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ความน า 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้
ด าเนินการติดตามผลการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งประกาศใช้มา
ต้ังแต่วันท่ี 11 กรกฎาคม 2551 อย่างต่อเนื่องหลายรูปแบบ ผลจากการศึกษาพบว่า หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีข้อดีในหลายประการ เช่น ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ชัดเจน มี
ความยืดหยุ่นเพียงพอให้สถานศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาได้ ส าหรับปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่ เกิด
จากการน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาและใน
ห้องเรียน ประกอบกับความต้องการในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติในการเตรียมพร้อมด้านก า ลังคนและ
การเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาทักษะท่ี
สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดเป็นนโยบายส าคัญและเร่งด่วนให้มีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาระ
ภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมท้ังสาระเทคโนโลยี  ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
          คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา จึงได้ปรับปรุง
โครงสร้างหลักสูตรรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว 
และการเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นท่ี 3 โดยยังคงหลักการและโครงสร้างเดิมของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและ      
พลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ และภาษาต่างประเทศ ตามกรอบแนวทางการปรับปรุงดังนี้ 

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
- จัดกลุ่มความรู้ใหม่และน าทักษะกระบวนการ ไปบูรณาการกับตัวช้ีวัด  เน้นให้ผู้เรียนเกิดการ

วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
- ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดส าหรับผู้เรียนทุกคน ท่ีเป็นพื้นฐานท่ี เกี่ยวข้องกับ

ชีวิตประจ าวันและเป็นพื้นฐานส าคัญในการศึกษาต่อระดับท่ีสูงขึ้น 
- ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 ก าหนดตัวช้ีวัดเป็นรายปี เพื่อเป็นแนวทางให้สถานศึกษาจัด

ตามล าดับการเรียนรู้ ซึ่งสถานศึกษาสามารถพิจารณาปรับเล่ือนไหลระหว่างปีได้ตามความ
เหมาะสม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เพิ่มสาระเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยการ
ออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการค านวณ ท้ังนี้เพื่อเอื้อต่อการจัดการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกับกระบวนการเชิงวิศวกรรม ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

สาระภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นสาระหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรมได้ปรับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดให้มีความชัดเจน  สอดคล้องกับพัฒนาการตามช่วงวัย  มีองค์ความรู้ท่ีเป็น
สากล เพิ่มความสามารถ ทักษะ และกระบวนการทางภูมิศาสตร์ท่ีชัดเจนขึ้น 

ในปีการศึกษา 2563 ทางโรงเรียนมีความประสงค์จะเปิดห้องเรียนเฉพาะนักเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษทางด้านกีฬา ดนตรี ทัศนศิลป์ และนาฏศิลป์ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จึงมีการปรับปรุงรายวิชา
เรียน (วิชาเพิ่มเติม) ให้สอดคล้องกับความสามารถพิเศษของนักเรียน และสามารถพร้อมใช้ในปีการศึกษา 
2563 เป็นต้นไป จัดรายวิชาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ท่ีนักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาประสบเหตุ
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มา (จมน้ าเสียชีวิต) โดยในระดับช้ัน ม.1 นักเรียนทุกคนจะได้เรียนวิชาว่ายน้ า ในภาคเรียนท่ี 1 และ 2 
ปรับเปล่ียนรายวิชาวิทยาการค านวณ ในระดับช้ัน ม.1-3 เดิมจัดเป็นรายวิชาพื้นฐาน 0.5 หน่วยกิต และ
รายวิชาเพิ่มเติม 0.5 หน่วยกิต โดยได้ปรับเปล่ียนเป็นรายวิชาพื้นฐาน 1.0 หน่วยกิต ส่วน ม.4-6 คงเดิม 
ปรับเปล่ียนรายวิชาพลศึกษา ในระดับช้ัน ม.1-3 เดิมจัดเป็นรายวิชาพื้นฐาน 0.5 หน่วยกิต ปรับเปล่ียนเป็น 
รายวิชาเพิ่มเติม 0.5 หน่วยกิต ส่วน ม.4-6 จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมอยู่แล้วคงเดิม ปรับปรุงโครงสร้างรายวิชา
ใหม่ให้ถูกต้อง และพร้อมใช้ในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป และจัดท าบัญชีรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ถูกต้อง โดยจะใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  พุทธศักราช 2561 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 

ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปรับหลักปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เนื่องจากทางโรงเรียนเปิด
ห้องเรียนน าร่อง โครงการห้องเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Mathematics-Science) ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และโครงการห้องเรียนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (Chinese-English Language) ใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และกระจายการศึกษาสู่นักเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษมากยิ่งขึ้น โดยจะใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
 ในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนปรับหลักปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เนื่องจากทางโรงเรียนเปิดโครงการ
ห้องเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Mathematics-Science) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ
โครงการห้องเรียนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (Chinese-English Language) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และกระจายการศึกษาสู่นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
มากยิ่งขึ้น โดยจะใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 
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โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธ์านี ชุมพร 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล สร้างคนดี ด ารงวิถีความเป็นไทย บนพื้นฐาน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ทันต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี ด ารงวิถีความเป็นไทย บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
4. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
5. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (OBECQA) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เป้าประสงค์ 
1. นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาข้ันพื้นฐานมีศักยภาพเป็นพลโลก 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีผลการทดสอบระดับชาติ

เพิ่มขึ้น 
3. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีศักยภาพเป็นพลโลก 
4. นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะในการประกอบอาชีพ และสามารถศึกษาต่อตามความสนใจและความ

ถนัด 
5. นักเรียนเป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ปลอดยาเสพติด ด ารงวิถีความเป็น

ไทย บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. มีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล และตรงตามความต้องการของ

ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
7. ครูจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายตอบสนองผู้เรียน สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะในการใช้

เทคโนโลยี 
8. มีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน (OBECQA) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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กลยุทธ์การด าเนินงาน 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ทันต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี ปลอดยาเสพติด ด ารงวิถีความเป็นไทย บนพื้นฐานหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามแนวทาง

โรงเรียนมาตรฐานสากล 
4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาค

ส่วน 

อัตลักษณ์ 
 กล้าแสดงออก 

เอกลักษณ์ 
 เคียงคู่ชุมชน 

ค่านิยมองค์กร 
“ อารมณ์ดี มีน้ าใจ นิสัยดี มีความรู้ ดูเป็นแบบอย่างได้ ” 
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หลักสูตรสถานศึกษา  
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  พุทธศักราช 2565  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 

วิสัยทัศน์หลักสูตร 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุล ท้ังด้านร่างกาย ความรู้ 
คุณธรรม และมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองของประเทศและพลโลก โดยยึดมั่นการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีจ าเป็นต่อการศึกษา 
มุ่งสร้างคนดี ด ารงวิถีความเป็นไทย บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญในการจัดการศึกษา ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ และเปิดโอกาสให้ชุมชนและ
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

หลักการ 

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีหลักการท่ีส าคัญ ดังนี้ 

1.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็น
เป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทย
ควบคู่กับความเป็นสากล 

2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและ
มีคุณภาพ 

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

4. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นท้ังด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้ 
5. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 

จุดหมาย 

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุขมีศักยภาพในการศึกษาต่อ 
และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
   1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
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4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม มีจิต
สาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 

ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้ 

 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรยีน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา

ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต่อรอง เพื่อขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้องตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีเผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม บนพื้นฐานของหลักเหตุผลคุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม      
การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม  และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสารการ
ท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งมั่นในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมให้สอดคล้องตามบริบท

และจุดเน้นของตนเอง 

มาตรฐานการเรียนรู ้
การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา หลักสูตร

สถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 จึงก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. ภาษาไทย     
2. คณิตศาสตร์ 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา              
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพ   
8. ภาษาต่างประเทศ 

ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  มาตรฐานการเรียนรู้ระบุส่ิงท่ีผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกส าคัญในการขับเคล่ือน
พัฒนาการศึกษาท้ังระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และ
ประเมินอย่างไร รวมท้ังเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการ
ประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกล่าว เป็นส่ิงส าคัญท่ีช่วยสะท้อนภาพ
การจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดเพียงใด 
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ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดระบุส่ิงท่ีนักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับช้ันซึ่งสะท้อน
ถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม น าไปใช้ในการก าหนดเนื้อหา จัดท า
หน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ผู้เรียน 

1. ตัวช้ีวัดช้ันปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช้ันปีในระดับการศึกษาภาคบั งคับ    
(ประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3) 

2.  ตัวชี้วัดช่วงช้ัน เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (มัธยมศึกษาปี
ท่ี 4- 6) ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีการ
เปล่ียนตัวช้ีวัดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เป็นตัวช้ีวัดช้ันปี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ 

หลักสูตรได้มีการก าหนดรหัสก ากับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด เพื่อความเข้าใจและให้ส่ือสาร
ตรงกัน ดังนี้ 

ว 1.1 ป.1/2 
ว        หมายถึง   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
1.1      หมายถึง   สาระท่ี 1 มาตรฐานข้อท่ี 1 
ป.1/2      หมายถึง   ตัวชี้วัดช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ข้อท่ี 2 

ต 2.2 ม.4-6/3 
ต     หมายถึง   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
2.2    หมายถึง   สาระท่ี 2 มาตรฐานข้อท่ี 2 
ม.4-6/3    หมายถึง   ตัวชี้วัดช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ข้อท่ี 3 
 

ระดับการศึกษา 
 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา จัดระดับการศึกษาท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดังนี้ 

1. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษา
ภาคบังคับ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ส ารวจความถนัด และความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วน
ตน    มีทักษะในการคิดวิจารณญาณคิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหามีทักษะ ในการด าเนินชีวิต มีทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลท้ังด้านความรู้ความคิด 
ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐาน ในการประกอบอาชีพ หรือการศึกษา
ต่อ 

2. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) เน้นการเพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนท้ังด้านวิชาการ 
และวิชาชีพ มีทักษะในการใช้วิทยาการ และเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตน และประเทศตามบทบาท
ของตน สามารถเป็นผู้น า และผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่างๆ 
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การจัดเวลาเรียน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ าส าหรับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมได้ตามความพร้อมและจุดเน้น 
โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพผู้เรียน ดังนี้ 

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3) : ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน
ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม มีเวลาเรียนรวม 880 ช่ัวโมงต่อปี (22.0 หน่วยกิต) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
120 ช่ัวโมงต่อปี และรายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้นปีละไม่น้อยกว่า 
200 ช่ัวโมงต่อปี รวมไม่น้อยกว่า 1,200 ช่ัวโมงต่อปี โดยให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค คิดน้ าหนักของรายวิชา
ท่ีเรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ช่ัวโมงต่อภาคเรียน มีค่าน้ าหนักวิชา เท่ากับ 1.0 หน่วยกิต (นก.) 

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6)  : ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน
พื้นฐานส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม มีเวลาเรียนรวม 3 ปี จ านวน 1,640 ช่ัวโมง (41.0 หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 360 ช่ัวโมง และรายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น
ปีละไม่น้อยกว่า 1,600 ช่ัวโมง (40.0 หน่วยกิต) รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 3,600 ช่ัวโมง โดยให้จัดเวลาเรียนเป็น
รายภาค คิดน้ าหนักของรายวิชาท่ีเรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ช่ัวโมงต่อภาคเรียน มีค่าน้ าหนักวิชา 
เท่ากับ 1.0 หน่วยกิต (นก.) 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551  

ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     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.) 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
        - วิทยาศาสตร์ 
        - เทคโนโลยี 

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 
         - หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ 
       การด าเนินชีวิตในสังคม 
        - เศรษฐศาสตร ์
         - ภูมิศาสตร ์
 
         - 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.) 
     การงานอาชีพ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     ภาษาต่างประเทศ 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 240 (6.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 880 (22.0 นก.) 880 (22.0 นก.) 880 (22.0 นก.) 1,640 (41.0 นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม ปีละไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า 1,600 ชั่วโมง 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 120 
   - กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 40 40 40  
   - กิจกรรมชุมนุม/ชมรม/อื่นๆ 40 40 40 240 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชม./ปี 120 ชม./ปี 120 ชม./ปี 360 ชม./3ปี 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 15 ชม./ปี 15 ชม./ปี 15 ชม./ปี 60 ชม./3ปี 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
- การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) จัดสอนในชั้น ม.2 40 (1.0 นก.) จัดสอนในชั้น ม.5 40 (1.0 นก.) 
- การสื่อสารและการน าเสนอ (IS2) จัดสอนในชั้น ม.2 40 (1.0 นก.) จัดสอนในชั้น ม.5 40 (1.0 นก.) 
- การน าความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3) 

บูรณาการกับกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
บูรณาการกับกิจกรรมเพ่ือ

สังคมและสาธารณประโยชน์ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
ไม่น้อยกว่า 

1,200 ชั่วโมง/ปี 
ไม่น้อยกว่า 

1,200 ชั่วโมง/ปี 
ไม่น้อยกว่า 

1,200 ชั่วโมง/ปี 
รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า  

3,600 ชั่วโมง 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ห้องเรียน ทั่วไป 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
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โครงสร้างเวลาเรียน 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
ม.1 ม.2 ม.3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     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.) 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
        - วิทยาศาสตร์ 
        - เทคโนโลยี 

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 
         - หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ 
       การด าเนินชีวิตในสังคม 
        - เศรษฐศาสตร ์
         - ภูมิศาสตร ์
 
         - 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.) 
     การงานอาชีพ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     ภาษาต่างประเทศ 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 880 (22.0 นก.) 880 (22.0 นก.) 880 (22.0 นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม 
     การสืบค้นในห้องสมุด 40 (1.0 นก.)   
     หน้าท่ีพลเมือง 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.) 
     การงานอาชีพ (โครงงานอาชีพ)   40 (1.0 นก.) 
     เลือกเพ่ิมเติม 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 (2.0 นก.)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
   - กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 40 40 40 
   - กิจกรรมชุมนุม/ชมรม/อื่นๆ 40 40 40 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชม./ปี 120 ชม./ปี 120 ชม./ปี 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 15 ชม./ปี 15 ชม./ปี 15 ชม./ปี 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,280 (29.0 นก.) 1,320 (30.0 นก.) 1,280 (29.0 นก.) 

 



 15 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 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 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.5 (60) ค21102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.5 (60) 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 (60) ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 (60) 
ว21103 วิทยาการค านวณ 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) 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) รวมรายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ท20204 การสืบค้นในห้องสมุด 1 0.5 (20) ท20205 การสืบค้นในห้องสมุด 2 0.5 (20) 
ส21241 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 (20) ส21242 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 (20) 
พ21201 พลศึกษา 1  0.5 (20) พ21202 พลศึกษา 2  0.5 (20) 
จ21201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 1.0 (40) จ21202 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 1.0 (40) 
............ ...................................... (เลือกเพ่ิมเติม) 1.0 (40) ............ ...................................... (เลือกเพ่ิมเติม) 1.0 (40) 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 3.5 (140) รวมรายวิชาเพิ่มเติม 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 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

7 ก21906 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

8 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 
รวมหน่วยกิตทั้งหมด 14.5 รวมหน่วยกิตทั้งหมด 14.5 

 
 
 
 

 
 
 
 



 16 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.5 (60) ค22102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1.5 (60) 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 (60) ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 (60) 
ว22103 วิทยาการค านวณ 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) 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) รวมรายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ส22243 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 (20) ส22244 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 (20) 
พ22201 พลศึกษา 3  0.5 (20) พ22202 พลศึกษา 4  0.5 (20) 
จ22201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 1.0 (40) จ22202 ภาษาจีนเบื้องต้น 4 1.0 (40) 
............ ...................................... (เลือกเพ่ิมเติม) 1.0 (40) ............  ...................................... (เลือกเพ่ิมเติม) 1.0 (40) 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 3.0 (120) รวมรายวิชาเพิ่มเติม 3.0 (120) 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 
I20201 IS1 การศึกษาค้นคว้าและสร้าง  
องค์ความรู ้

1.0 (40) I20202 IS2 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 (40) 

  I20903 IS3 การน าความรู้ไปใช้บริการสงัคม  
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 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

7 ก22904 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

8 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 
รวมหน่วยกิตทั้งหมด 15.0 รวมหน่วยกิตทั้งหมด 15.0 

 
 
 
 
 



 17 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ห้องเรียนทั่วไป 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 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 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1.5 (60) ค23102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 1.5 (60) 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 (60) ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 (60) 
ว23103 วิทยาการค านวณ 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) 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) รวมรายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ส23245 หน้าท่ีพลเมือง 5 0.5 (20) ส23246 หน้าท่ีพลเมือง 6 0.5 (20) 
พ23201 พลศึกษา 5  0.5 (20) พ23202 พลศึกษา 6  0.5 (20) 
ง20201 การงานอาชีพ 5 (โครงงานอาชีพ) 0.5 (20) ง20202 การงานอาชีพ 6 (โครงงานอาชีพ) 0.5 (20) 
จ23201 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 1.0 (40) จ23202 ภาษาจีนเบื้องต้น 6 1.0 (40) 
.............. .....................................(เลือกเพ่ิมเติม) 1.0 (40) .............. ..................................... (เลือกเพ่ิมเติม) 1.0 (40) 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 3.5 (140) รวมรายวิชาเพิ่มเติม 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 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

7 ก23907 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

8 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 
รวมหน่วยกิตทั้งหมด 14.5 รวมหน่วยกิตทั้งหมด 14.5 

 

 

 

 

 
 



 18 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

 

 

 

โครงสร้างเวลาเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ห้องเรียน ความสามารถพิเศษด้านกีฬา 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงสร้างเวลาเรียน 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
ม.1 ม.2 ม.3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     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.) 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
        - วิทยาศาสตร์ 
        - เทคโนโลยี 

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 
         - หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ 
       การด าเนินชีวิตในสังคม 
        - เศรษฐศาสตร ์
         - ภูมิศาสตร ์
 
         - 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.) 
     การงานอาชีพ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     ภาษาต่างประเทศ 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 880 (22.0 นก.) 880 (22.0 นก.) 880 (22.0 นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม 
     การสืบค้นในห้องสมุด 40 (1.0 นก.)   
     หน้าท่ีพลเมือง 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.) 
     การงานอาชีพ (โครงงานอาชีพ)   40 (1.0 นก.) 
     เลือกเพ่ิมเติม 1 รายวิชา ด้านกีฬา 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 (2.0 นก.)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
   - กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 40 40 40 
   - กิจกรรมชุมนุม/ชมรม/อื่นๆ 40 40 40 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชม./ปี 120 ชม./ปี 120 ชม./ปี 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 15 ชม./ปี 15 ชม./ปี 15 ชม./ปี 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,280 (29.0 นก.) 1,320 (30.0 นก.) 1,280 (29.0 นก.) 

 



 20 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 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 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.5 (60) ค21102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.5 (60) 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 (60) ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 (60) 
ว21103 วิทยาการค านวณ 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) 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) รวมรายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ท20204 การสืบค้นในห้องสมุด 1 0.5 (20) ท20205 การสืบค้นในห้องสมุด 2 0.5 (20) 
ส21241 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 (20) ส21242 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 (20) 
พ21201 พลศึกษา 1  0.5 (20) พ21202 พลศึกษา 2  0.5 (20) 
จ21201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 1.0 (40) จ21202 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 1.0 (40) 
 (เลือกเพ่ิมเติม) 1 วิชา 
   พ20201 กรีฑา 1 
   พ20207 ฟุตบอล 1 

1.0 (40) 
 
 

 (เลือกเพ่ิมเติม) 1 วิชา 
   พ20202 กรีฑา 2 
   พ20208 ฟุตบอล 2 

1.0 (40) 
 
 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม 3.5 (140) รวมรายวิชาเพิ่มเติม 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 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

7 ก21906 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

8 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 
รวมหน่วยกิตทั้งหมด 14.5 รวมหน่วยกิตทั้งหมด 14.5 

 
 
 

 
 

 



 21 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ห้องเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา 

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 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.5 (60) ค22102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1.5 (60) 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 (60) ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 (60) 
ว22103 วิทยาการค านวณ 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) 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) รวมรายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ส22243 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 (20) ส22244 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 (20) 
พ22201 พลศึกษา 3 0.5 (20) พ22202 พลศึกษา 4  0.5 (20) 
จ22201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 1.0 (40) จ22202 ภาษาจีนเบื้องต้น 4 1.0 (40) 
 (เลือกเพ่ิมเติม) 1 วิชา 
   พ20203 กรีฑา 3 
   พ20209 ฟุตบอล 3 

1.0 (40) 
 
 

 (เลือกเพ่ิมเติม) 1 วิชา 
   พ20204 กรีฑา 4 
   พ20210 ฟุตบอล 4 

1.0 (40) 
 
 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม 3.0 (120) รวมรายวิชาเพิ่มเติม 3.0 (120) 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 
I20201 IS1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ 

1.0 (40) I20202 IS2 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 (40) 

  I20903 IS3 การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการ
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 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

7 ก22904 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

8 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 
รวมหน่วยกิตทั้งหมด 15.0 รวมหน่วยกิตทั้งหมด 15.0 

 
 



 22 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ห้องเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 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 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1.5 (60) ค23102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 1.5 (60) 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 (60) ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 (60) 
ว23103 วิทยาการค านวณ 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) 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) รวมรายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ส23245 หน้าท่ีพลเมือง 5 0.5 (20) ส23246 หน้าท่ีพลเมือง 6 0.5 (20) 
พ23201 พลศึกษา 5  0.5 (20) พ23202 พลศึกษา 6  0.5 (20) 
ง20201 การงานอาชีพ 5 (โครงงานอาชีพ) 0.5 (20) ง20202 การงานอาชีพ 6 (โครงงานอาชีพ) 0.5 (20) 
จ23201 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 1.0 (40) จ23202 ภาษาจีนเบื้องต้น 6 1.0 (40) 
 (เลือกเพ่ิมเติม) 1 วิชา 
   พ20205 กรีฑา 5 
   พ20211 ฟุตบอล 5 

1.0 (40) 
 
 

 (เลือกเพ่ิมเติม) 1 วิชา 
   พ20206 กรีฑา 6 
   พ20212 ฟุตบอล 6 

1.0 (40) 
 
 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม 3.5 (140) รวมรายวิชาเพิ่มเติม 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 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

7 ก23907 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

8 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 
รวมหน่วยกิตทั้งหมด 14.5 รวมหน่วยกิตทั้งหมด 14.5 

 

 

 



 23 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

 

 

โครงสร้างเวลาเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ห้องเรียน เตรียมภาษา 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงสร้างเวลาเรียน 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
ม.1 ม.2 ม.3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     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.) 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
        - วิทยาศาสตร์ 
        - เทคโนโลยี 

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 
         - หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ 
       การด าเนินชีวิตในสังคม 
        - เศรษฐศาสตร ์
         - ภูมิศาสตร ์
 
         - 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.) 
     การงานอาชีพ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     ภาษาต่างประเทศ 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 880 (22.0 นก.) 880 (22.0 นก.) 880 (22.0 นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม 
     การสืบค้นในห้องสมุด 40 (1.0 นก.)   
     หน้าท่ีพลเมือง 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.) 
     การงานอาชีพ (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.) 
     เลือกเพ่ิมเติม 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 (2.0 นก.)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
   - กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 40 40 40 
   - กิจกรรมชุมนุม/ชมรม/อื่นๆ 40 40 40 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชม./ปี 120 ชม./ปี 120 ชม./ปี 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 15 ชม./ปี 15 ชม./ปี 15 ชม./ปี 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,360 (31.0 นก.) 1,400 (32.0 นก.) 1,360 (31.0 นก.) 



 25 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน เตรียมภาษา 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 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 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.5 (60) ค21102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.5 (60) 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 (60) ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 (60) 
ว21103 วิทยาการค านวณ 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) 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) รวมรายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ท20204 การสืบค้นในห้องสมุด 1 0.5 (20) ท20205 การสืบค้นในห้องสมุด 2 0.5 (20) 
ส21241 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 (20) ส21242 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 (20) 
พ21201 พลศึกษา 1  0.5 (20) พ21202 พลศึกษา 2  0.5 (20) 
จ21201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 1.0 (40) จ21202 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 1.0 (40) 
อ21201 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 1.0 (40) อ21202 ภาษาอังกฤษกับเกมและเพลง 1.0 (40) 
............ ...................................... (เลือกเพ่ิมเติม) 1.0 (40) ............ ....................................... (เลือกเพ่ิมเติม) 1.0 (40) 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 4.5 (180) รวมรายวิชาเพิ่มเติม 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 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

7 ก21906 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

8 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 
รวมหน่วยกิตทั้งหมด 15.5 รวมหน่วยกิตทั้งหมด 15.5 

 
 
 
 
 
 
 



 26 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ห้องเรียน เตรียมภาษา 
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 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.5 (60) ค22102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1.5 (60) 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 (60) ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 (60) 
ว22103 วิทยาการค านวณ 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) 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) รวมรายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ส22243 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 (20) ส22244 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 (20) 
พ22201 พลศึกษา 3  0.5 (20) พ22202 พลศึกษา 4  0.5 (20) 
จ22201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 1.0 (40) จ22202 ภาษาจีนเบื้องต้น 4 1.0 (40) 
อ22203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 (40) อ22204 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 1.0 (40) 
............ ...................................... (เลือกเพ่ิมเติม) 1.0 (40) ............  ................................... (เลือกเพ่ิมเติม) 1.0 (40) 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 4.0 (160) รวมรายวิชาเพิ่มเติม 4.0 (160) 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 
I20201 IS1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ 

1.0 (40) I20202 IS2 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 (40) 

  I20903 IS3 การน าความรู้ไปใช้บริการสงัคม  
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 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

7 ก22904 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

8 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 700 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 
รวมหน่วยกิตทั้งหมด 16.0 รวมหน่วยกิตทั้งหมด 16.0 

 
 
 
 



 27 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ห้องเรียน เตรียมภาษา 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 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 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1.5 (60) ค23102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 1.5 (60) 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 (60) ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 (60) 
ว23103 วิทยาการค านวณ 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) 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) รวมรายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ส23245 หน้าท่ีพลเมือง 5 0.5 (20) ส23246 หน้าท่ีพลเมือง 6 0.5 (20) 
พ23201 พลศึกษา 5  0.5 (20) พ23202 พลศึกษา 6  0.5 (20) 
ง20201 การงานอาชีพ 5 (โครงงานอาชีพ) 0.5 (20) ง20202 การงานอาชีพ 6 (โครงงานอาชีพ) 0.5 (20) 
จ23201 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 1.0 (40) จ23202 ภาษาจีนเบือ้งต้น 6 1.0 (40) 
อ23205 ภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย 1.0 (40) อ23206 ภาษาอังกฤษรอบรู ้ 1.0 (40) 
.............. .....................................(เลือกเพ่ิมเติม) 1.0 (40) .............. ..................................... (เลือกเพ่ิมเติม) 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 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

7 ก23907 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

8 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 
รวมหน่วยกิตทั้งหมด 15.5 รวมหน่วยกิตทั้งหมด 15.5 

 

 

 

 

 



 28 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

 

 

 

 

โครงสร้างเวลาเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ห้องเรียน เตรียมวิทย์-คณิต 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงสร้างเวลาเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) : ห้องเรียน เตรียมวิทย์-คณิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
ม.1 ม.2 ม.3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     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.) 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
        - วิทยาศาสตร์ 
        - เทคโนโลยี 

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 
         - หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ 
       การด าเนินชีวิตในสังคม 
        - เศรษฐศาสตร ์
         - ภูมิศาสตร ์
 
         - 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.) 
     การงานอาชีพ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     ภาษาต่างประเทศ 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 880 (22.0 นก.) 880 (22.0 นก.) 880 (22.0 นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม 
     การสืบค้นในห้องสมุด 40 (1.0 นก.)   
     คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     หน้าท่ีพลเมือง 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.) 
     การงานอาชีพ (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 (2.0 นก.)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
   - กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 40 40 40 
   - กิจกรรมชุมนุม/ชมรม/อื่นๆ 40 40 40 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชม./ปี 120 ชม./ปี 120 ชม./ปี 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 15 ชม./ปี 15 ชม./ปี 15 ชม./ปี 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,360 (31.0 นก.) 1,400 (32.0 นก.) 1,360 (31.0 นก.) 



 30 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน เตรียมวิทย์-คณิต 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 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 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.5 (60) ค21102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.5 (60) 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 (60) ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 (60) 
ว21103 วิทยาการค านวณ 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) 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) รวมรายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ท20204 การสืบค้นในห้องสมุด 1 0.5 (20) ท20205 การสืบค้นในห้องสมุด 2 0.5 (20) 
ค21201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 1.0 (40) ค21202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 1.0 (40) 
ว20201 วิทยาศาสตร์กับความงาม 1.0 (40) ว20203 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 1.0 (40) 
ส21241 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 (20) ส21242 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 (20) 
พ21201 พลศึกษา 1  0.5 (20) พ21202 พลศึกษา 2  0.5 (20) 
จ21201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 1.0 (40) จ21202 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 1.0 (40) 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 4.5 (180) รวมรายวิชาเพิ่มเติม 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 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

7 ก21906 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

8 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 
รวมหน่วยกิตทั้งหมด 15.5 รวมหน่วยกิตทั้งหมด 15.5 

 
 
 
 
 

 
 



 31 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ห้องเรียน เตรียมวิทย์-คณิต 
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 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.5 (60) ค22102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1.5 (60) 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 (60) ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 (60) 
ว22103 วิทยาการค านวณ 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) 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) รวมรายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ค22201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 1.0 (40) ค22202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 1.0 (40) 
ว20206 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1.0 (40) ว20204 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 1.0 (40) 
ส22243 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 (20) ส22244 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 (20) 
พ22201 พลศึกษา 3  0.5 (20) พ22202 พลศึกษา 4  0.5 (20) 
จ22201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 1.0 (40) จ22202 ภาษาจีนเบื้องต้น 4 1.0 (40) 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 4.0 (160) รวมรายวิชาเพิ่มเติม 4.0 (160) 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 
I20201 IS1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ 

1.0 (40) I20202 IS2 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 (40) 

  I20903 IS3 การน าความรู้ไปใช้บริการสงัคม  
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 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

7 ก22904 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

8 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 700 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 
รวมหน่วยกิตทั้งหมด 16.0 รวมหน่วยกิตทั้งหมด 16.0 

 
 
 
 



 32 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ห้องเรียน เตรียมวิทย์-คณิต 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 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 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1.5 (60) ค23102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 1.5 (60) 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 (60) ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 (60) 
ว23103 วิทยาการค านวณ 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) 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) รวมรายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ค23201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 1.0 (40) ค23202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 1.0 (40) 
ว20202 พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม 1.0 (40) ว20205 พลังงานทดแทนและการใช้ประโยชน์ 1.0 (40) 
ส23245 หน้าท่ีพลเมือง 5 0.5 (20) ส23246 หน้าท่ีพลเมือง 6 0.5 (20) 
พ23201 พลศึกษา 5  0.5 (20) พ23202 พลศึกษา 6  0.5 (20) 
ง20201 การงานอาชีพ 5 (โครงงานอาชีพ) 0.5 (20) ง20202 การงานอาชีพ 6 (โครงงานอาชีพ) 0.5 (20) 
จ23201 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 1.0 (40) จ23202 ภาษาจีนเบื้องต้น 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 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

7 ก23907 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

8 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 
รวมหน่วยกิตทั้งหมด 15.5 รวมหน่วยกิตทั้งหมด 15.5 

 

 

 

 



 33 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างเวลาเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงการห้องเรียนพิเศษ M-Sci 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงสร้างเวลาเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) : โครงการห้องเรียนพิเศษ M-Sci (คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
ม.1 ม.2 ม.3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     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.) 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
        - วิทยาศาสตร์ 
        - เทคโนโลยี 

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 
         - หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ 
       การด าเนินชีวิตในสังคม 
        - เศรษฐศาสตร ์
         - ภูมิศาสตร ์
         - 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.) 
     การงานอาชีพ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     ภาษาต่างประเทศ 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 880 (22.0 นก.) 880 (22.0 นก.) 880 (22.0 นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม 
     คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 160 (4.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม 160 (4.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     หน้าท่ีพลเมือง 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.) 
     การงานอาชีพ (โครงงานอาชีพ)   40 (1.0 นก.) 
     ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.)  

