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คำนำ 

            เอกสารรายงานการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน
บ้านตาขุนวิทยาเกี่ยวกับการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ประกอบด้วยการดำเนินงาน 4 ด้าน  ได้แก่  
ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาได้นำหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โดยการบูรณาการในรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5  และการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน   เพ่ือเป็นการปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริตให้แก่นักเรียน สร้างความตระหนัก
ให้นักเรียนยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตพอเพียง ต้านทุจริต ละอายและเกรงกลัว
ที่จะไม่ทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
           โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาเห็นความสำคัญของการปลูกฝังผู้เรียนและสร้างวัฒนธรรมการต่อต้าน
ทุจริต จึงได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์สำคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานเล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้สนใจศึกษาร่วมกันสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริตสืบต่อไป 
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สารบัญ 
เร่ือง  หน้า 

 
คำนำ   
สารบัญ   
1. การบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 1-30 
2. แนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 31-75 
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของครูผู้สอน 76-91 
4 คุณภาพผู้เรียน 92-94 
5. ภาคผนวก  95-100 
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1. การบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
        1)  มีการวางแผนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 
            โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาได้กำหนดแนวทาง โดยมีการวางแผนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่
การปฏิบัติการการโดยได้ดำเนินการศึกษาทำความเข้าใจการนำหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้  มีการประชุม
คณะกรรมการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาที่มีการนำหลักสูตรต้านทุ จริตศึกษามาบูรณาการ
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต  ดังต่อไปนี้ 
               1.1 บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมใน
รายวิชาหน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้งในภาคเรียนที่ 1  และ
ภาคเรียนที่ 2  โดยการนำเนื้อหาสาระหลักสูตรต้านทุจริตมากำหนดเป็นหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชา จัดทำ
คำอธิบายรายวิชา  โครงการสอน  แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ความรู้ และกระบวนการวัดผลประเมินผล
ตามท่ีกำหนด 
               1.2  จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ได้แก่  กิจกรรมแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย
การบูรณาการและการกำหนดเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่มีสาระการเรียนรู้  โครงการสอน  กิจกรรม และการ
วัดผลประเมินผล ตามท่ีกำหนดทั้งในภารเรียนที่ 1และภาคเรียนที่ 2  
             1.3  บูรณาการในกิจกรรมนักเรียน  เช่น  กิจกรรมลูกเสือ –เนตรนารี   กิจกรรมชุมชุมเศรษฐกิจ
พอเพียง กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา  เป็นต้น 
            1.4  บูรณาการกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6  เช่น  กิจกรรมของหายได้คืน   กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    กิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดบุหรี่และ
อบายมุข  กิจกรรมการเสริมค่านิยม 12 ประการ   กิจกรรมวันสำคัญ   กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ    
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์   เป็นต้น 
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                                   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ        โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  อำเภอบ้านตาขุน  จงัหวัดสุราษฎร์ธานี
                                   

ที ่    108/2563   วันที่   5  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563   

เร่ือง  ขออนุญาตปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา    

 ตามที่โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยานำหลักสูตรตา้นทุจริตศึกษา มาปรับใช้ในสถานศึกษา จากสำนักงาน      เขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โดยได้กำหนดใช้ในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562 นั้นบัดนี้โรงเรียนบ้านตาขุน
วิทยาได้ดำเนินการใช้หลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้ดำเนินการ ดังน้ี 

1. กำหนดให้นำเนื้อหาสาระจากหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามาบูรณาการในรายวิชาหน้าที่ พลเมือง ตั ้งแต่
ระดับชั้น ม.1-ม.5 

2. กำหนดให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาหน้าที่
พลเมือง โดยนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามาบูรณาการองค์ความรู้ 

3. กำหนดให้มีการปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรปัจจุบัน โดย เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเชิงบูรณาการ 

4. กำหนดให้นำหลักสูตรต้านทุจรติศึกษา ไปบูรณาการกับงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาผูเ้รยีน ตั้งแต่ระดับ ม.
1-ม.6 

5. กำหนดให้สร้างความเข้าใจกับคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง เกี่ยวกับแนวทาง
ในการขบัเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

6. กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินการทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร เมื่อสิ้นภาคเรียน 

โดยในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ดำเนินการจัดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามหัวข้อดังกล่าว
ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ลงช่ือ...........................................ผู้รายงาน 
            (นายนพดล ศรีสุข)  

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา                                    

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ   ความเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน 
....................................................................   ………………………………………………………… 
……………………………………………………………   ………………………………………………………… 
ลงชื่อ...............................................ผู้รับรอง             ลงชื่อ..............................................ผู้รับรอง 

           (นางกัญจนา สมชาติ)     (นายบุญเลิศ ทองชล) 

     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวชิาการ     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
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  2)  มีการแต่งแต่งคณะกรรมการการดำเนินงาน 
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 3) มีการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน 
  การประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา    
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4. มีการดำเนินการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนเรียนรู้ โดยการ 
   บูรณาการในรายวิชาหน้าที่พลเมืองเพ่ิมเติม 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบา้นตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560)  

กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรยีน ดงัน้ี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
     ภาษาไทย 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 240 (6.0 นก.) 
     คณิตศาสตร์ 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 240 (6.0 นก.) 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
        - วิทยาศาสตร์ 
        - เทคโนโลย ี

200 (5.0 นก.) 
120 (3.0 นก.) 
80 (2.0 นก.) 

200 (5.0 นก.) 
120 (3.0 นก.) 
80 (2.0 นก.) 

200 (5.0 นก.) 
120 (3.0 นก.) 
80 (2.0 นก.) 

280 (7.0 นก.) 
240 (6.0 นก.) 
40 (1.0 นก.) 

     สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
        - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
         - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ 
       การดำเนินชีวิตในสังคม 
        - เศรษฐศาสตร์ 
         - ภูมิศาสตร์ 
         - ประวัติศาสตร์ 

160 (4.0 นก.) 
 
 

120 (3.0 นก.) 
 
 

40 (1.0 นก.) 

160 (4.0 นก.) 
 
 

120 (3.0 นก.) 
 
 

40 (1.0 นก.) 

160 (4.0 นก.) 
 
 

120 (3.0 นก.) 
 
 

40 (1.0 นก.) 

320 (8.0 นก.) 
 
 

240 (6.0 นก.) 
 
 

80 (2.0 นก.) 
     สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 
     ศิลปะ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 
     การงานอาชพี 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     ภาษาตา่งประเทศ 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 240 (6.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 1,640 (41 นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม ปีละไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า 1,600 ชั่วโมง 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - กจิกรรมแนะแนว 40 40 40 120 
   - กจิกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี 40 40 40  
   - กจิกรรมชุมนุม/ชมรม/อื่นๆ 40 40 40 240 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชม./ป ี 120 ชม./ป ี 120 ชม./ป ี 360 ชม./3ป ี
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 15 ชม./ปี 15 ชม./ปี 15 ชม./ป ี 60 ชม./3ปี 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
- การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้(IS1) จัดสอนในชั้น ม.2 40 (1 นก.) จัดสอนในชั้น ม.5 40 (1 นก.) 
- การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) จัดสอนในชั้น ม.2 40 (1 นก.) จัดสอนในชั้น ม.5 40 (1 นก.) 
- การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3) 

บูรณาการกับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
บูรณาการกับกิจกรรมเพื่อสังคม

และสาธารณประโยชน ์

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
ไม่น้อยกว่า 1,200 

ชั่วโมง/ป ี
ไม่น้อยกว่า 1,200 

ชั่วโมง/ป ี
ไม่น้อยกว่า 1,200 

ชั่วโมง/ป ี
รวม 3 ปี ไม่น้อยกวา่  

3,600 ชัว่โมง 
 

 



10 

 

โครงสร้างเวลาเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) : ห้องเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
ม.1 ม.2 ม.3 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
     ภาษาไทย 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 
     คณิตศาสตร์ 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
        - วิทยาศาสตร์ 
        - เทคโนโลย ี

200 (5.0 นก.) 
120 (3.0 นก.) 
80 (2.0 นก.) 

200 (5.0 นก.) 
120 (3.0 นก.) 
80 (2.0 นก.) 

200 (5.0 นก.) 
120 (3.0 นก.) 
80 (2.0 นก.) 

     สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
        - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
         - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ 
       การดำเนินชีวิตในสังคม 
        - เศรษฐศาสตร์ 
         - ภูมิศาสตร์ 
         - ประวัติศาสตร์ 

160 (4.0 นก.) 
 
 

120 (3.0 นก.) 
 
 

40 (1.0 นก.) 

160 (4.0 นก.) 
 
 

120 (3.0 นก.) 
 
 

40 (1.0 นก.) 

160 (4.0 นก.) 
 
 

120 (3.0 นก.) 
 
 

40 (1.0 นก.) 
     สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     ศิลปะ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     การงานอาชพี 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     ภาษาตา่งประเทศ 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม 
     การสืบค้นในห้องสมุด 40 (1.0 นก.)   
     หนา้ที่พลเมือง 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     พลศึกษา 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     ภาษาจีน 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     การงานอาชพี (โครงงานอาชีพ)   40 (1.0 นก.) 
     เลือกเพิ่มเติม 1 รายวิชา ดา้นกีฬา 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 280 (7.0 นก.) 240 (6.0 นก.) 280 (7.0 นก.) 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  80 (2 นก.)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - กจิกรรมแนะแนว 40 40 40 
   - กจิกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี 40 40 40 
   - กจิกรรมชุมนุม/ชมรม/อื่นๆ 40 40 40 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชม./ป ี 120 ชม./ป ี 120 ชม./ป ี
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 15 ชม./ปี 15 ชม./ปี 15 ชม./ปี 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,280 (29 นก.) 1,320 (30 นก.) 1,280 (29 นก.) 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบา้นตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรยีนความสามารถพิเศษดา้นกีฬา 
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
หน่วยกิต (ชม.) หน่วยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 (60) ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 (60) 
ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1.5 (60) ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 1.5 (60) 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 (60) ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 (60) 
ว21103 วิทยาการคำนวณ 1 1.0 (40) ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 1.0 (40) 
ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 (60) ส21102 สังคมศึกษา 2 1.5 (60) 
ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20) ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 (20) พ21102 สุขศึกษา 2 0.5 (20) 
ศ21101 ศิลปะ 1 (ทัศนศิลป์) 1.0 (40) ศ21102 ศิลปะ 2 (นาฏศิลป์) 1.0 (40) 
ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 (20) ง21102 การงานอาชีพ 2 0.5 (20) 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 (60) อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 (60) 
รวมรายวชิาพื้นฐาน 11.0 (440) รวมรายวชิาพื้นฐาน 11.0 (440) 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ท20204 การสืบค้นในห้องสมุด 1 0.5 (20) ท20205 การสืบค้นในห้องสมุด 2 0.5 (20) 
ส21241 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 (20) ส21242 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 (20) 
พ21201 พลศึกษา 1 (ว่ายน้ำ 1) 0.5 (20) พ21202 พลศึกษา 2 (ว่ายน้ำ 2) 0.5 (20) 
จ21201 ภาษาจีน 1 1.0 (40) จ21202 ภาษาจีน 2 1.0 (40) 
 (เลือกเพิ่มเติม) 1 วิชา 
   พ20201 กรีฑา 1 
   พ20207 ฟุตบอล 1 

1.0 (40) 
 
 

 (เลือกเพิ่มเติม) 1 วิชา 
   พ20202 กรีฑา 2 
   พ20208 ฟุตบอล 2 

1.0 (40) 
 
 

รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 3.5 (140) รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 3.5 (140) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก21901 แนะแนว 1 20 ก21902 แนะแนว 2 20 
ก21903 ลูกเสือ/เนตรนารี 1 20 ก21904 ลูกเสือ/เนตรนารี 2 20 
ก21907 กิจกรรมชุมนุม 1 20 ก21908 กิจกรรมชุมนุม 2 20 
ก21905 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 7 ก21906 กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน ์
8 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 
รวมหน่วยกิตทัง้หมด 14.5 รวมหน่วยกิตทัง้หมด 14.5 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบา้นตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ห้องเรียนความสามารถพิเศษดา้นกีฬา 
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
หน่วยกิต (ชม.) หน่วยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 (60) ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 (60) 
ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1.5 (60) ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1.5 (60) 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 (60) ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 (60) 
ว22103 วิทยาการคำนวณ 2 1.0 (40) ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 1.0 (40) 
ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 (60) ส22102 สังคมศึกษา 4 1.5 (60) 
ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 (20) ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 (20) 
พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 (20) พ21102 สุขศึกษา 4 0.5 (20) 
ศ22101 ศิลปะ 3 (นาฏศิลป์) 1.0 (40) ศ22102 ศิลปะ 4 (ดนตรี) 1.0 (40) 
ง22101 การงานอาชีพ 3 0.5 (20) ง22102 การงานอาชีพ 4 0.5 (20) 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 (60) อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 (60) 
รวมรายวชิาพื้นฐาน 11.0 (440) รวมรายวชิาพื้นฐาน 11.0 (440) 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ส22243 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 (20) ส22244 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 (20) 
พ22201 พลศึกษา 3 (กรีฑา) 0.5 (20) พ22202 พลศึกษา 4 (แบดมินตัน) 0.5 (20) 
จ22201 ภาษาจีน 3 1.0 (40) จ22202 ภาษาจีน 4 1.0 (40) 
 (เลือกเพิ่มเติม) 1 วิชา 
   พ20203 กรีฑา 3 
   พ20209 ฟุตบอล 3 

