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คำนำ 
 

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

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

 
 
 

                                                                                นายพลธาวิน  วัชรทรธำรงค์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
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สารบัญ 
เร่ือง           หน้า 

ประกาศโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา          ก 

คำนำ              ข 

ส่วนที่ ๑  ความนำ            ๑ 

- ความหมายและความสำคัญ          ๑ 

- วิสัยทัศน์             ๔ 

- เป้าประสงค์ หลักการ           ๔ 

           - สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน                                                                        ๕   

ส่วนที่  ๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาญี่ปุ่น )  
- ความสำคัญของภาษาญี่ปุ่น          ๙ 
- สาระและมาตรฐานการเรียนรู้         ๑๐ 
- คุณภาพผู้เรียน           ๑๑ 
- ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง        ๑๔ 
- โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้  ระดับประถมศึกษา     ๔๘ 
- โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้  ระดับมัธยมศึกษา     ๔๙ 

ส่วนที่  ๓    คำอธิบายรายวิชาภาษาญี่ปุ่น 
- คำอธิบายรายวิชาภาษาญี่ปุ่น          ๕๐ 

ส่วนที่  ๔   หน่วยการเรียนรู้  
- โครงสร้างรายวิชาภาษาญี่ปุ่น         ๕๙ 

ส่วนที่  ๕   การจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล       ๗๗ 
- การจัดการเรียนรู้และการวัดและการประเมินผล       ๗๗ 
- อภิธานศัพท์           ๘๔ 

ภาคผนวก            ๘๕ 
- โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้        ๘๖ 
- คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา      ๑๑๒ 
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ส่วนที่ ๑ 
ความนำ 

 
ความหมาย 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  เป็นแผน  หรือแนวทาง  หรือข้อกำหนด
ของการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิยา  ท่ีจะใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษา
ต่อ  และประกอบอาชีพ  โดยมุ่งหวังให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ และสติปัญญา  อีกทั้งมีความรู้
และทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต  และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลเพื่อการแข่งขันในยุคปัจจุบัน  ดังนั้น
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๑  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  จึงประกอบด้วยสาระสำคัญของหลักสูตรแกนกลาง  
สาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่น และสาระสำคัญที่สถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติม  โดยจัดเป็นสาระการ
เรียนรู้รายวิชาพื้นฐานตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด  และสาระการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม  จัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายปีในระดับประถมศึกษา  เป็นรายภาคในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และกำหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑   (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)   
 
ความสำคัญ 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  มีความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้เป็นแนวทางให้
ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  อาจารย์  ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ในการจัดมวล
ประสบการณ์ให้แก่ผู ้เร ียนได้พัฒนาให้บรรลุถึงคุณภาพตามมาตรฐาน   ในการพัฒนาเยาวชนของชาติ
นอกเหนือจากการใช้เป็นแนวทาง หรือข้อกำหนดในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุตามจุดหมาย
ของการจัดการศึกษาแล้ว  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  ที่พัฒนาขึ้นยังเป็น
หลักสูตรท่ีมีจุดมุ่งหมายให้ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  โดยมีแนวทางสำคัญท่ีสถานศึกษากำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา  ดังนี้ 
 ๑.  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน
และความเพลิดเพลินในการเรียนรู้เปรียบเสมือนเป็นวิธีสร้างกำลังใจ  และเร้าให้เกิดความก้าวหน้าแก่ผู้เรียนให้
มากท่ีสุด  มีความรู้สูงสุด ผู้เรียนทุกคนมีความเข้มแข็ง  ความสนใจ  มีประสบการณ์ และความมั่นใจเรียนและ
ทำงานอย่างเป็นอิสระและร่วมใจกัน  มีทักษะในการอ่านออกเขียนได้  คิดเลขเป็น  รู้ข้อมูลสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีส่ือสาร  ส่งเสริมจิตใจท่ีอยากรู้อยากเห็น  และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล 
 ๒. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  ส่งเสริ มการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ 
จริยธรรม สังคม  และวัฒนธรรม  พัฒนาหลักการในการจำแนกระหว่างถูกและผิด  เข้าใจและศรัทธาในความ
เช่ือของตน  ความเช่ือและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน  พัฒนาหลักคุณธรรมและความอิสระของผู้เรียน  และช่วย
ให้เป็นพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบ  สามารถช่วยพัฒนาสังคมให้เป็นธรรมข้ึน   มีความเสมอภาค  พัฒนาความ



๒ 
ตระหนัก  เข้าใจและยอมรับสภาพแวดล้อมท่ีตนดำรงชีวิตอยู่  ยึดมั่นในข้อตกลงร่วมกันต่อการพัฒนาท่ียั่งยืน
ท้ังในระดับส่วนตน  ระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ  และระดับโลก  สร้างให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเป็นผู้บริโภค
ท่ีตัดสินใจแบบมีข้อมูลเป็นอิสระ และมีความรับผิดชอบ 
 
ลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  เป็นหลักสูตรท่ีสถานศึกษาได้พัฒนาขึ้น  
เพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยยึดองค์ประกอบหลักสำคัญ ๓  ส่วนคือ  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น และสาระสำคัญท่ี
สถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมเป็นกรอบในการจัดทำรายละเอียดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ท่ีกำหนด  เหมาะสมกับสภาพชุมชนและท้องถิ่นและจุดเน้นของสถานศึกษา โดยหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
บ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔  ท่ีพัฒนาขึ้นมีลักษณะของหลักสูตร  ดังนี้ 
๑.  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา    สำหรับจัดการศึกษา 
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดระดับการศึกษาเป็น  ๒  ระดับ  คือ  ระดับประถมศึกษา        
(ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๑–๖)  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑–๓)  
 ๒.  มีความเป็นเอกภาพ  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  เป็นหลักสูตรของสถานศึกษาสำหรับให้
ครูผู้สอนนำไปจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย  โดยกำหนดให้ 
     ๒.๑  มีสาระการเรียนรู้ท่ีสถานศึกษาใช้เป็นหลักเพื่อสร้างพื้นฐานการคิด  การเรียนรู้  และ
การแก้ปัญหา  ประกอบด้วย  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ๒.๒  มีสาระการเรียนรู้ที ่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์  ศักยภาพการคิดและการทำงาน  
ประกอบด้วย  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และภาษาอังกฤษ 
  ๒.๓  มีสาระการเรียนรู้เพิ ่มเติม  โดยจัดทำเป็นรายวิชาเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียน  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  ความต้องการของผู้เรียน  และบริบทของ
สถานศึกษา 
     ๒.๓  มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพื่อพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  
และสังคม  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)  เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานเป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน  เพื่อเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมีการกำหนดมาตรฐานไว้ดังนี้ 
     ๓.๑  มาตรฐานหลักสูตร  เป็นมาตรฐานด้านผู้เรียนหรือผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา         
อันเกิดจากการได้รับการอบรมสั่งสอนตามโครงสร้างของหลักสูตรทั้งหมดใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ
คุณภาพโดยรวมของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในทุกระดับและสถานศึกษาต้องใช้สำหรับการประเมิน
ตนเองเพื่อจัดทำรายงานประจำปีตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการ
กำหนดแนวปฏิบัติในการส่งเสริม กำกับ ติดตาม ดูแล และปรับปรุงคุณภาพ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานท่ีกำหนด 
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    ๓.๒  มีตัวชี้วัดช้ันปีเป็นเป้าหมายระบุส่ิงท่ีนักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนใน
แต่ละระดับชั้นซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจง และมีความเป็นรูปธรรม นำไปใช้ใน
การกำหนดเนื ้อหา จัดทำหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการวัด
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน  ตรวจสอบพัฒนาการผู้เรียน  ความรู้  ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ และเป็นหลักในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ  และตามอัธยาศัย 
     ๓.๓  มีความเป็นสากล ความเป็นสากลของหลักสูตรสถานศึกษา  คือมุ่งให้ผู้เรียน มีความรู้  
ความสามารถในเรื ่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิปัญญาท้องถิ่น มี
คุณลักษณะท่ีจำเป็นในการอยู่ในสังคมได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การเสียสละ การ
เอื้อเฟื้อ โดยอยู่บนพื้นฐานของความพอดีระหว่างการเป็นผู้นำและผู้ตาม การทำงานเป็นทีม และการทำงาน
ตามลำพังการแข่งขัน การรู้จักพอและการร่วมมือกันเพื่อสังคม วิทยาการสมัยใหม่ และภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
รับวัฒนธรรมต่างประเทศ และการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยการฝึกฝนทักษะเฉพาะทางและการบูรณาการใน
ลักษณะท่ีเป็นองค์รวม 
๔.  มีความยืดหยุ่น หลากหลาย หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เป็นหลักสูตรท่ี 
สถานศึกษาจัดทำรายละเอียดต่าง ๆ ขึ้นเอง โดยยึดโครงสร้างหลักท่ีกำหนดไว้ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐) เป็นขอบข่ายในการจัดทำ จึงทำให้หลักสูตรของ
สถานศึกษามีความยืดหยุ่น หลากหลาย สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมีความเหมาะสมกับตัวผู้เรียน 
 ๕. การวัดและประเมินผลเน้นหลักการพื้นฐานสองประการคือการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อ
ตัดสินผลการเรียน โดยผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้  สะท้อนสมรรถนะสำคัญ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
ระดับชาติ  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และใช้ผลการประเมินเป็น
ข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจน
ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 
ปรัชญาของสถานศึกษา   
“ปญญา นรานํ รตนํ” ปัญญา คือ แก้วสารพัดนึก”  
 
คำขวัญของสถานศึกษา (อัตลักษณ์ของโรงเรียน) 
 “เด็กดี มีความรู้ อยู่อย่างมีความสุข” 
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วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
  

โรงเรียน เป็นสถานศึกษาช้ันนำยุคใหม่ (Leading School) ท่ีมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล (World 
Class Standard) นักเรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา และมีคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองโลก และดำรงชีวิตแบบพอเพียงบนความเป็นไทย และมีความสุขผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT ท่ีทันสมัย 
และการจัดการเร ียนการสอนแบบ STEAM  Education การเร ียนการสอนสองภาษา (Mini  English 
Program)  การเรียนท่ีเน้นด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภาษาจีน ญี่ปุ่น การเรียนการสอนท่ี
เน้นกีฬา งานอาชีพในยุค EEC และพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ รวมทั้งการจัดศึกษาเพื่อสร้าง
คุณลักษณะผู้เรียนเป็นพลเมืองไทย และพลโลกที่พึงประสงค์ บนพื้นฐานแห่งวิถีพุทธ และวิถีธรรมในยุค
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
พันธกิจ 
 1. ศึกษามีทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   ตามศักยภาพของผู้เรียน 

  2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และความเป็นไทย อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
  3. เสริมสร้างครูให้มีจริยธรรม จรรยาบรรณ เป็นครูมืออาชีพ เป็นแบบอย่างท่ีดี 
  4.  ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ . 
 1. การสร้างโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 2. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 3.  การพัฒนาหลักสูตร 
  4. การพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  5. การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา 
  6. การพัฒนาอาคาร สถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตาม
ศักยภาพของผู้เรียน 
  2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รักความเป็นไทย และได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามหลัก 

าลธรรมาภิบ   
  3. ครูมีคุณธรรม  จริยธรรมมี จรรยาบรรณ เป็นครูมืออาชีพและเป็นแบบอย่างท่ีดี 
  4.  นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  หลัก
เนติธรรม  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 



๕ 
 ๒.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค  
และมีคุณภาพ 
 ๓.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 
 ๔. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นท้ังด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัด   การเรียนรู้ 
 ๕. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 ๖. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
จุดหมาย 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา  
มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน  
 เมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑.  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 ๒.  มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  
 ๓.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย 
 ๔.  ม ีความร ักชาติ ม ีจ ิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั ่นในว ิถ ีช ีว ิตและ  
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๕.  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม   
มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งทำประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข     
 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช   
๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) มุ่งเน้น
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ดังนี้ 
 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ 
ดังนี้ 
 ๑.  ความสามารถในการส่ือสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรม 
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัด
และลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง 
ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 



๖ 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม 
การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
 ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่างๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ทำงาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้   
  
          ๑.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
 ๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 
 ๓.  มีวินัย 
 ๔.  ใฝ่เรียนรู้ 
 ๕.  อยู่อย่างพอเพียง 
 ๖.  มุ่งมั่นในการทำงาน    
 ๗.  รักความเป็นไทย 
 ๘.  มีจิตสาธารณะ 
จุดเน้นของครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
ช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี  ๑ 

๑. ปฏิบัติตามคำส่ังง่าย ๆ ในห้องเรียนได้ 
๒. พูดโต้ตอบบทสนทนาด้วย คำส้ัน ๆ ง่าย ๆ ได้ 
๓. อ่านออกเสียงตัวอักษรของภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง 
๔. เขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ ได้ถูกต้อง 
๕. เขียนคำศัพท์ส้ันๆ ได้ถูกต้อง 
๖. รู้จักเทศกาลวันสำคัญของเจ้าของภาษา  

ช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
     ๑.  ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้อง คำและประโยคง่าย ๆ ในสถานการณ์ใกล้ตัวได้ 
     ๒.  พูดคำหรือประโยคส้ัน ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้ 

๓. อ่านออกเสียงตัวอักษร สระของภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง 
๔. เขียนคำศัพท์ส้ัน ๆ ได้ถูกต้อง  และแต่งประโยคจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ได้ 

อย่างสร้างสรรค์ 
๕. รู้จักเทศกาลวันสำคัญของเจ้าของภาษาได้  



๗ 
 
 
ช้ัน ประถมศึกษาปีที  ๓ 

๑. ปฏิบติัตามคำส่ัง คำขอร้อง อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ ประโยคง่าย ๆ ได้ 
๒. พูดสนทนาส่ือสารด้วยคำส้ัน ๆ ง่าย ๆ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อนได้ 
๓. อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ กลุ่มคำ ประโยคได้ 
๔. เขียนเป็นกลุ่มคำได้ 
๕. รู้จักเทศกาลวันสำคัญของเจ้าของภาษา  
๖. สามารถส่ือสารด้วยการพูดและเขียนเป็นประโยคส้ันๆได้ 

ช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 
๑. ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำขออนุญาตง่าย ๆ ได้ 
๒. พูดสนทนาส่ือสาร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนและครอบครัวได้ 
๓. อ่านออกเสียง คำ สะกดคำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความส้ัน ๆ ได้ 
๔. เขียนเป็นประโยคส้ัน ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์และถูกต้อง 
๕. รู้จักเทศกาลวันสำคัญของเจ้าของภาษา 

ช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี  ๕ 
๑. ปฏิบัติตามประโยคคำส่ัง คำขอร้อง คำแนะนำได้ 
๒. พูดโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคลได้ 
๓. อ่านถูกต้องตามหลักการอ่าน 
๔. เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองได้ 
๕. รู้จักเทศกาลวันสำคัญของเจ้าของภาษา 

ช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 
๑. ปฏิบัติตามประโยคคำส่ัง คำขอร้อง คำแนะนำได้ 
๒. สื่อสารด้วยถ้อยคำ น้ำเสียงและแสดงกริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาททางสังคมและ

วัฒนธรรมได้ 
๓. อ่านถูกต้องตามหลักการอ่าน 
๔. เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัวได้ 
๕. รู้จักเทศกาลวันสำคัญของเจ้าของภาษา 
๖. ใช้ภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น-จีน ในสถานการณ์จริง ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตปะจำวันได้ 

ช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 
๑. ปฏิบัติตามคำส่ัง  คำขอร้องคำแนะนำ และคำช้ีแจงได้ 
๒. พูดแสดงความต้องการ ตอบรับและปฏิเสธได้ 
๓. อ่านออกเสียงข้อความและเข้าใจความหมายได้ถูกต้อง  
๔. เขียนสรุป วิเคราะห์ เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมได้ 
๕. รู้จักเทศกาลวันสำคัญของเจ้าของภาษา 

 
 
 
 



๘ 
 
 
ช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี  ๒ 

๑. ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำช้ีแจงและคำอธิบายง่าย  ๆ อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ
ได้ 

๒. พูด บรรยายประสบการณ์ได้ 
๓. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และเข้าใจความหมายได้ถูกต้อง 
๔. เขียนสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นได้ 
๕. รู้จักเทศกาลวันสำคัญของเจ้าของภาษา 

ช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ 
๑. ปฏิบัติตามคำขอร้อง  คำแนะนำ คำช้ีแจงและคำอธิบายง่าย ๆ ได้ 
๒. พูด  บรรยายเหตุการณ์ ข่าวที่อยู่ในความสนใจของสังคมได้ 
๓. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณาและบทร้อยกรองส้ัน ๆ ได้ 
๔. เขียนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองได้ 
๕. รู้จักเทศกาลวันสำคัญของเจ้าของภาษา เขียนบรรยายข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

 

ส่วนที่ ๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ทำไมต้องเรียนภาษาต่างประเทศ 

ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน 
เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อส่ือสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู้  การประกอบอาชีพ       
การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นำมาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ  ช่วยพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  การคิด  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารได้  รวมท้ังเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น  และมีวิสัยทัศน์ใน
การดำเนินชีวิตภาษาต่างประเทศท่ีเป็นสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ซึ่งกำหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ  ส่วนภาษาต่างประเทศอื่น เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น อาหรับ บาลี และ
ภาษากลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน หรือภาษาอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะจัดทำรายวิชาและจัดการ
เรียนรู้ตามความเหมาะสม 

 
เรียนรู้อะไรในภาษาต่างประเทศ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น 
รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอด
ความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังนี้ 

• ภาษาเพื่อการสื่อสาร     การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน  แลกเปล่ียนข้อมูล  
ข่าวสาร  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  ตีความ  นำเสนอข้อมูล  ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นใน
เรื่องต่างๆ  และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม   

• ภาษาและวัฒนธรรม   การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาความสัมพันธ์  
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับวัฒนธรรมไทย  และนำไปใช้อย่างเหมาะสม 

• ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น    การใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยง
ความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เป็นพืน้ฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

• ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก     การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ  ท้ัง
ในห ้องเร ียนและนอกห ้องเร ียน ช ุมชน และส ั งคมโลก  เป ็นเคร ื ่ องม ือพ ื ้นฐานในการศ ึกษาต ่อ    
ประกอบอาชีพ   และแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 

 
 
 



๑๐ 

 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที ่๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑     เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ  และแสดงความคิดเห็นอย่างมี

เหตุผล 
มาตรฐาน ต ๑.๒    มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความ

คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต ๑.๓    นำเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและ

การเขียน 

สาระที ่๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ ได้อย่าง

เหมาะสมกับกาลเทศะ 
มาตรฐาน ต ๒.๒   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ

ภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

สาระที ่๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต ๓.๑     ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็น     
                                พื้นฐานในการพัฒนา  แสวงหาความรู้  และเปิดโลกทัศน์ของตน 

สาระที ่๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑     ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
มาตรฐาน ต ๔.๒    ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ  
                          และ   การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 
 
คุณภาพผู้เรียน 
 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

•  ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้องท่ีฟัง อ่านออกเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยคง่ายๆ และ     บทพูด
เข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  บอกความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟังตรงตามความหมาย ตอบ
คำถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ  

•  พ ูดโต้ตอบด้วยคำสั ้นๆ ง ่ายๆ ในการสื ่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที ่ฟ ัง ใช้คำสั ่งและ  
คำขอร้องง่ายๆ  บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเอง พูดขอและให้ข้อมูลเกี ่ยวกับตนเองและเพื ่อน   
บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบท่ีฟัง 

•  พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว  จัดหมวดหมู่คำตามประเภทของบุคคล   สัตว์ และ
ส่ิงของตามท่ีฟังหรืออ่าน  

•  พูดและทำท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  บอกช่ือและคำศัพท์ง่ายๆ 
เกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย 

•  บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ และประโยคง่ายๆ ของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

•  บอกคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
•  ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 
•  ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว 
•  มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง -พูด) สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว  

โรงเรียน  ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว  อาหาร  เครื่องด่ืม  และเวลาว่างและนันทนาการ  ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 
๒๕๐-๓๐๐ คำ  (คำศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรม) 

•  ใช้ประโยค ในการสนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 
 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

•  ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ นิทาน  
และบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  เลือก /ระบุประโยคและข้อความตรงตามความหมายของ
สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายท่ีอ่าน บอกใจความสำคัญ และตอบคำถามจากการฟังและอ่าน บทสนทนา นิทาน
งา่ยๆ และเรื่องเล่า  

•  พูด /เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล  ใช้คำสั่ง  คำขอร้อง  และให้คำแนะนำ  พูด /เขียน
แสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ  พูด
และเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว พูด /เขียนแสดงความรู้สึก
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ  พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ันๆ ประกอบ 

•  พูด /เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ และ
ตารางแสดงข้อมูลต่างๆ ท่ีฟังและอ่าน พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว   

•  ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล  /วันสำคัญ /งานฉลอง /ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  เข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

•  บอกความเหมือน ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมายวรรค
ตอน และการลำดับคำ ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  เปรียบเทียบความเหมือน /
ความแตกตา่งระหว่างเทศกาล งานฉลองและประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย   

•   ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ และนำเสนอด้วย
การพูด /การเขียน 

•  ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 
•  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ  
•   มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน -เขียน) ส่ือสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง 

ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม  เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย 
และลมฟ้าอากาศ ภายในวงคำศัพท์ประมาณ ๕๐๐-๖๐๐ คำ (คำศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม) 

•  ใช้ประโยคในการส่ือความหมายตามบริบทต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

•  ปฏิบัติตามคำขอร้อง  คำแนะนำ คำช้ีแจง และคำอธิบายท่ีฟังและอ่าน อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว 
โฆษณา นิทาน และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ระบุ/เขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ 
สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน เลือก /ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบ 

