นรานํ รตน”ํ ปัญญา คือ แก้วสารพัดนึก”  
 

คำขวัญของสถานศึกษา (อัตลักษณ์ของโรงเรียน) 
 “เด็กดี มีความรู้ อยู่อย่างมีความสุข” 
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วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
โรงเรียน เป็นสถานศึกษาช้ันนำยุคใหม่ (Leading School) ท่ีมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล (World 

Class Standard) นักเรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา และมีคุณลักษณะความเป็นพลเมือง
โลก และดำรงชีวิตแบบพอเพียงบนความเป็นไทย และมีความสุขผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT ท่ีทันสมัย และการ
จัดการเรียนการสอนแบบ STEAM  Education การเรียนการสอนสองภาษา (Mini  English Program)  การ
เรียนท่ีเน้นด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภาษาจีน ญี่ปุ่น การเรียนการสอนท่ีเน้นกีฬา งานอาชีพ
ในยุค EEC และพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ รวมท้ังการจัดศึกษาเพื่อสร้างคุณลักษณะผู้เรียนเป็น
พลเมืองไทย และพลโลกท่ีพึงประสงค์ บนพื้นฐานแห่งวิถีพุทธ และวิถีธรรมในยุคศตวรรษท่ี ๒๑ 
พันธกิจ 
 1. รู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในมการเรียนจัดกิจกรร
ศตวรรษท่ี 21   ตามศักยภาพของผู้เรียน 

  2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และความเป็นไทย อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
  3. เสริมสร้างครูให้มีจริยธรรม จรรยาบรรณ เป็นครูมืออาชีพ เป็นแบบอย่างท่ีดี 
  4.  ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ.์ 
 1. การสร้างโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 2. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 3.  การพัฒนาหลักสูตร 
  4. การพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  5. การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา 
  6. การพัฒนาอาคาร สถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
 

เป้าประสงค ์
 1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตาม
ศักยภาพของผู้เรียน 
  2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รักความเป็นไทย และได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาล   

  3. ครูมีคุณธรรม  จริยธรรมมี จรรยาบรรณ เป็นครูมืออาชีพและเป็นแบบอย่างท่ีดี 
  4.  นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  หลักเนติ
ธรรม  คุณธรรม  ความโปร่งใส  โดยหลักการมีส่วนร่วม  ด้วยความรับผิดชอบและความคุ้มค่า 
หลักการ 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  มีหลักการท่ีสำคัญตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  มีหลักการท่ีสำคัญ  ดังนี้ 
 ๑. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน 
การเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม 
บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 
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 ๒.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค  และ
มีคุณภาพ 
 ๓.  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 
 ๔. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นท้ังด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัด   การเรียนรู ้
 ๕. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 ๖. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
 
จุดหมาย 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มี
ความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบ
การศึกษาตามหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑.  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 ๒.  มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  
 ๓.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย 
 ๔.  มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ 
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๕.  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดล้อม  มีจิต
สาธารณะท่ีมุ่งทำประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข     
 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช   
๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) มุ่งเน้นพฒันา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ดังนี ้
 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ 
ดังนี้ 
 ๑.  ความสามารถในการส่ือสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรม 
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร
และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 



6 
 

 ๒. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วย
การสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การ
ปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ี
ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
 ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่างๆ และ
มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงาน  
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้   
 ๑.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 

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

จุดเน้นของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  มีดังนี้ 
๑.  บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง 
๒.  ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือง่าย ๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย 
๓.  ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือรน้และตรงเวลา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒  มีดังนี้ 
๑.  บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
๒.  ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด 
๓.  ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างปลอดภัย 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  มีดังนี้ 
๑.  อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง  ครอบครัว  และส่วนรวม 
๒.  ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน                  
๓.  ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด  รอบคอบและ อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  มีดังนี้ 
๑.  อธิบายเหตุผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย               
๒.  ทำงานได้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้อย่างเป็นขั้นตอนด้วยความขยัน อดทน รับผิดชอบ 

และซื่อสัตย์ 
๓.  ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  มีดังนี้ 
๑.  อธิบายเหตุผลในการทำงานแต่ละขั้นตอนได้ถูกต้องตามกระบวนการทำงาน 
๒.  ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ  ประณีต  และมีความคิดสร้างสรรค์ 
๓.  ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว 
๔.  มจิีตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  มีดังนี้ 
๑.  อธิบายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงกระบวนการทำงานแต่ละขั้นตอน 
๒.  ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานและมีทักษะการทำงานร่วมกัน                   
๓.  ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  มีดังนี้ 
๑.  วิเคราะห์ข้ันตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน 
๒.  ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ 
๓.  ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  มีดังนี้ 
๑.  ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน 
๒.  ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน 
๓.  มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติการอย่างประหยัด 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  มีดังนี้ 
๑.  อภิปรายข้ันตอนการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
๒.  ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีเหตุผล 
๓.  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานทรัพยากรและ 

ส่ิงแวดล้อม 
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ส่วนที่ ๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
ความสำคัญของการงานอาชีพ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะ
พื้นฐานท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง     สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต  การ
อาชีพ มาใช้ประโยชน์ในการทำงาน อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล  เห็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพ   รักการทำงานและมีเจตคติท่ีดีต่อการทำงาน  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
พอเพียงและมีความสุข    

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ  มี
ทักษะในการทำงาน มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะทางด้านอาชีพก่อนตัดสินใจเลือกอาชีพเห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพ แนวทางใน
การเลือกอาชีพ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบ
อาชีพ มีลักษณะนิสัยในการทำงานด้วยความเสียสละ  ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด  อดทน รับผิดชอบ ยุติธรรม โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 โดยมีสาระสำคัญ  ดังนี้   
•  การดำรงชีวิตและครอบครัว  เป็นสาระเกี่ยวกับการทำงานในชีวิตประจำวัน  ช่วยเหลือตนเอง  

ครอบครัว  และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจท่ีพอเพียง  ไม่ทำลายส่ิงแวดล้อม  เน้นการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจและ
ภูมิใจในผลสำเร็จของงาน  เพื่อให้ค้นพบความสามารถ  ความถนัด และความสนใจของตนเอง 

• การอาชีพ   เป็นสาระท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะท่ีจำเป็นต่ออาชีพ  เห็นความสำคัญของคุณธรรม  
จริยธรรม  และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม  เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต ละเห็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที่ ๑   การดำรงชีวิตและครอบครัว  
มาตรฐาน ง ๑.๑   เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะ การจัดการ  

ทักษะกระบวนการแก้ปญัหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน  และทักษะ   การแสวงหาความรู้  มี
คุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการทำงาน  มีจิตสำนึก  ในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร  และ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 

สาระที่ 2   การอาชีพ  
มาตรฐาน ง ๔.๑    เข้าใจ มีทักษะท่ีจำเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี 
                       เพื่อพัฒนาอาชีพ  มีคุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
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คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่  3   

เข้าใจวิธีการทำงานและสามารถปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม ใช้วัสดุ 
อุปกรณ์และเครื่องมือถูกต้องตรงกับลักษณะงาน มีทักษะกระบวนการทำงานบูรณาการ  มีลักษณะนิสัยการทำงาน
ท่ีกระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยัด ปลอดภัย สะอาด รอบคอบและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมดำรงชีวิต
แบบพอเพียงบนความเป็นไทย   

เข้าใจประโยชน์ของส่ิงของเครื่องใช้  เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน  มีความคิดในการแก้ปัญหาหรือสนอง
ความต้องการอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21   
มีกระบวนการทำงานโดยใช้หลักการวิทยาการคำนวณ   Coding  การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
(STEM Education)   สร้างช้ินงานตามความสนใจ 
 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

เข้าใจการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน มีทักษะการจัดการ ทักษะการทำงานร่วมกัน 
ทำงานอย่างเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค์ มีลักษณะนิสัยการทำงานท่ีขยัน อดทน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มี
มารยาท และมีจิตสำนึกในการใช้น้ำ ไฟฟ้าอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

ดำรงชีวิตแบบพอเพียงบนความเป็นไทย รู้และเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและอาชีพท่ีสอดคล้องกับการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)   การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 
21  มีกระบวนการทำงานโดยใช้หลักการวิทยาการคำนวณ   Coding  การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education)   เพื่อทำช้ินงานและสร้างผลิตภัณฑ์ 
 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

เข้ าใจกระบวนการทำงาน ท่ีมีประ สิทธิภ าพ  ใช้กระบวนการก ลุ่ม ในการทำงาน  มี ทั กษะ  
การแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการ มีลักษณะนิสัยการทำงาน ท่ีเสียสละ  มี
คุณธรรม ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง และมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อมอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 

เข้าใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมีเจตคติท่ีดีและเห็นความสำคัญของการประกอบอาชีพ วิธีการหา
งานทำ คุณสมบัติท่ีจำเป็นสำหรับการมีงานทำ วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ มีทักษะพื้นฐาน ท่ีจำเป็นสำหรับการ
ประกอบอาชีพ และประสบการณ์ต่ออาชีพท่ีสนใจ และประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพท่ีสอดคล้องกับ
ความรู้ ความถนัด และความสนใจให้สอดคล้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)   การใช้
เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21  มีกระบวนการทำงานโดยใช้หลักการวิทยาการ
คำนวณ   Coding  การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education)   เพื่อออกแบบและสร้าง
ผลิตภัณฑ์  นำระบบการใช้ Social Network ในทางท่ีสร้างสรรค์ด้วยการนำสินค้ามาขายผ่าน Facebook , 
Instagram , Line 
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ส่วนที่ 3 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

สาระที ่ ๑  การดำรงชีวิตและครอบครัว   
มาตรฐาน ง  ๑. ๑  เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะ   

การจัดการ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน  และทักษะการ
แสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน  มีจิตสำนึก ในการใช้พลังงาน 
ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม  เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 

 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑. บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง      
 
 
 
 
 
๒. ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือง่าย ๆ  ในการ   
     ทำงานอย่างปลอดภัย                                
 
 
 
 
 

๓.  ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือรน้ 
       และตรงเวลา 

•  การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง  เช่น 
-  การแต่งกาย 
-   การเก็บของใช้  
-   การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว   
-   การจัดโต๊ะ ตู้  ช้ัน          
 

•  การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือง่าย ๆ                 
ในการทำงานอย่างปลอดภัย   เช่น 
 -  การทำความคุ้นเคยการใช้เครื่องมือ    
 -  การรดน้ำต้นไม้ 
 -  การถอนและเก็บวัชพืช 

      -  การพับกระดาษเป็นของเล่น  
 
•  ความกระตือรือร้นและตรงเวลา 
     เป็นลักษณะนิสัยในการทำงาน  
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๒ 

สาระที ่ ๑  การดำรงชีวิตและครอบครัว   

มาตรฐาน ง  ๑. ๑  เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะ                 
การจัดการ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน  และทักษะ            
การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน   มีจิตสำนึก              
ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม  เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 

 

ตัวชีวั้ด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๑. บอกวิธีการและประโยชน์การทำงาน       
      เพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
  
 
 
 
 
๒. ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือ                           
      ในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงาน    
      และประหยัด 
 
 
 
๓. ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและ 
      ครอบครัวอย่างปลอดภัย 
 

•   การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว เช่น  
-  บทบาทและหน้าท่ีของสมาชิกในบ้าน 
-  การจัดวาง  เก็บเส้ือผ้า  รองเท้า  
-  การช่วยครอบครัวเตรียมประกอบอาหาร 
-  การกวาดบ้าน 
-  การล้างจาน                          

 
•   การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือ   เช่น 

-  การเพาะเมล็ด 
-  การดูแลแปลงเพาะกล้า 
-  การทำของเล่น     

      -  การประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว      
 
•   ความปลอดภัยเป็นลักษณะนิสัยในการทำงาน 
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

สาระที ่ ๑  การดำรงชีวิตและครอบครัว   

มาตรฐาน ง  ๑. ๑  เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะ                         
                         การจัดการ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน  และทักษะ                   
                         การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน   มีจิตสำนึก            
                         ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม  เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๑. อธิบายวิธีการและประโยชน์ 
      การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง  
        ครอบครัวและส่วนรวม 
 
 
 
 
๒. ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือ  
      ตรงกับลักษณะงาน 
 
 
 
 
 
๓.  ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตาม 
            กระบวนการทำงานด้วยความสะอาด       
       ความรอบคอบ   และอนุรักษ ์
       ส่ิงแวดล้อม 

•  การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง  ครอบครัว  และ 
     ส่วนรวม   เช่น 

-  การเลือกใช้เส้ือผ้า 
-  การดูแลรักษาเส้ือผ้า 
-  การทำความสะอาดบ้าน 
-  การทำความสะอาดและจัดตกแต่งห้องเรียน   
                  

•   การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือ   เช่น 
-  การปลูกผักสวนครัว 
-  การบำรุงรักษาของเล่น 
-  การซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว 
-  การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่างๆ โดยใช้วัสดุ 
    และวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น  
     

•  การทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงาน 
     ด้วยความสะอาด รอบคอบและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
     เป็นคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน   
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ส่วนที่ 3 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ 

สาระที ่ ๑  การดำรงชีวิตและครอบครัว   

มาตรฐาน ง  ๑. ๑  เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะ                         
                         การจัดการ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน  และทักษะ                   
                         การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน   มีจิตสำนึก            
                         ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม  เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๑. อธิบายเหตุผลในการทำงานให้บรรลุ 
     เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๒. ทำงานบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้อย่างเป็น 
       ขั้นตอน ด้วยความขยันอดทน 
       รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ 
 
 ๓. ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงาน 
 
 
 
 
 
 ๔.ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงาน 
      อย่างประหยัด และคุ้มค่า 

•   การทำงาน    เช่น 
-  การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว   
-  การจัดตู้เส้ือผ้า  โต๊ะเขียนหนังสือ และ 
   กระเป๋านักเรียน 
-  การปลูกไม้ดอก  หรือ ไม้ประดับ 
-  การซ่อมแซมวัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือ 
-   การประดิษฐ์ของใช้  ของตกแต่งจากใบตอง  
    และกระดาษ 
-  การจัดเก็บเอกสารส่วนตัว    
                    

•   ความขยัน  อดทน  รับผิดชอบและซื่อสัตย์   
     เป็นคุณธรรมในการทำงาน 
 
 
•   มารยาทในการปฏิบัติตน  เช่น 

-  การต้อนรับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง            
   ในโอกาสต่าง ๆ   
-  การรับประทานอาหาร 
-  การใช้ห้องเรียน  ห้องน้ำ  และห้องส้วม 
 

•   การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด  
      และคุ้มค่าเป็นคุณธรรมในการทำงาน  
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สาระที ่  ๔        การอาชีพ   

มาตรฐาน  ง  ๔. เข้าใจ มีทักษะท่ีจำเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
อาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  

 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 ๑.  อธิบายความหมายและความสำคัญ 
      ของอาชีพ 

•  ความหมายและความสำคัญของอาชีพในท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 3 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕ 

สาระที ่ ๑  การดำรงชีวิตและครอบครัว   

มาตรฐาน ง  ๑. ๑  เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะ                         
                         การจัดการ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน  และทักษะ                   
                         การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน   มีจิตสำนึก            
                         ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม  เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 

 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๑. อธิบายเหตุผลการทำงานแต่ละขั้นตอน 
      ถูกต้องตามกระบวนการทำงาน 
 
 
 
๒. ใช้ทักษะการจัดการในการทำงาน อย่าง 
        เป็นระบบ ประณีต และมีความคิด 
        สร้างสรรค์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
๓. ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงาน 
      กับสมาชิกในครอบครัว    
  
๔. มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและ 
     ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า                      

•  ขั้นตอนการทำงาน  เช่น 
-  การซ่อมแซม ซัก ตาก  เก็บ  รีด  พับ เส้ือผ้า 
-  การปลูกพืช 
-  การทำบัญชีครัวเรือน   
                 

•  การจัดการในการทำงาน   เช่น 
-  การจัดโต๊ะอาหาร  ตู้อาหาร  ตู้เย็น  และห้องครัว 
-  การทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วม 
-  การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน  
-  การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุ เหลือใช้ท่ีมีอยู่ใน

ท้องถิ่น  
-  การจัดเก็บเอกสารสำคัญ 
-  การดูแลรักษาและใช้สมบัติส่วนตัว  สมาชิกในครอบครัว  

และส่วนรวม 
                      

•  มารยาท    เช่น 
-  การทำงานกับสมาชิกในครอบครัว 
 

•  การมีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากร 
    อย่างประหยัดและคุ้มค่าเป็นคุณธรรม 
    ในการทำงาน           
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สาระที ่  ๔  การอาชีพ   

มาตรฐาน  ง  ๔. ๑  เข้าใจ มีทักษะท่ีจำเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ   

                               ใช้เทคโนโลยี  เพื่อพัฒนาอาชีพ  มีคุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  

 
ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรู้แกนกลาง 

๑.   สำรวจข้อมูลท่ีเกี่ยวกับอาชีพต่าง  ๆ  ในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 ๒. ระบุความแตกต่างของอาชีพ 

•  อาชีพต่าง ๆ ในชุมชน 
-  ค้าขาย 
-   เกษตรกรรม 
-   รับจ้าง 
-   รับราชการ  พนักงานของรัฐ 
-   อาชีพอิสระ  

  
•  ความแตกต่างของอาชีพ   

-  รายได้ 
-   ลักษณะงาน 
-   ประเภทกิจการ   
-   ข้อควรคำนึงเกี่ยวกับอาชีพ 
-   ทำงานไม่เป็นเวลา 
-    การยอมรับนับถือจากสังคม 
-    มีความเส่ียงต่อชีวิตสูง     
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ส่วนที่ 3 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ 