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 440 (11.0 นก.) 360 (9.0 นก.) 280 (7.0 นก.) 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  80 (2.0 นก.)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
   - กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 40 40 40 
   - กิจกรรมชุมนุม/ชมรม/อื่นๆ 40 40 40 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชม./ปี 120 ชม./ปี 120 ชม./ปี 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 15 ชม./ปี 15 ชม./ปี 15 ชม./ปี 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,440 (33.0 นก.) 1,440 (33.0 นก.) 1,280 (29.0 นก.) 

 
 



 35 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ M-Sci (คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์) 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 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 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.5 (60) ค21102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.5 (60) 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 (60) ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 (60) 
ว21103 วิทยาการค านวณ 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) 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) รวมรายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ค21201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 1.0 (40) ค21202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 1.0 (40) 
ค21203 คณิตศาสตร์เพ่ิมพูนประสบการณ์ 1 1.0 (40) ค21204 คณิตศาสตร์เพ่ิมพูนประสบการณ์ 2 1.0 (40) 
ว21201 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 1.0 (40) ว21202 วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิต 1.0 (40) 
ว21203 วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 1 1.0 (40) ว21204 วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 2 1.0 (40) 
ส21241 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 (20) ส21242 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 (20) 
พ21201 พลศึกษา 1  0.5 (20) พ21202 พลศึกษา 2  0.5 (20) 
อ21203 ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร ์ 0.5 (20) อ21204 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร ์ 0.5 (20) 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 5.5 (220) รวมรายวิชาเพิ่มเติม 5.5 (220) 
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 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

7 ก21906 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

8 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 720 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 720 
รวมหน่วยกิตทั้งหมด 16.5 รวมหน่วยกิตทั้งหมด 16.5 
กิจกรรมเสริมทักษะ 
   กิจกรรมปรับพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ บูรณาการสะเต็มศึกษา 
   ค่ายคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์  
   ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ สงขลา) 
   อบรมเชิงปฏิบัติการคณิตศาสตร ์– วิทยาศาสตร์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) 

 



 36 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงสร้างเวลาเรียน 

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โครงการห้องเรียนพิเศษ M-Sci (คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์) 
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 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.5 (60) ค22102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1.5 (60) 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 (60) ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 (60) 
ว22103 วิทยาการค านวณ 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) 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) รวมรายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ค22201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 1.0 (40) ค22202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 1.0 (40) 
ว22201 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 1.0 (40) ค22203 โครงงานคณิตศาสตร์บรูณาการ 1.0 (40) 
ว22203 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 1.0 (40) ว22202 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 1.0 (40) 
ส22243 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 (20) ส22244 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 (20) 
พ22201 พลศึกษา 3  0.5 (20) พ22202 พลศึกษา 4  0.5 (20) 
อ22201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการฟังและการพูด 0.5 (20) อ22202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการอ่านและการเขียน 0.5 (40) 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 4.5 (180) รวมรายวิชาเพิ่มเติม 4.5 (180) 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  
I20201 IS1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้  

1.0 (40) I20202 IS2 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 (40) 

  I20903 IS3 การน าความรู้ไปใช้บริการสงัคม (20) 
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 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

7 ก22904 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

8 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 720 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 720 
รวมหน่วยกิตทั้งหมด 16.5 รวมหน่วยกิตทั้งหมด 16.5 
กิจกรรมเสริมทักษะ 
   ค่ายคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 
   ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช) 
   อบรมเชิงปฏิบัติการคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) 



 37 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงสร้างเวลาเรียน 

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โครงการห้องเรียนพิเศษ M-Sci (คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์) 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 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 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1.5 (60) ค23102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 1.5 (60) 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 (60) ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 (60) 
ว23103 วิทยาการค านวณ 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) 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) รวมรายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ค23201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 1.0 (40) ค23202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 1.0 (40) 
ว23201 การควบคุมกล่องสมองกล 1.0 (40) ว23202 พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ 1.0 (40) 
ส23245 หน้าท่ีพลเมือง 5 0.5 (20) ส23246 หน้าท่ีพลเมือง 6 0.5 (20) 
พ23201 พลศึกษา 5  0.5 (20) พ23202 พลศึกษา 6  0.5 (20) 
ง20201 การงานอาชีพ 5 (โครงงานอาชีพ) 0.5 (20) ง20202 การงานอาชีพ 6 (โครงงานอาชีพ) 0.5 (20) 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 3.5 (140) รวมรายวิชาเพิ่มเติม 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 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

7 ก23907 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

8 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 
รวมหน่วยกิตทั้งหมด 14.5 รวมหน่วยกิตทั้งหมด 14.5 
กิจกรรมเสริมทักษะ 
   ค่ายคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (ค่ายน้ าและพลังงาน , ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล) 
   ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. จังหวัดปทุมธานี) 
   อบรมเชิงปฏิบัติการคณิตศาสตร ์– วิทยาศาสตร์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) 

 
 
 
 



 38 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 
 

 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 
 

 



 39 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 40 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

สาระและมาตรฐานการเรยีนรู้ 
 

สาระที่ 1 การอ่าน 

มาตรฐาน ท 1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ 

ด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
 

สาระที่ 2 การเขียน 

มาตรฐาน ท 2.1  ใช้กระบวนการเขียน เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน 

รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

 

สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 

มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด 
ความรู้สึก 

ในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ 
 

สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน ท 4.1  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษา และพลัง 

ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 

สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน ท 5.1  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า 

และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

รายวชิาที่เปิดสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ท21101    ภาษาไทย  1 3 1.5 ท21102 ภาษาไทย  2 3 1.5 
ท20204 การสืบค้นในห้องสมุด 1 1 0.5 ท20205 การสืบค้นในห้องสมุด 2 1 0.5 
ท21201 เสริมทักษะ  1  2 1.0 ท21202 เสริมทักษะ  2  2 1.0 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ท22101    ภาษาไทย  3 3 1.5 ท22102 ภาษาไทย  4 3 1.5 
ท22202 นิทานพื้นบ้าน 2 1.0 ท22204 การพิจารณาวรรณกรรมเฉพาะเรื่อง 2 1.0 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ท23101    ภาษาไทย  5 3 1.5 ท23102 ภาษาไทย  6 3 1.5 
ท23205 การพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค ์ 2 1.0 ท23206 หลักภาษาเพื่อการส่ือสาร 2 1.0 

 

 

      
 

        

 

 

 

 

 
 



 42 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ท21101   ภาษาไทย 1                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                          เวลา  60  ชั่วโมง                         จ านวน  1.5 หน่วยกิต 
                                       

ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงท้ังร้อยแก้วและร้อยกรอง สรุปใจความส าคัญ ระบุเหตุผลจากเรื่องท่ี
อ่าน อธิบายค า เปรียบเทียบ ตีความค ายากในเอกสารวิชาการ คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียน
ส่ือสาร บรรยาย เรียงความ ย่อความ พูดสรุปใจความส าคัญ พูดแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ เล่าเรื่อง
ย่อ อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย การสร้างค าประสม ค าซ้ า ค าซ้อน ค าพ้อง ค าราชาศัพท์ วิเคราะห์
ชนิดและหน้าท่ีของค าในประโยค สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน วิเคราะห์และอธิบายคุณค่าของ
วรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน  

โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการอ่านคิดวิเคราะห์ การสืบค้นความรู้ การจดบันทึก ใช้
ความสามารถในการคิด การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การลงความคิดเห็น การตีความ การสรุป
ความ  ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน  การฟังการดูและการพูด เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในการ
เรียนรู้ ใช้ความสามารถในการส่ือสารกับผู้อื่นให้เข้าใจตรงกัน เห็นคุณค่าของภาษาไทย  

เพื่อให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการ
พูด  เห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่
อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ภาคภูมิใจในภาษาไทย และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ เพื่อน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์ในชีวิต  
 

ตัวชี้วัด  
 ท 1.1 ม.1/1   ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/8  ม.1/9 
 ท 2.1 ม.1/1   ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/8  ม.1/9  
  ท 3.1 ม.1/1   ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  
 ท 4.1 ม.1/1   ม.1/2  ม.1/3  ม.1/5  ม.1/6  
 ท 5.1 ม.1/1   ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5   
 
รวมทั้งหมด  32  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 

 

 

 



 43 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ท21102   ภาษาไทย 2                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                           เวลา  60  ช่ัวโมง                        จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาหลักการอ่านจับใจความส าคัญ  ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผลจากการอ่านงานเขียน
ประเภทชักจูงโน้มน้าวใจ ปฏิบัติตามเอกสารคู่มือแนะน าต่าง ๆ เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจ วิเคราะห์
คุณค่าท่ีได้รับจากการอ่าน งานเขียนต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต เขียนแสดงความคิดเห็น จดหมาย 
รายงาน  โครงงาน  พูดประเมินความน่าเช่ือถือของส่ือ พูดรายงาน วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและ
ภาษาเขียน  แต่งกาพย์ยานี  จ าแนกและใช้ส านวนท่ีเป็นค าพังเพยและสุภาษิต สรุปความรู้ ข้อคิดจากการ
อ่านวรรณคดีและวรรณกรรม  รวมท้ังวรรณกรรมพื้นบ้าน  ท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า
ตามความสนใจ 

โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิด เรียนรู้
แบบโครงงาน  ให้รู้วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ วางแผน คิดวิเคราะห์ ประเมินผล การแสดงความ
คิดเห็น การลงความคิดเห็น การตีความ การสรุปความ  ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน การฟังการดูและการ
พูด เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในการเรียนรู้  ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตาม  มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี  สามารถสร้างองค์ความรู้  น าเสนอความรู้  

เพื่อให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการ
พูด มีคุณธรรม จริยธรรม และมีมารยาทในการใช้ภาษา เห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย
และมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาคภูมิใจในภาษาไทย  และรักษาไว้เป็นสมบัติ
ของชาติ  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  
 
ตัวชี้วัด 

ท 1.1    ม.1/1  ม.1/2  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/8  ม.1/9   
ท 2.1    ม.1/1  ม.1/3  ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8  ม.1/9  
ท 3.1    ม.1/1  ม.1/3  ม.1/5  ม.1/6 
ท 4.1    ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/5  ม.1/6 
ท 5.1    ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5 
 

รวมทั้งหมด 26  ตัวชี้วัด 
 
 

 

 

 

 



 44 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ท22101   ภาษาไทย 3                                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                 เวลา  60 ชั่วโมง                  จ านวน 1.5  หน่วยกิต                                                                
 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง อ่านจับใจความจากส่ือ
ต่าง ๆ อ่านหนังสือตามความสนใจ ให้จับใจความส าคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียด พร้อมวิเคราะห์
และจ าแนกข้อเท็จจริง ข้อสนับสนุน การชวนเช่ือ การโน้มน้าว หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน 
อภิปรายแสดงความคิดเห็น โต้แย้งเรื่องท่ีอ่าน เขียนแผนผังความคิดแสดงความเข้าใจในเรื่องท่ีอ่าน การเขียน
ส่ือสารด้วยลายมือตัวเองครึ่งบรรทัด เขียนบรรยายและพรรณนา เขียนเรียงความ เขียนย่อความ เขียน
รายงานการศึกษาค้นคว้า เขียนจดหมายกิจธุระ เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความรู้ความคิดเห็น หรือโต้แย้ง
เรื่องท่ีอ่านได้อย่างมีเหตุผล ให้สามารถวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความน่าเช่ือถือของข่าวสารจาก
ส่ือ และประเมินค่าวรรณคดี วรรณกรรมเรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศว
กรรมาและสามัคคีเสวก ศิลาจารึกหลักท่ี 1 บทละครเรื่อง รามเกียรต์ิ ตอน นารายณ์ปราบนนทก ท่องบท
อาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 

ฝึกทักษะโดยใช้กระบวนการทางภาษา การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติ 

เพื่อให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสม เห็นคุณค่าใน
การศึกษาวรรณคดีไทย มีวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูดน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

ตัวชี้วัด      
  ท 1.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6  ม.2/7  ม.2/8 
  ท 2.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6  ม.2/7  ม.2/8 
  ท 3.1  ม.2/1  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6  
  ท 4.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/7  ม.2/8      

ท 5.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5 
   

รวมทั้งหมด  30  ตัวชี้วัด    

 

 

 

 

 



 45 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ท22102   ภาษาไทย 4                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                           เวลา  60  ชั่วโมง                       จ านวน  1.5  หน่วยกิต                                                                  

 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง อ่านจับใจความจากส่ือ

ต่าง ๆ อ่านหนังสือตามความสนใจ ให้จับใจความส าคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียด พร้อมวิเคราะห์
และจ าแนกข้อเท็จจริง ข้อสนับสนุน การชวนเช่ือ การโน้มน้าว หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน 
อภิปรายแสดงความคิดเห็น โต้แย้งเรื่องท่ีอ่าน เขียนแผนผังความคิดแสดงความเข้าใจในเรื่องท่ีอ่าน การเขียน
ส่ือสารด้วยลายมือตัวเองครึ่งบรรทัด เขียนบรรยายและพรรณนา เขียนเรียงความ เขียนย่อความ เขียน
รายงานการศึกษาค้นคว้า เขียนจดหมายกิจธุระ เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความรู้ความคิดเห็น หรือโต้แย้ง
เรื่องท่ีอ่านได้อย่างมีเหตุผล ให้สามารถวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความน่าเช่ือถือของข่าวสารจาก
ส่ือ การใช้วิจารณญาณในการฟังและดูส่ือ การช าค าราชาศัพท์ การแต่งบทร้อยกรอง และประเมินค่า
วรรณคดี วรรณกรรมเรื่อง กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง โคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กลอนดอกสร้อยร าพึงในป่าช้า ท่องบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองท่ีมี
คุณค่าตามความสนใจ 

ฝึกทักษะโดยใช้กระบวนการทางภาษา การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติ 

เพื่อให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสม เห็นคุณค่าใน
การศึกษาวรรณคดีไทย มีวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูดน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

ตัวชี้วัด 
  ท 1.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6  ม.2/7  ม.2/8 
  ท 2.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6  ม.2/7  ม.2/8  
  ท 3.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6 
  ท 4.1  ม.2/2  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/7  ม.2/8 

ท 5.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5 
   

รวมทั้งหมด  32  ตัวชี้วัด 

     

  

 

 



 46 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ท23101  ภาษาไทย 5                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                        เวลา  60 ชั่วโมง                           จ านวน 1.5 หน่วยกิต  
 
        ศึกษาการอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรอง   การอ่านจับใจความ  การคัดลายมือตามรูปแบบตัว
อักษรไทย  การเขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ การกรอกแบบสมัครงาน การเขียนย่อความ การเขียน
จดหมายกิจธุระ การพูดแสดงความคิดเห็นวิเคราะห์ วิจารณ์จากการฟังและดู การรายงานจากการศึกษา
ค้นคว้าจากการฟังและการดูและการสนทนา การใช้ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ ประโยคท่ีซับซ้อนคุณค่า
ระดับภาษา วรรณกรรมวรรณคดีและวรรณกรรมท้องถิ่น การท่องบทอาขยาน 
         โดยอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรอง ระบุความแตกต่างของค าท่ีมีความหมายโดยตรงและ
ความหมายโดยนัย ระบุใจความส าคัญ บันทึกย่อความและรายงานจากการอ่าน คัดลายมือตามรูปแบบตัว
อักษรไทย เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ กรอกแบบสมัครงาน เขียนย่อความ เขียนจดหมายกิจธุระ พูด
แสดงความคิดเห็นวิเคราะห์ วิจารณ์จากการฟังและดู รายงานจากการศึกษาค้นคว้า จากการฟังและดู การ
สนทนา จ าแนกและใช้ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน วิเคราะห์ระดับ
ภาษา สรุปคุณค่าวรรณกรรม วรรณคดี และวรรณกรรมท้องถิ่น ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยาน 

เห็นคุณค่าในการอ่าน การคัดลายมือ เพิ่มพูนสมรรถนะการอ่าน การเขียน การฟัง การอ่าน การใช้
ภาษาอย่างถูกต้อง น าไปใช้ในการส่ือสาร มีมารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดูและการพูด และเห็นคุณค่า
วรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นในฐานะเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิใจในความเป็นไทย 
 
ตัวชี้วัด 

ท 1.1   ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/10 
ท 1.2   ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/10 
ท 3.1   ม.3/1  ม.3/2 ม.3/6 
ท 4.1   ม.3/1  ม.3/2 
ท 5.1   ม.3/1  ม.3/4 
 

รวมทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 
 
 
 



 47 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ท23102   ภาษาไทย 6                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                           เวลา  60  ช่ัวโมง          จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
    การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง  กลอนบทละคร  กลอนเสภา กาพย์ยานี 11 กาพย์ฉบัง 16   
โคลงส่ีสุภาพ  อ่านจับใจความจากส่ือต่าง ๆ  ข่าวเหตุการณ์ส าคัญ  วรรณคดีในบทเรียน  ประเมินข้อมูลท่ีได้
จากการอ่าน วิจารณ์ ล าดับความเป็นไปได้ของเรื่องท่ีอ่าน  มีมารยาทในการอ่าน เขียนอธิบาย ช้ีแจง  แสดง
ความคิดเห็น  เขียนโต้แย้ง  เขียนวิเคราะห์  วิจารณ์  กรอกแบบสมัครงาน  รายงาน  โครงงาน  มีมารยาทใน
การเขียน พูดรายงานการศึกษาค้นคว้า  พูดวิเคราะห์วิจารณ์จากเรื่องท่ีฟังและดู  มีมารยาทในการฟัง การดู 
และการพูด การแต่งโคลงส่ีสุภาพ  สรุปเนื้อหาวรรณคดี  วรรณกรรม  และวรรณกรรมท้องถิ่น  เกี่ยวกับ
ศาสนา  ประเพณี  พิธีกรรม  และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์   

วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม  วิเคราะห์คุณค่าท่ีได้จากการอ่าน
วรรณคดี  วรรณกรรม  เพื่อไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  ท่องบทอาขยาน  และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามท่ี
ก าหนดและตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเขียน  กระบวนการ
อ่าน  การวิเคราะห์  การแก้ปัญหา   

เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  รักการอ่าน  การเขียน  รักความเป็นไทย  มุ่งมั่นในการท างาน  
สามารถน าเสนอส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าในภาษาไทย  และน าความรู้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

 
ตัวชี้วัด 

ท  1.1 ม.3/1  ม.3/2  ม.3/6  ม.3/7  ม.3/10 
ท  2.1 ม.3/6  ม.3/7  ม.3/8  ม.3/9  ม.3/10  
ท  3.1 ม.3/2  ม.3/3  ม.3/6 
ท  4.1  ม.3/6 
ท  5.1 ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4 
 

รวมทั้งหมด  18  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 



 48 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ท20204   การสืบค้นในห้องสมุด 1                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1                เวลา 20 ชั่วโมง          จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ ระเบียบมารยาทการใช้บริการต่างๆ  

 โดยใช้กระบวนการศึกษา ส ารวจ  สังเกต การใช้ห้องสมุด การอ่าน และการค้นหาสารนิเทศจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ  

เพื่อให้เกิดจิตส านึกท่ีดีและมีคุณธรรมในการใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ รู้จักเลือกใช้สารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศได้อย่างถูกต้องตรงกับความต้องการ 
สามารถอ้างอิงแหล่งข้อมูลได้ถูกต้อง อีกท้ังมีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน และรัก
การค้นคว้าอย่างเนื่องไปตลอดชีวิต 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถอธิบายความหมาย ความส าคัญ วัตถุประสงค์และประโยชน์ของห้องสมุด  
 2. จ าแนกประเภทของห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ได้      
 3. สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องสมุดได้ถูกต้อง      
 5. จัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ได้ถูกต้อง      
 6. รู้จักระวังรกัษาหนังสือ และสามารถบอกส่วนประกอบต่างๆของหนงัสือได้ถูกต้อง   
 6. บอกความหมายและความส าคัญของหนังสืออ้างอิงแต่ละประเภทได้    
 7. สามารถค้นคว้า หนังสือ สารสนเทศต่างๆได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ท20205  การสืบค้นในห้องสมุด 2                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1       เวลา 20 ชั่วโมง          จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษากฎระเบียบ วิธีการใช้บริการแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด ลักษณะและวิธีการใช้ทรัพยากร

สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร  
โดยใช้กระบวนการ ส ารวจ สังเกต การใช้ห้องสมุด การอ่าน และการค้นหาสารนิ เทศจาก

แหล่งข้อมูลต่างๆ  
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ วิธีการแสวงหาความรู้การศึกค้นคว้า ด้วยตนเอง เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  

สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนและชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนบอกความหมาย ประโยชน์ ส่วนประกอบของบรรณานุกรมหนังสือได้ถูกต้อง  
 2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนบรรณานุกรมหนังสือ    
 3. นักเรียนสามารถแต่งนิทานท่ีมีคติสอนใจได้      
 4. นักเรียนสามารถจัดท าหนังสือเล่มเล็กได้ตามข้ันตอนท่ีก าหนด    
 5. นักเรียนสามารถบอกความหมายส่วนต่างๆของหนังสือและบอกประโยชน์ส่วนต่างๆของหนงัสือได้
 6. นักเรียนสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สืบหาทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ท่ีต้องการได้ถูกต้องและ
รวดเร็ว 

 
รวมทั้งหมด   6  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ท21201  เสริมทักษะภาษา 1                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                  เวลา  40 ชั่วโมง                                  จ านวน  1.0 หน่วยกิต 
 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง นิทานคติสอนใจ 
การอ่านท านองเสนาะ  การเขียนนิทานคติสอนใจ  การเขียนบทร้อยกรองเป็นร้อยแก้ว การเขียนแบบ
จินตนาการ  การเขียนประวัติส่วนตัว การเขียนส านวนไทยประกอบภาพ เขียนบุคคลในดวงใจการกล่าวค า
อวยพร การพูดในโอกาสต่างๆ  การแสดงบทบาทสมมติและการเล่านิทาน 

 ฝึกทักษะโดยใช้กระบวนการทางภาษา การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติ  
          เพื่อให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาเสริมทักษะภา ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสม เห็นคุณค่าใน
การศึกษาภาษาไทย  มีวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูดน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

ผลการเรียนรู้ 
 1. สามารถอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรองได้ 
 2. สามารถเขียนนิทานคติสอนใจได้ 
 3. สามารถเขียนร้อยกรองเป็นร้อยแก้วได้ 
 4. สามารถเขียนแบบจินตนาการได้ 
 5. สามารถเขียนประวัติส่วนตัวได้ 
 6. สามารถเขียนวิเคราะห์ได้ 
 7. สามารถเขียนส านวนไทยประกอบภาพได้ 
 8. สามารถเขียนบุคคลในดวงใจได้ 
 9. สามารถกล่าวค าอวยพรได้ 
 10. สามารถพูดในโอกาสต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
 11. สามารถแสดงบทบาทสมมติได้เหมาะสมกับโอกาส 
 12. สามารถเล่านิทานเรื่องท่ีสนใจได้เป็นอย่างดี 
 
รวมทั้งหมด  12  ผลการเรยีนรู้ 

 
 
 
 
 
 

 

 



 51 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ท21202  เสริมทักษะภาษา 2                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                  เวลา  40 ชั่วโมง                                  จ านวน  1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาลักษณะของภาษาไทย อักษรไทยและการเขียน ไตรยางศ์และการผันอักษร  อักษรน า อักษร
ควบ ค าราชาศัพท์ ส านวน สุภาษิต ค าพังเพย การอ่านออกเสียงค า การใช้ พจนานุกรม ร้อยแก้ว-ร้อยกรอง 
เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาหลักภาษาไทยข้ันสูงและสามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง เกิดความตระหนักเห็น
คุณค่าภาษาไทย 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้  แบบกระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการเรียนภาษา  เพื่อให้เกิดความรู้  . 

ปฏิบัติตนในการอ่าน การเขียน  การใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการส่ือสาร  เป็นผู้
มีนิสัยรักการอ่านการเขียน  ใฝ่เรียนใฝ่รู้  มุ่งมั่นในการท างาน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. เกิดความตระหนักเห็นคุณค่าของภาษาไทย  
 2. มีความรู้ความเข้าใจลักษณะของภาษาไทย อักษรไทย และการเขียนให้ ถูกต้อง สวยงาม  
 3. มีความรู้ความเข้าใจไตรยางศ์และการผันอักษร อ่าน เขียนค าท่ีมีวรรณยุกต์ได้ อย่างถูกต้อง  
 4. จ าแนกอักษรน า อักษรควบได้อย่างถูกต้อง อ่าน เขียนอักษรน า อักษรควบได้ อย่างถูกต้อง 
แม่นย า 
 5. สามารถระบุความหมาย และวิธีใช้ค าราชาศัพท์พื้นฐาน โดยรวบรวมเป็นคลัง ราชาศัพท์  
 6. สามารถใช้ส านวน สุภาษิต ค าพังเพยในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามความหมาย และมีความ
ภูมิใจในภูมิปัญญาไทย  
 7. สามารถอ่านออกเสียงค าต่าง ๆ เช่น ค าพ้อง ค าย่อ ค าท่ีมาจากภาษาอื่น และเขียนค าอ่านได้
ถูกต้อง  
 8. ใช้พจนานุกรมเพื่อการค้นคว้าอ้างอิงได้อย่างคล่องแคล่วเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน และ
การศึกษาข้ันสูงต่อไป  
 9. มีความรู้ความเข้าใจและแต่งร้อยแก้ว -ร้อยกรองอย่างง่าย เช่น กาพย์ฉบัง กาพย์ยานี และกาพย์
สุรางคนางค์ 
 
รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 



 52 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ท22203  นิทานพื้นบ้าน                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2         เวลา 40 ช่ัวโมง                          จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
          ศึกษาค้นคว้า วรรณกรรมพื้นบ้านและวรรณกรรมท้องถิ่น หรือนิทานท่ีเล่าสืบต่อกันมาในท้องถิ่น
ต่างๆ ของไทย 
          ท าโครงงาน โดยการสัมภาษณ์ สอบถาม จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ สามารถรวบรวมนิทานพื้นบ้านและ
วรรณกรรมท้องถิ่น แสดงความคิดเห็นจากเรื่องได้อย่างเหมาะสม   เขียนและเล่าเรื่องวรรณกรรมท้องถิ่น
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเห็นคุณค่า 
          ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน มีวินัยในการท างาน เห็นคุณค่าของภูมปัญญาไทย 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถอ่านนิทานพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีเหตุผล 
2. สามารถพูด าเสนอความรู้ ความคิด เล่าเรื่อง ย่อเรื่อง ด้วยภาษาท่ีสละสลวย ชัดเจน เหมาะสม 
3. เลือกอ่านและเรียนเรื่องท่ีเป็นประโยชน์ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
4. มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน การด ู
5. สามารถ ฟังเรื่องราว นิทาน วรรณกรรมท้องถิน่ จากภูมิปัญญาในท้องถิ่น หรือจากส่ือประเภท

ต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ 
6. สรุปความ จับประเด็นส าคัญ แยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น เรื่องท่ีอ่านท้ังด้านวรรณศิลป์ เนื้อหา 

และสังคม 
7. จ าแนกประเภทของวรรณกรรมท้องถิ่น ประเภทนิทานพื้นบ้าน ของไทยได้ถูกต้อง 
 

รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



 53 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ท22204   การอ่านและพิจารณาวรรณกรรมเฉพาะเร่ือง                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                           เวลา  40  ชั่วโมง                        จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
  

ฝึกการอ่านในใจ  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง   อ่าน
เรื่องจากวรรณกรรมประเภทสารคดี  บันเทิงคดี  ส่วนประกอบของวรรณกรรมและแสดงความคิดเห็นเชิง
วิจารณ์เรื่องท่ีอ่านได้  วิเคราะห์วรรณกรรมประเภทสารคดี  เรื่องส้ัน  นวนิยาย  หนังสือพิมพ์  นิตยสาร และ
บทร้อยกรอง  สามารถแนะน าหนังสือดีมีคุณค่าในรูปแบบสารคดีท้องถิ่นอ าเภอบ้านตาขุน  และบันเทิงคดีทุก
รูปแบบ  

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการ
ปฏิบัติ กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง   

เพื่อให้เกิดความรู้  มีมารยาทในการอ่าน  มีความสามารถในการส่ือสาร  ในการคิด  ในการใช้ทักษะ
ชีวิต  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนรักความเป็นไทย  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ 

1.  อ่านในใจและอ่านออกเสียงร้อยแก้วรวมทั้งงานเขียนต่างๆได้ประสิทธิภาพ 

2. บอกประเภทและส่วนประกอบของวรรณกรรม  สามารถวิเคราะห์และเลือกอ่านวรรณกรรมได้
ตามความต้องการ 

3.  สามารถวิเคราะห์และพิจารณาวรรณกรรมร้อยแก้ว  ร้อยกรองได้ 

4.  วิเคราะห์วรรณกรรมประเภทสารคดีได้ 

5.  วิเคราะห์วรรณกรรมประเภทเรื่องส้ันได้ 

6.  วิเคราะห์วรรณกรรมประเภทนวนิยายได้ 

7.  วิเคราะห์คุณค่าของหนังสือพิมพ์และนิตยสารได้       

8.  วิเคราะห์บทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าได้  

9.  วิเคราะห์หนังสือท่ีมีคุณค่าและแนะน าหนังสือแก่ผู้อ่านได้ 
 

  รวมทั้งหมด   9    ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 
 



 54 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ท23205   การพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                           เวลา  40  ชั่วโมง                     จ านวน   1.0  หน่วยกิต 
 
   ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และประเภทของการพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ รู้จักพื้นฐาน
ของการพูด และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ รู้จักเลือกใช้ค า ส านวน และโวหารจากการพูดและการเขียนเชิง
บรรยาย เชิงพรรณนา สามารถให้แง่คิดในการพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์    

ฝึกการพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ รู้จักใช้จินตนาการในเชิงสร้างสรรค์ สามารถพูดชักชวนให้
ท างานเพื่อส่วนรวม รู้จักบทร้อยกรอง สามารถแต่งบทร้อยกรองได้ รู้จักกลอนเพลง และเพลงท้องถิ่นของแต่
ละภาค    