•  สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเก ี ่ยวกับตนเองและเร ื ่องต่างๆ ใกล้ต ัว สถานการณ์ ข ่าว  
เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมและส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  ใช้คำขอร้อง คำช้ีแจง และคำอธิบาย 
ให้คำแนะนำอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและความคิดเห็นของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  กิจกรรม  ประสบการณ์ และข่าว /เหตุการณ์  พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่าง
เหมาะสม 

•  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์  ข่าว /เหตุการณ์ /เรื ่อง /ประเด็นต่างๆ  
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม  พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ /แก่นสาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์
เรื ่อง /ข่าว /เหตุการณ์ /สถานการณ์ที่อยู ่ในความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับกิจกรรม  
ประสบการณ์ และเหตุการณ์  พร้อมให้เหตุผลประกอบ   

•  เลือกใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิร ิยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม  
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  อธ ิบายเก ี ่ยวกับชีว ิตความเป็นอยู ่  ขนบธรรมเนียมและประเพณี 
ของเจ้าของภาษา  เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

•  เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดตา่งๆ  
และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  เปรียบเทียบและ อธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และนำไปใช้
อย่างเหมาะสม   

•   ค้นคว้า  รวบรวม และสรุปข้อมูล /ข้อเท็จจริงที ่เกี ่ยวข้องกับกลุ ่มสาระการเร ียนร ู ้อ ื ่นจาก 
แหล่งการเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

•  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง /สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม   

•  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น /ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้  /ข้อมูลต่างๆ จากส่ือ 
และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของ
โรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เป็นภาษาต่างประเทศ 

•  มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง -พูด -อ่าน-เขียน) สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม  เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ -
ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ภายในวงคำศัพท์ประมาณ ๙๐๐-๑,๐๕๐ คำ (คำศัพท์ท่ีเป็นนามธรรมมากขึ้น) 
 ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อน (Complex Sentences) สื่อความหมายตามบริบทต่างๆในการสนทนา
ท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 



๑๔ 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระที่ 1: ภาษาเพือ่การสื่อสาร コミュニケーションにほんごのために 
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเร่ืองที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

ชั้น 
 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
 

สาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 
 

ป.1 1. ปฏิบัติตามคำส่ังง่ายๆ ท่ีฟัง ⬧ คำส่ังท่ีใช้ในห้องเรียน                                                   
きゅうしつのついじゅう    
ตัวอย่าง れい 
きりつ 

たってください 

すわってください 

れい 

2. การอ่านออกเสียง และประสมเสียง 
คำง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง 
 

⬧ พยัญชนะ สระเด่ียว และวรรณยุกต์  
ひらがな、かたかな、かんじ 
⬧ หลักการออกเสียง  
⬧ การประสมเสียง  
 

3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตาม
ความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยค 
จากการฟังหรืออ่าน 
 
 

⬧ คำ กลุ่มคำ และประโยคท่ีมีความหมายเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร 
และเครื่องด่ืม คำศัพท์ 50-100 คำ  
ことば、ぶんか について、 

かぞく、がっこう、りょうり、 

のみもの 50-100 じ 

 
4. ตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่าน
ประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ  
ท่ีมีภาพประกอบ 
 

 
 

⬧ ประโยค บทสนทนา หรือนิทานท่ีมีภาพประกอบ 
ぶんか，みんわ 

⬧ ประโยคคำถามและคำตอบ こたえ、ぶんか 
ตัวอย่าง  たといば 

A:こんにちは 

B:こんにちは 

A:  Bさんはなんさいですか? 

B:  7 さいです。 

 
 
 
 
 
 



๑๕ 

ชั้น 
 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
 

สาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 
 

ป.2 1. ปฏิบัติตามคำส่ัง และคำขอร้องง่ายๆ 
ท่ีฟัง 
 
 

⬧ คำส่ัง และคำขอร้องท่ีใช้ในห้องเรียน   
きゅうしつのついじゅう 

ตัวอย่าง  れい 

A:こんにちは 

B:こんにちは 

A:  Bさん、えんぴつをください 

B: はい どうぞ。 

A:ありがとうございます。 
 2. อ่านออกเสียง ประสมเสียง อ่านอักษร

ภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์ และประโยคง่ายๆ 
ตามหลักการออกเสียง 

⬧ พยัญชนะ สระเด่ียว สระประสม และวรรณยุกต์  
⬧ หลักการออกเสียง การประสมเสียง  
⬧ ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์ และประโยคง่ายๆ 

3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตาม
ความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยค 
จากการฟังหรือการอ่าน 
 
 

⬧ คำ กลุ่มคำ ประโยคความเดียวท่ีมีความหมายเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร 
เครื่องด่ืม และนันทนาการ คำศัพท์สะสม 150-200 
คำ 
じぶん、いえ、がっこう、かんきょう、ち

かくのたべものについていみをもつたん

ご、グループ、たん一のぶん 

のみものとレクリエーション、150-200ご 
 4. ตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่าน

ประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ  
ท่ีมีภาพประกอบ 
 
 

⬧ ประโยค บทสนทนาหรือนิทานท่ีมีภาพประกอบ 
ぶんか、かいわ、みんわ 

⬧ ประโยคคำถามและคำตอบ 
ตัวอย่าง れい 

A:こんにちは 

B:こんにちは 

A: おなまえはなんですか？ 

B: わたしは B です。 

B: あなたは？ 

A: わたしは A です 
ป.3 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปฏิบัติตามคำส่ัง และคำขอร้องท่ีฟัง
หรืออ่าน  
 

 

⬧  คำส่ัง คำขอร้องท่ีใช้ในห้องเรียน 
めいれいけいはきょうしつにつかいます。 

 ตัวอย่าง れい 

A:こんにちは 

B:こんにちは 

A:  Bさん、えんぴつをください 

B: はい どうぞ。 

A:ありがとうございます。 

 



๑๖ 

ชั้น 
 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
 

สาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. ประสมเสียง อ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ 
ประโยค และบทฝึกออกเสียงง่ายๆ  
ตามหลักการออกเสียง 
 
 
 
 
 

⬧ หลักการออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และ
พยางค์ เสียงเน้นหนัก-เบาในคำ  กลุ่มคำตามระดับเสียง
สูง-ต่ำ เช่น ประโยคคำถาม  และเสียงสัมผัส 
ในประโยค 
ことば ぶんか しつもん でさんしょう

されるたんごのグループ 

⬧ การประสมเสียง  
⬧ คำศัพท์ กลุ่มคำ ประโยคเด่ียว และบทฝึกออกเสียง
เช่น あ い う え お 

⬧ การหาคำศัพท์จากพจนานุกรมภาพ   
じしょをさんかします。 

3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตาม
ความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยค 
จากการฟังหรือการอ่าน 
 
 

⬧ คำ กลุ่มคำ ประโยคความเดียว สัญลักษณ์ท่ีมี
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องด่ืม เส้ือผ้า และ
นันทนาการ คำศัพท์สะสม 250-300 คำ  
かぞく、がっこう、かんきょう、ちかくの

たべもの、のみもの、いるい、レクリエー

ションをしょうちょうする 250-300 のこ

とば 

4. ตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่าน
ประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ  
ท่ีมีภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⬧ ประโยค บทสนทนา หรือนิทานท่ีมีภาพประกอบ   
ぶんかとかいわとみんわ 

⬧ ประโยคคำถามและคำตอบ ぶんかとこたえ 
ตัวอย่าง れい 

A:こんにちは 

B:こんにちは 

A:  Bさんおげんきですか? 

B:  はい、おげんきです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

ชั้น 
 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
 

สาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 
 

ป.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้อง และ
คำแนะนำง่ายๆ ท่ีฟังหรืออ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

⬧ คำส่ัง คำขอร้อง และคำแนะนำท่ีใช้ในห้องเรียน 
เช่น การเล่นเกม การวาดภาพ กฎระเบียบของห้องเรียน 
めいれいけいはきょうしつにつかいます 

ตัวอย่าง れい 

A:こんにちは 

B:こんにちは 

A:  Bさん、ものさしをください 

B: はい どうぞ。 

A:ありがとうございます。 

 

 

2. ประสมเสียง อ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ 
ประโยค ข้อความ  และบทฝึกออกเสียง 
ตามหลักการออกเสียง 
 
 
 
 
 

⬧ หลักการออกเสียง 
⬧ การประสมเสียง  
⬧ คำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความ และบทฝึกออกเสียง 
ことば 

⬧ การใช้พจนานุกรม  
じしょをつかうかた 

ตัวอย่าง  れい 
  かばん     แปลว่า     กระเป๋า 
         えんぴつ แปลว่า     ดินสอ 
         き      แปลว่า     ต้นไม้ 

3. ระบุภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย  
ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ 
ประโยค และข้อความส้ันๆ ท่ีฟังหรืออ่าน 
  
 

⬧ กลุ่มคำ ประโยคความเดียว สัญลักษณ์ เครื่องหมาย  
ท่ีมีความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
อาหาร ส่ิงแวดล้อมรอบตัว เครื่องด่ืม งานอดิเรก 
นันทนาการ คำศัพท์สะสม 300-400 คำ  
かぞく、がっこう、かんきょう、ちかくの

たべもの、のみもの、いるい、レクリエー

ションをしょうちょうする 300-400 の  

ことば 

 
4. ตอบคำถามจากการฟังและอ่าน
ประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ  
ท่ีมีภาพประกอบ     
 
 
 
 
 

⬧ ประโยค บทสนทนา นิทานท่ีมีภาพประกอบ 
ぶんか、かいわ、みんわ 

⬧ คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น ใคร  
ทำอะไร ท่ีไหน  
もんだい、だれをしますか。 

 

 



๑๘ 

ชั้น 
 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
 

สาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 
 

ป.5 1. ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้อง และ
คำแนะนำง่ายๆ ท่ีฟังและอ่าน 

 
 

⬧ คำส่ัง คำขอร้อง และคำแนะนำท่ีใช้ในห้องเรียน  
เช่น การเล่นเกม การวาดภาพ  
きょうしつにゲーム、えをきく 

ตัวอย่าง  れい 

A:こんにちは 

B:こんにちは 

A:  Bさん、けしごむをかってください 

B: はい わかります。 

A:ありがとうございます。 

2. อ่านออกเสียงประโยค  ข้อความ และ 
บทกลอนส้ันๆ ตามหลักการออกเสียง 
 
 

⬧ หลักการออกเสียง  
⬧ ประโยค ข้อความ และบทกลอนส้ันๆ  
⬧ การใช้พจนานุกรม  
 

3. ระบุภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ตรง
ตามความหมายของกลุ่มคำ ประโยค และ
ข้อความส้ันๆ ท่ีฟังหรืออ่าน  
 
 

⬧ กลุ่มคำ ประโยคความรวม ข้อความ สัญลักษณ์ 
เครื่องหมาย ท่ีมีความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม งานอดิเรก 
สุขภาพ นันทนาการ การซื้อ-ขาย  
คำศัพท์สะสม 400-500 คำ  
かぞく、がっこう、かんきょう、ちかくの

たべもの、のみもの、いるい、レクリエー

ションをしょうちょうする 400-500 のこ

とば 

 
4. บอกใจความสำคัญ และตอบคำถาม
จากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน
ง่ายๆ หรือเรื่องส้ันๆ 

⬧ ประโยค บทสนทนา นิทานง่ายๆ หรือเรื่องส้ันๆ 
ぶんか、かいわ 

⬧ คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น  ใคร  
ทำอะไร ท่ีไหน เมื่อไร  
もんだい、なに、どこ、どう 

ตัวอย่าง れい 
A:こんにちは 

B:こんにちは 

A:  おなまえはなんですか。 

B: わたしは B です。 

A:そうですか。 

B:  あなたは？。 

A: わたしは A です。 

 

 



๑๙ 

ชั้น 
 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
 

สาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 
 

ป.6 1. ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้อง และ
คำแนะนำท่ีฟังและอ่าน 
 

 

⬧  คำส่ัง คำขอร้อง และคำแนะนำ เช่น การเล่นเกม  
การวาดภาพ  
ตัวอย่าง れい 

A:こんにちは 

B:こんにちは 

A:  Bさん、ものさしをかってください 

B: はい どうぞ。 

A:ありがとうございます。 

2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และ 
บทกลอน ตามหลักการออกเสียง    
 
 

⬧ หลักการออกเสียง  
⬧ ข้อความ นิทาน และบทกลอน   
みんわ、ことば 

⬧ การใช้พจนานุกรม じしょ 

 

 

 
3. ระบุประโยค ข้อความส้ันๆ ตรงตามภาพ  
สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย ท่ีฟังหรืออ่าน 
 
 

⬧ ประโยค ข้อความ สัญลักษณ์ เครื่องหมายท่ีมี
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม งานอดิเรก นันทนาการ 
สุขภาพ สวัสดิการ การซื้อ-ขาย และลมฟ้าอากาศ 
คำศัพท์สะสม 500-600 คำ  
かぞく、がっこう、かんきょう、ちかくの

たべもの、のみもの、いるい、レクリエー

ションをしょうちょうする 500-600 の 

ことば 

 

 

 4.  บอกใจความสำคัญ และตอบคำถาม
จากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน 
หรือเรื่องเล่าง่ายๆ 
 
 

⬧ ประโยค บทสนทนา นิทาน หรือเรื่องเล่า 
ぶんか、かいわ 

⬧ คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น  ใคร  
ทำอะไร ท่ีไหน เมื่อไร อย่างไร ทำไม 
たいせつなことばについてもんだい 

ตัวอย่าง れい 

A:こんにちは 

B:こんにちは 

A:  Bさん、どこへいきますか。 

B: こうえんへいきます。 

A:はい、わかります。 

 



๒๐ 

ชั้น 
 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
 

สาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 
 

ม.1  1. ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้อง คำแนะนำ  
และคำช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟังและอ่าน 
 
 

⬧ คำส่ัง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำช้ีแจง เช่น การ
เล่นเกม การบอกทิศทาง ป้าย และสัญลักษณ์ต่างๆ  
ほうこう,、めいれいけい、                

きんしけん、おしえています。 

ตัวอย่าง れい 

A:こんにちは 

B:こんにちは 

A:  Bさん、どこへいきますか。 

B: がっこうへいきます。 

A:はい、わかります。 

2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และ 
บทร้อยกรองส้ันๆ ตามหลักการออกเสียง 
 

 

⬧ หลักการออกเสียง こえ 
⬧ ข้อความ นิทาน และบทร้อยกรองส้ันๆ 
ことば、みんわ 

⬧ การใช้พจนานุกรม 
じしょをつかいかた 

3. ระบุประโยคและข้อความ หรือตอบ
คำถามให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงท่ี
อ่าน    
 
 

⬧ ประโยค หรือข้อความท่ีมีความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน อาหารส่ิงแวดล้อม เครื่องด่ืม  
เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพ สวัสดิการ  
การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษา อาชีพ การ
เดินทาง 
คำศัพท์สะสม 600-750 คำ 
かぞく、がっこう、かんきょう、ちかくの

たべもの、のみもの、いるい、レクリエー

ションをしょうちょうする 600-700 の  

ことば 

4. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ และ 
ตอบคำถาม จากการฟังและการอ่าน 
 
 

⬧ บทอ่าน บทสนทนา  นิทาน  เรื่องส้ัน เรื่องเล่า 
⬧ การจับใจความสำคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ 
みんわ、かいわ 

⬧ คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น ใคร  
ทำอะไร ท่ีไหน เมื่อไร อย่างไร ทำไม ใช่หรือไม่ 
だれ、どこ、どう、なに 

ตัวอย่าง  
A:こんにちは 

B:こんにちは 

A:Bさん、なにをしますか？。 

B:ごはんをたべます。 

A:はい、わかります。 

 



๒๑ 

ชั้น 
 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
 

สาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 
 

ม.2 1. ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำ
ช้ีแจง  และคำอธิบายง่ายๆ ท่ีฟังและอ่าน 
 
 

⬧ คำขอร้อง คำแนะนำ คำช้ีแจง และคำอธิบาย  เช่น  
การเล่นเกม การทำอาหารและเครื่องด่ืม การประดิษฐ์ 
การบอกทิศทาง ป้าย และสัญลักษณ์ต่างๆ หรือการใช้
อุปกรณ์ 
 

2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ 
และบทร้อยกรองส้ันๆ  ตามหลักการอ่าน 
   

⬧ หลักการอ่านออกเสียง  
⬧ ข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองส้ันๆ 
⬧ การใช้พจนานุกรม  
 

 3. ระบุประโยคและข้อความ หรือตอบ
คำถามให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่างๆ ท่ีอ่าน 
 
 

⬧ ประโยค หรือข้อความท่ีมีความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม เวลา
ว่างและนันทนาการ สุขภาพ สวัสดิการ  
การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษา อาชีพ การ
เดินทาง ท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษา 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คำศัพท์สะสม 750-900 
คำ  
⬧ ส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง เช่น สัญลักษณ์ เครื่องหมาย 
กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว์ ส่ิงของ บุคคล สถานท่ี
ต่างๆ  
かぞく、がっこう、かんきょう、ちかくの

たべもの、のみもの、いるい、レクリエー

ションをしょうちょうする 600-700 の 

ことば 

 
 
 
 
 

 
 

4. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ 
รายละเอียดสนับสนุน และตอบคำถาม
เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่าน พร้อมให้
เหตุผล และยกตัวอย่างง่ายๆ ประกอบ 
 

 

 

 

 

 

 

⬧ บทอ่าน บทสนทนา  นิทาน  เรื่องส้ัน เรื่องเล่า 
⬧ การจับใจความสำคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ 
รายละเอียดสนับสนุน 
⬧ คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น ใคร  
ทำอะไร ท่ีไหน เมื่อไร อย่างไร ทำไม  ใช่หรือไม่ 
⬧ ประโยคท่ีใช้ในการแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล 
และการยกตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

ชั้น 
 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
 

สาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 

ม.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำช้ีแจง 
คำแนะนำ และคำอธิบายท่ีฟังและอ่าน 
 
 

⬧  คำขอร้อง คำแนะนำ คำช้ีแจง และคำอธิบาย เช่น 
การเล่นเกม การประดิษฐ์ การใช้ยาหรือฉลากยา  
การบอกทิศทาง ป้าย และสัญลักษณ์ ประกาศต่างๆ  
หรือการใช้อุปกรณ์ 

2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ตามหลักการอ่าน  
 
 

⬧ หลักการอ่านออกเสียง  
⬧ ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองส้ันๆ  
⬧ การใช้พจนานุกรม  
 

 
3. ระบุหรือเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค  
และข้อความท่ีฟังหรืออ่าน 
 
 

 

⬧ ประโยค หรือข้อความท่ีมีความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน อาหารส่ิงแวดล้อม เครื่องด่ืม  
เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพ สวัสดิการ  
การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษา อาชีพ การเดินทาง 
ท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษา วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คำศัพท์สะสม 900-1,050 คำ  
⬧ ส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ เช่น กราฟ
สัญลักษณ์ เครื่องหมาย แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว์  
ส่ิงของ บุคคล สถานท่ีต่างๆ 
かぞく、がっこう、かんきょう、ちかくの

たべもの、のみもの、いるい、レクリエー

ションをしょうちょうする 900-1,050 の

ことば 

 
4. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ 
รายละเอียดสนับสนุน และตอบคำถาม
เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่าน จากส่ือประเภท
ต่างๆ  พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบ 
 
 

⬧ บทอ่าน บทความ เรื่องส้ันข่าว จากหนังสือ ส่ิงพิมพ์
และส่ืออื่นๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์  ซีดี เว็บไซต์ 
⬧ การจับใจความสำคัญจากการฟังและการอ่าน เช่น 
หัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน 
⬧ คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น ใคร  
ทำอะไร ท่ีไหน เมื่อไร อย่างไร ทำไม  ใช่หรือไม่ 
⬧ ประโยคท่ีใช้ในการแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล 
และการยกตัวอย่าง 
ตัวอย่าง  
しんぶんをよむ。ラジオ、テレビ、CD、 

しつもんは どこ、どうして、なにをす

る、どうなた 

 

 
 



๒๓ 
สาระที่ 1: ภาษาเพือ่การสื่อสาร  コミュニケーションにほんごのために 
มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และ 
  ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 
ป.1 1. พูดโต้ตอบด้วยคำส้ันๆ ง่ายๆ ในการ

ส่ือสารระหว่าง บุคคล ตามแบบท่ีฟัง 
 
 

⬧ บทสนทนาท่ีใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ  
ขอโทษ  
⬧ ประโยคหรือข้อความท่ีใช้แนะนำตนเอง   
ตัวอย่าง  
わたしは______ชื่อ______です。 

 

 2. ใช้คำส่ังง่ายๆ ตามแบบท่ีฟัง  
 

⬧ คำส่ังท่ีใช้ในห้องเรียน  
ตัวอย่าง 
すわってくたさい 

 3. บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเอง  
ตามแบบท่ีฟัง 
 
 

⬧ คำศัพท์ กลุ่มคำ และประโยคท่ีใช้บอกความต้องการ 
ตัวอย่าง  
ことば、ぶんか、 

 4. พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเอง 
ตามแบบท่ีฟัง 
 
 

⬧ คำ กลุ่มคำ และประโยคท่ีใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง 
ตัวอย่าง  
ぶんか、かいわ、データ 

ป.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พูดโต้ตอบด้วยคำส้ันๆ ง่ายๆ ในการ
ส่ือสารระหว่างบุคคล ตามแบบท่ีฟัง 
    
 

⬧ บทสนทนาท่ีใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ  
ขอโทษ  
⬧ ประโยคหรือข้อความท่ีใช้แนะนำตนเอง   
ตัวอย่าง  
A:こんにちは 

B:こんにちは 

A:  おなまえはなんですか? 