สาระที ่  ๑  การดำรงชีวิตและครอบครัว   
มาตรฐาน ง  ๑. ๑  เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะ                    
                         การจัดการ   ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน  และ 

    ทักษะการแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน 
    มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม  เพื่อการดำรงชีวิตและ 
     ครอบครัว 

 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 ๑.  อภิปรายแนวทางในการทำงานและ 
      ปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน 
  
 
 
 
 
๒. ใช้ทักษะการจัดการในการทำงาน  
    และมีทักษะการทำงานร่วมกัน 
  
 
 
 
 
 
๓. ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงาน 
     กับครอบครัวและผู้อื่น 

•  การทำงานและการปรับปรุงการทำงาน   เช่น 
-  การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน 
-  การปลูกไม้ดอก หรือ ไม้ประดับ  หรือ ปลูกผัก หรือเล้ียง

ปลาสวยงาม 
-  การบันทึกรายรับ – รายจ่ายของห้องเรียน 
-  การจัดเก็บเอกสารการเงิน   
                           

•   การจัดการในการทำงานและทักษะการทำงาน 
      ร่วมกัน   เช่น 

-  การเตรียม ประกอบ จัดอาหาร ให้สมาชิก                        
ในครอบครัว 

-  การติดต้ัง  ประกอบ ของใช้ในบ้าน 
-  การประดิษฐ์ของใช้  ของตกแต่งให้สมาชิกในครอบครัว  

หรือเพื่อน ในโอกาสต่าง ๆ     
                    

 •  มารยาท   เช่น 
-   การทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่น 

•   การมีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากร 
       อย่างประหยัดและคุ้มค่า  เป็นคุณธรรมในการ 
      ทำงาน     
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สาระที ่  ๔  การอาชีพ   

มาตรฐาน  ง  ๔. ๑  เข้าใจ มีทักษะท่ีจำเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ   

                          ใช้เทคโนโลยี  เพื่อพัฒนาอาชีพ  มีคุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  

 

 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๑.  สำรวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลือก อาชีพ 
 
  
 
 
 ๒. ระบุความรู้  ความสามารถและคุณธรรม 
        ท่ีสัมพันธ์กับอาชีพท่ีสนใจ 
 
 

•   การสำรวจตนเอง 
-  ความสนใจ  ความสามารถ และทักษะ 
    ในอาชีพ 
 
 
•  คุณธรรมในการประกอบอาชีพ  เช่น 

-  ความซื่อสัตย์ 
-  ความขยัน  อดทน 
-   ความยุติธรรม 
-  ความรับผิดชอบ            
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแ้กนกลาง  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

สาระที่   ๑  การดำรงชีวิตและครอบครัว   
มาตรฐาน ง  ๑. ๑  เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะ การจัดการ    

    ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู้  มี 
    คุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน   มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และ  
    ส่ิงแวดล้อม  เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑. วิเคราะห์ข้ันตอนการทำงาน กระบวนการทำงาน 
๒.ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน 
๓. ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงาน 

•ขั้นตอนการทำงาน เช่น 
-การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน 
-การจัดและตกแต่งห้อง 
-การเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก ค้าส่ง ร้านสะดวกซื้อ และ
ห้างสรรพสินค้า 
•การทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เช่น  
-การเตรียม ประกอบ ตกแต่ง และบริการอาหาร 
- การแปรูปผลผลิตทางการเกษตร 
- การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง จากวัสดุในท้องถิ่น 
•การแก้ปัญหาในการทำงาน เช่น 
-การจัดสวนในภาชนะ 
-การซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ 

๑. ใช้ทักษะในการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาการ
ทำงาน 
๒. ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน 
๓. มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

•การแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาการทำงาน เช่น 
-การจัดและตกแต่งบ้าน 
-การดูแลรักษาและตกแต่งสวน 
-การจัดการผลผลิต 
•การทำงานโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา เช่น 
-การเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องด่ืม 
-การเล้ียงสัตว์ 
-การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง จากวัสดุในโรงเรียน หรือ
ท้องถิ่น 
-การติดต่อส่ือสารและใช้บริการกับหน่วยงานต่างๆ 
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ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑. อธิบายข้ันตอนการทำงาน ท่ีมีประสิทธิภาพ 
๒.ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 
๓. อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการ
ประหยัดพลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

•ขั้นตอนการทำงาน เช่น 
-การซัก ตาก พับ เก็บ เส้ือผ้า ท่ีต้องการดูแลอย่างประณีต 
-การสร้างช้ินงาน หรือผลงาน 
•การทำงานร่วมกัน เช่น 
-การเตรียม ประกอบ ตกแต่ง อาหารประเภทสำรับ 
-การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ 
• การจัดการ เช่น 
 - ธุรกิจประเภทต่าง ๆ 
 -การขยายพันธ์พืช 
- การติดต้ัง/ประกอบผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในบ้าน 
๏การแก้ปัญหาในการทำงาน เช่น 
-การจัดสวนในภาชนะ 
-การซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ 
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สาระที่   ๒  การอาชีพ 

มาตรฐาน ง  ๒.๑ เข้าใจทักษะท่ีจำเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ 
มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๑. อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ 

๒.มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ 

๓.เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพ 

•แนวทางการเลือกอาชีพ 

-กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ 

•เจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ 

-การสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพสุจริต 

•ความสำคัญของการสร้างอาชีพ 

-การมีรายได้จากอาชีพท่ีสร้างขึ้น 

-การเตรียมความพร้อม 

๑.อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ 

๒.ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 

๓.มีทักษะพื้นฐานท่ีจำเป็นสำหรับการ
ประกอบอาชีพท่ีสนใจ 

•การจัดประสบการณ์อาชีพ 

-สถานการณ์แรงงาน 

•ประกาศรับสมัครงาน 

-ความรู้ความสามารถของตนเอง 

-ผลตอบแทน 

•การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 

-การหางาน 

-คุณสมบัติท่ีจำเป็น 

•ทักษะท่ีจำเป็นต่อการประกอบอาชีพ 

-ทักษะกระบวนการทำงาน 

-ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา 

-ทักษะการทำงานร่วมกัน 

-ทักษะการแสวงหาความรู้ 

-ทักษะการจัดการ 
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ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๑.อภิปรายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย 

๒.วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ 

๓.ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพท่ีสอดคล้อง
กับความรู้ความถนัดและความสนใจของตนเอง 

 

• การหางานหรือตำแหน่งท่ีว่าง 

-ส่ือ ส่ิงพิมพ์ 

-ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

•แนวทางเข้าสู่อาชีพ 

-คุณสมบัติท่ีจำเป็น 

-ความมั่นคง 

-การประเมินทางเลือก 

•การประเมินทางเลือกอาชีพ 

-แนวทางการประเมิน 

-รูปแบบการประเมิน 

-เกณฑ์การประเมิน 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแ้กนกลาง  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

สาระที่   ๑  การดำรงชีวิตและครอบครัว   
มาตรฐาน ง  ๑. ๑  เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะ การจัดการ    

    ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู้  มี 
    คุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน   มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และ 
    ส่ิงแวดล้อม  เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 

 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๑.  ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนา 
       การทำงาน  
     
  
 
 
 
 
๒.  ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน 
 
 
 
 
 
 
 

๓.  มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากร           
       ในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 
 

•  ทักษะการแสวงหาความรู้  ประกอบด้วยการศึกษา   
ค้นคว้า  รวบรวม  สังเกต  สำรวจ  และบันทึก เพื่อใช้ในการ
พัฒนาการทำงาน  เช่น  

-  การจัดและตกแต่งบ้าน  

-  การดูแลรักษาและตกแต่งสวน                              

-  การจัดการผลผลิต  

•  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน   
     มีขั้นตอน คือ  การสังเกต  วิเคราะห์  สร้างทาง   
     เลือก  และประเมินทางเลือก  เช่น 

-  การเตรียม  ประกอบ  จัด  ตกแต่ง  และบริการ 
   เครื่องด่ืม 
-  การเล้ียงสัตว์             
-  การประดิษฐ์ของใช้  ของตกแต่งจากวัสดุ 
   ในโรงเรียนหรือท้องถิ่น 
-  การติดต่อส่ือสารและใช้บริการกับหน่วยงาน 
   ต่าง ๆ  

•  การมีจิตสำนึกและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด   
และคุ้มค่าเป็นธรรมในการทำงาน                   
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

สาระที ่  ๑  การดำรงชีวิตและครอบครัว   
มาตรฐาน ง  ๑. ๑  เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะ                    
                             การจัดการ   ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน  และทักษะ                          
                             การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน   มีจิตสำนึก              
                             ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม  เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑.  อภิปรายขั้นตอนการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ   
 
  
 
 
 
 
 
๒.  ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 
 
 
 
 
 
๓.  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการ 
       เพื่อการประหยัดพลังงานทรัพยากร  และ 
       ส่ิงแวดล้อม 
 
 

•   ขั้นตอนการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ  เป็นการ 
      ปฏิบัติตามกระบวนการทำงานโดยการทำ 
      ตามลำดับข้ันตอนมีความสามารถทำงานสำเร็จ 
      ตามเป้าหมายท่ีวางไว้  เช่น 
-  การซัก  ตาก  พับ  เก็บเส้ือผ้าท่ีต้องดูแล 
    อย่างประณีต 
-  การสร้างช้ินงานหรือผลงาน                          
 
•  ทักษะการทำงานร่วมกันเป็นการสร้างให้ผู้เรียน 
    สามารถทำงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
    และมีคุณธรรม  เช่น   

-  การเตรียม  ประกอบอาหารประเภทสำรับ 
-  การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ 
 

•  ทักษะการจัดการเป็นการจัดระบบงานและระบบ 
    คน  เพื่อให้ทำงานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมี 
    ประสิทธิภาพ  เช่น   

-  ธุรกิจประเภทต่าง ๆ                  
-  การขยายพันธุ์พืช                   
-  การติดต้ัง/ประกอบผลิตภัณฑ์         
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สาระที ่  ๔  การอาชีพ   

มาตรฐาน  ง  ๔. ๑  เข้าใจ มีทักษะท่ีจำเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ   

                          ใช้เทคโนโลยี  เพื่อพัฒนาอาชีพ  มีคุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  

 

 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๑.  อภิปรายการหางานด้วยวิธีท่ีหลากหลาย 
 
  
 
๒.  วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ   
 
 
 
 
๓.  ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพ 
       ท่ีสอดคล้องกับความรู้  ความถนัด  และ 
       ความสนใจของตนเอง 
 
 

•   การหางานหรือตำแหน่งงานท่ีว่าง                 
-  ส่ือส่ิงพิมพ์                         
-  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์                                  
 
•   แนวทางเข้าสู่อาชีพ                

-  คุณสมบัติท่ีจำเป็น 
-  ความมั่นคง 
-  การประเมินทางเลือก  
 

•   ประเมินทางเลือกอาชีพ                
-  แนวทางการประเมิน 
-  รูปแบบการประเมิน 
-  เกณฑ์การประเมิน  
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู ้
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. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียนท้ังหมด   ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง/ปี 
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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 
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โครงสร้างรายวิชา 
 
 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  ๒๕๖๔  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน   ระดับประถมศึกษา 

 

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายป ี

ช้ัน ป. ๑ ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๔๐/ปี) 
ช้ัน ป. ๒ ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒ ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๔๐/ปี) 
ช้ัน ป. ๓ ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๔๐/ปี) 
ช้ัน ป. ๔ ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๘๐/ปี) 
ช้ัน ป. ๕ ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕  ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๘๐/ปี) 
ช้ัน ป. ๖ ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖   ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๘๐/ปี) 

 
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน   ระดับมัธยมศึกษา 

 

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายป ี

ช้ัน ม. ๑ ง ๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๑.๐หน่วยกิต) 
 ง ๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ ๒ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๑.๐หน่วยกิต) 

ช้ัน ม. ๒ ง ๒๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๑.๐หน่วยกิต) 
 ง ๒๒๑๐๒ การงานอาชีพ ๔ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๑.๐หน่วยกิต) 

ช้ัน ม. ๓ ง ๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๑.๐หน่วยกิต) 
 ง ๒๓๑๐๒ การงานอาชีพ ๖ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๑.๐หน่วยกิต) 
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ส่วนท่ี ๓ 
  

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
 
รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑  การงานอาชีพ                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                             เวลา 4๐ ช่ัวโมง 

สามารถอธิบายวิธีการแต่งกายการจัดเก็บส่ิงของเครื่องใช้บนโต๊ะ  ตู้  ช้ัน  การหยิบจับและใช้ของใช้
ส่วนตัว  การแต่งกายด้วยตนเอง  การใช้อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร  การใช้อุปกรณ์ในการดูแลรักษาพืช  การ
ใช้อุปกรณ์วัดระยะและตัดกระดาษ  การพับกระดาษเป็นของเล่น ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ล้างจานชาม เก็บขยะไป
ท้ิง กวาดบ้าน จัดหนังสือไปเรียนเอง ใช้อุปกรณ์ในการดูแลรักษาพืช  การปลูกผักสวนครัว  ใช้อุปกรณ์วัดระยะ
และตัดกระดาษ  พับกระดาษเป็นของเล่น  โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน การจัดการ
กระบวนการแก้ปัญหา  การทำงานร่วมกัน  การแสวงหาความรู้  มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานเพื่อช่วยเหลือ
ตนเองและรู้จักสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จัดให้มีการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้เกิด การพัฒนาสมอง ภาษา และ
สร้างศักยภาพตามพื้นฐาน โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักการพหุปัญญา ปลูกฝัง สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้น
ให้เด็กสนใจการเรียน ด้วยการสร้างความเข้าใจและประสบการณ์ การปฏิบัติ ตรงกับงานท่ีเกี่ยวข้ องกับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง     ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้
สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี 21 มีกระบวนการทำงานโดยใช้หลักการวิทยาการคำนวณ   Coding  การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education)    มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
ดิจิทัลท่ีมีอยู่ ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ ส่ือออนไลน์
แอพพลิเคช่ัน LINE, Youtube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  มาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการทำงาน  มีความกระตือรือร้นและตรงเวลาในการทำงาน   มีลักษณะ
นิสัยการทำงานท่ีเหมาะสม มีความรู้ และความสนใจในอาชีพท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC)    ตลอดจนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้   โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ง ๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓  
 

รวมทั้งหมด  ๓  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา ง๑๒๑๐๑  การงานอาชีพ                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                             เวลา 4๐ ช่ัวโมง 

สามารถอธิบายบทบาทและหน้าท่ีของสมาชิกในบ้าน  อธิบายวิธีการและประโยชน์ของการกวาดบ้าน  
การล้างจาน  การจัดวางเส้ือผ้า  การเก็บเส้ือผ้า  การเก็บรองเท้า  การช่วยครอบครัวเตรียม และประกอบอาหาร  
การเพาะเมล็ด  การดูแลแปลงเพาะกล้า เพาะชำใบต้นมรกต เพาะชำพลูด่าง ไม้ประดับสวยงาม    ทำของเล่นจาก
วัสดุธรรมชาติ การทำของเล่นและประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว 
ฝึกปฏิบัติกวาดบ้าน  ล้างจาน   จัดวางเส้ือผ้า  เก็บเส้ือผ้า  เก็บรองเท้า  ช่วยครอบครัวเตรียมและประกอบอาหาร 
เพาะเมล็ด  ดูแลแปลงเพาะกล้า  เพาะชำใบต้นมรกต เพาะชำพลูด่าง ไม้ประดับสวยงาม   การทำของเล่นจาก
วัสดุธรรมชาติ  

  ทำของเล่นและประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัวโดยใช้กระบวนการทำงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิด
วิเคราะห์ และกระบวนการทำงานกลุ่มให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว  เลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงาน ตลอดจนรู้จักสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  ส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี 21  มีทักษะในการนำ
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์แอพพลิเคช่ัน LINE, Youtube, Facebook, Google Classroom,   Google 
Docs,   Google Drive  มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ    
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และเห็นคุณค่าของการทำงานท่ีมุ่งเน้นให้
ความสำคัญต่อการพัฒนากำลังคน ในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC : Eastern Economic 
Corridor)  และนำความรู้ ท่ีเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยม ท่ีเหมาะสม และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ง ๑.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓ 
 
รวมทั้งหมด  ๓  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา ง๑๓๑๐๑  การงานอาชีพ                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                            เวลา 4๐ ชั่วโมง 

สามารถอธิบายวิธีการและประโยชน์ของการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน การทำความสะอาดกระเป๋า
นักเรียน  การทำความสะอาดรองเท้า  การปัด  กวาด เช็ด  ถู  บ้านเรือน  การกรอกน้ำใส่ขวด    การทำความ
สะอาดห้องเรียน  การเลือกใช้เส้ือผ้า  การซ่อมแซมเส้ือผ้าด้วยการเนา  การประกอบอาหาร  การเก็บรักษาอาหาร  
ทำเครื่องด่ืมจากน้ำผลไม้   การปลูกผักบุ้งจีนในภาชนะ  การบำรุงรักษาของเล่น  และซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว  
การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น  การเลือกใช้ส่ิงของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง
สร้างสรรค์  การจัดการส่ิงของเครื่องใช้ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ   