มีคุณธรรมจริยธรรม  ในการพูดและการเขียนด้วยใจท่ีเป็นกลางไม่มีใจอคติ   
 
ผลการเรียนรู้  
        1. ศึกษาความหมาย  ความส าคัญและประเภท  ของการพูดการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
        2. สามารถพูดและเขียนเพื่อส่งเสริมจินตนาการได้  
        3. สามารถเลือกใช้ถ้อยค าและส านวนโวหารได้ 
        4. สามารถเขียนและพูดเชิงบรรยาย  และพรรณนาได้ 
        5. นักเรียนสามารถเล่านิทานได้ 
        6. สามารถพูดหรือเขียนชักชวนให้ท างานเพื่อส่วนรวมได้ 
        7. สามารถแต่งบทร้อยกรอง  กลอนสุภาพได้ 
        8. สามารถบอกความหมายของกลอนเพลงพื้นบ้านได้ 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ท23206   หลักภาษาเพื่อการสื่อสาร                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                เวลา  40 ช่ัวโมง                       จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาการใช้ภาษาท่ีใช้ส่ือสารในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของค าไทยชนิดต่างๆ กลุ่มค าและ
หน้าท่ีของกลุ่มค า การใช้ค า ส านวนและภาษิต ความสัมพันธ์ของค าต่างๆท่ีใช้อยู่ในประโยค ประโยครูปแบบ
ต่างๆ เพื่อให้สามารถเรียบเรียงข้อความท้ังในการพูดและการเขียนได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาและหลัก
ความนิยม 

โดยใช้ทักษะกระบวนการอ่าน การเขียน การคิด ทักษะการใช้ภาษา ทักษะการส่ือสาร การสืบค้น
ข้อมูล บันทึก  แยกค าไทยท่ีมาจากภาษาอื่น  จัดกลุ่มข้อมูลและอภิปราย  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเห็นคุณค่าวรรณกรรมของชาติ  ส านึกรักและเห็นคุณค่าในภาษาและใช้ภาษาไทยได้อย่างไพเราะงดงาม
ประเมินค่าเรื่องท่ีอ่านด้วยการเขียนและพูด ร่วมแสดงความคิดโดยการโต้แย้งด้วยเหตุผล จากการศึกษา
ค้นคว้าด้วยใจท่ีเป็นกลาง 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการส่ือสารและภาษาการส่ือสาร 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มค าและหน้าท่ีของกลุ่มค า การใช้ค า ความสัมพันธ์ของค าต่างๆ ท่ี

ใช้อยู่ในประโยค ประโยครูปแบบต่างๆ 
3. สามารถเรียบเรียงข้อความท้ังในการพูดและการเขียนได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาและหลัก

ความนิยม 
 

รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์
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สาระและมาตรฐานการเรยีนรู้ 
 
สาระที่ 1 จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของ 

จ านวน ผลท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 
มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูปความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล าดับ และอนุกรม และน าไปใช้ 
มาตรฐาน ค 1.3  ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาท่ีก าหนดให้ 
 
สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.1   เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัดและ 

น าไปใช้  
มาตรฐาน ค 2.2  เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูป 

เรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 
 
สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 3.1  เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา  
มาตรฐาน ค 3.2  เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และน าไปใช้ 
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รายวชิาที่เปิดสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 3 1.5 ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 3 1.5 
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2 1.0 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2 1.0 
ค21203 คณิตศาสตร์เพิ่มพูน

ประสบการณ์ 1 
2 1.0 ค21204 คณิตศาสตร์เพิ่มพูน

ประสบการณ์ 2 
2 1.0 

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 3 1.5 ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 3 1.5 
ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 2 1.0 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2 1.0 
    ค22203 โครงงานคณิตศาสตร์บูรณาการ 2 1.0 

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 3 1.5 ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 3 1.5 
ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 2 1.0 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 2 1.0 
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ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

 

ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา  60  ช่ัวโมง จ านวน 1.5  หน่วยกิต 

 
             ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในสาระต่อไปนี้ จ านวน
เต็ม จ านวนเต็ม การบวก ลบ คูณ หารจ านวนเต็ม สมบัติของจ านวนเต็มและการน าไปใช้ การสร้างทาง
เรขาคณิต รูปเรขาคณิตพื้นฐาน การสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต การน าความรู้
เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง เลขยกก าลัง ความหมายของเลขยกก าลัง การ
ด าเนินการของเลขยกก าลังและการน าไปใช้ ทศนิยมและเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วนและทศนิยม การ
บวก การลบ การคูณ การหาร เศษส่วนและทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนและทศนิยม การ
ตรวจค าตอบความสมเหตุสมผลท่ีเกิดจากการบวก การลบ การคูณ กา รหารเศษส่วนและทศนิยม 
ความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบ การคูณกับการหารของเศษส่วนและทศนิยม รูปเรขาคณิตสองมิติและ
สามมิติ ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติหน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพท่ีได้จากการมองทางด้านหน้า 
ด้านข้าง และด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติรูปเรขาคณิตท่ีประกอบข้ึนจากลูกบาศก์ 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้ ส่ิงต่าง ๆ และใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบ มุ่ งมั่นในการท างาน และมีความ
เช่ือมั่นในตนเอง สามารถท างานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
  
ตัวชี้วัด 
      ค 1.1  ม.1/1  ม.1/2 
      ค 2.2  ม.1/1  ม.1/2 
 
รวมทั้งหมด  4  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา  60  ช่ัวโมง                  จ านวน 1.5  หน่วยกิต 

 
          ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในสาระต่อไปนี้ สมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และน าความรู้เกี่ยวกับการ
แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ อัตราส่วน อัตราส่วนท่ีเท่ากัน 
อัตราส่วนของจ านวนหลาย ๆ จ านวน สัดส่วน และร้อยละ ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิต
จริง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น สมการเชิงเส้นสองตัวแปร การน าความรู้
เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตจริง สถิติ (1) การต้ังค าถาม
ทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การน าเสนอข้อมูล แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง กราฟเส้น แผนภูมิรูป
วงกลม การแปลความหมายของข้อมูล และการน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้ ส่ิงต่าง ๆ และใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการท างาน และมีความ
เช่ือมั่นในตนเอง สามารถท างานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
ตัวชี้วัด 
       ค 1.1  ม.1/3  
       ค 1.3  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3 
       ค 3.1  ม.1/1  
 
รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      เวลา  60  ช่ัวโมง                   จ านวน 1.5  หน่วยกิต 

 

          ศึกษา ฝึกทักษะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี้ ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ ทฤษฎีบทพีทาโกรัส เรียนรู้
เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ การน าความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับไปใช้ในชีวิต
จริง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง จ านวนตรรกยะ เรียนรู้เกี่ยวกับ  เลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็น
จ านวนเต็ม การน าความรู้เกี่ยวกับเลขยกก าลังไปใช้ในการแก้ปัญหา จ านวนจริง เรียนรู้เกี่ยวกับ จ านวน      
อตรรกยะ จ านวนจริง รากท่ีสองและรากท่ีสามของจ านวนตรรกยะ น าความรู้เกี่ยวกับจ านวนจริงไปใช้ ปริซึม
และทรงกระบอก พื้นท่ีผิว เรียนรู้เกี่ยวกับการหาพื้นท่ีผิวของปริซึมและทรงกระบอก การน าความรู้เกี่ยวกับ
พื้นท่ีผิวของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา ปริมาตร เรียนรู้เกี่ยวกับการหาปริมาตรของปริซึม 
และทรงกระบอก การน าความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา การแปลง
ทางเรขาคณิต เรียนรู้เกี่ยวกับการเล่ือนขนาน การสะท้อน การหมุน การน าความรู้เกี่ยวกับการแปลงทาง
เรขาคณิตไปใช้ในการแก้ปัญหา สมบัติของเลขยกก าลัง เรียนรู้เกี่ยวกับการด าเนินการของเลขยกก าลัง และ
สมบัติอื่นๆของเลขยกก าลัง พหุนาม เรียนรู้เกี่ยวกับพหุนาม การบวก การลบและการคูณพหุนาม การหารพหุ
นามด้วยเอกนามท่ีมีผลหารเป็นพหุนาม 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยงและน าประสบการณ์ด้านความรู้ 
ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ การให้เหตุผลและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
สร้างสรรค์  

 เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน รวมทั้งเห็นคุณค่า และ
มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร ์

 
ตัวชี้วัด 
       ค 1.1  ม.2/1  ม.2/2   
       ค 1.2  ม.2/1   
       ค 2.1  ม.2/1  ม.2/2   
       ค 2.2  ม.2/3  ม.2/5 
   
รวมทั้งหมด  7  ตัวชี้วัด 

 

 



 62 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2         เวลา  60  ช่ัวโมง                   จ านวน 1.5  หน่วยกิต 

 

ศึกษา ฝึกทักษะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ สถิติ เรียนรู้เกี่ยวกับการ
น าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล แผนภาพจุด แผนภาพต้น -ใบฮิสโทแกรม ค่ากลางของข้อมูล การแปล
ความหมายผลลัพธ์ การน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง ความเท่ากันทุกประการ เรียนรู้เกี่ยวกับความเท่ากันทุก
ประการของรูปสามเหล่ียม การน าความรู้เกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการไปใช้ในการแก้ปัญหา เส้นขนาน 
เรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติเกี่ยวกับเส้นขนานและรูปสามเหล่ียม การให้เหตุผลทางเรขาคณิต (การสร้างทาง
เรขาคณิต) เรียนรู้เกี่ยวกับการน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง การแยกตัวประกอบ
ของพหุนาม เรียนรู้เกี่ยวกับการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้ สมบัติการแจกแจง ก าลังสอง
สมบูรณ์  ผลต่างก าลังสอง 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยงและน าประสบการณ์ด้านความรู้ 
ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ การให้เหตุผลและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
สร้างสรรค์  
          เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน รวมท้ังเห็นคุณค่า 
และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
ตัวชี้วัด 
       ค 1.2  ม.2/2 
       ค 2.2  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/4 
       ค 3.1  ม.2/1   
 
รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด 

 

 
 

 

 

 

 



 63 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3         เวลา  60  ช่ัวโมง                   จ านวน 1.5  หน่วยกิต 

 
              ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ทบทวนอสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว ค าตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และการแก้โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแยกตัวประกอบของพหุนามท่ีมีดีกรีสูงกว่าสอง การแยกตัว
ประกอบของพหุนามท่ีอยู่ในรูปผลบวก และผลต่างก าลังสาม และการแยกตัวประกอบของพหุนามท่ีมีดีกรีสูง
กว่าสาม สมการก าลังสองตัวแปรเดียว ทบทวนสมการก าลังสองตัวแปรเดียว การแก้สมการก าลังสองตัวแปร
เดียว และการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียว ความคล้าย รูปเรขาคณิตและรูป
สามเหล่ียมท่ีคล้ายกัน และการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียมท่ีคล้ายกัน กราฟของฟังก์ชันก าลังสอง 
ทบทวนฟังก์ชัน และกราฟของฟังก์ชันก าลังสอง สถิติ (3) แผนภาพกล่อง และการอ่านและแปลความหมาย
จากแผนภาพกล่อง 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล  
การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้
ในการเรียนรู้ ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และ
มีความเช่ือมั่นในตนเอง   
 การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด นักเรียนเข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแยกตัวประกอบ
ของพหุนามท่ีมีดีกรีสูงกว่าสอง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว ความคล้าย กราฟของฟังก์ชันก าลังสอง และ
สถิติ (3) ในการส่ือสารและส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ 
 
ตัวชี้วัด 
       ค 1.2  ม.3/1  ม.3/2 
       ค 1.3  ม.3/1  ม.3/2 
       ค 2.2  ม.3/1   
       ค 3.1  ม.3/1   
 
รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 

 

 

  

 



 64 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3         เวลา  60  ช่ัวโมง                   จ านวน 1.5  หน่วยกิต 

 
          ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ได้แก่ การแก้ระบบ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร วงกลม ได้แก่ มุมท่ีจุด
ศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม คอร์ดของวงกลม เส้นสัมผัสวงกลม พีระมิด กรวย และทรงกลม 
ได้แก่ ปริมาตรและพื้นท่ีผิวของพีระมิด ปริมาตรและพื้นท่ีผิวของกรวย และปริมาตรและพื้นท่ีผิวของทรงกลม 
ความน่าจะเป็น ได้แก่ โอกาสของเหตุการณ์ และความน่าจะเป็น อัตราส่วนตรีโกณมิติ ได้แก่ ความหมายของ
อัตราส่วนตรีโกณมิติ อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมแหลม และการน าอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล 
การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้
ในการเรียนรู้ ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และ
มีความเช่ือมั่นในตนเอง   
          การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด นักเรียนเข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร วงกลม พีระมิด 
กรวย และทรงกลม ความน่าจะเป็น และอัตราส่วนตรีโกณมิติ ในการส่ือสารและส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์ 
 
ตัวชี้วัด 
       ค 1.3  ม.3/3 
       ค 2.1  ม.3/1  ม.3/2 
       ค 2.2  ม.3/2  ม.3/3 
        ค 3.2  ม.3/1 
 
รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 
 



 65 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

  

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาความรู้พื้นฐานเบ้ืองต้น ฝึกทักษะการคิดค านวณ การให้เหตุผล และฝึกการแก้ปัญหาในเรื่อง
ต่อไปนี้  การประยุกต์ของรูปเรขาคณิต จ านวนนับและร้อยละในชีวิตประจ าวัน จ านวนและตัวเลข         
ระบบตัวเลขโรมัน ตัวเลขฐานต่างๆ การเปล่ียนฐานในระบบตัวเลข ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงงาน           
การประยุกต์ของจ านวนเต็มและเลขยกก าลัง ในการคิดค านวณแก้โจทย์ปัญหา การสร้างทางเรขาคณิต    
การแบ่งส่วนของเส้นตรง การสร้างมุมขนาดต่าง ๆ การสร้างรูปสามเหล่ียมและรูปส่ีเหล่ียมโดยใช้โปรแกรม 
GSP 

โดยมุ่งเน้นจัดประสบการณ์การเรียนรู้เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ  ทางคณิตศาสตร์กับสถานการณ์จริงและ
ศาสตร์อื่นๆ  ให้ผู้เรียนมีพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้มีความสามารถในการแก้ปัญหา         
การให้เหตุผล  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  การน าเสนอและพัฒนาความคิดริเริ่มทางคณิตศาสตร์    
ท้ังในและนอกชั้นเรียน   

เน้นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างเป็นระบบ   
โดยใช้วิธีการวัดและการประเมินผลใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหา และทักษะ        
ท่ีต้องการวัด 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ 
2.  ตระหนักความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีเกี่ยวกับการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ 
3.  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงาน 
4.  อ่านและเขียนภาษาโรมันได้ 
5.  บอกค่าของตัวเลขฐานท่ีก าหนดให้เป็นตัวเลขฐานท่ีก าหนดให้ได้ 
6.  เขียนตัวเลขฐานท่ีก าหนดให้เป็นเลขฐานต่าง ๆ ได้ 
7.  ใช้ความรู้เกี่ยวกับจ านวนเต็มและเลขยกก าลังในการแก้ปัญหาได้ 
8.  ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีเกี่ยวกับการประยุกต์ของจ านวนเต็มและเลขยกก าลัง

ได้ 
9.  ใช้การสร้างพื้นฐานสร้างรูปท่ีซับซ้อนขึ้นได้ 
10. สร้างรูปเรขาคณิตพื้นฐานโดยใช้โปรแกรม GSP ได้ 

 

รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาความรู้พื้นฐานเบ้ืองต้น ฝึกทักษะการคิดค านวณ การให้เหตุผล และฝึกการแก้ปัญหาในเรื่อง
ต่อไปนี้ การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ข้อความคาดการณ์ ประโยคเงื่อนไข บทกลับของประโยค
เงื่อนไขและการให้เหตุผล พหุนาม การบวก การลบเอกนาม การบวก การลบ การคูณและการหารพหุนาม   
บทประยุกต์ แบบรูปของจ านวน ข่ายงานและการประยุกต์ของเศษส่วนและทศนิยม การท าโครงงานอย่าง
ง่าย 

โดยมุ่งเน้นจัดประสบการณ์การเรียนรู้เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์กับสถานการณ์จริง     
และศาสตร์อื่นๆ ให้ผู้เรียนมีพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้มีความสามารถในการแก้ปัญหา    
การให้เหตุผล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การน าเสนอและพัฒนาความคิดริเริ่มทางคณิตศาสตร์      
ท้ังในและนอกชั้นเรียน  

เน้นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างเป็นระบบ  
โดยใช้วิธีการวัดและการประเมินผลใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหา และทักษะ        
ท่ีต้องการวัด 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  สังเกตข้อความคาดการณ์และให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา 
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

2.  สามารถแสดงเหตุผลโดยการอ้างอิงความรู้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในการสร้างแผนภาพ 
3.  หาผลบวกและผลลบของเอกนามและพหุนามได้ 
4.  หาผลคูณและผลหารของพหุนามอย่างง่ายได้ 
5.  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสารส่ือความหมายและการน าเสนอได้อย่าง 

ถูกต้องชัดเจนและรัดกุม 
6.  เช่ือมโยงความรู้เนื้อหาต่างๆในคณิตศาสตร์และน าความรู้หลักการกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นๆได้ 
7.  น าความรู้และทักษะท่ีได้จากการเรียนคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในการด ารงชีวิตได้ 
8.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน 

 9.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการด าเนินการจัดท าโครงงาน  
 
รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาความรู้พื้นฐานเบ้ืองต้น ฝึกทักษะการคิดค านวณ การให้เหตุผล และฝึกการแก้ปัญหาในสาระ
ต่อไปนี้ สมบัติของเลขยกก าลัง การด าเนินการของเลขยกก าลัง พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม          การ
บวก การลบ การ คูณ การหารของพหุนามและเศษส่วนของพหุนาม การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อย
ละ อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ การประยุกต์ของการแปลง
ทางเรขาคณิต การประยุกต์ของการเล่ือนขนาน การสะท้อน การหมุน และเทสเซลเลชัน 

โดยการจัดประสบการณ์และสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัว ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า
โดย การปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา           
การให้ เห ตุผล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ ด้านความรู้  ความคิด                   
ทักษะกระบวนการท่ีไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  

รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชา คณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ         
มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 

ผลการเรียนรู้ 

1. น าสมบัติของเลขยกก าลังไปใช้ในการคูณ และการหารของจ านวนท่ีเขียนอยู่ในรูปเลขยกก าลังท่ี 
มีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็ม 

2. น าความรู้เรื่องเลขยกก าลังไปใช้ในการแก้ปัญหาได้  
3. ค านวณและใช้เลขยกก าลังในการเขียนแสดงจ านวนท่ีมีค่าน้อย ๆ หรือมาก ๆ ในรูปสัญกรณ์ 

วิทยาศาสตร์ได้ 
4. บวก ลบ คูณ และหารพหุนามได้  
5. บวก ลบ คูณ และหารเศษส่วนของพหุนาม  
6. น าความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้  
7. น าความรู้เกี่ยวกับการเล่ือนขนาน การสะท้อน และการหมุนในการสร้างสรรค์งานศิลปะหรือ

งาน 
ออกแบบได้ 
 
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาความรู้พื้นฐานเบ้ืองต้น ฝึกทักษะการคิดค านวณ การให้เหตุผล และฝึกการแก้ปัญหาในสาระ
ต่อไปนี้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง การแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติการแจกแจง การแยกตัว
ของพหุนามท่ีมีดีกรีสองตัวแปรเดียว การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีเป็นก าลังสองสมบูรณ์        
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีเป็นผลต่างของก าลังสอง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว        
สมการก าลังสองตัวแปรเดียว โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียว การแปรผัน  การแปรผันตรง 
การแปรผกผัน การแปรผันเกี่ยวข้อง 
 โดยจัดประสบการณ์และสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัว ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า      
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา      
การให้ เห ตุผล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ ด้านความรู้  ความคิด                   
ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  

รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระเบียบ มีความรอบคอบ 
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 

ผลการเรียนรู้ 

1.  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองได้ 
2.  แก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง 

ได้ 
3.  แก้โจทย์เกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียว โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการแยกตัวประกอบของ     

พหุนามดีกรีสองได้ 
4.  เขียนสมการแสดงการแปรผันระหว่างปริมาณสองปริมาณใดๆ ท่ีแปรผันต่อกันได้ 
5.  น าความรู้เกี่ยวกับการแปรผันระหว่างปริมาณสองปริมาณใดๆ ท่ีแปรผันต่อกันได้ 

 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาความรู้พื้นฐานเบ้ืองต้น ฝึกทักษะการคิดค านวณ การให้เหตุผล และฝึกการแก้ปัญหาในสาระ

ต่อไปนี้ กรณฑ์ท่ีสอง รากท่ีสอง การบวกและการลบจ านวนท่ีอยู่ในรูปกรณฑ์ท่ีสอง สมบัติของกรณฑ์ท่ีสอง
ของจ านวนจริง การหารากท่ีสอง การด าเนินการของจ านวนจริงเกี่ยวกับกรณฑ์ท่ีสอง การแยกตัวประกอบ
ของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีเป็นผลต่างของก าลังสอง การแยกตัวประกอบของ    
พหุนามดีกรีสองโดยวิธีท าเป็นก าลังสองสมบูรณ์ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงท่ีมีสัมประสิทธิ์     
เป็นจ านวนเต็มโดยวิธีท าเป็นก าลังสองสมบูรณ์ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงท่ีมีสัมประสิทธิ์         
เป็นจ านวนเต็มโดยใช้ทฤษฎีเศษเหลือ สมการก าลังสอง สมการก าลังสอง การแก้สมการก าลังสองโดยวิธีท า

เป็นก าลังสองสมบูรณ์ การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตร 
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โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียว พาราโบลา ส่วนประกอบของพาราโบลา การหาสมการ
พาราโบลา การหาความยาวเส้นเลตัสเรกตัม กราฟของพาราโบลา พื้นท่ีผิวและปริมาตร พื้นท่ีผิวและปริมาตร
ของพีระมิด กรวยและทรงกลม การแก้ปัญหาหรือสถานการณ์โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับปริมาตรและพื้นท่ีผิว  
 โดยจัดประสบการณ์และสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัว ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า       
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การ
ให้เหตุผล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการ   
ท่ีไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  

รวมท้ังเห็นคุณค่าและมี เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ                
มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 

ผลการเรียนรู้ 
1. บวก ลบ คูณ และหารจ านวนจริงที่อยู่ในรูป a  เมื่อ 0a  โดยใช้สมบัติ baab     เมื่อ 

0a  และ 0b  และ 
b

a

b

a
   เมื่อ 0a  และ b > 0   

2. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างของก าลังสองได้  
3. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีท าเป็นก าลังสองสมบูรณ์ได้ 
4. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงที่มีสัมประสิทธ์ิเป็นจ านวนเต็ม โดยวิธีท าเป็นก าลังสองสมบูรณ ์
5. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงที่มีสัมประสิทธ์ิเป็นจ านวนเต็มโดยใช้ทฤษฎีเศษเหลือได้ 

6. แก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตร   
a

acbb
x

2

42 
 เมื่อ 0a  ได้ 

7. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียวได้ 
8. เขียนกราฟของพาราโบลาจากสมการที่ก าหนดให้ได้ 
9. บอกลักษณะของกราฟพาราโบลาท่ีก าหนดให้ได้ 
10. หาพ้ืนที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด กรวยและทรงกลมได้ 
11. ใช้ความรู้เก่ียวกับพ้ืนที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

รวมทั้งหมด 11 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาความรู้พื้นฐานเบื้องต้น ฝึกทักษะการคิดค านวณ ระบบสมการ การแก้ระบบสมการสองตัว
แปรท่ีสมการมีดีกรีไม่เกินสอง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการสองตัวแปรท่ีสมการมีดีกรีไม่เกินสอง วงกลม 
สมบัติเกี่ยวกับวงกลม รูปหลายเหล่ียมด้านเท่ามุมเท่า ตรีโกณมิติ อัตราส่วนตรีโกณมิติและการน าไปใช้ 
 โดยจัดประสบการณ์และการสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัว ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การ
ให้เหตุผล การส่ือสารความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด  ทักษะ 
กระบวนการท่ีไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  
 รวมท้ังเห็นคุณค่าและมี เจตคติต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ                  
มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
  
ผลการเรียนรู้ 

1. แก้ระบบสมการสองตัวแปรท่ีสมการมีดีกรีไม่เกินสองได้ 
2. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการสองตัวแปรท่ีสมการมีดีกรีไม่เกินสองได้ 
3. ใช้สมบัติเกี่ยวกับวงกลมในการให้เหตุผลได้ 
4. สร้างและให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้างรูปหลายเหล่ียมและวงกลมท่ีก าหนดให้ได้ 
5. หาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติและน าไปใช้ได้ 

 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ค21203 คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 1      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะการคิดค านวณ ทักษะการวิเคราะห์ ฝึกการให้เหตุผลในการแก้ปัญหา      
ฝึกการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ค้นคว้า วิพากษ์ สังเคราะห์ เขียนสรุปรายงาน และสร้างนวัตกรรมในสาระ   
ท่ีเกี่ยวกับสมบัติของจ านวนนับ ปัญหา และกิจกรรมเกี่ยวกับระบบจ านวนเต็ม ปัญหาและกิจกรรมเกี่ยวกับ  
เลขยกก าลัง ปัญหา และกิจกรรมเกี่ยวกับพื้นฐานทางเรขาคณิต 
 โดยจัดประสบการณ์และการสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัว ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา      
การให้ เหตุผล การส่ือสารความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ ด้านความรู้  ความคิด             
ทักษะกระบวนการท่ีไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  
 รวมท้ังเห็นคุณค่าและมี เจตคติต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ                  
มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสมบัติของจ านวนนับได้ 
2. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบจ านวนเต็มได้ 
3. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเลขยกก าลังได้ 
4. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นฐานทางเรขาคณิตได้ 

 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ค21204 คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 2       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ ทักษะการวิเคราะห์ ฝึกการให้เหตุผลในการแก้ปัญหา ฝึกการเรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง ค้นคว้า วิพากษ์ สังเคราะห์ เขียนสรุปรายงาน และสร้างนวัตกรรม ในสาระท่ีเกี่ยวกับ
ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยมและเศษส่วน ปัญหาเกี่ ยวกับการประมาณค่า ปัญหาเกี่ยวกับคู่อันดับและกราฟ     
ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติ           
และสามมิติ 
 โดยจัดประสบการณ์และการสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัว ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดย
การปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา           
การให้ เหตุผล การส่ือสารความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ ด้านความรู้  ความคิด             
ทักษะกระบวนการท่ีไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  
 รวมท้ังเห็น คุณ ค่าและมี เจตคติ ต่อคณิ ตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบี ยบ                     
มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยมและเศษส่วนได้ 
2. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการประมาณค่าได้ 
3. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคู่อันดับและกราฟได้ 
4. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ 
5. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 

สองมิติและสามมิติได้ 
 
รวมทั้งหมด  5 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ค22203 โครงงานคณิตศาสตร์บูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษา วิเคราะห์ ความหมายของโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์ การก าหนด
ปัญหา สมมติฐานตัวแปรต้น กระบวนการจัดท าโครงงานคณิตศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ ขั้นตอนการท าโครงงาน 
การเขียนเค้าโครง การเขียนเค้าโครง การเขียนรายงาน การน าเสนอโครงงาน 
 โดยจัดประสบการณ์และการสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัว ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา      
การให้ เหตุผล การส่ือสารความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ ด้านความรู้  ความคิด             
ทักษะกระบวนการท่ีไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  
 รวมท้ังเห็น คุณค่าและมี เจตคติต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ                 
มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรยีนรู้ 

1. บอกความหมายของโครงงานคณิตศาสตร์ได้ 
2. บอกประเภทของโรงงานคณิตศาสตร์ได้ 
3. ก าหนดปัญหา สมมติฐาน ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมได้ 
4. ออกแบบการจัดท าโครงงานได้ 
5. เขียนเค้าโครงโครงงานคณิตศาสตร์ได้ 
6. บอกกระบวนการจัดท าโครงงานคณิตศาสตร์ได้ 
7. บอกข้ันตอนการท าโครงงานคณิตศาสตร์ได้ 
8. เขียนเค้าโครงคณิตศาสตร์ได้ 
9. เขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์ได้ 
10. น าเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ได้ 

 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

75 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

สาระและมาตรฐานการเรยีนรู้ 

สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.1  เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงไม่มีชีวิตกับส่ิงมีชีวิต 

และความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ การถา่ยทอด 
พลังงาน การเปล่ียนแปลงแทนท่ีในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหา 
และผลกระทบท่ีมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของส่ิงมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต  การล าเลียงสารเข้าและออก 
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าท่ีของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ 
ท่ีท างานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะต่างๆ ของพืช 
ท่ีท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 1.3  เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถา่ยทอดลักษณะทางพันธุกรรม  
สารพันธุกรรม การเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรมท่ีมผีลต่อส่ิงมีชีวิต ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.1  เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร 

กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการ 
เปล่ียนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

มาตรฐาน ว 2.2  เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุ ลักษณะ 
การเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ ของวัตถุรวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 2.3  เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปล่ียนแปลงและการถา่ยโอนพลังงาน  
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคล่ืน

 ปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ 
ประโยชน์ 

 
สาระที ่3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 3.1  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ  

กาแล็กซี  ดาวฤกษ ์และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะท่ีส่งผลต่อ
ส่ิงมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

มาตรฐาน ว 3.2  เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปล่ียนแปลง 
ภายในโลก และบนผิวโลก  ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปล่ียนแปลงลมฟ้าอากาศและ
ภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม 

 

 
 



 

 

76 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

สาระที่ 4 เทคโนโลย ี
มาตรฐาน ว 4.1  เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์ และศาสตร์
อื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสรา้งสรรค์ด้วยกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อ
ชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม 

มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน 
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ การท างาน

 และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

77 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

รายวชิาที่เปิดสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 3 1.5 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 3 1.5 
ว21103 วิทยาการค านวณ 1 2 1.0 ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 2 1.0 
ว20201 วิทยาศาสตร์กับความงาม 2 1.0 ว20203 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 2 1.0 
ว21201 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 2 1.0 ว21202 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 2 1.0 
ว21203 วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 1 2 1.0 ว21204 วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 2 2 1.0 
ว20221 โปรแกรมโฟโต้ช็อป 1 2 1.0 ว20222 โปรแกรมโฟโต้ช็อป 2 2 1.0 

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 3 1.5 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 3 1.5 
ว22103 วิทยาการค านวณ 2 2 1.0 ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 2 1.0 
ว20205 พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ 2 1.0 ว20204 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 2 1.0 
ว22201 วิทยาศาสตร์โลกทัง้ระบบ  2 1.0 ว22202 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 2 1.0 
ว22203 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 2 1.0     
ว20223 โปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 2 1.0 ว20224 โปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 2 1.0 