B:  私は Bです。 

A: はい わかります。 

B: あなたは？ 

A: わたしは A です。 

B: そうですか。 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 
ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 

 2. ใช้คำส่ัง และคำขอร้องง่ายๆ ตามแบบ
ท่ีฟัง 
 

⬧ คำส่ัง และคำขอร้องท่ีใช้ในห้องเรียน 
ตัวอย่าง 

えんぴつをください。 

ป.2 3. บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเอง
ตามแบบท่ีฟัง 
 
 

⬧ คำศัพท์ กลุ่มคำ และประโยคท่ีใช้บอกความต้องการ 
ตัวอย่าง 
あたらしいとけいがほしいです。 

4. พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับ
ตนเอง ตามแบบท่ีฟัง 
 

⬧ คำ กลุ่มคำ และประโยคท่ีใช้ขอและให้ข้อมูล 
เกี่ยวกับตนเอง 
ตัวอย่าง 
ことば、かいわ、ぶんか 

 

ป.3 1. พูดโต้ตอบด้วยคำส้ันๆ ง่ายๆ ในการ
ส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง 
 

⬧ บทสนทนาท่ีใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ  
ขอโทษ  
⬧ ประโยคหรือข้อความท่ีใช้แนะนำตนเอง   
ตัวอย่าง 
A:こんにちは 

B:こんにちは 

A:  おなまえはなんですか? 

B:  私は Bです。 

A: はい わかります。 

B: あなたは？ 

A: わたしは A です。 

B: はい わかりました。 

 

2. ใช้คำส่ัง และคำขอร้องง่ายๆ ตามแบบ
ท่ีฟัง 
 
 

⬧ คำส่ัง และคำขอร้องท่ีใช้ในห้องเรียน  
ตัวอย่าง 

A:こんにちは 

B:こんにちは 

A:  えんぴつをください。 

B: はい わかりました。 

 3. บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเอง
ตามแบบท่ีฟัง 

⬧ คำศัพท์ กลุ่มคำ และประโยคท่ีใช้บอกความต้องการ 
 

 4. พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับ
ตนเองและส่ิงใกล้ตัว ตามแบบท่ีฟัง 

⬧ คำ กลุ่มคำ และประโยคท่ีใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและส่ิงใกล้ตัว  

 5. บอกความรู้สึกของตนเอง เกี่ยวกับส่ิง
ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบท่ีฟัง 
 

⬧ คำ กลุ่มคำ และประโยคท่ีใช้บอกความรู้สึก  
เช่น ดีใจ เสียใจ ดี ไม่ดี ชอบ ไม่ชอบ  
うれしい、いい、わるい、 

すき、すきしゃない 



๒๕ 
ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 

ป.4  1. พูดหรือเขียนโต้ตอบในการส่ือสาร
ระหว่างบุคคล 
 
 

⬧ บทสนทนาท่ีใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ  
ขอโทษ  
⬧ ประโยค ข้อความท่ีใช้แนะนำตนเอง เพื่อน และ
บุคคลใกล้ตัว สำนวนการ ตอบรับ 
ตัวอย่าง  
はじめまして わたしは ชื่อ です。 

 

2. ใช้คำส่ัง คำขอร้อง และคำขออนุญาต
ง่ายๆ 
 
 

⬧ คำส่ัง คำขอร้อง คำขออนุญาตท่ีใช้ในห้องเรียน 
ตัวอย่าง  
A:せんせい、しつれいします。トイレにい

てもいいですか。 

せんせい : はい、どうそ 

A:  ありがとうございます。 

せんせい : どういたしまして。 

3. พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ 
ของตนเอง และขอความช่วยเหลือ  
ในสถานการณ์ต่างๆ 
 

⬧ ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใช้แสดงความต้องการ และ
ขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ   

4. พูดหรือเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและ 
ส่ิงใกล้ตัว 
 

⬧ ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใช้ขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และส่ิงใกล้ตัว  
 
 

 5. พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆ ตามแบบท่ี
ฟัง 
 

⬧ ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใช้บอกความรู้สึกของ
ตนเอง เช่น ดีใจ เสียใจ ชอบ ไม่ชอบ รัก ไม่รัก  
 

ป.5 1. พูดหรือเขียนโต้ตอบในการส่ือสาร
ระหว่างบุคคล    
 
 

⬧ บทสนทนาท่ีใช้ในการทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  
ขอโทษ  
⬧ ประโยค ข้อความ หรือภาษาท่ีใช้แนะนำตนเอง เพื่อน 
และบุคคลใกล้ตัว สำนวนการตอบรับ  
はじめまして わたしは ชื่อ です。 

2. ใช้คำส่ัง คำขอร้อง คำขออนุญาต และ
คำแนะนำง่ายๆ 
 

⬧ คำส่ัง คำขอร้อง คำขออนุญาต และคำแนะนำง่ายๆ 
 

3. พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ  
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ  
ในสถานการณ์ต่างๆ 

⬧ ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใช้บอกความต้องการ 
ขอความช่วยเหลือ  การตอบรับและปฏิเสธใน
สถานการณ์ต่างๆ 
 



๒๖ 
ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 

 4. พูดหรือเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และ 
เรื่องใกล้ตัว 
 
 

⬧ ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 
ตัวอย่าง  
A:こんにちは 

B:こんにちは 

A:  B さんはなんさいですか。 

B: わたしは ９さんです。 

A:はい、わかります。 

B: Aさんはなんさいですか。 

A:  わたしは ９さいです。 

B: はい わかりました。 

5. พูดหรือเขียนแสดงความรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆ 
พร้อมให้เหตุผลส้ันๆ ประกอบ 
 
 

⬧ ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใช้แสดงความรู้สึก  
และการให้เหตุผล เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ  เสียใจ  
มีความสุข  เศร้า หิว รสชาติ  
かいわ、すき、ぎらい、                                                     

しあせわになる。 
ป.6 1. พูดหรือเขียนโต้ตอบในการส่ือสาร

ระหว่างบุคคล 
 

⬧ บทสนทนาท่ีใช้ในการทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ 
ขอโทษ  
⬧ ประโยค ข้อความท่ีใช้แนะนำตนเอง เพื่อน และ
บุคคลใกล้ตัว และสำนวนการตอบรับ 

2. ใช้คำส่ัง คำขอร้อง คำขออนุญาต และ
คำแนะนำ  

⬧ คำส่ัง คำขอร้อง คำขออนุญาต และคำแนะนำ  
しつれいします。 

じごしょうかい。 

3. พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ 
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ 
ในสถานการณ์ต่างๆ 

⬧ ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใช้บอกความต้องการ การ
ขอความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธใน
สถานการณ์ต่างๆ 
 

4. พูดหรือเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่อง
ใกล้ตัว 

⬧ ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใช้ขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 
 

5. พูดหรือเขียนแสดงความรู้สึกของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ 
พร้อมให้เหตุผลส้ันๆ ประกอบ 
 
 
 
 
 

⬧ ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใช้แสดงความรู้สึก และ
การให้เหตุผลประกอบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มี
ความสุข เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด  
ดี ไม่ดี  
 
 



๒๗ 
ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 

ม.1 1. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ  
ในชีวิตประจำวัน  
 
 
 
 

⬧ ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่าง
บุคคล เช่น การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ 
ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ การเชิญชวน  
⬧ ประโยคหรือข้อความท่ีใช้แนะนำตนเอง เพื่อน และ
บุคคลใกล้ตัว การตอบรับ  การแลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจำวัน 
A:こんにちは 

B:こんにちは 

A:  おなまえはなんですか? 

B:  私は Bです。 

A: はい わかります。 

B: あなたは？ 

A: わたしは A です。 

B: はい わかりました。 

2. ใช้คำขอร้อง คำแนะนำ และคำช้ีแจง 
ในสถานการณ์ต่างๆ 

⬧ คำขอร้อง คำแนะนำ และคำช้ีแจง 
 

3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ใน
สถานการณ์ต่างๆ  

⬧ ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใช้แสดงความต้องการ 
การขอความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธใน
สถานการณ์ต่างๆ  

4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล 
แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟัง 
หรืออ่าน 

⬧ ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใช้ในการขอและให้ข้อมูล 
และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟัง 
หรืออ่าน 
 

5. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก ความ
คิดเห็นของตนเอง เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว 
กิจกรรมต่างๆ พร้อมให้เหตุผลส้ันๆ 
ประกอบ  
 

⬧  ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใช้แสดงความรู้สึก ความ
คิดเห็น และให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว และกิจกรรม
ต่างๆ  ในชีวิตประจำวัน เช่น ชอบ ไม่ชอบ  
ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศร้า หิว เกี่ยวกับ รสชาติ  
ความสวย น่าเกลียด ความดี ไม่ดี  
かいわ、すき、ぎらい、しあせわにな

る。 
 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 

ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 
ม.2   

1. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรื่องใกล้ตัว และสถานการณ์ต่างๆ  
ในชีวิตประจำวัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
⬧ ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่าง
บุคคล เช่น การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ 
ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ การเชิญชวน 
⬧ ประโยคหรือข้อความท่ีใช้แนะนำตนเอง เพื่อน และ
บุคคลใกล้ตัว การตอบรับ การแลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว และสถานการณ์ต่างๆ  
ในชีวิตประจำวัน  
A:こんにちは 

B:こんにちは 

A:  おなまえはなんですか? 

B:  私は Bです。 

A: はい わかります。 

B: あなたは？ 

A: わたしは A です。 

B: はい わかりました。 

2. ใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำช้ีแจง และ
คำอธิบาย ตามสถานการณ์ 

⬧ คำขอร้อง คำแนะนำ คำช้ีแจง และคำอธิบาย 
 

3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  
ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธ ในสถานการณ์ต่างๆ  
 

⬧ ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใช้ในการแสดงความ
ต้องการ  การขอและให้ความช่วยเหลือ  การตอบรับ
และปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ 
 

4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล 
บรรยาย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง 
ท่ีฟังหรืออ่าน 

⬧ ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใช้ในการขอและให้ข้อมูล 
บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง 
ท่ีฟังหรืออ่าน 
 

5. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก ความ
คิดเห็นของตนเอง เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 
กิจกรรม และประสบการณ์ พร้อมให้
เหตุผลประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⬧ ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใช้แสดงความรู้สึก  
ความคิดเห็น และให้เหตุผล เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 
กิจกรรม และประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน  
เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศร้า หิว 
เกี่ยวกับรสชาติ ความสวย น่าเกลียด ความดี ไม่ดี 
 かいわ、すき、ぎらい、しあせわにな

る。 

 



๒๙ 
ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 

ม.2 2. ใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำช้ีแจง และ
คำอธิบายตามสถานการณ์ 
 
 

⬧ คำขอร้อง คำแนะนำ คำช้ีแจง คำอธิบายท่ีมีความ
ซับซ้อน 
せつめいふくざつ、せつめい 

3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  
ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธ ในสถานการณ์ต่างๆ  

⬧ ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใช้แสดงความต้องการ 
การขอและให้ความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธ 
ในสถานการณ์ต่างๆ 
 

 

4. พูดและเขียนเพื่อขอข้อมูลและให้ข้อมูล  
อธิบาย เปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่าน 
 
 

⬧ ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใช้ในการขอและให้ข้อมูล 
อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ
เรื่องท่ีฟังหรืออ่าน 
 
 

5. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก ความ
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 
กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ 
พร้อมให้เหตุผลประกอบ 
 
 

⬧ ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใช้แสดงความรู้สึก  
ความคิดเห็น และให้เหตุผล เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  
กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว  เหตุการณ์ในชีวิต 
ประจำวัน เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศร้า 
หิว อร่อย หวาน ความสวย น่าเกลียด ความดี ไม่ดี 
かいわ、すき、ぎらい、しあせわにな

る。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

สาระที่ 1: ภาษาเพือ่การสื่อสาร コミュニケーションにほんごのために 
มาตรฐาน ต 1.3นำเสนอขอ้มูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ โดยการพูดและ
การเขียน 

ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 
ป.1 1. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่อง

ใกล้ตัว 
 

⬧ คำ กลุ่มคำ และประโยคท่ีใช้ในการพูดให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว เช่น บอกช่ือ อายุ  
ส่ิงต่างๆ ตัวเลข สี ขนาด เวลา ตำแหน่งของส่ิงของ 

2. เขียนอักษรภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์ง่ายๆ 
 

⬧ ลำดับขีดอักษรภาษาญี่ปุ่น 
 

ป.2 1. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่อง 
ใกล้ตัว  
 
 
 
 

⬧ คำ กลุ่มคำ และประโยคท่ีใช้ในการพูดให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล้ตัว และเรื่องใกล้ตัว เช่น 
บอกช่ือ อายุ รูปร่าง ส่ิงต่างๆ ตัวเลข สี ขนาด เวลา 
ตำแหน่งของส่ิงของ 
いろ、ばんこう、じかん、さいい、なま

え 
2. เขียนอักษรญี่ปุ่น คำศัพท์ง่ายๆ 
 

⬧ การเขียนตัวอักษรญี่ปุ่น 
にほんごのかきかた。 

ป.3 1. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่อง 
ใกล้ตัว 
 

⬧ คำ กลุ่มคำ และประโยคท่ีใช้ในการพูดให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล้ตัว และเรื่องใกล้ตัว เช่น 
บอกช่ือ อายุ รูปร่าง ส่ิงต่างๆ  ตัวเลข สี ขนาด เวลา 
ตำแหน่งของส่ิงของ  
いろ、ばんこう、じかん、さいい、なま

え 

2. เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองง่ายๆ 
 
 

⬧ คำ กลุ่มคำ และประโยคส้ันๆ ท่ีให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง  
ことば、かいわ、ぶんか 

3. จัดหมวดหมู่คำตามประเภทของ
บุคคล สัตว์ และส่ิงของ ตามท่ีฟังหรือ
อ่าน 

⬧ คำ กลุ่มคำท่ีมีความหมายเกี่ยวกับบุคคล สัตว์ 
ส่ิงของและอื่นๆ ตามท่ีได้เรียนมา   

ป.4  1. พูดหรือเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
และเรื่องใกล้ตัว 
 

⬧ ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใช้ในการพูดและเขียน
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว เช่น ช่ือ อายุ 
รูปร่าง สี ขนาด รูปทรง ส่ิงต่างๆ ตัวเลข วัน เดือน ปี 
ฤดูกาล ตำแหน่งของส่ิงของ 
⬧ เครื่องหมายวรรคตอน 

 2. พูดหรือวาดภาพแสดงความสัมพันธ์
ของส่ิงต่างๆ ใกล้ตัวที่ฟังหรืออ่าน 

⬧ คำ กลุ่มคำท่ีมีความหมายสัมพันธ์กับส่ิงต่างๆ ใกล้
ตัว  

 3. พูดแสดงความคิดเห็นง่ายๆ เกี่ยวกับ
เรื่องใกล้ตัว  
 

⬧ ประโยคท่ีใช้พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง 
ใกล้ตัว 
 



๓๑ 
ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 

ป.5   1. พูดหรือเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
และเรื่องใกล้ตัว  
 
 

⬧ ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใช้ในการพูดและเขียน
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว เช่น ข้อมูลส่วน
บุคคล ส่ิงต่างๆ กิจกรรม ตัวเลข ลำดับท่ี วัน เดือน ปี 
สี ฤดูกาล เวลา สภาพดินฟ้าอากาศ อารมณ์ 
ความรู้สึก ขนาด รูปร่าง ตำแหน่งของส่ิงของ 
⬧ เครื่องหมายวรรคตอน  
じぶんにかんする。じょうほうをはなし

たりかいたりするさいにしよう される

ぶんと 

じかん、にち、げつ、ばんこう 

 2. เขียนภาพ แผนผัง และตาราง แสดง
ข้อมูลต่างๆ ตามท่ีฟังหรืออ่าน  
 

⬧ คำ กลุ่มคำ ประโยคท่ีแสดงข้อมูลของเรื่องต่างๆ ท่ี
มีความหมายสัมพันธ์กับภาพ แผนผัง และตาราง 
 

 3. พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรม หรือเรื่องใกล้ตัว 

⬧ ประโยคท่ีใช้พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม 
หรือเรื่องใกล้ตัว 
 

ป.6 1. พูดหรือเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
เพื่อน และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 

⬧ ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใช้ในการพูดและเขียน
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน เพื่อน 
ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ตัวเลข  
ลำดับท่ี วัน เดือน ปี ฤดูกาล เวลา กิจกรรม สี ขนาด 
รูปทรง ตำแหน่งของส่ิงของ ทิศทางง่ายๆ สภาพดินฟ้า
อากาศ  อารมณ์ ความรู้สึก 
⬧ เครื่องหมายวรรคตอน 
じぶんにかんする。じょうほうをはなし

たりかいたりするさいにしよう される

ぶんと 

じかん、にち、げつ、ばんこう 

 2. เขียนภาพ แผนผัง และตาราง แสดง
ข้อมูลต่างๆ ท่ีฟังหรืออ่าน 

⬧ คำ กลุ่มคำ ประโยคท่ีแสดงข้อมูลของเรื่องต่างๆ ท่ี
มีความหมายสัมพันธ์กับภาพ แผนผัง และตาราง 
ことば、かいわ 

 3. พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว 
 

⬧ ประโยคท่ีใช้พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับ 
เรื่องใกล้ตัว 
はなしたり、かいわたりするためのぶん 

 
 
 
 
 



๓๒ 
ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 

ม.1 1. พูดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และ
ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 
 
 

⬧ ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใช้ในการนำเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ 
ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว เช่น การเดินทาง อาหาร การเรียน 
กีฬา นันทนาการ งานอดิเรก การท่องเท่ียว    

かいわをつかう、りょうり、                             

べんきょう、りょうこう、スポース 

 2. พูดหรือเขียนสรุปใจความสำคัญ
เกี่ยวกับ เรื่องใกล้ตัว  
 
 

⬧ ข้อความ บทสนทนา บทอ่าน นิทาน เกี่ยวกับเรื่อง 
ใกล้ตัว เช่น กีฬา เพลง  
⬧ การสรุปใจความสำคัญ  
ぶんか、みんわ、うた について 

 3. พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องใกล้ตัว พร้อม
ให้เหตุผลส้ันๆ ประกอบ 
 

⬧ ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใช้แสดงความคิดเห็น 
และการให้เหตุผลประกอบเกี่ยวกับกิจกรรมหรือ 
เรื่องใกล้ตัว  

ม.2 1. พูดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และ
ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 
 
 

⬧ ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใช้ในการนำเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์  
เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจ เช่น การเดินทาง อาหาร 
กีฬา นันทนาการ งานอดิเรก การท่องเท่ียว 
การศึกษา   
かいわをつかう、りょうり、べんきょ

う、りょうこう、スポース 

2. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ
เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว  
 

⬧ ข้อความ บทสนทนา บทอ่าน นิทาน เรื่องส้ัน
เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว เช่น ภาพยนตร์  กีฬา ดนตรี 
และเพลง 
⬧ การสรุปใจความสำคัญ  

3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม  เรื่องใกล้ตัว และ
ประสบการณ์ พร้อมให้เหตุผลส้ันๆ  
ประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⬧ ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใช้แสดงความคิดเห็น 
และการให้เหตุผลประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม 
เรื่องใกล้ตัว และประสบการณ์ 



๓๓ 
ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 

ม.2 2.พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ
เกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ ท่ีอยู่ในความสนใจ 
 
  
 

⬧ ข้อความ บทสนทนา บทอ่าน นิทาน เรื่องส้ัน  
เรื่องเล่า เรื่องต่างๆ ท่ีอยู่ในความสนใจ เช่น 
ภาพยนตร์ กีฬา ดนตรี เพลง บุคคลสำคัญ  
⬧ การสรุปใจความสำคัญ  
かいわぶん みんわをよむ。たといば、

えいが、スポース、おんがく、あいする

ひとなどのきょうみぶかい はなし。 

 

3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และ
เหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผลประกอบ    
 
  

⬧ ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใช้แสดงความคิดเห็น 
และการให้เหตุผลประกอบ เกี่ยวกับกิจกรรม 
ประสบการณ์ และเหตุการณ์ 
ตัวอย่าง  
かがくとぎじゅつのしごと 

ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
かがくぎじゅつプロジェクト 

โครงงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
สาระที่ 2: ภาษาและวัฒนธรรม ぶんかとご 
มาตรฐาน ต 2.1เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใชไ้ด้ 

อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 
ป.1 1. พูดและแสดงออกตามวัฒนธรรม 

ของญี่ปุ่น 
  ⬧ การทักทายอย่างสุภาพ 

ตัวอย่าง おはようございます。 
2. บอกช่ือ และคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล 
สำคัญของญี่ปุ่น 
 

⬧ ช่ือ และคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของญี่ปุ่น 
ตัวอย่าง 
なまえ、  にほんのまつり 

おぼんんまつり 

たなばたまつり 

しんじゅぐえいさまつり 

ねぶたまつり 
3. รู้จักหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมของญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับ
วัย 
 
 

⬧ กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น เช่น 
 การเล่นเกม  การร้องเพลง 
การแสดงท่าทางประกอบเพลง  
おぼんんまつり 

たなばたまつり 

しんじゅぐえいさまつり 

ねぶたまつり 

はらじゅくおもてさんどげんきまつり 

ป.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พูดและแสดงออกตามวัฒนธรรม 
ของญี่ปุ่น 

- ⬧ การทักทาย  การแนะนำตนเอง อย่างสุภาพ 
ตัวอย่าง  あいさつ、じごしょうかい 

2. บอกช่ือ และคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล 
สำคัญของญี่ปุ่น 
 
  

⬧ ช่ือ และคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของ 
ญี่ปุ่น 
ตัวอย่าง  
 なまえ、まつりのことば 

3. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมของญี่ปุน่ท่ีเหมาะสมกับวัย  
 
  

⬧ กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของภาษาญี่ปุ่น 
เช่น  การเล่นเกม 
การร้องเพลง 

การแสดงท่าทางประกอบเพลง  
การออกกำลังกาย 
ゲームをする、 

おぼんんまつり 

たなばたまつり 

しんじゅぐえいさまつり 

ねぶたまつり 

はらじゅくおもてさんどげんきまつり 

 



