
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
( ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ )

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาจีน)



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก 



 
 

คำนำ 
 

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

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

 
 
 

                                                                                นายพลธาวิน  วัชรทรธำรงค์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
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สารบัญ 
เร่ือง           หน้า 

ประกาศโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา          ก 

คำนำ              ข 

ส่วนที่ ๑  ความนำ            ๑ 

- ความหมายและความสำคัญ          ๑ 

- ลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา      ๒ 

- วิสัยทัศน์             ๓ 

- พันธกิจ                                                                                        ๔ 

- เป้าประสงค์ หลักการ           ๔ 

           - สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน                                                                        ๕   

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์                                                                         ๖        

ส่วนที่  ๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาจีน )  
- ความสำคัญของภาษาจีน          ๑๑ 
- สาระและมาตรฐานการเรียนรู้         ๑๒ 
- คุณภาพผู้เรียน           ๑๒ 
- ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง        ๑๕ 
- โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้  ระดับประถมศึกษา     ๓๓ 
- โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้  ระดับมัธยมศึกษา     ๓๔ 

ส่วนที่  ๓    คำอธิบายรายวิชาภาษาจีน 
- คำอธิบายและโครงสร้างรายวิชาภาษาจีน        ๓๕ 

ส่วนที่  ๔   การจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล  
- การจัดการเรียนรู้และการวัดและการประเมินผล     ๗๐ 
- อภิธานศัพท์         ๗๗ 

ภาคผนวก          ๘๐ 
- โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้      ๘๑ 
- คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา    ๑๐๗ 
 
 
 

 



ส่วนที่ ๑ 
ความนำ 

 
ความหมาย 
 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
๒๕๖o)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑ เป็นแผน หรือแนวทาง หรือ
ข้อกำหนดของการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนด  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข   
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ  โดยมุ่งหวังให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และ
สติปัญญา อีกท้ังมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต และมีคุณภาพ  ได้มาตรฐาน สากลเพื่อการ
แข่งขันในยุคปัจจุบัน  ดังนั้นหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาพุทธศักราช  ๒๕๖๔  (ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖o)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑ จึง
ประกอบด้วยสาระสำคัญของหลักสูตรแกนกลาง  สาระความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่น และสาระสำคัญท่ี
สถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติม  โดยจัดเป็นสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชี้วั ด 
และสาระการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายปีในระดับประถมศึกษา เป็นรายภาค
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช   ๒๕๕๑    
 
ความสำคัญ 
 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
๒๕๖o)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑  มีความสำคัญในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนดไว้เป็น
แนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษา   ครู   อาจารย์   ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของ  สถานศึกษา
ในการจัดมวลประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้พัฒนาให้บรรลุถึงคุณภาพตามมาตรฐานในการพัฒนาเยาวชนของ
ชาติ  นอกเหนือจากการใช้เป็นแนวทาง หรือข้อกำหนดในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุตาม
จุดหมายของการจัดการศึกษาแล้ว  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖o)   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑  ท่ี
พัฒนาขึ้นยังเป็นหลักสูตรท่ีมีจุดมุ่งหมายให้ครอบครัว ชุมชน  องค์กรในท้องถิ่น ท้ังภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม
จัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยมีแนวทางสำคัญ ท่ีสถานศึกษากำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา  ดังนี้ 
 ๑. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
๒๕๖o)   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความ
สนุกสนาน และความเพลิดเพลินในการเรียนรู้เปรียบเสมือนเป็นวิธีสร้างกำลังใจ และเร้าให้เกิดความก้าวหน้า
แก่ผู้เรียนให้มากท่ีสุด มีความรู้สูงสุด ผู้เรียนทุกคนมีความเข้มแข็ง ความสนใจ มีประสบการณ์ และความมั่นใจ  
เรียนและทำงานอย่างเป็นอิสระและร่วมใจกัน มีทักษะในการอ่านออก  เขียนได้คิดเลขเป็น รู้ข้อมูลสารสนเทศ 
และเทคโนโลยีส่ือสาร  ส่งเสริมจิตใจท่ีอยากรู้อยากเห็น และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล 
 ๒. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
๒๕๖o)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑  ส่งเสริมการพัฒนาด้านจิต



 ๒ 
วิญญาณ จริยธรรม สังคม และวัฒนธรรม  พัฒนาหลักการในการจำแนกระหว่างถูกและผิด  เข้าใจ และ
ศรัทธาในความเช่ือของตน ความเช่ือและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน  พัฒนาหลักคุณธรรมและความอิสระ  ของ
ผู้เรียน และช่วยให้เป็นพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบ  สามารถช่วยพัฒนาสังคมให้เป็นธรรมขึ้น   มีความเสมอ
ภาค  พัฒนาความตระหนัก  เข้าใจ และยอมรับสภาพแวดล้อมท่ีตนดำรงชีวิตอยู่  ยึดมั่นในข้อตกลงร่วมกันต่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืนท้ังในระดับส่วนตน  ระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ และระดับโลก   สร้างให้ผู้เรียนมีความพร้อม
ในการเป็นผู้บริโภคท่ีตัดสินใจแบบมีข้อมูล เป็นอิสระ และมีความรับผิดชอบ 
 
ลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ (ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖o)   
 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
๒๕๖o)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรที่สถานศึกษาได้
พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น โดยยึดองค์ประกอบหลักสำคัญ ๓ 
ส่วนคือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑   สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น และ
สาระสำคัญที่สถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติม  เป็นกรอบในการจัดทำรายละเอียดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีกำหนดเหมาะสมกับสภาพชุมชนและท้องถิ่นและจุดเน้นของสถานศึกษา  โดยหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖o)  ท่ี
พัฒนาขึ้นมีลักษณะของหลักสูตร ดังนี้ 

๑. เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สำหรับจัดการศึกษาในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดระดับการศึกษาเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
๑ – ๖) และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓)  
 ๒. มีความเป็นเอกภาพ  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔  
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖o)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ เป็น
หลักสูตรของสถานศึกษาสำหรับให้ครูผู้สอนนำไปจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย โดยกำหนดให้ 
     ๒.๑  มีสาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาใช้เป็นหลักเพื่อสร้างพื้นฐานการคิด การเรียนรู้ และ
การแก้ปัญหา  ประกอบด้วย  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ๒.๒  มีสาระการเรียนรู้ที ่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์  ศักยภาพการคิด และการทำงาน  
ประกอบด้วย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ 
  ๒.๓  มีสาระการเรียนรู้เพิ ่มเติม โดยจัดทำเป็นรายวิชาเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียน สาระการเรียนรู ้ท้องถิ่น ความต้องการของผู ้เร ียน และบริบทของ
สถานศึกษา 
     ๒.๔  มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
และ สังคม เสริมสร้างการเรียนรู้นอกจากสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม และการพัฒนาตนตามศักยภาพ 
  ๒.๕  มีการกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานระดับต่าง ๆ  เพื่อเป็น
เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำรายละเอียดสาระการเรียนรู้ และจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพในชุมชน สังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓. มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖o)  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานเป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับ



 ๓ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน เพื่อเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการกำหนด
มาตรฐานไว้ดังนี้ 
     ๓.๑  มาตรฐานหลักสูตร  เป็นมาตรฐานด้านผู้เรียนหรือผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา อัน
เกิดจากการได้รับการอบรมสั่งสอนตามโครงสร้างของหลักสูตรทั้งหมดใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ
คุณภาพโดยรวมของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในทุกระดับ และสถานศึกษาต้องใช้สำหรับการประเมิน
ตนเองเพื่อจัดทำรายงานประจำปีตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษา  นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางใน
การกำหนดแนวปฏิบัติในการส่งเสริม กำกับ ติดตาม ดูแล และปรับปรุงคุณภาพ  เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานท่ี
กำหนด 

    ๓.๒  มีตัวชี้วัดช้ันป ี เป็นเป้าหมายระบุส่ิงท่ีนักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมท้ังคุณลักษณะของ
ผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นซึ ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจง และมีความเป็นรูปธรรม  
นำไปใช้ในการกำหนดเนื้อหา  จัดทำหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการวัด
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน  ตรวจสอบพัฒนาการผู้เรียน  ความรู้  ทักษะ กระบวนการ  คุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์  และเป็นหลักในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
     ๓.๓  มีความเป็นสากล ความเป็นสากลของหลักสูตรสถานศึกษา คือมุ่งให้ผู้เรียน  มีความรู้  
ความสามารถในเรื ่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การจัดการสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มี
คุณลักษณะที่จำเป็นในการอยู่ในสังคมได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ  การตรงต่อเวลา การเสียสละ  
การเอื้อเฟื้อ โดยอยู่บนพื้นฐานของความพอดีระหว่างการเป็นผู้นำ  และผู้ตาม  การทำงานเป็นทีม และการ
ทำงานตามลำพัง  การแข่งขัน  การรู้จักพอ และการร่วมมือกันเพื่อสังคม วิทยาการสมัยใหม่  และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การรับวัฒนธรรมต่างประเทศ  และการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยการฝึกฝนทักษะเฉพาะทาง และการบูร
ณาการในลักษณะท่ีเป็นองค์รวม 
 ๔. มีความยืดหยุ่น หลากหลาย หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  เป็นหลักสูตรท่ี
สถานศึกษาจัดทำรายละเอียดต่าง ๆ ขึ้นเอง โดยยึดโครงสร้างหลักท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  เป็นขอบข่ายในการจัดทำ  จึงทำให้หลักสูตรของสถานศึกษามีความยืดหยุ่น  
หลากหลาย  สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเหมาะสม
กับตัวผู้เรียน 
 ๕. การวัดและประเมินผลเน้นหลักการพื้นฐานสองประการคือการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อ
ตัดสินผลการเรียน  โดยผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
และระดับชาติ  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ 
ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้
ผู้เรยีนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 
วิสัยทัศน์ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา   

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  มุ่งมั่นยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมตาม
แนวทางวิถีพุทธเน้นจิตอาสา  บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาส
จากการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาค เน้นชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 



 ๔ 
 
พันธกิจ 
 ๑.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๒.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธเน้นจิตอาสา 
 ๓. เสริมสร้างครูและนักเรียนให้มีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔.  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนชุมชน  สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
 ๕.  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนอย่างเสมอภาค 
 
เป้าประสงค์ 
 ๑.  โรงเรียนพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๒.  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางวิถีพุทธเน้นจิตอาสา 
 ๓.  ครู  ผู้เรียนบุคลากรในโรงเรียนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต  
 ๔.  ชุมชน  มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนทุกด้านเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 ๕.  นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการเรียนท่ีเท่าเทียมกันจากนโยบายเรียนฟรี ๑๕  ปี 
 
หลักการ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
๒๕๖o)    ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ มีหลักการท่ีสำคัญตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ มีหลักการท่ีสำคัญ  ดังนี้ 
           ๑. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็น
เป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทย
ควบคู่กับความเป็นสากล 

๒. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และ
มีคุณภาพ 

๓. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

๔. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นท้ังด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้ 
๕. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
๖. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   

จุดหมาย 
             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
๒๕๖o)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มี
ปัญญา มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ   จึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับ
ผู้เรียน  เมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตร  ดังนี้ 

๑. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

๒. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  
๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย 



 ๕ 
๔. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิต 

และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๕. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม  มีจิต

สาธารณะท่ีมุ่งทำประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข     

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔  
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖o)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ มุ่งเน้น
พัฒนาผู้เรียน  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะ       
อันพึงประสงค์  ดังนี้ 

 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
๒๕๖o)   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 
๕ ประการ ดังนี้ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร  ด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจน
การเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ              
ที ่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื ้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้ มาใช้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม
และส่ิงแวดล้อม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  การจัดการปัญหา และความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และ
มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน  
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 



 ๖ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
๒๕๖o)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   
ดังนี้ 

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

จุดเน้นของครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)  โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ 
๑. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำส่ังง่ายๆ ท่ีฟัง 
๒. นักเรียนสามารถระบุตัวอักษรและเสียง ของภาษาจีนและภาษาไทย อ่านออกเสียงและสะกดคำง่ายๆ

ถูกต้อง 
๓. นักเรียนสามารถเลือกภาพตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ ท่ีฟังหรือ อ่าน 
๔. นักเรียนสามารถตอบคำถามจากการฟัง เรื่องใกล้ตัวที่มีภาพประกอบ 
๕. นักเรียนสามารถพูดโต้ตอบด้วยคำส้ัน ๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารเพื่อขอและให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตนเอง 

และบุคคลอื่น ตามแบบท่ีฟังหรืออ่าน 
๖. นักเรียนสามารถบอกคำศัพท์ที ่เกี ่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื ่นและใช้ภาษาจีน เพื่อรวบรวม

คำศัพท์ ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว 
๗. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสม 
๘. นักเรียนตระหนักถึงการสื่อสารด้วย วัจนภาษาและอวัจนภาษาตามมารยาทสังคม วัฒนธรรมจีนและ

ไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
๑. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำส่ังง่ายๆ ท่ีฟัง 
๒. นักเรียนสามารถระบุตัวอักษรและเสียง ตัวอักษรของภาษาจีนและภาษาไทย อ่านออกเสียงและสะกด

คำง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
๓. นักเรียนสามารถเลือกภาพตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ ท่ีฟังหรือ อ่าน 
๔. นักเรียนสามารถตอบคำถามจากการฟัง เรื่องใกล้ตัวที่มีภาพประกอบ 
๕. นักเรียนสามารถพูดโต้ตอบด้วยคำส้ัน ๆ ง่ายๆ ในการส่ือสารเพื่อขอและให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตนเอง 

และบุคคลอื่น ตามแบบท่ีฟังหรืออ่าน 
๖. นักเรียนสามารถบอกคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและใช้ภาษาจีน เพื่อรวบรวม

คำศัพท์ ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว 



 ๗ 
๗. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสม 
๘. นักเรียนตระหนกัถึงการส่ือสารด้วย วัจนภาษาและอวัจนภาษาตามมารยาทสังคม วัฒนธรรมจีนและไทย 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที  ๓ 
๑. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำส่ังง่ายๆ ท่ีฟัง 
๒. นักเรียนสามารถบอกความแตกต่างของเสียง ตัวอักษร คำ กลุ่มคำ  ของภาษาจีนและภาษาไทย ระบุ

ตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและสะกดคำง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน 
๓. นักเรียนสามารถเลือกภาพตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ ประโยคท่ีฟังหรือ อ่าน 
๔. นักเรียนสามารถตอบคำถามจากการฟัง ประโยค บทสนทนา หรือนิทานท่ีมีภาพประกอบ 
๕. นักเรียนสามารถพูดโต้ตอบด้วยคำส้ัน ๆ ง่ายๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟังหรืออ่าน 
๖. นักเรียนสามารถบอกความต้องการของตนเองตามแบบท่ีฟังหรืออ่าน 
๗. นักเรียนสามารถพูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตนเอง และบุคคลอื่น ตามแบบท่ีฟังหรืออ่าน 
๘. นักเรียนสามารถบอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับส่ิงต่างๆใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบท่ีฟัง 

หรืออ่าน 
๙. นักเรียนสามารถจัดหมวดหมู่คำ ตามประเภทของบุคคล สัตว์ ส่ิงของตามท่ีได้ฟังหรืออ่าน 
๑o. นักเรียนสามารถบอกคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและใช้ภาษาจีน เพื่อรวบรวม

คำศัพท์ ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว 
๑๑. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสม 
๑๒. นักเรียนตระหนกัถึงการส่ือสารด้วย วัจนภาษาและอวัจนภาษาตามมารยาทสังคม วัฒนธรรมจีนและ

ไทย 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ 
๑. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำส่ังคำขอร้อง คำแนะนำท่ีฟังและอ่าน 
๒. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำสะกดคำกลุ่มคำประโยคข้อความ และบทอ่านเข้าจังหวะถูกต้องตาม
หลักการอ่านท้ังสามารถบอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ 
๓. นักเรียนสามารถระบุ ภาพวาดหรือ สัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของประโยค หรือข้อความ ท่ีฟังอ่าน 
๔. นักเรียนสามารถตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนานิทานง่ายๆและเรื่องเล่า 
๕. นักเรียนสามารถพูดเขียนโต้ตอบและเขียนในการส่ือสารระหว่างบุคคลเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
และเรื่องใกล้ตัว แสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว และเรื่องราวในสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดใน
ห้องเรียน 
๖. นักเรียนสามารถบอกคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและใช้ภาษาจีน เพื่อรวบรวม
คำศัพท์ ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว 
๗. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสม 
๘. นักเรียนตระหนกัถึงการส่ือสารด้วย วัจนภาษาและอวัจนภาษาตามมารยาทสังคม วัฒนธรรมจีนและ
ไทย 
 
 
 
 
 



 ๘ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ 

๑.นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำส่ังคำขอร้อง คำแนะนำท่ีฟังและอ่าน 
๒.นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงประโยค ข้อความ และบทอ่านเข้าจังหวะ ถูกต้องตามหลักการอ่าน และ

สามารถ บอกการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาจีน 

๓.นักเรียนสามารถระบุ ภาพวาด สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย ตรงตามความหมายของประโยค หรือ
ข้อความ ท่ีฟังอ่าน 

๔.นักเรียนสามารถบอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนานิทานง่ายๆและเรื่อง
เล่า 

๕.นักเรียนสามารถ พูดเขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพื่อน 
ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว เรื่องราวในสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดในห้องเรียน แสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องใกล้พร้อมบอกเหตุผลตามแบบท่ีฟังหรืออ่าน ตอบคำถามเกี่ยวกับวันสำคัญ การเฉลิมฉลองตามแบบ 

๖. ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคม 
๗. นักเรียนใช้ภาษาจีนในการรวบรวมข้อมูลต่างๆค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ

เรียนรู้อื่นแล้วนำเสนอด้วยการพูด/เขียน 
๘. นักเรียนตระหนกัถึงการส่ือสารด้วย วัจนภาษาและอวัจนภาษาตามมารยาทสังคม วัฒนธรรมจีนและ

ไทย 
๙. นักเรียนสามารถใช้ภาษาจีนในการรวบรวมข้อมูลต่างๆค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม

สาระการเรียนรู้อื่นแล้วนำเสนอด้วยการพูด/เขียน 
๑o. นักเรียน มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาจีน และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ 

๑.นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำส่ังคำขอร้อง คำแนะนำท่ีฟังและอ่าน 
๒.นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงประโยค ข้อความ และบทอ่านเข้าจังหวะ ถูกต้องตามหลักการอ่านและ

บอกการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยค
ของภาษาจีน 

๓.นักเรียนสามารถระบุ ภาพวาด สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย ตรงตามความหมายของประโยคหรือ
ข้อความท่ีฟัง  หรืออ่าน 

๔.นักเรียนสามารถบอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนานิทานง่ายๆและเรื่อง
เล่า 

๕.นักเรียนสามารถพูดเขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพื่อน 
ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว วันสำคัญ การเฉลิมฉลองเรื่องราวในสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดในห้องเรียนความรู้สึก
ของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้พร้อมบอกเหตุผลตามแบบท่ีฟังหรืออ่าน 

๖.นักเรียนใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคม 
๗.นักเรียนใช้ภาษาจีนในการรวบรวมข้อมูลต่างๆค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ

เรียนรู้อื่นแล้วนำเสนอด้วยการพูด/เขียน 
๘. นักเรียนตระหนกัถึงการส่ือสารด้วย วัจนภาษาและอวัจนภาษาตามมารยาทสังคม วัฒนธรรมจีนและ

ไทย 
๙. นักเรียนสามารถใช้ภาษาจีนในการรวบรวมข้อมูลต่างๆค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม

สาระการเรียนรู้อื่นแล้วนำเสนอด้วยการพูด/เขียน 



 ๙ 
๑o. นักเรียน มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาจีน และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 

๑. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำส่ังคำขอร้อง คำแนะนำท่ีฟังและอ่าน 
๒. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำสะกดคำกลุ่มคำประโยคข้อความ และบทอ่านเข้าจังหวะถูกต้องตาม
หลักการอ่านท้ังสามารถบอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ 
๓. นักเรียนสามารถระบุ ภาพวาดหรือ สัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของประโยค หรือข้อความ ท่ีฟัง
อ่าน 
๔. นักเรียนสามารถตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนานิทานง่ายๆและเรื่องเล่า 
๕. นักเรียนสามารถพูดเขียนโต้ตอบและเขียนในการส่ือสารระหว่างบุคคลเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
และเรื่องใกล้ตัว แสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว และเรื่องราวในสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดใน
ห้องเรียน 
๖. นักเรียนสามารถบอกคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและใช้ภาษาจีน เพื่อรวบรวม
คำศัพท์ ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว 
๗. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสม 
๘. นักเรียนตระหนกัถึงการส่ือสารด้วย วัจนภาษาและอวัจนภาษาตามมารยาทสังคม วัฒนธรรมจีนและ
ไทย 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 
๑.นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำส่ังคำขอร้อง คำแนะนำท่ีฟังและอ่าน 
๒.นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงประโยค ข้อความ และบทอ่านเข้าจังหวะ ถูกต้องตามหลักการอ่าน และ