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 3 1.5 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 3 1.5 
ว23103 วิทยาการค านวณ 3 2 1.0 ว23104 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 2 1.0 
ว20206 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 2 1.0 ว20202 พันธุกรรมและส่ิงแวดล้อม 2 1.0 
ว23201 การควบคุมกล่องสมองกล 2 1.0 ว23202 พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ 2 1.0 
ว20225 Text editor 1  2 1.0 ว20226 Text editor 2 2 1.0 

 
 

 
 



 

 

78 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ว21101  วิทยาศาสตร์ 1                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                 เวลา 60 ชั่วโมง                           จ านวน 1.5 หน่วยกิต  
        

ศึกษาเกี่ยวกับสารและสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร 
หลักและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย  การเปล่ียนแปลงของสารบริสุทธิ์
และสารผสม การใช้ความรู้ทางเคมีให้เป็นประโยชน์ต่อการใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัย  ศึกษาสมบัติทางกายภาพบางประการ รวมท้ังจัดกลุ่มของธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ศึกษา
โครงสร้างอะตอม จัดเรียงอนุภาคแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค และการเคล่ือนท่ีของอนุภาคของสสาร ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อนกับการเปล่ียนสถานะของสสาร การศึกษารูปร่าง ลักษณะ และ
โครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์รวมท้ังหน้าท่ีของส่วนประกอบของเซลล์ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้
แสง  ศึกษาการจัดระบบของส่ิงมีชีวิต  ศึกษากระบวนการแพร่การออสโมซิสและการน าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน   ศึกษาความส าคัญและปัจจัยท่ีจ าเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ศึกษาการสืบพันธุ์แบบ
อาศัยเพศ และไม่อาศัยเพศของพืชดอก ลักษณะโครงสร้างของดอก  การถ่ายเรณูการปฏิสนธิของพืชดอก  
ศึกษาความส าคัญของธาตุอาหารบางชนิดท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและการด ารงชีวิตของพืช การเลือกใช้ปุ๋ยท่ี
มีธาตุอาหารเหมาะสมกับพืช  การเลือกวิธีการขยายพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับความต้องการของมนุษย์โดยใช้
ความรู้เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืช  ศึกษาความส าคัญของเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชในการใช้
ประโยชน์ด้านต่าง ๆ  การน าความรู้เรื่องของการขยายพันธุ์พืชไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

โดยอาศัยกระบวนการการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การยกตัวอย่าง การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ การออกแบบการทดลอง การสร้างแบบจ าลอง การ
อธิบาย การอภิปรายและสรุป   

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ และสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
พร้อมท้ังมีความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมจริยธรรม 
และมีค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

ตัวชี้วัด 
ว 1.2    ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6   ม.1/7 ม.1/8   ม.1/9   ม.1/10                   
           ม.1/11   ม.1/12    ม.1/13    ม.1/14    ม.1/15   ม.1/16   ม.1/17   ม.1/18   

 ว. 2.1   ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6   ม.1/7 ม.1/8   ม.1/9   ม.1/10 
 
รวมทั้งหมด   28   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ว21102   วิทยาศาสตร์ 2                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                   เวลา 60 ชั่วโมง                         จ านวน 1.5 หน่วยกิต  
        

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของพลังงาน การเปล่ียนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวันรวมท้ังน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ศึกษาการแปลความหมายข้อมูล 
และค านวณปริมาณความร้อนท่ีท าให้สสารเปล่ียนอุณหภูมิและเปล่ียนสถานะ ศึกษาสถานการณ์การถ่ายโอน
ความร้อน และค านวณปริมาณความร้อนท่ีถ่ายโอน ระหว่างสสารจนเกิดสมดุลความร้อน  การเลือกใช้และ
สร้างอุปกรณ์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อน   การศึกษา
องค์ประกอบและความ สัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปล่ียนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก  ธรณีพิบัติ
ภัย กระบวนการเปล่ียนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบ
ของลมฟ้าอากาศ กระบวนการเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และพายุหมุนเขตร้อน รวมท้ังผลต่อส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อม ศึกษาการแบ่งช้ันบรรยากาศและเปรียบเทียบประโยชน์ของบรรยากาศแต่ละช้ัน การพยากรณ์
อากาศ คุณค่าของการพยากรณ์อากาศและการใช้ประโยชน์จากค าพยากรณ์อากาศในชีวิตประจ าวัน 

โดยอาศัยกระบวนการการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การยกตัวอย่าง การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ การออกแบบการทดลอง การสร้างแบบจ าลอง การ
อธิบาย การอภิปรายและสรุป   

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ และสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
พร้อมท้ังมีความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมจริยธรรม 
และมีค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
ตัวชี้วัด 
 ว 2.2 ม.1/1 

ว 2.3 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6   ม.1/7 
 ว 3.2 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6   ม.1/7 

รวมทั้งหมด   15   ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 



 

 

80 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ว21103  วิทยาการค านวณ 1                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     เวลา 40 ชั่วโมง                            จ านวน 1.0 หน่วยกิต      
         

ศึกษาการออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการท างานท่ีพบใน
ชีวิตจริง การออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้ตัวแปร เงื่อนไข วนซ้ า การออกแบบอัลกอริทึม เพื่อ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างง่าย การเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์ Scratch, python, java 
และ c เป็นต้น  ศึกษาการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล 
ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา 
ใช้ส่ือและแหล่งข้อมูลตามข้อก าหนดและข้อตกลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) และการเรียนรู้
แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญ
สถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และน าเสนอผ่านการท ากิจกรรมโครงงาน 
เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถน าเอาแนวคิดเชิง
ค านวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ การน าข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์  วิเคราะห์ ประเมิน 
น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ได้ตามวัตถุประสงค์ ใช้ทักษะการคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริง 
และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อช่วยในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างรู้เท่าทัน
และรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนน าความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม และการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการ
แก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการส่ือสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ท่ีมีจิตวิทยาศาสตร์ 
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัด 
ว. 4.2 วิทยาการค านวณพื้นฐาน 
1. ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการท างานท่ีพบในชีวิตจริง 
2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ 
3. รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์ 

โดยใช้ซอฟท์แวร์หรือบริการบนอินเตอร์เน็ตท่ีหลากหลาย 
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ใช้ส่ือและแหล่งข้อมูลตามข้อก าหนดและข้อตกลง 

รวมทั้งหมด  4  ตัวชี้วัด 
 

 

 



 

 

81 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ว21104  การออกแบบและเทคโนโลยี  1           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       เวลา 40 ชั่วโมง               จ านวน 1.0 หน่วยกิต    

ศึกษาแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจ าวัน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล แนวคิดท่ี
เกี่ยวข้องกับปัญหา การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีจ าเป็น น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา
ให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ด้วยการทดสอบ ประเมินผล ระบุข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้น พร้อมท้ัง
หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอผลการแก้ปัญหา เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรือ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) และการเรียนรู้
แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project – based Learning) เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญ
สถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ และน าเสนอผ่านการท ากิจกรรมโครงงาน  

เพื่อให้ ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ท่ี มีผลต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีส่งผลให้มีการคิดค้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีก้าวหน้า 
ผลของเทคโนโลยีต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม ตลอดจนน าความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการส่ือสาร ความสามารถในการตัดสินใจ เป็นผู้ท่ีมี
จิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัด 
ว 4.1 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
1. อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
2. ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจ าวัน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับ

ปัญหา 

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีจ าเป็น น าเสนอ
แนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา 

4. ทดสอบ ประเมินผล และระบุข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้น พร้อมท้ังหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และ
น าเสนอผลการแก้ปัญหา 

5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเลคทรอนิกส์เพื่อแก้ปัญหา
ได้ อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย 

 
รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด 

 



 

 

82 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ว22101  วิทยาศาสตร์ 3                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2               เวลา 60 ช่ัวโมง                             จ านวน 1.5 หน่วยกิต  
                  

ศึกษา วิเคราะห์ ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ ระบบหายใจของมนุษย์ ระบบขับถ่ายของมนุษย์ 
ระบบประสาทของมนุษย์ ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ การคุมก าเนิด องค์ประกอบของสารละลาย สภาพละลาย
ได้ของสารและปัจจัยท่ีมีผลต่อสภาพละลายได้ ความเข้มข้นของสารละลาย ต าแหน่งของวัตถุ ระยะทางและ
การกระจัด ความเร็วและอัตราเร็ว แรงเสียดทาน แรงและความดันของของเหลว แรงพยุง โมเมนต์ของแรง 
แรงและสนามของแรง  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การ
แก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
ตัวชี้วัด 

ว 1.2 ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6  ม.2/7  ม.2/8  ม.2/9  ม.2/10  ม.2/11
ม.2/12  ม.2/13  ม.2/14  ม.2/15  ม.2/16  ม.2/17  

ว 2.1 ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6 
ว 2.2 ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6  ม.2/7  ม.2/8  ม.2/9  ม.2/10  ม.2/11

ม.2/12  ม.2/13  ม.2/14  ม.2/15 
 

รวมทั้งหมด  35 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

83 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ว22102   วิทยาศาสตร์ 4                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                 เวลา 60 ชั่วโมง                           จ านวน 1.5 หน่วยกิต  
                  

ศึกษา ส ารวจ สืบค้นข้อมูล ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับงานและก าลังท่ีเกิดจากแรงท่ีกระท าต่อวัตถุ 
วิเคราะห์หลักการท างานของเครื่องกลอย่างง่าย ตะหนักถึงประโยชน์ของเครื่องกลอย่างง่าย โดยประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน อธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อพลังงานจลน์และพลังงานศักย์โน้มถ่วง และอธิบายการเปล่ียนและการ
ถ่ายโอนพลังงานโดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงาน  ทดลองและอธิบายองค์ประกอบของสาร โดยการระเหยแห้ง 
การตกผลึก การกล่ันอย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การสกัดด้วยตัวท าละลาย และน าวิธีการแยกสาร
ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน โดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม อธิบาย
ผลกระทบจากการใช้เช้ือเพลิงซากดึกด าบรรพ์ เปรียบเทียบข้อดีและข้อจ ากัดของพลังงานทดแทน และ
น าเสนอแนวทางการใช้พลังงานทดแทนท่ีเหมาะสมในท้องถิ่น สร้างแบบจ าลอง อธิบายโครงสร้างภายในโลก 
อธิบายกระบวนการผุพังอยู่กับท่ี การกร่อน และการสะสมตัวของตะกอน อธิบายกระบวนการเกิดดิน ลักษณะ
ของช้ันหน้าตัดดิน ปัจจัยท่ีท าให้ดินมีลักษณะและสมบัติต่างกัน  อธิบายกระบวนการเกิดแหล่งน้ าผิวดิน และ
แหล่งน้ าใต้ดิน น าเสนอแนวทางการใช้น้ าอย่างยั่งยืนในท้องถิ่น อธิบายกระบวนการเกิดและผลกระทบของน้ า
ท่วม การกัดเซาะชายฝ่ัง ดินถล่ม หลุบยุบ แผ่นดินทรุด 
  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล 
บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล และการอภิปราย 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถน าเสนอส่ือสาร ส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม  
 
ตัวชี้วัด 

ว 2.1    ม.2/1   ม.2/2  ม.2/3     
ว 2.3    ม.2/1  ม.2/2   ม.2/3    ม.2/4    ม.2/5   ม.2/6     
ว 3.2    ม.2/1  ม.2/2   ม.2/3    ม.2/4    ม.2/5   ม.2/6    ม.2/7    ม.2/8   ม.2/9   ม.2/10   

 
รวมทั้งหมด  19 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 
 



 

 

84 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ว22103  วิทยาการค านวณ 2                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     เวลา 40 ช่ัวโมง                            จ านวน 1.0 หน่วยกิต      
         

ศึกษาการออกแบบอัลกอริทีมท่ีใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหา หรือการท างานท่ีพบในชีวิตจริง 
การออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์ 
Scratch, python, java และ c อภิปรายองค์ประกอบและหลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีการส่ือสารเพื่อประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิในการเผยแพร่ผลงาน 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) และการเรียนรู้แบบ
ใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิดเผชิญ
สถานการณ์การแก้ปัญหา วางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และน าเสนอผ่านการท ากิจกรรมโครงงาน 
เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถน าเอาแนวคิดเชิง
ค านวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ การน าข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ประเมิน 
น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ ใช้ทักษะการคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริง 
และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อช่วยในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างรู้เท่าทัน
และรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนน าความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมและการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการมีความสามารถในการแก้ปัญหา
และมีทักษะในการส่ือสาร มีความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ท่ีมีจิตวิทยาศาสตร์มีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 
ตัวชี้วัด 

ว. 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
   1. ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหา หรือการท างานท่ีพบในชีวิตจริง 
   2. ออกกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา 
   3. อภิปรายองค์ประกอบและหลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการส่ือสารเพื่อ

ประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบ้ืองต้น 
   4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิ์ในการเผยแพร่

ผลงาน 
 
รวมทั้งหมด  4  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 



 

 

85 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ว22104  การออกแบบและเทคโนโลยี 2           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       เวลา 40 ช่ัวโมง               จ านวน 1.0 หน่วยกิต    
 

ศึกษาสาเหตุหรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีต่อมนุษย์ และสังคม ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีต่อเศรษฐกิจ ผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีต่อส่ิงแวดล้อม ประเภท ของวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้สามารถสร้างช้ินงานได้ตรงกับความ
ต้องการ มีความปลอดภัย และใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า เครื่องกลในการสร้างช้ินงาน ได้แก่ รอก คาน ล้อ
และเพลา พื้นเอียง ล่ิม สกรู เครื่องมือในการสร้างช้ินงาน เครื่องมือวัด เครื่องมือตัด เครื่องมือ ยึดติด เครื่องมือ
เจาะ เสียงและอุปกรณ์ท่ีท าให้เกิดเสียง อุปกรณ์ท่ีท าให้เกิดเสียง ไฟฟ้าและอุปกรณ์ท่ีท าให้เกิดแสง วงจรไฟฟ้า
และ การต่อตัวต้านทาน ประเภทและการต่อวงจรไฟฟ้า ความสัมพันธ์ของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ แนวคิด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ระบบเทคโนโลยี
การคิดเชิงออกแบบ แนวคิดหลักของการคิดเชิงออกแบบ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ และความคิดเชิง
ออกแบบของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning) และการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model) เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญ
สถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ และ น าเสนอผ่านการท ากิจกรรมโครงงาน 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ท่ีมีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยี
ประเภทต่าง ๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีส่งผลให้มีการคิดค้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีก้าวหน้า ผลของ
เทคโนโลยีต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม ตลอดจนน าความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการส่ือสาร ความสามารถในการตัดสินใจ เป็นผู้ท่ีมีจิตวิทยาศาสตร์มี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 
ตัวชี้วัด 

ว 4.1 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
       1. คาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีที่จะเกิดข้ึน โดยพิจารณาจากสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตัดสินใจ เลือกใช้เทคโนโลยี โดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

   2. ระบุปัญหาหรือความต้องการในชุมชนหรือท้องถ่ิน สรุปกรอบของปัญหา รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่
เก่ียวข้องกับปัญหา  

   3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็นภายใต้เงื่อนไขและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนข้ันตอนการท างานและด าเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ข้ันตอน 

   4. ทดสอบ ประเมินผล และอธิบายปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดข้ึน ภายใต้กรอบเงื่อนไข พร้อมทั้งหาแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอผลการแก้ปัญหา 

   5. ใช้ความรู้ และทักษะเก่ียวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมอื กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนา
งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
รวมทั้งหมด 5  ตัวชี้วัด 



 

 

86 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ว23101  วิทยาศาสตร์ 5                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                 เวลา 60 ชั่วโมง                           จ านวน 1.5 หน่วยกิต  

ศึกษา วิเคราะห์ ส ารวจ สืบค้นข้อมูล และอธิบายปฏิสัมพันธ์ของระบบนิเวศ องค์ประกอบของระบบ
นิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ ศึกษา อธิบาย
พันธุกรรม โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน และการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความแตกต่างของการแบ่ง
เซลล์ของส่ิงมีชีวิต ความผิดปกติทางพันธุกรรม การเกิดโรคทางพันธุกรรม การดัดแปรทางพันธุกรรม การใช้
ประโยชน์ของความรู้เรื่องโรคทางพันธุกรรม การใช้ประโยชน์จากส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมและผลกระทบท่ี
อาจมีต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม เปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพ การดูแลรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพท่ีมีต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและต่อมนุษย์ ศึกษาวัสดุในชีวิตประจ าวัน สมบัติทางกายภาพ
และการใช้ประโยชน์พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม ผลกระทบจากการใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก
และวัสดุผสม ศึกษาปฏิกิริยาเคมี การเกิดปฏิกิริยาเคมี ประเภทของปฏิกิริยาเคมี วิเคราะห์ปฏิกิริยาดูดความ
ร้อน คายความร้อน ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวัน ปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็ก ปฏิกิริยาของกรดกับเบส 
ปฏิกิริยาการเผาไหม้ การเกิดฝนกรด การสังเคราะห์ด้วยแสง ประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีท่ีมีต่อ
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม  

โดยอาศัยกระบวนการการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การยกตัวอย่าง การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ การออกแบบการทดลอง การสร้างแบบจ าลอง การ
อธิบาย การอภิปรายและสรุป   

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ี
ได้จากการสังเกตและการทดสอบ โดยการใช้สารสนเทศท่ีได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมจริยธรรม 
ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม และมีค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
ตัวชี้วัด 

ว 1.1     ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6 
ว 1.3     ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6  ม.3/7  ม.3/8  ม.3/9  ม.3/10  ม.3/11   
ว 2.1     ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6  ม.3/7  ม.3/8 
   

รวมทั้งหมด   25  ตัวชี้วัด 

 

 

 



 

 

87 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ว23102  วิทยาศาสตร์ 6                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                 เวลา 60 ชั่วโมง                           จ านวน 1.5 หน่วยกิต   

ศึกษาเกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  วิเคราะห์และใช้เครื่องมือในการวัดปริมาณทางกระแสไฟฟ้า 
ความต่างศักย์ และความต้านทาน การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า กฎ
ของโอห์ม ความต้านทาน ตัวต้านทาน การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและแบบขนาน ศึกษาช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ตัวเก็บประจุ วงจรรวม  การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษา
พลังงานไฟฟ้าและก าลังไฟฟ้า การค านวณค่าไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 
การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย การศึกษาการเกิดคล่ืน  ส่วนประกอบของคล่ืน คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
สเปกตรัมคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ประโยชน์และการป้องกันอันตรายจากคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า การสะท้อนของแสง
บนกระจกเงาราบ การสะท้อนของแสงบนกระจกเงาโค้ง การหักเหของแสงผ่านเลนส์ การทดลองการหักเหของ
แสง การเกิดภาพจากเลนส์บาง ปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับแสง เช่น รุ้ง มิราจ การท างานของทัศนอุปกรณ์  เช่น 
แว่นขยาย กระจกโค้งจราจร การมองเห็นวัตถุ ความสว่างของแสง ศึกษาการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวง
อาทิตย์ การเกิดฤดูกาล การเคล่ือนท่ีปรากฏของดวงอาทิตย์ การเกิดข้างขึ้นข้างแรม การเกิดน้ าขึ้นน้ าลง น้ า
เป็น น้ าตาย เทคโนโลยีอวกาศ กล้องโทรทัศน์ ดาวเทียมและยานอวกาศ นักบินอวกาศ และโครงการส ารวจ
อวกาศ 

โดยอาศัยกระบวนการการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การยกตัวอย่าง การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ การออกแบบการทดลอง การสร้างแบบจ าลอง การ
อธิบาย การอภิปรายและสรุป   

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ี
ได้จากการสังเกตและการทดสอบ โดยการใช้สารสนเทศท่ีได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมจริยธรรม 
ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม และมีค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ตัวชี้วัด                   

ว 2.3    ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6  ม.3/7  ม.3/8  ม.3/9  ม.3/10  ม.3/11   
ม.3/12  ม.3/13  ม.3/14  ม.3/15  ม.3/16  ม.3/17  ม.3/18  ม.3/19  ม.3/20  ม.3/21   

ว 3.1    ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4   
 

รวมทั้งหมด  25  ตัวชี้วัด 

 

 

 



 

 

88 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ว23103  วิทยาการค านวณ 3                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     เวลา 40 ช่ัวโมง                            จ านวน 1.0 หน่วยกิต      
         

ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน Internet of Things (IoT) การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาแอป
พลิเคชัน ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผล ซอฟต์แวร์ หรือ
บริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีใช้ในการจัดการข้อมูล การประเมินการความน่าเช่ือถือของข้อมูล การสืบค้นหาแหล่ง
ต้นตอของข้อมูล เหตุผลวิวัติ ผลกระทบจากข่าวสารท่ีผิดพลาด การรู้เท่าทันส่ือ กฎหมายท่ีเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ ประมวลผล สร้าง
ทางเลือก และน าเสนอการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ออกแบบและเขียนโปรแกรม เพื่อพัฒนาแอปพลิเค
ชันท่ีมีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning) และการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model) เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญ
สถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ และ น าเสนอผ่านการท ากิจกรรมโครงงาน 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ท่ีมีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยี
ประเภทต่าง ๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีส่งผลให้มีการคิดค้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีก้าวหน้า ผลของ
เทคโนโลยีต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม ตลอดจนน าความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการส่ือสาร ความสามารถในการตัดสินใจ เป็นผู้ท่ีมีจิตวิทยาศาสตร์มี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

 
ตัวชี้วัด 

ว 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
1. พัฒนาแอปพลิเคชันท่ีมีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ 
2. รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช้

ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลาย 
3. ประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล วิเคราะห์ส่ือและผลกระทบจากการให้ข่าวสารท่ีผิด เพื่อการใช้

งานอย่างรู้เท่าทัน 
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ 

คอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม 
 
รวมทั้งหมด  4  ตัวชี้วัด  
 
 
 
 
 



 

 

89 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ว23104  การออกแบบและเทคโนโลยี 3           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       เวลา 40 ช่ัวโมง               จ านวน 1.0 หน่วยกิต    
 

ศึกษาสาเหตุหรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี  และผลกระทบต่อมนุษย์   สังคม  
เศรษฐกิจ  ส่ิงแวดล้อมและอาชีพในชุมชน  เพื่อส ารวจและระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ตรงตามความจริง 
กระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ ร่วมกัน  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประเภท  และสมบัติของวัสดุต่าง ๆ เช่น  ไม้  เหล็ก  พลาสติก  ยางพารา  เครื่องมือในการสร้างช้ินงาน เช่น 
ค้อน ประแจ สว่าน คีมประเภทต่าง ๆ เพื่อให้สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางในออกแบบการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 
 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based  Learning) วิธีการสอนโดย
เน้นรูปแบบการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project - Based  Learning)  วัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้  (5Es Instructional Model) และวิธีการสอนโดยเน้นรูปแบบการสอนแบบอุปนัย  ( 
Induction) เพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ  ฝึกทักษะการคิด  เผชิญสถานการณ์ การแก้ปัญหา วางแผนการ
เรียนรู้  ตรวจสอบการเรียนรู้  และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ  โดยใช้
กระบวนทางวิทยาศาสตร์ 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะเกี่ยวกับการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ ใน
การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิ ด
ประโยชน์ต่อสังคมและการด ารงชีวิตจนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ  ความสามารถในการ
แก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการส่ือสารและความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ท่ีมีจิตวิทยาศาสตร์  
มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 
ตัวชี้วัด 

ว 4.1 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
1. วิเคราะห์สาเหตุ หรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับ

ศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 
2. ระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชนหรือท้องถ่ิน เพื่อพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของปัญหา 

รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา โดยค านึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีจ าเป็นภายใต้ 

เง่ือนไขและทรัพยากรท่ีมีอยู่ น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการท่ีหลากหลาย วางแผน
ข้ันตอนการท างานและด าเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นข้ันตอน 

4. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์ และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเกิดข้ึนภายใต้กรอบเง่ือนไข 
พร้อมท้ังหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอผลการแก้ปัญหา 

5. ใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องกับ 
ลักษณะของงาน และปลอดภัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 
 
รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด 
 



 

 

90 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว20201  วิทยาศาสตร์กับความงาม                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                เวลา 40 ชั่วโมง                            จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
          

ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และอธิบาย ความงามท่ีสมวัยและปัจจัยท่ีมีผลต่อความงาม การดูแลความ
งามและการเลือกใช้เครื่องส าอาง  เครื่องส าอางในชีวิตประจ าวัน การใช้สมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อความงามและ
สุขภาพ เทคโนโลยีเพื่อความงามและสุขภาพ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสังเกต การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การส ารวจ
ตรวจสอบ บันทึก จัดกลุ่มข้อมูลและการอภิปราย 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถน าเสนอส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. อธิบายความส าคัญของอาหารและปัจจัยท่ีมีผลต่อสุขภาพ 
2. อธิบายโครงสร้างท่ีเกี่ยวข้องกับความงาม ระบุปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาความงามในวัยรุ่น 
3. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอางและผลท่ีเกิดจากการใช้เครื่องส าอางในชีวิตประจ าวัน 
4. ส ารวจและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพร ภูมิปัญญาไทย และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับความงาม

และสุขภาพ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
5. ส ารวจและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอางท่ีมีจ าหน่ายในท้องตลาด และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

91 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว20202  พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                   เวลา 40 ชั่วโมง                         จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
 
  ศึกษาวิเคราะห์ กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม ยีนและ
โครโมโซมมิวเทชัน โรคทางพันธุกรรม พันธุวิศวกรรม การโคลนนิ่ง จีเอ็มโอ ระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบในระบบนิเวศ การเปล่ียนแปลงแทนท่ี ความหลากหลายทางชีวภาพ และกระบวนการคัดเลือก
ทางธรรมชาติ  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล 
และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ความสามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ ความสามารถในการ
ตัดสินใจ 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมท้ังทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา 
ด้านการส่ือสาร สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูลและอธิบายกระบวนการถ่ายลักษณะทางพันธุกรรมและการแปรผันทางพันธุกรรม  
2. สืบค้นข้อมูลและอธิบายรูปร่าง ลักษณะ และส่วนประกอบของโครโมโซม 
3. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับสมบัติของสารพันธุกรรม 
4. อธิบายความหมายของมิวเทชัน สาเหตุท่ีท าให้เกิดมิวเทชัน และยกตัวอย่างมิวเทชันท่ีเกิดขึ้น 
5. อภิปรายโรคทางพันธุกรรมท่ีเกิดจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซมและน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 
6. สืบค้นข้อมูล อธิบายวิธีการและประโยชน์ของพันธุวิศวกรรม การโคลนนิ่ง และจีเอ็มโอ 
7. อธิบายดุลยภาพของระบบนิเวศ และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในระบบนิเวศ  
8. อธิบายกระบวนการเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวิต 
9. อธิบายความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ และประเภทของความหลากหลายทางชีวภาพ 
10. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม 
 

รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



 

 

92 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว20203  ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                     เวลา 40 ชั่วโมง                       จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
         

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ สร้างของเล่นอย่างง่ายตามแบบท่ีก าหนดให้ ดัดแปลงหรือ ประดิษฐ์ของ
เล่นท่ีใช้เครื่องกลอย่างง่ายหรือหลักการทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย และอธิบายการท างานของของ
เล่น ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสังเกต การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การส ารวจ
ตรวจสอบ บันทึก จัดกลุ่มข้อมูลและการอภิปราย 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถน าเสนอส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. ต้ังค าถามเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ท่ีสังเกตได้จากการเล่นของเล่น 
2. สังเกตและอธิบายหลักการท างานของเครื่องกลอย่างง่าย วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายท่ี

ประกอบข้ึนในของเล่น 
3. ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องกลอย่างง่าย วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิก ส์อย่างง่ายท่ี

ประกอบข้ึนในของเล่นท่ีก าหนด 
4. ออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นโดยใช้เครื่องกลอย่างง่าย และไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย 
5. มีเจตคติท่ีดีต่อหลักการทางวิทยาศาสตร์ในของเล่น 

 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

93 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว20204  สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                     เวลา 40 ชั่วโมง                       จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
         

ศึกษา วิเคราะห์ ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนใน
การจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ก าหนดปัญหา สมมติฐาน ตัวแปรต้น ตัวแปรตามและตัวแปรควบคุม 
ออกแบบการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ และการเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ ศึกษาขั้นตอนการ
ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ คิดหัวเรื่อง เลือกเรื่องท่ีจะท าโครงงานอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ในการรวบรวมข้อมูลหลาย ๆ ครั้ง น าเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นด้วยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาช้ินงานให้เหมาะสม วิเคราะห์ผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง  ท ารายงานผลการ
ทดลอง และน าเสนอโครงงานด้วยปากเปล่าอย่างถูกต้อง 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสังเกต การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การส ารวจ
ตรวจสอบ บันทึก จัดกลุ่มข้อมูลและการอภิปราย 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถน าเสนอส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูล และอภิปรายความหมาย ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ พร้อมท้ังยกตัวอย่างและ
เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างโครงงานแต่ละประเภท 
 2. อธิบายข้ันตอนการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 3. ระบุปัญหา ต้ังสมมติฐาน ก าหนดตัวแปร และวางแผนออกแบบในการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 4. วางแผนออกแบบในการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

5. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องท่ีเลือกท าโครงงาน คิดหัวเรื่องโครงงาน ท าการทดลองเบื้องต้นดูความ
เป็นไปได้และจัดท าเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 6. จัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ น าเสนอข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาช้ินงานให้เหมาะสม 
 7. วิเคราะห์ผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง และท ารายงานผลการทดลองได้ 
 8. น าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยปากเปล่าอย่างถูกต้องและมั่นใจ 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 

 
 

 



 

 

94 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว20206  วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                     เวลา 40 ชั่วโมง                       จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
         

ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การท างานแบบนักวิทยาศาสตร์ สนุกกับการทดลอง ศึกษา 
วิเคราะห์ เทคนิคการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์พื้นฐาน สารละลายกรด - เบส แรงพยุงในชีวิตประจ าวัน ท านัก
กระโดดร่มจ๋ิว ท าเครื่องกรองน้ าอย่างง่าย สกัดสีจากพืช พลังงานความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน 
ท าสมูทต้ี ทดลองไฟฟ้าสถิต ปฏิบัติการดูเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ และการล าเลียงสารผ่านเซลล์ (การแพร่ การ
ออสโมซิส)  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสังเกต การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การส ารวจ
ตรวจสอบ บันทึก จัดกลุ่มข้อมูลและการอภิปราย 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมท้ังทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา 
ด้านการส่ือสาร สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย ยกตัวอย่างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
2. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และสาธิตเทคนิควิธีการใช้อุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์พื้นฐานต่าง ๆ  
3. สืบค้นข้อมูล สังเกต และอธิบายเกี่ยวกับสมบัติความเป็นกรด-เบส ของสารละลาย และการ