ฝึกปฏิบัติทำความสะอาดกระเป๋านักเรียน  ทำความสะอาดรองเท้า ปัด กวาด เช็ด ถู บ้านเรือน  กรอกน้ำ
ใส่ขวด  ทำความสะอาดห้องเรียน  เลือกใช้เส้ือผ้า  ซ่อมแซมเส้ือผ้า ประกอบอาหาร  เก็บรักษาอาหาร  ปลูกผัก
สวนครัวในภาชนะ  บำรุงรักษาของเล่นและซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว การประดิษฐ์กล่องใส่ดินสอ การประดิษฐ์ท่ีใส่
ช้อน โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน 
และทักษะการแสวงหาความรู้  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุค
ศตวรรษท่ี 21 มีกระบวนการทำงานโดยใช้หลักการวิทยาการคำนวณ   Coding  การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้
กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education)     มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์แอพพลิเคช่ัน LINE, 
Youtube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และเห็นคุณค่าของการทำงาน เพื่อ
รองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC : Eastern Economic Corridor)  และนำความรู้ ท่ีเรียน
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม ท่ีเหมาะสม 
และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ง ๑.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 

 
รวมทั้งหมด  ๓  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา ง๑๔๑๐๑  การงานอาชีพ                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                            เวลา 8๐ ชั่วโมง 

สามารถอธิบายเหตุผลในการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว  การจัดโต๊ะเขียนหนังสือ การจัดกระเป๋านักเรียน  
การจัดตู้เส้ือผ้า  การขจัดรอยเป้ือนบนเส้ือผ้า  การซ่อมแซมเส้ือผ้าด้วยการด้น  การประกอบอาหารและเครื่องด่ืม  
การซ่อมแซมอุปกรณ์  เครื่องมือและเครื่องใช้  การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากใบตองและกระดาษ  การ
จัดเก็บเอกสารส่วนตัว  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  ดอกมะลิ  ดอกดาวเรือง   ล้ินมังกร บอนสี  กระบองเพชร  
อธิบายเกี่ยวกับการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร การทำไข่เค็ม  แปรรูปอาหาร
จากกล้วย   ซึ่งเป็นอาชีพท่ีรองรับ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคหรือ EECตะวันออก     

ฝึกปฏิบัติดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว  จัดโต๊ะเขียนหนังสือ  จัดกระเป๋านักเรียน  จัดตู้เส้ือผ้า ขจัดรอยเปื้อน
บนเส้ือผ้า  ซ่อมแซมเส้ือผ้าด้วยการด้น  ประกอบอาหารและเครื่องด่ืม  ซ่อมแซมอุปกรณ์  เครื่องมือและเครื่องใช้  
ประดิษฐ์ของใช้  ของตกแต่งจากใบตองและกระดาษ  จัดเก็บเอกสารส่วนตัว  ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  โดยใช้ทักษะ
กระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน การจัดการกระบวนการแก้ปัญหา  การทำงานร่วมกัน  และการแสวงหา
ความรู้  มีความรู้ความเข้าใจในการทำงาน  และรู้จักสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีกระบวนการทำงานโดยใช้
หลักการวิทยาการคำนวณ   Coding  การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education)     
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรยีนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี 21 มีทักษะในการ
นำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์แอพพลิเคช่ัน LINE, Youtube, Facebook   มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการ
ส่ือสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และเห็นคุณค่าของการทำงาน และนำ
ความรู้ ท่ีเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม ท่ี
เหมาะสม และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ง ๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔  
ง 2.๑ ป๔/๑ 

 
รวมทั้งหมด  ๕  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑  การงานอาชีพ                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                                               เวลา 8๐ ช่ัวโมง 

  สามารถอธิบายเหตุผลในการจัดห้องครัว  การจัดตู้อาหาร  การจัดโต๊ะอาหาร  การจัดตู้เย็น  การทำ
ความสะอาดห้องน้าและห้องส้วม  การซักเส้ือผ้า  การตากเส้ือผ้า  การเก็บเส้ือผ้า  การพับเส้ือผ้า การรีดเส้ือผ้า 
การซ่อมแซมเส้ือผ้าด้วยการสอย การเย็บเครื่อง  การเลือกซื้ออาหาร และเครื่องด่ืมการทำน้ำสมุนไพร  การทำน้ำ
ถัว 5 สี  การปลูกพืชในแปลงพริก  มะเขือเทศ    การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน  การทำบัญชีครัวเรือน การ
จัดเก็บเอกสารสำคัญ  การดูแลรักษาและใช้สมบัติส่วนตัว  สมาชิกในครอบครัวและส่วนรวม การประดิษฐ์ของใช้
เหรียญโปรยทานจากริบบ้ิน   ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น 

 ฝึกปฏิบัติจัดห้องครัว  จัดตู้อาหาร  จัดโต๊ะอาหาร  จัดตู้เย็น  ทำความสะอาดห้องน้ำ  และห้องส้วม  ซัก
เส้ือผ้า  ตากเส้ือผ้า  เก็บเส้ือผ้า  พับเส้ือผ้า  รีดเส้ือผ้า  ซ่อมแซมเส้ือผ้าด้วยการสอยเย็บ เลือกซื้ออาหารและ
เครื่องด่ืมการทำน้ำสมุนไพร  การทำน้ำถัว 5 สี ปลูกพืชในแปลงพริก  มะเขือเทศ  ซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน 
ทำบัญชีครัวเรือน  จัดเก็บเอกสารสำคัญ  ดูแลรักษาและใช้สมบัติส่วนตัว  สมาชิกในครอบครัวและส่วนรวม  
ประดิษฐ์ของใช้เหรียญโปรยทานจากริบบ้ิน  ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับ
อาชีพต่างๆและระบุความแตกต่างของอาชีพ   ในชุมชนและอาชีพท่ีรองรับ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาค  หรือ EECตะวันออก  ใช้ทักษะกระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน  การจัดการกระบวนการ
แก้ปัญหาการทำงานร่วมกัน  การแสวงหาความรู้   กระบวนการทำงานโดยใช้หลักการวิทยาการคำนวณ Coding  
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education)  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี 21 มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์แอพพลิเคช่ัน LINE, 
Youtube, Facebook   มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้
เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำงาน  และรู้จักสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  เกิดเจตคติ ท่ีดีต่อการ
ทำงานเพื่อรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC : Eastern Economic Corridor) มีมารยาทใน
การทำงานกับสมาชิกในครอบครัว  มีความประณีตในการทำงาน  มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรใน
การทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าและดำรงชีวิตแบบพอเพียงบนความเป็นไทย  ตลอดจนนำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ง ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔ 
ง 2.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒ 

รวมทั้งหมด   ๖   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑  การงานอาชีพ                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                            เวลา 8๐ ชั่วโมง 

สามารถอภิปรายแนวทางในการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน การซ่อมแซมเส้ือผ้าด้วยการปะ                
และการชุน  การจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัว  การเตรียมประกอบอาหารและเครื่องด่ืมนมเย็นสมุนไพร การ
ถนอมอาหาร  การทำเช่ือมมะยม  การทำสัปปะรดลอยแก้ว  การทำมะม่วงแช่อิ่ม  การแปรรูปอาหาร  การทำ
คุกกี้ธัญพืช  การทำคาราเมลคอร์นเฟล็ก 

การให้สมาชิกในครอบครัว  การเล้ียงปลาสวยงาม  การติดต้ัง  ประกอบของใช้ในบ้าน  การสร้างของใช้
ของตกแต่งให้สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้แผนท่ีความคิดและทักษะการสร้างช้ินงาน  
การวางแผนในการเลือกอาชีพท่ีรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC : Eastern Economic 
Corridor)   การระบุความรู้ความสามารถ  และคุณธรรมท่ีสัมพันธ์กับอาชีพท่ีสนใจ 

ฝึกปฏิบัติดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน  ซ่อมแซมเส้ือผ้าด้วยการปะและการชุน  จัดอาหาร ให้สมาชิกใน
ครอบครัว  เตรียมประกอบอาหารและเครื่องด่ืมนมเย็นสมุนไพร การถนอมอาหาร  การทำเช่ือมมะยม การทำ
สัปปะรดลอยแก้ว  การทำมะม่วงแช่อิ่ม  การแปรรูปอาหาร  การทำคุกกี้ธัญพืช  การทำคาราเมลคอร์นเฟล็ก   
เล้ียงปลาสวยงาม  ติดต้ัง  ประกอบของใช้ในบ้าน สร้างของใช้  ของตกแต่งให้สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน ใน
โอกาสต่าง ๆ โดยใช้แผนท่ีความคิด  และทักษะการสร้างช้ินงาน  โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะการ
จัดการ   ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู้  ทักษะท่ีจำเป็น
ในการประกอบอาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงานท่ีสอดคล้องกับ Eastern Economic Corridor หรือ 
EEC เป็นโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  ระบุความรู้ความสามารถ  และคุณธรรมท่ี
สัมพันธ์กับอาชีพท่ีสนใจ กระบวนการทำงานโดยใช้หลักการวิทยาการคำนวณ   Coding  การจัดการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้
สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี 21  มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ 
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์แอพพลิเคช่ัน LINE, Youtube, 
Facebook มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนา
กระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
  เพื่อให้ผู้เรียนมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น เกิดเจตคติท่ีดี มีทักษะท่ีจำเป็นต่อการทำงาน 
ต่ออาชีพ ใช้เทคโนโลยี  เพื่อพัฒนาอาชีพมีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงานมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน 
ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม  เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัวบนพื้นฐานแบบพอเพียงบนความเป็นไทย  ตลอดจน
นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ง ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
ง 2.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒ 

รวมทั้งหมด  ๕  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

 ง ๒๑๑๐๑  การงานอาชีพ ๑                           กลุ่มสาระการงานอาชีพ             
 ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่  ๑              เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง  จำนวน  ๑.๐ หน่วยกิต 

 
สามารถทำงานในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับบทบาท หน้าท่ีและการสร้างสัมพันธภาพของสมาชิกใน

ครอบครัว ความสำคัญ ประโยชน์ของการทำงานบ้าน หลักการและวิธีการ การทำความสะอาดบ้านและบริเวณ
บ้านการจัดตกแต่งห้องต่าง ๆ ในบ้าน ซ่อมแซม ดัดแปลงซักรีด เก็บรักษาเส้ือผ้าและเครื่องแต่งกายการเลือก
บริโภคอาหาร เครื่องด่ืม การประกอบอาหาร การทำน้ำพริกเครื่องเคียง การถนอมอาหาร  การตากแห้ง  การกวน  
จัดการผลิต  การเตรียมประกอบ จัดตกแต่งและบริการอาหารและเครื่องด่ืมน้ำผลไม้ปั่น   

ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบัติงานขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงานใน
ชีวิตประจำวันเกี่ยวกับบทบาท หน้าท่ีและการสร้างสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัว ความสำคัญ ประโยชน์
ของการทำงานบ้าน หลักการและวิธีการ การทำความสะอาดบ้านและบริเวณบ้านการจัดตกแต่งห้องต่าง ๆ ใน
บ้าน ซ่อมแซม ดัดแปลงซักรีด เก็บรักษาเส้ือผ้าและเครื่องแต่งกายการเลือกบริโภคอาหาร เครื่องด่ืม การประกอบ
อาหาร การทำน้ำพริกเครื่องเคียง  การถนอมอาหาร การตากแห้ง  การกวน จัดการผลิต  การเตรียมประกอบ จัด
ตกแต่งและบริการอาหารและเครื่องด่ืมน้ำผลไม้ปั่น โดยใช้กระบวนการทำงาน เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้ันตอนการ
ทำงาน กระบวนการกลุ่มในการทำงาน  การแก้ปัญหาในการทำงาน   ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี 21 มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์
แอพพลิเคช่ัน LINE, Youtube, Facebook  มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงาน และการ
ทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  การจัดการเรียนรู้ใช้
หลักการวิทยาการคำนวณ   Coding  กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education)   เพื่อออกแบบและสร้าง
ผลิตภัณฑ์  นำระบบการใช้ Social Network ในทางท่ีสร้างสรรค์ด้วยการนำสินค้ามาขายผ่าน Facebook , 
Instagram , Line 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับข้ันตอนการทำงานกระบวนการทำงานการจัดการอย่างมีระบบ 
และการแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล เน้นการใช้ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมให้คุ้มค่า ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม   
ค่านิยมมีเจตคติท่ีดีต่อการทำงาน ท่ีเป็นพื้นฐานในการประกอบวิชาอาชีพ  มีความประหยัด เห็นความสำคัญของ
การสร้างอาชีพ แนวทางในการเลือกอาชีพ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  มี
เจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ มีลักษณะนิสัยในการทำงานด้วยความเสียสละ  ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด  อดทน 
รับผิดชอบ ยุติธรรม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ง ๑.๑      ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓    
ง ๒.๑      ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓    
รวมทั้งหมด  ๖  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

ง ๒๑๑๐๑  การงานอาชีพ ๒                      กลุ่มสาระการงานอาชีพ           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  ๒           เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง  จำนวน  ๑.๐   หน่วยกิต 

สามารถศึกษา สังเกต ฝึกฝน ขั้นตอนการทำงาน การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานในการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร การทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง การขยายพันธ์พืชด้วยการเพาะเมล็ด ปักชำ การจัด
สวนในภาชนะ การจัดสวนถาดแห้ง  การจัดสวนถาดช้ืน  การดูแลการรักษาและการตกแต่งสวน การซ่อมแซม
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ 

ฝึกการทำงานในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร การทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง การขยายพันธ์พืชด้วย
การเพาะเมล็ด ปักชำ การจัดสวนในภาชนนะ การจัดสวนถาดแห้ง  การจัดสวนถาดช้ืน  การดูแลการรักษาและ
การตกแต่งสวน การซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้  โดยใช้กระบวนการทำงานกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา 
การฝึกปฏิบัติ การอภิปราย และการแสวงหาความรู้ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถทำงาน
ตามลำดับขั้นตอนท่ีวางแผน  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุค
ศตวรรษท่ี 21  มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์แอพพลิเคช่ัน LINE, Youtube, Facebook   มาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้
มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  การจัดการเรียนรู้ใช้หลักการวิทยาการคำนวณ   Coding  กิจกรรมสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education)    

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานกระบวนการทำงานการจัดการอย่างมีระบบ และการ
แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล เน้นการใช้ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมให้คุ้มค่า ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม   ค่านิยมมี
เจตคติท่ีดีต่อการทำงาน ท่ีเป็นพื้นฐานในการประกอบวิชาอาชีพ  มีความประหยัด เห็นความสำคัญของการสร้าง
อาชีพ แนวทางในการเลือกอาชีพ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  มีเจตคติท่ี
ดีต่อการประกอบอาชีพ มีลักษณะนิสัยในการทำงานด้วยความเสียสละ  ขยัน ซื่อสัตย์  ประหยัด  อดทน 
รับผิดชอบ ยุติธรรม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ง ๑.๑   ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓    
ง ๒.๑   ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓    
รวมทั้งหมด  ๖  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
 ง ๒๒๑๐๑  การงานอาชีพ ๓                  กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่  ๑  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง  จำนวน  ๑.๐   หน่วยกิต 

สามารถศึกษาวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต เป็นการทำงานท่ีจำเป็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ใน
ชีวิตประจำวัน เช่น หน้าท่ีบทบาทของตนเองท่ีมีต่อสมาชิกในตรองครัว การจัดตกแต่งบ้านการตกแต่ง ซ่อมแซม
เส้ือผ้าและเครื่องแต่งกาย การเตรียม การประกอบ ตกแต่ง และบริการเครื่องด่ืม 

การทำสลัดผลไม้   การทำสลัดผัก    การทำวุ้นแฟนซีผลไม้  การทำน้ำผลไม้ น้ำผัก  การประดิษฐ์ของใช้
ท่ีเป็นเศษวัสดุ งานช่างการประดิษฐ์ป้ายไฟอิเล็กทรอนิกส์  เสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ การเตรียมตัวเข้าสู่
อาชีพ และมีทักษะพื้นฐานท่ีจำเป็น ในการประกอบอาชีพ 

ฝึกการทำงานหน้าท่ีบทบาทของตนเองท่ีมต่ีอสมาชิกในตรองครัว การจัดตกแต่งบ้านการตกแต่ง 
ซ่อมแซมเส้ือผ้าและเครื่องแต่งกาย การเตรียม การประกอบ ตกแต่ง และบริการเครื่องด่ืม การทำสลัดผลไม้   การ
ทำสลัดผัก    การทำวุ้นแฟนซีผลไม้  การทำน้ำผลไม้ น้ำผัก  การประดิษฐ์ของใช้ท่ีเป็นเศษวัสดุ   งานช่างการ
ประดิษฐ์ป้ายไฟอิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
ทำงานอย่างมีกระบวนการตามข้ันตอน  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการดำรงชีวิต
และทำงาน   ความยืดหยุ่นและการปรับตัว    การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตวัของตัวเองทักษะสังคมและสังคม
ข้ามวัฒนธรรม  การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเช่ือถือได้ (Accountability) 
ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ (Responsibility)   ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี 21       มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์แอพพลิเคช่ัน LINE, 
Youtube, Facebook   มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้
เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  การจัดการเรียนรู้ใช้หลักการวิทยาการ
คำนวณ   Coding  กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education)   เพื่อออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์  นำระบบการ
ใช้ Social Network ในทางท่ีสร้างสรรค์ด้วยการนำสินค้ามาขายผ่าน Facebook , Instagram , Line 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานกระบวนการทำงานการจัดการอย่างมีระบบ 
และการแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล เน้นการใช้ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมให้คุ้มค่า ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม   
ค่านิยมมีเจตคติท่ีดีต่อการทำงาน ท่ีเป็นพื้นฐานในการประกอบวิชาอาชีพ  มีความประหยัด เห็นความสำคัญของ
การสร้างอาชีพ แนวทางในการเลือกอาชีพ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  มี
เจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ มีลักษณะนิสัยในการทำงานด้วยความเสียสละ  ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด  อดทน 
รับผิดชอบ ยุติธรรม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ง ๑.๑      ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓    
ง ๒.๑      ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/3 
รวมทั้งหมด  ๖  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 