1.0 (40) 
 
 

 (เลือกเพิ่มเติม) 1 วิชา 
   พ20204 กรีฑา 4 
   พ20210 ฟุตบอล 4 

1.0 (40) 
 
 

รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 3.0 (120) รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 3.0 (120) 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 
I20201 IS1 การศึกษาค้นควา้และสร้าง  
               องค์ความรู ้

1.0 (40) I20202 IS2 การสื่อสารและการ
นำเสนอ 

1.0 (40) 

  I20903 IS3 การนำองค์ความรู้ไปใช้
บริการสังคม 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก22901 แนะแนว 3 20 ก22905 แนะแนว 4 20 
ก22902 ลูกเสือ/เนตรนารี 3 20 ก22906 ลูกเสือ/เนตรนารี 4 20 
ก22907 กิจกรรมชุมนุม 3 20 ก22908 กิจกรรมชุมนุม 4 20 
ก22903 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

7 ก22904 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

8 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 
รวมหน่วยกิตทัง้หมด 15.0 รวมหน่วยกิตทัง้หมด 15.0 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบา้นตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ห้องเรียนความสามารถพิเศษดา้นกีฬา 
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
หน่วยกิต (ชม.) หน่วยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 (60) ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 (60) 
ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1.5 (60) ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 1.5 (60) 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 (60) ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 (60) 
ว23103 วิทยาการคำนวณ 3 1.0 (40) ว23104 การออกแบบและ

เทคโนโลยี 3 
1.0 (40) 

ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 (60) ส23102 สังคมศึกษา 6 1.5 (60) 
ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 (20) ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 (20) 
พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 (20) พ23102 สุขศึกษา 6 0.5 (20) 
ศ23101 ศิลปะ 5 (ดนตรี) 1.0 (40) ศ23102 ศิลปะ 6 (ทัศนศิลป์) 1.0 (40) 
ง23101 การงานอาชีพ 5 
(โครงงานอาชีพ) 

0.5 (20) ง23102 การงานอาชีพ 6 (โครงงาน
อาชีพ) 

0.5 (20) 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 (60) อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 (60) 
รวมรายวชิาพื้นฐาน 11.0 (440) รวมรายวชิาพื้นฐาน 11.0 (440) 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 

ส23245 หน้าที่พลเมือง 5 0.5 (20) ส23246 หน้าที่พลเมือง 6 0.5 (20) 
พ23201 พลศึกษา 5 
(บาสเกตบอล)  

0.5 (20) พ23202 พลศึกษา 6 (วอลเลย์บอล) 0.5 (20) 

ง20201 การงานอาชีพ 5 
(โครงงานอาชีพ) 

0.5 (20) ง20202 การงานอาชีพ 6 (โครงงาน
อาชีพ) 

0.5 (20) 

จ23201 ภาษาจีน 5 1.0 (40) จ23202 ภาษาจีน 6 1.0 (40) 
 (เลือกเพิ่มเติม) 1 วิชา 
   พ20205 กรีฑา 5 
   พ20211 ฟุตบอล 5 

1.0 (40) 
 
 

 (เลือกเพิ่มเติม) 1 วิชา 
   พ20206 กรีฑา 6 
   พ20212 ฟุตบอล 6 

1.0 (40) 
 
 

รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 3.5 (140) รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 3.5 (140) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก23901 แนะแนว 5 20 ก23905 แนะแนว 6 20 
ก23902 ลูกเสือ/เนตรนาร ี5 20 ก23906 ลูกเสือ/เนตรนารี 6 20 
ก23904 กิจกรรมชุมนุม 5 20 ก23908 กิจกรรมชุมนุม 6 20 
ก23903 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

7 ก23907 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

8 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 

รวมหน่วยกิตทัง้หมด 14.5 รวมหน่วยกิตทัง้หมด 14.5 
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โครงสร้างเวลาเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) : ห้องเรียนทั่วไป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 

เวลาเรียน 

มัธยมศึกษาตอนต้น 

ม.1 ม.2 ม.3 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
     ภาษาไทย 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 
     คณิตศาสตร์ 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
        - วิทยาศาสตร์ 
        - เทคโนโลย ี

200 (5.0 นก.) 
120 (3.0 นก.) 
80 (2.0 นก.) 

200 (5.0 นก.) 
120 (3.0 นก.) 
80 (2.0 นก.) 

200 (5.0 นก.) 
120 (3.0 นก.) 
80 (2.0 นก.) 

     สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
        - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
         - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ 
       การดำเนินชีวิตในสังคม 
        - เศรษฐศาสตร์ 
         - ภูมิศาสตร์ 
         - ประวัติศาสตร์ 

160 (4.0 นก.) 
 
 

120 (3.0 นก.) 
 
 

40 (1.0 นก.) 

160 (4.0 นก.) 
 
 

120 (3.0 นก.) 
 
 

40 (1.0 นก.) 

160 (4.0 นก.) 
 
 

120 (3.0 นก.) 
 
 

40 (1.0 นก.) 

     สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     ศิลปะ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     การงานอาชพี 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     ภาษาตา่งประเทศ 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม 
     การสืบค้นในห้องสมุด 40 (1.0 นก.)   
     หนา้ที่พลเมือง 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     พลศึกษา 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     ภาษาจีน 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     การงานอาชพี (โครงงานอาชีพ)   40 (1.0 นก.) 
     เลือกเพิ่มเติม 1 รายวิชา ตามถนัด 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 280 (7.0 นก.) 240 (6.0 นก.) 280 (7.0 นก.) 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  80 (2 นก.)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - กจิกรรมแนะแนว 40 40 40 
   - กจิกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี 40 40 40 
   - กจิกรรมชุมนุม/ชมรม/อื่นๆ 40 40 40 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชม./ป ี 120 ชม./ป ี 120 ชม./ป ี
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 15 ชม./ปี 15 ชม./ป ี 15 ชม./ปี 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,280 (29 นก.) 1,320 (30 นก.) 1,280 (29 นก.) 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบา้นตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรยีนทั่วไป 
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

หน่วยกิต (ชม.) หน่วยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 (60) ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 (60) 

ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1.5 (60) ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 1.5 (60) 

ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 (60) ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 (60) 

ว21103 วิทยาการคำนวณ 1 1.0 (40) ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 1.0 (40) 

ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 (60) ส21102 สังคมศึกษา 2 1.5 (60) 

ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20) ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 (20) 

พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 (20) พ21102 สุขศึกษา 2 0.5 (20) 

ศ21101 ศิลปะ 1 (ทัศนศิลป์) 1.0 (40) ศ21102 ศิลปะ 2 (นาฏศิลป์) 1.0 (40) 

ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 (20) ง21102 การงานอาชีพ 2 0.5 (20) 

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 (60) อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 (60) 

รวมรายวชิาพื้นฐาน 11.0 (440) รวมรายวชิาพื้นฐาน 11.0 (440) 

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 

ท20204 การสืบค้นในห้องสมุด 1 0.5 (20) ท20205 การสืบค้นในห้องสมุด 2 0.5 (20) 

ส21241 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 (20) ส21242 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 (20) 

พ21201 พลศึกษา 1 (ว่ายน้ำ 1) 0.5 (20) พ21202 พลศึกษา 2 (ว่ายน้ำ 2) 0.5 (20) 

จ21201 ภาษาจีน 1 1.0 (40) จ21202 ภาษาจีน 2 1.0 (40) 

............ ...................................... (เลือกเพิ่มเติม) 1.0 (40) ............ ...................................... (เลือกเพิ่มเติม) 1.0 (40) 

รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 3.5 (140) รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 3.5 (140) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก21901 แนะแนว 1 20 ก21902 แนะแนว 2 20 

ก21903 ลูกเสือ/เนตรนารี 1 20 ก21904 ลูกเสือ/เนตรนารี 2 20 

ก21907 กิจกรรมชุมนุม 1 20 ก21908 กิจกรรมชุมนุม 2 20 

ก21905 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

7 ก21906 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

8 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 

รวมหน่วยกิตทัง้หมด 14.5 รวมหน่วยกิตทัง้หมด 14.5 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ห้องเรียนทั่วไป 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
หน่วยกิต (ชม.) หน่วยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 (60) ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 (60) 

ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1.5 (60) ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1.5 (60) 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 (60) ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 (60) 

ว22103 วิทยาการคำนวณ 2 1.0 (40) ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 1.0 (40) 

ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 (60) ส22102 สังคมศึกษา 4 1.5 (60) 

ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 (20) ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 (20) 

พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 (20) พ21102 สุขศึกษา 4 0.5 (20) 

ศ22101 ศิลปะ 3 (นาฏศิลป์) 1.0 (40) ศ22102 ศิลปะ 4 (ดนตรี) 1.0 (40) 

ง22101 การงานอาชีพ 3 0.5 (20) ง22102 การงานอาชีพ 4 0.5 (20) 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 (60) อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 (60) 

รวมรายวชิาพื้นฐาน 11.0 (440) รวมรายวชิาพื้นฐาน 11.0 (440) 

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 

ส22243 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 (20) ส22244 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 (20) 

พ22201 พลศึกษา 3 (กรีฑา) 0.5 (20) พ22202 พลศึกษา 4 (แบดมินตัน) 0.5 (20) 

จ22201 ภาษาจีน 3 1.0 (40) จ22202 ภาษาจีน 4 1.0 (40) 

............ ...................................... (เลือก
เพิ่มเติม) 

1.0 (40) ............  ...................................... (เลือก
เพิ่มเติม) 

1.0 (40) 

รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 3.0 (120) รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 3.0 (120) 

รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 

I20201 IS1 การศึกษาค้นควา้และสร้าง  
               องค์ความรู ้

1.0 (40) I20202 IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 (40) 

  I20903 IS3 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

ก22901 แนะแนว 3 20 ก22905 แนะแนว 4 20 

ก22902 ลูกเสือ/เนตรนารี 3 20 ก22906 ลูกเสือ/เนตรนารี 4 20 

ก22907 กิจกรรมชุมนุม 3 20 ก22908 กิจกรรมชุมนุม 4 20 

ก22903 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

7 ก22904 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

8 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 

รวมหน่วยกิตทัง้หมด 15.0 รวมหน่วยกิตทัง้หมด 15.0 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบา้นตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ห้องเรียนทั่วไป 
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

หน่วยกิต (ชม.) หน่วยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 

ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 (60) ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 (60) 

ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1.5 (60) ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 1.5 (60) 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 (60) ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 (60) 

ว23103 วิทยาการคำนวณ 3 1.0 (40) ว23104 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 1.0 (40) 

ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 (60) ส23102 สังคมศึกษา 6 1.5 (60) 

ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 (20) ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 (20) 

พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 (20) พ23102 สุขศึกษา 6 0.5 (20) 

ศ23101 ศิลปะ 5 (ดนตรี) 1.0 (40) ศ23102 ศิลปะ 6 (ทัศนศิลป์) 1.0 (40) 

ง23101 การงานอาชีพ 5 (โครงงานอาชีพ) 0.5 (20) ง23102 การงานอาชีพ 6 (โครงงานอาชีพ) 0.5 (20) 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 (60) อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 (60) 

รวมรายวชิาพื้นฐาน 11.0 (440) รวมรายวชิาพื้นฐาน 11.0 (440) 

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 

ส23245 หน้าที่พลเมือง 5 0.5 (20) ส23246 หน้าที่พลเมือง 6 0.5 (20) 

พ23201 พลศึกษา 5 (บาสเกตบอล) 0.5 (20) พ23202 พลศึกษา 6 (วอลเลย์บอล) 0.5 (20) 

ง20201 การงานอาชีพ 5 (โครงงานอาชีพ) 0.5 (20) ง20202 การงานอาชีพ 6 (โครงงานอาชีพ) 0.5 (20) 

จ23201 ภาษาจีน 5 1.0 (40) จ23202 ภาษาจีน 6 1.0 (40) 

.............. .....................................(เลือกเสรี) 1.0 (40) .............. ...................................... (เลือก
เสรี) 

1.0 (40) 

รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 3.5 (140) รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 3.5 (140) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

ก23901 แนะแนว 5 20 ก23905 แนะแนว 6 20 

ก23902 ลูกเสือ/เนตรนารี 5 20 ก23906 ลูกเสือ/เนตรนารี 6 20 

ก23904 กิจกรรมชุมนุม 5 20 ก23908 กิจกรรมชุมนุม 6 20 

ก23903 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

7 ก23907 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

8 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 

รวมหน่วยกิตทัง้หมด 14.5 รวมหน่วยกิตทัง้หมด 14.5 
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โครงสร้างเวลาเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) : ห้องเรียน ECL (ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 

เวลาเรียน 

มัธยมศึกษาตอนต้น 

ม.1 ม.2 ม.3 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
     ภาษาไทย 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 
     คณิตศาสตร์ 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
        - วิทยาศาสตร์ 
        - เทคโนโลย ี

200 (5.0 นก.) 
120 (3.0 นก.) 
80 (2.0 นก.) 