ตรวจสอบค่า pH ของสารละลายด้วยอินดิเคเตอร์ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
4. ทดลอง วิเคราะห์ สังเกต อธิบายและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแรงและการเคล่ือนท่ี 
5. ทดลอง วิเคราะห์ สังเกต อธิบายและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสารและการเปล่ียนแปลงของสาร 
6. ทดลอง วิเคราะห์ สังเกต อธิบายและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานความร้อนและการถ่าย 

โอนความร้อน 
7. ทดลอง วิเคราะห์ สังเกต อธิบายและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเปล่ียนสถานะของสาร  
8. ทดลอง วิเคราะห์ สังเกต อธิบายและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า 
9. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบลักษณะของเซลล์พืช-สัตว์ ท่ีศึกษาจากกล้องจุลทรรศน์ 
10. ทดลอง วิเคราะห์ สังเกต อธิบายและน าเสนอขอ้มูลเกี่ยวกับการแพร่ การออสโมซิส  

 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 



 

 

95 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว20205  พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                     เวลา 40 ชั่วโมง                       จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
         

ศึกษา วิเคราะห์ ทดลอง ตรวจสอบ เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานชีว
มวล และพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์ของพลังงานดังกล่าว และ
การน ามาใช้เป็นพลังงานทดแทน และตระหนักในบทบาทและผลกระทบของพลังงานเหล่านั้นท่ีมีต่อมนุษย์และ
ส่ิงแวดล้อม 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสังเกต การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การส ารวจ
ตรวจสอบ บันทึก จัดกลุ่มข้อมูลและการอภิปราย 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถน าเสนอส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ ในการน าพลังงานน้ าไปใช้ประโยชน์ 
 2. อธิบายการใช้ประโยชน์ พลังงานน้ าในประเทศไทย 
 3. อธิบายข้อดีและข้อจ ากัดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และแนวทางการพัฒนาของพลังงานน้ า 
 4. อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ ในการน าพลังงานลมไปใช้ประโยชน์ 
 5. อธิบายการใช้ประโยชน์ พลังงานลมในประเทศไทย 
 6. อธิบายข้อดีและข้อจ ากัดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และแนวทางการพัฒนาของพลังงานลม 

7. อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ ในการน าพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์ 
 8. อธิบายการใช้ประโยชน์ พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย 
 9. อธิบายข้อดีและข้อจ ากัดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และแนวทางการพัฒนาของพลังงานแสงอาทิตย์   

10. อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ ในการน าพลังงานชีวมวลไปใช้ประโยชน์ 
 11. อธิบายการใช้ประโยชน์ พลังงานชีวมวลในประเทศไทย 
 12. อธิบายข้อดีและข้อจ ากัดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และแนวทางการพัฒนาของพลังงานชีวมวล 

13. อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ ในการน าพลังงานนิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์ 
 14. อธิบายการใช้ประโยชน์ พลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย 
 15. อธิบายข้อดีและข้อจ ากัดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และแนวทางการพัฒนาของพลังงานนิวเคลียร์ 
 
รวมทั้งหมด  15  ผลการเรียนรู้ 

 
 



 

 

96 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว21201  ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ห้องเรียนพิเศษ M-Sci           เวลา 40 ชั่วโมง                 จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
         

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ สร้างของเล่นอย่างง่ายตามแบบท่ีก าหนดให้ ดัดแปลงหรือ ประดิษฐ์ของ
เล่นท่ีใช้เครื่องกลอย่างง่ายหรือหลักการทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย และอธิบายการท างานของของ
เล่น ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสังเกต การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การส ารวจ
ตรวจสอบ บันทึก จัดกลุ่มข้อมูลและการอภิปราย 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถน าเสนอส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. ต้ังค าถามเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ท่ีสังเกตได้จากการเล่นของเล่น 
2. สังเกตและอธิบายหลักการท างานของเครื่องกลอย่างง่าย วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายท่ี

ประกอบข้ึนในของเล่น 
3. ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องกลอย่างง่าย วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายท่ี

ประกอบข้ึนในของเล่นท่ีก าหนด 
4. ออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นโดยใช้เครื่องกลอย่างง่าย และไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย 
5. มีเจตคติท่ีดีต่อหลักการทางวิทยาศาสตร์ในของเล่น 

 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

97 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว21202  วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ M-Sci          เวลา 40 ชั่วโมง                  จ านวน 1.0 หน่วยกิต
        

ศึกษาความหมายและความส าคัญของวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต กระบวนการและการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ด ารงอยู่อย่างเป็นสุขและ
มีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม 
สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ศึกษาความหมายและกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระบุปัจจัยในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ศึกษาความหมายและองค์ประกอบของการมีสุขภาพดี การส่งเสริมสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต รูปแบบการออกก าลังกายและวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาและการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อดูแลสุขภาพ ศึกษาเกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู่ ยาชนิดต่างๆ ในการดูแลรักษาสุขภาพ ศึกษา 
วิเคราะห์ ตรวจสอบ และอธิบาย ความงามท่ีสมวัยและปัจจัยท่ีมีผลต่อความงาม การดูแลความงามและการ
เลือกใช้เครื่องส าอาง   

โดยอาศัยกระบวนการการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การยกตัวอย่าง การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ การออกแบบการทดลอง การสร้างแบบจ าลอง การ
อธิบาย การอภิปรายและสรุป   
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ี
ได้จากการสังเกตและการทดสอบ โดยการใช้สารสนเทศท่ีได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์  มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมจริยธรรม 
ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม และมีค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้  

 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 
 2. อธิบายและยกตัวอย่างกระบวนการและการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต 
 3. อธิบายความหมายของคุณภาพชีวิตและยกตัวอย่างแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบุปัจจัยใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 4. อธิบายความหมายและองค์ประกอบของการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
 5. ยกตัวอย่างการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาด้านกีฬา การสาธารณสุข ด้านพลังงาน ด้าน
นันทนาการ และด้านสิ่งแวดล้อม 
 6. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง วิธีการปฏิบัติตนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 7. อธิบายความส าคัญของอาหาร และปัจจัยท่ีมีผลต่อสุขภาพ 

8. อธิบายความส าคัญของยาชนิดต่างๆ ท่ีมีผลในการดูแลรักษาสุขภาพ 
 9. อธิบายโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับความงาม ระบุปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาความงามในวัยรุ่น 
 10. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอางและผลท่ีเกิดจากการใช้เครื่องส าอางในชีวิตประจ าวัน 
 

รวมทั้งหมด 10  ผลการเรียนรู้ 

 



 

 

98 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว21203  วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 1                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ M-Sci          เวลา 40 ชั่วโมง                   จ านวน 1.0 หน่วยกิต   

ศึกษาข้อปฏิบัติเบื้องต้นในการท าปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่ องมือในการท า 
ปฏิบัติการ การเขียนรายงานการทดลอง  การศึกษาเกี่ยวกับสารและสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร 
ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย  
การเปลี่ยนแปลงของสารบริสุทธิ์และสารผสม การใช้ความรู้ทางเคมีให้เป็นประโยชน์ต่อการใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย  การศึกษารูปร่าง ลักษณะ และโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์รวมท้ังหน้าท่ีของ
ส่วนประกอบของเซลล์ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง  ศึกษากระบวนการแพร่การออสโมซิสและการน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน    

โดยอาศัยกระบวนการการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การ
ยกตัวอย่าง การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ การออกแบบการทดลอง การสร้างแบบจ าลอง การอธิบาย การอภิปราย
และสรุป   

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีได้จาก
การสังเกตและการทดสอบ โดยการใช้สารสนเทศท่ีได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักถึงคุณค่าและ
ความส าคัญของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม และมีค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ปฏิบัติทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ได้มาซึ่งองคค์วาม รู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือให้ได้ข้อมูล ท่ีถูกต้อง 

แม่นย า และครอบคลุม 
2. บอกและอธิบายข้อปฏิบัติเบื้องต้น และปฏิบัติตนที่แสดงถึงความตระหนักในการท าปฏิบัติการเคมีเพ่ือให้มีความ

ปลอดภัยทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
3. เลือกและใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการท าปฏิบัติการและวัดปริมาณต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
4. น าเสนอแผนการทดลอง ทดลองและเขียนรายงานการทดลอง 
5. อธิบายสมบัติทางกายภาพบางประการของธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ โดยใช้หลักฐานเชงิประจักษ์ที่ได้จาก

การสังเกตและการทดสอบและใช้สารสนเทศที่ได้จากแหล่ง ข้อมูลต่างๆรวมทั้งจัดกลุ่มธาตุเป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ 
6. เปรียบเทียบ จุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธ์ิและสารผสม โดยการวัดอุณหภูมิ เขียนกราฟ แปล

ความหมายข้อมูลจากกราฟ หรือสารสนเทศ 
7. อธิบายและเปรียบเทียบความหนาแน่นของสารบริสุทธ์ิและสารผสม 
8. ใช้เครื่องมือเพ่ือวัดมวลและปริมาตรของสารบริสุทธ์ิและสารผสม 
9. อธิบายและเปรียบเทียบการจัดเรียงอนุภาค แรงยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาค และการเคลื่อนที่ของอนุภาคของสสาร

ชนิดเดียวกันในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส โดยใช้แบบจ าลอง 
10. ใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงศึกษาเซลล์ และโครงสร้างต่างๆ ภายในเซลล์  
11. อธิบายกระบวนการ แพร่และออสโมซิสจาก หลักฐานเชิงประจักษ์ และยกตัวอย่างการแพร่ และออสโมซิสใน

ชีวิต ประจ าวัน                                                                                                              
รวมทั้งหมด  11  ผลการเรียนรู้ 



 

 

99 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว21204  วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 2                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ M-Sci          เวลา 40 ชั่วโมง                   จ านวน 1.0 หน่วยกิต   

การศึกษาเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงและการถ่ายโอนพลังงานความร้อน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและ
พลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวันรวมท้ังน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ศึกษาการแปลความหมายข้อมูลของ
ปริมาณความร้อนท่ีท าให้สสารเปล่ียนอุณหภูมิและเปล่ียนสถานะ ศึกษาสถานการณ์การถ่ายโอนความร้อน 
และค านวณปริมาณความร้อนท่ีถ่ายโอน ระหว่างสสารจนเกิดสมดุลความร้อน การเลือกใช้และสร้างอุปกรณ์
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันโดยใช้ความรู้ เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อน การศึกษาองค์ประกอบและ
ความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปล่ียนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก กระบวนการเปล่ียนแปลงลม
ฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ  

โดยอาศัยกระบวนการการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การยกตัวอย่าง การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ การออกแบบการทดลอง การสร้างแบบจ าลอง การ
อธิบาย การอภิปรายและสรุป   

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ี
ได้จากการสังเกตและการทดสอบ โดยการใช้สารสนเทศท่ีได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมจริยธรรม 
ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม และมีค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล และค านวณปริมาณความร้อนท่ีท าให้สสารเปล่ียนอุณหภูมิและ
เปล่ียนสถานะ โดยใช้สมการ Q = mc∆t และ Q = mL 

2. ใช้เทอร์มอมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิของสสาร 
3. สร้างแบบจ าลองท่ีอธิบายการขยายตัวหรือหดตัวของสสารเนื่องจากได้รับหรือสูญเสียความร้อน 
4. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการหด และขยายตัวของสสารเนื่องจากความร้อนโดย

วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและเสนอแนะ วิธีการน าความรู้มาแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
5. วิเคราะห์สถานการณ์การถ่ายโอนความร้อน และค านวณปริมาณความร้อนท่ีถ่ายโอน ระหว่างสสาร

จนเกิดสมดุลความร้อนโดยใช้ สมการ ∆Q สูญเสีย =  ∆Q ได้รับ 
6. สร้างแบบจ าลองท่ีอธิบายการถ่ายโอนความร้อน โดยการน าความร้อน การพาความร้อน การแผ่

รังสีความร้อน 
7. ออกแบบเลือกใช้และสร้างอุปกรณ์ เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ การถ่าย

โอนความร้อน 
8. สร้างแบบจ าลองท่ีอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ความดันอากาศกับความสูงจากพื้นโลก 
9. อธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง องค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้

  
รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู้ 

 



 

 

100 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว22201  วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนพิเศษ M-Sci          เวลา 40 ชั่วโมง                   จ านวน 1.0 หน่วยกิต   

ศึกษา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ได้แก่ ดิน น้ า 
บรรยากาศ ส่ิงท่ีปกคลุมดินและส่ิงมีชีวิต เพื่อให้เข้าใจถึงรูปแบบความสัมพันธ์ ปรากฏการณ์ รวมท้ังแนวโน้ม
ต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นซึ่งจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม และมีผลต่อเนื่องมาถึงคุณภาพชีวิต และ
ความเป็นอยู่ของมนุษย์          

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ ได้แก่ การสังเกต การต้ังค า ถามวิจัย 
การต้ังสมมติฐาน การวางแผนการวิจัย และการเขียนเค้าโครงวิจัย โดยมีการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์
และการคิดอย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการตัดสินใจ การส่ือสาร การท างานร่วมกันเป็นทีมและการน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ี
ได้จากการสังเกตและการทดสอบ โดยการใช้สารสนเทศท่ีได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมจริยธรรม 
ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม และมีค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้  
1. อธิบายถึงองค์ประกอบหลักของโลก และความสัมพันธ์กันขององค์ประกอบต่างๆ ของโลกท้ังระบบ  
2. ส ารวจ และสังเกตสภาพแวดล้อมธรรมชาติ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับ

ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ  
3. ก าหนดปัญหาวิเคราะห์ ต้ังค าถามวิจัย และเลือกค าถามวิจัยจากผลการส ารวจสภาพแวดล้อม

ธรรมชาติเพื่อไปสู่การวิจัยได้  
4. เขียนหลักการ เหตุผล ท่ีมา และจุดประสงค์ของการด าเนินงานวิจัยได้  
5. สืบค้นข้อมูล รวบรวมความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อไปสู่การวางแผนการวิจัย  
6. เลือกเครื่องมือ และใช้เครื่องมือในการตรวจวัดส่ิงแวดล้อมได้ถูกต้อง และสอดคล้องกับงานวิจัย  
7. ใช้เครื่องมือในการตรวจวัด หาข้อมูลท่ีต้องการทราบได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
8. วางแผนท างานวิจัย ตามข้อค าถามท่ีต้องการหาค าตอบและเขียนปฏิทินในการด าเนินงานวิจัยได้  
9. เขียนเค้าโครงงานวิจัยตามแบบท่ีก าหนดได้ถูกต้อง ครอบคลุมและครบถ้วนตามแบบแผน  
10. น าเสนอเค้าโครงงานวิจัย อธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการท่ีใช้ในการด าเนินงานวิจัยให้ผู้อื่น

เข้าใจ 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 



 

 

101 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว22202  สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนพิเศษ M-Sci          เวลา 40 ชั่วโมง                   จ านวน 1.0 หน่วยกิต   

ศึกษา วิเคราะห์ ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนใน
การจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ก าหนดปัญหา สมมติฐาน ตัวแปรต้น ตัวแปรตามและตัวแปรควบคุม 
ออกแบบการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ และการเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ ศึกษาขั้นตอนการ
ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ คิดหัวเรื่อง เลือกเรื่องท่ีจะท าโครงงานอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ในการรวบรวมข้อมูลหลาย ๆ ครั้ง น าเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นด้วยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาช้ินงานให้เหมาะสม วิเคราะห์ผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง  ท ารายงานผลการ
ทดลอง และน าเสนอโครงงานด้วยปากเปล่าอย่างถูกต้อง    

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ ได้แก่ การสังเกต การต้ังค า ถามวิจัย 
การต้ังสมมติฐาน การวางแผนการวิจัย และการเขียนเค้าโครงวิจัย โดยมีการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์
และการคิดอย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการตัดสินใจ การส่ือสาร การท างานร่วมกันเป็นทีมและการน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ี
ได้จากการสังเกตและการทดสอบ โดยการใช้สารสนเทศท่ีได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมจริยธรรม 
ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม และมีค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรยีนรู้           
 1. สืบค้นข้อมูล และอภิปรายความหมาย ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ พร้อมท้ังยกตัวอย่างและ
เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างโครงงานแต่ละประเภท 

 2. อธิบายข้ันตอนการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 3. ระบุปัญหา ต้ังสมมติฐาน ก าหนดตัวแปร และวางแผนออกแบบในการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 4. วางแผนออกแบบในการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
5. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องท่ีเลือกท าโครงงาน คิดหัวเรื่องโครงงาน ท าการทดลองเบื้องต้นดูความเป็นไปได้
และจัดท าเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 6. จัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ น าเสนอข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาช้ินงานให้เหมาะสม 
 7. วิเคราะห์ผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง และท ารายงานผลการทดลองได้ 
 8. น าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยปากเปล่าอย่างถูกต้องและมั่นใจ   
 
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้ 

 

 



 

 

102 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว22203  การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                     เวลา 40 ชั่วโมง                       จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
         

ศึกษาหลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องมือการออกแบบโปรแกรม ความ
เป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์ โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ ลักษณะเด่นและด้อยของภาษาคอมพิวเตอร์ 
ประเภทข้อมูล องค์ประกอบของค าส่ัง การค านวณและเปรียบเทียบ ขั้นตอน ในการท างานของโอเปอเรชัน
ค านวณ ค าส่ังต่างๆ ในภาษาคอมพิวเตอร์ ฟังก์ชันเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมงานต่างๆ โดยใช้ค าส่ังและ
ฟังก์ชันเบ้ืองต้นในภาษาใดภาษาหนึ่ง กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 

ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมตามขั้นตอน  5  ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบโปรแกรม  
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  การทดสอบโปรแกรม  และการจัดท าเอกสารประกอบ  มีทักษะและความเข้าใจ
ด้านการเขียนโปรแกรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  และสามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีได้  

เพื่อให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของการเขียนโปรแกรม   เข้าใจวิธีการเขียนโปรแกรม   และมีเจตคติท่ีดีใน
การใช้คอมพิวเตอร์ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการท างานและการประกอบอาชีพอย่างถูกต้อง
ตามกระบวนการอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายและประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์ได้ 
2. อธิบายและบอกล าดับข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมได้ 
3. อธิบายความหมายของรหัสจ าลองและผังงานได้ 
4. สามารถบอกขั้นตอนการท างานของโปรแกรมด้วยรหัสจ าลองและผังงานได้ 
5. อธิบายโครงสร้างโปรแกรมภาษาซีได้ 
6. อธิบายการเขียนค าอธิบายของโปรแกรม DEV C++ ได้ 
7. อธิบายการประกาศตัวแปรได้ 
8. อธิบายชนิดข้อมูลได้ 
9. อธิบายนิพจน์และ ตัวด าเนินการได้ 
10. อธิบายและเขียนค าส่ังควบคุมแบบทางเลือกได้ 
11. อธิบายและเขียนค าส่ังควบคุมแบบวนซ้ าได้ 
12. บอกประเภทของโครงงานและอธิบายข้ันตอนการท าโครงงานคอมพิวเตอร์ได้ 

 
รวมทั้งหมด  12  ผลการเรียนรู้ 

 

 



 

 

103 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว23201  การควบคุมกล่องสมองกล                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ห้องเรียนพิเศษ M-Sci       เวลา 40 ชั่วโมง                     จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
         

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์และการเขียนโปรแกรม พอร์ตอินพุต เอาต์พุตและ
การใช้งานเช่ือมต่อพอร์ตกับอุปกรณ์ต่างๆ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ การทดลองอย่างง่ายตามแบบท่ี
ก าหนดให้ และอธิบายการท างานด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจท่ีเกี่ยวข้องกับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ การเช่ือมต่อพอร์ตกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มทักษะความช านาญและ
ความรู้ในการใช้โปรแกรม โดยใช้วงจรควบคุมร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการอ่านค่าและประมวลผล
ข้อมูลในการท าการทดลอง อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

ผลการเรียนรู้            

1. อธิบายและแสดงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบ้ืองต้น ท าการติดต้ังโปรแกรมสนับสนุนและ
บอกหน้าท่ีอุปกรณ์ส่วนประกอบของสมองกล IPST-MicroBOX      

2. อธิบายและแสดงปฏิบัติการท่ีใช้อุปกรณ์รับข้อมูลและอุปกรณ์แสดงผล    
3. อธิบายและแสดงปฏิบัติการเช่ือมต่ออุปกรณ์ชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBOX   
4. ปฏิบัติการประกอบหุ่น และเขียนโปรแกรมควบคุมการเคล่ือนท่ี     
5. มีเจตคติท่ีดี และเห็นความส าคัญของชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBOX    

 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

104 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว23202  พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ห้องเรียนพิเศษ M-Sci             เวลา 40 ชั่วโมง               จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
         

ศึกษา วิเคราะห์ ทดลอง ตรวจสอบ เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานชีว
มวล และพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์ของพลังงานดังกล่าว และ
การน ามาใช้เป็นพลังงานทดแทน และตระหนักในบทบาทและผลกระทบของพลังงานเหล่านั้นท่ีมีต่อมนุษย์และ
ส่ิงแวดล้อม 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสังเกต การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การส ารวจ
ตรวจสอบ บันทึก จัดกลุ่มข้อมูลและการอภิปราย 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถน าเสนอส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ ในการน าพลังงานน้ าไปใช้ประโยชน์ 
 2. อธิบายการใช้ประโยชน์ พลังงานน้ าในประเทศไทย 
 3. อธิบายข้อดีและข้อจ ากัดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และแนวทางการพัฒนาของพลังงานน้ า 
 4. อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ ในการน าพลังงานลมไปใช้ประโยชน์ 
 5. อธิบายการใช้ประโยชน์ พลังงานลมในประเทศไทย 
 6. อธิบายข้อดีและข้อจ ากัดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และแนวทางการพัฒนาของพลังงานลม 

7. อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ ในการน าพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์ 
 8. อธิบายการใช้ประโยชน์ พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย 
 9. อธิบายข้อดีและข้อจ ากัดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และแนวทางการพัฒนาของพลังงานแสงอาทิตย์   

10. อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ ในการน าพลังงานชีวมวลไปใช้ประโยชน์ 
 11. อธิบายการใช้ประโยชน์ พลังงานชีวมวลในประเทศไทย 
 12. อธิบายข้อดีและข้อจ ากัดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และแนวทางการพัฒนาของพลังงานชีวมวล 

13. อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ ในการน าพลังงานนิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์ 
 14. อธิบายการใช้ประโยชน์ พลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย 
 15. อธิบายข้อดีและข้อจ ากัดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และแนวทางการพัฒนาของพลังงานนิวเคลียร์ 
 
รวมทั้งหมด  15  ผลการเรียนรู้ 

 

 



 

 

105 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว20221  โปรแกรมโฟโต้ชอป 1                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                            เวลา 40 ชั่วโมง                            จ านวน 1.0 หน่วยกิต    

ศึกษาความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก หลักการ วิธีการออกแบบกราฟิก ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก 
ระบบคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิก การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
ต่าง ๆ รวมถึงค าส่ังท่ีส าคัญในการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ในโปรแกรมกราฟิกได้อย่างช านาญ การน า
ภาพจากแหล่งภาพต่างๆ มาสร้างสรรค์งานกราฟิกให้มีจินตนาการตามความคิดริเริ่ม ท้ังยังศึกษาหลักการ
ออกแบบเทคนิคการใช้โปรแกรมการออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิกได้จากเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้
ในการสร้างสรรค์งานฝึกปฏิบัติการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรมกราฟิก ประยุกต์ใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน 

เพื่อให้ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีนิสัยรักการท างาน มีจิตส านึกในการใช้
พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
มีจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก  
2.  สามารถอธิบายหลักการท างาน ส่วนประกอบของโปรแกรม Photoshop CS6 ได้  
3.  สามารถใช้เครื่องมือเลือกพื้นท่ี (Selection) และประยุกต์ใช้ในการสร้างงานได้ 
4.  มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้งานเลเยอร์ (layer) ได้ 

 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

106 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว20222  โปรแกรมโฟโต้ชอป 2                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                         เวลา 40 ชั่วโมง                              จ านวน 1.0 หน่วยกิต      

ศึกษาความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก หลักการ วิธีการออกแบบกราฟิก ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก 
ระบบคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิก การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
ต่าง ๆ รวมถึงค าส่ังท่ีส าคัญในการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ในโปรแกรมกราฟิกได้อย่างช านาญ การน า
ภาพจากแหล่งภาพต่างๆ มาสร้างสรรค์งานกราฟิกให้มีจินตนาการตามความคิดริเริ่ม ท้ังยังศึกษาหลักการ
ออกแบบเทคนิคการใช้โปรแกรมการออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิกได้จากเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้
ในการสร้างสรรค์งานฝึกปฏิบัติการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรมกราฟิก ประยุกต์ใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน 

เพื่อให้ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีนิสัยรักการท างาน มีจิตส านึกในการใช้
พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
มีจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้งานเครื่องมือการตัดต่อและปรับแต่งภาพได้ 
2. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้งานเครื่องมือข้อความและตัวอักษร (Text) ได้ 
3. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้งานเครื่องมือการปรับแต่งสี แสงเงาให้ภาพได้ 
4. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้งานเครื่องมือ Filter ได้ 
5. สามารถประยุกต์ใช้ Photoshop CS6 ออกแบบ สร้างผลงานตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์  

 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

107 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว20223  โปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์ 1                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                         เวลา 40 ชั่วโมง                              จ านวน 1.0 หน่วยกิต      

ศึกษาความหมาย และลักษณะของโปรแกรมท่ีใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้องรู้จักและเลือกใช้
โปรแกรมในการสร้างสรรค์งาน อธิบายวิธีการใช้งานโปรแกรมได้ถูกต้อง บอกชนิดและวิธีการใช้งานของ
เครื่องมือในโปรแกรมได้ ออกแบบการสร้างงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีจินตนาการด้วยความคิด
สร้างสรรค์ สร้างช้ินงานได้อย่างมีคุณภาพ  มีคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
       เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ การ
บ ารุงรักษาโปรแกรมและข้อมูลกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการประยุกต์ใช้
งานในชีวิตประจ าวันในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
  
ผลการเรียนรู้ 

1.  นักเรียนเข้าใจความหมายและลักษณะของโปรแกรมท่ีใช้ในการออกแบบได้ถูกต้อง    
2.  นักเรียนรู้จักเลือกใช้โปรแกรมการออกแบบในการสร้างผลงานได้อย่างมีคุณภาพ 
3.  นักเรียนรู้จักใช้เครื่องของโปรแกรมในการออกแบบผลงานได้ถูกต้อง 
4.  นักเรียนอธิบายวิธีการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ของโปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้อง 
5.  นักเรียนสามารถออกแบบและสร้างช้ินงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ได้ 
6. นักเรียนมีทักษะเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชา

คอมพิวเตอร์ 
  
 รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

108 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว20224  โปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์ 2                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                         เวลา 40 ชั่วโมง                              จ านวน 1.0 หน่วยกิต      

ศึกษาบทบาทและความส าคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างและพัฒนาส่ิงของเครื่องใช้หรือ
วิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี การใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบหรือน าเสนอผลงาน หลักการวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น ภาพฉายแสดงรายละเอียดของช้ินงาน ลักษณะของความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ผลดี 
ผลเสีย การประเมิน การตัดสินใจเพื่อเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และการเลือกใช้ส่ิงของเครื่องใช้อย่าง
สร้างสรรค์ 
          ปฏิบัติการสร้าง และพัฒนาส่ิงของเครื่องใช้ หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย มี
ความคิดสร้างสรรค์ การถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย และแบบจ าลอง การใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ
หรือน าเสนอผลงาน ในการช่วยร่างภาพ ท าภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ 
          เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการวิเคราะห์ ออกแบบ การสร้าง พัฒนาและเลือกใช้
ส่ิงของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม ส่ิงแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการ
จัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืนได้  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายและความส าคัญของการออกแบบ หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักการ
ออกแบบ และการใช้เครื่องมือพื้นฐาน ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

2. มีความรู้ความเข้าใจการใช้โปรแกรม SketchUp ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
3. ปฏิบัติงานออกแบบโครงร่างช้ินงาน ด้วยโปรแกรม SketchUp 
4. ปฏิบัติงานสร้างรูปทรง 3 มิติ ต่างๆ ด้วยโปรแกรม SketchUp 
5. ปฏิบัติงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยโปรแกรม SketchUp  และน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 
6. เห็นคุณค่า ความส าคัญของการออกแบบและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

  
 รวมทั้งหมด  6   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

109 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว20227  Text Editor 1                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                              เวลา 40 ชั่วโมง                          จ านวน 1.0 หน่วยกิต      

ศึกษาการท างานของระบบเว็บเพจ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา html ตกแต่งข้อความ เติมเต็มด้วย
ภาพ หัวข้อล าดับรายการ ตารางบนเว็บเพจ การสร้างเฟรม การเช่ือมโยง และสามารถประยุกต์ภาษา html ใน
การสร้างเว็บไซต์อย่างง่าย  

โดยใช้ทักษะกระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ด้านอินเทอร์เน็ต การสืบค้นหา
ความรู้ บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล และการอภิปราย 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML น าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันอย่างมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 
  
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายหลักของภาษา HTML ได้ 
2. อธิบายโครงสร้างของภาษา HTML ได้ 
3. อธิบายการจัดรูปแบบข้อมูลบนเว็บเพจและ ใช้ภาษา HTML จัดรูปแบบข้อมูลบนเว็บเพจได้ 
4. อธิบายการแทรกภาพ ตกแต่งเว็บเพจและใช้ภาษา HTML แทรกภาพ ตกแต่งเว็บเพจได้ 
5. อธิบายการสร้างจุดเช่ือมโยงและ ใช้ภาษา HTML สร้างจุดเช่ือมโยงได้ 
6. อธิบายการสร้างตารางและใช้ภาษา HTML สร้างตารางได้ 
7. อธิบายการสร้างแบบสอบถามและใช้ภาษา HTML สร้างแบบสอบถามได้ 
8. อธิบายการสร้างเว็บไซต์และใช้ภาษา HTML สร้างเว็บไซต์ได้ 

 
  รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

110 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว20228  Text Editor 2                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                              เวลา 40 ชั่วโมง                          จ านวน 1.0 หน่วยกิต      

ศึกษาการท างานของระบบเว็บเพจ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา html ตกแต่งข้อความ เติมเต็มด้วย
ภาพ หัวข้อล าดับรายการ ตารางบนเว็บเพจ การสร้างเฟรม การเช่ือมโยง และสามารถประยุกต์ภาษา html ใน
การสร้างเว็บไซต์อย่างง่าย  

โดยใช้ทักษะกระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ด้านอินเทอร์เน็ต การสืบค้นหา
ความรู้ บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล และการอภิปราย 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML น าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันอย่างมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 
  