สามารถ บอกการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาจีน 

๓.นักเรียนสามารถระบุ ภาพวาด สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย ตรงตามความหมายของประโยค หรือ
ข้อความ ท่ีฟังอ่าน 

๔.นักเรียนสามารถบอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนานิทานง่ายๆและเรื่อง
เล่า 

๕.นักเรียนสามารถ พูดเขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพื่อน 
ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว เรื่องราวในสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดในห้องเรียน แสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องใกล้พร้อมบอกเหตุผลตามแบบท่ีฟังหรืออ่าน ตอบคำถามเกี่ยวกับวันสำคัญ การเฉลิมฉลองตามแบบ 

๖. ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคม 
๗. นักเรียนใช้ภาษาจีนในการรวบรวมข้อมูลต่างๆค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ

เรียนรู้อื่นแล้วนำเสนอด้วยการพูด/เขียน 
๘. นักเรียนตระหนกัถึงการส่ือสารด้วย วัจนภาษาและอวัจนภาษาตามมารยาทสังคม วัฒนธรรมจีนและ

ไทย 
๙. นักเรียนสามารถใช้ภาษาจีนในการรวบรวมข้อมูลต่างๆค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม

สาระการเรียนรู้อื่นแล้วนำเสนอด้วยการพูด/เขียน 
๑o. นักเรียน มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาจีน และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 

 
 



 ๑๐ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 

๑.นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำส่ังคำขอร้อง คำแนะนำท่ีฟังและอ่าน 
๒.นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงประโยค ข้อความ และบทอ่านเข้าจังหวะ ถูกต้องตามหลักการอ่านและ

บอกการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยค
ของภาษาจีน 

๓.นักเรียนสามารถระบุ ภาพวาด สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย ตรงตามความหมายของประโยคหรือ
ข้อความท่ีฟัง  หรืออ่าน 

๔.นักเรียนสามารถบอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนานิทานง่ายๆและเรื่อง
เล่า 

๕.นักเรียนสามารถพูดเขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพื่อน 
ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว วันสำคัญ การเฉลิมฉลองเรื่องราวในสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดในห้องเรียนความรู้สึก
ของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้พร้อมบอกเหตุผลตามแบบท่ีฟังหรืออ่าน 

๖.นักเรียนใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคม 
๗.นักเรียนใช้ภาษาจีนในการรวบรวมข้อมูลต่างๆค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ

เรียนรู้อื่นแล้วนำเสนอด้วยการพูด/เขียน 
๘. นักเรียนตระหนกัถึงการส่ือสารด้วย วัจนภาษาและอวัจนภาษาตามมารยาทสังคม วัฒนธรรมจีนและ

ไทย 
๙. นักเรียนสามารถใช้ภาษาจีนในการรวบรวมข้อมูลต่างๆค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม

สาระการเรียนรู้อื่นแล้วนำเสนอด้วยการพูด/เขียน 
๑o. นักเรียน มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาจีน และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑ 

ส่วนที่ ๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
ทำไมต้องเรียนภาษาต่างประเทศ 

ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง 
ในชีวิตประจำวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อส่ือสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู้   
การประกอบอาชีพ  การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นำมาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศ
ต่างๆ  ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและ
วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  การคิด  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง  มีเจตคติท่ีดีต่อการ
ใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารได้  รวมท้ังเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและ
กว้างขึ้น  และมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิตภาษาต่างประเทศท่ีเป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ซึ่งกำหนดให้เรียน
ตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ  ส่วนภาษาต่างประเทศอื่น เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน 
จีน ญี่ปุ่น อาหรับ บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน หรือภาษาอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ี
จะจัดทำรายวิชาและจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

 
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  ภาษาและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย  และนำไปใช้อย่างเหมาะสม 

• ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น    การใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยง
ความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เป็นพืน้ฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และ 
เปิดโลกทัศน์ของตน 

• ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก     การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ  ท้ัง
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก  เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ   
ประกอบอาชีพ   และแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 
 
 
 



 ๑๒ 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที่ ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑   เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  และแสดงความคิดเห็นอยา่งมี   

เหตุผล 
มาตรฐาน ต ๑.๒   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความ

คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต ๑.๓   นำเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและ

การเขียน 

สาระที่ ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ ได้อย่าง

เหมาะสมกับกาลเทศะ 
มาตรฐาน ต ๒.๒   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ

ภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

สาระที่ ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต ๓.๑    ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็น     
                        พื้นฐานในการพัฒนา  แสวงหาความรู้  และเปิดโลกทัศน์ของตน 

สาระที่ ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑    ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
มาตรฐาน ต ๔.๒    ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ  
                         และการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 
คุณภาพผู้เรียน 
 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

•  ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้องท่ีฟัง อ่านออกเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยคง่ายๆ และบทพูดเข้า
จังหวะง่ายๆ 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 



 ๑๓ 
•  บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ และประโยคง่ายๆ ของภาษาต่างประเทศและ

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

โรงเรียน  สิ ่งแวดล้อมใกล้ตัว  อาหาร  เครื ่องดื่ม  และเวลาว่าง และนันทนาการ  ภายในวงคำศัพท์
ประมาณ ๓๐๐-๔๕๐ คำ  (คำศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรม) 

•  ใช้ประโยคคำเดียว (One Word Sentence) ประโยคเดี่ยว (Simple Sentence) ในการสนทนา
โต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน 
 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

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

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

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

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

•  บอกความเหมือน  / ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมาย
วรรคตอน และการลำดับคำ ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  เปรียบเทียบความ
เหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลองและประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย   

•   ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ และนำเสนอดว้ย
การพูด /การเขียน 

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

ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม  เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย 
และลมฟ้าอากาศ ภายในวงคำศัพท์ประมาณ ๑,๐๕๐-๑,๒๐๐ คำ (คำศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม) 

•  ใช้ประโยคเด่ียวและประโยคผสม  (Compound Sentences)  ส่ือความหมายตามบริบทต่างๆ 
 



 ๑๔ 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

•  ปฏิบัติตามคำขอร้อง  คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงข้อความ 
ข่าว โฆษณา นิทาน และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ระบุ/เขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ
ต่างๆ สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน เลือก /ระบุหัวข้อเรื ่อง ใจความสำคัญ รายละเอียด
สนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  พร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ 

•  สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี ่ยวกับตนเองและเรื ่องต่างๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว  
เรื ่องที่อยู ่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  ใช้คำขอร้อง คำชี้แ จง และ
คำอธิบาย ให้คำแนะนำอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบ
รับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและความ
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  กิจกรรม  ประสบการณ์ และข่าว  /เหตุการณ์  พร้อมทั้งให้เหตุผล
ประกอบอย่างเหมาะสม 

•  พูดและเขียนบรรยายเกี ่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์  ข่าว /เหตุการณ์ /เรื ่อง /ประเด็นต่างๆ  
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม  พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ /แก่นสาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์
เรื ่อง /ข่าว /เหตุการณ์ /สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับกิจกรรม  
ประสบการณ์ และเหตุการณ์  พร้อมให้เหตุผลประกอบ   

•  เลือกใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิร ิยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม 
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  อธิบายเกี ่ยวกับชีว ิตความเป็นอยู ่ ขนบธรรมเน ียมและประเพณี 
ของเจ้าของภาษา  เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

•  เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  
และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  เปรียบเทียบและ อธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และนำไปใช้
อย่างเหมาะสม   

•   ค้นคว้า  รวบรวม และสรุปข้อมูล /ข้อเท็จจริงที ่เกี ่ยวข้องกับกลุ ่มสาระการเรียนรู ้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) ส่ือสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม  เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ -
ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานท่ี ภาษา และวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ภายในวงคำศัพท์ประมาณ ๒,๑๐๐-๒,๒๕๐ คำ (คำศัพท์ท่ีเป็นนามธรรมมากขึ้น) 

•  ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อน (Complex Sentences) สื่อความหมายตามบริบทต่างๆใน
การสนทนาท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 



 ๑๕ 

ตัวชี้วดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
 
สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

๑.๑ เข้าใจและตีความเร่ืองที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ปฏิบัติตามคำส่ังคำขอร้อง คำแนะนำท่ีฟังและอ่าน คำส่ังคำขอร้อง คำแนะนำ 

อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ กลุ่มคำ ประโยค 
ข้อความ และบทอ่านเข้าจังหวะ（绕口令）
ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

คำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความ และบทอ่านเข้า
จังหวะ（绕口令）  
 

ระบุ ภาพวาดหรือ สัญลักษณ์ ตรงตามความหมาย
ของประโยค หรือข้อความ ท่ีฟังอ่าน 

ประโยคหรือข้อความ ท่ีมีภาพวาด หรือ สัญลักษณ์
ประกอบ 

ตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนานิทาน
ง่ายๆและเรื่องเล่า 

บทสนทนานิทานง่ายๆและเรื่องเล่า 

๑.๒ มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

พูดเขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างบุคคลในเรื่อง
เกี่ยวกับ เส้ือผ้าเครื่องแต่งกาย อาหารเครื่องด่ืม 
ผลไม้ 

พูดและเขียนเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง
ใกล้ตัว 

พูดและเขียนเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง
ใกล้ตัว 

๑.๓ นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ โดยการพูดและการเขียน 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

พูดและเขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องใกล้ตัว 

ประโยค บทอ่าน บทสนทนาท่ีใช้ในการบอก
ความรู้สึกของตนเองเรื่องใกล้ตัว เช่น 

喜欢/不喜欢、爱/不爱、想/不想 

เขียนภาพ แสดงข้อมูลจากเรืองท่ีได้ฟังหรืออ่าน ข้อมูลเกี่ยวกับ เส้ือผ้าเครื่องแต่งกาย อาหาร
เครื่องด่ืม  

 

สาระที่ ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนาธรรมของจีนและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

พูดและ ทำท่าทาง อย่างสุภาพเหมาะสมตาม
มารยาทสังคม 

บทสนทนา ประโยค สีหน้าท่าทาง ท่ีสุภาพ
เหมาะสมตามมารยาทสังคม 

เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย กิจกรรมทางภาษา เช่น เพลงเด็ก/บทอ่านคล้อง
จอง/เกม 

 



 ๑๖ 
๒.๒ เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างๆระหว่างภาษาและวัฒนธรรมจีน กับภาษาและวัฒนธรรมไทย 
และนำมาใช้อยา่งถูกต้องและเหมาะสม 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ  คำและตัวอักษรท่ีมีความหมายเกี่ยวกับ เครื่องแต่ง
กาย และอาหารเครื่องด่ืม 

 

สาระที่ ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
๓.๑ ใช้ภาษาจีนในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระกาเรียนรู้อื่นและเป็นพืน้ฐานในการพัฒนาแสวงหา
คามรู้และเปิดโลกทัศน์ของตน 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่นแล้วนำเสนอด้วยการพูด/เขียน 

คำศัพท์เกี่ยวกับ อาหารเครื่องด่ืม เช่น 面条、面
包、青菜 等。 

สาระที่ ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
๔.๑ ใช้ภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษาและสังคม 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ฟัง พูด อ่าน เขียน เรื่องราวในสถานการณ์ต่างๆท่ี
เกิดในห้องเรียน 

เรื่องราวในสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดในห้องเรียน เช่น  
«我是女生» 

๔.๑ ใช้ภาษาจีนเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สังคมโลก 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ใช้ภาษาจีนในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย และอาหารเครื่องด่ืม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
 
สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

๑.๑ เข้าใจและตีความเร่ืองที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ปฏิบัติตามคำส่ังคำขอร้อง คำแนะนำท่ีฟังและอ่าน คำส่ังคำขอร้อง คำแนะนำ 

อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ กลุ่มคำ ประโยค 
ข้อความ และบทอ่านเข้าจังหวะ（绕口令）
ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

คำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความ และบทอ่านเข้า
จังหวะ（绕口令）  
 

ระบุ ภาพวาดหรือ สัญลักษณ์ ตรงตามความหมาย
ของประโยค หรือข้อความ ท่ีฟังอ่าน 

ประโยคหรือข้อความ ท่ีมีภาพวาด หรือ สัญลักษณ์
ประกอบ 

ตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนานิทาน
ง่ายๆและเรื่องเล่า 

บทสนทนานิทานง่ายๆและเรื่องเล่า 

๑.๒ มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

พูดเขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างบุคคลในเรื่อง
เกี่ยวกับ เส้ือผ้าเครื่องแต่งกาย อาหารเครื่องด่ืม 
ผลไม้ 

พูดและเขียนเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง
ใกล้ตัว 

พูดและเขียนเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง
ใกล้ตัว 

๑.๓ นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ โดยการพูดและการเขียน 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

พูดและเขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องใกล้ตัว 

ประโยค บทอ่าน บทสนทนาท่ีใช้ในการบอก
ความรู้สึกของตนเองเรื่องใกล้ตัว เช่น 

喜欢/不喜欢、爱/不爱、想/不想 

เขียนภาพ แสดงข้อมูลจากเรืองท่ีได้ฟังหรืออ่าน ข้อมูลเกี่ยวกับ เส้ือผ้าเครื่องแต่งกาย อาหาร
เครื่องด่ืม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘ 
สาระที่ ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนาธรรมของจีนและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

พูดและ ทำท่าทาง อย่างสุภาพเหมาะสมตาม
มารยาทสังคม 

บทสนทนา ประโยค สีหน้าท่าทาง ท่ีสุภาพ
เหมาะสมตามมารยาทสังคม 

เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย กิจกรรมทางภาษา เช่น เพลงเด็ก/บทอ่านคล้อง
จอง/เกม 

 

๒.๒ เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างๆระหว่างภาษาและวัฒนธรรมจีน กับภาษาและวัฒนธรรมไทย 
และนำมาใช้อยา่งถูกต้องและเหมาะสม 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ  คำและตัวอักษรท่ีมีความหมายเกี่ยวกับ เครื่องแต่ง
กาย และอาหารเครื่องด่ืม 

สาระที่ ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
๓.๑ ใช้ภาษาจีนในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระกาเรียนรู้อื่นและเป็นพืน้ฐานในการพัฒนาแสวงหา
คามรู้และเปิดโลกทัศน์ของตน 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่นแล้วนำเสนอด้วยการพูด/เขียน 

คำศัพท์เกี่ยวกับ อาหารเครื่องด่ืม เช่น 面条、面
包、青菜 等。 

สาระที่ ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
๔.๑ ใช้ภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษาและสังคม 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ฟัง พูด อ่าน เขียน เรื่องราวในสถานการณ์ต่างๆท่ี
เกิดในห้องเรียน 

เรื่องราวในสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดในห้องเรียน เช่น  
«我是女生» 

๔.๑ ใช้ภาษาจีนเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สังคมโลก 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ใช้ภาษาจีนในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย และอาหารเครื่องด่ืม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
 
สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

๑.๑ เข้าใจและตีความเร่ืองที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ปฏิบัติตามคำส่ังคำขอร้อง คำแนะนำท่ีฟังและอ่าน คำส่ังคำขอร้อง คำแนะนำ 

อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ กลุ่มคำ ประโยค 
ข้อความ และบทอ่านเข้าจังหวะ（绕口令）
ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

คำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความ และบทอ่านเข้า
จังหวะ（绕口令）  
 

ระบุ ภาพวาดหรือ สัญลักษณ์ ตรงตามความหมาย
ของประโยค หรือข้อความ ท่ีฟังอ่าน 

ประโยคหรือข้อความ ท่ีมีภาพวาด หรือ สัญลักษณ์
ประกอบ 

ตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนานิทาน
ง่ายๆและเรื่องเล่า 

บทสนทนานิทานง่ายๆและเรื่องเล่า 

๑.๒ มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

พูดเขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างบุคคลในเรื่อง
เกี่ยวกับ เส้ือผ้าเครื่องแต่งกาย อาหารเครื่องด่ืม 
ผลไม้ 

พูดและเขียนเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง
ใกล้ตัว 

พูดและเขียนเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง
ใกล้ตัว 

๑.๓ นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ โดยการพูดและการเขียน 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

พูดและเขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องใกล้ตัว 

ประโยค บทอ่าน บทสนทนาท่ีใช้ในการบอก
ความรู้สึกของตนเองเรื่องใกล้ตัว เช่น 

喜欢/不喜欢、爱/不爱、想/不想 

เขียนภาพ แสดงข้อมูลจากเรืองท่ีได้ฟังหรืออ่าน ข้อมูลเกี่ยวกับ เส้ือผ้าเครื่องแต่งกาย อาหาร
เครื่องด่ืม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐ 
สาระที่ ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนาธรรมของจีนและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

พูดและ ทำท่าทาง อย่างสุภาพเหมาะสมตาม
มารยาทสังคม 

บทสนทนา ประโยค สีหน้าท่าทาง ท่ีสุภาพ
เหมาะสมตามมารยาทสังคม 

เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย กิจกรรมทางภาษา เช่น เพลงเด็ก/บทอ่านคล้อง
จอง/เกม 

๒.๒ เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างๆระหว่างภาษาและวัฒนธรรมจีน กับภาษาและวัฒนธรรมไทย 
และนำมาใช้อยา่งถูกต้องและเหมาะสม 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ  คำและตัวอักษรท่ีมีความหมายเกี่ยวกับ เครื่องแต่ง
กาย และอาหารเครื่องด่ืม 

สาระที่ ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
๓.๑ ใช้ภาษาจีนในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระกาเรียนรู้อื่นและเป็นพืน้ฐานในการพัฒนาแสวงหา
คามรู้และเปิดโลกทัศน์ของตน 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่นแล้วนำเสนอด้วยการพูด/เขียน 

คำศัพท์เกี่ยวกับ อาหารเครื่องด่ืม เช่น 面条、面
包、青菜 等。 

สาระที่ ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
๔.๑ ใช้ภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษาและสังคม 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ฟัง พูด อ่าน เขียน เรื่องราวในสถานการณ์ต่างๆท่ี
เกิดในห้องเรียน 

เรื่องราวในสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดในห้องเรียน เช่น  
«我是女生» 

๔.๑ ใช้ภาษาจีนเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สังคมโลก 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ใช้ภาษาจีนในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย และอาหารเครื่องด่ืม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
 
สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

๑.๑ เข้าใจและตีความเร่ืองที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ปฏิบัติตามคำส่ังคำขอร้อง คำแนะนำท่ีฟังและอ่าน คำส่ังคำขอร้อง คำแนะนำ 

อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ กลุ่มคำ ประโยค 
ข้อความ และบทอ่านเข้าจังหวะ（绕口令）
ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

คำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความ และบทอ่านเข้า
จังหวะ（绕口令）  
 

ระบุ ภาพวาดหรือ สัญลักษณ์ ตรงตามความหมาย
ของประโยค หรือข้อความ ท่ีฟังอ่าน 

ประโยคหรือข้อความ ท่ีมีภาพวาด หรือ สัญลักษณ์
ประกอบ 

ตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนานิทาน
ง่ายๆและเรื่องเล่า 

บทสนทนานิทานง่ายๆและเรื่องเล่า 

๑.๒ มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

พูดเขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างบุคคลในเรื่อง
เกี่ยวกับ เส้ือผ้าเครื่องแต่งกาย อาหารเครื่องด่ืม 
ผลไม้ 

พูดและเขียนเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง
ใกล้ตัว 

พูดและเขียนเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง
ใกล้ตัว 

๑.๓ นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ โดยการพูดและการเขียน 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

พูดและเขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องใกล้ตัว 

ประโยค บทอ่าน บทสนทนาท่ีใช้ในการบอก
ความรู้สึกของตนเองเรื่องใกล้ตัว เช่น 

喜欢/不喜欢、爱/不爱、想/不想 

เขียนภาพ แสดงข้อมูลจากเรืองท่ีได้ฟังหรืออ่าน ข้อมูลเกี่ยวกับ เส้ือผ้าเครื่องแต่งกาย อาหาร
เครื่องด่ืม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒ 
สาระที่ ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนาธรรมของจีนและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

พูดและ ทำท่าทาง อย่างสุภาพเหมาะสมตาม
มารยาทสังคม 

บทสนทนา ประโยค สีหน้าท่าทาง ท่ีสุภาพ
เหมาะสมตามมารยาทสังคม 

เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย กิจกรรมทางภาษา เช่น เพลงเด็ก/บทอ่านคล้อง
จอง/เกม 

 

๒.๒ เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างๆระหว่างภาษาและวัฒนธรรมจีน กับภาษาและวัฒนธรรมไทย 
และนำมาใช้อยา่งถูกต้องและเหมาะสม 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ  คำและตัวอักษรท่ีมีความหมายเกี่ยวกับ เครื่องแต่ง
กาย และอาหารเครื่องด่ืม 

 

สาระที่ ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
๓.๑ ใช้ภาษาจีนในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระกาเรียนรู้อื่นและเป็นพืน้ฐานในการพัฒนาแสวงหา
คามรู้และเปิดโลกทัศน์ของตน 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่นแล้วนำเสนอด้วยการพูด/เขียน 

คำศัพท์เกี่ยวกับ อาหารเครื่องด่ืม เช่น 面条、面
包、青菜 等。 

สาระที่ ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
๔.๑ ใช้ภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษาและสังคม 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ฟัง พูด อ่าน เขียน เรื่องราวในสถานการณ์ต่างๆท่ี
เกิดในห้องเรียน 