200 (5.0 นก.) 
120 (3.0 นก.) 
80 (2.0 นก.) 

200 (5.0 นก.) 
120 (3.0 นก.) 
80 (2.0 นก.) 

     สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
        - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
         - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ 
       การดำเนินชีวิตในสังคม 
        - เศรษฐศาสตร์ 
         - ภูมิศาสตร์ 
         - ประวัติศาสตร์ 

160 (4.0 นก.) 
 
 

120 (3.0 นก.) 
 
 

40 (1.0 นก.) 

160 (4.0 นก.) 
 
 

120 (3.0 นก.) 
 
 

40 (1.0 นก.) 

160 (4.0 นก.) 
 
 

120 (3.0 นก.) 
 
 

40 (1.0 นก.) 
     สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     ศิลปะ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     การงานอาชพี 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     ภาษาตา่งประเทศ 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม 
     การสืบค้นในห้องสมุด 40 (1.0 นก.)   
     หนา้ที่พลเมือง 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     พลศึกษา 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     การงานอาชพี (โครงงานอาชีพ)   40 (1.0 นก.) 
     ภาษาจีน 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     ภาษาอังกฤษ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     เลือกเพิ่มเติม 1 รายวิชา ตามถนัด 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 360 (9.0 นก.) 320 (8.0 นก.) 360 (9.0 นก.) 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  80 (2 นก.)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - กจิกรรมแนะแนว 40 40 40 
   - กจิกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี 40 40 40 
   - กจิกรรมชุมนุม/ชมรม/อื่นๆ 40 40 40 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชม./ป ี 120 ชม./ป ี 120 ชม./ป ี

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 15 ชม./ปี 15 ชม./ปี 15 ชม./ปี 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,360 (31 นก.) 1,400 (32 นก.) 1,360 (31 นก.) 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบา้นตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรยีน ECL (ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน) 
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

หน่วยกิต (ชม.) หน่วยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 (60) ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 (60) 

ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1.5 (60) ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 1.5 (60) 

ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 (60) ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 (60) 

ว21103 วิทยาการคำนวณ 1 1.0 (40) ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 1.0 (40) 

ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 (60) ส21102 สังคมศึกษา 2 1.5 (60) 

ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20) ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 (20) 

พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 (20) พ21102 สุขศึกษา 2 0.5 (20) 

ศ21101 ศิลปะ 1 (ทัศนศิลป์) 1.0 (40) ศ21102 ศิลปะ 2 (นาฏศิลป์) 1.0 (40) 

ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 (20) ง21102 การงานอาชีพ 2 0.5 (20) 

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 (60) อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 (60) 

รวมรายวชิาพื้นฐาน 11.0 (440) รวมรายวชิาพื้นฐาน 11.0 (440) 

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 

ท20204 การสืบค้นในห้องสมุด 1 0.5 (20) ท20205 การสืบค้นในห้องสมุด 2 0.5 (20) 

ส21241 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 (20) ส21242 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 (20) 

พ21201 พลศึกษา 1 (ว่ายน้ำ 1) 0.5 (20) พ21202 พลศึกษา 2 (ว่ายน้ำ 2) 0.5 (20) 

จ21201 ภาษาจีน 1 1.0 (40) จ21202 ภาษาจีน 2 1.0 (40) 

อ21201 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 1.0 (40) อ21202 ภาษาอังกฤษกับเกมและเพลง 1.0 (40) 

............ ...................................... (เลือกเพิ่มเติม) 1.0 (40) ............ ......................................... (เลือกเพิ่มเติม) 1.0 (40) 

รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 4.5 (180) รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 4.5 (180) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก21901 แนะแนว 1 20 ก21902 แนะแนว 2 20 

ก21903 ลูกเสือ/เนตรนาร ี1 20 ก21904 ลูกเสือ/เนตรนารี 2 20 

ก21907 กิจกรรมชุมนุม 1 20 ก21908 กิจกรรมชุมนุม 2 20 

ก21905 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

7 ก21906 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 8 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 

รวมหน่วยกิตทัง้หมด 15.5 รวมหน่วยกิตทัง้หมด 15.5 

กิจกรรมเสริมทักษะ 

     ค่ายภาษาอังกฤษ 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบา้นตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ห้องเรียน ECL (ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน) 
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
หน่วยกิต 

(ชม.) 
หน่วยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 (60) ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 (60) 
ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1.5 (60) ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1.5 (60) 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 (60) ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 (60) 
ว22103 วิทยาการคำนวณ 2 1.0 (40) ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี 

2 
1.0 (40) 

ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 (60) ส22102 สังคมศึกษา 4 1.5 (60) 
ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 (20) ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 (20) 

พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 (20) พ21102 สุขศึกษา 4 0.5 (20) 
ศ22101 ศิลปะ 3 (นาฏศิลป์) 1.0 (40) ศ22102 ศิลปะ 4 (ดนตรี) 1.0 (40) 
ง22101 การงานอาชีพ 3 0.5 (20) ง22102 การงานอาชีพ 4 0.5 (20) 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 (60) อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 (60) 
รวมรายวชิาพื้นฐาน 11.0 (440) รวมรายวชิาพื้นฐาน 11.0 (440) 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ส22243 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 (20) ส22244 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 (20) 
พ22201 พลศึกษา 3 (กรีฑา) 0.5 (20) พ22202 พลศึกษา 4 (แบดมินตัน) 0.5 (20) 
จ22201 ภาษาจีน 3 1.0 (40) จ22202 ภาษาจีน 4 1.0 (40) 
อ22203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1.0 (40) อ22204 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 1.0 (40) 
............ ...................................... (เลือก
เสรี) 

1.0 (40) ............  ...................................... 
(เลือกเสรี) 

1.0 (40) 

รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 4.0 (160) รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 4.0 (160) 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 
I20201 IS1 การศึกษาค้นควา้และสร้าง  
               องค์ความรู ้

1.0 (40) I20202 IS2 การสื่อสารและการ
นำเสนอ 

1.0 (40) 

  I20903 IS3 การนำความรู้ไปใช้บริการ
สังคม 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก22901 แนะแนว 3 20 ก22905 แนะแนว 4 20 
ก22902 ลูกเสือ/เนตรนารี 3 20 ก22906 ลูกเสือ/เนตรนารี 4 20 
ก22907 กิจกรรมชุมนุม 3 20 ก22908 กิจกรรมชุมนุม 4 20 
ก22903 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

7 ก22904 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

8 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 700 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 
รวมหน่วยกิตทัง้หมด 16.0 รวมหน่วยกิตทัง้หมด 16.0 
กิจกรรมเสริมทักษะ 
     ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบา้นตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ห้องเรียน ECL (ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน) 
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

หน่วยกิต (ชม.) หน่วยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 

ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 (60) ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 (60) 

ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1.5 (60) ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 1.5 (60) 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 (60) ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 (60) 

ว23103 วิทยาการคำนวณ 3 1.0 (40) ว23104 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 1.0 (40) 

ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 (60) ส23102 สังคมศึกษา 6 1.5 (60) 

ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 (20) ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 (20) 

พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 (20) พ23102 สุขศึกษา 6 0.5 (20) 

ศ23101 ศิลปะ 5 (ดนตรี) 1.0 (40) ศ23102 ศิลปะ 6 (ทัศนศิลป์) 1.0 (40) 

ง23101 การงานอาชีพ 5 (โครงงานอาชีพ) 0.5 (20) ง23102 การงานอาชีพ 6 (โครงงานอาชีพ) 0.5 (20) 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 (60) อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 (60) 

รวมรายวชิาพื้นฐาน 11.0 (440) รวมรายวชิาพื้นฐาน 11.0 (440) 

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 

ส23245 หน้าที่พลเมือง 5 0.5 (20) ส23246 หน้าที่พลเมือง 6 0.5 (20) 

พ23201 พลศึกษา 5 (บาสเกตบอล) 0.5 (20) พ23202 พลศึกษา 6 (วอลเลย์บอล) 0.5 (20) 

ง20201 การงานอาชีพ 5 (โครงงานอาชีพ) 0.5 (20) ง20202 การงานอาชีพ 6 (โครงงานอาชีพ) 0.5 (20) 

จ23201 ภาษาจีน 5 1.0 (40) จ23202 ภาษาจีน 6 1.0 (40) 

อ23205 ภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย 1.0 (40) อ23206 ภาษาอังกฤษรอบรู ้ 1.0 (40) 

.............. .....................................(เลือกเสรี) 1.0 (40) .............. ...................................... (เลือกเสรี) 1.0 (40) 

รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 4.5 (180) รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 4.5 (180) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

ก23901 แนะแนว 5 20 ก23905 แนะแนว 6 20 

ก23902 ลูกเสือ/เนตรนารี 5 20 ก23906 ลูกเสือ/เนตรนารี 6 20 

ก23904 กิจกรรมชุมนุม 5 20 ก23908 กิจกรรมชุมนุม 6 20 

ก23903 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

7 ก23907 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

8 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 

รวมหน่วยกิตทัง้หมด 15.5 รวมหน่วยกิตทัง้หมด 15.5 

กิจกรรมเสริมทักษะ 

     ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ เกาะสมยุ จังหวัดสุราษฎรธ์านี 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) : ห้องเรียน M-Sci (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
ม.1 ม.2 ม.3 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
     ภาษาไทย 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 
     คณิตศาสตร์ 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
        - วิทยาศาสตร์ 
        - เทคโนโลย ี

200 (5.0 นก.) 
120 (3.0 นก.) 
80 (2.0 นก.) 

200 (5.0 นก.) 
120 (3.0 นก.) 
80 (2.0 นก.) 

200 (5.0 นก.) 
120 (3.0 นก.) 
80 (2.0 นก.) 

     สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
        - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
         - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ 
       การดำเนินชีวิตในสังคม 
        - เศรษฐศาสตร์ 
         - ภูมิศาสตร์ 
         - ประวัติศาสตร์ 

160 (4.0 นก.) 
 
 

120 (3.0 นก.) 
 
 

40 (1.0 นก.) 

160 (4.0 นก.) 
 
 

120 (3.0 นก.) 
 
 

40 (1.0 นก.) 

160 (4.0 นก.) 
 
 

120 (3.0 นก.) 
 
 

40 (1.0 นก.) 
     สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     ศิลปะ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     การงานอาชพี 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     ภาษาตา่งประเทศ 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม 
     การสืบค้นในห้องสมุด 40 (1.0 นก.)   
     คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     หนา้ที่พลเมือง 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     พลศึกษา 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     การงานอาชพี (โครงงานอาชีพ)   40 (1.0 นก.) 
     ภาษาจีน 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 360 (9.0 นก.) 320 (8.0 นก.) 360 (9.0 นก.) 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  80 (2 นก.)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - กจิกรรมแนะแนว 40 40 40 
   - กจิกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี 40 40 40 
   - กจิกรรมชุมนุม/ชมรม/อื่นๆ 40 40 40 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชม./ป ี 120 ชม./ป ี 120 ชม./ป ี
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 15 ชม./ปี 15 ชม./ปี 15 ชม./ปี 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,360 (31 นก.) 1,400 (32 นก.) 1,360 (31 นก.) 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบา้นตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรยีน M-Sci (วิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์) 
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

หน่วยกิต (ชม.) หน่วยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 (60) ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 (60) 

ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1.5 (60) ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 1.5 (60) 

ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 (60) ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 (60) 

ว21103 วิทยาการคำนวณ 1 1.0 (40) ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 1.0 (40) 

ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 (60) ส21102 สังคมศึกษา 2 1.5 (60) 

ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20) ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 (20) 

พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 (20) พ21102 สุขศึกษา 2 0.5 (20) 

ศ21101 ศิลปะ 1 (ทัศนศิลป์) 1.0 (40) ศ21102 ศิลปะ 2 (นาฏศิลป์) 1.0 (40) 

ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 (20) ง21102 การงานอาชีพ 2 0.5 (20) 

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 (60) อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 (60) 

รวมรายวชิาพื้นฐาน 11.0 (440) รวมรายวชิาพื้นฐาน 11.0 (440) 

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 

ท20204 การสืบค้นในห้องสมุด 1 0.5 (20) ท20205 การสืบค้นในห้องสมุด 2 0.5 (20) 

ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.0 (40) ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.0 (40) 

ว20201 วิทยาศาสตร์กบัความงาม 1.0 (40) ว20206 วิทยาศาสตร์กบัการแก้ปัญหา 1.0 (40) 

ส21241 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 (20) ส21242 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 (20) 

พ21201 พลศึกษา 1 (ว่ายน้ำ 1) 0.5 (20) พ21202 พลศึกษา 2 (ว่ายน้ำ 2) 0.5 (20) 

จ21201 ภาษาจีน 1 1.0 (40) จ21202 ภาษาจีน 2 1.0 (40) 

รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 4.5 (180) รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 4.5 (180) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

ก21901 แนะแนว 1 20 ก21902 แนะแนว 2 20 

ก21903 ลูกเสือ/เนตรนารี 1 20 ก21904 ลูกเสือ/เนตรนารี 2 20 

ก21907 กิจกรรมชุมนุม 1 20 ก21908 กิจกรรมชุมนุม 2 20 

ก21905 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

7 ก21906 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

8 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 

รวมหน่วยกิตทัง้หมด 15.5 รวมหน่วยกิตทัง้หมด 15.5 

กิจกรรมเสริมทักษะ 

     ค่ายคณิตศาสตร์ 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบา้นตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ห้องเรียน M-Sci (วิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์) 
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
หน่วยกิต (ชม.) หน่วยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 (60) ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 (60) 
ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1.5 (60) ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1.5 (60) 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 (60) ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 (60) 
ว22103 วิทยาการคำนวณ 2 1.0 (40) ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 1.0 (40) 
ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 (60) ส22102 สังคมศึกษา 4 1.5 (60) 
ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 (20) ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 (20) 
พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 (20) พ21102 สุขศึกษา 4 0.5 (20) 
ศ22101 ศิลปะ 3 (นาฏศิลป์) 1.0 (40) ศ22102 ศิลปะ 4 (ดนตรี) 1.0 (40) 
ง22101 การงานอาชีพ 3 0.5 (20) ง22102 การงานอาชีพ 4 0.5 (20) 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 (60) อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 (60) 
รวมรายวชิาพื้นฐาน 11.0 (440) รวมรายวชิาพื้นฐาน 11.0 (440) 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.0 (40) ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.0 (40) 
ว20207 เร่ิมต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 1.0 (40) ว20211 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1.0 (40) 
ส22243 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 (20) ส22244 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 (20) 
พ22201 พลศึกษา 3 (กรีฑา) 0.5 (20) พ22202 พลศึกษา 4 (แบดมินตัน) 0.5 (20) 
จ22201 ภาษาจีน 3 1.0 (40) จ22202 ภาษาจีน 4 1.0 (40) 
รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 4.0 (160) รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 4.0 (160) 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 
I20201 IS1 การศึกษาค้นควา้และสร้าง  
               องค์ความรู ้

1.0 (40) I20202 IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 (40) 

  I20903 IS3 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก22901 แนะแนว 3 20 ก22905 แนะแนว 4 20 
ก22902 ลูกเสือ/เนตรนารี 3 20 ก22906 ลูกเสือ/เนตรนารี 4 20 
ก22907 กิจกรรมชุมนุม 3 20 ก22908 กิจกรรมชุมนุม 4 20 
ก22903 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

7 ก22904 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

8 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 700 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 
รวมหน่วยกิตทัง้หมด 16.0 รวมหน่วยกิตทัง้หมด 16.0 
กิจกรรมเสริมทักษะ 
     ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบา้นตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ห้องเรียน M-Sci (วิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์) 
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

หน่วยกิต (ชม.) หน่วยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 

ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 (60) ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 (60) 

ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1.5 (60) ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 1.5 (60) 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 (60) ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 (60) 

ว23103 วิทยาการคำนวณ 3 1.0 (40) ว23104 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 1.0 (40) 

ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 (60) ส23102 สังคมศึกษา 6 1.5 (60) 

ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 (20) ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 (20) 

พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 (20) พ23102 สุขศึกษา 6 0.5 (20) 

ศ23101 ศิลปะ 5 (ดนตรี) 1.0 (40) ศ23102 ศิลปะ 6 (ทัศนศิลป์) 1.0 (40) 

ง23101 การงานอาชีพ 5 (โครงงานอาชีพ) 0.5 (20) ง23102 การงานอาชีพ 6 (โครงงานอาชีพ) 0.5 (20) 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 (60) อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 (60) 

รวมรายวชิาพื้นฐาน 11.0 (440) รวมรายวชิาพื้นฐาน 11.0 (440) 

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 

ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.0 (40) ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.0 (40) 

ว20216 พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน ์ 1.0 (40) ว20208 มรดกทางพันธุกรรม 1.0 (40) 

ส23245 หน้าที่พลเมือง 5 0.5 (20) ส23246 หน้าที่พลเมือง 6 0.5 (20) 

พ23201 พลศึกษา 5 (บาสเกตบอล) 0.5 (20) พ23202 พลศึกษา 6 (วอลเลย์บอล)  0.5 (20) 

ง20201 การงานอาชีพ 5 (โครงงานอาชีพ) 0.5 (20) ง20202 การงานอาชีพ 6 (โครงงานอาชีพ) 0.5 (20) 

จ23201 ภาษาจีน 5 1.0 (40) จ23202 ภาษาจีน 6 1.0 (40) 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม 4.5 (180) รวมรายวิชาเพิ่มเติม 4.5 (180) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

ก23901 แนะแนว 5 20 ก23905 แนะแนว 6 20 

ก23902 ลูกเสือ/เนตรนารี 5 20 ก23906 ลูกเสือ/เนตรนารี 6 20 

ก23904 กิจกรรมชุมนุม 5 20 ก23908 กิจกรรมชุมนุม 6 20 

ก23903 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

7 ก23907 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

8 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 

รวมหน่วยกิตทัง้หมด 15.5 รวมหน่วยกิตทัง้หมด 15.5 

กิจกรรมเสริมทักษะ 

     ค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์สัญจร ณ ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพมหานคร หรืออื่น ๆ 
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โครงสร้างเวลาเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) : ห้องเรียน ศิลป์-ทั่วไป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.4 ม.5 ม.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
     ภาษาไทย 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     คณิตศาสตร์ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
        - วิทยาศาสตร์ 
        - เทคโนโลย ี

80 (2.0 นก.) 
60 (1.5 นก.) 
20 (0.5 นก.) 

140 (3.5 นก.) 
120 (3.0 นก.) 
20 (0.5 นก.) 

60 (1.5 นก.) 
60 (1.5 นก.) 

     สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
        - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
         - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ 
       การดำเนินชีวิตในสังคม 
        - เศรษฐศาสตร์ 
         - ภูมิศาสตร์ 
         - ประวัติศาสตร์ 

120 (3.0 นก.) 
 
 

80 (2.0 นก.) 
 
 

40 (1.0 นก.) 

120 (3.0 นก.) 
 
 

80 (2.0 นก.) 
 
 

40 (1.0 นก.) 

80 (2.0 นก.) 
 
 

80 (2.0 นก.) 
 

     สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     ศิลปะ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     การงานอาชพี 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     ภาษาตา่งประเทศ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 540 (13.5 นก.) 600 (15.0 นก.) 500 (12.5 นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม 
     ภาษาไทยเพิ่มเติม 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 320 (4.0 นก.) 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มเติม 100 (2.5 นก.) 100 (2.5 นก.) 180 (4.5 นก.) 
     สังคมศึกษาเพิ่มเติม 200 (5.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     พลศึกษา 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     การงานอาชพี  100 (2.5 นก.) 100 (2.5 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     ภาษาจีน 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 720 (18.0 นก.) 720 (18.0 นก.) 660 (16.5 นก.) 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  80 (2.0 นก.)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - กจิกรรมแนะแนว 40 40 40 
   - กจิกรรมชุมนุม/ชมรม/อื่นๆ 80 80 80 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชม./ป ี 120 ชม./ป ี 120 ชม./ป ี
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 ชม./ปี 20 ชม./ปี 20 ชม./ปี 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,380 (31.5 นก.) 1,440 (35.0 นก.) 1,280 (29.0 นก.) 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบา้นตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ห้องเรียน ศิลป์-ทั่วไป 
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

หน่วยกิต (ชม.) หน่วยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 (40) 

ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1.0 (40) ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 1.0 (40) 

ว30111 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5 (60) ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 (40) 

ว30121 วิทยาการคำนวณพื้นฐาน 1 0.5 (20) ส31104 ประวัติศาสตร์ไทย 2 0.5 (20) 

ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 (40) พ31102 สุขศึกษา 2 0.5 (20) 

ส31103 ประวัติศาสตร์ไทย 1 0.5 (20) ศ31102 ศิลปะ 2 (นาฏศิลป์) 0.5 (20) 

พ31101 สุขศึกษา 1 0.5 (20) ง31104 การงานอาชีพ 2 0.5 (20) 

ศ31101 ศิลปะ 1 (ทัศนศิลป์) 0.5 (20) อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 (40) 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 (40)   

รวมรายวชิาพื้นฐาน 7.5 (300) รวมรายวชิาพื้นฐาน 6.0 (240) 

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 

ท31201 การเขียน 1 1.0 (40) ท31202 การเขียน 2 1.0 (40) 

ท30211 การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น 1 0.5 (20) ท30212 การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น 2 0.5 (20) 

ว30293 หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์ 1.0 (40) ว30282 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 1.0 (40) 

ส30241 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 (20) ว30291 การออกแบบและเทคโนโลยีเพิม่เติม 1 0.5 (20) 

ส30282 การปกครองท้องถิ่นไทย 1.0 (40) ส30242 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 (20) 

ส30208 อาเซียนศึกษา 1.0 (40) ส30202 ศาสนาสากล 1.0 (40) 

พ30204 มวยสากล 0.5 (20) ส30226 เศรษฐกิจพอเพียง 1.0 (40) 

ง31203 การงานอาชีพ 1 0.5 (20) พ30205 มวยไทย 0.5 (20) 

ง30226 งานเฟอร์นิเจอร์ 1.0 (40) ง30242 การจัดสวน 1.0 (40) 

อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1.0 (40) อ30210 ภาษาอังกฤษอา่นเพื่อความบนัเทิง 1.0 (40) 

จ31201 ภาษาจีน 1 1.0 (40) จ31202 ภาษาจีน 2 1.0 (40) 

รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 9.0 (360) รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 9.0 (360) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

ก31901 แนะแนว 1 20 ก31904 แนะแนว 2 20 

ก31932 กิจกรรมชุมนุม 1 20 ก31933 กิจกรรมชุมนุม 2 20 

ก31902 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
1 

10 ก31905 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์
2 

10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 720 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 

รวมหน่วยกิตทัง้หมด 16.5 รวมหน่วยกิตทัง้หมด 15.0 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบา้นตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ห้องเรียน ศิลป์-ทั่วไป 
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
หน่วยกิต (ชม.) หน่วยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1.0 (40) 
ว30112 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 1.5 (60) ว30113 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 1.5 (60) 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 (40) ว30124 การออกแบบและเทคโนโลยีพืน้ฐาน 1 0.5 (20) 
ส32103 ประวัติศาสตร์สากล 1 0.5 (20) ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 (40) 
พ32101 สุขศึกษา 3 0.5 (20) ส32104 ประวัติศาสตร์สากล 2 0.5 (20) 
ศ32101 ศิลปะ 3 (นาฏศิลป์) 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 (20) 
ง32103 การงานอาชีพ 3 0.5 (20) ศ32102 ศิลปะ 4 (ดนตรี) 0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 (40) 
รวมรายวชิาพื้นฐาน 7.5 (300) รวมรายวชิาพื้นฐาน 7.5 (300) 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ท32207 หลักภาษา 1 1.0 (40) ท32205 การพูดต่อหน้าประชุมชน 1.0 (40) 
ท32203 ประวัติวรรณคดี 1 1.0 (40) ว30281 สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 1.0 (40) 
ว30288 วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 1 0.5 (20) ว30283 เส้นใยจากวัสดธุรรมชาติในท้องถิ่น 1.0 (40) 
ส30243 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 (20) ส30244 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 (20) 
ส30203 ประชากรและสิ่งแวดล้อม 1.0 (40) ส32284 โลกศึกษา 1.0 (40) 
พ30206 วอลเลย์บอล 0.5 (20) พ30208 แบดมินตัน 0.5 (20) 
ง30227 การผลิตเครื่องดื่ม 1 1.0 (40) ง32202 การงานอาชีพ 4 0.5 (20) 
อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 (40) ง30228 การผลิตเครื่องดื่ม 2 1.0 (40) 
จ32201 ภาษาจีน 3 1.0 (40) อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว 1.0 (40) 
  จ32202 ภาษาจีน 4 1.0 (40) 
รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 7.5 (300) รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 8.5 (340) 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 
I30201 IS1 การศึกษาค้นควา้และสรา้งองค์ ความรู ้ 1.0 (40) I30202 IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 (40) 
  I30903 IS3 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก32901 แนะแนว 3 20 ก31903 แนะแนว 4 20 
ก32931 กิจกรรมชุมนุม 3 20 ก32932 กิจกรรมชุมนุม 4 20 
ก32902 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 3 10 ก32933 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