๓๕ 
ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 

ป.3 2. บอกช่ือ คำศัพท์ และความสำคัญ 
อย่างส้ันๆเกี่ยวกับเทศกาลและวันสำคัญ 
ของญี่ปุ่น 
 

⬧ ช่ือ และคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ของ 
ญี่ปุ่น 
ตัวอย่าง 
おぼんんまつり 

たなばたまつり 

しんじゅぐえいさまつり 

ねぶたまつり 

はらじゅくおもてさんどげんきまつり 

3. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมของปุ่นที่เหมาะสมกับวัย 
 

⬧ กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น  
เช่น  
おぼんんまつり 

たなばたまつり 

しんじゅぐえいさまつり 

ねぶたまつり 

はらじゅくおもてさんどげんきまつり 
ป 4. 1. พูดและแสดงออกอย่างสุภาพ ตาม

มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น   
⬧ การทักทายอย่างสุภาพ 
⬧ มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุน่ เช่น การ
คำนับในการทักทาย การยิ้มตอบรับ การยืนอย่าง
สำรวมเพื่อแสดงความเคารพและให้เกียรติ  
ตัวอย่าง  
あいさつ 

にほんのぶんか 

 
2. ตอบคำถามเกี่ยวกับเทศกาล วัน
สำคัญ  
งานฉลองของญี่ปุ่น 
 
 

⬧ คำศัพท์ และข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ  
งานฉลองของญี่ปุ่น   
ตัวอย่าง 
ことば 

にほんのまつり 

3. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมของญี่ปุ่นท่ีเหมาะสมกับวัย 
 
 

⬧ กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น 
การเล่นเกม การร้องเพลง การตัดกระดาษ  
ตัวอย่าง 
ゲームをする 

うたをうたいます。 

おりがみ 

にほんのぶんか。 
 
 
 
 



๓๖ 
ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 

ป.5 1. ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง
อย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของญี่ปุน่ 
 

⬧ ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น 
ตัวอย่าง 
こえ 

ぶんか 

ことば 

 2. ตอบคำถาม หรือบอกความสำคัญของ
เทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง และชีวิต
ความเป็นอยู่ของญี่ปุ่น 
 

 ⬧ ข้อมูล และความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ  
 งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของญี่ปุ่น 
ตัวอย่าง 
おぼんんまつり 

たなばたまつり 

しんじゅぐえいさまつり 

ねぶたまつり 

はらじゅくおもてさんどげんきまつり 

 3. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมของญี่ปุ่นท่ีเหมาะสมกับวัย 

⬧ กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น 
เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การตัดกระดาษ ศิลปะ
การป้องกันตัว 
ตัวอย่าง 
ゲームをする 

うたをうたいます。 

おりがみ 

にほんのぶんか。 

 

ป.6 1. ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง
อย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของญี่ปุ่น 
 

⬧ ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น เช่น การส่งและรับของ
ด้วยมือท้ังสองข้าง ถ้าจำเป็นต้องใช้มือเดียว ให้ใช้มือ
ขวา 
しんなもののことば 

 2. บอกข้อมูล และความสำคัญของ
เทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง ชีวิตความ
เป็นอยู่ของญี่ปุ่น 
 

⬧ ข้อมูล และความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ  
งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของญี่ปุ่น 
ตัวอย่าง   
まつりのたいせつ 

データ 

 3. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ 
วัฒนธรรมของญี่ปุ่น ตามความสนใจ 
 
 
 
 

⬧ กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น 
 เช่น 
たなばたまつり 

はなばた 

 



๓๗ 
ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 

ม.1 1. ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง
อย่างสุภาพเหมาะสม ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของญี่ปุ่น 
 
 

⬧ ประโยคและสำนวนภาษา น้ำเสียง และกิริยา
ท่าทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรม 
ของญี่ปุ่น 
かいわ、こえ、いろいろなにほんのぶん

か 

2. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ  
ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของญี่ปุ่น 
 

⬧ ความเป็นมาและความสำคัญ ของเทศกาล วันสำคัญ 
ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของญี่ปุ่น 
 

3. เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมของญี่ปุ่นตามความสนใจ 
 

⬧ กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น 
เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การถักเชือก การตัด
กระดาษ การเขียนพู่กัน บทบาทสมมติ 

ม.2  1. ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง
เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของญี่ปุ่น 
 
 

⬧ ประโยคและสำนวนภาษา น้ำเสียง และกิริยา
ท่าทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรม 
ของญี่ปุ่น 
かいわ、こえ、いろいろなにほんのぶん

か 

2. อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ 
ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของญี่ปุ่น 

⬧ ความเป็นมาและความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ 
ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของญี่ปุ่น เช่น เครื่อง
แต่งกาย อาหาร เครื่องด่ืม ส่ิงของ เครื่องใช้ ชนเผ่า
ตัวเลข สี นามสกุล ฤดูกาล   
いろ、なまえ、もの、たべもの、にほん

のぶんか、のみもの 

3. เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมของญี่ปุ่นตามความสนใจ  
 

⬧ กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น 
 เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การถักเชือก การตัด
กระดาษ การเขียนพู่กันตัวอักษรญี่ปุน่ บทบาทสมมติ 
しょど、ゲームをする、きりえ、おりが

み、にほんのぶんか 
ม.3 1. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยา

ท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น 
 
 
 
 
 
 
 

⬧ การเลือกใช้ประโยคและสำนวนภาษา น้ำเสียง และ
กิริยาท่าทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของญี่ปุ่น 
かいわ、こえ、にほんのぶんか 

おぼんんまつり 

たなばたまつり 

しんじゅぐえいさまつり 

ねぶたまつり 

 



๓๘ 
ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 
 2. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ 

ขนบธรรมเนียม และประเพณีของญี่ปุ่น 
⬧ ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่  ขนบธรรมเนียม
และประเพณีของภาษาญี่ปุ่น เช่น เครื่องแต่งกายตาม
ฤดูกาล อาหาร สีเครื่องด่ืม ส่ิงประดิษฐ์ ตัวเลข ชนเผ่า   
 

3. เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมของญี่ปุ่น ตามความสนใจ 
 

⬧ กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
สาระที่ 2: ภาษาและวัฒนธรรม ぶんかとご 
มาตรฐาน ต 2.2เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 
ป.1 1. ระบุตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น 

 
 

⬧ ความแตกต่างระหว่างตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นกับตัว
อักษรไทย 
にほんごもじとタイもじのおなじじゃあ

りません 

2. บอกความเหมือนหรือความแตกต่าง
ด้านวัฒนธรรมการทักทายของญี่ปุ่นและ
ของภาษาไทย 
 

⬧ วัฒนธรรมการทักทายของญี่ปุ่นและของไทยเช่น 
おはようございます。 

ญี่ปุ่น-กล่าวคำทักทายพร้อมโค้งคำนับ  
ไทย-กล่าวคำว่าสวัสดีพร้อมยกมือไหว้ 

ป.2 1. ระบุตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น คำ และ
ความหมาย  
 

⬧ ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น คำ และความหมาย  
⬧ การออกเสียง 
にほんごもじ、ことば、いみ、こえ 

2. บอกความเหมือนหรือความแตกต่าง
ด้านวัฒนธรรมของญี่ปุ่นและของไทย 
เช่น  
การแต่งกาย การรับประทานอาหาร 
 
 

⬧ วัฒนธรรมการแต่งกาย เช่น ชุดประจำชาติ 
- ⬧ การรับประทานอาหารของญี่ปุ่นและของไทย  

เช่น 
ญี่ปุ่น-รับประทานอาหารด้วยตะเกียบและช้อน 
ไทย-รับประทานอาหารด้วยช้อนและส้อม 

ป.3 1. ระบุตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น คำ กลุ่มคำ  
และออกเสียงได้ถูกต้อง 
 
 

⬧ ตัวอักษรญี่ปุ่น คำ กลุ่มคำและความหมาย 
⬧ การออกเสียง  
ตัวอย่าง 
おとうさん    (OTOUSAN)  -พ่อของฉัน 
おかあさん    (OKASAN)     -แม่ของฉัน 

2. บอกความเหมือนหรือความแตกต่าง
ด้านวัฒนธรรมของญี่ปุ่นและของไทย 
เช่น การแต่งกาย การรับประทานอาหาร  
 

⬧ วัฒนธรรมการแต่งกาย เช่น ชุดประจำชาติ 
⬧ การรับประทานอาหารของญี่ปุ่นและของไทย  เช่น 
ญี่ปุ่น-รับประทานอาหารด้วยตะเกียบและช้อน 
ไทย-รับประทานอาหารด้วยช้อนและส้อม 
おと、もじ、ぶんしょう、かいわ、ことば

メッセージのにほんごとタイごです。 

にほんごのおと、しいん、ぼいん、にほ

んのもじ 
 
 
 
 
 



๔๐ 
ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 

 2. บอกความเหมือนหรือความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาล และงานฉลอง  ตาม
วัฒนธรรมของญี่ปุน่กับวัฒนธรรมของ
ไทย 

⬧ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล 
และงานฉลองตามวัฒนธรรมของญี่ปุ่นกับวฒันธรรม 
ของไทย 

 1. บอกความเหมือน หรือความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  
การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  และการ
ลำดับคำ ตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย 
 

⬧ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิดต่างๆ ของภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทย   
⬧ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำ ตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย 
 ことなるタイプのぶんのはつおんのるい

じてんとそういてん にほんじんとタイ

ひとです。 
ป.5 2. บอกความเหมือน หรือความแตกต่าง

ระหว่างเทศกาล และงานฉลอง ตาม
วัฒนธรรมของญี่ปุน่กับวัฒนธรรมของ
ไทย 

⬧ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล 
และงานฉลอง ตามวัฒนธรรมของญี่ปุ่นกับวฒันธรรม 
ของไทย 
 

 1. บอกความเหมือน หรือความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียง ประโยคชนิดต่างๆ 
การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการ
ลำดับคำ ตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย 
 
 

⬧ ความเหมือนและความแตกต่าง ระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิดต่างๆ  
⬧ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย 
ことなるタイプのぶんのはつおんのるい

じてんとそういてん 

ป.6 2. บอกความเหมือนหรือความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาล งานฉลอง และประเพณี 
ตามวัฒนธรรมของญี่ปุ่นกับวฒันธรรม 
ของไทย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⬧ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล  
งานฉลอง และประเพณี ตามวัฒนธรรมของญี่ปุ่นกับ
วัฒนธรรมของไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 

ม.1 1. บอกความเหมือนหรือความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  
การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการ
ลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย 
 
 

⬧ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิดต่างๆ ของภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทย  
⬧ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย 
 
ことなるタイプのぶんのはつおんのるいじ

てんとそういてん 

にほんじんとタイひとです。 

2. เปรียบเทียบความเหมือนหรือความ
แตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง  
วันสำคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของญี่ปุ่น

กับของไทย 

⬧ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล   
งานฉลอง วันสำคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ตาม

วัฒนธรรมของญี่ปุน่กับของไทย 

ม.2 1. เปรียบเทียบและอธิบาย ความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ และ  การลำดับคำ
ตามโครงสร้างประโยคของภาษาญี่ปุ่น
กับภาษาไทย 
 

⬧ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิดต่างๆ   
⬧ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย  
ことなるタイプのぶんのはつおんのるいじ

てんとそういてん 

2 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างชีวิตความ
เป็นอยู่และวัฒนธรรมของญี่ปุ่นกับของ
ไทย 

⬧ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความ
เป็นอยู่และวัฒนธรรมของญี่ปุ่นกับของไทย 
 
 

 
ม.3 

1. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ  และการลำดับคำ 
ตามโครงสร้างประโยคของภาษาญี่ปุ่น
กับภาษาไทย 
 
 

⬧ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิดต่างๆ ของภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทย  
⬧ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย เช่น  
ことなるタイプのぶんのはつおんのるいじ

てんとそういてん 

にほんじんとタイひとです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
สาระที่ 3: ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น げんごとほかのがくしゅうクル

ープとのかんけい 
มาตรฐาน ต 3.1ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเปน็พื้นฐาน 

ในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และของตน 

ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 
ป.1 1. บอกคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ

การเรียนรู้อื่น 
 
 

⬧ คำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
เช่น ตัวเลข ผัก ผลไม้ สัตว์  
ばんこうとやさいとくだものとどうぶつ

のことば 

ป.2 1. บอกคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น 
 
 

⬧ คำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
เช่น ตัวเลข ผัก ผลไม้ สัตว์ ส่ิงของ สถานท่ีใกล้ตัว 
ばんこうとやさいとくだものとどうぶつ

とばしょともののことば 

 
ป.3 1. บอกคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ

การเรียนรู้อื่น 
 
 

⬧ คำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
เช่น ตัวเลข ผัก ผลไม้ สัตว์ ส่ิงของ สถานท่ีท่องเท่ียว 
ばんこうとやさいとくだものとどうぶつ

とものとりょうこうとのことば 

ป.4 1. ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และนำเสนอ
ด้วยการพูดหรือเขียน 
 
 

⬧ คำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
⬧ แหล่งข้อมูลต่างๆ 
⬧ วิธีการนำเสนอ 
⬧ กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ことば、はっぴょうほうほう、がかしゅ

うする 

ป.5 1. ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และนำเสนอ
ด้วยการพูดหรือเขียน 
 
 

⬧ คำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
⬧ แหล่งข้อมูลต่างๆ  
⬧ วิธีการนำเสนอ 
⬧ กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ことば、はっぴょうほうほう、がかしゅ

うする 
ป.6 1. ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง

กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่ง
เรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูดหรือ
เขียน 
 
 
 
 
 

⬧ คำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
⬧ แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
⬧ วิธีการนำเสนอ  
⬧ กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ことば、はっぴょうほうほう、がかしゅ

うする 



๔๓ 
ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 

ม.1 1. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอ
ด้วยการพูดหรือการเขียน 
 

⬧ การค้นคว้า การรวบรวม การสรุป และการนำเสนอ
ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น 
⬧ กลุ่มสาระการเรียนรู้  
レビュー、へんしゅう、ようやく、およ

びもじ、がかしゅうする 

ม.2 1. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ และ
นำเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน 
 

⬧ การค้นคว้า การรวบรวม การสรุป และการนำเสนอ
ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น 
⬧ กลุ่มสาระการเรียนรู้  
レビュー、へんしゅう、ようやく、およ

びもじ、がかしゅうする 

ม.3 1. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอ
ด้วยการพูดหรือการเขียน 
 
 

⬧ การค้นคว้า การรวบรวม การสรุป และการนำเสนอ
ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อื่น 
⬧ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
 

レビュー、へんしゅう、ようやく、およ

びもじ、がかしゅうする、じごしょうか

い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๔ 

สาระที่ 4: ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก コミュニティのげんごとせかい 
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 
ป.1 1. ฟังหรือพูดในสถานการณ์ง่ายๆ  

ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 
 
  

⬧ คำ กลุ่มคำ ประโยค และบทสนทนาในสถานการณ์
ง่ายๆ ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 
⬧ นำคำ กลุ่มคำ ประโยค และบทสนทนาท่ีได้เรียนรู้
มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์
จำลอง 
ことば、かんたんかいわ 

ป.2 1. ฟังหรือพูดในสถานการณ์ง่ายๆ  
ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 
 
 

⬧ คำ กลุ่มคำ ประโยค และบทสนทนาในสถานการณ์
ง่ายๆ ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 
⬧ นำคำ กลุ่มคำ ประโยค และบทสนทนาท่ีได้เรียนรู้
มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์
จำลอง 
ことば、かんたんかいわのきょうしつに 

ป.3 1. ฟังหรือพูดในสถานการณ์ง่ายๆ ท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 

⬧ คำ กลุ่มคำ ประโยค และบทสนทนาในสถานการณ์
ง่ายๆ ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 
⬧ นำคำ กลุ่มคำ ประโยค และบทสนทนาท่ีได้เรียนรู้
มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์
จำลอง 
ことば、かんたんかいわのきょうしつに 

ป.4 1. ฟังและพูด หรืออ่านประโยค หรือ 
บทสนทนาในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 
 
 

⬧ ประโยค หรือบทสนทนาในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 
คำศัพท์ ประโยค และบทสนทนาท่ีได้เรียนรู้มา
ประยุกตใ์ช้ตามสถานการณ์จริง 
じっせいかつでまなんだごいぶんしょう

かいわ 
ป.5 1. ฟัง พูด และอ่านหรือเขียนประโยค 

หรือบทสนทนา ในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น
ในห้องเรียนและสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⬧ ประโยค หรือบทสนทนาในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
ในห้องเรียนและสถานศึกษา 
⬧ นำคำศัพท์ ประโยค และบทสนทนาท่ีได้เรียนรู้ 
มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง 
ことば、かんたんかいわのきょうしつ

に、じっせいかつでまなんだごいぶんし

ょうかいわ 

 

 

 

 



๔๕ 
ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 

ป.6 1. ใช้ภาษาญี่ปุ่นส่ือสารในสถานการณ์ 
ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและ 
สถานศึกษา 
 

⬧ ประโยค หรือบทสนทนาในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 
⬧ นำคำศัพท์ ประโยค และบทสนทนาท่ีได้เรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง 
ことば、かんたんかいわのきょうしつ

に、じっせいかつでまなんだごいぶんし

ょうかいわ 

 
ม.1 1. ใช้ภาษาญี่ปุ่นส่ือสารในสถานการณ์

จริงหรือสถานการณ์จำลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 
 
 

⬧ การใช้ภาษาญี่ปุ่นส่ือสารในสถานการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จำลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน และ
สถานศึกษา 
⬧ นำคำศัพท์ ประโยค และบทสนทนาท่ีได้เรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง 
かんたんかいわのきょうしつに、じっせ

いかつでまなんだごいぶんしょうかいわ 
ม.2 1. ใช้ภาษาญี่ปุ่นส่ือสารในสถานการณ์

จริงหรือสถานการณ์จำลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชน  
 
 

⬧ การใช้ภาษาญี่ปุ่นส่ือสารในสถานการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จำลอง ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา 
และชุมชน 
⬧ นำคำศัพท์ ประโยค และบทสนทนาท่ีได้เรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง 
ことば、かんたんかいわのきょうしつ

に、じっせいかつでまなんだごいぶんし

ょうかいわ 
ม.3 1. ใช้ภาษาญี่ปุ่นส่ือสารในสถานการณ์

จริงหรือสถานการณ์จำลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน  
 
 

⬧ การใช้ภาษาญี่ปุ่นส่ือสารในสถานการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จำลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา 
ชุมชน 
⬧ นำคำศัพท์ ประโยค และบทสนทนาท่ีได้เรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง 
ことば、かんたんかいわのきょうしつ

に、じっせいかつでまなんだごいぶんし

ょうかいわ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
สาระที่ 4: ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  
コミュニティのげんごとせかい 
มาตรฐาน ต 4.2ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชพี และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 
ป.1  1. ใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อรวบรวมคำศัพท์ท่ี 

เกี่ยวข้องกับส่ิงใกล้ตัว 
 

⬧ การใช้ภาษาญี่ปุ่นในการรวบรวมคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง
กับส่ิงใกล้ตัว จากส่ือต่างๆ เช่น สมุดภาพ บัตรคำ 
ミクスのことば、たといば、                          

ことば、ノート、カード 

ป.2  1. ใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อรวบรวมคำศัพท์ท่ี
เกี่ยวข้องกับส่ิงใกล้ตัว 
 
 

⬧ การใช้ภาษาญี่ปุ่นในการรวบรวมคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง
กับส่ิงใกล้ตัว จากส่ือต่างๆ เช่น สมุดภาพ บัตรคำ 
ミクスのことば、たといば、ことば、              

ノート、カード 

ป.3  1. ใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อรวบรวมคำศัพท์ท่ี
เกี่ยวข้องกับส่ิงใกล้ตัว 
 

⬧ การใช้ภาษาญี่ปุ่นในการรวบรวมคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง
กับส่ิงใกล้ตัว จากส่ือต่างๆ เช่น สมุดภาพ บัตรคำ 
ミクスのことば、たといば、ことば、                 

ノート、カード 

ป.4 1. ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการรวบรวมคำศัพท์
ท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงใกล้ตัว  
 

⬧ การใช้ภาษาญี่ปุ่นในการรวบรวมคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง
กับส่ิงใกล้ตัว จากส่ือต่างๆ 
にほんごをしようして、さまざまなメデ

イアのにほんごをしようします。 
ป.5  1. ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสืบค้น และ

รวบรวมคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงใกล้ตัว 
 
 

⬧ การใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสืบค้น และรวบรวม
คำศัพท์ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงใกล้ตัว จากส่ือต่างๆ 
ミクスのことば、たといば、ことば、               

ノート、カード 

 

ป.6 1. ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสืบค้น และ
รวบรวมข้อมูลต่างๆ 
 
 

⬧ การใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสืบค้น และรวบรวม
คำศัพท์ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงใกล้ตัว จากส่ือต่างๆ 
ミクスのことば、たといば、ことば、ノ

ート、カード 

 

     

 

 

 

 

 



๔๗ 

ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 
ม.1 1. ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสืบค้น ค้นคว้า 

และนำเสนอความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จาก
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ใน
การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
 
 

⬧ การใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสืบค้นหรือค้นคว้าความรู้ 
หรือข้อมูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  
ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
- ภาษาท่ีใช้ในการสืบค้นข้อมูล にほんご、                     

えいご、タイご 

- ภาษาท่ีใช้ในการกรอกแบบฟอร์ม 

にほんご、えいご、タイご 
ม.2 1. ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสืบค้น ค้นคว้า 

รวบรวม นำเสนอและสรุปความรู้หรือ
ข้อมูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพ 
 
 

⬧ การใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม 
นำเสนอความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากใช้ส่ือและแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ ในการ ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
- ภาษาท่ีใช้ในการสืบค้นข้อมูล 
- ภาษาท่ีใช้ในการกรอกแบบฟอร์ม 

にほんご、えいご、タイごをつかいま

す。 
ม.3 1. ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสืบค้น ค้นคว้า 

รวบรวม นำเสนอและสรุปความรู้หรือ
ข้อมูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพ 
 