เรื่องราวในสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดในห้องเรียน เช่น  
«我是女生» 

๔.๑ ใช้ภาษาจีนเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สังคมโลก 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ใช้ภาษาจีนในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย และอาหารเครื่องด่ืม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
 

สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

๑.๑ เข้าใจและตีความเร่ืองที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ปฏิบัติตามคำส่ังคำขอร้อง คำแนะนำท่ีฟังและอ่าน คำส่ังคำขอร้อง คำแนะนำ เช่น  
อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ และบทอ่านเข้า
จังหวะ（绕口令） ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

ประโยค ข้อความ และบทอ่านเข้าจังหวะ  

ระบุ ภาพวาด สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย ตรงตาม
ความหมายของประโยค หรือข้อความ ท่ีฟังอ่าน 

ประโยคท่ีมีภาพวาด สัญลักษณ์ ประกอบ 

บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและ
อ่านบทสนทนานิทานง่ายๆและเรื่องเล่า 

บทสนทนานิทานง่ายๆและเรื่องเล่า 

๑.๒ มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

พูดเขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างบุคคล 
พูดและเขียนเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพื่อน 
ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว 

ข้อมูลเกี่ยวกับ ร่างกายของฉัน กิจกรรมยามว่าง วัน
เวลา 

๑.๓ นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ โดยการพูดและการเขียน 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

พูดและเขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องใกล้พร้อมบอกเหตุผลตามแบบท่ีฟังหรืออ่าน 

ประโยคท่ีใช้บอกความรู้สึกของตนเอง เช่น 

我最………/.......好/不好 

เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิ แสดงข้อมูลจาก
เรืองท่ีได้ฟังหรืออ่าน 

ข้อมูลเกี่ยวกับ ร่างกายของฉัน กิจกรรมยามว่าง วัน
เวลา 

พูดหรือเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องราวใกล้ตัวตามแบบ 

ประโยคท่ีใช้แสดงความคิดเห็น เช่น  
…很…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔ 
สาระที่ ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนาธรรมของจีนและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ
เหมาะสมตามมารยาทสังคม 

น้ำเสียง กิริยาท่าทางท่ีสุภาพเหมาะสม ตาม
มารยาท 

ตอบคำถามเกี่ยวกับวันสำคัญ การเฉลิมฉลอง บทสนทนา บทอ่าน เกี่ยวกับวันสำคัญและการเฉลิม
ฉลอง วันเกิด 

เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาตามความสนใจ กิจกรรมทางภาษา เช่น เพลงเด็ก / บทท่องคล้อง
จอง/วาดภาพ/เกม 

๒.๒ เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างๆระหว่างภาษาและวัฒนธรรมจีน กับภาษาและวัฒนธรรมไทย 
และนำมาใช้อยา่งถูกต้องและเหมาะสม 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

บอกความเหมือนความแตกต่างระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรค
ตอน และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาจีนและภาษาไทย 

หลักการออกเสียง  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  
การลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีน
และภาษาไทย 

 

สาระที่ ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
๓.๑ ใช้ภาษาจีนในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระกาเรียนรู้อื่นและเป็นพืน้ฐานในการพัฒนาแสวงหา
คามรู้และเปิดโลกทัศน์ของตน 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่นแล้วนำเสนอด้วยการพูด/เขียน 

คำศัพท์ ท่ีเกี่ยวกับ ร่างกายของฉัน กิจกรรมยามว่าง 
วันเวลา 

สาระที่ ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
๔.๑ ใช้ภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษาและสังคม 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ฟัง พูด อ่าน เขียน เรื่องราวในสถานการณ์ต่างๆท่ี
เกิดในห้องเรียน 

เรื่องราวในสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดในห้องเรียน 

๔.๑ ใช้ภาษาจีนเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สังคมโลก 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ใช้ภาษาจีนในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ภาษาจีนในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 
ร่างกายของฉัน กิจกรรมยามว่าง วันเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
 
สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

๑.๑ เข้าใจและตีความเร่ืองที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ปฏิบัติตามคำส่ังคำขอร้อง คำแนะนำท่ีฟังและอ่าน คำส่ังคำขอร้อง คำแนะนำท่ีฟังและอ่าน 

อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทอ่านเข้าจังหวะ
（绕口令） ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

ข้อความ นิทานและบทอ่านเข้าจังหวะ（绕口令） 
ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

ระบุประโยค หรือข้อความส้ันๆ ตรงตามภาพ
สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายท่ีอ่าน 

ประโยค หรือข้อความส้ันๆ เกี่ยวกับ วันเวลา วัน
สำคัญ ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 

บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและ
อ่านบทสนทนานิทานง่ายๆและเรื่องเล่า 

บทสนทนานิทานง่ายๆและเรื่องเล่าเกี่ยวกับ วัน
เวลา วันสำคัญ ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 

๑.๒ มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

พูดเขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล ภาษาเพื่อโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล 
พูดและเขียนเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน 
ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว 

ข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับ วันเวลา วันสำคัญ ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 

๑.๓ นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ โดยการพูดและการเขียน 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

พูดและเขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องใกล้ตัว พร้อมให้เหตุผลส้ันๆประกอบ 

ภาษาท่ีใช้แสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับ วัน
เวลา วันสำคัญ ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 

เช่น  
เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ และตารางแสดงข้อมูล
จากเรืองท่ีได้ฟังหรืออ่าน 

เรื่องราวเกี่ยวกับ วันเวลา วันสำคัญ ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 

พูดหรือเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องราวใกล้ตัว 

ภาษาท่ีใช้แสดงความความคิดเห็นเกี่ยวกับ วันเวลา 
วันสำคัญ ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖ 
สาระที่ ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนาธรรมของจีนและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ
เหมาะสมตามมารยาทสังคม 

ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ
เหมาะสมตามมารยาทสังคม 

เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาตามความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาตามความสนใจ 

๒.๒ เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างๆระหว่างภาษาและวัฒนธรรมจีน กับภาษาและวัฒนธรรมไทย 
และนำมาใช้อยา่งถูกต้องและเหมาะสม 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

บอกความเหมือนความแตกต่างระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรค
ตอน และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาจีนและภาษาไทย 

หลักการออกเสียง เครื่องหมายวรรคตอน หลัก
ภาษาโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 

 
 

สาระที่ ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
๓.๑ ใช้ภาษาจีนในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระกาเรียนรู้อื่นและเป็นพืน้ฐานในการพัฒนาแสวงหา
คามรู้และเปิดโลกทัศน์ของตน 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่นแล้วนำเสนอด้วยการพูด/เขียน 

คำศัพท์ ท่ีเกี่ยวกับ วันเวลา วันสำคัญ ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 

 

สาระที่ ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
๔.๑ ใช้ภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษาและสังคม 

ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรู้แกนกลาง 

ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดใน
ห้องเรียน 

ภาษาท่ีใช้ส่ือสารในสถานการณ์ท่ีเกิดในห้องเรียน  

 

๔.๑ ใช้ภาษาจีนเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สังคมโลก 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ใช้ภาษาจีนในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ข้อมูลเกี่ยวกับ วันเวลา วันสำคัญ ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 

 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 
สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

๑.๑ เข้าใจและตีความเร่ืองที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ปฏิบัติตามคำส่ังคำขอร้อง คำแนะนำท่ีฟังและอ่าน คำส่ังคำขอร้อง คำแนะนำ 

อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ กลุ่มคำ ประโยค 
ข้อความ และบทอ่านเข้าจังหวะ（绕口令）
ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

คำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความ และบทอ่านเข้า
จังหวะ（绕口令）  
 

ระบุ ภาพวาดหรือ สัญลักษณ์ ตรงตามความหมาย
ของประโยค หรือข้อความ ท่ีฟังอ่าน 

ประโยคหรือข้อความ ท่ีมีภาพวาด หรือ สัญลักษณ์
ประกอบ 

ตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนานิทาน
ง่ายๆและเรื่องเล่า 

บทสนทนานิทานง่ายๆและเรื่องเล่า 

๑.๒ มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

พูดเขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างบุคคลในเรื่อง
เกี่ยวกับ เส้ือผ้าเครื่องแต่งกาย อาหารเครื่องด่ืม 
ผลไม้ 

พูดและเขียนเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง
ใกล้ตัว 

พูดและเขียนเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง
ใกล้ตัว 

๑.๓ นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ โดยการพูดและการเขียน 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

พูดและเขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องใกล้ตัว 

ประโยค บทอ่าน บทสนทนาท่ีใช้ในการบอก
ความรู้สึกของตนเองเรื่องใกล้ตัว เช่น 

喜欢/不喜欢、爱/不爱、想/不想 

เขียนภาพ แสดงข้อมูลจากเรืองท่ีได้ฟังหรืออ่าน ข้อมูลเกี่ยวกับ เส้ือผ้าเครื่องแต่งกาย อาหาร
เครื่องด่ืม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๘ 
สาระที่ ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนาธรรมของจีนและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

พูดและ ทำท่าทาง อย่างสุภาพเหมาะสมตาม
มารยาทสังคม 

บทสนทนา ประโยค สีหน้าท่าทาง ท่ีสุภาพ
เหมาะสมตามมารยาทสังคม 

เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย กิจกรรมทางภาษา เช่น เพลงเด็ก/บทอ่านคล้อง
จอง/เกม 

๒.๒ เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างๆระหว่างภาษาและวัฒนธรรมจีน กับภาษาและวัฒนธรรมไทย 
และนำมาใช้อยา่งถูกต้องและเหมาะสม 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ  คำและตัวอักษรท่ีมีความหมายเกี่ยวกับ เครื่องแต่ง
กาย และอาหารเครื่องด่ืม 

 
 

สาระที่ ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
๓.๑ ใช้ภาษาจีนในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระกาเรียนรู้อื่นและเป็นพืน้ฐานในการพัฒนาแสวงหา
คามรู้และเปิดโลกทัศน์ของตน 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่นแล้วนำเสนอด้วยการพูด/เขียน 

คำศัพท์เกี่ยวกับ อาหารเครื่องด่ืม เช่น 面条、面
包、青菜 等。 

สาระที่ ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
๔.๑ ใช้ภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษาและสังคม 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ฟัง พูด อ่าน เขียน เรื่องราวในสถานการณ์ต่างๆท่ี
เกิดในห้องเรียน 

เรื่องราวในสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดในห้องเรียน เช่น  
«我是女生» 

๔.๑ ใช้ภาษาจีนเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สังคมโลก 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ใช้ภาษาจีนในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย และอาหารเครื่องด่ืม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๙ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
 
สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

๑.๑ เข้าใจและตีความเร่ืองที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ปฏิบัติตามคำส่ังคำขอร้อง คำแนะนำท่ีฟังและอ่าน คำส่ังคำขอร้อง คำแนะนำ เช่น  
อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ และบทอ่านเข้า
จังหวะ（绕口令） ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

ประโยค ข้อความ และบทอ่านเข้าจังหวะ  

ระบุ ภาพวาด สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย ตรงตาม
ความหมายของประโยค หรือข้อความ ท่ีฟังอ่าน 

ประโยคท่ีมีภาพวาด สัญลักษณ์ ประกอบ 

บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและ
อ่านบทสนทนานิทานง่ายๆและเรื่องเล่า 

บทสนทนานิทานง่ายๆและเรื่องเล่า 

๑.๒ มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

พูดเขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างบุคคล 
พูดและเขียนเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพื่อน 
ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว 

ข้อมูลเกี่ยวกับ ร่างกายของฉัน กิจกรรมยามว่าง วัน
เวลา 

๑.๓ นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ โดยการพูดและการเขียน 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

พูดและเขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องใกล้พร้อมบอกเหตุผลตามแบบท่ีฟังหรืออ่าน 

ประโยคท่ีใช้บอกความรู้สึกของตนเอง เช่น 

我最………/.......好/不好 

เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิ แสดงข้อมูลจาก
เรืองท่ีได้ฟังหรืออ่าน 

ข้อมูลเกี่ยวกับ ร่างกายของฉัน กิจกรรมยามว่าง วัน
เวลา 

พูดหรือเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องราวใกล้ตัวตามแบบ 

ประโยคท่ีใช้แสดงความคิดเห็น เช่น  
…很…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๐ 
สาระที่ ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนาธรรมของจีนและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ
เหมาะสมตามมารยาทสังคม 

น้ำเสียง กิริยาท่าทางท่ีสุภาพเหมาะสม ตาม
มารยาท 

ตอบคำถามเกี่ยวกับวันสำคัญ การเฉลิมฉลอง บทสนทนา บทอ่าน เกี่ยวกับวันสำคัญและการเฉลิม
ฉลอง วันเกิด 

เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาตามความสนใจ กิจกรรมทางภาษา เช่น เพลงเด็ก / บทท่องคล้อง
จอง/วาดภาพ/เกม 

๒.๒ เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างๆระหว่างภาษาและวัฒนธรรมจีน กับภาษาและวัฒนธรรมไทย 
และนำมาใช้อยา่งถูกต้องและเหมาะสม 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

บอกความเหมือนความแตกต่างระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรค
ตอน และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาจีนและภาษาไทย 

หลักการออกเสียง  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  
การลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีน
และภาษาไทย 

สาระที่ ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
๓.๑ ใช้ภาษาจีนในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระกาเรียนรู้อื่นและเป็นพืน้ฐานในการพัฒนาแสวงหา
คามรู้และเปิดโลกทัศน์ของตน 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่นแล้วนำเสนอด้วยการพูด/เขียน 

คำศัพท์ ท่ีเกี่ยวกับ ร่างกายของฉัน กิจกรรมยามว่าง 
วันเวลา 

สาระที่ ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
๔.๑ ใช้ภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษาและสังคม 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ฟัง พูด อ่าน เขียน เรื่องราวในสถานการณ์ต่างๆท่ี
เกิดในห้องเรียน 

เรื่องราวในสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดในห้องเรียน 

๔.๑ ใช้ภาษาจีนเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สังคมโลก 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ใช้ภาษาจีนในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ภาษาจีนในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 
ร่างกายของฉัน กิจกรรมยามว่าง วันเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๑ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 
สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

๑.๑ เข้าใจและตีความเร่ืองที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ปฏิบัติตามคำส่ังคำขอร้อง คำแนะนำท่ีฟังและอ่าน คำส่ังคำขอร้อง คำแนะนำท่ีฟังและอ่าน 

อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทอ่านเข้าจังหวะ
（绕口令） ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

ข้อความ นิทานและบทอ่านเข้าจังหวะ（绕口令） 
ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

ระบุประโยค หรือข้อความส้ันๆ ตรงตามภาพ
สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายท่ีอ่าน 

ประโยค หรือข้อความส้ันๆ เกี่ยวกับ วันเวลา วัน
สำคัญ ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 

บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและ
อ่านบทสนทนานิทานง่ายๆและเรื่องเล่า 

บทสนทนานิทานง่ายๆและเรื่องเล่าเกี่ยวกับ วัน
เวลา วันสำคัญ ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 

๑.๒ มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

พูดเขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล ภาษาเพื่อโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล 
พูดและเขียนเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน 
ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว 

ข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับ วันเวลา วันสำคัญ ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 

๑.๓ นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ โดยการพูดและการเขียน 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

พูดและเขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องใกล้ตัว พร้อมให้เหตุผลส้ันๆประกอบ 

ภาษาท่ีใช้แสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับ วัน
เวลา วันสำคัญ ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 

เช่น  
เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ และตารางแสดงข้อมูล
จากเรืองท่ีได้ฟังหรืออ่าน 

เรื่องราวเกี่ยวกับ วันเวลา วันสำคัญ ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 

พูดหรือเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องราวใกล้ตัว 

ภาษาท่ีใช้แสดงความความคิดเห็นเกี่ยวกับ วันเวลา 
วันสำคัญ ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๒ 
สาระที่ ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนาธรรมของจีนและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ
เหมาะสมตามมารยาทสังคม 

ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ
เหมาะสมตามมารยาทสังคม 

เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาตามความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาตามความสนใจ 

๒.๒ เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างๆระหว่างภาษาและวัฒนธรรมจีน กับภาษาและวัฒนธรรมไทย 
และนำมาใช้อยา่งถูกต้องและเหมาะสม 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

บอกความเหมือนความแตกต่างระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรค
ตอน และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาจีนและภาษาไทย 

หลักการออกเสียง เครื่องหมายวรรคตอน หลัก
ภาษาโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 

 
 

สาระที่ ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
๓.๑ ใช้ภาษาจีนในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระกาเรียนรู้อื่นและเป็นพืน้ฐานในการพัฒนาแสวงหา
คามรู้และเปิดโลกทัศน์ของตน 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่นแล้วนำเสนอด้วยการพูด/เขียน 

คำศัพท์ ท่ีเกี่ยวกับ วันเวลา วันสำคัญ ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 

 

สาระที่ ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
๔.๑ ใช้ภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษาและสังคม 

ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรู้แกนกลาง 

ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดใน
ห้องเรียน 

ภาษาท่ีใช้ส่ือสารในสถานการณ์ท่ีเกิดในห้องเรียน  

 

๔.๑ ใช้ภาษาจีนเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สังคมโลก 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ใช้ภาษาจีนในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ข้อมูลเกี่ยวกับ วันเวลา วันสำคัญ ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 

 
 
 
 
 
 



 ๓๓ 
ส่วนท่ี ๒                                                                                                   

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา                                                                     
โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

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 



 ๓๔ 
 

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 

 
 
 



 ๓๕ 

ส่วนที่ ๓ 
คำอธิบายรายวิชา และโครงสร้างรายวิชาภาษาจีน 

 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา จ ๑๑๒๐๑ รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร         สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   เวลา ๔๐ ช่ัวโมง/ปีการศึกษา               ๑.๐ หน่วยกิต 

 
อ่านและเขียน พยัญชนะ สระพื้นฐาน วรรณยุกต์ การสะกดคำง่ายๆ คำ กลุ่มคำ ท่ีมีความหมาย

เกี่ยวกับ สัทอัษรภาษาจีน การทักทาย การแนะนำตนเอง ตัวเลข บุคคลในครอบครัว ส่ิงของเครื่องใช้ สัตว์
เล้ียง ธรรมชาติใกล้ตัว  ภายใต้คำศัพท์ประมาณ ๑๐-๓๐ คำ ข้อความ บทอ่านท่ีมีภาพประกอบ บทสนทนาท่ี
ใช้ในการโต้ตอบด้วยคำส้ันๆในสถานการณ์ง่ายๆ แสดงท่าทางตามวัฒนธรรมของจีนและเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเรียนภาษาจีน ขยันอดทน ใฝ่เรียนรู้และมีเจตคติ
ท่ีดีต่อวิชาภาษาจีน 

ใช้ภาษาจีนในการโต้ตอบด้วยคำส้ันๆในสถานการณ์ง่ายๆ แสดงท่าทางตามวัฒนธรรมของจีนและเข้า
ร่วมกิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรูก้ารใช้ภาษาต่างประเทศ ทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
เกิดสมรรถนะตามความต้องการของหลักสูตรและมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นใน
ตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

ใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ ICT โดยการนำเสนอเนื้อหาผ่านโปรแกรมนำเสนอ 
(Presentati๐n) , ส่ือเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ เช่น Y๐utube  สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ความรู้ความสามารถ
ในการส่ือสารทางด้านภาษา กล้าแสดงออก การใช้เทคโนโลยี และเห็นช่องทางการประกอบอาชีพ เช่น 
มัคคุเทศก์ งานด้านโรงแรม y๐utuber ใหทั้นต่อยุคสมัยในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อสอดคล้องกับวิสัยทัศน์กับของ
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาในปัจจุบัน 
ตัวชี้วัด : 
ต.๑.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๔ 
ต.๑.๒ ป.๑/๔ 
ต.๑.๓ ป.๑/๑ , ป.๑/๒  
ต.๒.๑ ป.๑/๑ 
ต.๒.๒ ป.๑/๑ 
ต.๓.๑ ป.๑/๑ 
ต.๔.๑ ป.๑/๑ 
รวมทั้งหมด  ๑๐ ตัวชี้วัด  

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๖ 
โครงสร้างรายวิชาภาษาจีน 

โครงสร้าง รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   รหัสวิชา จ ๑๑๒๐๑   สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   เวลา ๔๐ ช่ัวโมง/ปีการศึกษา              ๑.๐ หน่วยกิต 
 

หน่วย เวลา ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

๑. สัทอัษรภาษาจีน 

 
๖ - ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออก

เสียงและสะกดคำง่ายๆถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 

- เลือกภาพตรงตามความหมายของ
คำกลุ่มคำท่ีฟังหรือ อ่าน 

- ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ
ภาษาจีนและภาษาไทย 

สระเด่ียว การผันเสียงวรรณยุกต์ 
พยัญชนะต้น การสะกดคำ ตาม
หลักการออกเสียงเบ้ืองต้น  และ
หลักการเขียนตัวอักษรจีน 

- 声母 
- 韵母与拼读声调 
- 写汉字规则与汉字基础

部首 
๒. นับเลข 

 
๗ - ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออก

เสียงและสะกดคำง่ายๆถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 

- เลือกภาพตรงตามความหมายของ
คำกลุ่มคำท่ีฟังหรือ อ่าน 

-พูดโต้ตอบด้วยคำส้ัน ๆ ง่ายๆ ในการ
ส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง
หรืออ่าน 

- พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับ
ตนเอง และบุคคลอื่น ตามแบบท่ีฟัง
หรืออ่าน 

- บอกคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น 
 

ในชีวิตประจำวัน ตัวเลขถือว่าเป็นส่ิง
ท่ีสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นการบอก
ราคาสินค้า การบอกเบอร์โทรศัพท์ 
การบอกน้ำหนักส่วนสูง ล้วนแต่ต้อง
ใช้ตัวเลข ดังนั้นการฟังและการออก
เสียงเกี่ยวกับตัวเลข จึงเป็นพื้นฐาน
สำคัญในการเรียนภาษาจีนระดับ
เบ้ืองต้นไปจนถึงภาษาจีนระดับสูง 
เช่น 零，一，二，三，

四，五，六，七，八，

九，十 
 

๓. ครอบครัว 

 
๗ - ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออก

เสียงและสะกดคำง่ายๆถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 

- เลือกภาพตรงตามความหมายของ
คำกลุ่มคำท่ีฟังหรือ อ่าน 

-พูดโต้ตอบด้วยคำส้ัน ๆ ง่ายๆ ในการ
ส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง
หรืออ่าน 

- พูดและทำท่าประกอบตามมารยาท 
สังคมวัฒนธรรมจีน 

- พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับ
ตนเอง และบุคคลอื่น ตามแบบท่ีฟัง
หรืออ่าน 

ประโยค/บทอ่าน/บทท่องท่ีมี
ความหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องราว
เกี่ยวกับ ตนเอง 

เช่น 

我是小学生。 
你也是小学生。 
我们都是小学生。 
บทอ่านท่ีเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว  
เช่น 

这是我的家。我爸爸是

医生。我妈妈是老师。

我爱我的家。 
บทท่องเกี่ยวกับบุคคลในห้องเรียน 



 ๓๗ 
- บอกคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น 

- ใช้ภาษาจีน เพื่อรวบรวมคำศัพท์ ท่ี
เกีย่วข้องใกล้ตัว 

เช่น 

大公鸡，哦哦叫。 
小朋友，到学校。 
老师早，同学早。 
老师说：“我有礼貌。 

๔. สัตว์ ๖ - ฟังหรือพูดในสถานการณ์ง่ายๆ ท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียน  
- ระบุตัวอักษรจีน สัทอักษรพินอิน 
และตัวอักษรไทย  
- ตอบคําถามจากการฟัง หรือ อ่าน
ประโยค บทสนทนา หรือ นิทาน
ง่ายๆ ท่ีมีภาพประกอบ  
- พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับ
ตนเอง ตามแบบท่ีฟัง 

คำศัพท์ ประโยคภาษาจีนในเรื่อง 
动物 เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ
คำศัพท์ภาษาจีนเรื่องสัตว์ เป็นอีก
เรื่องหนึ่งท่ีผู้เรียนสามารถนำคำศัพท์
ท่ีได้เรียนมาใช้ถามตอบและพูดคุยใน
ชีวิตประจำวันได้ เช่น 狗，猫， 
猪，鸟，大象，熊猫，

这是…。那是…。 
 

๕. บุคคล ๗ - ฟังหรือพูดในสถานการณ์ง่ายๆ ท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียน  
- ระบุตัวอักษรจีน สัทอักษรพินอิน 
และตัวอักษรไทย  
- ตอบคําถามจากการฟัง หรือ อ่าน
ประโยค บทสนทนา หรือ นิทาน
ง่ายๆ ท่ีมีภาพประกอบ  
- พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับ
ตนเอง ตามแบบท่ีฟัง 

คำศัพท์ ประโยคภาษาจีนในเรื่อง  
人物 เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์
ภาษาจีนเรื่องบุคคล เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ท่ีผู้เรียนสามารถนำคำศัพท์ท่ีได้เรียน
มาใช้ถามตอบและพูดคุยในชีวิต 
ประจำวันได้ เช่น 我，你，他 
她，姐姐，妹妹，老师 
学生，爸爸，妈妈， 
弟弟，哥哥，爷爷，它 

๖. เสื้อผ้า ๗ - ฟังหรือพูดในสถานการณ์ง่ายๆ ท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียน  
- ระบุตัวอักษรจีน สัทอักษรพินอิน 
และตัวอักษรไทย  
- ตอบคําถามจากการฟัง หรือ อ่าน
ประโยค บทสนทนา หรือ นิทาน
ง่ายๆ ท่ีมีภาพประกอบ  
- พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับ
ตนเอง ตามแบบท่ีฟัง 

เส้ือผ้าเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับเรา 
เป็นเรื่องท่ีเราต้องพบเจอกันบ่อยๆ 
ในชีวิตประจำวัน คำศัพท์ ประโยค
ภาษาจีนเกี่ยวกับเรื่องเส้ือผ้าจึงเป็น
เรื่องท่ีสำคัญในการเรียนภาษาจีน ซึ่ง
จะทำให้ผู้เรียนสามารถนำคำศัพท์ใน
บทนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
เช่น 鞋，上衣，裤子， 
裙子，帽子，袜子 
这是我的……。 

รวมเวลาตลอดปี ๔๐   
คะแนนระหว่างเรียน ๘๐   
คะแนนวัดผลปลายปี ๒๐   
รวม ๑๐๐   

 
 
 



 ๓๘ 
คำอธิบายรายวิชา                                   

รหัสวิชา จ ๑๒๒๐๑  รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร        สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒   เวลา ๔๐ ช่ัวโมง/ปีการศึกษา              ๑.๐ หน่วยกิต 

 
อ่านและเขียนพยัญชนะ สระพืน้ฐาน วรรณยุกต์ การสะกดคำง่ายๆ คำ กลุ่มคำ ท่ีมีความหมาย

เกี่ยวกับ สัทอัษรภาษาจีน ตนเอง ส่ิงแวดล้อมรอบตัว ตัวเลข ผลไม้ การทักทาย สัตว์ ประเทศต่างๆ รวมถึง
คำส่ัง คำท่ีใช้บ่อยในช้ันเรียน พูดคำศัพท์ ภายใต้คำศัพท์ประมาณ ๒๐-๕๐ คำ สำนวนประโยค ข้อความ บท
อ่าน บทสนทนาท่ีใช้ในการโต้ตอบด้วยคำส้ันๆในสถานการณ์ง่ายๆ แสดงท่าทางตามวัฒนธรรมของจีนและเข้า
ร่วมกิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเรียนภาษาจีน ขยันอดทน ใฝ่
เรียนรู้และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาจีน 

พูดภาษาจีนในการโต้ตอบด้วยคำส้ันๆในสถานการณ์ง่ายๆ แสดงท่าทางตามวัฒนธรรมของจีนและ
เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้การใช้ภาษาต่างประเทศ ทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
เกิดสมรรถนะตามความต้องการของหลักสูตรและมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นใน
ตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

ใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ ICT โดยการนำเสนอเนื้อหาผ่านโปรแกรมนำเสนอ 
(Presentati๐n) , ส่ือเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ เช่น Y๐utube  สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ความรู้ความสามารถ
ในการส่ือสารทางด้านภาษา กล้าแสดงออก การใช้เทคโนโลยี และเห็นช่องทางการประกอบอาชีพ เช่น 
มัคคุเทศก์ งานด้านโรงแรม y๐utuber ใหทั้นต่อยุคสมัยในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อสอดคล้องกับวิสัยทัศน์กับของ
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาในปัจจุบัน 

 

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 , ป.๒/๔ 
ต ๑.๓ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ 
ต ๒.๑ ป.๒/๑ 
รวมทั้งหมด  ๑๐  ตัวชี้วัด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๓๙ 
โครงสร้างรายวิชาภาษาจีน 

โครงสร้าง รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   รหัสวิชา จ ๑๒๒๐๑  สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒   เวลา ๔๐ ช่ัวโมง/ปีการศึกษา              ๑.๐ หน่วยกิต 
 

หน่วย เวลา ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

๑. สัทอัษรภาษาจีน 

 
๖ - ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียง

และสะกดคำง่ายๆถูกต้องตามหลักการ
อ่าน 

- เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ
กลุ่มคำท่ีฟังหรือ อ่าน 

- ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ
ภาษาจีนและภาษาไทย 

สระเด่ียว การผันเสียงวรรณยุกต์ 
พยัญชนะต้น การสะกดคำ ตาม
หลักการออกเสียงเบ้ืองต้น  และ
หลักการเขียนตัวอักษรจีน 

- 声母 
- 韵母与拼读声调 
- 写汉字规则与汉字基

础部首 
๒. ภูเขาสูงมาก 
 

๗ - ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน อ่านออก
เสียง ประสมเสียง อ่านอักษรจีนคำศัพท์ 
และประโยคง่ายๆตามหลักการออกเสียง 
- ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตาม
ความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยค
จากการฟังหรือการอ่าน 
- พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับ
ตนเองตามแบบท่ีฟัง 
 

การฝึกหัดการอ่านออกเสียง การ
ประสมเสียงพยัญชนะ สระ และ
วรรณยุกต์ ทำให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะการพูด การอ่านออกเสียง
พินอินในภาษาจีน ทำให้สามารถ
อ่านวลี ประโยค คำศัพท์ต่างๆใน
ภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว และ
ถูกต้องมากขึ้น  
เช่น 山很高 
白云很美 
山竹很好吃 
我很爱小鸟 
小鸟很可爱 

๓.ผลไม้ 

 
 

๗ - ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน อ่านออก
เสียง ประสมเสียง อ่านอักษรจีนคำศัพท์ 
และประโยคง่ายๆตามหลักการออกเสียง 
- พูดโต้ตอบด้วยคำส้ันๆ ง่ายๆในการ
ส่ือสารระหว่างบุคคล ตามแบบท่ีฟัง 
 

คำและประโยคท่ีใช้บ่อยใน
ชีวิตประจำวัน คำท่ีใช้ในการ
โต้ตอบเพื่อการส่ือสารระหว่าง
บุคคล ขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับ
ตนเอง ธรรมชาติรอบตัว ส่ิง
รอบตัว ผลไม้ อาหาร เครื่องด่ืม  
เช่น 椰子，龙眼，山

竹，梨，草莓, 
菠萝,芒果,等等  

๔. การทักทาย ๖ - พูดโต้ตอบด้วยคำส้ันๆ ง่ายๆ ในการส่ือ 
สารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง 
-พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเอง
ตามแบบท่ีฟัง 

การทักทาย เป็นเรื่องท่ีเราต้อง
พบเจอในชีวิตประจำวันทุกวัน 
บทสนทนาท่ีใช้ในการทักทาย 
กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษหรือ
ข้อความท่ีใช้แนะนำตนเอง จึง



 ๔๐ 
-พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้  
ตัว บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเอง  
ตามแบบท่ีฟัง 
- ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน อ่านออก
เสียง ประสมเสียง อ่านอักษรจีนคำศัพท์ 
และประโยคง่ายๆตามหลักการออกเสียง 

เป็นเรื่องท่ีสำคัญในการใช้ส่ือสาร
ระหว่างบุคคลได้ ซึ่งผู้เรียน
สามารถนำคำศัพท์ในบทนี้ไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้ 
เช่น 老师好，大家好， 
早上好，晚安，谢谢 
再见，你好吗？， 
我叫…。我…岁。 

๕. สัตว์ ๗ - พูดโต้ตอบด้วยคำส้ันๆ ง่ายๆ ในการส่ือ 
สารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง 
-พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเอง
ตามแบบท่ีฟัง 
-พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้  
ตัว บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเอง  
ตามแบบท่ีฟัง 
- ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน อ่านออก
เสียง ประสมเสียง อ่านอักษรจีนคำศัพท์ 
และประโยคง่ายๆตามหลักการออกเสียง 

คำศัพท์ ประโยคภาษาจีนในเรื่อง 
动物 เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ
คำศัพท์ภาษาจีนเรื่องสัตว์ เป็นอีก
เรื่องหนึ่งท่ีผู้เรียนสามารถนำ
คำศัพท์ท่ีได้เรียนมาใช้ถามตอบ
และพูดคุยในชีวิตประจำวันได้ 
เช่น 狗，猫， 
猪，鸟，大象，熊

猫，这是…。那是…。
等等 
 

๖. ประเทศ ๗ - พูดโต้ตอบด้วยคำส้ันๆ ง่ายๆ ในการส่ือ 
สารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง 
-พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเอง
ตามแบบท่ีฟัง 
-พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้  
ตัว บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเอง  
ตามแบบท่ีฟัง 
- ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน อ่านออก
เสียง ประสมเสียง อ่านอักษรจีนคำศัพท์ 
และประโยคง่ายๆตามหลักการออกเสียง 

คำศัพท์ ประโยคภาษาจีนในเรื่อง 
ประเทศ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ
คำศัพท์ภาษาจีนช่ือของแต่ละ
ประเทศ เป็นอีกเรื่องหนึ่งท่ี
ผู้เรียนสามารถนำคำศัพท์ท่ีได้
เรียนมาใช้ถามตอบและพูดคุยใน
ชีวิตประจำวันได้ เช่น 
新加坡，  韩国 ，  
德国 ， 法国，  意大

利  ，英国  ，泰国，

中国，日本，美国， 
马来西亚，印度， 
你是哪儿国人？ 
我是____人。 

รวมเวลาตลอดปี ๔๐   

คะแนนระหว่างเรียน ๘๐   

คะแนนวัดผลปลายปี ๒๐   

รวม ๑๐๐   
 



 ๔๑ 
คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา จ ๑๓๒๐๑ รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร        สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓   เวลา ๔๐ ช่ัวโมง/ปีการศึกษา              ๑.๐ หน่วยกิต 

 

อ่านและเขียนพยัญชนะ สระพืน้ฐาน วรรณยุกต์ การสะกดคำง่ายๆ คำ กลุ่มคำ ท่ีมีความหมาย
เกี่ยวกับ สัทอัษรภาษาจีน ตนเอง ส่ิงแวดล้อมรอบตัว กีฬา ตัวเลข ชุดรับประทานอาหาร รวมถึงคำส่ัง คำท่ีใช้
บ่อยในช้ันเรียน ภายใต้คำศัพท์ประมาณ ๕๐-๘๐ คำ คำศัพท์ สำนวนประโยค ข้อความ บทอ่าน บทสนทนาท่ี
ใช้ในการโต้ตอบด้วยคำส้ันๆในสถานการณ์ง่ายๆ แสดงท่าทางตามวัฒนธรรมของจีนและเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเรียนภาษาจีน ขยันอดทน ใฝ่เรียนรู้และมีเจตคติ
ท่ีดีต่อวิชาภาษาจีน 

ใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้การใช้ภาษาต่างประเทศ ทักษะกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  เกิดสมรรถนะตามความต้องการของ
หลักสูตรและมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

ใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ ICT โดยการนำเสนอเนื้อหาผ่านโปรแกรมนำเสนอ 
(Presentati๐n) , ส่ือเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ เช่น Y๐utube  สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ความรู้ความสามารถ
ในการส่ือสารทางด้านภาษา กล้าแสดงออก การใช้เทคโนโลยี และเห็นช่องทางการประกอบอาชีพ เช่น 
มัคคุเทศก์ งานด้านโรงแรม y๐utuber ใหทั้นต่อยุคสมัยในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อสอดคล้องกับวิสัยทัศน์กับของ
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาในปัจจุบัน 
 

ตัวชี้วัด : 
ต๑.๑ ป.๓/๑ 
ต๑.๑ ป.๓/๒ 
ต๑.๑ ป.๓/๓ 
ต๑.๒ ป.๓/๑ 
ต๑.๒ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ 
ต๑.๓ ป.๓/๑ 
ต๒.๑ ป.๓/๑ 
รวมทั้งหมด  ๑๐  ตัวชี้วัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๒ 
โครงสร้างรายวิชาภาษาจีน 

 

โครงสร้าง รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   รหัสวิชา จ ๑๓๒๐๑  สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓   เวลา ๔๐ ช่ัวโมง/ปีการศึกษา              ๑.๐ หน่วยกิต 
 

หน่วย เวลา ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

๑. สัทอัษรภาษาจีน 

 
๖ - ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและ

สะกดคำง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน 

- เลือกภาพตรงตามความหมายของคำกลุ่มคำท่ี
ฟังหรือ อ่าน 

- ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาจีน
และภาษาไทย 

สระเด่ียว การผันเสียง
วรรณยุกต์ พยัญชนะต้น 
การสะกดคำ ตามหลักการ
ออกเสียงเบ้ืองต้น  และ
หลักการเขียนตัวอักษรจีน 

- 声母 
- 韵母与拼读声调 
- 写汉字规则与汉

字基础部首 
๒. นี่คือห้องของฉัน 
 

๗ - ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและ
สะกดคำง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน 

- เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ 
ประโยคท่ีฟังหรือ อ่าน 

- ตอบคำถามจากการฟัง ประโยค บทสนทนา 
หรือนิทานท่ีมีภาพประกอบ 

- พูดโต้ตอบด้วยคำส้ัน ๆ ง่ายๆ ในการส่ือสาร
ระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟังหรืออ่าน 

- บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับส่ิงต่างๆใกล้
ตัว หรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบท่ีฟัง หรืออ่าน 
 

คำศัพท์ ประโยค วลี บท
สนทนาท่ีใช้ในการส่ือสาร
ระหว่างบุคคล บอกข้อมูล
และส่ิงรอบตัว เช่น 上，

下，树，车上， 
树上，山上，床上 
树下，床下，桌子

下，这是书包， 
那是桌子， 
那是椅子 
 

๓.ประเภทกีฬา 
 

๗ - ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและ
สะกดคำง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน 

- พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและ
ส่ิงใกล้ตัว ตามแบบท่ีฟัง 

- เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ 
ประโยคท่ีฟังหรือ อ่าน 

- บอกคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น 

- ใช้ภาษาจีน เพื่อรวบรวมคำศัพท์ ท่ีเกี่ยวข้อง
ใกล้ตัว 

คำศัพท์ ประโยค วลี บท
สนทนา บทอ่านท่ีเกี่ยวข้อง
กับกีฬาต่างๆ ธรรมชาติ
รอบตัว การบอกทิศทาง 
เช่น  
运动，足球， 
篮球，排球， 
羽毛球，乒乓球， 
山，木，花，石头 
，这是什么照片？ 

冷，热，不冷 
有，上，下， 
里大海里有鱼。 



 ๔๓ 
๔. การทักทาย ๖ - บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเองตามแบบ

ท่ีฟัง 

- พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและ
ส่ิงใกล้ตัวตามแบบท่ีฟัง 

- พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว 

- พูดและแสดงออกตามวัฒนธรรมของจีน 

- ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน อ่านออก
เสียง ประสมเสียง อ่านอักษรจีนคำศัพท์ 
และประโยคง่ายๆตามหลักการออกเสียง 

การทักทาย เป็นเรื่องท่ีเรา
ต้องพบเจอในชีวิตประจำวัน
ทุกวัน บทสนทนาท่ีใช้ใน
การทักทาย กล่าวลา 
ขอบคุณ ขอโทษหรือ
ข้อความท่ีใช้แนะนำตนเอง 
จึงเป็นเรื่องท่ีสำคัญในการใช้
ส่ือสารระหว่างบุคคลได้ ซึ่ง
ผู้เรียนสามารถนำคำศัพท์ใน
บทนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้ 
เช่น 老师好，大家

好，早上好，晚

安，谢谢，再见，

你好吗？， 
   我叫…。我…岁。     

我家有…口人。 
 

๕. วัน เวลา ๗ - บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเองตามแบบ
ท่ีฟัง 

- พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและ
ส่ิงใกล้ตัวตามแบบท่ีฟัง 

- พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว 

- พูดและแสดงออกตามวัฒนธรรมของจีน 

- ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน อ่านออกเสียง 
ประสมเสียง อ่านอักษรจีนคำศัพท์ และ
ประโยคง่ายๆตามหลักการออกเสียง 

คำศัพท์ วลี ประโยค
เกี่ยวกับการถาม- ตอบเรื่อง
วัน เวลา สัปดาห์ ช่วงเวลา
ในชีวิตประจำวัน การบอก
เวลาของประเทศไทย-จีน 
เช่น 
天，今天，昨天， 
明天，星期， 
星期一，现在，  
几，点，半，分 
早上，上午，中午 
下午，晚上 
今天是星期几？ 
明天是星期三。 
现在几点了？ 
现在………了。 

๖. ชุดรับประทานอาหาร ๗ - บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเองตามแบบ
ท่ีฟัง 

- พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและ
ส่ิงใกล้ตัวตามแบบท่ีฟัง 

- พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว 

- พูดและแสดงออกตามวัฒนธรรมของจีน 

ในชีวิตประจำวัน คำศัพท์
ภาษาจีนในเรื่อง 餐具 
เป็นการเรียนรู้คำศัพท์
เกี่ยวกับชุดรับประทาน
อาหาร ได้แก่ จาน ชาม 
ช้อน มีด เป็นส่ิงของท่ีพบ



 ๔๔ 
- ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน อ่านออกเสียง 
ประสมเสียง อ่านอักษรจีนคำศัพท์ และ
ประโยคง่ายๆตามหลักการออกเสียง 