4 
10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 700 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 740 
รวมหน่วยกิตทัง้หมด 16.0 รวมหน่วยกิตทัง้หมด 17.0 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบา้นตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ห้องเรียน ศิลป์-ทั่วไป 
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

หน่วยกิต (ชม.) หน่วยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40) 

ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 1.0 (40) 

ว30114 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.5 (60) ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 (40) 

ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 (40) พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 (20) 

พ33101 สุขศึกษา 5 0.5 (20) ศ33102 ศิลปะ 6 (ทัศนศิลป์) 0.5 (20) 

ศ33101 ศิลปะ 5 (ดนตรี) 0.5 (20) ง33102 การงานอาชีพ 6 0.5 (20) 

ง33101 การงานอาชีพ 5 0.5 (20) อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 (40) 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 (40)   

รวมรายวชิาพื้นฐาน 7.0 (280) รวมรายวชิาพื้นฐาน 5.5 (220) 

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 

ท33208 การอ่านและพจิารณาวรรณกรรม 1.0 (40) ท33209 ภาษากับวัฒนธรรมท้องถิ่น 1.0 (40) 

ท33207 การแต่งคำประพันธ ์ 1.0 (40) ท33211 วรรณคดีมรดก 1.0 (40) 

ว30287 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1.5 (60) ว30284 สีย้อมจากวัสดุธรรมชาต ิ 1.5 (60) 

ส33222 กฎหมายทีป่ระชาชนควรรู้ 1.0 (40) ว30289 วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 2 0.5 (20) 

พ30212 กิจกรรมเข้าจังหวะ 0.5 (20) ง30294 โปรแกรมตารางการทำงาน 1.0 (40) 

ง30226 การถนอมอาหาร 1.0 (40) ส33282 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 1.0 (40) 

อ30204 ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต 1.0 (40) พ30214 กิจกรรมนันทนาการ 0.5 (20) 

จ33201 ภาษาจีน 5 1.0 (40) อ30206 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 1.0 (40) 

  จ33202 ภาษาจีน 6 1.0 (40) 

รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 8.0 (320) รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 8.5 (340) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

ก33901 แนะแนว 5 20 ก33904 แนะแนว 6 20 

ก33902 กิจกรรมชุมนุม 5 20 ก33905 กิจกรรมชุมนุม 6 20 

ก33903 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
5 

10 ก33906 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 6 

10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 

รวมหน่วยกิตทัง้หมด 15.0 รวมหน่วยกิตทัง้หมด 14.0 
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โครงสร้างเวลาเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) : ห้องเรียน ศิลป์-ภาษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.4 ม.5 ม.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
     ภาษาไทย 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     คณิตศาสตร์ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
        - วิทยาศาสตร์ 
        - เทคโนโลย ี

80 (2.0 นก.) 
60 (1.5 นก.) 
20 (0.5 นก.) 

140 (3.5 นก.) 
120 (3.0 นก.) 
20 (0.5 นก.) 

60 (1.5 นก.) 
60 (1.5 นก.) 

     สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
        - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
         - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ 
       การดำเนินชีวิตในสังคม 
        - เศรษฐศาสตร์ 
         - ภูมิศาสตร์ 
         - ประวัติศาสตร์ 

120 (3.0 นก.) 
 
 

80 (2.0 นก.) 
 
 

40 (1.0 นก.) 

120 (3.0 นก.) 
 
 

80 (2.0 นก.) 
 
 

40 (1.0 นก.) 

80 (2.0 นก.) 
 
 

80 (2.0 นก.) 
 

     สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     ศิลปะ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     การงานอาชพี 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     ภาษาตา่งประเทศ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 540 (13.5 นก.) 600 (15.0 นก.) 500 (12.5 นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม 
     ภาษาไทยเพิ่มเติม 120 (3.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มเติม 100 (2.5 นก.) 100 (2.5 นก.) 180 (4.5 นก.) 
     สังคมศึกษาเพิ่มเติม 200 (5.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     พลศึกษา 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     การงานอาชพี  60 (1.5 นก.) 100 (2.5 นก.)  
     ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 160 (4.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 160 (4.0 นก.) 
     ภาษาจีน 160 (4.0 นก.) 160 (4.0 นก.) 160 (4.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 840 (21.0 นก.) 720 (18.0 นก.) 700 (17.5 นก.) 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  80 (2.0 นก.)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - กจิกรรมแนะแนว 40 40 40 
   - กจิกรรมชุมนุม/ชมรม/อื่นๆ 80 80 80 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชม./ป ี 120 ชม./ป ี 120 ชม./ป ี
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 ชม./ปี 20 ชม./ปี 20 ชม./ปี 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,500 (34.5 นก.) 1,520 (35.0 นก.) 1,320 (30.0 นก.) 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบา้นตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ห้องเรียน ศิลป์-ภาษา 
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
หน่วยกิต (ชม.) หน่วยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 (40) 
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1.0 (40) ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 1.0 (40) 
ว30111 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5 (60) ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 (40) 
ว30121 วิทยาการคำนวณพื้นฐาน 1 0.5 (20) ส31104 ประวัติศาสตร์ไทย 2 0.5 (20) 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 (40) พ31102 สุขศึกษา 2 0.5 (20) 
ส31103 ประวัติศาสตร์ไทย 1 0.5 (20) ศ31102 ศิลปะ 2 (นาฏศิลป์) 0.5 (20) 
พ31101 สุขศึกษา 1 0.5 (20) ง31104 การงานอาชีพ 2 0.5 (20) 
ศ31101 ศิลปะ 1 (ทัศนศิลป์) 0.5 (20) อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 (40) 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 (40)   
รวมรายวชิาพื้นฐาน 7.5 (300) รวมรายวชิาพื้นฐาน 6.0 (240) 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ท31201 การเขียน 1 1.0 (40) ท31202 การเขียน 2 1.0 (40) 

ท30211 การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น 1 0.5 (20) ท30212 การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น 2 0.5 (20) 
ว30293 หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์ 1.0 (40) ว30282 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 1.0 (40) 
ส30241 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 (20) ว30291 การออกแบบและเทคโนโลยีเพิม่เติม 1 0.5 (20) 
ส30282 การปกครองท้องถิ่นไทย 1.0 (40) ส30242 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 (20) 
ส30208 อาเซียนศึกษา 1.0 (40) ส30202 ศาสนาสากล 1.0 (40) 
พ30204 มวยสากล 0.5 (20) ส30226 เศรษฐกิจพอเพียง 1.0 (40) 
ง31203 การงานอาชีพ 1 0.5 (20) พ30205 มวยไทย 0.5 (20) 
อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1.0 (40) ง30242 การจัดสวน 1.0 (40) 
อ30208 ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน 1 1.0 (40) อ30210 ภาษาอังกฤษอา่นเพื่อความบนัเทิง 1.0 (40) 
จ31201 ภาษาจีน 1 1.0 (40) อ30209 ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน 2 1.0 (40) 
จ30201 เสริมทักษะภาษาจีน 1 1.0 (40) จ31202 ภาษาจีน 2 1.0 (40) 
  จ30202 เสริมทักษะภาษาจีน 2 1.0 (40) 
รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 10.0 (400) รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 11.0 (440) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก31901 แนะแนว 1 20 ก31904 แนะแนว 2 20 
ก31932 กิจกรรมชุมนุม 1 20 ก31933 กิจกรรมชุมนุม 2 20 
ก31902 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 10 ก31905 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

2 
10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 720 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 740 
รวมหน่วยกิตทัง้หมด 17.5 รวมหน่วยกิตทัง้หมด 17.0 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบา้นตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ห้องเรียน ศิลป-์ภาษา 
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
หน่วยกิต (ชม.) หน่วยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1.0 (40) 
ว30112 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 1.5 (60) ว30113 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 1.5 (60) 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 (40) ว30124 การออกแบบและเทคโนโลยีพืน้ฐาน 1 0.5 (20) 
ส32103 ประวัติศาสตร์สากล 1 0.5 (20) ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 (40) 
พ32101 สุขศึกษา 3 0.5 (20) ส32104 ประวัติศาสตร์สากล 2 0.5 (20) 
ศ32101 ศิลปะ 3 (นาฏศิลป์) 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 (20) 
ง32103 การงานอาชีพ 3 0.5 (20) ศ32102 ศิลปะ 4 (ดนตรี) 0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 (40) 
รวมรายวชิาพื้นฐาน 7.5 (300) รวมรายวชิาพื้นฐาน 7.5 (300) 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ท32207 หลักภาษา 1 1.0 (40) ท32205 การพูดต่อหน้าประชุมชน 1.0 (40) 
ว30288 วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 1 0.5 (20) ว30281 สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 1.0 (40) 
ส30243 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 (20) ว30283 เส้นใยจากวัสดธุรรมชาติในท้องถิ่น 1.0 (40) 
ส30203 ประชากรและสิ่งแวดล้อม 1.0 (40) ส30244 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 (20) 
พ30206 วอลเลย์บอล 0.5 (20) ส32284 โลกศึกษา 1.0 (40) 
ง30227 การผลิตเครื่องดื่ม 1 1.0 (40) พ30208 แบดมินตัน 0.5 (20) 
อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 (40) ง32202 การงานอาชีพ 4 0.5 (20) 
อ30203 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 1.0 (40) ง30228 การผลิตเครื่องดื่ม 2 1.0 (40) 
จ32201 ภาษาจีน 3 1.0 (40) อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว 1.0 (40) 
จ30203 เสริมทักษะภาษาจีน 3 1.0 (40) จ32202 ภาษาจีน 4 1.0 (40) 
  จ30204 เสริมทักษะภาษาจีน 4 1.0 (40) 
รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 8.5 (340) รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 9.5 (380) 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  
I30201 IS1 การศึกษาค้นควา้และสรา้งองค์ ความรู ้ 1.0 (40) I30202 IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 (40) 
  I30903 IS3 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก32901 แนะแนว 3 20 ก31903 แนะแนว 4 20 
ก32931 กิจกรรมชุมนุม 3 20 ก32932 กิจกรรมชุมนุม 4 20 
ก32902 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
3 

10 ก32933 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 4 

10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 740 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 780 
รวมหน่วยกิตทัง้หมด 17.0 รวมหน่วยกิตทัง้หมด 18.0 

 
 
 
 



33 

 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบา้นตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ห้องเรียน ศิลป-์ภาษา 
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

หน่วยกิต (ชม.) หน่วยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40) 

ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 1.0 (40) 

ว30114 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.5 (60) ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 (40) 

ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 (40) พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 (20) 

พ33101 สุขศึกษา 5 0.5 (20) ศ33102 ศิลปะ 6 (ทัศนศิลป์) 0.5 (20) 

ศ33101 ศิลปะ 5 (ดนตรี) 0.5 (20) ง33102 การงานอาชีพ 6 0.5 (20) 

ง33101 การงานอาชีพ 5 0.5 (20) อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 (40) 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 (40)   

รวมรายวชิาพื้นฐาน 7.0 (280) รวมรายวชิาพื้นฐาน 5.5 (220) 

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 

ท33208 การอ่านและพจิารณาวรรณกรรม 1.0 (40) ท33209 ภาษากับวัฒนธรรมท้องถิ่น 1.0 (40) 

ว30287 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1.5 (60) ว30284 สีย้อมจากวัสดุธรรมชาต ิ 1.5 (60) 

ส33222 กฎหมายทีป่ระชาชนควรรู้ 1.0 (40) ว30289 วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 2 0.5 (20) 

พ30212 กิจกรรมเข้าจังหวะ 0.5 (20) ว30294 โปรแกรมตารางการทำงาน 1.0 (40) 

อ30204 ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต 1.0 (40) ส33282 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 1.0 (40) 

อ30211 การเขียนเพื่อการสื่อสาร 1 1.0 (40) พ30214 กิจกรรมนันทนาการ 0.5 (20) 

จ33201 ภาษาจีน 5 1.0 (40) อ30206 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 1.0 (40) 

จ30205 เสริมทักษะภาษาจีน 5 1.0 (40) อ30212 การเขียนเพื่อการสื่อสาร 2 1.0 (40) 

  จ33202 ภาษาจีน 6 1.0 (40) 

  จ30206 เสริมทักษะภาษาจีน 6 1.0 (40) 

รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 8.0 (320) รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 9.5 (380) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

ก33901 แนะแนว 5 20 ก33904 แนะแนว 6 20 

ก33902 กิจกรรมชุมนุม 5 20 ก33905 กิจกรรมชุมนุม 6 20 

ก33903 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 10 ก33906 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
6 

10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 

รวมหน่วยกิตทัง้หมด 15.0 รวมหน่วยกิตทัง้หมด 15.0 
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โครงสร้างเวลาเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) : ห้องเรียน ศิลป์-คำนวณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.4 ม.5 ม.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
     ภาษาไทย 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     คณิตศาสตร์ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
        - วิทยาศาสตร์ 
        - เทคโนโลย ี

80 (2.0 นก.) 
60 (1.5 นก.) 
20 (0.5 นก.) 