 ง ๒๒๑๐๔  การงานอาชีพ ๔                กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
 ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่  ๒   เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง  จำนวน  ๑.๐   หน่วยกิต 

สามารถศึกษา วิเคราะห์ปฏิบัติเกี่ยวกับการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาการทำงาน กระบวนการเสริมสร้าง
ประสบการณ์อาชีพ การจัดการ กระบวนการทำงานการแก้ปัญหาในการทำงานอย่างมีข้ันตอน ในการทำงาน งาน
เกษตรแบบพอเพียง การซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุจากธรรมชาติการประดิษฐ์ของ
ชำร่วยของท่ีระลึก  งานธุรกิจ การติดต่อส่ือสารการใช้บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ ศึกษาตลาดแรงงาน สถานการณ์
แรงงานในปัจจุบัน ในท้องถิ่นของตนเอง  การประกาศรับสมัครงาน ในส่ือโซเชียล ความรู้ความสามารถของตนเอง
ผลตอบแทน  

ฝึกทักษะกระบวนการทำงาน กระบวนการแก้ปัญหา ในการทำงาน มุ่งมั่นแสวงหาความรู้  มุ่งมั่นแสวงหา
ความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยการทำงานท่ีดีมีเจตคติท่ีดี การแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน การ
จัดการ การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน พื้นฐานท่ีจำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพท่ีสนใจ มีจิตสำนึกในการ
ทำงาน และใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีจิต
สาธารณ  สังเกต ฝึกฝน อธิบายกระบวนการเทคโนโลยีสร้างส่ิงของเครื่องใช้ตามกระบวนการ เทคโนโลยีอย่าง
ปลอดภัย ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดนำไปสู่การสร้างต้นแบบของส่ิงของเครื่องใช้ท่ีต้องอาศัยความรู้จากกลไก 
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์  กระบวนการแก้ปัญหาสนองความต้องการในงานท่ีผลิต   ท่ีใช้ในการสร้างส่ิงของเครื่องใช้  
การเลือกใช้พลังงานหมุนเวียน และการเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีไม่มีผลกระทบกับส่ิงแวดล้อม และใช้กระบวนการ
เลือกอาชีพ เป็นการสร้างประสบการณ์อาชีพ เพื่อการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ  การหางาน  การเตรียมความพร้อม 
เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ๔ ลักษณะ ความคิดริเริ่ม  ความคล่องแคล่วในการคิด  ความยืดหยุ่นในการคิด 
และความคิดละเอียดลออ อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ มีทักษะพื้นฐานท่ีจำเป็นสำหรับการประกอบ
อาชีพท่ีสนใจ   การจัดการเรียนรู้ใช้หลักการวิทยาการคำนวณ    Coding  กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM 
Education)   เพื่อออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์  นำระบบการใช้ Social Network ในทางท่ีสร้างสรรค์ด้วยการ
นำสินค้ามาขายผ่าน Facebook , Instagram , Line 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานกระบวนการทำงานการจัดการอย่างมีระบบ 
และการแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล เน้นการใช้ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมให้คุ้มค่า ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม   
ค่านิยมมีเจตคติท่ีดีต่อการทำงาน ท่ีเป็นพื้นฐานในการประกอบวิชาอาชีพ  มีความประหยัด เห็นความสำคัญของ
การสร้างอาชีพ แนวทางในการเลือกอาชีพ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  มี
เจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ มีลักษณะนิสัยในการทำงานด้วยความเสียสละ  ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด  อดทน 
รับผิดชอบ ยุติธรรม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ง ๑.๑      ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓    
ง ๒.๑      ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/3 
รวมทั้งหมด  ๖  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
 

ง ๒๓๑๐๑  การงานอาชีพ ๕              กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่  ๑ เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง  จำนวน  ๑.๐   หน่วยกิต 

สามารถศึกษา   สังเกต ฝึกฝน และอภิปรายเกี่ยวกับข้ันตอนการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ  มีความสามารถ
ทำงานตามลำดับข้ันตอน  เป็นกระบวนการทำงานท่ีทำงานสำเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ เช่น การซัก ตาก พับ เก็บ
เส้ือผ้า อย่างประณีต การใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม  พร้อมท้ังการเตรียมประกอบอาหาร
ประเภทสำรับ อาหารส่ีภาค  อาหารน้ำพริกผักเครื่องเคียง   พร้อมท้ังการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติท่ี
มีอยู่ในท้องถิ่น บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแข็งพับได้   บรรจุภัณฑ์ชะลอมประยุกต์   ถุงผ้าแบบหูรูด   การจัดการ 
การจัดระบบงานและระบบคนเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  การประดิษฐ์ของใช้ตกแต่ง
จากวัสดุท่ีมีอยู่ในโรงเรียนและในท้องถิ่น   สามารถจัดระบบงานและระบบคน เพื่อให้งานสำเร็จบรรลุผลตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

ฝึกการทำงานการซัก ตาก พับ เก็บเส้ือผ้า  การเตรียมประกอบอาหารประเภทสำรับ อาหารส่ีภาค  
อาหารน้ำพริกผักเครื่องเคียง    การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น  บรรจุภัณฑ์กล่อง
กระดาษแข็งพับได้   บรรจุภัณฑ์ชะลอมประยุกต์   ถุงผ้าแบบหูรูด   การประดิษฐ์ของใช้ตกแต่งจากวัสดุท่ีมีอยู่ใน
โรงเรียนและในท้องถิ่น   โดยใช้กระบวนการทำงาน  การจัดการ  การทำงานร่วมกัน  กระบวนการแก้ปัญหา  
กระบวนการเทคโนโลยี  การฝึกปฏิบัติ การอภิปราย และการแสวงหาความรู้ สามารถทำงานตามขั้นตอน
กระบวนการทำงาน มีทักษะการจัดการการทำงานอย่างมีระบบ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี 21       มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
ดิจิทัลท่ีมีอยู่ ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์
แอพพลิเคช่ัน LINE, Youtube, Facebook   มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงาน และการ
ทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  การจัดการเรียนรู้ใช้
หลักการวิทยาการคำนวณ   Coding  กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education)   เพื ่อออกแบบและสร้าง
ผลิตภัณฑ์  นำระบบการใช้ Social Network ในทางท่ีสร้างสรรค์ด้วยการนำสินค้ามาขายผ่าน Facebook , 
Instagram , Line 
  เพื่อให้เห็นคุณค่าของการทำงาน ทำงานเป็นขั้นตอนและเกิดทักษะกระบวนการท่ีจำเป็นต่อการประกอบ
อาชีพการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ และมีทักษะพื้นฐานท่ีจำเป็น ในการประกอบอาชีพ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา 
ทักษะด้านชีวิตและอาชีพในการดำรงชีวิตและทำงาน   ความยืดหยุ่นและการปรับตัว    การริเริ่มสร้างสรรค์และ
เป็นตัวของตัวเองทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม  การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความ
รับผิดชอบเช่ือถือได้ (Accountability) ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ (Responsibility)   นำความรู้ความเข้าใจ
ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในชีวิตประจำวันได้  ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีเจตคติท่ีดีต่อการเลือกใช้
เทคโนโลยี 
ง ๑.๑  ม.๓/๑ , ม.๓/๒  ม.๓/๓    
ง ๒.๑  ม.๓/๑     
รวมทั้งหมด  ๕  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
 

 ง ๒๓๑๐๒  การงานอาชีพ ๖               กลุ่มสาระการงานอาชีพ  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่  ๒  เวลา ๔๐  ช่ัวโมง  จำนวน  ๑.๐   หน่วยกิต 
   

สามารถศึกษา   สังเกต  ฝึกฝน วิเคราะห์การปฏิบั ติเกี่ยวกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความสามารถทำงานตามลำดับขั้นตอน และสามารรถทำงานสำเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ และอภิปรายเกี่ยวกับ
การสร้างส่ิงของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายเพื่อ
นำไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจำลองส่ิงของเครื่องใช้การประดิษฐ์กระป๋าจากแผ่นเฟรม งานช่างพื้นฐาน   การ
ขยายพันธ์พืชผักสวนครัว  เครื่องด่ืมสุขภาพม๊อคเทล   มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจงานธุรกิจเพื่อชีวิต 

ฝึกการแก้ปัญหาในความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์งานช่าง ความปลอดภัย
ในการทำงาน เครื่องมือ เครื่องใช้ในบ้าน  ทักษะงานช่าง การวางแผนปฏิบัติงาน  การประดิษฐ์กระป๋าจากแผ่น
เฟรม งานช่างพื้นฐาน การขยายพันธ์พืชผักสวนครัว เครื่องด่ืมสุขภาพม๊อคเทล    

 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา ทักษะประสบการณ์ท่ีได้จากการเรียน นำมาปฏิบัติให้เกิดเป็น
ช้ินงาน อย่างมีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียน
การสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี 21       มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์แอพพลิเคช่ัน  LINE, 
Youtube, Facebook   มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้
เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  การจัดการเรียนรู้ใช้หลักการวิทยาการ
คำนวณ   Coding  กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education)   เพื่อออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์  นำระบบการ
ใช้ Social Network ในทางท่ีสร้างสรรค์ด้วยการนำสินค้ามาขายผ่าน Facebook , Instagram , Line 

เพื่อให้เห็นคุณค่าของการทำงาน ทำงานเป็นขั้นตอนและเกิดทักษะกระบวนการท่ีจำเป็นต่อการประกอบ
อาชีพการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ และมีทักษะพื้นฐานท่ีจำเป็น ในการประกอบอาชีพ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา 
ทักษะด้านชีวิตและอาชีพในการดำรงชีวิตและทำงาน   ความยืดหยุ่นและการปรับตัว    การริเริ่มสร้างสรรค์และ
เป็นตัวของตัวเองทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม  การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความ
รับผิดชอบเช่ือถือได้ (Accountability) ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ (Responsibility)   นำความรู้ความเข้าใจ
ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในชีวิตประจำวันได้  ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีเจตคติท่ีดีต่อการเลือกใช้
เทคโนโลยี 
 
 
ง ๑.๑    ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/3 
รวมทั้งหมด  ๓  ตัวชี้วัด 
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ส่วนท่ี ๔ 
 หน่วยการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐาน 

โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
ง ๑๑๑๐๑  การงานอาชีพ  ๑                     กลุ่มสาระการงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                       เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 
 

หน่วยที่ ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. วัยใสวัยเรียน 
 
 
 
 

ง ๑.๑    ป. ๑/๑  
ป. ๑/๒  ป. ๑/๓ 

- การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน การ
จัดเก็บของเล่นของใช้ส่วนตัว การ
จัดเก็บโต๊ะ ตู้และช้ัน 

- เส้ือผ้าและเครื่องแต่งกาย วิธีการ
แต่งกายด้วยตนเอง การแต่งกายให้
เหมาะสมกับฤดูกาล การแต่งกายให้
เหมาะสมกับโอกาสและสถานท่ี การ
ดูแลรักษาเส้ือผ้า 

- อาหารและประโยชน์ของอาหาร 
การประกอบอาหาร อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบ
อาหาร 

    ๑๘ ๔๐ 

๒. เกษตรพอเพียง 
 
 
 
 

ง ๑.๑  ป. ๑/๒  ป. 
๑/๓ 

- ชนิดของพืช เครื่องมือดูแลรักษาพืช  
- การรดน้ำต้นไม้  
- การถอนและเก็บวัชพืช  
- เศรษฐกิจพอเพียง 

๘ ๑๐ 

๓ สองมือสร้าง 
 
 

ง ๑.๑  ป. ๑/๒  ป. 
๑/๓ 
 
 
 
 
 

- อุปกรณ์เครื่องมือการช่าง  
- การใช้เครือ่งมือการช่าง  
- การดูแลรักษาเครื่องมือการช่าง 
- วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือท่ีใช้ทำ

ของเล่น   
- การพับกระดาษเป็นของเล่น 
-  การดูแลบำรุงรักษาของเล่น 

 
 

๑๔                                                                                                                                                                                                                                                                                              ๒๐ 
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หน่วยที่ ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

คะแนนระหว่างปี - 70 
คะแนนกลางป ี - 10 
คะแนนปลายป ี - 20 

รวมเวลาเรียนทั้งปี / คะแนน 40 100 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
ง ๑๒๑๐๑  การงานอาชีพ  ๒                    กลุ่มสาระการงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                       เวลา  40  ช่ัวโมง 
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. พลังครอบครัว 
 
 
 
 
 

ง ๑.๑  ป. ๒/๑   
ง ๑.๑  ป. ๒/๒ 
ง ๑.๑  ป. ๒/๓ 

- หน้าท่ีของสมาชิกในบ้าน การ
ช่วยเหลืองานบ้าน  

- การทำงานเพื่อช่วยเหลือ
ตัวเอง  

- การจัดวางส่ิงของ  
- การจัดเก็บส่ิงของเครื่องใช้ 
- การแต่งกาย  
- การจัดเก็บเส้ือผ้า  
- การจัดวางรองเท้า 
- การประกอบอาหาร 
-  การกวาดบ้าน  
- การล้างจาน      

                                          

๒๐ ๓๐ 

๒. เกษตรพอเพียง 
 
 
 
 

ง ๑.๑  ป. ๒/๑   
ง ๑.๑  ป. ๒/๒ 
ง ๑.๑  ป. ๒/๓ 

- รู้จักพืช    
- ประโยชน์ของพืช 
- การเพาะเมล็ด 
- การดูแลรักษาพืชผัก 
- เกษตรพอเพียง 

 

๑๕  ๒๐ 

๓ สวยด้วยมือ ง ๑.๑  ป. ๒/๑   
ง ๑.๑  ป. ๒/๒ 
ง ๑.๑  ป. ๒/๓ 

- ความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ 
- วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ทำงาน

ประดิษฐ์ 
- การประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว 
 
-การประดิษฐ์ของเล่นอย่างง่าย 

๑๕ ๒๐ 

คะแนนระหว่างปี - 70 
คะแนนกลางป ี - 10 
คะแนนปลายป ี - 20 

รวมเวลาเรียนทั้งปี / คะแนน 40 100 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
ง ๑๓๑๐๑  การงานอาชีพ  ๓                     กลุ่มสาระการงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                        เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 
 
หน่วยที่ ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน 

การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. รักษ์สุขภาพ 
 
 
 
 
 

ง ๑.๑  ป ๓/๑                

ง ๑.๑  ป ๓/๓ 

ง ๒.๑  ป ๓/๒ 

 

- เส้ือผ้าเป็นส่ิงท่ีเราใช้สวมใส่เพื่อ
ปกปิดร่างกายช่วยให้ร่างกายอบอุ่น 
การเลือกสวมใส่เส้ือผ้าได้อย่าง
เหมาะสมกับโอกาส ฤดูกาลด้วย
ตนเอง-การทำความสะอาดเส้ือผ้า
ทำให้ดูสะอาดน่าสวมใส่ 

- การทำงานเกี่ยวกับการดูแลรักษา
บ้านทำให้บ้านสะอาดน่าอยู่อาศัย 
ประโยชน์ของส่ิงของเครื่องใช้ใน
ชีวิต ประจำวัน การจัดเก็บของใช้
ด้วยตนเองเกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  

- อาหารเป็นส่ิงท่ีรับประทานแล้วให้
ประโยชน์แก่ร่างกาย การการเลือก
บริโภคอาหาร เป็นการจัดเตรียม
และปรุงอาหารให้สุก ทำเครื่องด่ืม
จากน้ำผลไม้ให้วิตามินบำรุงร่างกาย 

๒๐ ๔๐ 

๒. ช่างสรรงานเกษตร 
 
 
 

 

ง ๑.๑  ป ๓/๓ 

ง ๒.๑  ป ๓/๑ 

 

- งานเกษตรเป็นการเพาะปลูกพืช
และเล้ียงสัตว์เพื่อนำผลผลิตมาใช้
ประโยชน์ การปลูกพืชผักสวนครัว
การเพาะเมล็ดผักบุ้งจีน และการ
ดูแลรักษาพืชผัก การรดน้ำ พรวน
ดิน ใส่ปุ๋ย ทำให้พืชเจริญงอกงาม 

- งานช่างเป็นงานเกี่ยวกับการติดต้ัง 
การบำรุงรักษา การซ่อมแซมส่ิงของ
เครื่องใช้ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 
ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้
ได้รับความปลอดภัย 
 

๑๐ ๑๕ 
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หน่วยที่ ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๓. ประดิษฐ์ประดอย 
 
 
 
 
 

ง ๒.๑  ป ๓/๑ 

ง ๒.๑  ป ๓/๒ 

ง ๒.๑  ป ๓/๓ 

 

- งานประดิษฐ์เป็นการนำวัสดุหรือ
เศษวัสดุท่ีมีในบ้านหรือหาได้ง่าย
ธรรมชาติในท้องถิ่นมาทำให้เกิด
ประโยชน์เป็นผลงานต่างๆ การทำ- 

- หนอนแก้วเป็นของเล่นเป็นการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้รับ
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน – 

- การทำของใช้ท่ีใส่ของเช่นใส่ดินสอ 
ท่ีใส่ช้อน ฝึกการทำงานอย่างเป็น 

๑๐ ๑๕ 

คะแนนระหว่างปี - 70 
คะแนนกลางป ี - 10 
คะแนนปลายป ี - 20 

รวมเวลาเรียนทั้งปี / คะแนน 40 100 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
ง ๑๔๑๐๑  การงานอาชีพ ๔                    กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                      เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 
 
หน่วยที่ ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน 

การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. งานบ้านน่ารู้อยู่คู่คน
ไทย 