เจอในชีวิตประจำวัน ซึ่ง
คำศัพท์นี้ยังเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ท่ีสามารถนำคำศัพท์ท่ีได้
เรียนมาใช้ถามตอบและ
พูดคุยในชีวิตประจำวันได้ 
เช่น 碗，盘子，勺

子，刀子，筷子，

叉子，客人，等等 
A：几个勺子？ / 几
位客人？/ 几双筷

子？ 
B: 三个勺子。 / 两
位客人。 / 四双筷

子。 
รวมเวลาตลอดปี ๔๐   

คะแนนระหว่างเรียน ๘๐   

คะแนนวัดผลปลายปี ๒๐   

รวม ๑๐๐   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๕ 
คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา จ ๑๔๒๐๑ รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร         สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   เวลา ๔๐ ช่ัวโมง/ปีการศึกษา              ๑.๐ หน่วยกิต 

 

อ่านและเขียน พยัญชนะ สระพื้นฐาน วรรณยุกต์ การสะกดคำง่ายๆ คำ กลุ่มคำ ท่ีมีความหมาย
เกี่ยวกับ สัทอัษรภาษาจีน กิจวัตรประจำวันตนเอง ส่ิงแวดล้อมรอบตัว สถานท่ี ตัวเลข งานอดิเรก รวมถึง
คำส่ัง คำท่ีใช้บ่อยในช้ันเรียน ภายใต้คำศัพท์ประมาณ ๘๐-๑๒๐ คำ คำศัพท์ สำนวนประโยค ข้อความ บท
อ่าน บทสนทนาท่ีใช้ในการโต้ตอบด้วยคำส้ันๆในสถานการณ์ง่ายๆ แสดงท่าทางตามวัฒนธรรมของจีนและเข้า
ร่วมกิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเรียนภาษาจีน ขยันอดทน ใฝ่
เรียนรู้และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาจีน 

ใช้ภาษาจีนในการโต้ตอบด้วยคำส้ันๆในสถานการณ์ง่ายๆ แสดงท่าทางตามวัฒนธรรมของจีนและเข้า
ร่วมกิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรูก้ารใช้ภาษาต่างประเทศ ทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
เกิดสมรรถนะตามความต้องการของหลักสูตรและมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นใน
ตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

ใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ ICT โดยการนำเสนอเนื้อหาผ่านโปรแกรมนำเสนอ 
(Presentati๐n) , ส่ือเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ เช่น Y๐utube  สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ความรู้ความสามารถ
ในการส่ือสารทางด้านภาษา กล้าแสดงออก การใช้เทคโนโลยี และเห็นช่องทางการประกอบอาชีพ เช่น 
มัคคุเทศก์ งานด้านโรงแรม y๐utuber ใหทั้นต่อยุคสมัยในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อสอดคล้องกับวิสัยทัศน์กับของ
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาในปัจจุบัน 
 

ตัวชี้วัด : 
ต.๑.๑ ป.๔/๒ 
ต.๑.๒ ป.๔/๑ 
ต.๒.๒ ป.๔/๑ 
ต.๑.๒ ป.๔/๔  
ต.๒.๑ ป.๔/๑ 
ต.๑.๓ ป.๔/๑ 
ต.๑.๓  ป.๔/๓ 
รวมทั้งหมด  ๗  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๖ 
โครงสร้างรายวิชาภาษาจีน 

 

โครงสร้าง รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   รหัสวิชา จ ๑๔๒๐๑  สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   เวลา ๔๐ ช่ัวโมง/ปีการศึกษา              ๑.๐ หน่วยกิต 
 

หน่วย เวลา ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 

๑. สัทอัษรภาษาจีน 

 
๖ - ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและ

สะกดคำง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน 

- เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ
กลุ่มคำท่ีฟังหรือ อ่าน 

- ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ
ภาษาจีนและภาษาไทย 

สระเด่ียว การผันเสียง
วรรณยุกต์ พยัญชนะต้น การ
สะกดคำ ตามหลักการออก
เสียงเบ้ืองต้น  และหลักการ
เขียนตัวอักษรจีน 

- 声母 
- 韵母与拼读声调 
- 写汉字规则与汉字

基础部首 
๒.นับเลข 

 
๗ - ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและ

สะกดคำง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน 

- เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ
กลุ่มคำท่ีฟังหรือ อ่าน 

-พูดโต้ตอบด้วยคำส้ัน ๆ ง่ายๆ ในการ
ส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟังหรือ
อ่าน 

- พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตนเอง 
และบุคคลอื่น ตามแบบท่ีฟังหรืออ่าน 

- บอกคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น 
 

ในชีวิตประจำวัน ตัวเลขถือ
ว่าเป็นส่ิงท่ีสำคัญมาก ไม่ว่า
จะเป็นการบอกราคาสินค้า 
การบอกเบอร์โทรศัพท์ การ
บอกน้ำหนักส่วนสูง ล้วนแต่
ต้องใช้ตัวเลข ดังนั้นการฟัง
และการออกเสียงเกี่ยวกับ
ตัวเลข จึงเป็นพื้นฐานสำคัญ
ในการเรียนภาษาจีนระดับ
เบ้ืองต้นไปจนถึงภาษาจีน
ระดับสูง เช่น 零，一，

二，三，四，五，

六，七，八，九，

十，电话，体重，

身高，价 
 

๓.วัน เวลา 
 

๗ -ประสมเสียง อ่านออกเสียงคํา กลุ่มคํา 
ประโยค ข้อความ และบทฝึกออกเสียง 
ตามหลักการออกเสียง 

-พูดหรือเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพื่อน ครอบครัวและส่ิงใกล้ตัว 
 

คำศัพท์ วลี ประโยคเกี่ยวกับ
การถาม- ตอบเรื่องวัน เวลา 
สัปดาห์ ช่วงเวลาใน
ชีวิตประจำวัน การบอกเวลา
ของประเทศไทย-จีน เช่น 
天，今天，昨天， 
明天，星期， 
星期一，现在，  
几，点，半，分 
早上，上午，中午 



 ๔๗ 
下午，晚上 
今天是星期几？ 
明天是星期三。 
现在几点了？ 
现在………了。等等 

๔. กิจวัตรประจำวัน ๖ -ประสมเสียง อ่านออกเสียงคํา กลุ่มคํา 
ประโยค ข้อความ และบทฝึกออกเสียง 
ตามหลักการออกเสียง 

-พูดหรือเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพื่อน ครอบครัวและส่ิงใกล้ตัว 

 

คำศัพท์ ประโยคภาษาจีนใน
เรื่อง 日常生活 เป็นการ
เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์
ภาษาจีนในกิจวัตรประจำวัน
เป็นอีกเรื่องหนึ่งท่ีสามารถนำ
คำศัพท์ท่ีได้เรียนมาใช้ถาม
ตอบและพูดคุยในชีวิต 
ประจำวันได้ เช่น 洗澡，

打电话，看报， 
读书，吃饭，睡觉 
洗衣服，上网， 
在，做， 
你在做什么呢? 
我在做…。 

๕.งานอดิเรก ๗ -ประสมเสียง อ่านออกเสียงคํา กลุ่มคํา 
ประโยค ข้อความ และบทฝึกออกเสียง 
ตามหลักการออกเสียง 

-พูดหรือเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพื่อน ครอบครัวและส่ิงใกล้ตัว 

 

คำศัพท์ ประโยคภาษาจีนใน
เรื่อง งานอดิเรก เป็นการ
เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์
ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
เป็นอีกเรื่องหนึ่งท่ีสามารถนำ
คำศัพท์ท่ีได้เรียนมาใช้ถาม
ตอบและพูดคุยในชีวิต 
ประจำวันได้ เช่น 
爱好，唱歌，上网 
钓鱼，拍照，看书 
购物，游泳，等等 

๖. สถานที่ ๗ -ประสมเสียง อ่านออกเสียงคํา กลุ่มคํา 
ประโยค ข้อความ และบทฝึกออกเสียง 
ตามหลักการออกเสียง 

-พูดหรือเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพื่อน ครอบครัวและส่ิงใกล้ตัว 

 

คำศัพท์ ประโยคภาษาจีนใน
เรื่อง 场所 เป็นการเรียนรู้
คำศัพท์เกี่ยวกับช่ือสถานท่ี 
และยังเป็นอีกเรื่องหนึง่ท่ี
สามารถนำคำศัพท์ท่ีได้เรียน
มาใช้ถามตอบและพูดคุยใน
ชีวิตประจำวันได้ เช่น 
家，超市，车站， 
小吃店，公园， 
便利店，运动场， 



 ๔๘ 
哪里，这里，那里 

รวมเวลาตลอดปี ๔๐    

คะแนนระหว่างเรียน ๘๐   

คะแนนวัดผลปลายปี ๒๐   

รวม ๑๐๐   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๙ 
คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา จ ๑๕๒๐๑ รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร         สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕   เวลา ๔๐ ช่ัวโมง/ปีการศึกษา              ๑.๐ หน่วยกิต 

 

อ่านและเขียน พยัญชนะ สระพื้นฐาน วรรณยุกต์ การสะกดคำง่ายๆ คำ กลุ่มคำ ท่ีมีความหมาย
เกี่ยวกับ สัทอัษรภาษาจีน อวัยวะสำคัญ ร่างกายของเรา ฉลองวันเกิด อาหารการกิน กิจกรรมยามว่าง รวมถึง
วันท่ี คำส่ัง คำท่ีใช้บ่อยในช้ันเรียน ภายใต้คำศัพท์ประมาณ ๑๒๐-๑๕๐ คำ คำศัพท์ สำนวนประโยค ข้อความ 
บทอ่าน บทสนทนาโต้ตอบด้วยคำส้ันๆในสถานการณ์ง่ายๆ แสดงท่าทางตามวัฒนธรรมของจีนและเข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเรียนภาษาจีน ขยันอดทน ใฝ่เรียนรู้
และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาจีน 

ใช้ภาษาจีนในการโต้ตอบด้วยคำส้ันๆในสถานการณ์ง่ายๆ แสดงท่าทางตามวัฒนธรรมของจีนและเข้า
ร่วมกิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรูก้ารใช้ภาษาต่างประเทศ ทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
เกิดสมรรถนะตามความต้องการของหลักสูตรและมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นใน
ตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

ใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ ICT โดยการนำเสนอเนื้อหาผ่านโปรแกรมนำเสนอ 
(Presentati๐n) , ส่ือเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ เช่น Y๐utube  สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ความรู้ความสามารถ
ในการส่ือสารทางด้านภาษา กล้าแสดงออก การใช้เทคโนโลยี และเห็นช่องทางการประกอบอาชีพ เช่น 
มัคคุเทศก์ งานด้านโรงแรม y๐utuber ใหทั้นต่อยุคสมัยในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อสอดคล้องกับวิสัยทัศน์กับของ
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาในปัจจุบัน 
 

ตัวชี้วัด : 
ต๑.๑ ป.๕/๑ 
ต๑.๑ ป.๕/๒ 
ต๑.๑ ป.๕/๓ 
ต๑.๑ ป.๕/๔ 
ต๑.๒ ป.๕/๑ 
ต๑.๒ ป.๕/๒ 
รวมทั้งหมด  ๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๐ 
โครงสร้างรายวิชาภาษาจีน 

 

โครงสร้าง รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   รหัสวิชา จ ๑๕๒๐๑ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕   เวลา ๔๐ ช่ัวโมง/ปีการศึกษา              ๑.๐ หน่วยกิต 
 

หน่วย เวลา ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 

๑. สัทอัษรภาษาจีน 

 
๖ - ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออก

เสียงและสะกดคำง่ายๆถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 

- เลือกภาพตรงตามความหมายของ
คำกลุ่มคำท่ีฟังหรือ อ่าน 

- ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ
ภาษาจีนและภาษาไทย 

สระเด่ียว การผันเสียง
วรรณยุกต์ พยัญชนะต้น การ
สะกดคำ ตามหลักการออก
เสียงเบ้ืองต้น  และหลักการ
เขียนตัวอักษรจีน 

- 声母 
- 韵母与拼读声调 
- 写汉字规则与汉字

基础部首 
๒.ฉลองวันเกิด 
 

๗ -อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ 
และบทกลอนส้ันๆ ตาม หลักการ
ออกเสียง  
-ระบุ ภาพวาด สัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมาย ตรงตามความหมาย
ของประโยค หรือข้อความ ท่ีฟังอ่าน 

-พูดเขียนโต้ตอบในการส่ือสาร
ระหว่างบุคคล 

-พูดและเขียนแสดงความรู้สึกของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้พร้อมบอก
เหตุผลตามแบบท่ีฟังหรืออ่าน 
 

คำศัพท์ ประโยค วลีท่ีเกี่ยวกับ
การเข้าร่วมงานวันเกิด คำอวย
พร การนัดเวลา ภาษาท่ีใช้
ส่ือสารระหว่างบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องกับ งานอดิเรกและ 
กิจกรรมยามว่าง เช่น  
祝，快乐，给，过， 
参加，晚会 ，准备 
礼物，一起，大家 
，蛋糕 
什么时候见面？ 
今天晚上见面。 

๓.เธอชอบกินอะไร 
 

๗ -อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ 
และบทกลอนส้ันๆ ตาม หลักการ
ออกเสียง  
-พูดหรือเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและ
ส่ิงใกล้ตัว  
-ระบุภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย 
ตรงตามความหมายของกลุ่มคำ 
ประโยค และข้อความส้ันๆ ท่ีฟังหรือ
อ่าน 

-บอกใจความสำคัญ และตอบคำถาม
จากการฟังและอ่านบทสนทนา 

นิทานง่ายๆ หรือเรื่องส้ันๆ 

การเรียนรู้คำศัพท์ วลี ประโยค
เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องด่ืม 
รวมถึงรูปประโยคแสดงการเช้ือ
เชิญ และบอกช่ืออาหารและ
เครื่องด่ืมท่ีตนเองช่ืนชอบ ซึ่ง
เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาจีน
เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
เช่น 吃，蛋糕，请客  
喝，可乐，还是， 
冰水，椰子，冰茶 
饼干，牛奶，爆米花 
，水果，冰淇淋 
你喜欢吃什么？ 



 ๕๑ 
我喜欢吃 ......。 
我喜欢喝.......。 

๔.ร่างกายของเรา ๖ -อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ 
และบทกลอนส้ันๆ ตาม หลักการ
ออกเสียง  
-พูดหรือเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและ
ส่ิงใกล้ตัว  
-ระบุภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย 
ตรงตามความหมายของกลุ่มคำ 
ประโยค และข้อความส้ันๆ ท่ีฟังหรือ
อ่าน 

-บอกใจความสำคัญ และตอบคำถาม
จากการฟังและอ่านบทสนทนา 

นิทานง่ายๆ หรือเรื่องส้ันๆ 

การเรียนรู้คำศัพท์ วลี ประโยค
เกี่ยวกับร่างกายของเรา เป็นส่ิง
ท่ีเราพบเจอในชีวิตประจำวัน
เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
ภาษาจีนเพื่อนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
เช่น 口，眼，耳，

头，脸，头发，牙

齿，舌，下吧，前

额，脖子，背，脚，

腿，骨，等等 

๕.คำที่ใช้บ่อยในห้องเรียน ๗ -อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ 
และบทกลอนส้ันๆ ตาม หลักการ
ออกเสียง  
-พูดหรือเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและ
ส่ิงใกล้ตัว  
-ระบุภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย 
ตรงตามความหมายของกลุ่มคำ 
ประโยค และข้อความส้ันๆ ท่ีฟังหรือ
อ่าน 

-บอกใจความสำคัญ และตอบคำถาม
จากการฟังและอ่านบทสนทนา 

นิทานง่ายๆ หรือเรื่องส้ันๆ 

การเรียนรู้คำศัพท์ วลี ประโยค
เกี่ยวกับคำท่ีใช้บ่อยใน
ห้องเรียน คำส่ัง คำขอร้อง 
คำแนะนำง่ายๆเป็นพื้นฐานใน
การเรียนภาษาจีนอย่างหนึ่ง 
ทำให้เราเข้าใจในการฟัง
ภาษาจีนมากขึ้น และนำไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้ เช่น 
请放下去 
请回答 
注意听 
请排队 
请帮我…。 
慢慢说 
请等一下。 
你应该多看多写。 
要说话，先举手。 

๖.ความรู้สึก ๗ -อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ 
และบทกลอนส้ันๆ ตาม หลักการ
ออกเสียง  
-พูดหรือเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและ
ส่ิงใกล้ตัว  

ในชีวิตประจำวันของเราต้อง
พบเจอเรื่องราวมากมาย ดังนั้น
คนเราจะมีการแสดงความรู้สึก
โดยผ่านการแสดงสีหน้า 
ท่าทาง การพูดหรือเขียน เพื่อ



 ๕๒ 
-ระบุภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย 
ตรงตามความหมายของกลุ่มคำ 
ประโยค และข้อความส้ันๆ ท่ีฟังหรือ
อ่าน 

-บอกใจความสำคัญ และตอบคำถาม
จากการฟังและอ่านบทสนทนา 

นิทานง่ายๆ หรือเรื่องส้ันๆ 

แสดงความรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว เช่น 
我觉得…。，喜欢，

爱，高兴，伤心，快

乐，开心，好吃，好

喝，很…。，不喜欢 

รวมเวลาตลอดปี ๔๐   
คะแนนระหว่างเรียน ๘๐   
คะแนนวัดผลปลายปี ๒๐   
รวม ๑๐๐   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๓ 
คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา จ ๑๖๒๐๑   รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร       สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ปีการศึกษา              ๑.๐ หน่วยกิต 

 

อ่านและเขียน พยัญชนะ สระพื้นฐาน วรรณยุกต์ การสะกดคำง่ายๆ คำ กลุ่มคำ ท่ีมีความหมาย
เกี่ยวกับ สัทอัษรภาษาจีน การแนะนำตนเอง อารมณ์และความรู้สึก ทิศทางและสถานท่ี อาหาร พืชพรรณ สัตว์
เล้ียง สัตว์ป่า  สวนสาธารณะ ธรรมชาติส่ิงแวดล้อมรอบตัว ภายใต้คำศัพท์ประมาณ ๑๕๐-๑๘๐ คำ คำศัพท์ 
สำนวนประโยค ข้อความ บทอ่าน สนทนาในบทเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย  

เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเรียนภาษาจีน ขยันอดทน ใฝ่เรียนรู้และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
ภาษาจีน 

ใช้ภาษาจีนในการโต้ตอบด้วยคำส้ันๆในสถานการณ์ง่ายๆ แสดงท่าทางตามวัฒนธรรมของจีนและเข้า
ร่วมกิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรูก้ารใช้ภาษาต่างประเทศ ทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
เกิดสมรรถนะตามความต้องการของหลักสูตรและมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นใน
ตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

ใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ ICT โดยการนำเสนอเนื้อหาผ่านโปรแกรมนำเสนอ 
(Presentati๐n) , ส่ือเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ เช่น Y๐utube  สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ความรู้ความสามารถ
ในการส่ือสารทางด้านภาษา กล้าแสดงออก การใช้เทคโนโลยี และเห็นช่องทางการประกอบอาชีพ เช่น 
มัคคุเทศก์ งานด้านโรงแรม y๐utuber ใหทั้นต่อยุคสมัยในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อสอดคล้องกับวิสัยทัศน์กับของ
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาในปัจจุบัน 

 
 

ตัวชี้วัด : 
ต๑.๑ ป.๖/๑ 
ต๑.๑ ป.๖/๒ 
ต๑.๑ ป.๖/๓ 
ต๑.๑ ป.๖/๔ 
ต๑.๒ ป.๖/๑ 
ต๑.๒ ป.๖/๒ 
รวมทั้งหมด  ๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๔ 
 

โครงสร้างรายวิชาภาษาจีน 
 

โครงสร้าง รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  รหัสวิชา จ ๑๖๒๐๑ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   เวลา ๔๐ ช่ัวโมง/ปีการศึกษา              ๑.๐ หน่วยกิต 
 

หน่วย เวลา ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 

๑. สัทอัษรภาษาจีน 

 
๖ - ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียง

และสะกดคำง่ายๆถูกต้องตามหลักการ
อ่าน 

- เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ
กลุ่มคำท่ีฟังหรือ อ่าน 

- ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ
ภาษาจีนและภาษาไทย 

สระเด่ียว การผันเสียง
วรรณยุกต์ พยัญชนะต้น การ
สะกดคำ ตามหลักการออกเสียง
เบ้ืองต้น  และหลักการเขียน
ตัวอักษรจีน 

- 声母 
- 韵母与拼读声调 
- 写汉字规则与汉字

基础部首 
๒.ในสวนสาธารณะ 
 

๗ -อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบท
กลอน ตามหลักการออกเสียง 

-บอกความหมาย หรือความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียง ประโยคชนิด
ต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน 
และการลำดับคำ ตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 
-ระบุ ภาพวาด สัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมาย ตรงตามความหมายของ
ประโยค หรือข้อความ ท่ีฟังอ่าน 

-บอกใจความสำคัญและตอบคำถาม
จากการฟังและอ่านบทสนทนานิทาน
ง่ายๆและเรื่องเล่า 

-พูดและเขียนแสดงความรู้สึกของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้พร้อมบอก
เหตุผลตามแบบท่ีฟังหรืออ่าน 
 