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายหลักของภาษา HTML ได้ 
2. อธิบายโครงสร้างของภาษา HTML ได้ 
3. อธิบายการจัดรูปแบบข้อมูลบนเว็บเพจและ ใช้ภาษา HTML จัดรูปแบบข้อมูลบนเว็บเพจได้ 
4. อธิบายการแทรกภาพ ตกแต่งเว็บเพจและใช้ภาษา HTML แทรกภาพ ตกแต่งเว็บเพจได้ 
5. อธิบายการสร้างจุดเช่ือมโยงและ ใช้ภาษา HTML สร้างจุดเช่ือมโยงได้ 
6. อธิบายการสร้างตารางและใช้ภาษา HTML สร้างตารางได้ 
7. อธิบายการสร้างแบบสอบถามและใช้ภาษา HTML สร้างแบบสอบถามได้ 
8. อธิบายการสร้างเว็บไซต์และใช้ภาษา HTML สร้างเว็บไซต์ได้ 

 
  รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

111 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

112 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

สาระและมาตรฐานการเรยีนรู้ 
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน ส 1.1  รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา 

ท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่อ 
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

มาตรฐาน ส 1.2   เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตนนับถือ 

สาระที ่2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส 2.1   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม และธ ารง 

รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลก 
อย่างสันติสุข                      

มาตรฐาน ส 2.2  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธ ารงรักษาไว ้
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

สาระที่ 3  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส.3.1  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้  

ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของ 
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

มาตรฐาน ส.3.2  เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความ 
จ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1  เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้ 

วิธีการทางประวัติศาสตร์ วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส 4.2   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และการ 

เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ   
วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

มาตรฐาน ส 4.3    เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  มีความรักความภูมิใจ 
และธ ารงความเป็นไทย 

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.1  เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึง่มีผลต่อกัน 

ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห ์และสรุปข้อมูลตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการ 
สร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต จิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 



 

 

113 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

รายวชิาที่เปิดสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ส21101 สังคมศึกษา 1 3 1.5 ส21102 สังคมศึกษา 2 3 1.5 
ส21103 ประวัติศาสตร์ 1  1 0.5 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 1 0.5 
ส21241 หน้าท่ีพลเมือง 1  1 0.5 ส21242 หน้าท่ีพลเมือง 2 1 0.5 
ส21201 อาเซียนศึกษา 2 1.0 ส21202 ท้องถิ่นของเรา 2 1.0 
 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ส22101 สังคมศึกษา 3 3 1.5 ส22102 สังคมศึกษา 4 3 1.5 
ส22103 ประวัติศาสตร์ 3  1 0.5 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 1 0.5 
ส22243 หน้าท่ีพลเมือง 3  1 0.5 ส22244 หน้าท่ีพลเมือง 4 1 0.5 
 

      
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ส23101 สังคมศึกษา 5 3 1.5 ส23102 สังคมศึกษา 6 3 1.5 
ส23103 ประวัติศาสตร์ 5  1 0.5 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 1 0.5 
ส23245 หน้าท่ีพลเมือง 5 1 0.5 ส23246 หน้าท่ีพลเมือง 6 1 0.5 

 

      

     
 
 
 
 
 

 



 

 

114 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ส21101  สังคมศึกษา 1                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                           เวลา  60 ชั่วโมง                           จ านวน 1.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ การสังคายนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมท้ังการพัฒนาตนและครอบครัว พุทธประวัติต้ังแ ต่
ประสูติจนถึงบ าเพ็ญทุกกรกิริยา ประวัติพระมหากัสสปะ พระอุบาลี อนาถบิณฑิกะ นางวิสาขา พระเจ้าอโศก
มหาราช พระโสณะและพระอุตตระ บุคคลท่ีเป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์ ชาดกในเรื่อง อัมพชาดก ติตติร
ชาดก ประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชน
ตัวอย่าง ความจ าเป็นท่ีทุกคนต้องเรียนรู้ศาสนาอื่นๆ ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักพุทธคุณ 9 อริยสัจ 4 ทุกข์ (ธรรมท่ีควรรู้) ในเรื่อง ขันธ์ 5 (ธาตุ 4) 
สมุทัย (ธรรมท่ีควรละ) ในเรื่องหลักกรรม อบายมุข 6 นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรลุ) ในเรื่อง สุข 2 (กายิก-เจตสิก) 
คิหิสุข มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) ในเรื่องไตรสิกขา กรรมฐาน 2 ปธาน 4 โกศล 3 มงคล 38 (ไม่คบคนพาล คบ
บัณฑิต บูชาผู้ควรบูชา) พุทธศาสนสุภาษิตในเรื่อง ย  เว เสวติ ตาทิโส (คบคนเช่นใดย่อมเป็นเช่นนั้ น) อตฺตนา 
โจทยตฺตาน  (จงเตือนตนด้วยตน) นิสมฺม  กรณ  เสยฺโย (ใคร่ครวญก่อนจึงท าดีกว่า) ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา (เรือน
ท่ีครองไม่ดีน าทุกข์มาให้) ปฏิบัติตนตามหลักธรรมและน าไปพัฒนา แก้ปัญหาของตนและครอบครัวในการ
ด ารงชีวิตแบบพอเพียงและดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข การพัฒนาจิตเพื่อการ
เรียนรู้และการด าเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (วิธีคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม วิธีคิดแบบคุณ-โทษ 
และทางออก) สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ วิเคราะห์และปฏิบัติตน
เกี่ยวกับการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน วิถีชีวิตของพระภิกษุ บทบาทของพระภิกษุในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ การจัดโต๊ะหมู่บูชา การจุดธูปเทียน การจัดเครื่อง
ประกอบโต๊ะหมู่บูชา ปฏิบัติตนในศาสนพิธีและพิธีกรรมในเรื่องค าอาราธนาต่างๆ ประวัติ ความส าคัญ และการ
ปฏิบัติตนในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วิเคราะห์ บทบาทหน้าท่ีของเยาวชนท่ีมีต่อสังคมและประเทศชาติ 
เคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น หลักการ เจตนารมณ์โครงสร้างและสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันโดยสังเขป บทบาทการถ่วงดุลของอ านาจอธิปไตยจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ และวัฒนธรรมท่ีเป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี หรืออาจน าไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน ปฏิบัติ
ตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก กฎหมายการศึกษา กฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา  

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต น าไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเอง
และครอบครัว รักษาส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์
กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก  
 
 



 

 

115 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตัวชี้วัด 

ส 1.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 ม.1/7 ม.1/8 ม.1/9 ม.1/10  
ม.1/11 

ส 1.2 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 
ส 2.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 
ส 2.2 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 

รวมทั้งหมด  23  ตัวชี้วัด 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

116 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ส21102  สังคมศึกษา 2                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                           เวลา  60 ชั่วโมง                           จ านวน 1.5  หน่วยกิต 
  
 ศึกษา วิเคราะห์ ความหมายและความส าคัญของเศรษฐศาสตร์ ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของ
คนใน สังคม ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ ความเป็นมา หลักการและความส าคัญของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย บทบาทหน้าท่ีและความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภทและธนาคาร
กลาง การพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดอุปสงค์
และอุปทาน และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความ
จ าเป็นของการร่วมมือทางเศรษฐกิจในสังคมโลก สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค 
การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมท้ังเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
 ศึกษาการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ส ารวจ สืบค้นพิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด และลองจิจูด) เส้นแบ่ง
เวลาและเปรียบเทียบวันเวลาของโลก ลักษณะทางกายภาพ ท าเลท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึง
ปัจจัยทางกายภาพ ปัจจัยทางสังคมท่ีมีผลต่อท าเลท่ีต้ังของเศรษฐกิจ และสังคมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ  ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพ รวมถึงแนวทางการจัดการภัยพิบัติ การจัดการทางทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้น วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์ด้านการสังเกต การแปล
ความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การใช้เทคนิค และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การคิดเชิงพื้นท่ี การคิดแบบองค์รวม 
การใช้เทคโนโลยี และการใช้สถิติพื้นฐาน รวมถึงทักษะด้านการส่ือสาร เพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจ มี
ความสามารถทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ทักษะทางภูมิศาสตร์  และมีคุณลักษณะด้านจิต
สาธารณะ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมใน
ประเทศไทย ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
 
ตัวชี้วัด 
 

 ส 3.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 
 ส 3.2 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 
 ส 5.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 
 ส 5.2 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 
 

รวมทั้งหมด 14 ตัวชี้วัด 
 

 
 



 

 

117 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ส22101  สังคมศึกษา  3                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                           เวลา  60 ชั่วโมง                           จ านวน 1.5  หน่วยกิต 
 

           ศึกษา วิเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ความส าคัญของพระพุทธศาสนาท่ี
ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติ และ
มรดกของชาติ อภิปรายความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือกับการพัฒนาชุมชนและการจัด
ระเบียบสังคม วิเคราะห์พุทธประวัติและประพฤติปฏิบัติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติ
สาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างท่ีก าหนด อธิบายโครงสร้างและสาระโยสังเขปของพระไตรปิฏก 
คุณธรรมและข้อธรรมส าคัญและปฏิบัติตนตามข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 ในเรื่อง ธรรมคุณ 6 อริยสัจ 4 
ทุกข์ (ธรรมท่ีควรรู้) สมุทัย (ธรรมท่ีควรละ) นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรลุ) มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) พุทธศาสน
สุภาษิต การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และด าเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบ
อรรถธรรมสัมพันธ์ สวดมนต์แปล แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ มีมรรยาทของความ
เป็นศาสนิกชนท่ี ดี ปฏิบั ติตนในศาสนพิธี  พิ ธีกรรม และหลักค าสอนท่ีเกี่ ยวเนื่ องกับวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนิน
ชีวิต น าไปพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถ
ด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข  
  ศึกษาวิเคราะห์บทบาท ความส าคัญและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม ความคล้ายคลึงและ  
ความแตกต่างของวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อน าไปสู่ความเข้าใจอันดี
ระหว่างกัน ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองการปกครองท่ีมีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน กระบวนการใน
การตรากฎหมาย การปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ
เสรีภาพ และหน้าท่ีในฐานะพลเมืองดีโดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่ม  
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี ด ารงชีวิตร่วมกันใน
สังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข มีคุณธรรมจริยธรรม และมี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย 
 

ตัวชี้วัด 
 ส 1.1  ม.2/1   ม.2/2 ม.2/3   ม.2/4 ม.2/5  ม.2/6  ม.2/7  ม.2/8 ม.2/9  ม.2/10  
       ม.2/11   
 ส 1.2  ม.2/1   ม.2/2 ม.2/3   ม.2/4 ม.2/5  
 ส 2.1  ม.2/1   ม.2/2 ม.2/3   ม.2/4   
 ส 2.2   ม.2/1   ม.2/2 
รวมทั้ งหมด  22 ตัวชี้วัด 



 

 

118 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ส22102  สังคมศึกษา 4                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                           เวลา  60 ชั่วโมง                           จ านวน 1.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ การพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ     
ในภูมิภาคเอเชีย การกระจายของทรัพยากรในโลกท่ีส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     
การแข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศท่ีส่งผลต่อคุณภาพสินค้า ปริมาณการผลิตและราคาสินค้า
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการลงทุนและการออม ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้า
และบริการ เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การคุ้มครองสิทธิ
ของตนเองในฐานะผู้บริโภค โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สามารถใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เข้าใจหลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด ารงชีวิต สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน  มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง 

ศึกษา วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาท่ีต้ัง ขนาด และอาณาเขตของ
ทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้น ได้แก่ข้อมูลแผนท่ี รูปถ่ายทางอากาศ ภาพ
จากดาวเทียมในการสืบค้น ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาอธิบายมาตราส่วน ทิศ และ 
สัญลักษณ์  การแปลความหมาย มาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ในแผนท่ี บอกสาเหตุการเกิดภัยพิบัติ และ 
ผลกระทบในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา  สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ และผลกระทบในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกาส ารวจและระบุท าเลท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเช่นพื้นท่ีเพาะปลูกและเล้ียงสัตว์  แหล่ง
ประมง การกระจายของภาษาและศาสนาในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา บอกปัจจัยทางกายภาพและปัจจัย
ทางสังคมท่ีส่งผลต่อท าเลท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา สืบค้น 
อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ท่ีเกิดขึ้นในทวีปยุโรปและ
ทวีปแอฟริกาประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ท่ีเกิดขึ้นในทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกาบอกแนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรปและ
ทวีปแอฟริกาท่ียั่งยืน  

โดยใช้กระบวนการทางภูมิศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาข้อมูล กระบวนการกลุ่ม ใช้ทักษะทาง
ภูมิศาสตร์ด้านการสังเกต  การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การ
คิดเชิงพื้นท่ี การคิดแบบองค์รวม การใช้เทคโนโลยี และการใช้สถิติพื้นฐาน  

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามมารถทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ และทักษะ
ทางภูมิศาสตร์ รวมท้ังมรสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านต่างๆและมีส่วนร่วมในการ
จัดการภัยพิบัติ และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียังยืน 
 
ตัวชี้วัด 
 ส 3.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4    ส 3.2   ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  
 ส 5.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3        ส 5.2   ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  
รวมทั้งหมด  15  ตัวชี้วัด 



 

 

119 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ส23101  สังคมศึกษา 5                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                           เวลา  60 ชั่วโมง                           จ านวน 1.5  หน่วยกิต 
 
  ศึกษา วิเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศต่างๆ ท่ัวโลก ความส าคัญของพระพุทธศาสนา
ในฐานะท่ีช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขแก่โลก ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ การประพฤติตนตาม
แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติพุทธสาวก พุทธตามท่ีก าหนดให้ อธิบายสังฆคุณและข้อธรรม
ส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 ในเรื่องทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค  พุทธศาสนสุภาษิต  เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก : 
พุทธปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพานสูตร การปฏิบัติตนตามหลักธรรม ในการพัฒนาตน เพื่อเตรียมความพร้อม
ส าหรับการท างานและการมีครอบครัว การพัฒนาจิต เพื่อการเรียนรู้และด าเนินชีวิตด้วยวิธีคิ ดแบบโยนิโส
มนสิการ สวดมนต์แปล  แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ) หน้าท่ีและบทบาทของสาวก
และการปฏิบัติตนต่อสาวกได้ถูกต้อง ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนา ตามหน้าท่ี
ของศาสนิกชนท่ีดี ศาสนพิธี พิธีกรรม ประวัติวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การ
เสนอแนวทางในการธ ารงรักษาศาสนาท่ีตนนับถือ การยอมรับความแตกต่างและวิถีการด าเนินชีวิตของศาสนิก
ชนในศาสนาอื่น โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไป
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต น าไปพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ สมารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
  ศึกษา วิเคราะห์ความแตกต่างของการกระท าความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง การมีส่วนร่วม
ในการปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลท่ี
เหมาะสม ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศ และการเสนอแนวคิดในการลดความขัดแย้ง การ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก ระบอบการปกครองต่างๆ ท่ีใช้ในปัจจุบัน เปรียบเทียบ
ระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆ ท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันใน
มาตราต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยและแนวทางแก้ไข  
 โดยใช้กระบวนการคิด การบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา  
 เพื่อให้ เกิดความรู้  ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชี วิต มีคุณธรรม จริยธรรม               
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย      
มีจิตสาธารณะ เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
 



 

 

120 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตัวชี้วัด  
 ส 1.1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6  ม.3/7  ม.3/8   
    ม.3/9  ม.3/10  
 ส 1.2  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6  ม.3/7   
 ส 2.1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  
 ส 2.2  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3     ม.3/4  
รวมทั้งหมด  26  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 



 

 

121 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

 
ส23102  สังคมศึกษา 6                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                          เวลา  60 ชั่วโมง                           จ านวน 1.5  หน่วยกิต 

 
  ศึกษา วิเคราะห์กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ บทบาทหน้าท่ีของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ นโยบาย
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐท่ีมีต่อบุคคล กลุ่มคนและประเทศชาติ ความส าคัญของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด ผลเสียจากการว่างงานและแนวทางการ
แก้ปัญหา สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบ
สหกรณ ์โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เห็น
ความส าคัญและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง 

ศึกษา วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ โดยเลือกใช้แผนท่ี
เฉพาะเรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูลท าเลต้ัง ขนาด และอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ 
และทวีปอเมริกาใต้ บอกสาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ส ารวจ
และระบุท าเลท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเช่น พื้นท่ีเพาะปลูกและเล้ียงสัตว์ แหล่งประมง การ
กระจายของภาษาและศาสนาในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้  บอกปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทาง
สังคมท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางประชากร ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในทวีป
อเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพกับมนุษย์ท่ีเกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ บอกแนวทางการจัดการภัยพิบัติและการ
จัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในทวีปทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ ระบุความร่วมมือระหว่าง
ประเทศท่ีมีผลต่อการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ได้แก้ เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลกและความ
ร่วมมือระหว่างประเทศท่ีมีผลต่อการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

โดยใช้กระบวนการทางภูมิศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาข้อมูล กระบวนการกลุ่ม ใช้ทักษะทาง
ภูมิศาสตร์ด้านการสังเกต  การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การ
คิดเชิงพื้นท่ี การคิดแบบองค์รวม การใช้เทคโนโลยี และการใช้สถิติพื้นฐาน  

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามมารถทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ และทักษะ
ทางภูมิศาสตร์ รวมท้ังมรสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านต่างๆและมีส่วนร่วมในการ
จัดการภัยพิบัติ และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียังยืน  
ตัวชี้วัด  
 ส 3.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3        ส 5.2  ม.3/1   ม.3/2      
 ส 3.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6             ม.3/3   ม.3/4 
 ส 5.1  ม.3/1   ม.3/2                                                          รวมทั้งหมด  14  ตัวชีวั้ด 



 

 

122 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ส21103  ประวัติศาสตร์  1                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                       เวลา  20  ชั่วโมง                          จ านวน 0.5 หน่วยกิต    

 
ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ความหมาย ความส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย ความส าคัญของเวลาในทาง

ประวัติศาสตร์รวมถึงการเทียบศักราชตามระบบต่างๆ การแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยอีกท้ัง
ประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัย ซึ่งได้แก่  รัฐโบราณในดินแดนไทย  รัฐไทยในดินแดนไทย ในด้านการเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์  

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่มการสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล
รวมทั้งใช้การแสดงบทบาทสมมติ  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการ
ส่ือสาร ความสามารถในการคิดความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน ใฝ่เรียนรู้ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักในความเป็นชนชาติไทย   
มีจิตสาธารณะ มีวินัยความรู้ท่ีได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  
 
ตัวชี้วัด    

ส 4.1  ม.1/1  ม.1/2 ม.1/3  
ส 4.3  ม.1/1 ม.1/2   ม.1/3                                                                                                                   

รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

123 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ส21104   ประวัติศาสตร์  2                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                เวลา 20 ชั่วโมง                          จ านวน 0.5 หน่วยกิต    

 
ศึกษา วิเคราะห ์อธิบาย ความหมายพัฒนาการของประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยและของประเทศต่างๆใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีพัฒนาการในด้านการเมืองการและปกครองระบบเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรมรวมถึงภูมิปัญญาไทยขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม ความเช่ือ วรรณกรรมท่ีเกิดขึ้นรวมถึง
แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่มการสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล
รวมท้ังใช้การแสดงบทบาทสมมติ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิดความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน ใฝ่เรียนรู้ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักในความเป็นชนชาติไทย มีจิต
สาธารณะ มีวินัยความรู้ท่ีได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  
 
ตัวชี้วัด      

ส 4.2  ม.1/1  ม.1/2 
ส 4.3 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3  

รวมทั้งหมด  5   ตัวชี้วัด                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

124 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ส22103  ประวัติศาสตร์ 3                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                              เวลา 20 ชั่วโมง                         จ านวน  0.5 หน่วยกิต                              
 
 ศึกษาวิเคราะห์การประเมินความน่าเช่ือถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ วิธีการประเมินความ
น่าเช่ือถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างง่าย เช่น การศึกษาภูมิหลังของผู้ท าหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง สาเหตุ 
ช่วงเวลา รูปลักษณ์ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ บอกความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของ
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ตัวอย่างการประเมินความน่าเช่ือถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย เห็น
ความส าคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีน่าเช่ือถือ ได้แก่ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
เอกสารสมัยต่างๆในสมัยอยุธยาและธนบุรี สามารถแยกแยะระหว่างข้อมูลกับความคิดเห็น รวมทั้งความจริงกับ
ข้อเท็จจริงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ตัวอย่างการตีความข้อมูลจากหลักฐานท่ีแสดงเหตุการณ์ส าคัญใน
สมัยอยุธยาและธนบุรี สามารถวิเคราะห์พัฒนาการ และปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเจริญของอาณาจักรอยุธยาและ
ธนบุรีรวมท้ังระบุภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี ท่ีส่งผลต่อพัฒนาการของชาติไทยในยุค
ต่อมา 
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกระบวนการแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษยชาติในภูมิภาคต่างๆ ในทวีปเอเชียจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน ให้ตระหนักถึงความส าคัญและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในด้านรักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต  มีความรัก  ความภูมิใจและธ ารงความเปน็ 
ไทย 
 
ตัวชี้วัด 

 ส 4.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3   
 ส 4.3 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3  

รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 
 



 

 

125 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ส22104 ประวัติศาสตร์ 4                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                                                          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                     เวลา 20 ชั่วโมง                          จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาท่ีต้ังและสภาพภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย (ยกเว้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ท่ีมี
ผลต่อพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 
สังคม การเมือง ระบุความสัมพันธ์ของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ท่ีต้ังและความส าคัญของ
แหล่งอารยธรรมและแหล่งมรดกโลกในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย อิทธิพลของอารยธรรมโบราณท่ีมีต่อ
ภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน 
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารญาณ 
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกระบวนการแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
ตัวชี้วัด 

 ส 4.2 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 

รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

126 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ส23103  ประวัติศาสตร์ 5                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                          เวลา  20  ชั่วโมง                   จ านวน  0.5  หน่วยกิต
    

ศึกษา วิเคราะห์ เรื่องราวเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆ ท่ีตนสนใจ พัฒนาการของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ 
บทบาทของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีในการสร้างสรรค์ความเจริญและความมั่นคงของชาติ พัฒนาการ
ของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ทางด้านการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตามช่วงสมัยต่างๆ เหตุการณ์ส าคัญสมัยรัตนโกสินทร์ท่ีมีผลต่อการพัฒนาชาติไทย โดยวิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัย 
และผลของเหตุการณ์ 
  โดยใช้กระบวนการวิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการ
แก้ปัญหา  เพื่อให้เกิดความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  
 เพื่อให้เกิดความตระหนักในการรักชาติ  สามารถน าเรื่องราวประวัติศาสตร์เป็นแบบอย่างไปแก้ไข
เหตุการณ์ ท่ีจะเกิดซ้ ารอยได้  และให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ  ศาสน์   กษัตริย์  
ซื่อสัตย์ สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  รักความเป็นไทย  จิตสาธารณะ 
 
ตัวชี้วัด   

ส 4.1  ม.3/1 ม.3/2  
ส 4.2  ม.3/1 ม.3/2 

รวมทั้งหมด  4  ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

127 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ส23104  ประวัติศาสตร์ 6                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                         เวลา  20  ชั่วโมง                     จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ และอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทย 
และบทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่างๆ ใน
โลกโดยสังเขป ผลของการเปล่ียนแปลงท่ีน าไปสู่ความร่วมมือ และความขัดแย้ง ในคริสต์ศตวรรษท่ี 20 
ตลอดจนความพยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง 
 โดยใช้กระบวนการวิธีการทางประวัติศาสตร กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  กระบวนการ
แก้ปัญหา  เพื่อให้เกิดความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  
  เพื่อให้เกิดความตระหนักในการรักชาติ  สามารถน าเรื่องราวประวัติศาสตร์เป็นแบบอย่างไปแก้ไข
เหตุการณ์ ท่ีจะเกิดซ้ ารอยได้  และให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  
ซื่อสัตย์ สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ รักความเปน็ไทย  มีจิตสาธารณะ  
  
ตัวชี้วัด  

ส 4.3  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4  

รวมทั้งหมด  4  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

128 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ส21241  หน้าที่พลเมือง 1            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                       เวลา  20 ชั่วโมง                          จ านวน  1.0 หน่วยกิต    
 

มีส่วนร่วมอนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ
แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทนใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท 
ในเรื่องมีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงาน ในเรื่องการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติการปลูกป่าในใจคน และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทน ใฝ่หาความรู้ และต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและ
มีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย 
2. แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเสียสละต่อสังคม 
3. เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
4. เป็นแบบอย่างของความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
รวมทั้งหมด 5  ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 

 

 



 

 

129 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ส21242  หน้าที่พลเมือง 2            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1              เวลา 20 ชั่วโมง                            จ านวน 0.5 หน่วยกิต    
 

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคมการ
ตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียนตรวจสอบ
ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต
อดทนขยันหมั่นเพียรใฝ่หาความรู้ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง ยอมรับ
ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมศาสนา
ส่ิงแวดล้อมอยู่ร่วมกันอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยการเคารพซึ่งกันและกันไม่
แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่นช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบ่งปันมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติ
วิธีในเรื่องการทะเลาะวิวาทความคิดเห็นไม่ตรงกันด้วยการเจรจาไกล่เกล่ียการเจรจาต่อรองการระงับความ
ขัดแย้งปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ียอมรับผล
ท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและ
มีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
2. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม

ต่างๆ 
3. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอยู่ร่วมกัน 

อย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
4. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 
 



 

 

130 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ส22243  หน้าที่พลเมือง 3                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2               เวลา 20 ชั่วโมง                           จ านวน 0.5 หน่วยกิต    
 

มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ์มารยาทไทย ในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย 
การมีสัมมาคารวะ แสดงออกและแนะน าผู้อื่นให้มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า 
อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่อง ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการ
กระท าของตนเอง 

  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและแนะน าผู้อื่นให้มีการปฏิบัติตนท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีสติความขยัน 
อดทน หลักการทรงงาน ในเรื่องภูมิสังคม ขาดทุนคือก าไร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ 

โดยใช้กระบวนการกลุ่มกระบวนการคิดกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์
กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการแก้ปัญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู้กระบวนการสร้างความตระหนัก
กระบวนการสร้างค่านิยมและกระบวนการสร้างเจตคติโดยแนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ์มารยาทไทย ในการแสดง
ความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออกและแนะน าผู้อื่นให้มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่
และเสียสละต่อสังคม  
 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ์มารยาทไทย  
2. แสดงออกและแนะน าผู้อื่นให้มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และเสียสละต่อสังคม  
3. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย  
4. เป็นแบบอย่างและแนะน าผู้อื่นให้มีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย ์
5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ส22244  หน้าที่พลเมือง 4                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2               เวลา 20 ชั่วโมง                           จ านวน 0.5 หน่วยกิต       
 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู  และ
ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมการ
ตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียนตรวจสอบ
ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต
อดทนขยันหมั่นเพียรใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเองยอมรับความ
หลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมศาสนาส่ิงแวดล้อม
อยู่ร่วมกันอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยการเคารพซึ่งกันและกันไม่แสดงกิริยา
และวาจาดูหมิ่นผู้อื่นช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบ่งปันมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีในเรื่อง
การทะเลาะวิวาทความคิดเห็นไม่ตรงกันด้วยการเจรจาไกล่เกล่ียการเจรจาต่อรองการระงับความขัดแย้งปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ียอมรับผลท่ีเกิดจากการ
กระท าของตนเอง  

โดยใช้กระบวนการกลุ่มกระบวนการคิดกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์
กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการแก้ปัญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู้กระบวนการสร้างความตระหนัก  

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทยแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นใน
ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัย
ในตนเองและสร้างความตระหนักกระบวนการสร้างค่านิยมและกระบวนการสร้างเจตคติเพื่อให้ผู้เรียนมี
ลักษณะท่ีดีของคนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทยแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีส่วนร่วมทางการ
เมืองการปกครองอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
2. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม

ต่างๆ 
3. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอยู่ร่วมกัน

อย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกนัและกัน 
4. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ส23245  หน้าที่พลเมือง 5                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3               เวลา 20 ชั่วโมง                           จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
มีส่วนร่วม แนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ์ และยกย่องผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ  การ

สนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออก แนะน าผู้อื่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความ
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
และมี ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องการเสียสละ ความซื่อสัตย์ หลักการทรงงาน 
ในเรื่องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาท่ีจุดเล็ก ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีส่วนร่วม แนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ์ และยกย่องผู้มีมารยาทไทย   
2. แสดงออก แนะน าผู้อื่น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และเสียสละ 
3. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ไทย 
4. เป็นแบบอย่างและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด   6  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ส23246  หน้าที่พลเมือง 6                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3               เวลา 20 ชั่วโมง                           จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการใช้สิทธิและหน้าท่ี การใช้เสรีภาพอย่าง

รับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกต้ัง มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของ
ห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการท าหน้าท่ีของบุคคลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับ
ผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลายทาง
สังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา ส่ิงแวดล้อม การอยู่ ร่วมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรมและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้งในเรื่องทัศนคติ 
ความคิด ความเช่ือ ชู้สาว ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจ
ปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง  
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
2. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการท าหน้าท่ีของบุคคลเพื่อใช้

ประกอบการตัดสินใจ 
3. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกนั 
4. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง 
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด   5  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 

 
 
 



 

 

134 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ส21201  อาเซียนศึกษา                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                           เวลา 40 ชั่วโมง                         จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
                 ศึกษา วิเคราะห์ลักษณะทางภูมิศาสตร์  ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม  ลักษณะทางการเมืองการ
ปกครอง  และลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกก่อนจะมาเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน  พัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์ของประเทศสมาชิกในสมัยโบราณ  สมัยใหม่และพัฒนาการในสมัยปัจจุบัน  ตลอดจนการ
ก่อต้ังและพัฒนาการของอาเซียน สัญลักษณ์  กฎบัตรอาเซียน  เพลงประจ าอาเซียน ส านักเลขาธิการอาเซียน 
และเลขาธิการอาเซียน  อัตลักษณ์อาเซียน ธงประจ าชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน สกุลเงิน ดอกไม้ประจ า
ชาติประเทศสมาชิตลอดจนมรดกโลกในประเทศสมาชิกอาเซียน 

โดยทักษะการวิเคราะห์ หาความรู้ เสนอแนะแนวทางแก้ไข ปรับปรุง เสนอแนวคิด เปรียบเทียบ 
วางแผนเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง 
 

ผลการเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์ลักษณะทางภูมิศาสตร์  ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม  ลักษณะทางการเมืองการ
ปกครอง  และลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกก่อนจะมาเป็นประเทศสมาชิก พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของประเทศสมาชิกในสมัยโบราณ สมัยใหม่และพัฒนาการในสมัยปัจจุบัน 

2. อธิบายการก่อต้ังและพัฒนาการของอาเซียน สัญลักษณ์  กฎบัตรอาเซียน  เพลงประจ าอาเซียน 
ส านักเลขาธิการอาเซียน และเลขาธิการอาเซียน   