140 (3.5 นก.) 
120 (3.0 นก.) 
20 (0.5 นก.) 

60 (1.5 นก.) 
60 (1.5 นก.) 

     สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
        - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
         - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ 
       การดำเนินชีวิตในสังคม 
        - เศรษฐศาสตร์ 
         - ภูมิศาสตร์ 
         - ประวัติศาสตร์ 

120 (3.0 นก.) 
 
 

80 (2.0 นก.) 
 
 

40 (1.0 นก.) 

120 (3.0 นก.) 
 
 

80 (2.0 นก.) 
 
 

40 (1.0 นก.) 

80 (2.0 นก.) 
 
 

80 (2.0 นก.) 
 

     สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     ศิลปะ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     การงานอาชพี 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     ภาษาตา่งประเทศ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 540 (13.5 นก.) 600 (15.0 นก.) 500 (12.5 นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม 
     ภาษาไทยเพิ่มเติม 120 (3.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มเติม 100 (2.5 นก.) 100 (2.5 นก.) 180 (4.5 นก.) 
     สังคมศึกษาเพิ่มเติม 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.)  
     พลศึกษา 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     การงานอาชพี  60 (1.5 นก.) 20 (0.5 นก.)  
     ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     ภาษาจีน 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 720 (18.0 นก.) 640 (16.0 นก.) 580 (14.5 นก.) 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  80 (2.0 นก.)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - กจิกรรมแนะแนว 40 40 40 
   - กจิกรรมชุมนุม/ชมรม/อื่นๆ 80 80 80 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชม./ป ี 120 ชม./ป ี 120 ชม./ป ี
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 ชม./ปี 20 ชม./ปี 20 ชม./ปี 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,380 (31.5 นก.) 1,440 (33.0 นก.) 1,200 (27.0 นก.) 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบา้นตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ห้องเรียน ศิลป-์คำนวณ 
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
หน่วยกิต (ชม.) หน่วยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 (40) 
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1.0 (40) ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 1.0 (40) 
ว30111 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5 (60) ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 (40) 
ว30121 วิทยาการคำนวณพื้นฐาน 1 0.5 (20) ส31104 ประวัติศาสตร์ไทย 2 0.5 (20) 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 (40) พ31102 สุขศึกษา 2 0.5 (20) 
ส31103 ประวัติศาสตร์ไทย 1 0.5 (20) ศ31102 ศิลปะ 2 (นาฏศิลป์) 0.5 (20) 
พ31101 สุขศึกษา 1 0.5 (20) ง31104 การงานอาชีพ 2 0.5 (20) 
ศ31101 ศิลปะ 1 (ทัศนศิลป์) 0.5 (20) อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 (40) 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 (40)   
รวมรายวชิาพื้นฐาน 7.5 (300) รวมรายวชิาพื้นฐาน 6.0 (240) 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ท31201 การเขียน 1 1.0 (40) ท31202 การเขียน 2 1.0 (40) 
ท30211 การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น 1 0.5 (20) ท30212 การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น 2 0.5 (20) 
ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.5 (60) ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.5 (60) 
ว30293 หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์ 1.0 (40) ว30282 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 1.0 (40) 
ส30241 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 (20) ว30291 การออกแบบและเทคโนโลยี

เพิ่มเติม 1 
0.5 (20) 

ส30282 การปกครองท้องถิ่นไทย 1.0 (40) ส30242 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 (20) 
พ30204 มวยสากล 0.5 (20) ส30226 เศรษฐกิจพอเพียง 1.0 (40) 
ง31203 การงานอาชีพ 1 0.5 (20) พ30205 มวยไทย 0.5 (20) 
อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1.0 (40) ง30242 การจัดสวน 1.0 (40) 
จ31201 ภาษาจีน 1 1.0 (40) อ30210 ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง 1.0 (40) 
  จ31202 ภาษาจีน 2 1.0 (40) 
รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 8.5 (340) รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 9.5 (380) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก31901 แนะแนว 1 20 ก31904 แนะแนว 2 20 
ก31932 กิจกรรมชุมนุม 1 20 ก31933 กิจกรรมชุมนุม 2 20 
ก31902 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 1 

10 ก31905 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 2 

10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 
รวมหน่วยกิตทัง้หมด 16.0 รวมหน่วยกิตทัง้หมด 15.5 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบา้นตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ห้องเรียน ศิลป-์คำนวณ 
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
หน่วยกิต (ชม.) หน่วยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1.0 (40) 
ว30112 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 1.5 (60) ว30113 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 1.5 (60) 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 (40) ว30124 การออกแบบและเทคโนโลยีพืน้ฐาน 1 0.5 (20) 
ส32103 ประวัติศาสตร์สากล 1 0.5 (20) ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 (40) 
พ32101 สุขศึกษา 3 0.5 (20) ส32104 ประวัติศาสตร์สากล 2 0.5 (20) 
ศ32101 ศิลปะ 3 (นาฏศิลป์) 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 (20) 
ง32103 การงานอาชีพ 3 0.5 (20) ศ32102 ศิลปะ 4 (ดนตรี) 0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 (40) 
รวมรายวชิาพื้นฐาน 7.5 (300) รวมรายวชิาพื้นฐาน 7.5 (300) 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ท32207 หลักภาษา 1 1.0 (40) ท32205 การพูดต่อหน้าประชุมชน 1.0 (40) 
ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 (60) ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.5 (60) 
ว30288 วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 1 0.5 (20) ว30281 สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 1.0 (40) 
ส30243 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 (20) ว30283 เส้นใยจากวัสดธุรรมชาติในท้องถิ่น 1.0 (40) 
ส30203 ประชากรและสิ่งแวดล้อม 1.0 (40) ส30244 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 (20) 
พ30206 วอลเลย์บอล 0.5 (20) ส32284 โลกศึกษา 1.0 (40) 
อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 (40) พ30208 แบดมินตัน 0.5 (20) 
จ32201 ภาษาจีน 3 1.0 (40) พ30206 วอลเลย์บอล 0.5 (20) 
  ง32202 การงานอาชีพ 4 0.5 (20) 
  อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว 1.0 (40) 
  จ32202 ภาษาจีน 4 1.0 (40) 
รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 7.0 (280) รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 9.0 (360) 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  
I30201 IS1 การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ 
               ความรู ้

1.0 (40) I30202 IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ 
 

1.0 (40) 

  I30903 IS3 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก32901 แนะแนว 3 20 ก31903 แนะแนว 4 20 
ก32931 กิจกรรมชุมนุม 3 20 ก32932 กิจกรรมชุมนุม 4 20 
ก32902 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 3 

10 ก32933 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 4 10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 760 
รวมหน่วยกิตทัง้หมด 15.5 รวมหน่วยกิตทัง้หมด 17.5 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบา้นตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ห้องเรียน ศิลป-์คำนวณ 
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

หน่วยกิต (ชม.) หน่วยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40) 

ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 1.0 (40) 

ว30114 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.5 (60) ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 (40) 

ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 (40) พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 (20) 

พ33101 สุขศึกษา 5 0.5 (20) ศ33102 ศิลปะ 6 (ทัศนศิลป์) 0.5 (20) 

ศ33101 ศิลปะ 5 (ดนตรี) 0.5 (20) ง33102 การงานอาชีพ 6 0.5 (20) 

ง33101 การงานอาชีพ 5 0.5 (20) อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 (40) 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 (40)   

รวมรายวชิาพื้นฐาน 7.0 (280) รวมรายวชิาพื้นฐาน 5.5 (220) 

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 

ท33208 การอ่านและพจิารณาวรรณกรรม 1.0 (40) ท33209 ภาษากับวัฒนธรรม 1.0 (40) 

ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.5 (60) ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.5 (60) 

ว30287 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1.5 (60) ว30284 สีย้อมจากวัสดุธรรมชาต ิ 1.5 (60) 

พ30212 กิจกรรมเข้าจังหวะ 0.5 (20) ว30289 วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 2 0.5 (20) 

อ30204 ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต 1.0 (40) ง30294 โปรแกรมตารางการทำงาน 1.0 (40) 

จ33201 ภาษาจีน 5 1.0 (40) พ30214 กิจกรรมนันทนาการ 0.5 (20) 

  อ30206 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 1.0 (40) 

  จ33202 ภาษาจีน 6 1.0 (40) 

รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 6.5 (260) รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 8.0 (320) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

ก33901 แนะแนว 5 20 ก33904 แนะแนว 6 20 

ก33902 กิจกรรมชุมนุม 5 20 ก33905 กิจกรรมชุมนุม 6 20 

ก33903 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
5 

10 ก33906 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
6 

10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 600 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 600 

รวมหน่วยกิตทัง้หมด 13.5 รวมหน่วยกิตทัง้หมด 13.5 
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โครงสร้างเวลาเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) : ห้องเรียน วทิย์-คณติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 

เวลาเรียน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.4 ม.5 ม.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

     ภาษาไทย 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 

     คณิตศาสตร์ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 

     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
        - วิทยาศาสตร์ 
        - เทคโนโลย ี

80 (2.0 นก.) 
60 (1.5 นก.) 
20 (0.5 นก.) 

140 (3.5 นก.) 
120 (3.0 นก.) 
20 (0.5 นก.) 

60 (1.5 นก.) 
60 (1.5 นก.) 

     สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
        - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
         - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ 
       การดำเนินชีวิตในสังคม 
        - เศรษฐศาสตร์ 
         - ภูมิศาสตร์ 
 
         - ประวัติศาสตร์ 

120 (3.0 นก.) 
 
 

80 (2.0 นก.) 
 
 
 

40 (1.0 นก.) 

120 (3.0 นก.) 
 
 

80 (2.0 นก.) 
 
 
 

40 (1.0 นก.) 

80 (2.0 นก.) 
 
 

80 (2.0 นก.) 
 

     สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 

     ศิลปะ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 

     การงานอาชพี 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 40 (1.0 นก.) 

     ภาษาตา่งประเทศ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 540 (13.5 นก.) 600 (15.0 นก.) 500 (12.5 นก.) 

รายวิชาเพิ่มเติม 

     คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 

     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มเติม 540 (13.5 นก.) 420 (10.5 นก.) 540 (13.5 นก.) 

     สังคมศึกษาเพิ่มเติม 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.)  

     พลศึกษา 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 

     การงานอาชพี  20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.)  

     ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.)  

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 840 (21.0 นก.) 720 (18.0 นก.) 700 (17.5 นก.) 

รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  80 (2.0 นก.)  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

   - กจิกรรมแนะแนว 40 40 40 

   - กจิกรรมชุมนุม/ชมรม/อื่นๆ 80 80 80 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชม./ป ี 120 ชม./ป ี 120 ชม./ป ี

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 ชม./ปี 20 ชม./ปี 20 ชม./ปี 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,500 (34.5 นก.) 1,520 (35.0 นก.) 1,320 (30.0 นก.) 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบา้นตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ห้องเรียน วิทย์-คณิต 
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

หน่วยกิต (ชม.) หน่วยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 (40) 

ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1.0 (40) ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 1.0 (40) 

ว30111 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5 (60) ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 (40) 

ว30121 วิทยาการคำนวณพื้นฐาน 1 0.5 (20) ส31104 ประวัติศาสตร์ไทย 2 0.5 (20) 

ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 (40) พ31102 สุขศึกษา 2 0.5 (20) 

ส31103 ประวัติศาสตร์ไทย 1 0.5 (20) ศ31102 ศิลปะ 2 (นาฏศิลป์) 0.5 (20) 

พ31101 สุขศึกษา 1 0.5 (20) ง31104 การงานอาชีพ 2 0.5 (20) 

ศ31101 ศิลปะ 1 (ทัศนศิลป์) 0.5 (20) อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 (40) 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 (40)   

รวมรายวชิาพื้นฐาน 7.5 (300) รวมรายวชิาพื้นฐาน 6.0 (240) 

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 

ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.5 (60) ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.5 (60) 

ว30201 ฟิสิกส์ 1 2.0 (80) ว30202 ฟิสิกส์ 2 2.0 (80) 

ว30221 เคมี 1 1.5 (60) ว30222 เคมี 2 1.5 (60) 

ว30241 ชีววิทยา 1 1.5 (60) ว30242 ชีววิทยา 2 1.5 (60) 

ว30261 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 1 1.5 (60) ว30262 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 2 1.5 (60) 

ส30241 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 (20) ว30291 การออกแบบและเทคโนโลยีเพิม่เติม 1 0.5 (20) 