คำศัพท์ ประโยค วลี ข้อความ 
บทสนทนา บทอ่านตามจังหวะ 
ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับพืชพรรณ 
สัตว์เล้ียง การออกกำลังกาย 
อากาศ ธรรมชาติรอบตัว ส่ิง
รอบตัว ทิศทาง เช่น  
空气，新鲜，开， 

这一些，锻炼， 
肺，健康，越来越.. 
美丽，国家，喜欢， 
电视，草，狗，湖， 
椅子，公园，城市， 
觉得，休息，上边， 
下边，左边，右边， 
旁边，等等。 

๓.การแนะนำตนเอง 
  

๗ -อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ และ
บทอ่านเข้าจังหวะ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 

-ระบุ ภาพวาด สัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมาย ตรงตามความหมายของ
ประโยค หรือข้อความ ท่ีฟังอ่าน 

คำศัพท์ วลี ประโยค เรื่องการ
แนะนำตนเอง การทักทายสวัสดี 
การบอกส่ิงต่างๆรอบตัว ความ
สนใจ ส่ือสารโต้ตอบเกี่ยวกับ 
ตัวเองง่าย ๆ และการกล่าวลา  
ด้วยถ้อยคำท่ีเหมาะสมกับ 
มารยาททางสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษาในการส่ือสาร 



 ๕๕ 
-พูดหรือเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และ
เรื่องใกล้ตัว 
 

ในชีวิตประจำวัน เช่น 
大家好！，来自， 
介绍，一下，我叫… 
，是，泰国人，家， 
在，里，有，和， 
爱好，再见，岁， 
谢谢！，爸爸，妈妈 
很高兴认识你。 
这不是你的书包。 
看，我的电脑。 
我出生在泰国。 

๔.อารมณ์และความรู้สึก ๖ -อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ และ
บทอ่านเข้าจังหวะ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 

-ระบุ ภาพวาด สัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมาย ตรงตามความหมายของ
ประโยค หรือข้อความ ท่ีฟังอ่าน 

-พูดหรือเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และ
เรื่องใกล้ตัว 

 

ในชีวิตประจำวันของเราต้องพบ
เจอเรื่องราวมากมาย ดังนั้น
คนเราจะมีการแสดงอารมณ์
ความรู้สึก รวมถึงรสชาติของ
อาหารโดยผ่านการแสดงสีหน้า 
ท่าทาง การพูดหรือเขียน เพื่อ
แสดงความรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว เช่น 
我觉得…。，喜欢，

爱，高兴，伤心，快

乐，开心，好吃，好

喝，很…。，不喜

欢，甜，酸，咸，

辣，可爱，美丽，等 
๕.ทิศทางและสถานที่ ๗ -อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ และ

บทอ่านเข้าจังหวะ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 

-ระบุ ภาพวาด สัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมาย ตรงตามความหมายของ
ประโยค หรือข้อความ ท่ีฟังอ่าน 

-พูดหรือเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และ
เรื่องใกล้ตัว 

 

การบอกตำแหน่งของสถานท่ี  
ส่ิงของ  บุคคล รวมไปถึงการ
เดินทางตามทิศทางไปสถานท่ีท่ี
ต้องการ  และการถามทาง หรือ
สถานท่ีต้ังของอาคารต่างๆใน
โรงเรียน การสนทนา การถาม  
และตอบโต้ตามรูปแบบไวยกรณ์ 
นักเรียนจะต้องเรียนรู้จากส่ิงใกล้ 
ตัว เพื่อให้สามารถใช้ได้ใน
ชีวิตประจำวัน เช่น 在， 
左边，右边，前面， 
后面，家， 学校， 
寺庙，医院 ，银行 
一直，左拐，右拐， 
怎么，走，从…  



 ๕๖ 
๖.อาหารจีน ๗ -อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ และ

บทอ่านเข้าจังหวะ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 

-ระบุ ภาพวาด สัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมาย ตรงตามความหมายของ
ประโยค หรือข้อความ ท่ีฟังอ่าน 

-พูดหรือเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และ
เรื่องใกล้ตัว 

 

การเรียนรู้คำศัพท์ วลี ประโยค
เกี่ยวกับอาหารจีน อาหารจีน
เป็นอาหารท่ีประกอบข้ึนตาม
วัฒนธรรมของชาวจีน ซึ่งมี
หลากหลายชนิดตามแต่ละ
ท้องถิ่น ดังนั้นการเรียนรู้เรื่อง
อาหารเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
ภาษาจีนอย่างหนึ่งเพื่อนำไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้ เช่น 
宫保鸡丁，鱼香肉

丝，北京烤鸭， 
西红柿炒鸡蛋， 
烧麦，包子，馒头，

饺子，等等。 
我喜欢吃…。 
要一个…。 

รวมเวลาตลอดปี ๔๐   
คะแนนระหว่างเรียน ๘๐   
คะแนนวัดผลปลายปี ๒๐   
รวม ๑๐๐   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๗ 
คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา จ ๒๑๒๐๒  รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร        สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑       เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ปีการศึกษา                           ๑.๐ หน่วยกิต 

 
พูด อ่านและเขียน พยัญชนะ สระพื้นฐาน วรรณยกุต์ การสะกดคำง่ายๆ คำ กลุ่มคำ ท่ีมีความหมาย

เกี่ยวกับ ตนเอง ส่ิงแวดล้อมรอบตัว ตัวเลข มารยาทสังคม คำส่ัง คำท่ีใช้บ่อยในช้ันเรียน ภายใต้คำศัพท์
ประมาณ ๑๒o-๑๕o คำ คำศัพท์ สำนวนประโยค ข้อความ บทอ่าน สนทนาท่ีใช้ในการขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เครื่องแต่งกาย และอาหารเครื่องด่ืม ใช้ภาษาจีนในการโต้ตอบด้วยคำส้ันๆในสถานการณ์ง่ายๆ 
แสดงท่าทางตามวัฒนธรรมของจีนและเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย เห็นคุณค่าและ
ความสำคัญของการเรียนภาษาจีน ขยันอดทน ใฝ่เรียนรู้และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาจีน 

ใช้ภาษาจีนในการโต้ตอบด้วยคำส้ันๆในสถานการณ์ง่ายๆ แสดงท่าทางตามวัฒนธรรมของจีนและเข้า
ร่วมกิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรูก้ารใช้ภาษาต่างประเทศ ทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
เกิดสมรรถนะตามความต้องการของหลักสูตรและมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นใน
ตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

ใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ ICT โดยการนำเสนอเนื้อหาผ่านโปรแกรมนำเสนอ 
(Presentation) ส่ือเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ Youtube  , Google site ,  Application ต่างๆ เช่น 
Application เกมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านภาษา เป็นต้น สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ความรู้ความสามารถใน
การส่ือสารทางด้านภาษา กล้าแสดงออก การใช้เทคโนโลยี และเห็นช่องทางการประกอบอาชีพ เช่น 
มัคคุเทศก์ งานด้านโรงแรม youtuber ให้กับนักเรียน ให้ทันต่อยุคสมัยในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์กับของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาในปัจจุบัน 
 

ตัวชี้วัด : 
ต ๑.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒     
ต ๑.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๕   
ต ๑.๓  ม.๑/๑  ม.๑/๓ 
ต ๒.๑  ม.๑/๑   
ต ๒.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒ 
ต ๔.๑  ม.๑/๑  
รวมทั้งหมด  ๑๐  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๘ 
โครงสร้างรายวิชาภาษาจีน 

 

โครงสร้าง รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   รหัสวิชา จ ๒๑๒๐๒   สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                           เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ปีการศึกษา                       ๑.๐ หน่วยกิต 
 

หน่วย เวลา ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
๑.พินอิน 拼音   
-พยัญชนะ 声母 
-สระ 韵母 
-วรรณยุกต์ 声调 

๔ - อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และ
บทร้อยกรองส้ันๆ ตามหลักการออก
เสียง 
- สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 
- ใช้ภาษา น้ำเสียงและกิริยาท่าทาง
อย่างสุภาพเหมาะสมตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมจีน 

สระเด่ียว การผันเสียง
วรรณยุกต์ พยัญชนะต้น การ
สะกดคำ ตามหลักการออก
เสียงเบ้ืองต้น  และหลักการ
เขียนตัวอักษรจีน 
- 声母 
- 韵母与拼读声调 
- 写汉字规则与汉字基础部

首 

 
๒.ตัวเลขภาษาจีน 
-ตัวเลข ๑-๑๐๐ ภาษาจีน 
-เบอร์โทรของคุณคืออะไร 

๔ - ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้อง และ
คำแนะนำท่ีฟังและอ่าน 
-  ใช้ภาษาจีนส่ือสารในสถานการณ์
จริงหรือสถานการณ์จำลองท่ีเกิดขึ้น
ในห้องเรียนและสถานศึกษา 

ท่าทางประกอบตามวัฒนธรรม
จีนในเรื่องของสัญลักษณ์มือ
เพื่อแสดงจำนวนตัวเลข ๑-๑oo 

และจำนวนนับ รวมถึงการอ่าน
และหมายเลขต่างๆ 
เช่น 

บทท่องจำนวนนับสำหรับเด็ก 
一个，两个，三个小朋

友。 
四个，五个，六个小朋

友。 
七个，八个，九个小朋

友。 
八七五 yāoyāo 零零 
 

๓.การทักทาย 
-แนะนำตนเอง 
-การถามแซ่ 

๔ - ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้อง และ
คำแนะนำท่ีฟังและอ่าน 
- สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ 
ในชีวิตประจำวัน 
- พูดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และ
ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 
- ใช้ภาษา น้ำเสียงและกิริยาท่าทาง
อย่างสุภาพเหมาะสมตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมจีน 
 

ประโยคท่ีใช้ในการแนะนำ
ตัวเอง และการถามช่ือ แซ่ 
ตามมารยาทในวัฒนธรรมจีน 

การแนะนำตัวเอง 

เช่น 
大家好！我叫天才。我是

小学生。我七岁了。 

การถามสารทุกข์สุกดิบ 

เช่น 

A：你好吗？ 
B：我很好，你呢？ 
A：我也很好。 

การถามช่ือแซ่ 



 ๕๙ 
เช่น 

小朋友，你叫什么名字？ 
我叫天才。 
几岁了？ 
七岁。 

๔.วันเดือนปีภาษาจนี 
-สัปดาห์ภาษาจีน 
-เดือนภาษาจีน 
-วันนี้วนัท่ีเท่าไหร่คะ 
 

๔ - สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 
- พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องใกล้ตัว 
พร้อมให้เหตุผลส้ันๆ ประกอบ 
- เปรียบเทียบความเหมือนหรือ
ความแตกต่างระหว่างเทศกาล งาน
ฉลอง วันสำคัญ และชีวิตความ
เป็นอยู่ของจีนกับของไทย 

บทสนทนาท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ขอข้อมูล เรื่องวันท่ี ใน
โครงสร้างของจีน 

๕.ร่างกาย 
-ใบหน้าเล็กๆของฉัน 
-อวัยวะในร่างกายของฉัน 
-อวัยวะ 
 

๔ - พูดและเขียนแสดงความรู้สึก 
ความคิดเห็นของตนเอง เกี่ยวกับ
เรื่องใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ พร้อมให้
เหตุผลส้ันๆ ประกอบ 
- สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 
- บอกความเหมือนหรือความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิด
ต่างๆ  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน 
และการลำดับคำตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 

ข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับ ช่ือ
อวัยวะสำคัญต่างๆ บนใบหน้า
ท่ีร่างกาย ประโยชน์และการ
ดูแลรักษา อวัยวะสำคัญของ
ร่างกาย การนำเสนอข้อมูลโดย
การใช้ภาษาจีนในการนำเสนอ 
ด้วยการ อ่าน เขียน ภาพวาด  
 

๖.我的学习用品 
อุปกรณ์การเรียนของฉัน 
 

๕ - ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้อง 
คำแนะนำ  
และคำช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟังและอ่าน 
- ระบุประโยคและข้อความ หรือ
ตอบคำถามให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่
ความเรียงท่ีอ่าน    
- พูดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ 
และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 

บทสนทนา ข้อความท่ีเกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับภาษาท่ีใช้ในห้องเรียน 

ภาษาท่ีใช้ส่ือสารระหว่างบุคคล
ท่ีเกี่ยวข้องกับของใช้ ส่ิงของ 
อุปกรณ์ภายในห้องเรียน 
 
 

 

๗.食物和饮料
อาหารและเคร่ืองด่ืม 

๕ - ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้อง 
คำแนะนำ 
- สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ 

ข้อความ ประโยค ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการใช้ชีวิตประจำวัน พูด
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง
ใกล้ตัวเพื่อบอกความรู้สึกของ



 ๖๐ 
ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน  
- พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องใกล้ตัว 
พร้อมให้เหตุผลส้ันๆ ประกอบ 
- ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง
อย่างสุภาพเหมาะสม ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของจีน 

ตนเองเกี่ยวกับอาหารและ
เครื่องด่ืม 

 

๘.国家 ประเทศต่างๆ ๕ - ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้อง
คำแนะนำ 
- สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ 
ในชีวิตประจำวัน 
- ใช้คำขอร้อง คำแนะนำ และคำ
ช้ีแจง ในสถานการณ์ต่างๆ 
- บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ  
ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของ
จีน 
- ใช้ภาษาจีนส่ือสารในสถานการณ์
จริงหรือสถานการณ์จำลองท่ีเกิดขึ้น
ในห้องเรียนและสถานศึกษา 

ข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับ ช่ือ
ประเทศต่างๆ  การนำเสนอ
ข้อมูลโดยการใช้ภาษาจีนใน
การนำเสนอด้วยการ อ่าน 
เขียน ภาพวาด  
 

๙.职业 อาชีพต่างๆ 
 

๕ - ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้อง 
คำแนะนำ 
- พูดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ 
และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 
- พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องใกล้ตัว 
พร้อมให้เหตุผลส้ันๆ ประกอบ 
- บอกความเหมือนหรือความ
แตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ  การใช้
เครื่องหมายวรรคตอน และการ
ลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาจีนและภาษาไทย 

บทสนทนาท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ขอข้อมูล เรื่องอาชีพ ใน
โครงสร้างของจีน การถามและ
ตอบเกี่ยวกับเรื่องอาชีพต่างๆ
เป็นภาษาจีน 

รวมเวลาตลอดปี ๔๐   
คะแนนระหว่างเรียน ๘๐   
คะแนนวัดผลปลายภาค ๒๐   
รวม ๑๐๐   

 
 



 ๖๑ 
คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา จ ๒๒๒๐๒      รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒       เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ปีการศึกษา        ๑.๐ หน่วยกิต 

 

พูด อ่านและเขียน พยัญชนะ สระพื้นฐาน วรรณยกุต์ การสะกดคำง่ายๆ คำ กลุ่มคำ ท่ีมีความหมาย
เกี่ยวกับ อวัยวะสำคัญ ประโยชน์และ การดูแลรักษาสุขภาพอนามัย การกิจกรรมยามว่าง รวมถึงวันท่ี คำส่ัง 
คำท่ีใช้บ่อยในช้ันเรียน ภายใต้คำศัพท์ประมาณ ๑๕o-๑๘o คำ คำศัพท์ สำนวนประโยค ข้อความ บทอ่าน 
สนทนาท่ีใช้ในการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับอวัยวะสำคัญ กิจกรรมยามว่าง และวันท่ี  ใช้ภาษาจีนในการ
โต้ตอบด้วยคำส้ันๆในสถานการณ์ง่ายๆ แสดงท่าทางตามวัฒนธรรมของจีนและเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาท่ี
เหมาะสมตามวัย เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเรียนภาษาจีน ขยันอดทน ใฝ่เรียนรู้และมีเจตคติท่ีดีต่อ
วิชาภาษาจีน 

ใช้ภาษาจีนในการโต้ตอบด้วยคำส้ันๆในสถานการณ์ง่ายๆ แสดงท่าทางตามวัฒนธรรมของจีนและเข้า
ร่วมกิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรูก้ารใช้ภาษาต่างประเทศ ทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
เกิดสมรรถนะตามความต้องการของหลักสูตรและมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นใน
ตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

ใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ ICT โดยการนำเสนอเนื้อหาผ่านโปรแกรมนำเสนอ 
(Presentation) ส่ือเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ Youtube  , Google site ,  Application ต่างๆ เช่น 
Application เกมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านภาษา เป็นต้น สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ความรู้ความสามารถใน
การส่ือสารทางด้านภาษา กล้าแสดงออก การใช้เทคโนโลยี และเห็นช่องทางการประกอบอาชีพ เช่น 
มัคคุเทศก์ งานด้านโรงแรม youtuber ให้กับนักเรียน ให้ทันต่อยุคสมัยในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์กับของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาในปัจจุบัน 
 
ตัวชี้วัด : 
ต ๑.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒   ม.๒/๓    
ต ๑.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๕   
ต ๑.๓  ม.๒/๑  
ต ๒.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๓ 
ต ๒.๒  ม.๒/๒ 
ต ๔.๑  ม.๒/๑  
รวมทั้งหมด  ๑๐  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๒ 
โครงสร้างรายวิชาภาษาจีน 

 

โครงสร้าง รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    รหัสวิชา จ ๒๒๒๐๒ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                         เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ปีการศึกษา                          ๑.๐ หน่วยกิต 
 

หน่วย เวลา ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
๑.พินอิน 拼音   
-พยัญชนะ 声母 
-สระ 韵母 
-วรรณยุกต์ 声调 

๔ - ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำ
ช้ีแจง  และคำอธิบายง่ายๆ ท่ีฟังและ
อ่าน 
- อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ 
และบทร้อยกรองส้ันๆ  ตามหลักการ
อ่าน 
- ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง
เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตาม
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของจีน 
 

สระเด่ียว การผันเสียง
วรรณยุกต์ พยัญชนะต้น การ
สะกดคำ ตามหลักการออก
เสียงเบ้ืองต้น  และหลักการ
เขียนตัวอักษรจีน 
- 声母 
- 韵母与拼读声调 
- 写汉字规则与汉字基础部

首 

 

๒.你好 สวัสดี 
-สวัสดีค่ะ/ครับคุณครู 
 

๔ -  ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำ
ช้ีแจง  และคำอธิบายง่ายๆ ท่ีฟังและ
อ่าน 
-  อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว 
ประกาศ และบทร้อยกรองส้ันๆ  ตาม
หลักการอ่าน 
-  สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรื่องใกล้ตัว และสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 
-  เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ 
-  เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิต
ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของจีนกับ
ของไทย 
 

บทสนทนา ข้อความท่ีเกี่ยวข้อง
กับตนเอง  เพื่อน ครอบครัว
และเรื่องใกล้ตัว 

๓.ถามชื่อสกุลภาษาจีน 
-你叫什么名字  
คุณช่ือว่าอะไร 
 

๔ -  ระบุประโยคและข้อความ หรือตอบ
คำถามให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความ
เรียงรูปแบบต่างๆ ท่ีอ่าน 
-  สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรื่องใกล้ตัว และสถานการณ์
ต่างๆ  
ในชีวิตประจำวัน 

ประโยคท่ีใช้ในการการถามช่ือ 
แซ่ ตามมารยาทในวัฒนธรรม
จีน 

การแนะนำตัวเอง 

เช่น 

大家好！我叫天才。我是

小学生。我七岁了。 

การถามสารทุกข์สุกดิบ 

เช่น 



 ๖๓ 
-  พูดและเขียนข้อมูลเกี ่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และ
ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 
-  ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง
เหมาะก ับบ ุคคลและโอกาส ตาม
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของจีน 
 

A：你好吗？ 
B：我很好，你呢？ 
A：我也很好。 

การถามช่ือแซ่ 
เช่น 
小朋友，你叫什么名字？ 
我叫天才。 
几岁了？ 
七岁。 

 
๔.คนในครอบครัว 
- 我爱爸爸妈妈  
ฉันรักพ่อแม ่
 

๔ -  สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรื่องใกล้ตัว และสถานการณ์
ต่างๆ  
ในชีวิตประจำวัน 
-  พูดและเขียนแสดงความรู้สึก ความ
คิดเห็นของตนเอง เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 
กิจกรรม และประสบการณ์ พร้อมให้
เหตุผลประกอบ 
-  เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ 
-  ใช้ภาษาจีนส่ือสารในสถานการณ์จริง
หรือสถานการณ์จำลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียน  

 

บทสนทนา ข้อความท่ีเกี่ยวข้อง
กับตนเอง  เพื่อน ครอบครัว
และเรื่องใกล้ตัว ภาษาท่ีใช้
ส่ือสารระหว่างบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องกับครอบครัวของฉัน 
ครอบครัวมีกี่คน ทำงานอะไร 
 

 

๕.อาชีพต่างๆ 
- 爸爸是老师  
พ่อคือคุณครู 
 

๔ -  สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรื่องใกล้ตัว และสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 
-  เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ 
-  เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิต
ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของจีนกับ
ของไทย 
-  ใช้ภาษาจีนส่ือสารในสถานการณ์จริง
หรือสถานการณ์จำลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียน 

ข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับ ช่ือ
อวัยวะสำคัญต่างๆ บนใบหน้า
ท่ีร่างกาย ประโยชน์และการ
ดูแลรักษา อวัยวะสำคัญของ
ร่างกาย การนำเสนอข้อมูลโดย
การใช้ภาษาจีนในการนำเสนอ 
ด้วยการ อ่าน เขียน ภาพวาด  
 