 

⬧ การใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสืบค้น ค้นคว้าหรือรวบรวม
นำเสนอ สรุปความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากส่ือและ
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพ 
ตัวอย่าง 
- ภาษาท่ีใช้ในการสืบค้นข้อมูล 
- ภาษาท่ีใช้ในการกรอกแบบฟอร์ม  
にほんご、えいご、タイごをつかいま

す。 
 2. เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล 

ข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่น 
 
 

⬧ การใช้ภาษาญี่ปุ่นในการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน เช่น แผ่นพับแนะนำ
โรงเรียน แผ่นปลิว ป้ายคำขวัญ ประกาศ 
⬧ การนำเสนอข้อมูลข่าวสารในโรงเรียนเป็น
ภาษาญี่ปุ่น 
じょうほうのふきゅうまたはこうひょう

のためのにほんごのしようがっこうのパ

ンフレット、チラシ、バナー、おしらせ

などのがっこうのニュースすくうらがっ

こうじょうほうをにほんごでていじする 
 
 
 
 

 



๔๘ 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
    คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

    สังคมศึกษา ศาสนา  
    และวัฒนธรรม 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

    สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

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

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ 

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

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

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

 
 
 
 



๔๙ 

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 
 

 

 

 

 

 
 



๕๐ 

ส่วนท่ี ๓ 
คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

วิชาภาษาญี่ปุ่น                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ประถมศึกษาปีที่  ๑                                                                              เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 
 

อ่านคำศัพท์ตัวเลข ตัวอักษร คำขออนุญาตง่ายๆ ท่าทางประกอบตามมารยาท อ่านออกเสียงคำ 
สะกดคำ อ่านออกเสียงกลุ่มคำ ข้อความง่ายๆ ของภาษาญี่ปุ่น ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก ระบุภาพ 
สัญลักษณ์ เครื่องหมายตรงตามความหมาย พูด ความรู้สึกตลอดจนการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ
เรื่องต่างๆ ใกล้ตัวในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา การเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด 
กระบวนการจัดการ กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง ตลอดจนกระบวนการพฒันาลักษณะนิสัย 
เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความสามารถในการคิด ในการส่ือสาร ใช้ภาษา
ตามมารยาทสังคม รวมทั้งมีทักษะในการดำเนินชีวิต 

โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ ICT ส่ือบทเรียนออนไลน์ youtube ,google classroom 
,googlesites ,สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับนักเรียน ในทันต่อยุคสมัยในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์กับของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาในปัจจุบัน 
 
 

ตัวชี้วัด : 
ต ๑.๑ ป.๑/๑    
ต ๑.๒ ป.๑/๑  
ต ๑.๓ ป.๑/๑      
ต ๒.๑ ป.๑/๑,    
ต  ๒.๒ ป.๑/๑   
ต ๓.๑ ป.๑/๑     
รวมทั้งหมด  ๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
ญ ๑๒๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่น                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                                               เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 
 

บอกคำศัพท์ ตัวเลข สี  ตัวอักษร คำศัพท์แนะนำตัว อายุของตัวเอง คำขออนุญาตง่ายๆ บทเพลง 
ท่าทางประกอบตามมารยาท อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านออกเสียงกลุ่มคำ พูดประโยคส้ัน ๆ ง่าย ๆ 
ข้อความง่าย ๆ ของภาษาญี่ปุ่น ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก ระบุภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายตรงตาม
ความหมาย พูด ความรู้สึกตลอดจนการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัวในสถานการณ์ท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา การเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ กระบวนการ
เรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง ตลอดจนกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ ใฝ่
เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความสามารถในการคิด ในการส่ือสาร ใช้ภาษาตามมารยาทสังคม รวมท้ังมี
ทักษะในการดำเนินชีวิต 

โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ ICT ส่ือบทเรียนออนไลน์ youtube ,google classroom 
,googlesites ,สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับนักเรียน ในทันต่อยุคสมัยในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์กับของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาในปัจจุบัน 
 

 

 

ตัวชี้วัด : 
ต ๑.๑ ป.๒/๑,   ป.๒/๒   ป.๒/๓  
ต ๑.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒,   ป.๒/๓  
ต ๑.๓ ป.๒/๑      
ต ๒.๑ ป.๒/๑,  ป.๒/๒,   ป.๒/๓   
ต  ๒.๒ ป.๒/๑   
ต ๓.๑ ป.๒/๑   
ต ๔.๑ ป.๒/๑   
รวมทั้งหมด  ๑๒  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
ญ ๑๓๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่น                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                                               เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 
 

บอกและระบุคำศัพท์ตัวเลข สี  ตัวอักษร คำศัพท์แนะนำตัว อายุของตัวเอง คำขออนุญาตง่ายๆ บท
เพลง ท่าทางประกอบตามมารยาท อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านออกเสียงกลุ่มคำ พูดประโยคส้ัน ๆ ง่าย ๆ 
ข้อความง่าย ๆ ของภาษาญี่ปุ่น ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก ระบุภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายตรงตาม
ความหมาย พูด ความรู้สึกตลอดจนการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัวในสถานการณ์ท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา การเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ กระบวนการ
เรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง ตลอดจนกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ ใฝ่
เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความสามารถในการคิด ในการส่ือสาร ใช้ภาษาตามมารยาทสังคม รวมท้ังมี
ทักษะในการดำเนินชีวิต 

โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ ICT ส่ือบทเรียนออนไลน์ youtube ,google classroom 
,googlesites ,สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับนักเรียน ในทันต่อยุคสมัยในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์กับของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาในปัจจุบัน 
 

 

 

ตัวชี้วัด : 
ต ๑.๑ ป.๓/๑,   ป.๓/๒   ป.๓/๓  
ต ๑.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒,   ป.๓/๓  
ต ๑.๓ ป.๓/๑      
ต ๒.๑ ป.๓/๑,  ป.๓/๒,   ป.๓/๓   
ต  ๒.๒ ป.๓/๑   
ต ๓.๑ ป.๓/๑   
ต ๔.๑ ป.๓/๑   
รวมทั้งหมด  ๑๒  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
ญ ๑๔๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่น                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                                                เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 
 

บอกและระบุคำศัพท์ตัวเลข สี  ตัวอักษร คำศัพท์แนะนำตัว อายุของตัวเอง คำขออนุญาตง่ายๆ บท
เพลง ท่าทางประกอบตามมารยาท อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านออกเสียงกลุ่มคำ พูดประโยคส้ัน ๆ ง่าย ๆ 
ข้อความง่าย ๆ ของภาษาญี่ปุ่น ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก ระบุภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายตรงตาม
ความหมาย พูด ความรู้สึกตลอดจนการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัวในสถานการณ์ท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา การเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ กระบวนการ
เรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง ตลอดจนกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ ใฝ่
เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความสามารถในการคิด ในการส่ือสาร ใช้ภาษาตามมารยาทสังคม รวมท้ังมี
ทักษะในการดำเนินชีวิต 

โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ ICT ส่ือบทเรียนออนไลน์ youtube ,google classroom 
,googlesites ,สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับนักเรียน ในทันต่อยุคสมัยในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์กับของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาในปัจจุบัน 
 

 

 

ตัวชี้วัด : 
ต ๑.๑ ป.๔/๑,   ป.๔/๒   ป.๔/๓  
ต ๑.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒,   ป.๔/๓  
ต ๑.๓ ป.๔/๑      
ต ๒.๑ ป.๔/๑,  ป.๔/๒,   ป.๔/๓   
ต  ๒.๒ ป.๔/๑   
ต ๓.๑ ป.๔/๑   
ต ๔.๑ ป.๔/๑   
รวมทั้งหมด  ๑๒  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๕๔ 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
ญ ๑๕๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่น                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                                                เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 
 

บอกและระบุคำศัพท์ตัวเลข สี  ตัวอักษร คำศัพท์แนะนำตัว อายุของตัวเอง คำขออนุญาตง่ายๆ บท
เพลง ท่าทางประกอบตามมารยาท อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านออกเสียงกลุ่มคำ พูดประโยคส้ัน ๆ ง่าย ๆ 
ข้อความง่าย ๆ ของภาษาญี่ปุ่น ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก ระบุภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายตรงตาม
ความหมาย พูด ความรู้สึกตลอดจนการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัวในสถานการณ์ท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา การเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ กระบวนการ
เรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง ตลอดจนกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ ใฝ่ 

เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความสามารถในการคิด ในการส่ือสาร ใช้ภาษาตามมารยาทสังคม 
รวมทั้งมีทักษะในการดำเนินชีวิต 

โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ ICT ส่ือบทเรียนออนไลน์ youtube ,google classroom 
,googlesites ,สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับนักเรียน ในทันต่อยุคสมัยในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์กับของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาในปัจจุบัน 
 

 

 

ตัวชี้วัด : 
ต ๑.๑ ป.๕/๑,   ป.๕/๒   ป.๕/๓  
ต ๑.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒,   ป.๕/๓  
ต ๑.๓ ป.๕/๑      
ต ๒.๑ ป.๕/๑,  ป.๕/๒,   ป.๕/๓   
ต  ๒.๒ ป.๕/๑   
ต ๓.๑ ป.๕/๑   
ต ๔.๑ ป.๕/๑   
รวมทั้งหมด  ๑๒  ตัวชี้วัด    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
ญ ๑๖๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่น                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                                               เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 
 

บอกคำศัพท์ตัวเลข สี  ตัวอักษร คำศัพท์แนะนำตัว อายุของตัวเอง คำขออนุญาตง่ายๆ บทเพลง 
ท่าทางประกอบตามมารยาท อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านออกเสียงกลุ่มคำ พูดประโยคส้ัน ๆ ง่าย ๆ  

อ่านตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยค ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างบุคคล การทักทาย กล่าวลา 
ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ การชักชวน การแลกเปล่ียนข้อมูลท่ีเกี่ยวกับตนเอง เรื่อง
ใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ความแตกต่างระหว่างตัวอักษร คำ วลี โครงสร้างประโยค สำนวน 

ภาษาระบุข้อความง่าย ๆ ของภาษาญี่ปุ่น ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ 
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความสามารถในการคิด ในการส่ือสาร ใช้ภาษาตามมารยาทสังคม รวมทั้งมี
ทักษะในการดำเนินชีวิต 

โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ ICT ส่ือบทเรียนออนไลน์ youtube ,google classroom 
,googlesites ,สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับนักเรียน ในทันต่อยุคสมัยในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์กับของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาในปัจจุบัน 
 
ตัวชี้วัด : 
ต ๑.๑ ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 
ต ๑.๒ ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓  
ต ๑.๓ ป.๖/๑,   ป.๖/๒,  ป.๖/๓   
ต ๒.๑ ป.๖/๑,   ป.๖/๒,  ป.๖/๓   
ต  ๒.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒               
ต ๓.๑ ป.๖/๑ 
ต ๔.๑ ป.๖/๑   
 
รวมทั้งหมด   ๑๖   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
ญ ๒๑๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่น                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                                                                เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 
 

บอกคำศัพท์ตัวเลข สี  ตัวอักษร คำศัพท์แนะนำตัว อายุของตัวเอง คำขออนุญาตง่ายๆ บทเพลง 
ท่าทางประกอบตามมารยาท อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านออกเสียงกลุ่มคำ พูดประโยคส้ัน ๆ ง่าย ๆ  

อ่านตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยค ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างบุคคล การทักทาย กล่าวลา 
ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ การชักชวน การแลกเปล่ียนข้อมูลท่ีเกี่ยวกับตนเอง เรื่อง
ใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ความแตกต่างระหว่างตัวอักษร คำ วลี โครงสร้างประโยค สำนวน
ภาษาระบุข้อความง่าย ๆ ของภาษาญี่ปุ่น ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก ระบุภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย 

ตรงตามความหมาย พูด ความรู้สึกตลอดจนการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว
ในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา การเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ 
กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง ตลอดจนกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย เพื่อให้เกิด ความรู้ ความ
เข้าใจ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความสามารถในการคิด ในการส่ือสาร ใช้ภาษาตามมารยาทสังคม 
รวมทั้งมีทักษะในการดำเนินชีวิต 

โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ ICT ส่ือบทเรียนออนไลน์ youtube ,google classroom 
,googlesites ,สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับนักเรียน ในทันต่อยุคสมัยในศตวรรษท่ี ๒๑ และเป็นพื้นฐานใน
การทำงานโรงแรมและอุตสาหกรรมในยุค EEC เพื่อสอดคล้องกับวิสัยทัศน์กับของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
ในปัจจุบัน 

 
ตัวชี้วัด : 
ต ๑.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒   ม.๑/๓   
ต ๑.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒   ม.๑/๓    
ต ๑.๓  ม.๑/๑  ม.๑/๒   ม.๑/๓ 
ต ๒.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒   ม.๑/๓ 
ต ๒.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒ 
ต ๓.๑  ม.๑/๑  
ต ๔.๑  ม.๑/๑  
 
รวมทั้งหมด  ๑๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
ญ ๒๒๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่น                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                                                                เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 
 

อ่านออกเสียงตัวอักษร คำศัพท์ กลุ่มคำ ประโยค ตามหลักการอ่านในระบบเสียงภาษาญี่ปุ่น การเข้า
ใจความแตกต่างระหว่างเสียงสระ พยัญชนะ คำ วลี ประโยคและข้อความ ตอบคำถามจากการฟังและอ่านบท
สนทนา หรือตอบคำถามจากการดูภาพประกอบ  

ปฏิบัติตามคำส่ัง คำแนะนำ คำขอร้อง และคำอธิบายท่ีฟังและอ่าน ใช้คำส่ัง คำขอร้อง คำแนะนำ คำ
ช้ีแจง คำขออนุญาตท่ีใช้ในห้องเรียนและในชีวิตประจำวัน พูดหรือเขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล  
เข้าใจหลักการทักทายอย่างสุภาพ มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น เช่น การคำนับในการทักทาย การ
ยิ้มตอบรับ อีกท้ังยังรู้จักช่ือ และคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญของญี่ปุ่น ความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาลงานฉลอง และประเพณีตามวัฒนธรรมของญี่ปุน่กับวัฒนธรรมของไทย ตระหนักในคุณค่า 
ภาคภูมิใจและหวงแหนในความเป็นชาติไทย ได้แก่ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักความเป็นประชาธิปไตย 

โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ ICT ส่ือบทเรียนออนไลน์ youtube ,google classroom 
,googlesites ,สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับนักเรียน ในทันต่อยุคสมัยในศตวรรษท่ี ๒๑ และเป็นพื้นฐานใน
การทำงานโรงแรมและอุตสาหกรรมในยุค EEC เพื่อสอดคล้องกับวิสัยทัศน์กับของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
ในปัจจุบัน 

 
 

ตัวชี้วัด : 
ต ๑.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒   ม.๒/๓    
ต ๑.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒   ม.๒/๓    
ต ๑.๓  ม.๒/๑  ม.๒/๒   ม.๒/๓ 

ต ๒.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒   ม.๒/๓ 
ต ๒.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒ 

ต ๓.๑  ม.๒/๑  
ต ๔.๑  ม.๒/๑  
ต ๔.๒  ม.๒/๑   
รวมทั้งหมด  ๑๗  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๘ 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
ญ ๒๓๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่น                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                                                                เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 
 

อ่านออกเสียงประโยคข้อความ บทสนทนา นิทานง่ายๆ ตามหลักการอ่านในระบบเสียงภาษาญี่ปุ่น 
การเข้าใจความแตกต่างระหว่างเสียงสระ พยัญชนะ คำ วลี ประโยคและข้อความตอบคำถามจากการฟังและ
อ่านบทสนทนา หรือตอบคำถามจากการดูภาพประกอบ  

ปฏิบัติตามคำส่ัง คำแนะนำ คำขอร้อง และคำอธิบายท่ีฟังและอ่าน เขียนข้อมูลหรือภาพเกี่ยวกับเรื่อง
ใกล้ตัว ใช้คำส่ัง คำขอร้อง คำแนะนำ คำช้ีแจงพูดหรือเขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล ใช้ภาษาญี่ปุ่น
ส่ือสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลอง ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสามารถ
เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่น อีกท้ังยังรู้จักช่ือ และคำศัพท์เกี่ยวกับ
เทศกาล วันสำคัญของญี่ปุ่น ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาลงานฉลอง และประเพณีตาม
วัฒนธรรมของญี่ปุน่กับวัฒนธรรมของไทย ตระหนักในคุณค่า ภาคภูมิใจและหวงแหนในความเป็นชาติไทย 
ได้แก่ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ รักความเป็นประชาธิปไตย 

โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ ICT ส่ือบทเรียนออนไลน์ youtube ,google classroom 
,googlesites ,สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับนักเรียน ในทันต่อยุคสมัยในศตวรรษท่ี ๒๑ และเป็นพื้นฐานใน
การทำงานโรงแรมและอุตสาหกรรมในยุค EEC เพื่อสอดคล้องกับวิสัยทัศน์กับของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
ในปัจจุบัน 

 
ตัวชี้วัด: 
ต ๑.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒   ม.๓/๓    
ต ๑.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒   ม๓/๓    
ต ๑.๓  ม.๓/๑  ม.๓/๒   ม.๓/๓ 

ต ๒.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒   ม.๓/๓ 
ต ๒.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒ 

ต ๓.๑  ม.๓/๑  
ต ๔.๑  ม.๓/๑  
ต ๔.๒  ม.๓/๑   
รวมทั้งหมด  ๑๗  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 



๕๙ 

ส่วนที่ ๔ 
หน่วยการเรยีนรู้ 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน                                                            ญ ๑๑๒๐๑   ภาษาญี่ปุ่น                                                                            
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                              ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                                                              
เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง 
 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
 
๑ 

ภาคเรียนที่ ๑ 
๑.๑ ろまんじ ภาษาญี่ปุ่น 
    ๑.๑.๑ ตัวอักษรโรมันจิ      あーか 
    ๑.๑.๒ ตัวอักษรโรมันจิ  さーた 
    ๑.๑.๓ ตัวอักษรโรมันจิ  なーは 
    ๑.๑.๔ ตัวอักษรโรมันจิ  まーや 
    ๑.๑.๕ ตัวอักษรโรมันจิ らーわーをーん 

๑.๒ あいさつ 
    ๑.๒.๑การทักทาย  
おはようございますーこんにちは 

    ๑.๒.๒ การทักทาย  
こんばんはーおやすみなさい 

    ๑.๒.๓ การทักทาย  
ありがとうございますーすみません 

    ๑.๒.๔ การทักทาย  
 はじめまして………わたしは 
    ๑.๒.๕ การทักทาย  
 わたしは………….がっくせい    です 

๒๐ 
๑๐ 

      ๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
 

๑๐ 
 

๒ 
 
 

๒ 
 
 

๒ 
 
 
 

 
 

ต ๑.๑ ป.๑/๑, 
ป.๑/๒   ป.๑/๓ 

 
 
 
 

ต ๑.๒ ป.๑/๑, 
ป.๑/๒,   ป.๑/๓ 
ต ๑.๓ ป.๑/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑o 
 
๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๐ 
ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 

 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ ๒ 
๑.๓ ตัวของฉัน わたし 
    ๑.๓.๑  ตัวของฉัน   たかさ 
    ๑.๓.๒ ตัวของฉัน   たかさ 
    ๑.๓.๓ ตัวของฉัน   わらいます 
    ๑.๓.๔ ตัวของฉัน   えがお 
    ๑.๓.๕ ตัวของฉัน   かなしい 
    ๑.๓.๖ ตัวของฉัน  たのしい 
๑.๔ ของเล่นของฉัน 
わたしのおもちゃ 
    ๑.๔.๑ ของเล่นท่ีชอบ   すきなおもちゃ 
    ๑.๔.๒ ของเล่นท่ีชอบ    
すきなおもちゃ 
   ๑.๔.๓  ของเล่นของเพื่อน    
ともだちのおもちゃ     
๑.๕ ของเล่นของฉัน 
わたしのかぞく 

    ๑.๕.๑ ครอบครัวของฉัน おとうさんー

おがあさんーわたし 

    ๑.๕.๒ ครอบครัวของฉัน  
おにいさんーおねえさん 

いもとーおとうと 

   ๑.๕.๓  ครอบครัวของฉัน  
おじいさんーおばあさん 

   ๑.๕.๔  กิจกรรมในครอบครัว   
ひまのじかん 

๒๐ 
๖ 

 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
 
๖ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 
๘ 
 

๒ 
 

๒ 
 
 

๒ 
 

๒ 

 
ต ๒.๑ ป.๑/๑, 
ป.๑/๒   ป.๑/๓ 

 
 
 
 
 
 

ต  ๒.๒ ป.๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 

ต ๓.๑ ป.๑/๑ 
ต ๔.๑ ป.๑/๑ 

 
 

๑๐ 
๔ 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 

รวมเวลาตลอดภาค ๔๐ 
คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 

คะแนนวัดผลปลายภาค ๓๐ 
รวม ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 



๖๑ 

โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
ญ ๑๒๒๐๑   ภาษาญี่ปุ่น                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒                                                         เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง 
 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
 
๑ 

ภาคเรียนที่ ๑ 
๑.๑ ในห้องเรียนของฉัน 
わたしのきょうしつ 

    ๑.๑.๑ ห้องเรียนของฉัน 
わたしのきょうしつ 

    ๑.๑.๒ ห้องเรียนของฉัน 
わたしのきょうしつ 

    ๑.๑.๓ ห้องเรียนของฉัน まど,ドーア 
    ๑.๑.๔ ห้องเรียนของฉัน ともだち     
    ๑.๑.๕ ห้องเรียนของฉัน ぶんぐ 
๑.๒ ครอบครัวของเรา かぞく 
    ๑.๒.๑ครอบครัวของฉัน おとうさんーお