ง 1.1 ป.4/1 
 ป.4/2 
        ป.4/3 

- การจัดเก็บของใช้ส่วนตัวและ
ส่ิงของต่างๆ ให้เป็นระเบียบ
จะต้องทำตามเป้าหมายท่ีวางไว้
อย่างเป็นขั้นตอนด้วยความขยัน 
อดทน มีความรับผิดชอบ และ
ซื่อสัตย ์

- เด็กดจีะต้องมีมารยาทในการ
ปฏิบัติตน  ในการต้อนรับบิดา
มารดา หรือผู้ปกครองในโอกาส
ต่างๆ การรับประทานอาหาร การ
ใช้ห้องเรียน ห้องน้ำ และห้องส้วม 

20 20 

2 เครื่องมือเกษตร  น่ารู้ ง 1.1  

ป.4/1 

ป.4/2 

- การใช้ ทำความสะอาด ดูแลรักษา      
และซ่อมแซมเครื่องมือเกษตร
จะต้องทำ ให้บรรลุเป้าหมายท่ีวาง
ไว้อย่างเป็นขั้นตอนด้วยความขยัน 
อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ 

- การขยายพันธุ์ การปลูก การ
ดูแล บำรุงรักษา และเก็บเกี่ยวไม้
ดอกไม้ประดับ จะต้องทำอย่าง
เป็นขั้นตอนและซื่อสัตย์ เพื่อให้  
การทำงานบรรลุตามเป้าหมายท่ี
วางไว ้

          - การปลูกดอกมะลิ   
          - การปลูกดาวเรือง        
          - การปลูกบอนสี 

     - การปลูกกระบองเพชร 
 

20 20 
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หน่วยที่ ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

3 งานช่าง ง 1.1  

ป.4/1  
ป.4/2  
ป.4/4 

- การทำงานช่างจะต้องทำอย่าง
เป็นขั้นตอนด้วยความขยัน อดทน 
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และใช้
พลังงาน ทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุ้มค่า เพื่อให้การทำงาน
บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

10 10 

4 สร้างสรรค์           
งานประดิษฐ์
เศรษฐกิจพอเพียง 

ง 1.1 

ป.4/1 
ป.4/2 
ป.4/4 

- การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์
จะต้องทำอย่างเป็นขั้นตอนด้วย
ความขยัน อดทน รับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ และใช้พลังงาน 
ทรัพยากรอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า เพื่อให้การทำงานบรรลุ
ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

20 20 

5 อาชีพนั้นสำคัญไฉน ง 4.1  
ป.4/1 

- การประกอบอาชีพต่างๆ ท่ีสุจริต
ย่อมเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัว และประเทศชาติ 
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
การทำไข่เค็ม   
การแปรรูปอาหารจากกล้วย    

10 10 

รวมตลอดปี 80 ๑๐๐ 

คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 
คะแนนวัดผลปลายภาค ๓๐ 

รวม ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
ง ๑๕๑๐๑  การงานอาชีพ ๕                        กลุ่มสาระการงานอาชีพ              
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๕                                           เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง 
 

หน่วยที่ ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ /ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

1. 
 
 
 
 
 
 

 

งานบ้านเพื่อ
ครอบครัว 

ง 1.1  
ป.5/1  
ป.5/2  
ป.5/3  
ป.5/4 

- บ้าน ห้องนอน ห้องครัว 
ห้องนั่งเล่น หรือห้องรับแขก 
ห้องน้ำ  

- การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้
ในการทำความสะอาดบ้าน 

- การออกแบบตกแต่งภายในและ
บริเวณบ้าน 

- เส้ือผ้า ชนิดและการเลือกซื้อ
เส้ือผ้า การทำความสะอาดการ
จัดเก็บ และการซ่อมแซม 
เส้ือผ้าอาหาร การเตรียมการ
ก่อนรับประทานอาหาร 

- รู้จักสมุนไพร การทำน้ำสมุนไพร  
การทำน้ำถัว 5 สี 

- การเก็บอาหารไว้นานๆ 
- ประโยชน์การถนอมอาหาร 

 

20 20 

2. ผักสวนครัวอย่าง
พอเพียง 

ง 1.1  
ป.5/1  
ป.5/2  
ป.5/3  
ป.5/4 

- งานเกษตรวิธีการและขั้นตอนใน
การปลูกพืช 

- การเลือกใช้ การเก็บรักษา
เครื่องมือ เครื่องใช้ในการ
ทำงานเกษตร 

- การขายพันธุ์  การเตรียมดิน 
- การเก็บเกี่ยว พืชผักสวนครัว 
- การปลูกพืชในแปลง  พริก  

มะเขือเทศ   

10 10 

3. งานช่างในบ้าน ง 1.1  
ป.5/1  
ป.5/2  

- การทำงานช่างจะต้องทำอย่าง
เป็นขั้นตอนด้วยความขยัน 
อดทน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และ
ใช้พลังงาน ทรัพยากรอย่าง

10 10 
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หน่วยที่ ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ /ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

ป.5/3  
ป.5/4 

ประหยัดและคุ้มค่า เพื่อให้การ
ทำงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีวาง
ไว ้
 

4. การสร้างสรรค์งาน
ประดิษฐ์ 

ง 1.1  
ป.5/1  
ป.5/2  
ป.5/3  
ป.5/4 

- การออกแบบ ประดิษฐ์ 
ประกอบหรือติดต้ัง 

- การบำรุงรักษา ซ่อมแซมส่ิงของ
ต่างๆ 

- งานประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน 
 

30 10 

5. อาชีพสุจริต 
งานธุรกิจก้าวไกล 

ง 1.1  
ป.5/1  
ป.5/2  
ป.5/3  
ป.5/4 

- ธุรกิจ ปัจจัยท่ีจำเป็น หน้าท่ี 
ประเภท กระบวนการทำงาน
และการจัดการธุรกิจ 

- พลังงานในการทำงานธุรกิจ 
- แนะนำอาชีพสุจริต 
- อาชีพในยุคศตวรรษ 21 
- ความสำคัญของการประกอบ

อาชีพ 
- แนวทางการนำเทคโนโลยีมา

พัฒนางาน 
 

10 20 

รวมตลอดปี 80 ๑๐๐ 

คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 
คะแนนวัดผลปลายภาค ๓๐ 

รวม ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
ง ๑๖๑๐๑  การงานอาชีพ  ๖                                      กลุ่มสาระการงานอาชีพ       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                               เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง  
 

หน่วยที่ ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ /ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งานบ้านงานเรือน ง 1.1  
ป.6/1   
ป.6/2  
ป.6/3 

- บ้าน ห้องนอน ห้องครัว 
ห้องนั่งเล่น หรือห้องรับแขก 
ห้องน้ำ  

- การเก็บรักษาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการทำความ
สะอาดบ้าน 

- การออกแบบตกแต่งภายใน
และบริเวณบ้าน 

- อาหาร การเตรียมการก่อน
รับประทานอาหาร 

- การประกอบอาหาร 
- รู้จักสมุนไพร  

การทำเครื่องด่ืมสมุนไพร 
- การเก็บอาหารไว้นานๆ 

การทำคุกกี้ธัญพืช,คารา
เมลคอร์นเฟล็ก,  

     การทำเช่ือมมะยม,การทำ 
     สัปปะรดลอยแก้ว,การทำ 
     มะม่วงแช่อิ่ม 
- ประโยชน์การถนอมอาหาร 
- เส้ือผ้า ชนิดและการเลือกซื้อ

เส้ือผ้า การทำความสะอาด
การจัดเก็บ และการซ่อมแซม 
เส้ือผ้า 

20 20 
 

2. งานเกษตรคู่บ้าน 
 

ง 1.1  
ป.6/1  
ป.6/2 
ป.6/3 

- งานเกษตร 
- วิธีการ และขั้นในการปลูกพืช 
- การเลือกใช้ การเก็บรักษา

เครื่องมือ เครื่องใช้ในการ 

20 20 

https://www.youtube.com/watch?v=PuM_IfD1bUM
https://www.youtube.com/watch?v=PuM_IfD1bUM
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หน่วยที่ ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ /ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

- ทำงานเกษตร 
- การขายพันธุ์  การเตรียมดิน 

การเก็บเกี่ยว พืชผักสวนครัว 
- การเล้ียงสัตว์ 
- ปัจจัยในการเล้ียงสัตว์ 
- การดูแลรักษาและการป้องกัน

โรคของสัตว์เล้ียง 
 

3. งานช่างน่ารู้เคียงคู่
งานประดิษฐ์ 

ง 1.1  
ป.6/1   
ป.6/2 
ป.6/3 

- การออกแบบ ประดิษฐ์ 
ประกอบหรือติดต้ัง 

- การบำรุงรักษา ซ่อมแซม
ส่ิงของต่างๆ 
 

26 20 

4. ธุรกิจก้าวไกล ง 1.1  
ป.6/1  
ป.6/2 
ป.6/3 
 

- ธุรกิจ ปัจจัยท่ีจำเป็น หน้าท่ี 
ประเภท กระบวนการทำงาน
และการจัดการธุรกิจ 

- พลังงานในการทำงานธุรกิจ 
- อาชีพสุจริตและอาชีพท่ี

รองรับ EEC  
- ความสำคัญของอาชีพ 
- แนวทางการนำเทคโนโลยีมา

พัฒนางานในการรองรับ EEC 
 

14 10 

รวมตลอดปี 80 ๑๐๐ 

คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 
คะแนนวัดผลปลายภาค ๓๐ 

รวม ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 

ง ๒๑๑๐๑      งานอาชีพ ๑                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ภาคเรียนที่๑                                เวลา    ๔๐    ชั่วโมง    

 
หน่วยที่ ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน 

การเรียนรู้ /ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

1 ทักษะการทำงาน ง๑.๑  
ม๑/๑ 
ม๑/๒  
ม๑/๓ 

    กระบวนการทำงานเป็นการลง
มือทำงานด้วยตนเองโดยมุ่งเน้น
การฝึกวิธีการทำงานอย่าง
สม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถทำงาน
ได้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งกระบวนการ
ทำงานมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ การ
วิเคราะห์งาน การวางแผนในการ
ทำงาน การปฏิบัติงานตามลำดับ
ขั้นตอน และการประเมินผลการ
ทำงาน 
- งานในการดำรงชีวิต 
- กระบวนการกลุ่ม 
- ลักษณะของการทำงานกลุ่ม 
- หลักการของการทำงานกลุ่ม 
- ลักษณะของกลุ่มงานท่ีดี 
-  การสร้างกลุ่มงานเพื่อเพิ่ม 
-  ประสิทธิภาพในการทำงาน 

๔ ๑๐ 

2 ฉลาดใช้ ง๑.๑  
ม๑/๑  
ม๑/๒  
ม๑/๓ 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทำงาน 
บ้านเป็นส่ิงสำคัญท่ีช่วยให้งาน
เสร็จเร็วขึ้น อุปกรณ์ทำงานบ้านมี
หลายประเภท ซึ่งจะต้องเลือกใช้
ให้ตรงกับลักษณะงาน 
- ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ

อุปกรณ์ทำงานบ้าน 
- หลักการใช้อุปกรณ์ 
การใช้อุปกรณ์แบบประหยัด
พลังงานและปลอดภัย 

๘ ๒๐ 
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หน่วยที่ ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ /ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

3 ประดิษฐ์ของสวย 
ช่วยแต่งให้งาม             

ง๑.๑  
ม๑/๑  
ม๑/๒  
ม๑/๓ 

งานประดิษฐ์ของตกแต่งมี 
ประโยชน์ต่อผู้ประดิษฐ์หลายอย่าง 
ซึ่งผู้ประดิษฐ์ควรคำนึงถึงหลักการ
ประดิษฐ์ของตกแต่งโดยเลือกใช้
วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ 
สร้างสรรค์ประดิษฐ์ช้ินงานท่ีเน้น
ความสวยงามเป็นสำคัญ 
- ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงาน

ประดิษฐ์ของตกแต่ง 
- วิธีการสร้างงานประดิษฐ์ 
- การประดิษฐ์ของตกแต่งจาก

วัสดุในท้องถิ่น 
 

๑๐ ๒๐ 

4 แม่ครัววัยใส ง๑.๑  
ม๑/๑  
ม๑/๒  
ม๑/๓ 

อาหารมีความจำเป็นต่อการ 
ดำรงชีวิต ควรเลือกอาหารท่ีมี
ประโยชน์ให้บุคคลในครอบครัว
รับประทาน ควรมีการวางแผนจ่าย
อาหาร และเลือกซื้ออาหารท่ีสด 
สะอาด ปลอดภัย และมีคุณค่าทาง
โภชนาการ 
- อาหารสำหรับครอบครัว 
- การวางแผนจ่ายอาหาร 
- การเลือกซื้ออาหาร 
- การเตรียมวัตถุดิบก่อนประกอบ

อาหาร   
- วิธีการประกอบอาหาร 
- การประการอาหารคาว 
- การประกอบอาหารหวานและ

เครื่องด่ืมและน้ำผลไม้ปั่น   
- อนามัยในการประกอบอาหาร 

การจัดตกแต่งอาหารน้ำพริก
ผักเคียง 

- การบริการอาหาร 
การแปรรูปผลผลิตทาง

๑๒ ๓๐ 
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หน่วยที่ ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ /ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

การเกษตร   
- การถนอมอาหาร การตากแห้ง  

การกวนผลไม้ 

5 โลกของอาชีพ ง๑.๑  
ม๑/๑ ม๑/๒ ม๑/๓ 

การประกอบอาชีพเป็น
การทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้
หรือผลตอบแทน ซึ่งผู้ท่ีจะ
ประกอบอาชีพควรมีแนวทางการ
เลือกอาชีพท่ีสำคัญ ได้แก่ การ
สำรวจบุคลิกภาพของตนเอง เพื่อ
นำไปใช้ในการเลือกอาชีพท่ี
เหมาะสมกับตนเองมากท่ีสุด 

- การประกอบอาชีพ 
- - แนวทางในการเลือกอาชีพ 
- - กระบวนการในการเลือกอาชีพ 
- - เจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ

สุจริต 
- - ๑๐ อาชีพ ท่ีรองรับโครงการ

พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก(EEC) 

 

 
6 

 
20 

ตลอดภาคเรียน ๔๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
ง๒๑๑๐๒  งานอาชีพ ๒                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑    ภาคเรียนที่ ๒                                  เวลา    ๔๐    ชั่วโมง    
 

หน่วยที่ ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ /ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

1 แต่งห้องให้สวย ง ๑.๑ 
 ม๑/๑  
ม๑/๒  
ม๑/๓ 

บ้านโดยท่ัวไปจะแบ่งออกเป็นห้อง
ต่าง ๆ ไว้ให้ผู้อาศัยได้ใช้ประโยชน์
โดยแบ่งห้องออกเป็นสัดส่วนแยก
ออกจากกันสำหรับทำกิจกรรมแต่
ละประเภท ซึ่งห้องต่าง ๆ ภายใน
บ้านจะมีการจัดแบ่งพื้นท่ีตาม
ประโยชน์ใช้สอยและการใช้งาน
แตกต่างกัน 
-   รู้จักห้องต่าง  
-   รูปแบบการจัดและตกแต่ง
ภายในบ้าน 
-   การจัดและตกแต่งห้องต่าง  
 

8 20 

2 จัดสวนในภาชนะ ง๑.๑ 
ม๑/๑  
ม๑/๒  
ม๑/๓ 

การจัดสวนเป็นการนำความรู้ด้าน
การเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับและ
ทัศนศิลป์มาผสมผสานกัน โดยใช้
จินตนาการในการสร้างสรรค์ 
ออกแบบจัดเตรียมพันธุ์ไม้ วัสดุ
อุปกรณ์ และจัดตกแต่งสวนใน
รูปแบบใหม่ท่ีสวยงาม ซึ่งอาจ
จำลองแบบมาจากธรรมชาติ หรือ
ย่อส่วนทิวทัศน์ธรรมชาติลงใน
ภาชนะ 
- ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการจัด

สวนในภาชนะ 
- การจัดสวนแก้ว 

8 20 
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หน่วยที่ ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ /ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

- การจัดสวนขวด 
- การจัดสวนถาด 
 

3 ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ไ ว้ ใ ช้
ประโยชน์ 

ง๑.๑  
ม๑/๑  
ม๑/๒  
ม๑/๓ 

งานประดิษฐ์เป็นงานท่ีเกิดจากการ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ 
สร้างหรือประดิษฐ์ขึ้นตาม
วัตถุประสงค์ท่ีหลากหลาย 
วัตถุประสงค์คือเพื่อใช้สอย
ประโยชน์ในการดำรงชีวิต
ประจำวัน  
- ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการ

ประดิษฐ์ของใช้ 
- การออกแบบส่ิงประดิษฐ์ 
- การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ

ในท้องถิ่น 
 

๘ ๒๐ 

4 ซ่อมได้ ใช้นาน ง ๑.๑  
ม๑/๑  
ม๑/๒  
ม๑/๓ 

อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ใน
บ้านเป็นส่ิงท่ีสร้างขึ้นมาเพื่อช่วย
ในการทำงาน ช่วยผ่อนแรงช่วยให้
เกิดความสะดวกและรวดเร็ว 
ประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน 
- อุปกรณ์ เครื่องมือ และ

เครื่องใช้ในบ้าน 
- ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการ

ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ 
และเครื่องใช้ 

- การซ่อมแซมอุปกรณ์และ
เครื่องมือ 

- การซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
-  

 
8 

 
20 
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หน่วยที่ ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ /ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