๖.你好，你好吗？ 
สวัสดี คุณสบายดีไหม 

๕ - ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำ
ช้ีแจง  และคำอธิบายง่ายๆ ท่ีฟังและ
อ่าน 

บทสนทนา ข้อความท่ีเกี่ยวข้อง
กับตนเอง  เพื่อน ครอบครัว
และเรื่องใกล้ตัว การถามและ
ตอบเกี่ยวกับเรื่องการถามสาร
ทุกข์สุขดิบ เป็นภาษาจีน 



 ๖๔ 
- อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ 
และบทร้อยกรองส้ันๆ  ตามหลักการ
อ่าน 
- สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรื่องใกล้ตัว และสถานการณ์
ต่างๆ  
ในชีวิตประจำวัน  
- ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง
เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตาม
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของจีน 

๗.一起学数字  
เรียนตัวเลขด้วยกัน 
 

๕ -  ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำ
ช้ีแจง  และคำอธิบายง่ายๆ ท่ีฟังและ
อ่าน 
-  ระบุประโยคและข้อความ หรือตอบ
คำถามให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความ
เรียงรูปแบบต่างๆ ท่ีอ่าน 
-  ใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำช้ีแจง 
และคำอธิบาย ตามสถานการณ์ 
-  เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ 
 

ท่าทางประกอบตามวัฒนธรรม
จีนในเรื่องของสัญลักษณ์มือ
เพื่อแสดงจำนวนตัวเลข ๑-๑oo 

และจำนวนนับ รวมถึงการอ่าน
และหมายเลขต่างๆ 
เช่น 

บทท่องจำนวนนับสำหรับเด็ก 

一个，两个，三个小朋

友。 
四个，五个，六个小朋

友。 
七个，八个，九个小朋

友。 
八七五 yāoyāo 零零 

๘.你家在哪儿？ 
บ้านของคุณอยู่ที่ไหน 

๕ -  ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำ
ชี้แจง  และคำอธิบายง่ายๆ ที่ฟังและ
อ่าน 
-  พูดและเขียนข้อมูลเกี ่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และ
ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 
-  ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง
เหมาะก ับบ ุคคลและโอกาส ตาม
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของจีน 
-  เปร ียบเท ียบและอธ ิบาย ความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างการ
ออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และ  การ
ลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาจีนกับภาษาไทย 

ประโยคท่ีใช้ในการถามตาม
มารยาทในวัฒนธรรมจีน 

การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานท่ี ระยะทางใกล้ไกล คือ
อะไร เป็นของใคร 

๙.祝你生日快乐 
ขอให้คุณมีความสุขในวัน
เกิด 

๕ -  ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำ
ชี้แจง  และคำอธิบายง่ายๆ ที่ฟังและ
อ่าน 

บทสนทนา ข้อความท่ีเกี่ยวข้อง
กับตนเอง  เพื่อน ครอบครัว
และเรื่องใกล้ตัว ภาษาท่ีใช้



 ๖๕ 
 -  สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเอง เรื ่องใกล้ตัว และสถานการณ์
ต่างๆ 
-  ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง
เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตาม
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของจีน 
-  ใช้ภาษาจีนส่ือสารในสถานการณ์จริง
หรือสถานการณ์จำลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชน 

ส่ือสารระหว่างบุคคล บท
สนทนา ข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับ
การถามตอบเรื่องเวลา วันเกิด
และการเฉลิมฉลองวันเกิด  
 
 

 

รวมเวลาตลอดปี ๔๐   
คะแนนระหว่างเรียน ๘๐   
คะแนนวัดผลปลายภาค ๒๐   
รวม ๑๐๐   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๖ 
คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา จ ๒๓๒๐๒  รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓       เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ปีการศึกษา        ๑.๐ หน่วยกิต 

 

พูด อ่านและเขียน พยัญชนะ สระพื้นฐาน วรรณยกุต์ การสะกดคำง่ายๆ คำ กลุ่มคำ ท่ีมีความหมาย
เกี่ยวกับ กับการถามตอบเรื่องเวลา วันเกิด การเฉลิมฉลองวันเกิด พืชพรรณ สัตว์เล้ียง สัตว์ป่า  ธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมรอบตัว ภายใต้คำศัพท์ประมาณ ๑๘o - ๒oo คำ คำศัพท์ สำนวนประโยค ข้อความ บทอ่าน 
สนทนาท่ีใช้ในการกับการถามตอบเรื่องเวลา วันเกิด การเฉลิมฉลองวันเกิด พืชพรรณ สัตว์เล้ียง สัตว์ป่า  
ธรรมชาติส่ิงแวดล้อมรอบตัวและเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย  

เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเรียนภาษาจีน ขยันอดทน ใฝ่เรียนรู้และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
ภาษาจีน 

ใช้ภาษาจีนในการโต้ตอบด้วยคำส้ันๆในสถานการณ์ง่ายๆ แสดงท่าทางตามวัฒนธรรมของจีนและเข้า
ร่วมกิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรูก้ารใช้ภาษาต่างประเทศ ทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
เกิดสมรรถนะตามความต้องการของหลักสูตรและมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นใน
ตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

ใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ ICT โดยการนำเสนอเนื้อหาผ่านโปรแกรมนำเสนอ 
(Presentation) ส่ือเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ Youtube  , Google site ,  Application ต่างๆ เช่น 
Application เกมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านภาษา เป็นต้น สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ความรู้ความสามารถใน
การส่ือสารทางด้านภาษา กล้าแสดงออก การใช้เทคโนโลยี และเห็นช่องทางการประกอบอาชีพ เช่น 
มัคคุเทศก์ งานด้านโรงแรม youtuber ให้กับนักเรียน ให้ทันต่อยุคสมัยในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์กับของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาในปัจจุบัน 
 
ตัวชี้วัด: 
ต ๑.๑  ม.๓/๑   
ต ๑.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๓   ม๓/๔  
ต ๑.๓  ม.๓/๓ 
ต ๒.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๓ 
ต ๒.๒  ม.๓/๑   
ต ๔.๑  ม.๓/๑  
รวมทั้งหมด  ๑๐  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๗ 
โครงสร้างรายวิชาภาษาจีน 

 

โครงสร้าง รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รหัสวิชา จ ๒๓๒๐๒  สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                           เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ปีการศึกษา                        ๑.๐ หน่วยกิต 
 

หน่วย เวลา ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
๑.พินอิน 拼音   
-พยัญชนะ 声母 
-สระ 韵母 
-วรรณยุกต์ 声调 

๔ -  ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำช้ีแจง 
คำแนะนำ และคำอธิบายท่ีฟังและอ่าน 
-  อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว 
โฆษณา และบทร้อยกรองส้ันๆ ตาม
หลักการอ่าน 
-  เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยา
ท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาส 
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
จีน 

สระเด่ียว การผันเสียงวรรณยุกต์ 
พยัญชนะต้น การสะกดคำ ตาม
หลักการออกเสียงเบ้ืองต้น  และ
หลักการเขียนตัวอักษรจีน 

- 声母 
- 韵母与拼读声调 
- 写汉字规则与汉字基础部首 

 

๒.我开车去市

场，你要什么东

西？  
ฉันจะขับรถไปตลาด คุณ
ต้องการอะไรไหม 

๔ -  ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำช้ีแจง 
คำแนะนำ และคำอธิบายท่ีฟังและอ่าน 
-  สนทนาอย่างต่อเนื่อง หรือเขียน
โต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้
ตัว สถานการณ์ต่างๆ ข่าว เรื่องท่ีอยู่
ในความสนใจของสังคม 
-  เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมของจีน ตามความสนใจ 

ภาษาท่ีใช้ส่ือสารระหว่างบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องกับของใช้ ส่ิงของ
รอบตัวที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และ
สถานท่ีต่างๆ 
 

๓.请问这儿能寄

包裹吗？ 
อยากทราบว่าที่นี่รับส่ง
พัสดุใช่ไหม 

๔ -  ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำช้ีแจง 
คำแนะนำ และคำอธิบายท่ีฟังและอ่าน 
-  สนทนาอย่างต่อเนื่อง หรือเขียน
โต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้
ตัว สถานการณ์ต่างๆ ข่าว เรื่องท่ีอยู่
ในความสนใจของสังคม 
-  พูดและเขียนแสดงความต้องการ 
ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธ ในสถานการณ์ต่างๆ  
-  เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างการ
ออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  และการ
ลำดับคำ ตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาจีนกับภาษาไทย 

ข้อความ ประโยค ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การใช้ชีวิตประจำวัน ภาษาท่ีใช้
ส่ือสารระหว่างบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง
กับของใช้ ส่ิงของรอบตัว 

 



 ๖๘ 

๔.每个星期你常

去图去管吗？    
ทุกๆสัปดาห์คุณมักจะไป
ห้องสมุดใช่ไหม 

๔ -  ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำช้ีแจง 
คำแนะนำ และคำอธิบายท่ีฟังและอ่าน 
-  พูดและเขียนเพื่อขอข้อมูลและให้
ข้อมูล  อธิบาย เปรียบเทียบ แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรือ
อ่าน 
-  พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และ
เหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผลประกอบ     
-  เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมของจีน ตามความสนใจ 

บทสนทนาท่ีเกี่ยวข้องกับการขอ
ข้อมูล เรื่องสถานท่ีต่างๆ 
ข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับการถาม
ตอบเรื่องระยะใกล้ไกล คืออะไร 
เป็นของใคร  
 

 

๕.星期六和星期

日你常做什么？ 
วันเสาร์และวันอาทิตย์คุณ
มักจะทำอะไร 

๔ -  ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำช้ีแจง 
คำแนะนำ และคำอธิบายท่ีฟังและอ่าน 
-  พูดและเขียนเพื่อขอข้อมูลและให้
ข้อมูล  อธิบาย เปรียบเทียบ แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรือ
อ่าน 
-  พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และ
เหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผลประกอบ     
-  เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมของจีน ตามความสนใจ 
-  ใช้ภาษาจีนส่ือสารในสถานการณ์
จริงหรือสถานการณ์จำลองท่ีเกิดขึ้น
ในห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชน 
 

บทสนทนา ข้อความท่ีเกี่ยวข้อง
กับการถามตอบเรื่องเวลา การ
ขอข้อมูล เรื่องวันท่ี ในโครงสร้าง
ของจีน ภาษาท่ีใช้ส่ือสารระหว่าง
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับ งานอดิเรก
และ กิจกรรมยามว่าง 

 

๖.我的朋友 
เพื่อนของฉัน 

๕ -  ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำช้ีแจง 
คำแนะนำ และคำอธิบายท่ีฟังและอ่าน 
-  สนทนาอย่างต่อเนื่อง หรือเขียน
โต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้
ตัว สถานการณ์ต่างๆ ข่าว เรื่องท่ีอยู่
ในความสนใจของสังคม 
-  ใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำช้ีแจง 
และคำอธิบายตามสถานการณ์ 
- เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมของจีน ตามความสนใจ 

ภาษาท่ีใช้ส่ือสารระหว่างบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องกับการแนะนำเพื่อน
ของตนเอง เรียนรู้การใช้ไวยกรณ์
ต่างๆเช่น 
- 却 
- 因为....所以.... 
- การซ้ำคำ 
- 学 
- 得 
- 呀 
 



 ๖๙ 

๗.祝贺生日 
อวยพรวันเกิด 

๕ -  ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำช้ีแจง 
คำแนะนำ และคำอธิบายท่ีฟังและอ่าน 
-  สนทนาอย่างต่อเนื่อง หรือเขียน
โต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้
ตัว สถานการณ์ต่างๆ ข่าว เรื่องท่ีอยู่
ในความสนใจของสังคม 
-  เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมของจีน ตามความสนใจ 
- ใช้ภาษาจีนส่ือสารในสถานการณ์
จริงหรือสถานการณ์จำลองท่ีเกิดขึ้น
ในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน 

บทสนทนา ข้อความท่ีเกี่ยวข้อง
กับการถามตอบเรื่องเวลา วันเกิด
และการเฉลิมฉลองวันเกิด  
เรียนรู้การใช้ไวยกรณ์ต่างๆเช่น 
- 最 
- 去 / 来 
- การบอกปีในภาษาจีน 
- 高兴 
- 祝你 
- 非常 
- 等等 

๘.我们公司对你

们的新产品很感

兴趣 
บริษัทของพวกเรารู้สึก
สนใจในผลิตภัณฑ์ตัวใหม่
ของพวกคุณมาก 

๕ -  ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำช้ีแจง 
คำแนะนำ และคำอธิบายท่ีฟังและอ่าน 
-  ใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำช้ีแจง 
และคำอธิบายตามสถานการณ์ 
-  พูดและเขียนแสดงความต้องการ 
ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธ ในสถานการณ์ต่างๆ  
-  เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างการ
ออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  และการ
ลำดับคำ ตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาจีนกับภาษาไทย 

ข้อความ ประโยค ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การใช้ชีวิตประจำวัน ภาษาท่ีใช้
ส่ือสารระหว่างบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง
กับของใช้ ส่ิงของรอบตัว เรียนรู้
การใช้ไวยกรณ์ต่างๆเช่น 
- 兴趣 
- 行 
- 正好 
- 能 
- 方便 
 

๙.我是泰国人，

你呢？    
ฉันเป็นคนไทย แล้วคุณล่ะ 

๔ -  ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำช้ีแจง 
คำแนะนำ และคำอธิบายท่ีฟังและอ่าน 
-  พูดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และ
ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 
- พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และ
เหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผลประกอบ 
-  ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ 
และนำเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน 

บทสนทนาท่ีเกี่ยวข้องกับการขอ
ข้อมูล สอบถามเรื่องประเทศ
ต่างๆ ข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ถามตอบเรื่องเช้ือชาติ เรียนรู้การ
ใช้ไวยกรณ์ต่างๆเช่น 
- ชื่อเฉพาะเมืองหลวงต่างๆ 
- 一下儿 
- การออกเสียงวรรณยุกต์ของ 一 
- 位 
- 没 / 不 
 

 

รวมเวลาตลอดปี ๔๐   

คะแนนระหว่างเรียน ๘๐   

คะแนนวัดผลปลายภาค ๒๐   

รวม ๑๐๐   

 



 ๗๐ 

ส่วนที่ ๔ 
การจัดการเรียนรู้และการวัดและการประเมินผล 

สรุปสาระสำคัญของแนวคิดต่าง ๆในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 
 
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
ท่ีมคีวามหมาย 
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 

แบบองค์รวม การบูรณาการ
ทักษะทางภาษากับ
บริบทสาระการ
เรียนรู้อื่นและการ
พัฒนาองค์รวม 

เนื้อหาสาระท่ีมี
ความหมายกับ
ผู้เรียน 

ผู้เรียนมีส่วนร่วม
วางแผนและการมี
ปฏิสัมพันธ์ 

การมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนและผลการ
เรียนรู ้

 
 
 



 ๗๑ 
แนวคิดการจัด 

การเรียนรู้ 
เป้าหมาย เนื้อหา วิธีสอน 

การวัดและการ
ประเมินผล 

จากการทำ
โครงการ 

การเกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง  การ
เช่ือมโยงองค์
ความรู้กับชีวิตจริง 

กิจกรรมต่าง ๆใน
สถานการณ์จริง 
วิธีการแสวงหา
ความรู้และการ
รวบรวมอย่างเป็น
ระบบ 

การลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ 
และงานศึกษา
ค้นคว้าท่ีทำร่วมกัน 

การวางแผนการ
ทำงานความ
รับผิดชอบ
ผลสำเร็จของงาน 

ท่ีเน้นภาระงาน การลงมือปฏิบัติ
ภาระงานท่ีได้รับ
มอบหมายให้เสร็จ
สมบูรณ์ตาม
วัตถุประสงค์ท่ี
กำหนดไว้ 

ใช้ภาระงานเป็น
หลัก โดยมุ่งฝึก
เนื้อหาหรือทักษะ
ทางภาษาเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ท่ี
คาดหวัง 

ภาษาเพื่อการ
ส่ือสาร  

ความสามารถทาง
ภาษา ความสำเร็จ
ของภาระงานท่ี
ปฏิบัติและการ
บรรลุจุดมุ่งหมาย
ท่ีต้ังไว้ 

การสร้างองค์
ความรู้ 

การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองและ
การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน 

เนื้อหาความรู้ 
ต่าง ๆท่ี
หลากหลายรอบตัว 

ใช้กลยุทธ์และ
กลวิธีหลากหลาย
เพื่อให้ผู้เรียนมี 
โอกาสแสดง
ความสามารถ
ความคิดเห็น 
 

งานท่ีมอบหมายให้
ทำตามความ
แตกต่างของ 
ผู้เรียน 

แบบ ๔  MAT พัฒนาการใช้สมอง
ซีกซ้ายซีกขวาและ
การ 
บูรณาการ
ประสบการณ์ 

เนื้อหาความรู้จาก
วิชาต่าง ๆ 

เน้นการบูรณาการ
ความรู้ใหม่เข้ากับ
ประสบการณ์เดิม
โดยเน้น
ประสบการณ์ตรง 

ประเมินตนเอง 
ประเมินเพื่อน 

การตอบสนองด้วย
ท่าทาง(TPR) 

การฝึกการจำและ
การปฏิบัติ 

ประโยคคำส่ัง   
คำศัพท์และ
ไวยากรณ์ 

ครูเป็นต้นแบบใน
การออกคำส่ังให้
ปฏิบัติตาม 

การสังเกตการ
ปฏิบัติตามคำส่ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๒ 
การวัดและการประเมินผล 

 
 ในการจัดการเรียนการสอนใด ๆ ก็ตาม  การสอนกับการวัดประเมินผลมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมา
ต้ังแต่ต้นจนอาจกล่าวได้ว่า   เมื่อมีการสอนต้องมีการประเมินผลควบคู่ไปด้วยเสมอเพียงแต่วิธีการวัดและการ
ประเมิน  อาจเปล่ียนรูปแบบไปตามยุคสมัย     การประเมินเป็นส่วนท่ีสำคัญและจำเป็นของกระบวนการเรียน
การสอน    ซึ่งมีความหมายมากกว่าการให้เป็นเกรดหรือการให้คะแนนรวม       แต่เป็นการหาคำตอบท่ี
สร้างสรรค์ในทางบวก   และให้ข้อมูลย้อนกลับ    (Feedback)      เกี่ยวกับความก้าวหน้าของผู้เรียน     เพื่อ
ตรวจสอบว่า    การสอนนั้นบรรลุเป้าหมายในระดับใด    ผลจากการประเมินจะนำไปสู่การตัดสินใจ  ท่ีมีต่อ
โรงเรียนในเชิงบริหาร  และการสร้างความเชื่อมั่นในสังคม      การประเมินที่ดีส่วนหนึ่ง     ต้องเป็นเสมอืน
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 
 ข้อมูลที่จะนำมาใช้ประเมินจะต้องได้มาโดยกระบวนการเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย    
และสอดคล้องกับรูปแบบการประเมินผลตามหลักสูตร โดยใช้เครื่องมือ   และ  วิธีการประเมินท่ีหลากหลาย
รูปแบบเลือก  นำมาใช้ให้สอดคล้องเหมาะสม  กับกระบวนการสอนของผู้สอนและกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  บางครั้งอาจต้องปรับวิธีการ  หรือดัดแปลงเครื่องมือวัดเพื่อใช้สำหรับ
ผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษบางกรณีจำเป็นต้องใช้เทคนิคการประเมินท่ีผสมผสานหรือหลากหลายเพื่อ  ให้
ได้ภาพเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนท่ีกว้างและสมบูรณ์ขึ้น 
 จากกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลง  ภาระงานด้านการประเมินผลการเรียน    ระบบการ  
วัดและประเมินผล  ที่สถานศึกษาต้องดำเนินการจึงต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน   
การประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน    จึงเน้นไปท่ีการวัดและการประเมินผล    ท่ีจะนำไปสู่การ
ชี้ให้เห็นสภาพที่แท้จริงของผู้เรียน    และสภาพจริงของการเรียนการสอน   จากพฤติกรรมที่ผู ้เรียนได้
แสดงออก  ( Student   Performance ) สะท้อนให้เห็นความสามารถอย่างหลากหลายในการพัฒนาคนท่ี
ชัดเจนสอดคล้องกับสมรรถภาพที่มีในตนเอง   และจากการลงมือปฏิบัติจริง   ซึ่งชี้ให้เห็นวิธีการตัดสินใจ   
และการแก้ปัญหาด้วยตนเอง    การใช้กิจกรรมการประเมินตามสภาพจริง  ( Authentic   Assessment )  
จะช่วยให้ค้นพบได้ว่าผู้เรียนเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด   นอกจากระบบการวัดและประเมินผลจะ  
ปรับเปลี่ยนแล้ว    ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน จะต้องปรับเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งมีเพียงครูผู้สอนเป็นบุคคล
หลายกลุ่ม   ได้แก่  ครูผู้สอน ผู้เรียน ซึ่งทำหน้าท่ีท้ังประเมินตนเองและประเมินเพื่อน (ในกลุ่ม) การประเมิน
ด้วย  ส่วนลักษณะภาษาท่ีนำมาประเมิน   ควรเป็นภาษาท่ีใช้ในสถานการณ์การส่ือสารตามสภาพจริงคือ  เป็น
ข้อความสมบูรณ์ในตัวเอง  เป็นภาษาที่เจ้าของภาษาใช้  มีความเป็นธรรมชาติอยู่ในบริบท   ทั้งนี้   ต้อง
คำนึงถึงความสามารถและประสบการณ์ของผู้เรียนด้วย     การประเมินความสามารถในการใช้ภาษา  เพื่อ
การสื่อสาร  ควรประเมินความสามารถในการสื่อความหมายจริง ๆ  ไม่ควรแยกการใช้ภาษาออกจาก   