があさんーわたし 

    ๑.๒.๒ ครอบครัวของฉัน  
おにいさんーおねえさん 

いもとーおとうと 

    ๑.๒.๓ ครอบครัวของฉัน  
おじいさんーおばあさん     
    ๑.๒.๔ กิจกรรมในครอบครัว   
ひまのじかん 

๑.๓ ตัวของฉัน わたしの 

  ๑.๓.๑แนะนำตัว  わたしは................です 

  ๑.๓.๒ บอกอาย ุわたしは...............さいです 

  ๑.๓.๓ ตัวของฉัน すきなもの 

  ๑.๓.๔ ตัวของฉัน  すきなたべもの 

๑.๓.๕ ตัวของฉัน   なにがほしい 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 
 

๕ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
๑ 
๑ 

 

๘ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๗ 
 

๒ 
๒ 
๑ 
 

 
ต ๑.๑ ป.๒/๑,  
ป.๒/๒, ป.๒/๓ 

 
 
 
 
 
 
 

ต ๑.๒ ป.๒/๑, 
ป.๒/๒, ป.๒/๓ 

 
 
 
 
 
 
 

ต ๑.๓ ป.๒/๑ 
 
 
 
 

๑o 
 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 



๖๒ 
ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ ๒ 
 
๑.๔ เวลาในโรงเรียน がっこうで 
    ๑.๔.๑  เพื่อนของฉัน ともだち 

    ๑.๔.๒ คุณครูของฉัน   せんせい 
    ๑.๔.๓ ในโรงเรียน      こうはい 
    ๑.๔.๔ ในโรงเรียน      せんぱい 

    ๑.๔.๕ ในโรงเรียน       おがしや 

๑.๕วันของฉัน わたしのひ 
    ๑.๕.๑ สถานท่ี           ばしょ 
    ๑.๕.๒ สถานท่ีชอบ  すきのばしょ 
   ๑.๕.๓  วันหยุดของฉัน    しゅうまつ 

   ๑.๕.๔  วันท่ีฉันชอบ     すきのひ 
๑.๖ บ้านของฉัน わたしのいえ 
    ๑.๖.๑ บ้านของฉัน   わたしのいえ 
    ๑.๖.๒ บ้านของฉัน    
せんぷきーテレビ 

    ๑.๖.๓  บ้านของฉัน    
れいぞうこーでんわ 
   

 

๒๐ 
๑๐ 
 

๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
 

๔ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

 

๖ 
๒ 
 

๒ 
 

 
 

ต ๒.๑ ป.๒/๑, 
ป.๒/๒, ป.๒/๓ 

 
 
 
 
 
 
 

ต  ๒.๒ ป.๒/๑ 
ต ๓.๑ ป.๒/๑ 
ต ๔.๑ ป.๒/๑ 

 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 
๔ 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 

รวมเวลาตลอดภาค ๔๐ 
คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 

คะแนนวัดผลปลายภาค ๓๐ 
รวม ๑๐๐ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 

โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
ญ ๑๓๒๐๑   ภาษาญี่ปุ่น                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓                                                               เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง 
 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
 
๑ 

ภาคเรียนที่ ๑ 
๑.๑ คำอวยพร  しゅくふく 
    ๑.๑.๑ การกล่าวคำต่างๆ おはようご

ざいますーさよなら 
    ๑.๑.๒ การกล่าวคำต่างๆ たのしんで 
    ๑.๑.๓ คำอวยพร    
おめでとうございます 
๑.๑.๔ คำอวยพร 
おせわになります 
๑.๒ กิจวัตรประจำวัน いちにち 
    ๑.๒.๑ อาหารท่ีฉันชอบ 
すきなたべもの 
  ๑.๒.๒ ส่ิงท่ีชอบ   すきなもの 
  ๑.๒.๓ สถานท่ีฉันชอบ すきなばしょ 
  ๑.๒.๔ สัตว์เล้ียงของฉัน すきな ペット 
๑.๓ อาหารของเรา たべもの 
๑.๓.๑ ความสำคัญของอาหาร    
たいせつなやさい 
๑.๓.๒ อาหารขยะ       
ハンバン  ピーサ 
๑.๓.๓ ประโยชน์ของผัก     
きゅうり はくさい 
๑.๓.๔ ประโยชน์ของเนื้อสัตว์  
ぶたにく とりにく 
๑.๓.๕ อาหารท่ีชอบ     
すきなたべもの 

๒๐ 
๕ 
๒ 
 

๑ 
๑ 
 

๑ 
 
๘ 
๒ 
 

๒ 
๒ 
๒ 
 
๗ 
๒ 
 

๑ 
 

๒ 
 

๑ 
 

๑ 

 
 

ต ๑.๑ ป.๓/๑,  
ป.๓/๒, ป.๓/๓ 

 
 
 
 
 
 
 

ต ๑.๒ ป.๓/๑, 
ป.๓/๒,  ป.๓/๓ 
ต ๑.๓ ป.๓/๑,  

ป.๓/๒ 
 
 
 

๑o 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
๔ 
 
 
 
 
 
 
๔ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



๖๔ 
ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 

 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ ๒ 
๑.๔ สวนสาธารณะ こうえん 

    ๑.๔.๑  ไปสวนสาธารณะ 
あるきますージョギング 

    ๑.๔.๒ สวนสาธารณะ うんどうする 
    ๑.๔.๓ ออกกำลังกายในสวนสาธารณะ     
しつないうんどう 

    ๑.๔.๔ ออกกำลังกาย テニスをする 
    ๑.๔.๕ สวนสาธารณะ いいてんき 
๑.๕ ร่างกายของฉัน からだ 

    ๑.๕.๑ ร่ายกายของฉัน    
めーみみーかおーかみ 

    ๑.๕.๒ ร่ายกายของฉัน         
ゆびーはなーは 
    ๑.๕.๓ ร่ายกายของฉัน         
あしーかたーあたま 

    ๑.๕.๔ร่ายกายของฉัน        
 ひさーおなかーくち 

    ๑.๕.๕ ร่ายกายของฉัน        
くびーてーうでーひじ 

๑.๖ ที่โรงเรียน がっこうで 
    ๑.๖.๑ ท่ีโรงเรียน       こうはい 
    ๑.๖.๒ ท่ีโรงเรียน       せんぱい 

    ๑.๖.๓  วิชาท่ีเรียน    
にほんごータイご 

    ๑.๖.๔  สนามเด็กเล่น   あそびば 

๒๐ 
๗ 
๑ 
 

๒ 
๒ 
 

๑ 
๑ 
 

๗ 
 

๒ 
 

๑ 
๑ 
 

๑ 
 

๒ 
 
๖ 
๒ 
๒ 
๑ 

 

 

ต ๒.๑ ป.๓/๑,  
ป.๓/๒,  ป.๓/๓ 

 

 

 

ต ๒.๒ ป.๓/๑ 
ต ๓.๑ ป.๓/๑ 
ต ๔.๑ ป.๓/๑ 

 

 
 

๑๐ 
๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 

รวมเวลาตลอดภาค ๔๐ 
คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 

คะแนนวัดผลปลายภาค ๓๐ 
รวม ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 

โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
ญ ๑๔๒๐๑   ภาษาญี่ปุ่น                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔                                                         เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง 
 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
 
๑ 

ภาคเรียนที่ ๑ 
 

๑.๑ เก่ียวกับฉัน わたし 
    ๑.๑.๑ ส่ิงท่ีชอบ       
すきなもの 

    ๑.๑.๒ อนาคตของฉัน  
 

    ๑.๑.๓ การท่องเท่ียว  
すきなばしょ 
 

๑.๒ ตัวเลขกับสีหรรษา 
ばんこうといろ 

    ๑.๒.๑ ตัวเลขกับสีหรรษา   いろ 

    ๑.๒.๒ ตัวเลขกับสีหรรษา   ばんこう        
    ๑.๒.๓ ตัวเลขกับสีหรรษา   がつ 
    ๑.๒.๔ ตัวเลขกับสีหรรษา  にち 
 

๑.๓ ชีวิตประจำวัน  
いちにちのせいかつ 

  ๑.๓.๑ ชีวิตประจำวัน   
がっこうで 

  ๑.๓.๒ ชีวิตประจำวัน   
いちばにいって 

  ๑.๓.๓ ชีวิตประจำวัน    
あそびばで 

 

๒๐ 
๕ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๑ 
 

๑๐ 
 

๒ 
๓ 
๓ 
๒ 
 
๕ 

      ๒ 
 

๑ 
 

2 
 

 
ต ๑.๑ ป.๔/๑, 
ป.๔/๒,  ป.๔/๓ 

 
 
 
 
 
 

ต ๑.๒ ป.๔/๑, 
ป.๔/๒,  ป.๔/๓ 
ต ๑.๓ ป.๔/๑, 
ป.๔/๒, ป.๔/๓ 

 
 
 

๑o 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
๔ 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 
ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 

 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ ๒ 
๑.๔ อาชีพ  しょくぎょう 

  ๑.๔.๑  อาชีพ せんせいーいしゃ 
  ๑.๔.๒ อาชีพ けいさつーひしょ 
๑.๔.๓ อาชีพส่วนใหญ่  
かしゅーエジニア 

  ๑.๔.๔ อาชีพของฉันในอนาคต     
けんちくかーさっか 

๑.๔.๕ อาชีพท่ีฉันชอบ   
すきなしょくぎょう 

๑.๕ บ้านของฉัน わたしのいえ 
  ๑.๕.๑ บ้านของฉัน   おとうさんーおが

あさん 

  ๑.๕.๒ บ้านของฉัน いもとーおとうと 
  ๑.๕.๓ บ้านของฉัน    おじいさんーおば

あさん 

  ๑.๕.๔ บ้านของฉัน    わたし 
  ๑.๕.๕ บ้านของฉัน  おにいさんーおねえ

さん 

๑.๖  เกมกับกีฬา ゲームとスポース 
๑.๖.๑ บอกชนิดของกีฬา   
じゅうどうーからて 

  ๑.๖.๒ ความสำคัญของกีฬา  やきゅう 
  ๑.๖.๓ ความสำคัญของเกม                             
たいせつなゲーム  

  ๑.๖.๔  บอกชนิดของเกม ゴルフスキー 

๒๐ 
๘ 
๒ 
๒ 
๑ 
 

๒ 
๑ 
 
๗ 
 

๒ 
๑ 
๑ 

 
๑ 
๒ 
 
๕ 
 

๒ 
๑ 
๑ 
 

๑ 

 
ต ๒.๑ ป.๔/๑, 
ป.๔/๒, ป.๔/๓ 

 
 
 
 
 
 
 

ต ๒.๒ ป.๔/๑, 
ป.๔/๒ 

ต ๓.๑ ป.๔/๑ 
ต ๔.๑ ป.๔/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 
๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 

รวมเวลาตลอดภาค ๔๐ 
คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 

คะแนนวัดผลปลายภาค ๓๐ 
รวม ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 

โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
ญ ๑๕๒๐๑   ภาษาญี่ปุ่น                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕                                                         เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง 
 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
 
๑ 

ภาคเรียนที่ ๑ 
 

๑.๑ เพื่อนของฉัน わたしにともだち 

    ๑.๑.๑ บอกเกี่ยวกับเพื่อนของฉัน  わたし

のともだち 
    ๑.๑.๒ ความสำคัญของเพื่อน  
たいせつのともだち 
    ๑.๑.๓ เพื่อนของฉัน いいともだち 
๑.๒ สถานที่  ばしょ 

    ๑.๒.๑ สถานท่ีท่ัวไป たき うみ 
    ๑.๒.๒ สถานท่ี ท่ีชอบ  すきなばしょ        
    ๑.๒.๓ สถานท่ีท่องเท่ียว     やまもり 
    ๑.๒.๔ สถานท่ีท่องเท่ียว       
どうぶつえん 
    ๑.๒.๕ สถานท่ีใกล้เคียง   ゆうえんし 
๑.๓ สุขภาพที่ดี いいからだ 
  ๑.๓.๑ อาหารกับสุขภาพ    
たまご  にく 

  ๑.๓.๒  อาหารกับสุขภาพ  サラダ 

    ๑.๓.๓ การออกกำลังกาย  
うんどうする 

    ๑.๓.๔ การออกกำลังกาย 

しつないうんどう 

๒๐ 
๕ 
 

๑ 
๒ 
๒ 
 

๑๐ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
 

๒ 
๕ 
 

๒ 
๑ 
๑ 
 

๑ 
 
 

 
 

ต ๑.๑ ป.๕/๑,  
ป.๕/๒,  ป.๕/๓ 

 
 
 

ต ๑.๒ ป.๕/๑, 
ป.๕/๒,  ป.๕/๓ 
ต ๑.๓ ป.๕/๑,  
ป.๕/๒,  ป.๕/๓ 

 
 
 
 
 
 
 

๑o 
๓ 
 
 
 
 
 
๕ 
 
 
 
 
 
 
๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 

 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ ๒ 
๑.๔ หนึ่งวันในโรงเรียน 
一いちのがっこう 

๑.๔.๑  กิจกรรมในโรงเรียน   
ほんをよむ 

๑.๔.๒  ของชอบในโรงอาหาร    
なにがすき 

๑.๔.๓ กิจกรรมท่ีชอบในโรงเรียน     
ぶかつどう 

๑.๔.๔ เรียนวิชาอะไรบ้างในหนึง่วัน    
おんがく 

๑.๔.๕ สนามเด็กเล่นในโรงเรียน   
あそびば 

๑.๕ ครอบครัวใหญ่ おおきいかぞく 
  ๑.๕.๑ บอกเกี่ยวกับครอบครัวของตัวเอง   
かぞく 
  ๑.๕.๒ ครอบครัวชอบทำกิจกรรมอะไร                      
ぶかつどう 

  ๑.๕.๓ สมาชิกในครอบครัว   かいいんのか

ぞく 

๑.๖  การท่องเที่ยว りょうこう 
๑.๖.๑ สถานท่ี ท่ีชอบ    すきなばしょ 

  ๑.๖.๒ วันหยุดสุดสัปดาห์  しゅうまつ 
  ๑.๖.๓  ไปท่องเท่ียว      りょうこう 
๑.๖.๔ สถานท่ีต่างประเทศ がいこく 
๑.๖.๕ สถานท่ีในประเทศ わたしのくに   

๒๐ 
๘ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๑ 
 

๑ 
      ๔ 

๒ 
 

๑ 
 

๑ 
 
๘ 
๒ 
๑ 
๒ 
๒ 
๑ 

 
ต ๒.๑ ป.๕/๑,  
ป.๕/๒,  ป.๕/๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ต ๒.๒ ป.๕/๑, 
ป.๕/๒ 
ต ๓.๑ ป.๕/๑ 
ต ๔.๑ ป.๕/๑ 

 
 
 
 
 
 

๑๐ 
๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 

รวมเวลาตลอดภาค ๔๐ 
คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 

คะแนนวัดผลปลายภาค ๓๐ 
รวม ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 

โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
ญ ๑๖๒๐๑   ภาษาญี่ปุ่น                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖                                                              เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง 
 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
 
๑ 

ภาคเรียนที่ ๑ 
 

๑.๑ เร่ืองของฉัน わたしのこと 

    ๑.๑.๑ รอบตัวฉัน   
わたしのかぞく 

    ๑.๑.๒ รอบตัวฉัน   
わたしのがっこう 

    ๑.๑.๓ เพื่อนของฉัน  ともだち 
๑.๒ เวลาว่าง   ひま 

    ๑.๒.๑ ชีวิตประจำวัน   
にちじょうせいかつで 

    ๑.๒.๒ ชีวิตประจำวัน 
にちじょうせいかつで 

    ๑.๒.๓ การเรียนรู้     がくしゅう 

    ๑.๒.๔ การใช้เวลาว่าง  ひまのひ 
    ๑.๒.๕ การใช้เวลาว่าง    りょうこう 
๑.๓ ท่องเที่ยว   りょうこう 
    ๑.๓.๑ สถานท่ี ท่ีชอบ すきなばしょ 
    ๑.๓.๒  วันหยุดสุดสัปดาห์   
しゅうまつ 

    ๑.๓.๓ ไปท่องเท่ียว        
りょうこう 

    ๑.๓.๔ สถานท่ีต่างประเทศ 
がいこく 

    ๑.๓.๕  สถานท่ีในประเทศ     
わたしのくに 

๒๐ 
       
      ๓ 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
๘ 
๒ 
 

๑ 
       ๒ 

๑ 
๒ 
 

๙ 
๑ 
๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 

 
ต ๑.๑ ป.๖/๑,  
ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 

 
 
 
 
 

ต ๑.๒ ป.๖/๑,  
ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 
ต ๑.๓ ป.๖/๑,   
ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 

 
 
 
 

๑o 
๒ 
 
 
 
 
 
 
๔ 
 
 
 
 
 
 
 
๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 

 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ ๒ 
 

๑.๔ คนที่มีชื่อเสียง ゆうめいなひと 
๑.๔.๑ คนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลก 
ゆうめいなひと 

๑.๔.๒ รู้จักคนท่ีมีช่ือเสียงคนไหน   
かしゅ 

๑.๔.๓ คนท่ีมีช่ือเสียงในประเทศไทย   
ゆうめいなひとなかにタイ 

 
๑.๕  โลกที่สวยงาม 
うつくしいせかい 

๑.๕.๑ อะไรท่ีสวยที่สุดในโลก 
うつくしいせかい 

๑.๕.๒ อะไรสวยที่สุดในเอเชีย    
きれいい 

๑.๕.๓  สัตว์ที่มีอยู่ในโลกนี้   
どうぶつ 

๑.๕.๔ คนในโลกนี้     ひと 
๑.๕.๕ เกี่ยวกับอาหาร  たべもの 
๑.๕.๖ เกี่ยวกับภาษา   ご 

 

๒๐ 
 
๖ 
๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 

     ๑๔ 
 

๓ 
 

๓ 
 

๒ 
๒ 
๒ 
๒ 

 
ต ๒.๑ ป.๖/๑,   
ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 
ต  ๒.๒ ป.๖/๑, 

ป.๖/๒ 
 
 
 
 
 

ต ๓.๑ ป.๖/๑ 
ต ๔.๑ ป.๖/๑ 

๑๐ 
 
๔ 
 
 
 
 
 
 
 
๖ 

รวมเวลาตลอดภาค ๔๐ 
คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 

คะแนนวัดผลปลายภาค ๓๐ 
รวม ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 

โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
ญ ๒๑๒๐๑   ภาษาญี่ปุ่น                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑                                                                 เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง 
 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
 
๑ 

ภาคเรียนที่ ๑ 
 

๑.๑ เร่ืองของฉัน わたしのこと 

    ๑.๑.๑ ครอบครัว      かぞく 
    ๑.๑.๒ ท่ีโรงเรียน      がっこうで 
    ๑.๑.๓ เพื่อนของฉัน       
わたしのともだち 

    ๑.๑.๔  ส่ิงท่ีฉันชอบ すきなもの 

    ๑.๑.๕ อนาคตของฉัน   
すきなしょくぎょう 

๑.๒ เวลาว่าง   ひま 
    ๑.๒.๑ เวลาว่าง     ひま 
    ๑.๒.๒ เวลาว่างท่ีโรงเรียน がっこうで 
    ๑.๒.๓ กีฬาท่ีชอบ   
すきなスポース  

    ๑.๒.๔ กีฬา スポース 
    ๑.๒.๕ เวลาว่าง  なにをしますか 
๑.๓ ประเทศของฉัน わたしのくに 
    ๑.๓.๑ สถานท่ีท่องเท่ียว     
すきなばしょ 

    ๑.๓.๒  หมู่บ้าน  むら 
    ๑.๓.๓ ไปท่องเท่ียว   りょうこう 
    ๑.๓.๔ สถานท่ีต่างประเทศ がいこく 

    ๑.๓.๕  สถานท่ีในประเทศ     
わたしのくに 

๒๐ 
 

๕ 
๑ 
๑ 
๑ 
 

๑ 
๑ 
 
๕ 
๑ 
๑ 
 

๑ 
๑ 

 

๑ 
๑๐ 
๒ 
 

๒ 
๒ 
๒ 
 

๒ 

 
ต ๑.๑  ม.๑/๑ 
ม.๑/๒   ม.๑/๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต ๑.๒  ม.๑/๑ 
ม.๑/๒   ม.๑/๓ 
ต ๑.๓  ม.๑/๑ 
ม.๑/๒   ม.๑/๓ 
 
 
 

๑o 
 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 
 
 
๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 
ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 

 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ ๒ 
 

๑.๔ อาชีพ しょくぎょう 
๑.๔.๑ อาชีพ  
せんせいーいしゃ 

๑.๔.๒ อาชีพ     
けいさつーひしょ 

๑.๔.๓ อาชีพในฝัน     
かしゅーエジニア 

๑.๔.๔ ในประเทศ    
けんちくかーさっか 

๑.๔.๕ อาชีพท่ีฉันชอบ     
すきなしょくぎょう 

๑.๕  โลกที่สวยงาม うつくしいせかい 

  ๑.๕.๑ อะไรท่ีสวยที่สุดในโลก 
うつくしいせかい 

๑.๕.๒ อะไรสวยที่สุดในเอเชีย    
きれいい 

๑.๕.๓ สัตว์ที่มีอยู่ในโลกนี้   
どうぶつ 

๑.๕.๔ คนในโลกนี้     ひと 
๑.๕.๕ เกี่ยวกับอาหาร   
たべもの 

๑.๕.๖ เกี่ยวกับภาษา   ご  

๒๐ 
 

๑๐ 
๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 
 

๑๐ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๑ 
 

๑ 
๒ 
๒ 

 
 
ต ๒.๑  ม.๑/๑ 
ม.๑/๒   ม.๑/๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต ๒.๒  ม.๑/๑ 
ม.๑/๒ 
ต ๓.๑  ม.๑/๑ 
ต ๔.๑  ม.๑/๑ 
 
 
 
 

๑๐ 
 
๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕ 

รวมเวลาตลอดภาค ๔๐ 
คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 

คะแนนวัดผลปลายภาค ๓๐ 
รวม ๑๐๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 

โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
ญ ๒๒๒๐๑   ภาษาญี่ปุ่น                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒                                                                 เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง 
 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
 