5 สร้างงาน สร้างรายได้ ง ๑.๑ ม๑/๑ ม๑/๒ 
ม ๑/๓ 

อาชีพในปัจจุบันมีอยู่มากมาย
หลายอาชีพท้ังอาชีพอิสระและ
อาชีพรับจ้าง ก่อนท่ีนักเรียนจะ
ตัดสินใจเลือกอาชีพ ควรมีแนว
ทางการเลือกอาชีพ และ
กระบวนการตัดสินใจ และนำไป
ปฏิบัติตามขั้นตอน 
- การเลือกอาชีพ 
การสร้างรายได้จากการประกอบ
อาชีพสุจริต 
- แนวทางในการเลือกอาชีพ 
- กระบวนการในการเลือก

อาชีพ 
- เจตคติท่ีดีต่อการประกอบ

อาชีพสุจริต 
- ๑๐ อาชีพ ท่ีรองรับโครงการ

พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก(EEC) 

 
๘ 

 
๒๐ 

ตลอดภาคเรียน ๔๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
ง๒๒๑๐๑    งานอาชีพ ๓                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๑                               เวลา    ๔๐    ชั่วโมง    
 
หน่วยที่ ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ  

เวลา 
(ชั่วโมง) 

 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 แต่งบ้านให้สวย 
ด้วยสวนงาม 

ง๑.๑ ม๒/๑ ม๒/๒ 
ม๒/๓ 

บ้านน่าอยู่ หมายถึง บ้านท่ีจัดแบ่ง
ห้องเป็นสัดส่วน มีความสะดวก มี
ระเบียบ จัดและตกแต่งอย่างสวยงาม 
เหมาะสม ทุกคนในบ้านอยู่อย่าง
สบายใจและมีความสุขลักษณะบ้านท่ี
น่าอยู่ 
- การจัดและตกแต่งบ้านแบบ

ประหยัดพลังงาน 
- การจัดสวนในบริเวณบ้านแบบ

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
- การดูแลรักษาและตกแต่งสวน 

8 20 

2 เครื่องด่ืมเพื่อ
สุขภาพ 

ง๑.๑ ม๒/๑ ม๒/๒ 
ม๒/๓ 

เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ เช่น น้ำผลไม้ มี
สารประกอบวิตามินท่ีช่วยสร้างภูมิ
ต้านทานโรคให้แก่ร่างกาย  เราควร
ประกอบเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพไว้ดื่ม
เองเพื่อให้มีสุขภาพดี 
- การประกอบเครื่องด่ืมเพื่อ

สุขภาพแบบประหยัด 
- การตกแต่งและบริการเครื่องด่ืม 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 10 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ  
เวลา 

(ชั่วโมง) 

 
น้ำหนัก
คะแนน 

3 เศษวัสดุ
สร้างสรรค์ 

ง๑.๑ ม๒/๑ ม๒/๒ 
ม๒/๓ 

วัสดุและเศษวัสดุท่ีพบโดยท่ัวไป
จำแนกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ 2 
ประเภท คือ เศษวัสดุธรรมชาติและ
เศษวัสดุสังเคราะห์ ซึ่งสามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ในการสร้างงาน
ประดิษฐ์แบบต่าง ๆ 
- ประเภทของเศษวัสดุในโรงเรียน

การออกแบบงานประดิษฐ์ 
- การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ

ในโรงเรียน 
การประดิษฐ์ของตกแต่งจากเศษ
วัสดุในโรงเรียน 

- การประดิษฐ์ของชำร่วย   
- การประดิษฐ์ของท่ีระลึก   

8 20 

4 ความรู้พื้นฐานการ
สร้างส่ิงของ
เครื่องใช้ 

ง๑.๑ ม๒/๑ ม๒/๒ 
ม๒/๓ 

การออกแบบเป็นการถ่ายทอด
รูปแบบจากความคิดออกมาเป็น
ผลงานอย่างมีหลักเกณฑ์ ผู้ออกแบบ
จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยและ
ความงามของแบบเป็นสำคัญ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการได้อย่าง
ครบถ้วน 
- การออกแบบ 
- การเขียนแบบ 
- กลไกและการควบคุม 
-  ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า 
- อุปกรณ์และเครื่องมือ 
- อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
 

10 20 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ  
เวลา 

(ชั่วโมง) 

 
น้ำหนัก
คะแนน 

5 ส่ือสารดี บริการ
ด่วน 

ง๑.๑ ม๒/๑ ม๒/๒ 
ม๒/๓ 

การติดต่อส่ือสารเป็นการสนทนาด้วย
คำพูด หรือการเขียนข้อความต่าง ๆ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถ
ทำงานได้ราบรื่น ซึ่งเราจำเป็นต้อง
ฝึกฝนทักษะในการติดต่อส่ือสารให้มี
ความชำนาญ 
- ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการ

ติดต่อส่ือสาร 
- การใช้บริการกับหน่วยงานต่าง  
 

4 10 

6 ประสบการณ์
อาชีพ 

ง2.1 ม๒/๑ ม๒/๒  
ม๒/๓ 

 
 

คนแต่ละคนมีความรู้ ความสามารถ 
และความถนัดแตกต่างกัน การค้นหา
ความสามารถของตนเองเป็นจุด     
เริ่มต้นของการเสริมสร้าง
ประสบการณ์อาชีพ และเป็น
องค์ประกอบข้อหนึ่งท่ีนำไปใช้ในการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพ 
- การค้นหาความสามารถของ

ตนเอง 
- การเสริมสร้างประสบการณ์

อาชีพ 
- การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
ภาคตะวันออก EEEC  
 

 
6 
 
 

 
20 

                                        ตลอดภาคเรียน ๔๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
ง๒๒๑๐๒     งานอาชีพ ๔                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๒                                 เวลา    ๔๐    ชั่วโมง    
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ  
เวลา 

(ชั่วโมง) 

 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 ผลิตภัณฑ์จาก
วัสดุในท้องถิ่น 
 

ง๑.๑ ม๒/๑ ม๒/๒ 
ม๒/๓ 

วัสดุในท้องถิ่น คือ ส่ิงท่ีเป็น 
ทรัพยากรธรรมชาติหรือของพื้นเมืองท่ีมีอยู่ใน
แต่ละท้องถิ่น สามารถนำมาใช้เป็นวัสดุทำงาน
ประดิษฐ์ประเภทต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าได้ 
- วัสดุในท้องถิ่น 
- การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น 
- การประดิษฐ์ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น 

8 20 

2 เล้ียงสัตว์ไว้ได้
ประโยชน์ 
 

ง๑.๑ ม๒/๑ ม๒/๒ 
ม๒/๓ 

การเล้ียงสัตว์เป็นการปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการเล้ียงดู การให้อาหาร การรักษา
ความสะอาดท่ีอยู่อาศัย การป้องกันและรักษา
โรคของสัตว์เพื่อให้สัตว์เล้ียงเจริญเติบโต 
สมบูรณ์แข็งแรง และให้ผลผลิตตอบแทนสูงสุด 
      ผลผลิตทางการเกษตรเป็นส่ิงท่ีได้จากการ
ปลูกพืช การเล้ียงสัตว์ การประมง  ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นผลผลิตท่ีใช้ในการบริโภคจึงจำเป็นต้องมี
การจัดการเพื่อรักษาคุณภาพของผลผลิตไว้ 
- ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว์  
- การเล้ียงสัตว์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
- การจัดการผลผลิตพืช 
- การจัดการผลผลิตสัตว์                                 
- การจัดการด้านการขนส่ง 
- การจัดการด้านจำหน่าย 
 
 
 
 
 
 

12 25 
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หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ  
เวลา 

(ชั่วโมง) 

 
น้ำหนัก
คะแนน 

3 สร้างงานด้วย
เทคโนโลยี 
 

ง๑.๑ ม๒/๑ ม๒/๒ 
ม๒/๓ 

กระบวนการเทคโนโลยีเป็น 
ขั้นตอนการทำงานเพื่อช่วยแก้ปัญหาหรือสร้าง
ช้ินงานท่ีสนองความต้องการของมนุษย์ โดย
เป็นกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการคิด
แก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ และการ
ออกแบบเพื่อนำไปสู่การสร้างส่ิงของเครื่องใช้ 
- กระบวนการเทคโนโลยี  
- การสร้างส่ิงของเครื่องใช้ตามกระบวนการ

เทคโนโลยี       
- ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสะอาด 
- วิธีการของเทคโนโลยีสะอาด     
- การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์     

                                        

๑๔ ๓๐ 

4 ทักษะในการ
ทำงานอาชีพ 
 

ง๒.๑ ม๒/๑ ม๒/๒ 
ม๒/๓ 

     องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ มีการกำหนด
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานไว้เพื่อคัดเลือกบุคคล
เข้าทำงาน ซึ่งคุณสมบัติสำคัญท่ีควรมี ได้แก่ มี
ความรับผิดชอบ มีความขยันหมั่นเพียร มี
ระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความ
ประหยัด 
- คุณสมบัติท่ีจำเป็นในการทำงาน 
- ทักษะท่ีจำเป็นต่อการประกอบอาชีพ 

๖ ๒๐ 

                                        ตลอดภาคเรียน ๔๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
ง๒๓๑๐๑      งานอาชีพ ๕                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๑                                  เวลา    ๔๐    ช่ัวโมง    
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ  
เวลา 

(ชั่วโมง) 

 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 จัดการเส้ือผ้า
อย่างไรดี 
 

ง๑.๑ 
ม๓/๑ 
ม๓/๒ 
ม๓/๓ 

การทำงานต่าง ๆ ในการ
ดำรงชีวิตควรหาวิธีการทำงานให้มี
ประสิทธิภาพ โดยประหยัดในหลาย
ด้าน ได้แก่ เวลา แรงงาน ทรัพยากร 
ค่ า ใช้ จ่ า ย  แ ละ ค ำนึ งถึ ง ค ว าม
ปลอดภัยในการทำงาน 
- การทำงานเชิงประสิทธิภาพ 
- การจัดการเส้ือผ้าอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

6 ๑๐ 

2 สำรับครัวไทย 
 

ง๑.๑ 
ม๓/๑ 
ม๓/๒ 
ม๓/๓ 

อาหารสำหรับครอบครัว
ควร เป็ น อ าห าร ท่ี มี คุ ณ ค่ าท าง
โภชนาการและเหมาะสมกับวัยของ
สมาชิก   ในครอบครัว โดยมีการ
กำหนดรายการอาหารก่อนท่ีจะ
ประกอบอาหาร 
- อาหารสำหรับครอบครัว 
- การวางแผนประกอบอาหาร                                                       
- การประกอบอาหารสำรับคาว                                                     
- การประกอบอาหารสำรับหวาน   
- การจัดอาหารสำรับคาว–หวาน                   

8 ๒๐ 

3 บรรจุภัณฑ์
สร้างสรรค์ได้ 
 

ง๑.๑ 
ม๓/๑ 
ม๓/๒ 
ม๓/๓ 

บรรจุภัณฑ์มีบทบาทและหน้าท่ี
สำคัญ ในการป้ องกันและรักษา
คุณภาพผลิตภัณฑ์หรือสินค้า   บรรจุ
ภัณ ฑ์ มี หลายประ เภท  หาก เรา
เลือกใช้ได้เหมาะสมจะช่วยเพิ่มพูน
มู ลค่ าให้ แก่ ผลิตภัณ ฑ์ และช่วย
ส่งเสริมการจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตได้ 
- ผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ 
- การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

(Packaging Design) 

12 20 
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หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ  
เวลา 

(ชั่วโมง) 

 
น้ำหนัก
คะแนน 

   1.บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ  
แข็งพับได้    
2. บรรจุภัณฑ์ชะลอมประยุกต์   
ถุงผ้าแบบหูรูด    

- การออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ 
-      การเขียนภาพฉายและการ
จำลองแบบ            
-       เทคโนโลยีระดับสูง                            

  

4 เทคโนโลยีมีระดับ 
 

ง๑.๑ 
ม๓/๑ 
ม๓/๒ 
ม๓/๓ 

      เทคโนโลยีระดับพื้นบ้านเป็น
เทคโนโลยีท่ีสร้างสรรค์จากภูมิ
ปัญญาของคนยุคโบราณ โดยนำพืช
ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นมาสร้างเป็นส่ิงของ
เครื่องใช้เพื่อแก้ปัญหาในการ
ดำรงชีวิตของตนเอง 
- เทคโนโลยีระดับพื้นบ้านกับภูมิ

ปัญญาไทย         
- เทคโนโลยีระดับกลาง         
- เทคโนโลยีระดับสูง      

6 10 

5 สรรหางานอาชีพ 
 

ง๒.๑ 
ม๓/๑  
ม๓/๒ 
ม๓/๓ 

        การหางานหรือตำแหน่งท่ีว่าง
เป็นการเตรียมการเพื่อเข้าสู่งาน
อาชีพท่ีมีความสนใจ ซึ่งควรศึกษา
วิธีการหางานหรือตำแหน่งท่ีว่าง 
แล้วลงมือหางาน ด้วยตนเอง 
- ความสำคัญของอาชีพ 
- แนวทางเข้าสู่อาชีพ 
- การหางานหรือตำแหน่งว่าง 
- 10 อาชีพสู่ EEC 
 

๘ ๒๐ 

ตลอดปีการศึกษา ๔๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
ง๒๓๑๐๒    งานอาชีพ  ๖                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ภาคเรียนที่ ๒                                 เวลา    ๔๐    ช่ัวโมง    
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ  
เวลา 

(ชั่วโมง) 

 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ธุรกิจเบ้ืองต้น 
 

ง ๒.๑ 
ม๓/๑ 
ม๓/๒ 
ม๓/๓ 

ธุ ร กิ จ เป็ น กิ จ ก ร ร ม ท่ี
ก่อให้เกิดสินค้าหรือการบริการ เพื่อ
ตอ บ สน อ งค ว าม ต้อ งก ารข อ ง
ผู้บริ โภคโดยมี จุดมุ่ งหมาย เพื่ อ
แสวงหากำไรจากการประกอบธุรกิจ
นั้น ๆ 
- รู้จักธุรกิจ 
- ประเภทและรูปแบบของธุรกิจ 
- ทักษะการจัดการธุรกิจ 

6 15 

๒ การจัดการธุรกิจ
ติดต้ังและประกอบ
ผลิตภัณฑ์ 
 

ง ๒.๑ 
ม๓/๑ 
ม๓/๒ 
ม๓/๓ 

งานอาชีพติดต้ังและ 
ประกอบผลิตภัณฑ์เป็นงานท่ีต้อง
อาศัยความรู้พื้นฐานด้านงานช่างกับ
การจัดการธุรกิจมาประกอบกัน โดย
มีการวิเคราะห์ลักษณะของงาน การ
คัดเลือกบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน การ
เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ 
รวมถึงวิธีการติดต้ังและประกอบ
ผลิตภัณฑ์ 
- ความหมายการติดต้ังประกอบ

ผลิตภัณฑ์ 
- ประโยชน์ของการติดต้ัง

ประกอบผลิตภัณฑ์ 
- องค์ประกอบสำคัญของการ

ติดต้ังผลิตภัณฑ์ 
- ความปลอดภัยในการ 
- ติดต้ังประกอบผลิตภัณฑ์ 
- วิธีการติดต้ังประกอบผลิตภัณฑ์ 
 
 

6 15 
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หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ  
เวลา 

(ชั่วโมง) 

 
น้ำหนัก
คะแนน 

๓ การจัดการธุรกิจ
ขยายพันธุ์พืช 

 

ง ๑.๑ 
ม๓/๑ 
ม๓/๒ 
ม๓/๓ 

      แผนธุรกิจขยายพันธุ์พืชจัดทำ
เพื่อสรุปและถ่ายทอดแนวความคิด
ในการปฏิบัติงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ทราบ เพื่อขอการสนับสนุนจาก
องค์กรต่าง ๆ เช่น วงเงินสินเช่ือ 
การร่วมลงทุน การขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐบาล 
- ประวัติความเป็นมาของการ

ขยายพันธุ์พืช 
- ความหมาย ความสำคัญของ

การขยายพันธุ์พืช 
- ประเภทของการขยายพันธุ์พืช 
- หลักการของการขยายพันธุ์พืช 
- วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ

ขยายพันธุ์พืช 
- การปลูกพืชผักสวนครัวสู่

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

6 15 

4 สร้างสรรค์งานผ้า 
 

ง ๑.๑ 
ม๓/๑ 
ม๓/๒ 
ม๓/๓ 

         การฝึกตัดเย็บเส้ือผ้าควรมี
ความรู้เกี่ยวกับการเลือกผ้า อุปกรณ์
การตัดเย็บเส้ือผ้า และขั้นตอนใน
การตัดเย็บเส้ือผ้า เพื่อให้ได้ผลงานท่ี
มีคุณภาพและสวยงาม 
- ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการตัด

เย็บ 
- การตัดเย็บเส้ือเด็กอ่อน          
- การตัดเย็บกระโปรงจีบรูดและ

กางเกงขาส้ัน        
- การตัดเย็บของใช้ท่ีทำจากผ้า 
 
 

 
 

8 20 
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หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ  
เวลา 

(ชั่วโมง) 

 
น้ำหนัก
คะแนน 

5 เครื่องด่ืมสมุนไพร ง ๑.๑ 
ม๓/๑ 
ม๓/๒ 
ม๓/๓ 

    น้ำสมุนไพรจึงเป็นน้ำด่ืมท่ีได้จาก
การใช้ส่วนประกอบต่าง ๆ ของพืช 
เช่น ผลไม้ ผัก/ธัญพืชต่าง ๆ นำมา
แปรรูปให้เหมาะสมตามฤดูกาล การ
เตรียมน้ำสมุนไพรไว้ดื่มเองนั้น 
ราคาจะย่อมเยา สะอาด ปราศจาก
สารพิษ รสชาติจะถูกปากของแต่ละ
บุคคลได้ท้ังกล่ินและรสตาม
ธรรมชาติของสมุนไพรนัน้ ๆ 
- ความหมาย ความสำคัญ ของ