 ๗๓ 
สถานการณ์  และควรวัดให้ครอบคลุมองค์ประกอบของภาษา  อันประกอบด้วยความรู้เรื่องเสียง คำศัพท์   
โครงสร้าง  การใช้ภาษาในสถานการณ์  และกลวิธีในการส่ือสาร  แนวการประเมินเช่นนี้ช่วยเสริมให้เกิดการ
เช่ือมโยงระหว่างหลักสูตร   การสอน  และการประเมิน 
 ในการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้     สถานศึกษาจะต้องทำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของ   
ของสถานศึกษาไว้เพื ่อให้บุคคลที่เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน    และเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน  
สถานศึกษาต้องมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนท้ังใน   ระดับช้ันเรียน  ระดับสถานศึกษา  และ
ระดับชาติ    โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  ปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้และใช้เป็นข้อมูลในการสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียน  และสถานศึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
 
การวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน 
 มีจุดมุ่งหมายเพื่อได้ทราบความก้าวหน้าของผู้เรียนด้านความรู้    ทักษะกระบวนการ    คุณธรรม   
จริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์  อันเป็นผลเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้
ที่กำหนดไว้ของแต่ละรายวิชา  ดังนั้น   การประเมินความสามารถในการใช้ภาษาจึงต้องเน้นวิธีการ   และ
เครื่องมือวัดที่หลากหลาย   เน้นการปฏิบัติให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้    กระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน   และสามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการเรียนรู้ของผู้เรียน   เช่น   การวัด
ภาคปฏิบัติ   การสังเกต    การสัมภาษณ์    การตรวจผลงาน   การบันทึกพฤติกรรม   แฟ้มสะสมงาน  ฯลฯ  
ทั้งนี้   วิธีการและเครื่องมือวัดที่เลือกใช้ต้องสอดคล้องกับเนื้อหาภาษาหรือทักษะที่ต้องการวัดด้วย   สรุป   
ลักษณะของการประเมินผลทางภาษาเป็นแผนภูมิท่ีปรับจากของ  Heartland  AEA   ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๔ 
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                                                              การอภิปราย
กลุ่มย่อย                     
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 ้สอนได้รู้ถึง
ความสามารถและเข้าใจความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล   ตลอดจนมองเห็นภาพความเปลี่ยนแปลง
ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง    สามารถช่วยเหลือแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันท่วงที     และนำมาจัดกลุ่มผู้เรียนได้   
รวมทั้งใช้ประเมินผลการจัดกิจกรรมของตนเอง      ทำให้ผู้ปกครองได้ทราบระดับความสำเร็จของผู้เร ียน  
สามารถให้การสนับสนุนส่งเสริม   เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้ 

 
 
 
 
 
 
 



 ๗๕ 
การประเมินผลระดับสถานศึกษา 

 
 เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียน   สถานศึกษาต้อง
จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้รายช้ันปีและช่วงช้ัน  เพื่อนำข้อมูลท่ีได้จากการประเมินนี้ไปใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู้        และคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการเรียนรู้   รวมทั้งนำผลการประเมินช่วงช้ันไปพิจารณาตัดสินการเล่ือนช่วงช้ันของผู้เรียน 
 การประเมินผลนี้จะช่วยให้ข้อมูลอย่างดีสำหรับผู้สอนในการพิจารณาว่าการจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน  มีประสิทธิภาพหรือมีคุณภาพเพียงใด  โดยดูจากผลการเรียนรู้ด้านความรู้  ทักษะ  และเจตคติของ
ผู้เรียนว่าอยู่ในระดับน่าพอใจหรือไม่ ข้อมูลผลการเรียนรู้นี้จะเป็นข้อมูลย้อนกลับด้านกระบวนการจัดการ
เรียนรู้และปัจจัยอื่นท่ีสนับสนุนการเรียนรู้  ของผู้เรียนว่าเพียงพอและเหมาะสมกับ   ความต้องการหรือไม่   
ผลจากการประเมินจะช่วยให้  ผู ้สอนและสถานศึกษานำมาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจปรับปรุงระบบการ
จัดการการเรียนรู้เพื่อให้ได้ผลการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีพึงประสงค์ 
 นอกจากนี้ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาสามารถช่วยผู้เรียนในการปรับปรุงแก้ไขผลการเรียน  
การวางแผน   การศึกษาต่อ  และการประกอบอาชีพ   ผู้สอนสามารถวางแผนช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้ได้ดี
ยิ่งขึ้น     ฝ่ายแนะแนวสามารถจัด   บริการแนะแนวได้อย่างเหมาะสม     ผู้บริหารได้ทราบถึงมาตรฐานด้าน
วิชาการของโรงเรียน และสามารถปรับสภาพการจัดการเรียนรู้และช่วยให้ผู ้ปกครองรู้ความก้าวหน้าของ
ผู้เรียนด้านต่าง 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      เข้ารับการประเมิน
คุณภาพระดับชาติ   สำหรับกลุ่มภาษาต่างประเทศ   จะมุ่งเป็นการประเมินความสามารถในการใช้ภาษาท้ัง
ความรู้ทางภาษาและความสามารถในการส่ือสารท่ีจำเป็นและมีความสำคัญตามระดับช้ัน  ผลจากการประเมิน
ท่ีได้นอกจากจะเป็นตัวบ่งช้ีคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของผู้เรียน ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง
และของประเทศในภาพรวมแล้ว  ยังใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย
ระดับชาติ  เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ   และภาษาต่างประเทศอื่น 
ๆ  ในระดับประเทศ และในระดับสถานศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๖ 
แหล่งการเรียนรู ้

 
 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.  สถานท่ีทำการต่าง ๆ   ท้ังภาครัฐ   เอกชน  หรือรัฐวิสาหกิจ  เช่น   การท่องเท่ียวแห่ง
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๗๗ 
อภิธานศัพท์ 

 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หมายถึง หลักสูตรแกนกลางที่พัฒนา 

และปรับปรุงมาจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ เป็นหลักสูตรท่ีใช้ในการ จัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาท่ีต่ำกว่าอุดมศึกษา โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียน มีความสมบูรณ์ท้ังด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา อีกทั้งมีความรู้และทักษะที่จำาเป็นสำาหรับ การดำรงชีวิต และมีคุณภาพได้
มาตรฐานสากลเพื่อการแข่งขันในยุคปัจจุบัน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบด้วยส่วนท่ีเป็น
แกนกลางซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนที่เกี่ยวกับสภาพ ชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งสามารถพัฒนา
ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยความร่วมมือกับท้องถิ่นและ สถานศึกษา นอกจากนั้นยังมีหลักสูตรเพิ่มเติมท่ี
สถานศึกษาแต่ละแห่งพัฒนาขึ้น เพื่อให้สอดคล้อง เหมาะสมกับความสนใจ ความต้องการ และความถนัดของ
ผู้เรียน 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง กลุ่มขององค์ความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กัน ซึ่งจัดแบ่งตามศาสตร์ต่างๆ เป็น ๘ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิตศาสตร์ ๓) วิทยาศาสตร์ ๔) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ ๗) การงาน อาชีพและเทคโนโลยี  
และ ๘) ภาษาต่างประเทศ 

 สาระ หมายถึง กลุ่มย่อยขององค์ความรู้และทักษะภายใต้กลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น กลุ่มสาระ การ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย ๔ สาระได้แก่ ๑) ภาษาเพื่อการสื่อสาร ๒) ภาษาและ วัฒนธรรม ๓) 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และ ๔) ภาษากับความสัมพันธ์กับ ชุมชนโลก   

มาตรฐานการเรียนรู้ หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักณะอันพึงประสงค์ที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ
ผู้เรียนทุกคน ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาทั้งระดับชาติ เขตพื้นที่ การศึกษา และสถานศึกษามี
หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ คุณภาพตามท่ีมาตรฐานกำาหนด 
มาตรฐานการเรียนรู้ถือเป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นเป้าหมายและ
กรอบทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และใช้สำหรับผู้เรียนทุก
คนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเด็กพิการ และด้อยโอกาส จะมียกเว้นก็แต่ผู้ที่มีความบกพร่องทาง
สมองและการเรียนรู้อย่างรุนแรงเท่านั้น แนวคิดดังกล่าวอยู่บนฐานความเช่ือท่ีว่าผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนา 
อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันได้ 

ตัวชี้วัด หมายถึง ส่ิงท่ีนักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ในแต่ละระดับความรู้ในช้ันปี ซึ่งสอดคล้อง สัมพันธ์
กับมาตรฐานการเรียนรู้แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาตรฐานการวัดระดับความรู้มี
วามชัดเจน มีความเฉพาะเจาะจง และมีความเป็นรูปธรรมในการนำไปใชในการกำหนด เนื้อหา การเรียนการ
สอน จัดทำหน่วยการเรียนรู้และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการวัดการประเมินผล เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน
ในแต่ละระดับช้ัน 
  สาระการเรียนรู้ หมายถึง องค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึง ประสงค์
ท่ีระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งกำาหนดให้ผู้เรียนต้องเรียนรู้ 

 ทักษะการส่ือสาร หมายถึง ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขยีน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการรับ
สารและส่งสารด้วยภาษาจีนได้อย่างส่ือความหมาย คล่องแคล่ว ถูกต้อง เข้าถึงสารได้ อย่างชัดเจน 

 สื ่อที่ไม่ใช่ความเรียง หมายถึง สิ ่งที ่ใช้สื ่อสารแทนคำา วลี ประโยค และข้อความ เช่น กราฟ 
สัญลักษณ์ รูปภาพ ส่ิงของ แผนผัง แผนภูมิ ตาราง เป็นต้น 
  การถ่ายโอนข้อมูล หมายถึง การแปลงข้อมูลที ่ผู ้ส่งสารต้องการจะสื ่อสารให้ผู ้ร ับสารเข้าใจ 
ความหมายในรูปแบบที่ต้องการ เช่น การถ่ายโอนข้อมูลที่เป็นคำ ประโยค หรือข้อมูลไปเป็นข้อมูล ที่เป็น



 ๗๘ 
กราฟ สัญลักษณ์ รูปภาพ แผนผัง แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ หรือการถ่ายโอนข้อมูลท่ีเป็นกราฟ สัญลักษณ์ รูปภาพ 
แผนผัง แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ ไปเป็นข้อมูลท่ีเป็นคำา ประโยค หรือข้อความ 
  สัทอักษร หมายถึง อักษรและเครื่องหมายท่ีกำหนดใช้แทนเสียงประเภทต่างๆ เช่น สัญลักษณ์ แทน
เสียงสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ และเครื่องหมายพิเศษแทนการออกเสียงอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๙ 
บรรณานุกรม 

 
กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ. 2546. การจัดสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้   

ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา 
กรมศาสนา  

กระทรวงศึกษาธิการ Hanban และ Higher Education Press. 2550. คู่มืออบรมการใช้  หนังสือ 
เรียนภาษาจีนสาหรับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในประเทศไทย. กรงุเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา   
          กระทรวงศึกษาธิการ. 2551. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช   2551.  
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำากัด.  

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551. ตัวชี้วัดและ  สาระการ
เรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตาม  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ:   โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๐ 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๘๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปี ๑ - ๖   
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) 

ห้องที่ ๑ - ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๒ 
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 



 ๘๓ 
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 



 ๘๔ 
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 



 ๘๕ 
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 



 ๘๖ 
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 



 ๘๗ 
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 



 ๘๘ 
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 



 ๘๙ 
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 



 ๙๐ 
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 



 ๙๑ 
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 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 



 ๙๒ 
โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๔ สังคมศึกษา-การงานอาชีพ 

 
 
 
 

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 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 



 ๙๓ 
 

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 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 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 ๙๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ๑ - ๓   
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) 

ห้องที่ ๑ - ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙๕ 
โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องเรียนท่ี ๑ วิทย์-คณิต-อังกฤษ  

 
 
 
 

 

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

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

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท21101 ภาษาไทย ๑ 60  ท21102 ภาษาไทย 2 60 

ค21101 คณิตศาสตร์ ๑ 60  ค21102 คณิตศาสตร์ 2 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ ๑ 80  ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 80 

ส21101 สังคมศึกษา 1 20  ส21103 สังคมศึกษา 2 20 

ส21102 ประวัติศาสตร์ ๑ 20  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 20 

พ21101 สุขศึกษา ๑ 20  พ21103 สุขศึกษา 2 20 

พ21101 พลศึกษา ๑ 20  พ21104 พลศึกษา 2 20 

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

ง21101 การงานอาชีพ ๑ 40  ง21102 การงานอาชีพ 2 40 

อ21101 ภาษาอังกฤษ ๑ 60  อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 2 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว21201 คอมพิวเตอร์ ๑ 20  ว21202 คอมพิวเตอร์ 2 20 

ส21231 หน้าที่พลเมือง ๑ 20  ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 20 

ค21201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20  ค21202 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20 

ว21201 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20  ว21202 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20 

อ2๑๒๐1 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  อ21202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 



 ๙๖ 
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 



 ๙๗ 
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 



 ๙๘ 
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 



 ๙๙ 
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 



 ๑๐๐ 
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 



 ๑๐๑ 
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 

 
 
 

 



 ๑๐๒ 
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 



 ๑๐๓ 
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 



 ๑๐๔ 
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 



 ๑๐๕ 
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 

 
 
 

 



 ๑๐๖ 
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 



 ๑๐๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คำสั่ง 
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบา้นสวนอุดมวิทยา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๘ 

 
 

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 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

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

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1.  นายณัฐพล   โทนะพันธ ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  



 ๑๐๙ 
2.  นางสมคะเน  กระจ่าง   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3.  นางจิระนันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

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

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.  นางสาวนิรชา  จุมพล       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

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

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

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
1.  นางสาวนันทยา   หอมมณี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
2.  นางสาวสมรัก  บุญเรือน  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



 ๑๑๐ 
3.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาองักฤษ ) 
1. นางสาวรัชดาวรรณ   ทองดา     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาตะวันออก ) 
1. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

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

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

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

กลุ่มการศึกษาพิเศษ 
1. นางปวีณา  ศรีพงษ์   หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ 
2. นางสาวพีรญา  เจริญสุข  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



 ๑๑๑ 
๓. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 
หน้าที่ 

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

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

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร  เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกระบวนการ
เรียนรู้  การวัดและประเมินผล  การแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการดำเนินการของหลักสูตร 

4.  ผสานความร่วมมือจากบุคคล  หน่วยงาน  องค์กรต่าง ๆ  และชุมชน  เพื่อให้การใช้หลักสูตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีคุณภาพ 

5.  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  และการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และผู้เกี่ยวข้อง  
นำข้อมูลป้อนกลับจากฝ่ายต่าง ๆ  มาพิจารณา  เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

6.  ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับการพฒันาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
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 



 ๑๑๒ 
6.  นางสาววรรณวรา  ปราศจากศัตรู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
7.  นางสาวนันทยา   หอมมณี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๘.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๙.  นางสาวรัชดาวรรณ  ทองดา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาอังกฤษ ) 
๑๐.  นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

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

หน้าที่ 
1.  วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 
2.  ออกแบบเอกสารประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเกณฑ์การอ่านประเมินผู้เรียน 
3.  จัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4.  ดำเนินการจัดกิจกรรม 

 

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 



 ๑๑๓ 
๒๒.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๓.  นางสาวจินตนา  จ่ามีเคน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๔.  นายกรินทร์  วังทะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๕.  นายเอกลักษณ์  ดัชถุยาวัตร   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๖.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๗.  นางสาวนิรชา  จุมพล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๘.  นางนงลักษณ์  นพหิรัญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๙. นางสาวอรอุมา  พิลาวุฒิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๐.  นางสมพร  นิสัยสุข    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๑.  นางสาววรรณวรา   ปราศจากศัตรู  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓2.  นายทศพร  ช้างภู่    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
๓๓.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๔.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๕.  นางนันทยา   หอมมณี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๖.  นางสาวสมรัก  บุญเรือน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3๗.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๘. นางสาวรัชดาวรรณ   ทองดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๙. นางสาวอภิญญา  โทธุโย   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๐. นางสาวิตรี   ปลายชัยภูมิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๑. นายปิติพงศ์  พาโสมนัสสกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๒. นางสาวศิรประภา   ชุปวา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๓. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๔. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๕. นางสาวสวรรยา  คุ้มพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๖. นางสาวพีรญา  เจริญสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๗. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๘. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๙. นางสาวศศิธร  สุปิตา    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๐. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๑. นายจิรเมธ  โพธิรัตนวงศ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
52. นางสาวญาณิศา  ฐาปนกุลศักดิ์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
53.  นายธนานพ  พึ่งพงษ ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
54.  นายภานุวัฒน์  กร่อยกระโทก  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
55.  นายณัฐวิ  เพ็ชราการ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
56.  นายสวัสด์ิ   เพิ่มจรัส   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
57.  นายเจษฎา  อาทร    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
58. นายกิตติศักดิ ์ สละสวัสด์ิ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 59.  นางสาวสุดา  ศรีประสาน   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
60. นางสาววราภรณ์  ประกอบธรรม  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 61.  นางสาวรินรฎา  พงศ์ธนิต   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



 ๑๑๔ 
 
 
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 



 ๑๑๕ 
๓๑.  นางสาววรรณวรา   ปราศจากศัตรู  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓2.  นายทศพร  ช้างภู่    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
๓๓.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๔.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๕.  นางนันทยา   หอมมณี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๖.  นางสาวสมรัก  บุญเรือน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3๗.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๘. นางสาวรัชดาวรรณ   ทองดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๙. นางสาวอภิญญา  โทธุโย   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๐. นางสาวิตรี   ปลายชัยภูมิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๑. นายปิติพงศ์  พาโสมนัสกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๒. นางสาวศิรประภา   ชุปวา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๓. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๔. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๕. นางสาวสวรรยา  คุ้มพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๖. นางสาวพีรญา  เจริญสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๗. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๘. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๙. นางสาวศศิธร  สุปิตา    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๐. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๑. นายจิรเมธ  โพธิรัตนวงศ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
52. นางสาวญาณิศา  ฐาปนกุลศักดิ์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
53.  นายธนานพ  พึ่งพงษ ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
54.  นายภานุวัฒน์  กร่อยกระโทก  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
55.  นายณัฐวิ  เพ็ชราการ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
56.  นายสวัสด์ิ   เพิ่มจรัส   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
57.  นายเจษฎา  อาทร    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
58. นายกิตติศักดิ์  สละสวัสด์ิ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 59.  นางสาวสุดา  ศรีประสาน   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
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 



 ๑๑๖ 
 3.  นางสาวรุ่งทิวา  เงินสมบัติ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 6.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๗.  นางสาวประภัสสร  ศรีเจริญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๘.  นายณัฐพล  โทนะพันธ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๙.  นางสาวมัสยา  นาเรืองราบ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
หน้าที่ 

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

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

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



 ๑๑๗ 
๒๗.  นางสาวนิรชา  จุมพล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๘.  นางนงลักษณ์  นพหิรัญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๙. นางสาวอรอุมา  พิลาวุฒิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๐.  นางสมพร  นิสัยสุข    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๑.  นางสาววรรณวรา   ปราศจากศัตรู  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓2.  นายทศพร  ช้างภู่    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
๓๓.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๔.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๕.  นางสาวนันทยา   หอมมณี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๖.  นางสาวสมรัก  บุญเรือน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3๗.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๘. นางสาวรัชดาวรรณ   ทองดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๙. นางสาวอภิญญา  โทธุโย   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๐. นางสาวิตรี   ปลายชัยภูมิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๑. นายปิติพงศ์  พาโสมนัสสกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๒. นางสาวศิรประภา   ชุปวา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๓. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๔. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๕. นางสาวสวรรยา  คุ้มพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๖. นางสาวพีรญา  เจริญสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๗. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๘. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๙. นางสาวศศิธร  สุปิตา    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 



 ๑๑๘ 
 
 
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 



 ๑๑๙ 
 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  ศรีพงษ๋   หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ 



 ๑๒๐ 
1๓. นางสาวรุ่งทิวา  เงินสมบัติ  หัวหน้าระดับปฐมวัย 
1๔. นายพัฒนพงษ์   จันทลา  งานแผนการศึกษา 
1๕. นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  งานวัดผลและประเมินผล 

หน้าที่ 
1.  ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรเป็นระยะ  และเมื่อส้ินสุดการใช้หลักสูตร 
2.  สรุปรายงานผู้บริหารเพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป 

 
                       ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายร่วมกันปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา      
                                       
                               ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๒๓   เมษายน   พ.ศ.  256๔ 
 
 
              

( นายพลธาวิน  วัชรทรธำรงค์ ) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 