๑ 

ภาคเรียนที่ ๑ 
 

๑.๑ เร่ืองของฉัน わたしのこと 

    ๑.๑.๑ ครอบครัว      かぞく 
    ๑.๑.๒ ท่ีโรงเรียน       がっこうで 
    ๑.๑.๓ เพื่อนของฉัน       
わたしのともだち 

    ๑.๑.๔  ส่ิงท่ีฉันชอบ すきなもの 
    ๑.๑.๕ อนาคตของฉัน   
すきなしょくぎょう 

๑.๒ เวลาว่าง   ひま 

    ๑.๒.๑ เวลาว่าง     ひま 

    ๑.๒.๒ เวลาว่างท่ีโรงเรียน がっこうで 
    ๑.๒.๓ กีฬาท่ีชอบ   
すきなスポース  

    ๑.๒.๔ กีฬา スポース 

    ๑.๒.๕ เวลาว่าง  なにをしますか 
๑.๓ ประเทศของฉัน わたしのくに 

    ๑.๓.๑ สถานท่ีท่องเท่ียว     
すきなばしょ 

    ๑.๓.๒  หมู่บ้าน  むら 
    ๑.๓.๓ ไปท่องเท่ียว   りょうこう 
    ๑.๓.๔ สถานท่ีต่างประเทศ がいこく 
    ๑.๓.๕  สถานท่ีในประเทศ     
わたしのくに 

๒๐ 
 

๕ 
๑ 
๑ 
๑ 
 

๑ 
๑ 
๕ 
๑ 
๑ 
๑ 
 

๑ 
 

๑ 
๑๐ 
๒ 
 

๒ 
๒ 
๒ 
 

๒ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๑o 
 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 
 
 
๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 
ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 

 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ ๒ 
 

๑.๔ อาชีพ しょくぎょう 
๑.๔.๑ อาชีพ  
せんせいーいしゃ 

๑.๔.๒ อาชีพ     
けいさつーひしょ 

๑.๔.๓ อาชีพในฝัน     
かしゅーエジニア 

๑.๔.๔ ในประเทศ    
けんちくかーさっか 

๑.๔.๕ อาชีพท่ีฉันชอบ     
すきなしょくぎょう 

 
๑.๕  โลกที่สวยงาม うつくしいせかい 

  ๑.๕.๑ อะไรท่ีสวยที่สุดในโลก 
うつくしいせかい 

๑.๕.๒ อะไรสวยที่สุดในเอเชีย    
きれいい 

๑.๕.๓ สัตว์ที่มีอยู่ในโลกนี้   
どうぶつ 

๑.๕.๔ คนในโลกนี้     ひと 
๑.๕.๕ เกี่ยวกับอาหาร   
たべもの 

๑.๕.๖ เกี่ยวกับภาษา   ご  

๒๐ 
     ๑๐ 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 
 

     ๑๐ 
๒ 
 

๒ 
 

๑ 
 

๑ 
๒ 
 

๒ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑๐ 
 
๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕ 

รวมเวลาตลอดภาค ๔๐ 
คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 

คะแนนวัดผลปลายภาค ๓๐ 
รวม ๑๐๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 

โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
ญ ๒๓๒๐๑   ภาษาญี่ปุ่น                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓                                                           เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง 
 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
 
๑ 

ภาคเรียนที่ ๑ 
๑.๑ เร่ืองของฉัน わたしのこと 
    ๑.๑.๑ ครอบครัว      かぞく 
    ๑.๑.๒ ท่ีโรงเรียน       がっこうで 
    ๑.๑.๓ เพื่อนของฉัน       
わたしのともだち 

    ๑.๑.๔  ส่ิงท่ีฉันชอบ すきなもの 
    ๑.๑.๕ อนาคตของฉัน   
すきなしょくぎょう 

๑.๒ เวลาว่าง   ひま 

    ๑.๒.๑ เวลาว่าง     ひま 

    ๑.๒.๒ เวลาว่างท่ีโรงเรียน がっこうで 
    ๑.๒.๓ กีฬาท่ีชอบ   
すきなスポース  

    ๑.๒.๔ กีฬา スポース 

    ๑.๒.๕ เวลาว่าง  なにをしますか 

๑.๓ ประเทศของฉัน わたしのくに 

    ๑.๓.๑ สถานท่ีท่องเท่ียว     
すきなばしょ 

    ๑.๓.๒  หมู่บ้าน  むら 

    ๑.๓.๓ ไปท่องเท่ียว   りょうこう 
    ๑.๓.๔ สถานท่ีต่างประเทศ がいこく 
    ๑.๓.๕  สถานท่ีในประเทศ     
わたしのくに 

๒๐ 
๕ 
๑ 
๑ 
๑ 
 

๑ 
๑ 

     ๕ 
๑ 
๑ 
 

๑ 
๑ 

 

๑ 
๑๐ 
๒ 
 

๒ 
๒ 
๒ 
 

๒ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๑o 
 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 
 
 
๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 
ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 

 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ ๒ 
 

๑.๔ อาชีพ しょくぎょう 

๑.๔.๑ อาชีพ  
せんせいーいしゃ 

๑.๔.๒ อาชีพ     
けいさつーひしょ 

๑.๔.๓ อาชีพในฝัน     
かしゅーエジニア 

๑.๔.๔ ในประเทศ    
けんちくかーさっか 

๑.๔.๕ อาชีพท่ีฉันชอบ     
すきなしょくぎょう 

 

๑.๕  โลกที่สวยงาม うつくしいせかい 
  ๑.๕.๑ อะไรท่ีสวยที่สุดในโลก 
うつくしいせかい 

๑.๕.๒ อะไรสวยที่สุดในเอเชีย    
きれいい 

๑.๕.๓ สัตว์ที่มีอยู่ในโลกนี้   
どうぶつ 

๑.๕.๔ คนในโลกนี้     ひと 
๑.๕.๕ เกี่ยวกับอาหาร   
たべもの 

๑.๕.๖ เกี่ยวกับภาษา   ご  

๒๐ 
 

๑๐ 
๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๑๐ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๑ 
 

๑ 
๒ 

 

๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 
 
๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕ 

รวมเวลาตลอดภาค ๔๐ 
คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 

คะแนนวัดผลปลายภาค ๓๐ 
รวม ๑๐๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 

ส่วนท่ี ๕ 
 

การจัดการเรียนรู้และการวัดและการประเมินผล 
สรุปสาระสำคัญของแนวคิดต่าง ๆในการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น 

แนวคิดการจัด 
การเรียนรู้ 

เป้าหมาย เนื้อหา วิธีสอน 
การวัดและการ
ประเมินผล 

ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ความรู้ความ 
สามารถในการใช้
ภาษาและ
กระบวนการเรียนรู ้

ทักษะทางภาษา 
และทักษะการ
เรียนรู ้

การเรียนรู้ด้วยตน 
เอง  ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมและได้รับการ
ฝึกฝน 

ประเมินผลตาม 
สภาพจริงและใช้ 
วิธีการท่ีหลาก 
หลาย 

เพื่อการส่ือสาร ทักษะการส่ือสาร 
ท้ัง ๔ ด้าน 

ภาษาในชีวิต 
ประจำวันการเรียน
ท่ีมีความหมาย 
ทักษะสัมพันธ์ 

ภาษาเพื่อการ 
ส่ือสาร 

ทักษะส่ือสาร  ท่ี 
เน้นท้ังความ
คล่องแคล่ว  และ
ความถูกต้อง 

เพื่อวัตถุประสงค์ 
เฉพาะด้าน 

ทักษะและเนื้อหา 
วิชาชีพเฉพาะด้าน 

วิชาการ  วิชาชีพ 
เฉพาะด้าน 

ภาษาเพื่อการ 
ส่ือสาร การเรียนรู้ 
ท่ีภาระงานเป็นหลัก  

เนื้อหา และทักษะ 
เฉพาะด้าน 

แบบบูรณาการ การเช่ือมโยงส่ิงท่ี 
เรียนเข้ากับชีวิตจริง 
และการสร้าง 
องค์ความรู้ด้วย
ตนเอง 

ความรู้และทักษะ 
วิชาต่าง ๆท่ี
เกี่ยวข้อง 

ความสัมพันธ์
เช่ือมโยงความรู้และ
ทักษะจากวิชาต่าง ๆ 
มาใช้ในการแก้ปัญหา 

การมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนการ
ปฏิบัติงานกลุ่มผล 
การเรียนรู ้

แบบร่วมมือ ส่งเสริมทักษะการ 
ส่ือสารและทักษะ 
สังคม 

ไม่ผูกพันกับเนื้อหา
(Content -free)
สามารถเลือกใช้
เนื้อหาใดๆ 
ก็ได้ 

เน้นกระบวนการกลุ่ม 
โครงสร้าง   ลำดับ 
วิธีการ  ในรูปแบบ 
ต่าง ๆ 

ประเมินตนเอง 
ประเมินเพื่อน
ร่วมงาน 

ท่ีเน้นเนื้อหาวิชา 
ความรู้ต่างๆ(CBI) 

ภาษาเพื่อการ
ส่ือสารและเป็น
เครื่องมือในการ
เรียนรู ้

การเช่ือมโยงกับ
วิชาอื่น ๆในหลัก 
สูตร 

บูรณาการทักษะท้ัง 
๔  ด้าน 
 

ทักษะทางภาษา 
และเนื้อหาวิชา 

 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
แนวคิดการจัด 

การเรียนรู้ 
เป้าหมาย เนื้อหา วิธีสอน 

การวัดและการ
ประเมินผล 

แบบองค์รวม การบูรณาการทักษะ
ทางภาษากับบริบท
สาระการเรียนรู้อื่นและ
การพัฒนาองค์รวม 

เนื้อหาสาระท่ีมี
ความหมายกับผู้เรียน 

ผู้เรียนมีส่วนร่วม
วางแผนและการมี
ปฏิสัมพันธ์ 

การมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนและผลการ
เรียนรู ้

จากการทำ
โครงการ 

การเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  การเช่ือมโยง
องค์ความรู้กับชีวิตจริง 

กิจกรรมต่าง ๆใน
สถานการณ์จริง 
วิธีการแสวงหาความรู้
และการรวบรวม
อย่างเป็นระบบ 

การลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ 
และงานศึกษา
ค้นคว้าท่ีทำร่วมกัน 

การวางแผนการ
ทำงานความ
รับผิดชอบ
ผลสำเร็จของงาน 

ท่ีเน้นภาระงาน การลงมือปฏิบัติภาระ
งานท่ีได้รับมอบหมาย
ให้เสร็จสมบูรณ์ตาม
วัตถุประสงค์ท่ีกำหนด
ไว ้

ใช้ภาระงานเป็นหลัก 
โดยมุ่งฝึกเนื้อหาหรือ
ทักษะทางภาษา
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ท่ีคาดหวัง 

ภาษาเพื่อการ
ส่ือสาร  

ความสามารถทาง
ภาษา ความสำเร็จ
ของภาระงานท่ี
ปฏิบัติและการ
บรรลุจุดมุ่งหมาย
ท่ีต้ังไว้ 

การสร้างองค์
ความรู้ 

การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองและการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน 

เนื้อหาความรู้ 
ต่าง ๆท่ีหลากหลาย
รอบตัว 

ใช้กลยุทธ์และ
กลวิธีหลากหลาย
เพื่อให้ผู้เรียนมี 
โอกาสแสดง
ความสามารถ
ความคิดเห็น 

งานท่ีมอบหมายให้
ทำตามความ
แตกต่างของ 
ผู้เรียน 

แบบ ๔  MAT พัฒนาการใช้สมองซีก
ซ้ายซีกขวาและการ 
บูรณาการ
ประสบการณ์ 

เนื้อหาความรู้จากวิชา
ต่าง ๆ 

เน้นการบูรณาการ
ความรู้ใหม่เข้ากับ
ประสบการณ์เดิม
โดยเน้น
ประสบการณ์ตรง 

ประเมินตนเอง 
ประเมินเพื่อน 

การตอบสนอง
ด้วยท่าทาง
(TPR) 

การฝึกการจำและการ
ปฏิบัติ 

ประโยคคำส่ัง   
คำศัพท์และไวยากรณ์ 

ครูเป็นต้นแบบใน
การออกคำส่ังให้
ปฏิบัติตาม 

การสังเกตการ
ปฏิบัติตามคำส่ัง 

 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 
การวัดและการประเมินผล 

 
 ในการจัดการเรียนการสอนใด ๆ ก็ตาม  การสอนกับการวัดประเมินผลมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมา
ต้ังแต่ต้นจนอาจกล่าวได้ว่า   เมื่อมีการสอนต้องมีการประเมินผลควบคู่ไปด้วยเสมอเพียงแต่วิธีการวัดและการ
ประเมิน  อาจเปล่ียนรูปแบบไปตามยุคสมัย     การประเมินเป็นส่วนท่ีสำคัญและจำเป็นของกระบวนการเรียน
การสอน    ซึ่งมีความหมายมากกว่าการให้เป็นเกรดหรือการให้คะแนนรวม       แต่เป็นการหาคำตอบท่ี
สร้างสรรค์ในทางบวก   และให้ข้อมูลย้อนกลับ    (Feedback)      เกี่ยวกับความก้าวหน้าของผู้เรียน     เพื่อ
ตรวจสอบว่า    การสอนนั้นบรรลุเป้าหมายในระดับใด    ผลจากการประเมินจะนำไปสู่การตัดสินใจ  ที่มีต่อ
โรงเรียนในเชิงบริหาร  และการสร้างความเชื่อมั่นในสังคม      การประเมินที่ดีส่วนหนึ่ง     ต้องเป็นเสมือน
เครื่องช่วยในการเรียน   และอีกส่วนหนึ่งเป็นเสมือนเครื่องมือในการวัด   และบ่งบอกถึงความสามารถของ
ผู้เรียนตลอดหลักสูตรตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
 หลักการสำค ัญในการประเม ินผลที ่พ ึงพ ิจารณา ค ือ การประเม ินผลควรม ีล ักษณะเป็น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    เน้นคุณลักษณะและความสามารถของผู้เรียนเป็นภาพรวม     ผลการ
ประเมินต้องช้ีให้เห็นผลการปรับปรุงการสอนของครูผู้สอน    และความสำเร็จของผู้เรียน  ตามเป้าหมายของ
หลักสูตร บ่งบอกถึงความสามารถในการนำความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตจริงได้  ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
แสดงความสามารถท่ีหลากหลาย ไม่แยกเด็ดขาดจากการเรียนการสอน  เป็นการให้ข้อมูลท่ีทำให้ผู้เรียนแต่ละ
คน  รู้จักตนเองและมองเห็นแนวทางท่ีจะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น   โดยเน้นความร่วมมือของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  
ในการให้ข้อมูลตรวจสอบซึ่งกันและกัน  เน้นที่การวัดกระบวนการ  (Process)    เท่า ๆ กับการวัดผลผลิต  
(Product) ของกระบวนการ เน้นการวัดที่สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ความคิดพิจารณาไตร่ตรองรวมทั้งการ ใช้
เหตุผลและการแก้ปัญหา 
 ข้อมูลที่จะนำมาใช้ประเมินจะต้องได้มาโดยกระบวนการเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย    
และสอดคล้องกับรูปแบบการประเมินผลตามหลักสูตร โดยใช้เครื่องมือ   และ  วิธีการประเมินที่หลากหลาย
รูปแบบเลือก  นำมาใช้ให้สอดคล้องเหมาะสม  กับกระบวนการสอนของผู้สอนและกระบวนการ เรียนรู้ของ
ผู้เรียน  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  บางครั้งอาจต้องปรับวิธีการ  หรือดัดแปลงเครื่องมือวัดเพื่อใช้สำหรับ
ผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษบางกรณีจำเป็นต้องใช้เทคนิคการประเมินท่ีผสมผสานหรือหลากหลายเพื่อ  ให้
ได้ภาพเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนท่ีกว้างและสมบูรณ์ขึ้น 
 จากกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลง  ภาระงานด้านการประเมินผลการเรียน    ระบบการ  
วัดและประเมินผล  ที่สถานศึกษาต้องดำเนินการจึงต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน  
การประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน    จึงเน้นไปท่ีการวัดและการประเมินผล    ท่ีจะนำไปสู่การ
ชี้ให้เห็นสภาพที่แท้จริงของผู้เรียน    และสภาพจริงของการเรียนการสอน   จากพฤติกรรมที่ผู ้เรียนได้
แสดงออก  ( Student   Performance ) สะท้อนให้เห็นความสามารถอย่างหลากหลายในการพัฒนาคนท่ี
ชัดเจนสอดคล้องกับสมรรถภาพท่ีมีในตนเอง   และจากการลงมือปฏิบัติจริง   ซึ่งช้ีให้เห็นวิธีการตัดสินใจ  และ
การแก้ปัญหาด้วยตนเอง    การใช้กิจกรรมการประเมินตามสภาพจริง  ( Authentic   Assessment )  จะ
ช่วยให้ค้นพบได้ว่าผู้เรียนเรียนรู้เรื ่องต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด   นอกจากระบบการวัดและประเมินผลจะ  
ปรับเปลี่ยนแล้ว    ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน จะต้องปรับเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งมีเพียงครูผู้สอนเป็นบุคคล
หลายกลุ่ม   ได้แก่  ครูผู้สอน ผู้เรียน ซึ่งทำหน้าท่ีท้ังประเมินตนเองและประเมินเพื่อน (ในกลุ่ม) การประเมิน
ด้วย  ส่วนลักษณะภาษาท่ีนำมาประเมิน   ควรเป็นภาษาท่ีใช้ในสถานการณ์การส่ือสารตามสภาพจริงคือ  เป็น
ข้อความสมบูรณ์ในตัวเอง  เป็นภาษาท่ีเจ้าของภาษาใช้  มีความเป็นธรรมชาติอยู่ในบริบท   ท้ังนี้  ต้องคำนึงถึง
ความสามารถและประสบการณ์ของผู้เรียนด้วย     การประเมินความสามารถในการใช้ภาษา  เพื่อการส่ือสาร  
ควรประเมินความสามารถในการสื่อความหมายจริง ๆ  ไม่ควรแยกการใช้ภาษาออกจาก  สถานการณ์  และ



๘๐ 
ควรวัดให้ครอบคลุมองค์ประกอบของภาษา  อันประกอบด้วยความรู้เรื่องเสียง คำศัพท์  โครงสร้าง  การใช้
ภาษาในสถานการณ์  และกลวิธีในการสื่อสาร  แนวการประเมินเช่นนี้ช่วยเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่าง
หลักสูตร   การสอน  และการประเมิน 
 ในการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้     สถานศึกษาจะต้องทำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของ  ของ
สถานศึกษาไว้เพื ่อให้บุคคลที ่เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร ่วมกัน    และเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน  
สถานศึกษาต้องมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนท้ังใน   ระดับช้ันเรียน  ระดับสถานศึกษา  และ
ระดับชาติ    โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  ปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้และใช้เป็นข้อมูลในการสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียน  และสถานศึกษาแก่ผู้เกี่ย วข้อง
ต่อไป 
 
การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 
 มีจุดมุ่งหมายเพื่อได้ทราบความก้าวหน้าของผู้เรียนด้านความรู้    ทักษะกระบวนการ    คุณธรรม   
จริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์  อันเป็นผลเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้
ท่ีกำหนดไว้ของแต่ละรายวิชา  ดังนั้น   การประเมินความสามารถในการใช้ภาษาจึงต้องเน้นวิธีการ  และ
เครื่องมือวัดท่ีหลากหลาย   เน้นการปฏิบัติให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้    กระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน   และสามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการเรียนรู้ของผู้เรียน   เช่น   การวัด
ภาคปฏิบัติ   การสังเกต    การสัมภาษณ์    การตรวจผลงาน   การบันทึกพฤติกรรม   แฟ้มสะสมงาน  ฯลฯ  
ท้ังนี้   วิธีการและเครื่องมือวัดท่ีเลือกใช้ต้องสอดคล้องกับเนื้อหาภาษาหรือทักษะท่ีต้องการวัดด้วย   สรุป  
ลักษณะของการประเมินผลทางภาษาเป็นแผนภูมิท่ีปรับจากของ  Heartland  AEA   ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
แผนภูมิการประเมินผล  ( ASSESSMENT  PROFILE ) 
 
 
การปฏิบัติจริง                   ข้อทดสอบท่ัวไป                      การสังเกตและการรับรู้                         การสื่อสารส่วน
บุคคล 
 Performance                       End – and – Pencil  Test                Observation  and  Perceptions                Personal   communication 
 

โครงงาน                       ข้อทดสอบมาตรฐาน                    ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน                       การซักถามเป็นรายบุคคล                   
Projects                                      Standardized  Tests                         End  -  of  -   Unit   Test                      Individual   Conferences 

         
การวาดภาพ               ข้อทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้           การมีส่วนร่วมของผู้เรียน                        การสัมภาษณ์                    
Drawing                       End  -  of  -   Unit   Test               Student  Participation  /  Involvement                      Interviews      
  
  

การสาธิต                            ข้อทดสอบท่ีครูทำขึ้น                                                              การอภิปรายกลุ่ม
ย่อย                     
Demonstration                     Teacher  -  Made   Test                                                                                  Small  -  Group   Discussions     
 

 
วีดิทัศน์ / แถบบันทึกเสียง  
Video  /   Audio   Tapes      

 
สุนทรพจน์      
Speeches      
   

 
การทดลอง    
Experiments     

 
การเขียนรายงาน                                                                           
Written   Reports      
 
 

การโต้วาที 
Debates 
 

  
ผลการประเมินในระดับช้ันเรียน  ทำให้ผู้เรียนได้ทราบระดับความก้าวหน้า  และความสำเร็จของตน

สามารถนำผลไปพัฒนาปรับปรุงการเรียนรู้    และควบคุมการเรียนรู้ของตนเอง      ทำให้ผู ้สอนได้รู ้ถึง
ความสามารถและเข้าใจความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล   ตลอดจนมองเห็นภาพความเปลี่ยนแปลง
ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง    สามารถช่วยเหลือแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันท่วงที     และนำมาจัดกลุ่มผู้เรียนได้    

 
 
 