เครื่องด่ืมสมุนไพร 
- หลักการเตรียมเครื่องด่ืม

สมุนไพร 
การประกอบเครื่องด่ืมเครื่องด่ืม
สุขภาพม็อคเทล    

8 20 

6 เส้นทางสู่อาชีพ 
 

ง ๒.๑ 
ม๓/๑ 
ม๓/๒ 
ม๓/๓ 

       การวิเคราะห์แนวทางเข้าสู่
อาชีพเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับ
คุณสมบัติท่ีจำเป็นในการทำงาน
อาชีพและความมั่นคงในงานอาชีพ  
- แนวทางเข้าสู่อาชีพ 
- การประเมินทางเลือกอาชีพ 
อาชีพสู่ EEC 

6 15 

ตลอดปีการศึกษา ๔๐ ๑๐๐ 
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ส่วนที่ ๕  
การจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล 

 
 หลักการจัดการเรียนรู้ 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 24 (2) และ (3) ได้ระบุแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ โดยเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด ฝึกทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวนี้ จึงยึดแนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child Centered) เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี
ผสมผสานเช่ือมโยงสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มีทักษะท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง 
สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต การอาชีพ มาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เห็น
แนวทางการประกอบอาชีพ รักการทำงาน มีเจตคติท่ีดีต่อการทำงาน สามารถดำรงชีวิ ตอยู่ในสังคมได้อย่าง
พอเพียง ท่ีสอดคล้องกับชีวิตจริงเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาในองค์กรเป็นธรรมชาติสอดคล้องกับสภาพและ
ปัญหาท่ีเกิดในวิถีชีวิตของนักเรียน 

ทักษะแหงอนาคตใหมในศตวรรษท่ี 21 (21ST Century Skills) เปนทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต
ของ ประชาชนคนไทย ในฐานะการเปนพลเมืองของโลก ท่ีมีการดํารงชีวิตทามกลางโลกแหงเทคโนโลยี โลก ของ
เศรษฐกิจและการคา โลกาภิวัตนกับเครือขาย ความสมดุลยของส่ิงแวดลอมและพลังงาน ความเปน สังคมเมือง 
ความเปนสังคมผูสูงอายุ และความเปนโลกสวนตัวอยูกับตัวเอง ซึ่งคนไทยยังติดกับดัก และ วังวนของการเปนผูใช 
ผูบริโภค และผูซื้อ ขาดการประมาณตนในการใชใหเหมาะสมพอเพียงตอเนื้องาน ตกเปนทาสทางความคิด ไม
สามารถเปนผูริเริ่มสรางสรรคพัฒนาตอยอดการใชงาน และกาวไมผานไปสู การเปนผูคิดนวัตกรรม สรางและผลิต
ภัณฑ นําไปใชเพื่อดํารงชีวิตในสังคมอยางมีคุณภาพอยาง เหมาะสม พอเพียงตามลักษณะการใชงาน นําไปสูการ
แลกเปล่ียนใหสังคมและประเทศอื่นใชงาน เกิด การสรางกลยุทธการขาย ในลักษณะอาชีพตาง ๆ ท่ีมีเทคโนโลยี
สอดแทรกเขาไปในระบบการทํางาน และการดํารงชีวิต เกิดเปนธุรกิจและการประกอบการ สรางดุลยดานการค
าในเวทีการแขงขันท่ีมีการ สงสาร รับสารในความเปนโลกาภิวัตน สรางเครือขาย พันธมิตรทางการคา และการ
แลกเปล่ียนจําหนาย สินคาท่ีมีการกีดกันของกลุมพันธมิตรกับประเทศท่ีมีผูผลิตท่ีไมคํานึงถึงความสมดุลยของ
สภาพแวดลอม และพลังงาน ส่ิงเหลานี้มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิต ทามกลางการเกิดการเปล่ียนแปลงความเปนสัง
คม เมือง แทรกอยูในความเปนชนบท มีการใชเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก มีการรับ-สงขอมูลขาวสาร และ
สารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ แบบเขาถึงทุกท่ี ทุกเวลา อยางกวางขวาง ขอมูลโดยเฉพาะขอมูล ขาวสารดานสุข
ภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย พัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหคนอายุยืนขึ้นเกิด เปนสังคมคนแกมีสัดสวน
กับคนวัยทํางานเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว และภายใตความเปนโลกเทคโนโลยี และโลกาภิวัตน คนขาดกาลเทศะ
การใชเทคโนโลยี ท่ีมีการผลิตและพัฒนาใชงานอยางตอเนื่อง เกิดเปน สังคมกมหนา ส่ิงเหลานี้เปนโจทยท่ีจะจัด
การศึกษารองรับความเปนศตวรรษท 21 กันอยางไร เพื่อทําให คนไทยมีคุณลักษณะดานการเรียนรูท่ีสามารถ
ปรับตัวไดอยางชาญฉลาดเทาทัน มีภาวะความเปนผูนํา ดานการทํางาน ท่ีสามารถช้ีนําตนเองในการพัฒนาการสร
างงานและอาชีพ และตรวจสอบการเรียนรู ของตนเองไดอยางมีสติ และดานศีลธรรม ท่ีใหความเคารพซึ่งกันและ
กัน มีความส่ือสัตย และเปน พลเมืองท่ีมีคุณคา เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 จึงจัดกระทํา
ขึ้นเพื่อใชในโครงการ ศึกษาและพัฒนาโรงเรียนในโครงการทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เพื่อศึกษารูปแบบ 
กระบวนการ จัดการเรียนรูของโรงเรียนในลักษณะท่ีแตกตางกัน ภายใตตัวแบบสนับสนุนท่ีจัดทําแนวทางไวใหเปน 
กรอบการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
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กระบวนการเรียนรู้ 
ฝึกฝนทักษะการทำงาน มุ่งเน้นการทำงานในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ

สังคม ท่ีว่าด้วยงานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ งานธุรกิจ และงานอื่นๆ ฝึกวิธีการทำงานด้วยตนเอง 
ต้ังแต่การวิเคราะห์งาน การวางแผนทำงาน การปฏิบัติงาน และการประเมินผลการทำงาน ท้ังทำงานเป็น
รายบุคคลและทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อให้เด็กสามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมาย และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข ด้วยการรู้จักบทบาทหน้าท่ีภายในกลุ่ม มีทักษะในการฟัง -พูด มีคุณธรรมในการทำงานร่วมกัน 
สามารถสรุปผลและนำเสนอรายงาน ดังตัวอย่างกิจกรรมต่อไปนี้ 

▪ การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง มุ่งเน้นการฝึกทำงานอย่างสม่ำเสมอ ทำงานให้เกิดผลอย่างเป็น
ขั้นตอนตามกระบวน การทำงาน ด้วยความสะอาด รอบคอบ และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม คำนึงถึงความ
ปลอดภัยในการทำงาน และเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับประเภทและลักษณะของงาน เริ่มจาก
การแต่งกาย การเก็บของใช้ การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว การจัด เตรียมอุปกรณ์การเรียน การ
ทำความสะอาดรองเท้า กระเป๋านักเรียน การทำความสะอาดห้องเรียน การจัดโต๊ะ ตู้ ช้ันในห้อง 
เรียน 

▪ การทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว เน้นบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบงานบ้านของสมาชิกในบ้าน 
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างลักษณะนิสัยท่ีดีในการทำงาน มีความกระตือรือร้น ตรง
เวลา สามารถจัดสรรเวลาต่างๆให้สมดุลได้ ได้แก่ การจัด วาง เก็บเส้ือผ้า/รองเท้า การเลือกใช้เส้ือผ้า 
การช่วยครอบครัวเตรียม ประกอบอาหาร การล้างจาน การปัดกวาด เช็ดถูบ้านเรือน เป็นต้น 

สร้างนิสัยการเป็นผู้ผลิต ผู้สร้างสรรค์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาข้อมูลความรู้ต่างๆ ด้วยการศึกษา
ค้นคว้า การรวบ รวม การสังเกต การสำรวจ และการบันทึก จัดลำดับความคิดหรือจินตนาการอย่างเป็นขั้นตอน 
นำไปสู่การวางแผน เกิดความคิด หาวิธีการแก้ปัญหา รู้จักสังเกต วิเคราะห์ สร้างทางเลือก และประเมินทางเลือก 
เพื่ออธิบายและส่ือสารให้ผู้อื่นเข้า ใจ เป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการแก้ปัญหาและสนอง
ความต้องการอย่างสร้างสรรค์ โดยนำความ รู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยี สร้างส่ิงของเครื่องใช้ วิธีการ หรือ
เพิ่มประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตและกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และ
เศรษฐกิจ ดังตัวอย่างกิจกรรมต่อไปนี้ 

▪ การศึกษาส่ิงของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ท่ีถูกสร้างมาให้มีรูปร่างแตกต่างกัน ตามหน้าท่ีใช้สอย 
และฝึกฝนการใช้ให้ถูกวิธี ปลอดภัยต่อการทำงาน จนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว 
และถูกต้อง เช่น แปรงสีฟัน หม้อหุงข้าว กรร ไกร ปากกา ดินสอ ฯลฯ 

▪ การสร้างของเล่นหรือของใช้อย่างเป็นขั้นตอน ต้ังแต่กำหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล 
ออกแบบ ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 2 มิติ 3 มิติ ก่อนลงมือสร้างและประเมินผล รวมถึงการนำ
ส่ิงของกลับมาใช้ซ้ำ ลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีไม่มีผลกระทบกับส่ิงแวดล้อม 
รวมถึงการสร้างเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เช่น บัตรอวยพร รายงาน นิทานประกอบ
ภาพ เป็นต้น 

▪ นำเสนอข้อมูลหลากหลายวิธี หลากหลายลักษณะ เช่น นำเสนอหน้าช้ันเรียน จัดทำเอกสาร รายงาน 
ป้ายประกาศ ส่ือคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี 21       
มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์แอพพลิเคช่ัน LINE, Youtube, Facebook   มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ในการส่ือสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและ
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มีประสิทธิภาพ  การจัดการเรียนรู้ใช้หลักการวิทยาการคำนวณ    Coding  กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM 
Education)    

จัดประสบการณ์ในอาชีพต่างๆ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้เห็น ได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเอง
ถนัดและสน ใจ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการทำงานอาชีพ เห็นคุณค่าของงานอาชีพสุจริต และเห็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ รู้จักตนเองด้านความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ ศักยภาพ วิสัยทัศน์ แนว โน้มด้านอาชีพท่ีต้องการ
ของตลาดแรงงาน ท่ีเหมาะสมกับความสนใจ ความถนัด และทักษะทางด้านอาชีพก่อนตัดสินใจเลือกอาชีพเห็น
ความสำคัญของการสร้างอาชีพ แนวทางในการเลือกอาชีพ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC)  มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ มีลักษณะนิสัยในการทำงานด้วยความเสียสละ  ขยัน ซื่อสัตย์ 
ประหยัด  อดทน รับผิดชอบ ยุติธรรม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
การออกแบบการเรียนรู้ 

แนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้เปล่ียนแปลงบทบาทของครูจากการเป็นผู้ ช้ีนำผู้
ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกและส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนโดยใช้วิธีการต่างๆอย่าง
หลากหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการสร้างสรรค์ความรู้ และนำความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้นำเสนอ
ทฤษฎีและเทคนิควิธีการเรียนการสอนต่างๆมาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ เช่น 

การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา(Problem Solving ) เป็นการฝึกให้นักเรียนเรียนรู้จาก
การแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น โดยการทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา ดำเนินการแก้ปัญหา และตรวจสอบหรือ
มองย้อนหลัง 

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Work) ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งท่ีส่งเสริมให้
นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้หรือค้นคว้าหาคำตอบในส่ิงท่ี
ผู้เรียนอยากรู้หรือสงสัยด้วยวิธีการต่างกันอย่างหลากหลาย 

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ(Active learning) ให้นักเรียนได้ทดลองทำด้วยตนเอง เพื่อจะได้
เรียนรู้ขั้นตอนของงาน รู้จักวิธีแก้ปัญหาในการทำงาน 

การจัดการเรียนรู้แบบสร้างผังความคิด (Concept Mapping) เป็นการสอนด้วยวิธีการจัดกลุ่ม
ความคิดรวบยอด เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์กันระหว่างความคิดหลักและความคิดรองลงไป โดยนำเสนอเป็นภาพ
หรือเป็นผัง 

การจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experience learning) เป็นการจัดกิจกรรมหรือจัดประสบการณ์
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เรียกกระตุ้นให้นักเรียนพัฒนาทักษะใหม่ๆ เจตคติใหม่ๆ หรือวิธีการคิด
ใหม่ๆ 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์  การงานอาชีพ เข้าด้วยกัน เพื่อให้นักเรียนได้
วางตัวเองคิดค้น วิเคราะห์ ออกแบบ สร้างช้ินงานและปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการ นำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และการสร้างช้ินงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต 

การจัดการเรียนการสอนแบบโค้ดด้ิง เป็นการจัดกิจรรมท่ีบูรณาการ คือการปลูกฝังตรรกะ กระบวนการ
ความคิด การวางลำดับขั้นตอน และแนวทางการแก้ปัญหาให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ 

การจัดการเรียนรู้โดยการใช้ไอซีที   เป็นการนำเอา ICT มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนหลาย
รูปแบบ เช่นการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (Computer Assisted Instruction) การเรียนในรูปแบบ
อิเลคทรอนิกส์ (e-Leaning) การเรียนโดยใช้การส่ือสารทางไกล (Distance Learning)  
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1. การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น  DLTV    มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน 
           ดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2. การเรียนรู้แบบออนไลน์ (E-Learning)   โดยใช้   Google Apps for Education 
1. ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะต้องประเมินผลก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบความรู้

พื้นฐานและทักษะเบื้องต้นของผู้เรียนโดยก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนจะต้องตรวจสอบความรู้
ทักษะและความรู้ต่างๆ ของผู้เรียนท่ีเป็นพื้นฐานของเรื่องใหม่ๆ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

2. ระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้สอนประเมินผลการเรียนของนักเรียนเป็นระยะๆ เพื่อ
ตรวจสอบพัฒนาการของนักเรียนว่าบรรลุผลมาตรฐาน / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ ตามท่ีกำหนดไว้ในแผนการ
จัดการเรียนรู้ เมื่อมีนักเรียนไม่ผ่านการประเมินให้ครูจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมหรือพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
ประเมินจนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีโรงเรียนกำหนด 

3. ใช้ตัวเลขแสดงผลการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ โดยนำผลการประเมินระหว่างเรียนรวมกับคะแนนประเมิน
ปลายปี/ภาค ตามสัดส่วนท่ีโรงเรียนกำหนด แล้วนำมาเปล่ียนเป็นระดับผลการเรียนโดยใช้ตัวเลขแสดงระดับผล
การเรียน 8 ระดับคือ  “4” “3.5” “3” “2.5” “2” “1.5” “1” “0” ดังนี้ 
 
 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนน 
4 ดีเย่ียม 80 - 100 

3.5 ดีมาก 75 - 79 
3 ดี 70 – 74 

2.5 ค่อนข้างดี 65 - 69 
2 ปานกลาง 60 – 64 

1.5 พอใช้ 55 - 59 
1 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 50 – 54 
0 ต่ำกว่าเกณฑ์ 0 - 49 

 
4. ให้ ใช้คำว่า “ดี เยี่ ยม” “ดี” และ “ผ่าน” ในการประเมิน คุณ ลักษณะอันพึ งประสงค์ และ 

การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สำหรับการประเมินในแต่ละรายวิชา 
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สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 

     ในการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผู้สอนและผู้เรียน
สามารถศึกษาหาความรู้ หรือเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ดังนี้ 
 1. ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หรือห้องสมุดหน่วยงาน
อื่น ๆ 
 2. แหล่งชุมชน  เช่น ตลาด  วัด  หมู่บ้าน สถานท่ีท่องเท่ียว  แหล่งวิทยาการท้ังภาครัฐและเอกชน ซึ่ง
ให้บริการความรู้ในเรื่องต่าง ๆ   
 3. ภูมิ ปัญญาท้องงถิ่น  ปราชญ์ ชาวบ้ าน ท่ีมีความรู้  ความสามารถ มีประสบการณ์  ประสบ 
ความสำเร็จในงาน อาชีพท่ีมีอยู่ในชุมชนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ฯลฯ 
 4. สถานประกอบการต่าง ๆ สถานประกอบการวิชาชีพอิสระ โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม   
ห้างสรรพสินค้า  หน่วยงานวิจัยในท้องถิ่น วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ซึ่งให้บริการความรู้  ฝึกอบรมเกี่ยวกับงาน
และวิชาชีพต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในชุมชนท้องถิ่น 
 5. ส่ือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ วารสาร หนังสืออ้างอิง หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 
          6. ส่ืออีเล็กทรอนิกส์   เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI  ,  E-book   
          7. การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น  DLTV     
          8. แบบออนไลน์ (E-Learning)   โดยใช้   Google Apps for Education 

-   Google Docs  
-   Google Sheets   
-   Google Slides    
-   Google Form    
-   Google Sites 

     9.  เว็บไซต์ต่างๆ  เช่น Google.com   , Youtube.com ,  Facebook.com 
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อภิธานศพัท์ 
 สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว 

 
กระบวนการกลุ่ม 

กระบวนการในการทำงานกลุ่ม มีขั้นตอน ดังนี้ การเลือกหน้ากลุ่ม การกำหนดเป้าหมาย หรือ
วัตถุประสงค์ของงาน วางแผนการทำงาน แบ่งงานตามความสามารถของแต่ละบุคคล ปฏิบัติตามบทบาท
หน้าท่ี ประเมินผล และปรับปรุงการทำงาน 