พ30204 มวยสากล 0.5 (20) ส30242 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 (20) 

ง31203 การงานอาชีพ 1 0.5 (20) พ30205 มวยไทย 0.5 (20) 

อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1.0 (40) อ30210 ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง 1.0 (40) 

รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 10.5 (420) รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 10.5 (420) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

ก31901 แนะแนว 1 20 ก31904 แนะแนว 2 20 

ก31932 กิจกรรมชุมนุม 1 20 ก31933 กิจกรรมชุมนุม 2 20 

ก31902 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 1 

10 ก31905 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 2 

10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 780 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 720 

รวมหน่วยกิตทัง้หมด 18.0 รวมหน่วยกิตทัง้หมด 16.5 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบา้นตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ห้องเรียน วิทย์-คณิต 
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

หน่วยกิต (ชม.) หน่วยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 

ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1.0 (40) 

ว30112 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 1.5 (60) ว30113 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 1.5 (60) 

ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 (40) ว30124 การออกแบบและเทคโนโลยีพืน้ฐาน 1 0.5 (20) 

ส32103 ประวัติศาสตร์สากล 1 0.5 (20) ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 (40) 

พ32101 สุขศึกษา 3 0.5 (20) ส32104 ประวัติศาสตร์สากล 2 0.5 (20) 

ศ32101 ศิลปะ 3 (นาฏศิลป์) 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 (20) 

ง32103 การงานอาชีพ 3 0.5 (20) ศ32102 ศิลปะ 4 (ดนตรี) 0.5 (20) 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 (40) 

รวมรายวชิาพื้นฐาน 7.5 (300) รวมรายวชิาพื้นฐาน 7.5 (300) 

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 

ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 (60) ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.5 (80) 

ว30203 ฟิสิกส์ 3 2.0 (80) ว30204 ฟิสิกส์ 4 2.0 (80) 

ว30223 เคมี 3 1.5 (60) ว30224 เคมี 4 1.5 (60) 

ว30243 ชีววิทยา 3 1.5 (60) ว30244 ชีววิทยา 4 1.5 (60) 

ว30288 วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 1 0.5 (20) ส30244 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 (20) 

ส30243 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 (20) พ30206 วอลเลย์บอล 0.5 (20) 

พ30206 วอลเลย์บอล 0.5 (20) พ30208 แบดมินตัน 0.5 (20) 

อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 (40) ง32202 การงานอาชีพ 4 0.5 (20) 

  อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว 1.0 (40) 

รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 9.0 (360) รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 9.0 (360) 

รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  

I30201 IS1 การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ 
               ความรู ้

1.0 (40) I30202 IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ 
 

1.0 (40) 

  I30903 IS3 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

ก32901 แนะแนว 3 20 ก31903 แนะแนว 4 20 

ก32931 กิจกรรมชุมนุม 3 20 ก32932 กิจกรรมชุมนุม 4 20 

ก32902 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
3 

10 ก32933 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
4 

10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 760 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 760 

รวมหน่วยกิตทัง้หมด 17.5 รวมหน่วยกิตทัง้หมด 17.5 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบา้นตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ห้องเรียน วิทย์-คณิต 
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

หน่วยกิต (ชม.) หน่วยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40) 

ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 1.0 (40) 

ว30114 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.5 (60) ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 (40) 

ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 (40) พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 (20) 

พ33101 สุขศึกษา 5 0.5 (20) ศ33102 ศิลปะ 6 (ทัศนศิลป์) 0.5 (20) 

ศ33101 ศิลปะ 5 (ดนตรี) 0.5 (20) ง33102 การงานอาชีพ 6 0.5 (20) 

ง33101 การงานอาชีพ 5 0.5 (20) อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 (40) 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 (40)   

รวมรายวชิาพื้นฐาน 7.0 (280) รวมรายวชิาพื้นฐาน 5.5 (220) 

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 

ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.5 (80) ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.5 (60) 

ว30205 ฟิสิกส์ 5 2.0 (80) ว30206 ฟิสิกส์ 6 2.0 (80) 

ว30225 เคมี 5 1.5 (60) ว30226 เคมี 6 1.5 (60) 

ว30245 ชีววิทยา 5 1.5 (60) ว30246 ชีววิทยา 6 1.5 (60) 

ว30287 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1.5 (60) ว30263 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 3 1.5 (60) 

พ30212 กิจกรรมเข้าจังหวะ 0.5 (20) ว30289 วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 2 0.5 (20) 

  พ30214 กิจกรรมนันทนาการ 0.5 (20) 

รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 8.5 (340) รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 9.0 (360) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

ก33901 แนะแนว 5 20 ก33904 แนะแนว 6 20 

ก33902 กิจกรรมชุมนุม 5 20 ก33905 กิจกรรมชุมนุม 6 20 

ก33903 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 10 ก33906 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 6 

10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 

รวมหน่วยกิตทัง้หมด 15.5 รวมหน่วยกิตทัง้หมด 14.5 
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3. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของครูผู้สอนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  
อ.บ้านตาขุน  จ.สุราษฎร์ธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 
 

1) ครูมีการศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนสอนตามระดับระดับช้ัน 
        ครูผู้สอนทุกคนได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา   กำหนดหน่วยการ
เรียนรู้  จัดทำคำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา  และศึกษาและจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตตามระดับชั้นก่อนสอน  
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 2) ครูมีการเตรียมสื่อประกอบการสอนและเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
              ครูมีการเตรียมสื่อประกอบการสอนและเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยการนำสื่อ
การสอนจากแผนการจัดการเรียนรู้ “การป้องกันการทุจริต” ในระดับต่างๆไปใช้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
และใช้หรือสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดจากแผนการจัดการเรียนรู้ ที่กำหนดใน
การประเมินการเรียนรู้ ด้าน ความรู้ความเข้าใจ  การปฏิบัติ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์   โดย
นักเรียนผ่านการประเมินทุกกิจกรรม ร้อยละ 80 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 
 

- ครูเตรียมสื่อประกอบการสอน 
 

 
 

หนังสั้นเรื่องซื่อสัตย ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกคนดี ทำความดี  มคีวามรู้ 
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ตัวอย่างการบันทึกคนดี ทำความดี  มีความรู้ 
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-เครื่องมือวัดผลประเมินผล 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม 
กลุ่ม…………………………………………………………………ช้ัน…………………………. 

 
ที ่ ช่ือ-สกุล พฤติกรรม รวม 

ความร่วมมือ การแสงดความคิด
เห็น 

การรับฟัง
ความคิดเห็น 

การมีส่วนร่วมใน
การอภิปราย 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 16 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 
ลงช่ือ………………………………………….ผู้ประเมิน 

                                             (………………………………..) 
 

 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ:   นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับดี   ข้ึนไป  

 
 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน/ระดับคณุภาพ 
ดีมาก 4 90-100   หรือปฏิบัติบ่อยครั้ง 
ด ี 3 70-89   หรือปฏิบัติบางครั้ง 
ปานกลาง 2 50-69   หรือปฏิบัติครั้งเดียว 
ปรับปรุง 1 50 หรือ  ไม่ปฏิบัติเลย 
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แบบประเมินการนำเสนอผลงาน 
เร่ือง……………………………………………………………………. 

สมาชิก กลุ่ม………………………………………………………………………ชั้น………………………………………….. 
1………………………………………………………………………   2………………………………………………………………. 
3………………………………………………………………………   4………………………………………………………………. 
5………………………………………………………………………   6………………………………………………………………. 

 
ที่ รายการประเมิน ผู้ประเมิน รวม เกณฑ์การประเมิน 

1 เนื้อหา (4คะแนน) ตนเอง เพื่อน ครู 
1. เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์     คะแนน 4: มีครบทุกข้อ 

คะแนน 3: มี 3 ขอ้ขาด 1  ขอ้ 
คะแนน 2: มี 2 ขอ้ขาด 2  ขอ้ 
คะแนน 1: มี 1 ขอ้ขาด 3 ข้อ 
 

2. เนื้อหาถูกต้อง     
3. เนื้อหาต่อเนื่อง     
4. มีการค้นคว้าเพิ่มเติม     

2 กระบวนการทำงาน (2 คะแนน)     คะแนน 2: มีครบทุกข้อ 
คะแนน1: มีไม่ครบ 4  ข้อ 
คะแนน 0: ไม่ปรากฎกระบวนการ
ทำงานที่ชัดเจน 

1. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ     
2. การปฏิบัติงานตามแผน     
3. ติดตามประเมินผล     
4. การปรับปรุงพัฒนางาน     

3 การนำเสนอ (2 คะแนน)     คะแนน 2: มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1.5 : มี 3 ขอ้ขาด 1  ขอ้ 
คะแนน : มี 2 ข้อขาด 2  ข้อ 
คะแนน 0.5: มี 1 ข้อขาด 3 ข้อ 
 

1. การใช้สำนวนภาษาดีถูกต้อง     
2. การสะกดคำและไวยากรณ์ถูกต้อง     
3. รูปแบบน่าสนใจ     
4. ความสวยงาม     

4 คุณธรรม (2 คะแนน)     คะแนน 2: มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1.5 : มี 3 ขอ้ขาด 1  ขอ้ 
คะแนน : มี 2 ข้อขาด 2  ข้อ 
คะแนน 0.5: มี 1 ข้อขาด 3 ข้อ 
 

1. ตรงต่อเวลา     
2. ซ่ือสัตย์     
3. ความกระตือรือร้น     
4. ความมีน้ำใจ     

                  รวม   คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
                  เฉลีย่  

เกณฑ์การประเมิน 
8-10 6-7 4-5 2-3 0-1 
ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย ต้องปรับปรุง 

 
 

 
ลงช่ือ………………………………………….ผู้ประเมิน 

                                             (………………………………..) 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ซ่ือสัตย์/สุจริต ) 
คำชี้แจง  ให้ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรยีนและนอกเวลาเรียน แล้ว /ลงในช่องที่         

            ตรงกับระดับคะแนน 
ที ่ ชื่อ-สกลุ          รายการประเมิน 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็น
จริง 

ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง 
ละอาย และเกรง
กลัวที่จะทำความผิด 
ทำตามสญัญาทีต่น
ให้ไว้กับเพื่อน พ่อ
แม่ หรือ ผู้ปกครอง 

ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วย
ความซื่อตรง 

  4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
4   = ดีมาก 16 -20   = ดีมาก 
3   = ด ี 11 - 15   = ด ี
2   = ปานกลาง 5 - 10   = พอใช้ 
1   = ปรับปรุง 1- 5   = ปรับปรุง 

ลงช่ือ………………………………………ผู้ประเมิน 
                                                       …………../………………./………………. 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ( มีวินัย ความรับผิดชอบ) 
คำชี้แจง  ให้ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรยีนและนอกเวลาเรียน แล้ว /ลงในช่องที่ 

            ตรงกับระดับคะแนน 
ที ่ ชื่อ- สกุล รายการประเมิน 

ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน 

  4 3 2 1 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

เกณฑ์การให้คะแนน 
4   = ดีมาก 2   = ปานกลาง 
3   = ด ี 1   = ปรับปรุง 

 
                                                         ลงช่ือ………………………………………ผู้ประเมิน 

                                                       …………../………………./………………. 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ใฝ่เรียนรู ้) 
คำชี้แจง  ให้ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้ว /ลงในช่องท่ี         

            ตรงกับระดับคะแนน 
ที ่ ชื่อ-สกลุ          รายการประเมิน 

แสวงหาข้อมูลจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ 

มีการจดบันทึกความรู้
อย่างเป็นระบบ 

สรุปความรู้ได้อย่างมี
เหตุผล 

  4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

4   = ดีมาก 10 -12   = ดีมาก 
3   = ด ี 7 - 94   = ด ี
2   = ปานกลาง 4 - 6   = พอใช้ 
1   = ปรับปรุง 1- 3   = ปรับปรุง 

 
ลงชื่อ………………………………………ผู้ประเมิน 

                                                       …………../………………./………………. 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (มุ่งม่ันในการทำงาน ) 
คำชี้แจง  ให้ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้ว /ลงในช่องท่ี       

            ตรงกับระดับคะแนน 
ที ่ ชื่อ-สกลุ รายการประเมิน 

ตั้งใจและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการงาน 

ทำงานด้วยความเพียร
พยายาม และอดทน
เพื่อให้งานสำเร็จตาม

เป้าหมาย 

รวม 

  4 3 2 1 4 3 2 1 8 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

4   = ดีมาก 7 -8   = ดีมาก 
3   = ด ี 5 - 6   = ด ี
2   = ปานกลาง 3 - 4   = พอใช้ 
1   = ปรับปรุง 1- 2   = ปรับปรุง 

 

ลงชื่อ………………………………………ผู้ประเมิน 
                                                       …………../………………./………………. 
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 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ชื่อ – สกุล.................................................เลขที.่..................ชั้น...........................ปีการศึกษา..... 