รวมทั้งใช้ประเมินผลการจัดกิจกรรมของตนเอง      ทำให้ผู้ปกครองได้ทราบระดับความสำเร็จของ
ผู้เรียน  สามารถให้การสนับสนุนส่งเสริม   เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้ 
การประเมินผลระดับสถานศึกษา 
 เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียน   สถานศึกษาต้อง
จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้รายช้ันปีและช่วงช้ัน  เพื่อนำข้อมูลท่ีได้จากการประเมินนี้ไปใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู้        และคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการเรียนรู้   รวมทั้งนำผลการประเมินช่วงช้ันไปพิจารณาตัดสินการเล่ือนช่วงช้ันของผู้เรียน 
 



๘๒ 
 การประเมินผลนี้จะช่วยให้ข้อมูลอย่างดีสำหรับผู้สอนในการพิจารณาว่าการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  
มีประสิทธิภาพหรือมีคุณภาพเพียงใด  โดยดูจากผลการเรียนรู้ด้านความรู้  ทักษะ  และเจตคติของผู้เรียนว่าอยู่
ในระดับน่าพอใจหรือไม่ ข้อมูลผลการเรียนรู้นี้จะเป็นข้อมูลย้อนกลับด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้และปัจจัย
อื่นท่ีสนับสนุนการเรียนรู้  ของผู้เรียนว่าเพียงพอและเหมาะสมกับ   ความต้องการหรือไม่   
ผลจากการประเมินจะช่วยให้  ผู้สอนและสถานศึกษานำมาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจปรับปรุงระบบการจัดการ
การเรียนรู้เพื่อให้ได้ผลการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีพึงประสงค์ 
 นอกจากนี้ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาสามารถช่วยผู้เรียนในการปรับปรุงแก้ไขผลการเรียน การ
วางแผน   การศึกษาต่อ  และการประกอบอาชีพ   ผู้สอนสามารถวางแผนช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น     
ฝ่ายแนะแนวสามารถจัด   บริการแนะแนวได้อย่างเหมาะสม     ผู้บริหารได้ทราบถึงมาตรฐานด้านวิชาการ
ของโรงเรียน และสามารถปรับสภาพการจัดการเรียนรู้และช่วยให้ผู้ปกครองรู้ความก้าวหน้าของผู้เรียนด้านต่าง 
ๆ  เพื่อสนับสนุนพัฒนาการของผู้เรียน 
 ในการประเมินผลระดับสถานศึกษา    สามารถทำได้ด้วยการใช้การทดสอบแบบต่าง ๆ    ร่วมกับ  
บันทึกพฤติกรรมของผู้เรียนโดย   ลักษณะภาษา     ที่นำมาทดสอบและจุดประสงค์     ในการประเมินควร
สอดคล้องกับมาตรฐานและสาระการเรียนรู้รายปี  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน       ( Benchmark) และองค์
ความรู้  ( Body   of   Language)  ที่กำหนด    ในกรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้  
สถานศึกษาต้องจัดให้มีการเรียนการสอนซ่อมเสริม  และการประเมินผลการเรียนรู้ควบคู่ไปด้วย 
การประเมินคุณภาพระดับชาติ 
 สถานศึกษาต้องจัดให้ผู ้เรียนทุกคนที่เรียนในปีสุดท้ายของแต่ละช่วงชั้น      เข้ารับการประเมิ น
คุณภาพระดับชาติ   สำหรับกลุ่มภาษาต่างประเทศ   จะมุ่งเป็นการประเมินความสามารถในการใช้ภาษาท้ัง
ความรู้ทางภาษาและความสามารถในการส่ือสารท่ีจำเป็นและมีความสำคัญตามระดับช้ัน  ผลจากการประเมิน
ท่ีได้นอกจากจะเป็นตัวบ่งช้ีคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของผู้เรียน ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง
และของประเทศในภาพรวมแล้ว  ยังใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย
ระดับชาติ  เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ   และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ  
ในระดับประเทศ และในระดับสถานศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 

 แหล่งการเรียนรู้ 
 บทบาทหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งของครูผู้สอนคือการรู้จักแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสามารถ
แนะนำผู้เรียนให้ใช้ประโยชน์  จากแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้าฝึกฝนทักษะทางภาษาเพิ่มเติมจากการ
เรียนในช้ันเรียนได้ด้วยตนเอง 
 แหล่งการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางภาษาของตนได้นั้นมีอยู่ในท่ีต่าง ๆ  
รอบตัวผู้เรียน  นับต้ังแต่ผู้คน   สถานท่ีต่าง ๆ  ท้ังท่ีอยู่ใกล้ตัวผู้เรียนและไกลออกไป  ซึ่งอาจจำแนกได้ดังนี้ 
  ๑.   ครูผู้สอน  เพื่อนร่วมชั้นเรียน  พ่อ – แม่  ผู้ปกครอง 
  ๒.   ห้องสมุดโรงเรียน   ห้องสมุดหมวด 
  ๓.   ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  ( Self – Access   Learning   Center )  ซึ่งเป็นที่ฝึก
ภาษาอเนกประสงค์    เพื่อช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษ      และสนอง
ความต้องการของผู้เรียนท่ีมีความสามารถทางภาษาแตกต่าง   โดยเลือกใช้ส่ือต่าง ๆท่ีจัดไว้ให้ตามความสนใจ  
เช่น   หนังสือพิมพ์   วารสาร   ซีดีรอม   อินเตอร์เน็ต  เป็นต้น 
  ๔.   รายการวิทยุ   โทรทัศน์  ภาคภาษาอังกฤษ  หรือรายการจากต่างประเทศ  เช่น  BBC  
VOA  หรือรายการเคเบ้ิลทีวี   หรือดาวเทียม  เช่น  CNN,  Discovery,  National Geography  ฯลฯ 
  ๕.  สถานที่ทำการต่าง ๆ    ทั้งภาครัฐ   เอกชน  หรือรัฐวิสาหกิจ  เช่น   การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย   ท่าอากาศยาน  โรงแรมต่าง ๆ   กรมประชาสัมพันธ์   ธนาคาร   ห้างร้าน  บริษัทร้านหนังสือ
ศูนย์หนังสือ  ฯลฯ 
  ๖.   สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ  ที่ชาวต่างประเทศสนใจเข้าไปเยี่ยมชมเป็นประจำ  เช่น  วัด
พิพิธภัณฑ์   โบราณสถาน  วนอุทยานแห่งชาติ   สวนพฤกษศาสตร์ 
  ๗.   สถานฑูตประจำประเทศต่าง ๆ  ประจำประเทศไทย  องค์กรระหว่างประเทศ    เช่น  
UNESCO,  UNICEF,  ฯลฯ  และสถาบันสอนภาษา  เช่น  British   Council,  A.U.A,  ELCE 
  ๘.   การเดินทางไปศึกษาต่างประเทศ   ในประเทศนั้น ๆ  ในช่วงปิดภาคฤดูร้อน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 

อภิธานศัพท์ 

การเดาความหมายจากบริบท 

  การเดาความหมายของคำศัพท์หรือข้อความท่ีไม่ทราบความหมายโดยไม่ต้องเปิดพจนานุกรม เป็นการ
เดาความหมายนั้นโดยอาศัยการชี้แนะจากคำศัพท์หรือข้อความที่แวดล้อม คำศัพท์และข้อความที่อ่าน เพื่อ
ช่วยในการทำความเข้าใจหรือตีความหมายของคำศัพท์หรือข้อความท่ีไม่เข้าใจความหมาย 

การถ่ายโอนข้อมูล 

 การแปลงข้อมูล ที่ผู้ส่งสารต้องการจะสื่อสารให้ผู้รับสารเข้าใจความหมายในรูปแบบที่ต้องการ เช่น 
การถ่ายโอนข้อมูลที่เป็นคำ ประโยค หรือข้อความไปเป็นข้อมูลที่เป็นกราฟ สัญลักษณ์ รูปภาพ แผนผัง 
แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ   หรือการถ่ายโอนข้อมูลท่ีเป็นกราฟ สัญลักษณ์ รูปภาพ  แผนผัง แผนภูมิ ตาราง  ฯลฯ 
ไปเป็นข้อมูลท่ีเป็นคำ ประโยค หรือข้อความ 

ทักษะการสื่อสาร  

 ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการรับสารและส่งสารด้วยภาษานั้นๆ 
ได้อย่างส่ือความหมาย คล่องแคล่ว ถูกต้อง เข้าถึงสารได้อย่างชัดเจน  

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

 วิถีการดำเนินชีวิตของคนในสังคมท่ีใช้ภาษานั้น นับต้ังแต่วิธีการกินอยู่ การแต่งกาย การทำงาน การ
พักผ่อน การแสดงอารมณ์  การสื่อความ  ค่านิยม ความคิด  ความเชื่อ ทัศนคติ ขนบธรรมเนียมประเพณี  
เทศกาล  งานฉลอง และมารยาท เป็นต้น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 

 
 
 

ภาคผนวก 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปี ๑ - ๖   
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) 

ห้องที่ ๑ - ๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๗ 
 

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 



๘๘ 
 

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 



๘๙ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

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

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

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

 
ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

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

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

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

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

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

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

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

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

ญ๑๑๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40  ญ๑๒๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

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

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 

 
ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

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

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

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

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

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

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

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๓ 40  ว๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๔ 40 

ส๑๓๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ 40  ส๑๔๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ 40 

ศ๑๓๒๐๑ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40  ศ๑๔๒๐๒ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40 

พ๑๓๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40  พ๑๔๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40 

อ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40  อ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

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

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 
 
 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๔ สังคมศึกษา-การงานอาชีพ 

 
ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

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

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

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

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

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

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

ว๑๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑ 40  ว๑๒๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๒ 40 

ส๑๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ 40  ส๑๒๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ 40 

ส๑๑๒๐๑ วิถีไทย 40  ส๑๒๒๐๑ วิถีไทย 40 

ง๑๑๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40  ง๑๒๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40 

อ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40  อ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

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

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 
 
 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๔ สังคมศึกษา-การงานอาชีพ 

 
ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

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

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

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

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

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

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

ว๑๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๓ 40  ว๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๔ 40 

ส๑๓๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ 40  ส๑๔๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ 40 

ส๑๓๒๐๑ วิถีไทย 40  ส๑๔๒๐๑ วิถีไทย 40 

ง๑๓๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40  ง๑๔๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40 

อ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40  อ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

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

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 
 
 
 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๔ สังคมศึกษา-การงานอาชีพ 

 
ป.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

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

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

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

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

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

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

ว๑๕๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๕ 40  ว๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๖ 40 

ส๑๕๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ 40  ส๑๖๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ 40 

ส๑๕๒๐๑ วิถีไทย 40  ส๑๖๒๐๑ วิถีไทย 40 

ง๑๕๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40  ง๑๖๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40 

อ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40  อ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

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

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
 
 
 
 
 



๙๙ 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ๑ - ๓   
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) 

ห้องที่ ๑ - ๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๐ 
 

 

ครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
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 

 
 
 



๑๐๑ 

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 

 
 
 
 
 



๑๐๒ 

 
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 

 
 
 
 



๑๐๓ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๒ ด้านภาษา-อังกฤษ 
 

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

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

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท21101 ภาษาไทย ๑ 60  ท21102 ภาษาไทย 2 60 

ค21101 คณิตศาสตร์ ๑ 60  ค21102 คณิตศาสตร์ 2 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ ๑ 80  ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 80 

ส21101 สังคมศึกษา 1 20  ส21103 สังคมศึกษา 2 20 

ส21102 ประวัติศาสตร์ ๑ 20  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 20 

พ21101 สุขศึกษา ๑ 20  พ21103 สุขศึกษา 2 20 

พ21101 พลศึกษา ๑ 20  พ21104 พลศึกษา 2 20 

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

ง21101 การงานอาชีพ ๑ 40  ง21102 การงานอาชีพ 2 40 

อ21101 ภาษาอังกฤษ ๑ 60  อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 2 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว21201 คอมพิวเตอร์ ๑ 20  ว21202 คอมพิวเตอร์ 2 20 

ส21231 หน้าที่พลเมือง ๑ 20  ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 20 

อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ21202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

จ21201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20  จ21201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20 

ญ21201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20  ญ21201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 
 
 



๑๐๔ 

 
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 

 
 
 
 



๑๐๕ 

 
โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๒ ด้านภาษา-อังกฤษ 
 

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

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

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท23101 ภาษาไทย 5 60  ท23102 ภาษาไทย 6 60 

ท23101 คณิตศาสตร์ 5 60  ค23102 คณิตศาสตร์ 6 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 80  ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 80 

ส23101 สังคมศึกษา 5 20  ส23104 สังคมศึกษา 6 20 

ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 20  ส23105 ประวัติศาสตร์ 6 20 

พ23101 สุขศึกษา 5 20  พ23103 สุขศึกษา 6 20 

พ23102 พลศึกษา 5 20  พ23104 พลศึกษา 6 20 

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

ง23101 การงานอาชีพ 5 40  ง23102 การงานอาชีพ 6 40 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 60  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว23201 คอมพิวเตอร์ 5 20  ว23202 คอมพิวเตอร์ 6 20 

ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 20  ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 20 

อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ23201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

จ21201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20  จ23201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20 

ญ21201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20  ญ23201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 
 
 



๑๐๖ 
 

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 

 
 

 
 



๑๐๗ 

 
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 

 
 
 
 



๑๐๘ 

 
 

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 

 
 
 



๑๐๙ 

 
 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๔ ด้านสังคมศึกษา-การงานอาชีพ 
 

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

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

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท21101 ภาษาไทย ๑ 60  ท21102 ภาษาไทย 2 60 

ค21101 คณิตศาสตร์ ๑ 60  ค21102 คณิตศาสตร์ 2 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ ๑ 80  ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 80 

ส21101 สังคมศึกษา 1 20  ส21103 สังคมศึกษา 2 20 

ส21102 ประวัติศาสตร์ ๑ 20  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 20 

พ21101 สุขศึกษา ๑ 20  พ21103 สุขศึกษา 2 20 

พ21101 พลศึกษา ๑ 20  พ21104 พลศึกษา 2 20 

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

ง21101 การงานอาชีพ ๑ 40  ง21102 การงานอาชีพ 2 40 

อ21101 ภาษาอังกฤษ ๑ 60  อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 2 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ส21231 หน้าที่พลเมือง ๑ 20  ว21202 คอมพิวเตอร์ 2 20 

ส24201 วิถีไทย 20  ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 20 

ง24201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20  ส21201 วิถีไทย 20 

อ24201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  ง21201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20 

ง21201 คอมพิวเตอร์ ๑ 20  อ21201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 



๑๑๐ 

 
 

 
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 

 
 



๑๑๑ 

 
 
 

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 

 
 
 



๑๑๒ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คำสั่ง 
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบา้นสวนอุดมวิทยา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 

 

คำสั่งโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
ท่ี    ๔๘   / 2564 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง บริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา   
ประจำปีการศึกษา  2564 

……………………………………………………………………………………………………………… 
  เพื่อให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา   เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ฉบับเพิ่มเติม  พ.ศ. 2545  
และแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ( ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ )  จึง
ขอแต่งต้ังคณะครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ดังต่อไปนี้ 
1.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 
1. นายพลธาวิน  วัชรทรธำรงค์     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา   
2. นางสาวสิริพร  สารวรรณ        รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
3. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ        ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4. นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร        ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา    
4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
  
หน้าที่ 

1.  ให้คำปรึกษาแนะนำอำนวยความสะดวกในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ 

2.  ดูแลแก้ปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้น 

2.  คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
1.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

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

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

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



๑๑๔ 
 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 

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

 



๑๑๕ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาองักฤษ ) 

1. นางสาวรัชดาวรรณ   ทองดา     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
( ภาษาอังกฤษ ) 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาตะวันออก ) 
1. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

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

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

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

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

 



๑๑๖ 
หน้าที่ 

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

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

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร  เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกระบวนการ
เรียนรู้  การวัดและประเมินผล  การแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการดำเนินการของหลักสูตร 

4.  ผสานความร่วมมือจากบุคคล  หน่วยงาน  องค์กรต่าง ๆ  และชุมชน  เพื่อให้การใช้หลักสูตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีคุณภาพ 

5.  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  และการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และผู้เกี่ยวข้อง  
นำข้อมูลป้อนกลับจากฝ่ายต่าง ๆ  มาพิจารณา  เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

6.  ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับการพฒันาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
7.  ติดตามผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล  ระดับช้ัน  ระดับช่วงช้ัน  และระดับกลุ่มวิชาใน

แต่ละปีการศึกษา   เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ  ของสถานศึกษา 
8.  ตรวจสอบ  ทบทวน  ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู  และการบริหารหลักสูตรระดับ

สถานศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาแล้วใช้ผลการประเมินเพื่อวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหาร
หลักสูตรปีการศึกษาต่อไป 

9.  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนต่อคณะครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
บริหารหลักสูตร ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาสถานศึกษา  สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
1.  จัดทำเอกสารการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระโดยมีส่วนประกอบต่างๆ  ตามคู่มือกำหนดหลักสูตร

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

3. คณะกรรมการด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร  หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอนและหัวหน้า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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 



๑๑๗ 
๘.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๙.  นางสาวรัชดาวรรณ  ทองดา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาอังกฤษ ) 
๑๐.  นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

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

หน้าที่ 
1.  วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
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2.  ออกแบบเอกสารประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเกณฑ์การอ่านประเมินผู้เรียน 
3.  จัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4.  ดำเนินการจัดกิจกรรม 

 

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

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

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



๑๑๘ 
๒๔.  นายกรินทร์  วังทะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๕.  นายเอกลักษณ์  ดัชถุยาวัตร   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๖.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๗.  นางสาวนิรชา  จุมพล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๘.  นางนงลักษณ์  นพหิรัญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๙. นางสาวอรอุมา  พิลาวุฒิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๐.  นางสมพร  นิสัยสุข    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๑.  นางสาววรรณวรา   ปราศจากศัตรู  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓2.  นายทศพร  ช้างภู่    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
๓๓.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๔.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๕.  นางนันทยา   หอมมณี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๖.  นางสาวสมรัก  บุญเรือน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3๗.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๘. นางสาวรัชดาวรรณ   ทองดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๙. นางสาวอภิญญา  โทธุโย   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๐. นางสาวิตรี   ปลายชัยภูมิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๑. นายปิติพงศ์  พาโสมนัสสกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๒. นางสาวศิรประภา   ชุปวา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๓. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๔. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๕. นางสาวสวรรยา  คุ้มพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๖. นางสาวพีรญา  เจริญสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๗. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๘. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๙. นางสาวศศิธร  สุปิตา    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๐. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๑. นายจิรเมธ  โพธิรัตนวงศ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
52. นางสาวญาณิศา  ฐาปนกุลศักดิ์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
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 
 
 



๑๑๙ 
หน้าที่ 

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

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

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

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

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

๒๐.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๑.  นางปวีณา  ศรีพงษ์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
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  



๑๒๐ 
๓๓.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๔.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๕.  นางนันทยา   หอมมณี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๖.  นางสาวสมรัก  บุญเรือน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3๗.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๘. นางสาวรัชดาวรรณ   ทองดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๙. นางสาวอภิญญา  โทธุโย   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๐. นางสาวิตรี   ปลายชัยภูมิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๑. นายปิติพงศ์  พาโสมนัสกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๒. นางสาวศิรประภา   ชุปวา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๓. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๔. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๕. นางสาวสวรรยา  คุ้มพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๖. นางสาวพีรญา  เจริญสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๗. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๘. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๙. นางสาวศศิธร  สุปิตา    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๐. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๑. นายจิรเมธ  โพธิรัตนวงศ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
52. นางสาวญาณิศา  ฐาปนกุลศักดิ์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
53.  นายธนานพ  พึ่งพงษ ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
54.  นายภานุวัฒน์  กร่อยกระโทก  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
55.  นายณัฐวิ  เพ็ชราการ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
56.  นายสวัสด์ิ   เพิ่มจรัส   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
57.  นายเจษฎา  อาทร    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
58. นายกิตติศักดิ์  สละสวัสด์ิ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 59.  นางสาวสุดา  ศรีประสาน   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
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 



๑๒๑ 
 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 
 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 



๑๒๒ 
๒๙. นางสาวอรอุมา  พิลาวุฒิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๐.  นางสมพร  นิสัยสุข    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๑.  นางสาววรรณวรา   ปราศจากศัตรู  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓2.  นายทศพร  ช้างภู่    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
๓๓.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๔.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๕.  นางสาวนันทยา   หอมมณี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๖.  นางสาวสมรัก  บุญเรือน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3๗.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๘. นางสาวรัชดาวรรณ   ทองดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๙. นางสาวอภิญญา  โทธุโย   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๐. นางสาวิตรี   ปลายชัยภูมิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๑. นายปิติพงศ์  พาโสมนัสสกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๒. นางสาวศิรประภา   ชุปวา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๓. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๔. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๕. นางสาวสวรรยา  คุ้มพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๖. นางสาวพีรญา  เจริญสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๗. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๘. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๙. นางสาวศศิธร  สุปิตา    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 

 
 



๑๒๓ 
8.  คณะกรรมการควบคุมดูแลการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
 1.  นายกรินทร์  วังทะพันธ ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 2.  นางสาวกันตา  ไกรภักดี  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา                                                      

3.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา                                       
4.  นางสาวรุ่งทิวา   เงินสมบัติ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

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

9.  คณะกรรมการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 1.  นางสาวกันตา  ไกรภักดี  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

2.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางสมพร  วิชัยประเสริฐ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 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 

 
 
 



๑๒๔ 
 11. คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 

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

เทคโนโลยี 
5.  นางสาวนิรชา  จุมพล   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

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

( ภาษาอังกฤษ ) 
9.  นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

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

หน้าที่ 
1.  กำหนดเกณฑ์และออกแบบเอกสาร  หลักฐานการเทียบโอนผลการเรียนท่ีเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อ

ทุกขั้นตอนในการเทียบโอนผลการเรียน 
2.  พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษา 

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

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

( ภาษาอังกฤษ ) 
9.  นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

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



๑๒๕ 
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 
 
 