 
การดำรงชีวิต 

เป็นการทำงานในชีวิตประจำวันเอช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมท่ีว่าด้วยงาน
บ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ งานธุรกิจ และงานอื่นๆ 

 
การทำงานเพื่อการดำรงชีวิต 

เป็นการทำงานท่ีจำเป็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และ
สังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ทำลายส่ิงแวดล้อม เน้นการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจและภูมิใจ
ในผลสำเร็จของงาน เพื่อให้ค้นพบความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเอง ทำงานบรรลุ
เป้าหมาย ทำงานถูกวิธี ทำงานเป็นขั้นตอน ทำงานเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ รักษา
ส่ิงแวดล้อม ฯลฯ 

 
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา 

เป็นกระบวนการท่ีต้องการให้ผู้เรียนได้เกิดความคิดหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน การสังเกต 
การวิเคราะห์ การสร้างทางเลือก และการประเมินทางเลือก 

 
ทักษะการจัดการ 

ความพยายามของบุคคลท่ีจะจัดระบบงาน (ทำงานเป็นรายบุคคล) และจัดระบบคน 
(ทำงานเป็นกลุ่ม) เพื่อให้ทำงานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ทักษะกระบวนการทำงาน 

การลงมือทำงานด้วยตนเอง โดยมุ่งเน้นการฝึกวิธีการทำงานอย่างส่ำเสมอ ท้ังการทำงานเป็น
รายบุคคล และการทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อให้สามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมายได้แก่การวิเคราะห์งาน การ
วางแผนในการทำงาน การปฏิบัติงานและการประเมินผลการทำงาน 
ทักษะการทำงานร่วมกัน  

การทำงานเป็นกลุ่ม สามารุทกงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ทำงาน
อย่างมีกระยวนการตามข้ันตอนการทำงาน และฝึกหลักการทำงานกลุ่ม โดยรู้จักบทบาท 
หน้าท่ีภายในกลุ่ม มีทักษะในการฟัง พูด มีคุณธรรมในการทำงานร่วมกัน สรุปผลและนำเสนอรายงาน 
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ทักษะการแสวงหาความรู้ 
วิธีการและภารกิจท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาข้อมูลความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องหรือเนื้อหา นั้นๆ

ได้แก่ การศึกษาค้นคว้า การรวบรวม การสังเกต การสำรวจ แลละการบันทึก 
 
สาระที่ 2 การอาชีพ 
 

การจำลองอาชีพ 
เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีสถานศึกษาจัดทำให้เสมือนจริงเพื่อให้ผู้เรียน 

มีทักษะการทำงานอาชีพ เห็นคุณค่าของงานอาชัพสุจริต และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพเช่น การ
จัดนิทรรศการ บทบาทสมมุติ ฯลฯ 

 
การประเมินทางเลือกอาชีพ  

เป็นการรู้จักตนเองด้านความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ ศักยภาพ วิสัยทัศน์ แนวโน้ม ด้านอาชีพท่ี
ต้องการของตลาดแรงงาน ท่ีเหมาะสมกับความสนใจ ความถนัด และทักษะทางด้านอาชีพ 
 
การอาชีพ  

เป็นสาระท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะท่ีจำเป็นท่ีจำเป็นต่ออาชีพ เห็นความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม
และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริตและเห็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ 
 
ทักษะที่จำเป็นต่ออาชีพ 

ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษา
การทำงานร่วมกัน และทักษาการแสวงหาความรู้ 
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ภาคผนวก 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรยีนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปี ๑ - ๖   
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) 

ห้องที่ ๑ - ๔ 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

  ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๑ วิทย์-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 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

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

 

 
 
 
 
 
 

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

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 
ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ 200  ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ 200 
ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ 160  ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ 160 

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

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

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

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

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

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

อ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

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

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู ้
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

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

 
 

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

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 

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

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

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

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

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

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

ค๑๕๒๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 40  ค๑๖๒๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 40 
ว๑๕๒๐๑ สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 40  ว๑๖๒๐๑ สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 40 

อ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

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

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

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

 
ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

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

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

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

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

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

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

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

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

จ๑๑๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40  จ๑๒๒๐๑ ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 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 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

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

 
ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

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

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 
ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ 200  ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ 200 

ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ 160  ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ 160 
ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ 120  ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ 120 

ส๑๓๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๓ 40  ส๑๔๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๔ 40 
ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ 40  ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ 40 

พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๓ 40  พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๔ 40 
ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓ 40  ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔ 40 

ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ 40  ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔ 40 
อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ 200  อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ 200 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 
ว๑๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๓ 40  ว๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๔ 40 

ส๑๓๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ 40  ส๑๔๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ 40 
อ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 

จ๑๓๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40  จ๑๔๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40 
ญ๑๓๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40  ญ๑๔๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

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

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี 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 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 

 
 

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

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 

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

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

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

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

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

ว๑๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑ 40  ว๑๒๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๒ 40 

ส๑๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ 40  ส๑๒๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ 40 

ศ๑๑๒๐๑ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40  ศ๑๒๒๐๑ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40 

พ๑๑๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40  พ๑๒๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40 

อ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40  อ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

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

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู ้
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 

 
ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

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

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 
ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ 200  ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ 200 

ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ 160  ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ 160 
ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ 120  ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ 120 

ส๑๓๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๓ 40  ส๑๔๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๔ 40 
ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ 40  ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ 40 

พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๓ 40  พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๔ 40 
ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓ 40  ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔ 40 

ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ 40  ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔ 40 
อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ 200  อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ 200 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๓ 40  ว๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๔ 40 

ส๑๓๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ 40  ส๑๔๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ 40 

ศ๑๓๒๐๑ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40  ศ๑๔๒๐๒ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40 

พ๑๓๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40  พ๑๔๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40 

อ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40  อ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

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

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 

 
ป.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

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

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

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

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

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

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

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๕๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๕ 40  ว๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๖ 40 

ส๑๕๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ 40  ส๑๖๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ 40 

ศ๑๕๒๐๑ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40  ศ๑๖๒๐๑ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40 

พ๑๕๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40  พ๑๖๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40 

อ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40  อ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

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

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๔ สังคมศึกษา-การงานอาชีพ 

 
ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

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

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

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

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

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

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

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 
ว๑๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑ 40  ว๑๒๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๒ 40 
ส๑๑๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง ๑ 40  ส๑๒๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง ๒ 40 
ส๑๑๒๐๑ วิถีไทย 40  ส๑๒๒๐๑ วิถีไทย 40 
ง๑๑๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40  ง๑๒๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40 
อ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 40  อ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

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

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๔ สังคมศึกษา-การงานอาชีพ 

 
ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

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

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 
ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ 200  ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ 200 

ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ 160  ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ 160 
ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ 120  ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ 120 

ส๑๓๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๓ 40  ส๑๔๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๔ 40 
ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ 40  ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ 40 

พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๓ 40  พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๔ 40 
ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓ 40  ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔ 40 

ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ 40  ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔ 40 
อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ 200  อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ 200 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 
ว๑๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๓ 40  ว๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๔ 40 
ส๑๓๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง ๓ 40  ส๑๔๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง ๔ 40 
ส๑๓๒๐๑ วิถีไทย 40  ส๑๔๒๐๑ วิถีไทย 40 
ง๑๓๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40  ง๑๔๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40 
อ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 40  อ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

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

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๔ สังคมศึกษา-การงานอาชีพ 

 
ป.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

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

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

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

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

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

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

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

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

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

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

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ๑ - ๓   
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) 

ห้องที่ ๑ - ๔ 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องเรียนท่ี ๑ วิทย์-คณิต-อังกฤษ  
 

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

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

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท21101 ภาษาไทย ๑ 60  ท21102 ภาษาไทย 2 60 

ค21101 คณิตศาสตร์ ๑ 60  ค21102 คณิตศาสตร์ 2 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ ๑ 80  ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 80 

ส21101 สังคมศึกษา 1 20  ส21103 สังคมศึกษา 2 20 

ส21102 ประวัติศาสตร์ ๑ 20  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 20 

พ21101 สุขศึกษา ๑ 20  พ21103 สุขศึกษา 2 20 

พ21101 พลศึกษา ๑ 20  พ21104 พลศึกษา 2 20 

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

ง21101 การงานอาชีพ ๑ 40  ง21102 การงานอาชีพ 2 40 

อ21101 ภาษาอังกฤษ ๑ 60  อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 2 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว21201 คอมพิวเตอร์ ๑ 20  ว21202 คอมพิวเตอร์ 2 20 

ส21231 หน้าที่พลเมือง ๑ 20  ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 20 

ค21201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20  ค21202 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20 

ว21201 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20  ว21202 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20 

อ2๑๒๐1 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  อ21202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 
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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 
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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 

 
 

 



93 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู ้
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๒ ด้านภาษา-อังกฤษ 
 

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

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

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท21101 ภาษาไทย ๑ 60  ท21102 ภาษาไทย 2 60 

ค21101 คณิตศาสตร์ ๑ 60  ค21102 คณิตศาสตร์ 2 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ ๑ 80  ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 80 

ส21101 สังคมศึกษา 1 20  ส21103 สังคมศึกษา 2 20 

ส21102 ประวัติศาสตร์ ๑ 20  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 20 

พ21101 สุขศึกษา ๑ 20  พ21103 สุขศึกษา 2 20 

พ21101 พลศึกษา ๑ 20  พ21104 พลศึกษา 2 20 

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

ง21101 การงานอาชีพ ๑ 40  ง21102 การงานอาชีพ 2 40 

อ21101 ภาษาอังกฤษ ๑ 60  อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 2 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว21201 คอมพิวเตอร์ ๑ 20  ว21202 คอมพิวเตอร์ 2 20 

ส21231 หน้าที่พลเมือง ๑ 20  ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 20 

อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ21202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

จ21201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20  จ21201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20 

ญ21201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20  ญ21201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

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

ห้องท่ี ๒ ด้านภาษา-อังกฤษ 
 

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

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

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท22101 ภาษาไทย 3 60  ท22102 ภาษาไทย 4 60 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 60  ค22102 คณิตศาสตร์ 4 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 80  ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 80 

ส22101 สังคมศึกษา 3 20  ส22103 สังคมศึกษา 4 20 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 20  ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 20 

พ22101 สุขศึกษา 3 20  พ22103 สุขศึกษา 4 20 

พ22102 พลศึกษา 3 20  พ22104 พลศึกษา 4 20 

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

ง22101 การงานอาชีพ 3 40  ง22102 การงานอาชีพ 4 40 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 60  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว22201 คอมพิวเตอร์ 3 20  ว22202 คอมพิวเตอร์ 4 20 

ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 20  ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 20 

อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ22201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

จ21201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20  จ22201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20 

ญ21201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20  ญ22201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 
 
 



95 
 

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 สุขศกึษา 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 

 
 

 



96 
 

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 

 
 
 



97 
 

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 

 
 
 



98 
 

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 

 
 

 



99 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๔ ด้านสงัคมศึกษา-การงานอาชีพ 
 

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

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

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท21101 ภาษาไทย ๑ 60  ท21102 ภาษาไทย 2 60 

ค21101 คณิตศาสตร์ ๑ 60  ค21102 คณิตศาสตร์ 2 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ ๑ 80  ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 80 

ส21101 สังคมศึกษา 1 20  ส21103 สังคมศึกษา 2 20 

ส21102 ประวัติศาสตร์ ๑ 20  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 20 

พ21101 สุขศึกษา ๑ 20  พ21103 สุขศึกษา 2 20 

พ21101 พลศึกษา ๑ 20  พ21104 พลศึกษา 2 20 

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

ง21101 การงานอาชีพ ๑ 40  ง21102 การงานอาชีพ 2 40 

อ21101 ภาษาอังกฤษ ๑ 60  อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 2 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ส21231 หน้าที่พลเมือง ๑ 20  ว21202 คอมพิวเตอร์ 2 20 

ส24201 วิถีไทย 20  ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 20 

ง24201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20  ส21201 วิถีไทย 20 

อ24201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  ง21201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20 

ง21201 คอมพิวเตอร์ ๑ 20  อ21201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

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

ห้องท่ี ๔ ด้านสังคมศึกษา-การงานอาชีพ 
 

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

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

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท23101 ภาษาไทย 5 60  ท23102 ภาษาไทย 6 60 

ท23101 คณิตศาสตร์ 5 60  ค23102 คณิตศาสตร์ 6 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 80  ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 80 

ส23101 สังคมศึกษา 5 20  ส23104 สังคมศึกษา 6 20 

ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 20  ส23105 ประวัติศาสตร์ 6 20 

พ23101 สุขศึกษา 5 20  พ23103 สุขศึกษา 6 20 

พ23102 พลศึกษา 5 20  พ23104 พลศึกษา 6 20 

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

ง23101 การงานอาชีพ 5 40  ง23102 การงานอาชีพ 6 40 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 60  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 20  ว23202 คอมพิวเตอร์ 6 20 

ส24201 วิถีไทย 20  ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 20 

ง24201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20  ส23201 วิถีไทย 20 

อ24201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  ง23201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20 

ง23201 คอมพิวเตอร์ 5 20  อ23201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 
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คำสั่ง 
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบา้นสวนอุดมวิทยา 
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คำสั่งโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
ท่ี    ๔๘   / 2564 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง บริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา   
ประจำปีการศึกษา  2564 

……………………………………………………………………………………………………………… 
  เพื่อให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา   เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ฉบับเพิ่มเติม  พ.ศ. 2545  
และแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ( ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ )  จึงขอ
แต่งต้ังคณะครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ดังต่อไปนี้ 
1.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 

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

  
หน้าที่ 

1.  ให้คำปรึกษาแนะนำอำนวยความสะดวกในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ 

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

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

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.  นางสาวนิรชา  จุมพล       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

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

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
2.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3.  นายธนานพ  พึ่งพงษ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
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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 
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 4.  นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางสาวสมฤทัย  ศิริบุญชู  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 6.  นางสาวรินรฎา  พงศ์ธนิต  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

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

หน้าที่ 
1.  วางแผนการดำเนินงานวิชาการ  กำหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษา  และแนว

การจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และวิทยาการสมัยใหม่ 

2.  จัดทำคู่มือการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา  นิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ให้
คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกระบวนการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล  และการแนะแนวให้
สอดคล้อง  เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร  เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกระบวนการเรียนรู้  
การวัดและประเมินผล  การแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการดำเนินการของหลักสูตร 

4.  ผสานความร่วมมือจากบุคคล  หน่วยงาน  องค์กรต่าง ๆ  และชุมชน  เพื่อให้การใช้หลักสูตรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีคุณภาพ 

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

6.  ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับการพฒันาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
7.  ติดตามผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล  ระดับช้ัน  ระดับช่วงช้ัน  และระดับกลุ่มวิชาในแต่ละ

ปีการศึกษา   เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ  ของสถานศึกษา 
8.  ตรวจสอบ  ทบทวน  ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู  และการบริหารหลักสูตรระดับ

สถานศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาแล้วใช้ผลการประเมินเพื่อวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหาร
หลักสูตรปีการศึกษาต่อไป 

9.  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนต่อคณะครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาบริหาร
หลักสูตร ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาสถานศึกษา  สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
1.  จัดทำเอกสารการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระโดยมีส่วนประกอบต่างๆ  ตามคู่มือกำหนดหลักสูตร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2.  จัดทำหน่วยการเรียนรู้โดยให้มีการบูรณการในระดับช้ันเดียวกัน 
 3.  จัดทำคำอธิบายรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้  และแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.  รวบรวมเอกสารท่ีทำเสร็จส่งฝ่ายวิชาการเพื่อตรวจแก้ไขและจัดทำรูปเล่ม 
 5.  ติดตามการใช้หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  ท่ีรับผิดชอบ 
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3. คณะกรรมการด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร  หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอนและหัวหน้า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2.  นางสาววัชรียา  ตู้จินดา  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3.  นายณัฐพล  โทนะพันธ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
4.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5.  นางสาวนิรชา  จุมพล       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

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

( ภาษาอังกฤษ ) 
๑๐.  นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

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

หน้าที่ 
1.  วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 

2551 
2.  ออกแบบเอกสารประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเกณฑ์การอ่านประเมินผู้เรียน 
3.  จัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4.  ดำเนินการจัดกิจกรรม 

 

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

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

๑๑.  นางสาวนิรวรรณ  พันหอม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
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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   ครูอตัราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๘. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๙. นางสาวศศิธร  สุปิตา    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
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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 
 ๑๗.  นางสาวประภัสสร   ศรีเจริญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๘.  นายพัฒนพงษ์   จันทลา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
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 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 
55.  นายณัฐวิ  เพ็ชราการ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
56.  นายสวัสด์ิ   เพิ่มจรัส   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
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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 
 ๙.  นางสิริวรรณ  ขันติธรรมกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
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 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 
4๗. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
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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 
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 3.  นางสมพร  วิชัยประเสริฐ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

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

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

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

1.  ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน 
2.  รวบรวมข้อมูลการวิจัยในช้ันเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
3.  สรุปรายงานผู้บริหาร 

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

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

( ภาษาอังกฤษ ) 
9.  นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

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

หน้าที่ 
1.  กำหนดเกณฑ์และออกแบบเอกสาร  หลักฐานการเทียบโอนผลการเรียนท่ีเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อทุก

ขั้นตอนในการเทียบโอนผลการเรียน 
2.  พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษา 

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

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

( ภาษาอังกฤษ ) 
9.  นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

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

หน้าที่ 
1.  ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรเป็นระยะ  และเมื่อส้ินสุดการใช้หลักสูตร 
2.  สรุปรายงานผู้บริหารเพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป 

 
                       ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายร่วมกันปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา      
                                       
                               ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๒๓   เมษายน   พ.ศ.  256๔ 
 
 
              

( นายพลธาวิน  วัชรทรธำรงค์ ) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 