คำชี้แจง  ให้พิจารณาตัวชี้วัดต่อไปนี้แล้วให้ระดับคะแนนที่ตรงกับการปฏิบัติของนักเรียนตามความเป็นจริง 

  ระดับคะแนน 5 หมายถึง  ปฏิบัติเป็นประจำทุกครั้ง 
  ระดับคะแนน 4 หมายถึง  ปฏิบัติบ่อยครั้ง 
  ระดับคะแนน 3 หมายถึง  ปฏิบัติบางครั้ง 
  ระดับคะแนน 2 หมายถึง  ปฏิบัติน้อย 
  ระดับคะแนน 1 หมายถึง  มีพฤติกรรมไม่ชัดเจนหรือไม่มีหลักฐานที่
น่าเชื่อถือ 

 

ตัวชี้วัด 

คะแนน 

5 4 3 2 1 

ข้อ 1  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์      

      1.1  เป็นพลเมืองดีของชาติ      

      1.2  ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาตไิทย      

      1.3  ศรัทธา  ยึดมั่นและปฏบิัติตนตามหลักของศาสนา      

      1.4  เคารพเทิดทูน  สถาบัน  พระมหากษัตริย ์      

รวมคะแนน  

ข้อ 2  ซ่ือสัตย์สุจริต      

      2.1  ประพฤติตรงตาม ความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย  วาจา ใจ      

      2.2  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นท้ังทางกาย วาจา ใจ       

รวมคะแนน  

ข้อ 3  มีวินัย      

      3.1  ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน

และสังคม 

     

รวมคะแนน  

ข้อ 4  ใฝ่เรียนรู้      

      4.1  ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรยีนและเข้าร่วมกจิกรรมการเรยีนรู้       

      4.2  แสวงหาความรู้จาก แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได ้

     

รวมคะแนน  
 

ตัวชี้วัด 
คะแนน 

5 4 3 2 1 
ข้อ 5  อยู่อย่างพอเพียง      
     5.1  ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคณุธรรม      
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     5.2  มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี ปรบัตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข      
รวมคะแนน  

ข้อ 6  มุ่งมั่นในการทำงาน      
      6.1  ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัตหิน้าท่ีการงาน      
      5.2  ทำงานด้วย ความเพียร พยายาม  และ อดทนเพื่อให้งานสำเร็จตาม

เป้าหมาย 
     

รวมคะแนน  
ข้อ 7  รักความเป็นไทย      
      7.1  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรมไทย    
                และมคีวามกตญัญูกตเวที 

     

      7.2  เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อยา่งถูกต้องเหมาะสม      
      7.3  อนุรักษ์  สืบทอดภูมิปัญญาไทย      

รวมคะแนน  
ข้อ 8  มีจิตสาธารณะ      
      8.1  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดย ไม่หวังผลตอบแทน      
      8.2  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีน ชุมชน และสงัคม      

รวมคะแนน  
รวมคะแนนทั้งหมด  

รวมคะแนนทั้งหมดเฉลี่ยร้อยละ  
ระดับคุณภาพ  

เกณฑ์การประเมิน ร้อยละ  80  -  100 ระดับคณุภาพ ดีเยี่ยม       (3) 
   ร้อยละ  70  -    79 ระดับคณุภาพ ดี             (2) 
   ร้อยละ  50  -    69 ระดับคณุภาพ พอใช้        (1) 
   ร้อยละ    0  -    49 ระดับคณุภาพ ปรับปรุง    (0) 
 

สรุปผลการประเมิน          ผ่าน       ระดับ         ดีเยี่ยม      ดี      ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

                                  ไม่ผ่าน     ระดับ         ปรับปรุง 

                  ลงช่ือ………………………………………………..…………….ผู้ประเมิน 

                                                                    (…………………………………………………..………….) 

  ……………/……………………..……/…………..…….. 
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         3) ครูมีการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษากับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
           ครูมีการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษากับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ในรายวิชาเพ่ิมเติม หน้าที่พลเมือง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 5 กำหนดเป็น
หน่วยการเรียนรู้เพ่ิมเติมในรายวิชาหน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม คือ จัดทำเป็นคู่มือการนำหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
 

คู่มือการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
 

 
 

                        
                                       

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
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แนวทาง/วิธีการ 
- กำหนดเป็นหน่วยการเรียนรู้เพ่ิมเติมในรายวิชาหน้าที่พลเมืองเพ่ิมเติมระดับ ม.1-

ม.5 
- จัดทำคำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา  กำหนดวิธีการและเกณฑ์การสัด

ผลประเมินผลที่สอกคล้องกับสภาพจริงอย่างหลากหลาย 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยที่ 1 เรื่องการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวม    
หน่วยที่ 2  ความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต 

ภาคเรียนที่ 2 หน่วยที่ 3 STRONG: จิตพอเพียงต้านทุจริต 
หน่วยที่ 4 พลเมืองดีกับความรับผิดชอบต่อสังคม 

      

  4) ครูมีการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปจัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

               ครูมีการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปจัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยบูรณาการในกิจกรรม
การแนะแนว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอ่ืนๆเช่น  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  
กิจกรรมชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นต้น 
 

บูรณาการในกิจกรรมการแนะแนว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
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บูรณาการในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
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กิจกรรมโรงเรียนสวยดว้ยมือเรา:กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
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-  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) 
 

กิจกรรมเการนำหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา 
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  5) ครูมีการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปจัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือบูรณาการกับวิถีชีวิตใน

สถานศึกษา 
          ครูมีการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปจัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือบูรณาการกับวิถีชีวิตใน
สถานศึกษา เพ่ือปลูกฝังทักษะกระบวนการคิดที่สามารถเรื่องตำแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนบุคคลออกจากกัน  
ได้แก่ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนออกจากผลประโยชฯส่วนรวม การเห็นประโยชน์
สาธารณะมาก่อนประโยชน์ส่วนบุคคลและการไม่ยอมรับการทจริต   ใฝ่เรียนรู้  ซื่อสัตย์สุจริต  มุ่งมั่นในการ
ทำงาน   มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง  มีวินัยและความรับผิดชอบ  มาใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่เหมาะสมให้กับนักเรียน    เช่น  
กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  กิจกรรมขอ งหายได้คืน  (  กิจกรรมสภานักเรียน   
(เน้นความเป็นประชาธิปไตย )  เป็นต้น 

- กิจกรรมการว่ายน้ำเพื่อชีวิต รายวิชาพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

คุณครูผู้รับผิดชอบ  คุณครูเกรียงศักดิ์  นิลนิยม   (เน้นความนับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ้ืน ) 

-กิจกรรมการแสดงเชิงสัญลักษณ์การ

ต่อต้านทุจริต 
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-การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเพื่อเป็นกำลังใจและส่งเสริมการทำความดี 

 

             กิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
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            6) ครูมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามท่ีกำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ 

             ครูมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกระดับชั้นตามที่กำหนด 

โดยการนำเครื่องมือการวัดผลลุประเมินผลไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

            7) ครูนำผลการประเมินมาใช้ในการสอนซ่อมเสริมหรือพัฒนาผู้เรียน 

            ครูมีการนำผลการประเมินมาใช้ในการสอนซ่อมเสริมหรือพัฒนาผู้เรียน  ครูจะให้นักเรียนทุกคน

ทราบผลการประเมินของตนเองทุกครั้ง และนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินนั้น คุณครูจะให้นักเรียนได้

ทำกิจกรรมซ๋ำหรือให้แก้ไขใหม่  ให้กำลังใจและชี้แนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้นักเรียนได้

นำไปปฏิบัติ  สำหรับนักเรียนที่ผ่านการประเมินจะได้รับคำชื่นชมเสริมกำลังใจให้เข้มแข็งในการทำความดี

หรือทำหน้าที่ของตนเองต่อไป 

         8) ครูมีการลงบันทึกผลหลังสอนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ 

              ครูมีการลงบันทึกผลหลังสอนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อนำผลการจัดการเรียนรู้มาใช้
ในการสอนซ่อมเสริมหรือปรับปรุงต่อไป 

- ตัวอย่างบันทึกหลังสอน 
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 9) ครูมีการรายงานผลการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือรายช้ัน 

           ครูมีการรายงานผลการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือรายชั้นทุกระดับชั้น ซึ่งสามารถกำกับ
ติดตามได้ในแบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน (ปพ.5) 

-ผลการประเมินผู้เรียน 
 

 
 

 

 
 



62 
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การนำหลักสูตรต้านทจุริตศึกษามาบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา 

-กิจกรรม ร.ด.จติอาสา 

 
กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม: กจิกรรมพลเมืองดกีับความรับผิดชอบต่อสังคม 
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กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน:พลเมอืงดีกับความรับผิดชอบต่อสังคม 

(กิจกรรมสภานักเรียน ) 

 

กิจกรรมการสอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา: STRONG: จิตพอเพียงต้านทุจริต 
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มีการนิเทศติดตามภายในสถานศึกษา 
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4. คุณภาพผู้เรียน 

1. ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน…984…คน  
คิดเป็นร้อยละ 96.56   

                 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ได้มีการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้ในรายวิชาหน้าที่พลเมืองเพ่ิมเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 และบูรณาการกับกิจกรรมแนะแนวใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปรากฏผลการนำหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  ดังต่อไปนี้ 
ระดับชั้น จำนวนนักเรียน

ที่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพ

ระดับดีขึ้นไป 
(3ขึ้นไป) 

 

จำนวนนักเรียนที่
ผ่านการประเมิน
คุณภาพระดับน่า
พอใจถึงค่อนข้าง

ดี (1-2.5) 
 

จำนวนนักเรียนที่ไม่
ผ่านการประเมิน 

หมายเหตุ 
จำนวนนักเรียนท่ีไม่ได้
ประเมิน 

รวมจำนวน 

จำนวน 
(คน 

คิด
เป็น
ร้อย
ละ 

จำนวน 
(คน 

คิด
เป็น
ร้อย
ละ 

จำนวน 
(คน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จำนวน 
(คน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

 

ม.1 205 86.13 32 13.44 1 0.42 3 1.26  241 

ม.2 121 64.02 64 33.86 1 0.52 6 3.12  192 

ม.3 122 70.93 45 26.16 2 0.58 3 1.74  172 

ม.4 92 58.59 50 31.84 13 8.20 2 1.27  157 

ม.5 87 66.92 38 29.23 2 1.53 1 0.76  130 

ม.6 128 96.24 - - 5 3.57 - -  133 

รวม 755 74.09 229 22.43 24 2.35 15 1.47  1019 

สรุปนักเรียนผ่านการประเมินจำนวนทั้งสิ้น 984 
คนคิดเป็นร้อยละ 96.56   

     
 

 

                 จากการประเมินผลการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตพบว่านักเรียนมีผลการ
เรียนที่ผ่านการประเมิน คุณภาพระดับดี (3ขึ้นไป ) มีจำนวนทั้งสิ้น755 คน คิดเป็นร้อยละ74.09  ผ่านการ
ประเมินคุณภาพตั้งแต่ระดับน่าพอใจขึ้นไปจนถึงค่อนข้างดี (1-2.5) จำนวนทั้งสิ้น 229 คน  คิดเป็นร้อยละ 
22.43 และมีผลการเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน (0 )จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 2.35  และมีนักเรียนที่
ไม่ได้ประเมินจำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 1.47 ดังนั้นจึงสรุปผลการประเมินนักเรียนที่ผ่านการประเมิน
จำนวนทั้งสิ้น 984 คน คิดเป็นร้อยละ 96.56                

                                     ลงชื่อ……………………………ผู้รายงาน 
                                                          (นางสาวอมรรัตน์  วิจารณ์) 
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2. จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักสูตรต้านทุจริต  จากการประเมินผลผู้เรียนรายวิชาหน้าที่
พลเมืองเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 และกิจกรรมแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ผู้เรียนมี
คุณธรรมในการป้องกันการทุจริต ผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำหนด  ดังนี้ 

     - ทักษะกระบวนการคิด    จำนวน ……984……..คน   คิดเป็นร้อยละ……96.56…… 
- การมีวินัย จำนวน ……984……..คน   คิดเป็นร้อยละ……96.56…… 
- ซื่อสัตย์สุจริต จำนวน ……984……..คน   คิดเป็นร้อยละ……96.56…… 
- อยู่อย่างพอเพียง จำนวน ………984…..คน   คิดเป็นร้อยละ……96.56…… 
- จิตสาธารณะ จำนวน ………984…..คน   คิดเป็นร้อยละ……96.56…… 

 

จุดเด่นของสถานศึกษา 

           ผู้บริหารเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่างด้านการต่อต้านทุจริต และมีการกำหนดแนวทางการนำหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยการบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง เละการบูรณาการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเข้มแข็ง 

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 

-   

ข้อเสนอแนะ 

      - 
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