3. บอก อัตลักษณ์อาเซียน ธงประจ าชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน สกุลเงิน ดอกไม้ประจ าชาติ
ประเทศสมาชิตลอดจนมรดกโลกในประเทศสมาชิกอาเซียน 

4. เสนอแนะแนวทางแก้ไข ปรับปรุง เสนอแนวคิด เปรียบเทียบ วางแผนเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้
ถูกต้อง 

รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

135 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ส21202  ท้องถ่ินของเรา                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                        เวลา 40 ช่ัวโมง                            จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 

ศึกษา อธิบายสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น และอาณาจักรโบราณท่ี
เกี่ยวข้อง ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะพื้นบ้าน บุคคลส าคัญของท้องถิ่น และการด าเนินชีวิต วิเคราะห์
สภาพปัจจุบันและปัญหาท่ีส าคัญของท้องถิ่นในด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต  แนวทาง
แก้ปัญหา ละการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  
 โดยใช้ทักษะการศึกษาค้นคว้า ส ารวจ วิเคราะห์ อธิบาย  อภิปราย เปรียบเทียบ  สรุป  ตัดสินใจ  
กระบวนการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ สามารถน าเสนอส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ  

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เห็นแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นโดยเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เห็น
ความจ าเป็นและร่วมมือกันแก้ปัญหา และพัฒนาท้องถิ่นของตน 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น และอาณาจักรโบราณท่ี
เกี่ยวข้อง ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะพื้นบ้าน บุคคลส าคัญของท้องถิ่น และการด าเนินชีวิตได้ 

2. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาท่ีส าคัญของท้องถิ่นในด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและ
คุณภาพชีวิต  แนวทางแก้ปัญหา การพัฒนาท้องถิ่นและการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

3. เห็นแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นโดยเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  เห็นความจ าเป็นและ
ร่วมมือกันแก้ปัญหา และพัฒนาท้องถิ่นของตน 

 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

136 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

137 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

สาระและมาตรฐานการเรยีนรู้ 
สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ์
มาตรฐาน พ 1.1  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
 
สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน พ 2.1  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 
 
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา 
มาตรฐาน พ 3.2  รักการออกก าลังกาย การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจ าอย่าง 

สม่ าเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน    
และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 
 

สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ 4.1  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรค 

และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
 
สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ 5.1  ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา     

สารเสพติด และความรุนแรง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

138 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

รายวชิาที่เปิดสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
พ21101 สุขศึกษา 1 1 0.5 พ21102 สุขศึกษา 2 1 0.5 
พ21201 พลศึกษา 1  1 0.5 พ21202 พลศึกษา 2  1 0.5 
พ20201 กรีฑา 1  2 1.0 พ20202 กรีฑา 2 2 1.0 
พ20207 ฟุตบอล 1 2 1.0 พ20208 ฟุตบอล 2 2 1.0 
 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
พ22101 สุขศึกษา 3 1 0.5 พ22102 สุขศึกษา 4 1 0.5 
พ22201 พลศึกษา 3  1 0.5 พ22202 พลศึกษา 4  1 0.5 
พ20203 กรีฑา 3  2 1.0 พ20204 กรีฑา 4 2 1.0 
พ20209 ฟุตบอล 3 2 1.0 พ20210 ฟุตบอล 4 2 1.0 
 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
พ23101 สุขศึกษา 5 1 0.5 พ23102 สุขศึกษา 6 1 0.5 
พ23201 พลศึกษา 5  1 0.5 พ23202 พลศึกษา 6  1 0.5 
พ20205 กรีฑา 5  2 1.0 พ20206 กรีฑา 6 2 1.0 
พ20211 ฟุตบอล 5 2 1.0 พ20212 ฟุตบอล 6 2 1.0 
 

     
 

      
 

 



 

 

139 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

พ21101  สุขศึกษา 1                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                เวลา 20 ชั่วโมง                          จ านวน  0.5 หน่วยกิต 
    

 ศึกษาความส าคัญและการดูแลระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อท่ีมีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโต
พัฒนาการของวัยรุ่นและวิธีการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงทางร่างกายจิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ
อย่างเหมาะสม  วิเคราะห์ภาวการณ์เจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน แสวงหาแนวทางใน
การพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย มีทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
เลือกกินอาหารท่ีเหมาะสมกับวัย 
 
ตัวชี้วัด 

พ 1.1  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4 
พ 2.1  ม.1/1  ม.1/2 
 

รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

140 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

พ21102  สุขศึกษา  2                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1               เวลา 20 ชั่วโมง                            จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
   

ศึกษาลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติด การป้องกันการติดสารเสพติด ความสัมพันธ์ของการใช้สาร
เสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากการภาวะโภชนาการและเลือกกินอาหารท่ี
เหมาะสมกับวัยท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีทักษะการปฐมพยาบาล เคล่ือนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย แสดง
วิธีการชักชวนผู้อื่นได้ลด และเลิกสารเสพติดโดยใช้ทักษะต่างๆ และสามารถควบคุมน้ าหนักของตนเองให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวัตประจ าวัน มีจิตสาธารณะ มีความมุ่งมั่นใน
การท างาน ซื่อสัตย์ สุจริต 

 
ตัวชี้วัด  

พ 4.1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4 
พ 5.1  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4 
 

รวมทั้งหมด  7  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

141 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

พ22101  สุขศึกษา  3                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2             เวลา 20 ช่ัวโมง                              จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
   

ศึกษาการเปล่ียนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่น รู้และเข้าใจผลของ
การใช้เทคโนโลยีท่ีมีต่อสุขภาพ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
อธิบายลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิตเสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด บอกปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ ปัญหาและผลกระทบ ท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ใน
วัยเรียน อธิบายความส าคัญของความเสมอภาคทางเพศ และวางตัวได้อย่างเหมาะสม เลือกใช้บริการทาง
สุขภาพอย่างมีเหตุผล วิเคราะห์ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ท่ีมีผลต่อสุขภาพ เห็นคุณค่าของการน า
ความรู้เพื่อพัฒนาร่างกายและจิตใจตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีความสุข 

 
ตัวชี้วัด 

พ 1.1  ม.2/1  ม.2/2 
พ 2.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4 
พ 4.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6  ม.2/7 
 

รวมทั้งหมด  13  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

142 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

พ22102  สุขศึกษา 4                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2               เวลา 20 ชั่วโมง                            จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
   

ศึกษาลักษณะอาการเบ้ืองต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิตวิธีการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงและสถานการณ์
เส่ียง วิเคราะห์ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ท่ีมีผลต่อสุขภาพ ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่าง
สุขภาพกายและสุขภาพจิต เสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์ และความเครียด มีทักษะชีวิตในการ
ป้องกันตนเอง และหลีกเล่ียงสถานการณ์คับขันท่ีอาจไปสู่อันตราย เห็นคุณค่าโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผลและทักษะชีวิตในการดูแลตนเอง มีจิตสาธารณะสามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ไปยังบุคคลอื่นได้เป็น
อย่างดีและน าไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
ตัวชี้วัด 

พ 4.1  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6 
พ 5.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3 
 

รวมทั้งหมด  7  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

143 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

พ23101  สุขศึกษา  5                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3              เวลา 20 ช่ัวโมง                             จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาการเปล่ียนแหลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแต่ละช่วงเวลาของชีวิต 
อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปล่ียนแปลงของ วัยรุ่น อนามัยของแม่และเด็ก การวางแผน
ครอบครัวและวิธีการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมวิเคราะห์อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปล่ียนแปลง
ของวัยรุ่น ส่ือโฆษณา ท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น ปัจจุบันท่ีมีผลกระทบต่อการ
ต้ังครรภ์ สาเหตุและเสนอสมกับวัยต่างๆ โดยค านึง ถึงความประหยัดและคุณค่าทาง โภชนาการ เสนอแนวทาง
ป้องกันโรคท่ีเป็นสาเหตุส าคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย เห็นคุณค่า และน าประโยชน์ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม มีจิตสาธารณะ 

 
ตัวชี้วัด 

พ 1.1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3 
พ 2.1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  
พ 4.1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3 
 

รวมท้ังหมด  9  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

144 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

พ23102  สุขศึกษา  6                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3               เวลา 20 ชั่วโมง                            จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
   

ศึกษาการวางแผนการจัดเวลาในการออกก าลังกายการพักผ่อน และการสร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กาย การแก้ไขความรุนแรง วิเคราะห์ปัจจัยเส่ียง และพฤติกรรมเส่ียงท่ีมีผลต่อสุขภาพ และแนวทางป้องกัน 
หลีกเล่ียงการใช้ความรุนแรง และชักชวนเพื่อนให้หลีกเล่ียงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาอิทธิพลของส่ือ
ต่อพฤติกรรมสุขภาพ และความรุนแรง ความสัมพันธ์ของการด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพ และการ
เกิดอุบัติเหตุ แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดทักษะ
ชีวิตในการดูแลสุขภาพตนเอง และผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 
 
ตัวชี้วัด 

พ 4.1  ม.3/3  ม.3/4 
พ 5.1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5 
  

รวมทั้งหมด  7  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

145 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ21201 พลศึกษา 1                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1              เวลา 20 ช่ัวโมง                             จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการเคล่ือนไหว การออกก าลังกาย การมีสมรรถภาพทางกาย
ท่ีดี เพื่อท่ีจะท าให้ร่างกายแข็งแรง และเจริญเติบโตตามวัย โดยเน้น ทักษะกีฬาว่ายน้ า เข้าช่วยในการเรียน
นักเรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการลอยตัวในน้ า การเคล่ือนท่ีในน้ าและใต้น้ า การกระโดดน้ า การว่ายท่าฟรี
สไตล์ ท่ากบ และการช่วยเหลือผู้ป่วย เพื่อช่วยให้นักเรียนรู้จักการเอาตัวรอดจากการจมน้ าและสามารถ
ช่วยเหลือผู้อื่นได้ 

 
ตัวชีวั้ด 

พ 3.1   ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  
   

รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

146 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ21202 พลศึกษา 2                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1              เวลา 20 ช่ัวโมง                             จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
 

ศึกษาและวิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวและรูปแบบการเคล่ือนไหว ท่ีใช้ในกีฬาว่ายน้ า 
เกี่ยวกับ การลอยตัว การหายใจขณะอยู่ในน้ า การปฐมพยาบาลคนจมน้ า การใช้สระว่ายน้ าให้ถูกสุขลักษณะ
ต่อสุขภาพอนามัยของตนเองชุมชน ประโยชน์ของกีฬาว่ายน้ าต่อสุขภาพทางร่างกาย จิตใจ สังคม  การสร้าง
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเอง เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาว่าย
น้ าชนิดต่างๆ รู้จักเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา การเล่นอย่างเคร่งครัด มีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชมใน
สุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาทางน้ า  เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจาก
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาทางน้ าไปใช้ในการด ารงชีวิต 

 
ตัวชี้วัด 

พ 3.2  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3   ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6 

รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

147 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ22201 พลศึกษา 3                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2              เวลา 20 ช่ัวโมง                             จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
 

ศึกษาประวัติ ความเป็นมาและความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกรีฑา ประโยชน์ของการเล่นกรีฑา มารยาทในการ
เป็นผู้เล่นและผู้ชมกรีฑาท่ีดี การดูแลรักษาอุปกรณ์กรีฑา ปฏิบัติทักษะกรีฑาประเภทลู่ ทักษะการต้ังต้นออกวิ่ง 
ทักษะท่าทางการต้ังต้นออกวิ่ง หลักวิธีการต้ังต้นออกวิ่ง ทักษะการวิ่งระยะส้ัน ทักษะการวิ่งระยะกลาง ทักษะ
การวิ่งระยะไกล การวิ่งผลัด การเข้าสู่เส้นชัย  ทักษะกรีฑาประเภทลาน กฎ กติกาการแข่งขันกรีฑา และความ
ปลอดภัยในการเล่นกรีฑา น าผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะการเคล่ือนไหวและน าข้อมูลมา
สรุปเป็นวิธีท่ีเหมาะสมกับตนเอง สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพและรูปแบบการเคล่ือนไหวท่ีส่งผลต่อการ
เล่นและกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน อธิบายหลักการเคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานท่ีน าไปสู่การ
พัฒนาทักษะการเล่นกีฬา กีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬา
อย่างละ 1 ชนิด กิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม ความส าคัญของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา
ท่ีเลือกและการเล่นกีฬาและการท างานเป็นทีมอย่างสนุกสนาน ความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของ
ตนเองกับผู้อื่น 

 

ตัวชี้วัด    
พ 3.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4   

พ 3.2  ม.2/1     
 

รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

148 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ22202 พลศึกษา 4                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2              เวลา 20 ช่ัวโมง                             จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
 

ศึกษาการฝึกทักษะพื้นฐานการเรียนกรีฑาต่างๆ มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมกายบริหาร การ
ออกก าลังกายด้วยกิจกรรมกรีฑาในเรื่องการต้ังต้นการวิ่ง การฝึกการออกสตาร์ทการวิ่ง การเข้าสู่เส้นชัย การวิ่ง
ระยะส้ัน การวิ่งระยะไกล การวิ่งผลัด การกระโดดสูง การกระโดดไกล การทุ่มน้ าหนัก การขว้างจักร โดย
ปฏิบัติทักษะพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และสนุกสนาน เป็นการน ากิจกรรมพลศึกษาอื่นๆ ท่ีมีทักษะ
ลักษณะคล้ายกับกรีฑามาแทนตามความเหมาะสม พร้อมกับให้เรียนรู้การป้องกัน การแก้ไข การเสริมสร้าง
สุขภาพ เพื่อให้รู้หลักและวิธีการออกก าลังกายท่ีถูกต้อง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบ
วินัย เห็นคุณค่าและน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  
 

ตัวชี้วัด      
พ 3.1  ม.2/4   

พ 3.2  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5    
พ 4.1  ม.2/7       

พ 5.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3           
 

รวมทั้งหมด  10   ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

149 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ23201 พลศึกษา 5                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3              เวลา 20 ช่ัวโมง                             จ านวน 0.5 หน่วยกิต  

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวร่างกาย หลักการออกก าลังกาย การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทักษะเบื้องต้นกีฬาบาสเกตบอล การเล่นเป็นทีมปฏิบัติกิจกรรมด้วยความ
สนุกสนานปลอดภัยการออกก าลังกาย การพักผ่อน และนันทนาการ กฎ กติกา ในการเล่นกีฬา วิธีการรุกและ
การป้องกันในการแข่งขันกีฬา การควบคุมตนเอง การมีน้ าใจนักกีฬา การท างานเป็นทีม การวางแผน
สมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางจิต  การบริหารจิต เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย การออกก าลังกาย
และการเล่นกีฬาปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนานปลอดภัย  ช่ืนชมและเห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย  
เคารพ กฎ กติกาการแข่งขัน มีน้ าใจนักกีฬา และให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีม ช่ืนชมและเห็นคุณค่า
ของการออกก าลังกาย เคารพ กฎ กติกาการแข่งขัน มีน้ าใจนักกีฬาและให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีม 
 
ตัวชี้วัด 

พ 3.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4 
พ 3.2  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5 
  

รวมทั้งหมด  9  ตัวชี้วัด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

150 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ23202 พลศึกษา 6                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3              เวลา 20 ช่ัวโมง                             จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
 

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เรื่องเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวร่างกาย  หลักการออกก าลังกาย  การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทักษะเบื้องต้นกีฬาตะกร้อ การเล่นเป็นทีมปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน
ปลอดภัยการออกก าลังกาย การพักผ่อน และนันทนาการ กฎ กติกา ในการเล่นกีฬา วิธีการรุกและการป้องกัน
ในการแข่งขันกีฬา การควบคุมตนเอง การมีน้ าใจนักกีฬา การท างานเป็นทีม การวางแผนสมรรถภาพทางกาย 
สมรรถภาพทางจิต  การบริหารจิต เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย การออกก าลังกายและการเล่นกีฬาปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยความสนุกสนานปลอดภัย  ช่ืนชมและเห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย  เคารพ กฎ  กติกาการ
แข่งขัน  มีน้ าใจนักกีฬา  และให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีม ช่ืนชมและเห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย 
เคารพ กฎ กติกาการแข่งขัน  มีน้ าใจนักกีฬาและให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีม 

 

ตัวชี้วัด 

พ 3.1 ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4 

พ 3.2 ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5 

  
รวมทั้งหมด  9  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

151 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ20201  กรีฑา 1                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1              เวลา 40 ชั่วโมง                             จ านวน 1.0 หน่วยกิต  

ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬากรีฑา ให้มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมกายบริหาร การออก
ก าลังกายด้วยกิจกรรมกรีฑา ในเรื่องการทรงตัว การเคล่ือนท่ี การเข้าท่ี การเข้าเส้นชัย การวิ่งระยะส้ัน การวิ่ง
ระยะกลาง การวิ่งระยะไกล การเข้าท่ีวิ่งผลัด การรับ-ส่งไม้คฑา การเล่นเกม กติกาการแข่งขันรายบุคคลและ
เป็นทีมอย่างถูกต้อง การเล่นเกมอย่างปลอดภัยและสนุกสนาน หรืออาจน ากิจกรรมพลศึกษา มาช่วยเสริมสร้าง
สุขภาพเพื่อให้รู้หลักและวิธีการออกก าลังกายท่ีถูกต้อง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบ
วินัย เห็นคุณค่า และน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  

โดยอธิบายประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬากรีฑา การออกก าลังกายด้วยกิจกรรมกรีฑา ใน
เรื่องการทรงตัว การเคล่ือนท่ี การเข้าท่ี การเข้าเส้นชัย การวิ่งระยะส้ัน การวิ่งระยกลาง การวิ่งระยะไกล การ
เข้าท่ีวิ่งผลัด การรับ-ส่งไม้คฑา การจัดการแข่งขัน เพื่อท่ีจะสามารถน าความเข้าใจการเล่นและประโยชน์ของ
กีฬากรีฑา รู้และเข้าใจกระบวนการทักษะ ของกีฬากรีฑา สามารถอธิบายกติกาท่ัวไปของกีฬากรีฑา ช่วย
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความเข้าใจในเรื่องกีฬากรีฑา 
2. สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับกีฬากรีฑา 
3. สามารถศึกษาประวัติ กติกา และประเภทกรีฑา 
4. สามารถศึกษาและน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกวิธี 
 

รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

152 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ20202  กรีฑา 2                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1              เวลา 40 ชั่วโมง                             จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
 

ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬากรีฑา ให้มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมกายบริหาร การออก
ก าลังกายด้วยกิจกรรมกรีฑา ในเรื่องการทรงตัว การเคล่ือนท่ี การเข้าท่ี การเข้าเส้นชัย การวิ่งระยะส้ัน การวิ่ง
ระยะกลาง การวิ่งระยะไกล การเข้าท่ีวิ่งผลัด การรับ-ส่งไม้คฑา การเล่นเกม กติกาการแข่งขันรายบุคคลและ
เป็นทีมอย่างถูกต้อง การเล่นเกมอย่างปลอดภัยและสนุกสนาน หรืออาจน ากิจกรรมพลศึกษา มาช่วยเสริมสร้าง
สุขภาพเพื่อให้รู้หลักและวิธีการออกก าลังกายท่ีถูกต้อง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบ
วินัย เห็นคุณค่า และน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  

โดยอธิบายประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬากรีฑา การออกก าลังกายด้วยกิจกรรมกรีฑา ใน
เรื่องการทรงตัว การเคล่ือนท่ี การเข้าท่ี การเข้าเส้นชัย การวิ่งระยะส้ัน การวิ่งระยกลาง การวิ่งระยะไกล การ
เข้าท่ีวิ่งผลัด การรับ-ส่งไม้คฑา การจัดการแข่งขัน เพื่อท่ีจะสามารถน าความเข้าใจการเล่นและประโยชน์ของ
กีฬากรีฑา รู้และเข้าใจกระบวนการทักษะ ของกีฬากรีฑา สามารถอธิบายกติกาท่ัวไปของกีฬากรีฑา ช่วย
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความเข้าใจในเรื่องกีฬากรีฑา 
2. สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับกีฬากรีฑา 
3. สามารถศึกษาประวัติ กติกา และประเภทกรีฑา 
4. สามารถศึกษาและน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกวิธี 
 

รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

153 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ20203  กรีฑา 3                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2              เวลา 40 ชั่วโมง                             จ านวน 1.0 หน่วยกิต  

ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬากรีฑา ให้มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมกายบริหาร การออก
ก าลังกายด้วยกิจกรรมกรีฑา ในเรื่องการทรงตัว การเคล่ือนท่ี การเข้าท่ี การเข้าเส้นชัย การวิ่งระยะส้ัน การวิ่ง
ระยะกลาง การวิ่งระยะไกล การเข้าท่ีวิ่งผลัด การรับ-ส่งไม้คฑา การเล่นเกม กติกาการแข่งขันรายบุคคลและ
เป็นทีมอย่างถูกต้อง การเล่นเกมอย่างปลอดภัยและสนุกสนาน หรืออาจน ากิจกรรมพลศึกษา มาช่วยเสริมสร้าง
สุขภาพเพื่อให้รู้หลักและวิธีการออกก าลังกายท่ีถูกต้อง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบ
วินัย เห็นคุณค่า และน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  

โดยอธิบายประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬากรีฑา การออกก าลังกายด้วยกิจกรรมกรีฑา ใน
เรื่องการทรงตัว การเคล่ือนท่ี การเข้าท่ี การเข้าเส้นชัย การวิ่งระยะส้ัน การวิ่งระยกลาง การวิ่งระยะไกล การ
เข้าท่ีวิ่งผลัด การรับ-ส่งไม้คฑา การจัดการแข่งขัน เพื่อท่ีจะสามารถน าความเข้าใจการเล่นและประโยชน์ของ
กีฬากรีฑา รู้และเข้าใจกระบวนการทักษะ ของกีฬากรีฑา สามารถอธิบายกติกาท่ัวไปของกีฬากรีฑา ช่วย
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความเข้าใจในเรื่องกีฬากรีฑา 
2. สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับกีฬากรีฑา 
3. สามารถศึกษาประวัติ กติกา และประเภทกรีฑา 
4. สามารถศึกษาและน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกวิธ ี
 

รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

154 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ20204  กรีฑา 4                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2              เวลา 40 ชั่วโมง                             จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
 

ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬากรีฑา ให้มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมกายบริหาร การออก
ก าลังกายด้วยกิจกรรมกรีฑา ในเรื่องการทรงตัว การเคล่ือนท่ี การเข้าท่ี การเข้าเส้นชัย การวิ่งระยะส้ัน การวิ่ง
ระยะกลาง การวิ่งระยะไกล การเข้าท่ีวิ่งผลัด การรับ-ส่งไม้คฑา การเล่นเกม กติกาการแข่งขันรายบุคคลและ
เป็นทีมอย่างถูกต้อง การเล่นเกมอย่างปลอดภัยและสนุกสนาน หรืออาจน ากิจกรรมพลศึกษา มาช่วยเสริมสร้าง
สุขภาพเพื่อให้รู้หลักและวิธีการออกก าลังกายท่ีถูกต้อง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบ
วินัย เห็นคุณค่า และน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  

โดยอธิบายประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬากรีฑา การออกก าลังกายด้วยกิจกรรมกรีฑา ใน
เรื่องการทรงตัว การเคล่ือนท่ี การเข้าท่ี การเข้าเส้นชัย การวิ่งระยะส้ัน การวิ่งระยกลาง การวิ่งระยะไกล การ
เข้าท่ีวิ่งผลัด การรับ-ส่งไม้คฑา การจัดการแข่งขัน เพื่อท่ีจะสามารถน าความเข้าใจการเล่นและประโยชน์ของ
กีฬากรีฑา รู้และเข้าใจกระบวนการทักษะ ของกีฬากรีฑา สามารถอธิบายกติกาท่ัวไปของกีฬากรีฑา ช่วย
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความเข้าใจในเรื่องกีฬากรีฑา 
2. สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับกีฬากรีฑา 
3. สามารถศึกษาประวัติ กติกา และประเภทกรีฑา 
4. สามารถศึกษาและน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกวิธี 
 

รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

155 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ20205  กรีฑา 5                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3              เวลา 40 ชั่วโมง                             จ านวน 1.0 หน่วยกิต  

ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬากรีฑา ให้มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมกายบริหาร การออก
ก าลังกายด้วยกิจกรรมกรีฑา ในเรื่องการทรงตัว การเคล่ือนท่ี การเข้าท่ี การเข้าเส้นชัย การวิ่งระยะส้ัน การวิ่ง
ระยะกลาง การวิ่งระยะไกล การเข้าท่ีวิ่งผลัด การรับ-ส่งไม้คฑา การเล่นเกม กติกาการแข่งขันรายบุคคลและ
เป็นทีมอย่างถูกต้อง การเล่นเกมอย่างปลอดภัยและสนุกสนาน หรืออาจน ากิจกรรมพลศึกษา มาช่วยเสริมสร้าง
สุขภาพเพื่อให้รู้หลักและวิธีการออกก าลังกายท่ีถูกต้อง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบ
วินัย เห็นคุณค่า และน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  

โดยอธิบายประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬากรีฑา การออกก าลังกายด้วยกิจกรรมกรีฑา ใน
เรื่องการทรงตัว การเคล่ือนท่ี การเข้าท่ี การเข้าเส้นชัย การวิ่งระยะส้ัน การวิ่งระยกลาง การวิ่งระยะไกล การ
เข้าท่ีวิ่งผลัด การรับ-ส่งไม้คฑา การจัดการแข่งขัน เพื่อท่ีจะสามารถน าความเข้าใจการเล่นและประโยชน์ของ
กีฬากรีฑา รู้และเข้าใจกระบวนการทักษะ ของกีฬากรีฑา สามารถอธิบายกติกาท่ัวไปของกีฬากรีฑา ช่วย
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความเข้าใจในเรื่องกีฬากรีฑา 
2. สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับกีฬากรีฑา 
3. สามารถศึกษาประวัติ กติกา และประเภทกรีฑา 
4. สามารถศึกษาและน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกวิธี 
 

รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

156 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ20206  กรีฑา 6                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3              เวลา 40 ชั่วโมง                             จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬากรีฑา ให้มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมกายบริหาร การออก
ก าลังกายด้วยกิจกรรมกรีฑา ในเรื่องการทรงตัว การเคล่ือนท่ี การเข้าท่ี การเข้าเส้นชัย การวิ่งระยะส้ัน การวิ่ง
ระยะกลาง การวิ่งระยะไกล การเข้าท่ีวิ่งผลัด การรับ-ส่งไม้คฑา การเล่นเกม กติกาการแข่งขันรายบุคคลและ
เป็นทีมอย่างถูกต้อง การเล่นเกมอย่างปลอดภัยและสนุกสนาน หรืออาจน ากิจกรรมพลศึกษา มาช่วยเสริมสร้าง
สุขภาพเพื่อให้รู้หลักและวิธีการออกก าลังกายท่ีถูกต้อง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบ
วินัย เห็นคุณค่า และน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  

โดยอธิบายประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬากรีฑา การออกก าลังกายด้วยกิจกรรมกรีฑา ใน
เรื่องการทรงตัว การเคล่ือนท่ี การเข้าท่ี การเข้าเส้นชัย การวิ่งระยะส้ัน การวิ่งระยกลาง การวิ่งระยะไกล การ
เข้าท่ีวิ่งผลัด การรับ-ส่งไม้คฑา การจัดการแข่งขัน เพื่อท่ีจะสามารถน าความเข้าใจการเล่นและประโยชน์ของ
กีฬากรีฑา รู้และเข้าใจกระบวนการทักษะ ของกีฬากรีฑา สามารถอธิบายกติกาท่ัวไปของกีฬากรีฑา ช่วย
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความเข้าใจในเรื่องกีฬากรีฑา 
2. สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับกีฬากรีฑา 
3. สามารถศึกษาประวัติ กติกา และประเภทกรีฑา 
4. สามารถศึกษาและน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกวิธ ี
 

รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

157 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ20207  ฟุตบอล 1                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1              เวลา 40 ชั่วโมง                             จ านวน 1.0 หน่วยกิต  

ศึกษา และน าหลักการทางพลศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการเล่นเกมกีฬาฟุตบอล การจัดกิจกรรม 
นันทนาการ การออกก าลังกาย การสร้างเสริมสมรรถภาพ การทดสอบสมรรถภาพ การพัฒนาสุขภาพ  กฎ
กติกา มารยาทการเป็นผู้เล่นและผู้ดูกีฬาฟุตบอลท่ีดี เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนัก เห็นคุณค่า ในการ
น าทักษะ หลักการการเล่นกีฬาฟุตบอล ไปพัฒนาทักษะการด าเนินชีวิตท้ังของตนเองและสังคม อย่างมี
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตบอลได้  
2. บอกประโยชน์และคุณค่าของกีฬาฟุตบอล 

  3. บอกและปฏิบัติมารยาทในการเป็นผู้เล่นผู้ดูท่ีดีได้  
4. บอกความหมายของสมรรถภาพทางกายได้และปฏิบัติหลักเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายได้ 

  5. บอกเหตุผลและสาธิตการสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอลได้  
6. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทรงตัว การเคล่ือนท่ี การหยุด และการหมุนตัวได้  
7. ปฏิบัติการส่ง-รับลูกบอลแบบต่าง ๆ ได้  
8. ปฏิบัติการเล้ียงลูกแบบต่าง ๆ ได้  
9. บอกหลักการยิงประตูแบบต่าง ๆ ได้  
10. แสดงวิธีการยิงประตูแบบต่าง ๆ ได้  
11. บอก กฎ กติกาการเล่นฟุตบอลได้ 

  12. บอกและแสดงสัญญาณต่าง ๆ ของผู้ตัดสินได้ 
  13. น าทักษะการเล้ียงลูกบอล การส่ง-รับลูกบอลและการยิงประตู ไปใช้ในการเล่นได้ 
 

รวมทั้งหมด  13  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 



 

 

158 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ20208  ฟุตบอล 2                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1              เวลา 40 ชั่วโมง                             จ านวน 1.0 หน่วยกิต  

ศึกษา และน าหลักการทางพลศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการเล่นเกมกีฬาฟุตบอล การจัดกิจกรรม 
นันทนาการ การออกก าลังกาย การสร้างเสริมสมรรถภาพ การทดสอบสมรรถภาพ การพัฒนาสุขภาพ  กฎ
กติกา มารยาทการเป็นผู้เล่นและผู้ดูกีฬาฟุตบอลท่ีดี เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนัก เห็นคุณค่า ในการ
น าทักษะ หลักการการเล่นกีฬาฟุตบอล ไปพัฒนาทักษะการด าเนินชีวิตท้ังของตนเองและสังคม อย่างมี
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตบอลได้  
2. บอกประโยชน์และคุณค่าของกีฬาฟุตบอล 

  3. บอกและปฏิบัติมารยาทในการเป็นผู้เล่นผู้ดูท่ีดีได้  
4. บอกความหมายของสมรรถภาพทางกายได้และปฏิบัติหลักเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายได้ 

  5. บอกเหตุผลและสาธิตการสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอลได้  
6. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทรงตัว การเคล่ือนท่ี การหยุด และการหมุนตัวได้  
7. ปฏิบัติการส่ง-รับลูกบอลแบบต่าง ๆ ได้  
8. ปฏิบัติการเล้ียงลูกแบบต่าง ๆ ได้  
9. บอกหลักการยิงประตูแบบต่าง ๆ ได้  
10. แสดงวิธีการยิงประตูแบบต่าง ๆ ได้  
11. บอก กฎ กติกาการเล่นฟุตบอลได้ 

  12. บอกและแสดงสัญญาณต่าง ๆ ของผู้ตัดสินได้ 
  13. น าทักษะการเล้ียงลูกบอล การส่ง-รับลูกบอลและการยิงประตู ไปใช้ในการเล่นได้ 
 
รวมทั้งหมด  13  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 



 

 

159 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ20209  ฟุตบอล 3                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2              เวลา 40 ชั่วโมง                             จ านวน 1.0 หน่วยกิต  

ศึกษา และน าหลักการทางพลศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการเล่นเกมกีฬาฟุตบอล การจัดกิจกรรม 
นันทนาการ การออกก าลังกาย การสร้างเสริมสมรรถภาพ การทดสอบสมรรถภาพ การพัฒนาสุขภาพ กฎ
กติกา มารยาทการเป็นผู้เล่นและผู้ดูกีฬาฟุตบอลท่ีดี เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนัก เห็นคุณค่า ในการ
น าทักษะ หลักการการเล่นกีฬาฟุตบอล ไปพัฒนาทักษะการด าเนินชีวิตท้ังของตนเองและสังคม อย่างมี
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตบอลได้  
2. บอกประโยชน์และคุณค่าของกีฬาฟุตบอล 

  3. บอกและปฏิบัติมารยาทในการเป็นผู้เล่นผู้ดูท่ีดีได้  
4. บอกความหมายของสมรรถภาพทางกายได้และปฏิบัติหลักเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายได้ 

  5. บอกเหตุผลและสาธิตการสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอลได้  
6. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทรงตัว การเคล่ือนท่ี การหยุด และการหมุนตัวได้  
7. ปฏิบัติการส่ง-รับลูกบอลแบบต่าง ๆ ได้  
8. ปฏิบัติการเล้ียงลูกแบบต่าง ๆ ได้  
9. บอกหลักการยิงประตูแบบต่าง ๆ ได้  
10. แสดงวิธีการยิงประตูแบบต่าง ๆ ได้  
11. บอก กฎ กติกาการเล่นฟุตบอลได้ 

  12. บอกและแสดงสัญญาณต่าง ๆ ของผู้ตัดสินได้ 
  13. น าทักษะการเล้ียงลูกบอล การส่ง-รับลูกบอลและการยิงประตู ไปใช้ในการเล่นได้ 
 
รวมทั้งหมด  13  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 



 

 

160 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ20210  ฟุตบอล 4                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2              เวลา 40 ชั่วโมง                             จ านวน 1.0 หน่วยกิต  

ศึกษา และน าหลักการทางพลศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการเล่นเกมกีฬาฟุตบอล การจัดกิจกรรม 
นันทนาการ การออกก าลังกาย การสร้างเสริมสมรรถภาพ การทดสอบสมรรถภาพ การพัฒนาสุขภาพ กฎ
กติกา มารยาทการเป็นผู้เล่นและผู้ดูกีฬาฟุตบอลท่ีดี เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนัก เห็นคุณค่า ในการ
น าทักษะ หลักการการเล่นกีฬาฟุตบอล ไปพัฒนาทักษะการด าเนินชีวิตท้ังของตนเองและสังคม อย่างมี
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตบอลได้  
2. บอกประโยชน์และคุณค่าของกีฬาฟุตบอล 

  3. บอกและปฏิบัติมารยาทในการเป็นผู้เล่นผู้ดูท่ีดีได้  
4. บอกความหมายของสมรรถภาพทางกายได้และปฏิบัติหลักเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายได้ 

  5. บอกเหตุผลและสาธิตการสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอลได้  
6. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทรงตัว การเคล่ือนท่ี การหยุด และการหมุนตัวได้  
7. ปฏิบัติการส่ง-รับลูกบอลแบบต่าง ๆ ได้  
8. ปฏิบัติการเล้ียงลูกแบบต่าง ๆ ได้  
9. บอกหลักการยิงประตูแบบต่าง ๆ ได้  
10. แสดงวิธีการยิงประตูแบบต่าง ๆ ได้  
11. บอก กฎ กติกาการเล่นฟุตบอลได้ 

  12. บอกและแสดงสัญญาณต่าง ๆ ของผู้ตัดสินได้ 
  13. น าทักษะการเล้ียงลูกบอล การส่ง-รับลูกบอลและการยิงประตู ไปใช้ในการเล่นได้ 
 
รวมทั้งหมด  13  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 



 

 

161 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ20211  ฟุตบอล 5                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3              เวลา 40 ชั่วโมง                             จ านวน 1.0 หน่วยกิต  

ศึกษา และน าหลักการทางพลศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการเล่นเกมกีฬาฟุตบอล การจัดกิจกรรม 
นันทนาการ การออกก าลังกาย การสร้างเสริมสมรรถภาพ การทดสอบสมรรถภาพ การพัฒนาสุขภาพ  กฎ
กติกา มารยาทการเป็นผู้เล่นและผู้ดูกีฬาฟุตบอลท่ีดี เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนัก เห็นคุณค่า ในการ
น าทักษะ หลักการการเล่นกีฬาฟุตบอล ไปพัฒนาทักษะการด าเนินชีวิตท้ังของตนเองและสังคม อย่างมี
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตบอลได้  
2. บอกประโยชน์และคุณค่าของกีฬาฟุตบอล 

  3. บอกและปฏิบัติมารยาทในการเป็นผู้เล่นผู้ดูท่ีดีได้  
4. บอกความหมายของสมรรถภาพทางกายได้และปฏิบัติหลักเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายได้ 

  5. บอกเหตุผลและสาธิตการสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอลได้  
6. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทรงตัว การเคล่ือนท่ี การหยุด และการหมุนตัวได้  
7. ปฏิบัติการส่ง-รับลูกบอลแบบต่าง ๆ ได้  
8. ปฏิบัติการเล้ียงลูกแบบต่าง ๆ ได้  
9. บอกหลักการยิงประตูแบบต่าง ๆ ได้  
10. แสดงวิธีการยิงประตูแบบต่าง ๆ ได้  
11. บอก กฎ กติกาการเล่นฟุตบอลได้ 

  12. บอกและแสดงสัญญาณต่าง ๆ ของผู้ตัดสินได้ 
  13. น าทักษะการเล้ียงลูกบอล การส่ง-รับลูกบอลและการยิงประตู ไปใช้ในการเล่นได้ 
 
รวมทั้งหมด  13  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 



 

 

162 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ20212  ฟุตบอล 6                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3              เวลา 40 ชั่วโมง                             จ านวน 1.0 หน่วยกิต  

ศึกษา และน าหลักการทางพลศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการเล่นเกมกีฬาฟุตบอล การจัดกิจกรรม 
นันทนาการ การออกก าลังกาย การสร้างเสริมสมรรถภาพ การทดสอบสมรรถภาพ การพัฒนาสุขภาพ  กฎ
กติกา มารยาทการเป็นผู้เล่นและผู้ดูกีฬาฟุตบอลท่ีดี เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนัก เห็นคุณค่า ในการ
น าทักษะ หลักการการเล่นกีฬาฟุตบอล ไปพัฒนาทักษะการด าเนินชีวิตท้ังของตนเองและสังคม อย่างมี
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตบอลได้  
2. บอกประโยชน์และคุณค่าของกีฬาฟุตบอล 

  3. บอกและปฏิบัติมารยาทในการเป็นผู้เล่นผู้ดูท่ีดีได้  
4. บอกความหมายของสมรรถภาพทางกายได้และปฏิบัติหลักเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายได้ 

  5. บอกเหตุผลและสาธิตการสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอลได้  
6. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทรงตัว การเคล่ือนท่ี การหยุด และการหมุนตัวได้  
7. ปฏิบัติการส่ง-รับลูกบอลแบบต่าง ๆ ได้  
8. ปฏิบัติการเล้ียงลูกแบบต่าง ๆ ได้  
9. บอกหลักการยิงประตูแบบต่าง ๆ ได้  
10. แสดงวิธีการยิงประตูแบบต่าง ๆ ได้  
11. บอก กฎ กติกาการเล่นฟุตบอลได้ 

  12. บอกและแสดงสัญญาณต่าง ๆ ของผู้ตัดสินได้ 
  13. น าทักษะการเล้ียงลูกบอล การส่ง-รับลูกบอลและการยิงประตู ไปใช้ในการเล่นได้ 
 
รวมทั้งหมด  13  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 
 

 



 

 

163 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ศิลปะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

164 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

สาระและมาตรฐานการเรยีนรู้ 

สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์  

วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ    
ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐาน ศ 1.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน 

ทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

สาระที่ 2 ดนตรี 

มาตรฐาน ศ 2.1  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ คุณค่า  
ดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ใน 

ชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐาน ศ 2.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ 

ดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

สาระที่ 3 นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 3.1  เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ คุณค่า  

นาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐาน ศ 3.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ 

นาฏศิลป์ ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

165 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

รายวชิาที่เปิดสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ศ21101 ศิลปะ 1 (ทัศนศิลป์) 2 1.0 ศ21102 ศิลปะ 2 (นาฏศิลป์) 2 1.0 
ศ20201 ศิลปะประดิษฐ์ 1  2 1.0 ศ20202 ศิลปะประดิษฐ์ 2 2 1.0 
ศ20207 นาฏศิลป์ไทย 1 2 1.0 ศ20208 นาฏศิลป์ไทย 2 2 1.0 
ศ20213 ดนตรีไทยตามความถนัด 1 2 1.0 ศ20214 ดนตรีไทยตามความถนัด 2 2 1.0 
ศ20219 ทฤษฎีดนตรีสากล 1 2 1.0 ศ20220 ทฤษฎีดนตรีสากล 2 2 1.0 
 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ศ22101 ศิลปะ 3 (นาฏศิลป์) 2 1.0 ศ22102 ศิลปะ 4  (ดนตรี) 2 1.0 
ศ20203 เส้นสาย ลายศิลป์ 1 2 1.0 ศ20204  เส้นสาย ลายศิลป์ 2 2 1.0 
ศ20209 นาฏศิลป์ไทย 3 2 1.0 ศ20210 นาฏศิลป์ไทย 4 2 1.0 
ศ20215 ดนตรีไทยตามความถนัด 3 2 1.0 ศ20216 ดนตรีไทยตามความถนัด 4 2 1.0 
ศ20221 ดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่า 1 2 1.0 ศ20222 ดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่า 2 2 1.0 
 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ศ23101 ศิลปะ 5 (ดนตรี)  2 1.0 ศ23102 ศิลปะ 6  (ทัศนศิลป์) 2 1.0 
ศ20205 จิตรกรรม 1 2 1.0 ศ20206  จิตรกรรม 2 2 1.0 
ศ20217 ดนตรีไทยตามความถนัด 5 2 1.0 ศ20218  ดนตรีไทยตามความถนัด 6 2 1.0 
ศ20223 ดนตรีสากลตามความถนัด 1 2 1.0 ศ20224 ดนตรีสากลตามความถนัด 2 2 1.0 

 
 

     
 



 

 

166 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

  ศ21101  ศิลปะ 1 (ทัศนศิลป์)                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ              
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                         เวลา 40 ชั่วโมง                        จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

ศึกษา บรรยาย ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์  และส่ิงแวดล้อมโดยใช้ความรู้
เรื่องทัศนธาตุ บรรยายหลักการออกแบบงานทัศนศิลป์  โดยเน้นความเป็นเอกภาพความกลมกลืน  และความ
สมดุล  วาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะไกล ใกล้  เป็น  3  มิติ  รวบรวมงานปั้นหรือส่ือผสมมาสร้างเป็น
เรื่องราว  3  มิติ  โดยเน้นความเป็นเอกภาพความกลมกลืน  และการส่ือถึงเรื่องราวของงาน  ออกแบบรูปภาพ  
สัญลักษณ์  หรือกราฟิกอื่น ๆ  ในการน าเสนอความคิดและข้อมูล  ประเมินงานทัศนศิลป์   

ศึกษา บรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานตนเองและผู้อื่นโดยใช้เกณฑ์ท่ีก าหนดให้ ระบุและบรรยาย
เกี่ยวกับลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและของท้องถิ่นตนเอง  จากอดีตจนถึงปัจจุบัน   
          วิเคราะห์และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ของภาคต่าง ๆ  ในประเทศไทย  เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและสากล 

ตัวชี้วัด 
ศ 1.1  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6 

 ศ 1.2  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3 
 
รวมทั้งหมด  9  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

167 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ศ21102  ศิลปะ 2 (นาฏศิลป)์                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      เวลา 40 ชั่วโมง                          จ านวน 1.0  หน่วยกิต
  
 ศึกษามีความรู้ความเข้าใจนาฏยศัพท์  และการแสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบต่างๆ   สามารถใช้
ทักษะการท างานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดงโดยก าหนดบทบาทและหน้าท่ีอย่างชัดเจนเพื่อการ
สร้างสรรค์กิจกรรมการแสดงให้น่าสนใจ   วิเคราะห์และประเมินค่าคุณภาพการแสดงโดยให้เกณฑ์พิจารณา
คุณภาพเรื่องการใช้เสียง  การแสดงท่า  และการเคล่ือนไหว 
            โดยใช้ทักษะกระบวนการทางนาฏศิลป์ในการแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์   การวิเคราะห์  
วิพากษ์ วิจารณ์ 
 เพื่อให้เห็นคุณค่างานนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล  
เข้าใจความสัมพันธ์นาฏศิลป์ 
 
ตัวชี้วัด 

ศ 3.1  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4   ม.1/5 
 ศ 3.2  ม.1/1  ม.1/2 
 
รวมทั้งหมด  7  ตัวชี้วัด 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

168 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ศ22101  ศิลปะ 3  (นาฏศิลป)์                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     เวลา 40 ชั่วโมง                           จ านวน 1.0  หน่วยกิต
  
 ศึกษาเปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร พร้อมเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการ
แสดง โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ วิจารณ์การแสดง และเช่ือมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับ
สาระการเรียนรู้อื่นๆ สามารถเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองจากวัฒนธรรมต่างๆ 
ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย ละครพื้นบ้าน อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีผลต่อเนื้อหาของ
ละครสมัยต่างๆ  
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางดนตรีและนาฏศิลป์ ในการแสดงออกทางดนตรีและนาฏศิลป์อย่าง
สร้างสรรค์ การวิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานดนตรีและนาฏศิลป์ 
 เพื่อให้เห็นคุณค่างานดนตรีและนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี-นาฏศิลป์ กับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และการน าความรู้ไปประยุกต์ ใช้           
ในชีวิตประจ าวัน  
  
ตัวชี้วัด 
 ศ 3.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5    
 ศ 3.2  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3 
 
รวมทั้งหมด  8  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

169 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ศ22102  ศิลปะ 4 (ดนตรี)                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      เวลา 40 ช่ัวโมง                          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 

 ศึกษาเปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรี  บทบาท  อิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศ
ต่างๆพร้อมบรรยายวัฒนธรรมและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์กับการเปล่ียนแปลงทางดนตรีในประเทศไทย 
 สามารถอ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและโน้ตสากลท่ีมีเครื่องหมายแปลงเสียง  สามารถระบุปัจจัยส าคัญท่ีมี
อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี และร้องเพลง เล่นดนตรีเด่ียวและรวมวงได้  พร้อมบรรยายอารมณ์ของ
เพลงและความรู้สึกท่ีมีต่อเพลงท่ีฟัง  ประเมินและพัฒนาความสามารถทางดนตรี 
 สามารถระบุงานอาชีพต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง 
 
ตัวชี้วัด 
 ศ 2.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6  ม.2/7   
 ศ 2.2  ม.2/1  ม.2/2   
 
รวมทั้งหมด  9  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

170 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ศ23101  ศิลปะ 5 (ดนตรี)                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      เวลา 40 ชั่วโมง                          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
 

 ศึกษาค้นคว้า เปรียบเทียบองค์ประกอบ  ท่ีใช้ในงานดนตรี และงานศิลปะอื่น ร้องเพลง  เล่นดนตรี
เด่ียว และรวมวงโดยเน้นเทคนิคการร้อง  การเล่น  การแสดงออก  และคุณภาพ แต่งเพลงส้ันๆ จังหวะง่ายๆ
อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรี  ในการสร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง  เปรียบเทียบความ
แตกต่าง ระหว่างงานดนตรี ของตนเองและผู้อื่น 
 ศึกษา ค้นคว้า อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรี  ท่ีมีต่อบุคคลและสังคม  น าเสนอหรือจัดการแสดง
ดนตรีท่ีเหมาะสม   

โดยบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น ในกลุ่มศิลปะ  บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีแต่ละยุคสมัย  
อภิปรายลักษณะเด่นท่ีท าให้งานดนตรีนั้นได้รับการยอมรับ 

 
ตัวชี้วัด 
 ศ 2.1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6  ม.3/7      
 ศ 2.2  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5 
 
รวมทั้งหมด  12  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

171 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ศ23102  ศิลปะ 6 (ทัศนศิลป์)                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3              เวลา 40 ชั่วโมง                           จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษา ค้นคว้า บรรยายส่ิงแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ท่ีเลือกมาโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ และ
หลักการออกแบบ  และบรรยายเทคนิค  วิธีการของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์ วิเคราะห์  และบรรยาย  
วิธีการใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์ของตนเอง ให้มีคุณภาพ มีทักษะในการ
สร้างงานทัศนศิลป์อย่างน้อย 3 ประเภท มีทักษะในการผสมผสานวัสดุต่างๆในการสร้างงานทัศนศิลป์ โดยใช้
หลักการออกแบบ สร้างงานทัศนศิลป์ท้ัง 2  มิติและ 3 มิติ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ  
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  ส่ือความหมายเป็นเรื่องราว โดยประยุกต์ใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ 
วิเคราะห์และอธิบายรูปแบบ เนื้อหา  และคุณค่าในงานทัศนศิลป์ของตนเอง  และผู้อื่นหรือของศิลปิน 
 ศึกษา ค้นคว้า สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยาย เหตุการณ์ต่างๆ  โดยใช้เทคนิคท่ีหลากหลายระบุ
อาชีพท่ีเกี่ยวข้อง กับงานทัศนศิลป์ และทักษะท่ีจ าเป็นในการประกอบอาชีพนั้นๆเลือกงานทัศนศิลป์   

โดยใช้เกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม และน าไปจัดนิทรรศการ ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงาน
ทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนคุณค่า ของวัฒนธรรม เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของ
วัฒนธรรมไทยและสากล 

 

ตัวชี้วัด 
 ศ 1.1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6  ม.3/7  ม.3/8  ม.3/9  ม.3/10  ม.3/11           
 ศ 1.2  ม.3/1  ม.3/2 
 
รวมทั้งหมด  13  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

172 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

    ศ20201   ศิลปะประดิษฐ์ 1                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                        เวลา 40 ชั่วโมง                          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานงานประดิษฐ์ต่างๆ  ประดิษฐ์เครื่องเล่น งานประดิษฐ์เครื่องใช้งาน
ประดิษฐ์ตกแต่ง  และงานประดิษฐ์เครื่องใช้ในพิธี  และงานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม บรรจุภัณฑ์ คิดค านวณ
ต้นทุน ก าหนดราคาขายและจ าหน่าย 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกประเภทของงานประดิษฐ์ได้ 
2. ประดิษฐ์งานเครื่องเล่นได้ 1 อย่าง 
3. ประดิษฐ์งานเครื่องใช้ได้ 1 อย่าง 
4. ประดิษฐ์งานเครื่องตกแต่งได้ 1 อย่าง 
5. ประดิษฐ์งานเครื่องใช้ในงานพิธีได้ 1 อย่าง 
6. คิดค านวณต้นทุน ราคาจ าหน่ายผลงานได้ 

 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

173 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ศ20202  ศิลปะประดิษฐ์ 2                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                 เวลา 40 ชั่วโมง                           จ านวน 1.0  หน่วยกิต
   

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานงานประดิษฐ์ต่างๆ  ประดิษฐ์งานประเภทต่าง ๆ ได้หลากหลาย ท้ัง
งานประดิษฐ์เครื่องเล่น  งานประดิษฐ์เครื่องใช้ งานประดิษฐ์ตกแต่ง  และงานประดิษฐ์เครื่องใช้ในพิธี  และงาน
ประดิษฐ์ตามสมัยนิยม   บรรจุภัณฑ์ คิดค านวณต้นทุน ก าหนดราคาขายและจ าหน่ายและรับงานตามส่ัง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกประเภทของงานประดิษฐ์ได้ 
2. ประดิษฐ์งานเครื่องเล่นได้ 2 อย่าง 
3. ประดิษฐ์งานเครื่องใช้ได้ 2 อย่าง 
4. ประดิษฐ์งานเครื่องตกแต่งได้ 2 อย่าง 
5. ประดิษฐ์งานเครื่องใช้ในงานพิธีได้ 2 อย่าง 
5. คิดค านวณต้นทุน ราคาจ าหน่ายผลงานและรับท างานตามส่ังได้ 

 
รวมทั้งหมด 6  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

174 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ศ20203  เส้นสาย ลายศิลป์ 1                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2                          เวลา 40 ชั่วโมง                           จ านวน 1.0  หน่วยกิต
  

ศึกษาค้นคว้าและเข้าใจ ถึงความหมายของการวาดเส้นและรู้หลักของการใช้เส้นลักษณะต่าง ๆ เพื่อ
ตอบสนองอารมณ์และความคิดของผู้สร้างงาน การใช้สีชนิดต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการวาดคน สัตว์ ส่ิงของ 
เข้าใจความหมายของการเขียนภาพหุ่นนิ่งและบอกลักษณะพิเศษของภาพหุ่นนิ่ง บอกขั้นตอนการเขียนภาพ
ระบายสีและสามารถวางแผนเขียนภาพระบายสีเบ้ืองตนตลอดจนสามารถจัดนิทรรศการการแสดงผลงานทาง
ศิลปะแขนงต่าง ๆ ได้อย่างรู้ขั้นตอนของการแสดงผลงานได้อย่างถูกวิธีโดยจัดเก็บเป็นแฟ้มผลงาน มีการแสดง
ความคิดเห็นอย่างสมเหตุผล วิเคราะห์ วิจารณ์สรุปเหตุและผลของผลงาน ด้านหลักการรู้วิธีแก้ปัญหาด้วยความ
ยินดีและพร้อมการปรับปรุง ด้วยความยินดี และสามัคคีเป็นท่ีต้ังโดยสร้างองค์ความรู้ร่วมของบุคคลในสาขา
ต่าง ๆ ให้เป็นหนึ่งเดียวของความเป็นศิลปะอย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายประวัติความเป็นมาของการเขียนภาพระบายสีได้ 
  2. บอกวิธีใช้และเก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเขียนภาพระบายสีได้ 

3. บอกข้ันตอนการเขียนภาพระบายสีและสามารถวางแผนเขียนภาพระบายสีเบ้ืองต้นได้ 
4. อธิบายลักษณะของการเขียนภาพการ์ตูนประเภทต่าง ๆ ได้ 
5. อธิบายการเขียนภาพการ์ตูนด้วยเทคนิคต่าง ๆ ได้ 

  6. ปฏิบัติการเขียนภาพการ์ตูนได้ถูกต้องและสวยงาม 
 7. เขียนภาพการ์ตูนได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม     
 
รวมทั้งหมด  7   ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

175 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ศ20204  เส้นสาย ลายศิลป์ 2                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2                          เวลา 40 ชั่วโมง                          จ านวน 1.0  หน่วยกิต
  

ศึกษาค้นคว้าและเข้าใจ ถึงความหมายของการวาดเส้นและรู้หลักของการใช้เส้นลักษณะต่าง ๆ เพื่อ
ตอบสนองอารมณ์และความคิดของผู้สร้างงาน การใช้สีชนิดต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเข้าใจความหมายของการ
เขียนภาพหุ่นนิ่งและบอกลักษณะพิเศษของภาพหุ่นนิ่ง สามารถจัดนิทรรศการการแสดงผลงานทางศิลปะแขนง
ต่าง ๆ ได้อย่างรู้ขั้นตอนของการแสดงผลงานได้อย่างถูกวิธี เขียนภาพตามแบบหรือเหมื อนจริงด้วยวิธีการ    
ต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยจัดเก็บเป็นแฟ้มผลงาน มีการแสดงความคิดเห็นอย่างสมเหตุผล  

วิเคราะห์ วิจารณ์สรุปเหตุและผลของผลงาน ด้านหลักการรู้วิธีแก้ปัญหาด้วยความยินดี และพร้อมการ
ปรับปรุง ด้วยความยินดี และสามัคคีเป็นท่ีต้ังโดยสร้างองค์ความรู้ร่วมของบุคคลในสาขาต่าง ๆ ให้เป็นหนึ่ง
เดียวของความเป็นศิลปะอย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายลักษณะของการเขียนภาพสัตว์แบบตัดทอนรูปร่างได้ 
2. ปฏิบัติการเขียนภาพสัตว์แบบตัดทอนรูปร่างได้ถูกต้องและสวยงาม 
3. เขียนภาพสัตว์แบบตัดทอนรูปร่างได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม     
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนภาพตามแบบหรือเหมือนจริง 
5. บอกข้ันตอนในการเขียนภาพตามแบบหรือเหมือนจริงได้ 
6. เขียนภาพตามแบบหรือเหมือนจริงด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์     

 
รวมทั้งหมด  6   ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

176 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ศ20205  จิตรกรรม 1                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3                          เวลา 40 ชั่วโมง                          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษาค้นคว้าและเข้าใจถึงความหมายของการวาดเส้นและรู้หลักของการใช้เส้นลักษณะต่าง ๆ เพื่อ
ตอบสนองอารมณ์และความคิดของผู้สร้างงาน ใช้และเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ตลอดจนบอกขั้นตอนการท างาน
และการเลือกใช้วัสดุการเขียนภาพทิวทัศน์และการใช้สีชนิดต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการวาดสัตว์ ส่ิงของ  

เข้าใจความหมายของการเขียนภาพหุ่นนิ่งและบอกลักษณะพิเศษของภาพหุ่นนิ่ง สามารถจัด
นิทรรศการการแสดงผลงานทางศิลปะแขนงต่าง ๆ ได้ อย่างรู้ขั้นตอนของการแสดงผลงานได้อย่างถูกวิธี   

โดยจัดเก็บเป็นแฟ้มผลงาน มีการแสดงความคิดเห็นอย่างสมเหตุผล วิเคราะห์ วิจารณ์สรุปเหตุและผล
ของผลงาน ด้านหลักการรู้วิธีแก้ปัญหาด้วยความยินดีและพร้อมการปรับปรุง ด้วยความยินดี และสามัคคีเป็น
ท่ีต้ังโดยสร้างองค์ความรู้ร่วมของบุคคลในสาขาต่าง ๆ ให้เป็นหนึ่งเดียวของความเป็นศิลปะอย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายประวัติความเป็นมาของการเขียนภาพระบายสีได้ 
 2. บอกวิธีใช้และเก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเขียนภาพระบายสีได้ 
 3. บอกข้ันตอนการเขียนระบายสีและสามารถวางแผนเขียนภาพระบายสีเบ้ืองต้นได้ 
 4. อธิบายลักษณะของการเขียนภาพการ์ตูนประเภทต่าง ๆ ได้ 
 5. อธิบายการเขียนภาพการ์ตูนด้วยเทคนิคต่าง ๆ ได้ 
 6. ปฏิบัติการเขียนภาพการ์ตูนได้ถูกต้องและสวยงาม 
 7. เขียนภาพการ์ตูนได้ถูกต้องและสวยงาม 
 8. อธิบายวิธีการเขียนภาพทิวทัศน์ได้ 
 9. บอกข้ันตอนการท างาน และการเลือกวัสดุ อุปกรณ์การเขียนภาพทิวทัศน์เบ้ืองต้นได้ 
 10. เขียนภาพทิวทัศน์บก  ทิวทัศน์ทะเล  ทุ่งนา  ทิวทัศน์ส่ิงก่อสร้างตามข้ันตอนได้ด้วยความรู้สึก
ภาคภูมิใจและหวงแหน 
 11. อธิบายลักษณะของการเขียนภาพผักและผลไม้ได้ 
 12. ปฏิบัติการเขียนภาพผักและผลไม้ได้ถูกต้องและสวยงาน 
 13. เขียนภาพผักและผลไม้ด้วยความช่ืนชมในธรรมชาติ 
 
รวมทั้งหมด  13  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 



 

 

177 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ศ20206  จิตรกรรม 2                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3                         เวลา 40 ชั่วโมง                            จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 

ศึกษาค้นคว้าและเข้าใจ ถึงความหมายของการวาดเส้นและรู้หลักของการใช้เส้นลักษณะต่าง ๆ เพื่อ
ตอบสนองอารมณ์และความคิดของผู้สร้างงาน การใช้สีชนิดต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการวาดสัตว์ ส่ิงของ ลาย
ไทย การสเกตซ์ภาพ  

เข้าใจความหมายของการเขียนภาพหุ่นนิ่งและบอกลักษณะพิเศษของภาพหุ่นนิ่ง สามารถจัด
นิทรรศการการแสดงผลงานทางศิลปะแขนงต่าง ๆ ได้อย่างรู้ขั้นตอนของการแสดงผลงานได้อย่างถูกวิธีโดย
จัดเก็บเป็นแฟ้มผลงาน มีการแสดงความคิดเห็นอย่างสมเหตุผล  
  วิเคราะห์ วิจารณ์สรุปเหตุและผลของผลงาน ด้านหลักการรู้วิธีแก้ปัญหาด้วยความยินดีและพร้อมการ
ปรับปรุง ด้วยความยินดี และสามัคคีเป็นท่ีต้ังโดยสร้างองค์ความรู้ร่วมของบุคคลในสาขาต่าง ๆ ให้เป็นหนึ่ง
เดียวของความเป็นศิลปะอย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายลักษณะของการเขียนภาพสัตว์แบบตัดทอนรูปร่างได้ 

2. ปฏิบัติการเขียนภาพสัตว์แบบตัดทอนรูปร่างได้ถูกต้องและสวยงาม 
3. เขียนภาพสัตว์แบบตัดทอนรูปร่างได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม  
4. บอกความหมายและความเป็นมาของจิตรกรรมไทยได้ 
5. เขียนภาพลายไทยเบื้องต้นได้ 
6. อธิบายความหมายและแยกประเภทของการสร้างสรรค์ได้ 
7. อธิบายคุณสมบัติของผู้ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ได้ 
8. มีทักษะในการคิดริเริ่ม ดัดแปลง สร้างงานศิลปะตามกระบวนการสร้างงานศิลปะ 
9. สามารถสร้างสรรค์งานศิลปะรูปแบบใหม่ ๆ ได้ 
10. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนภาพตามแบบหรือเหมือนจริง 
11. บอกข้ันตอนในการเขียนภาพตามแบบหรือเหมือนจริงได้ 
12. เขียนภาพตามแบบหรือเหมือนจริงด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์     
13. อธิบายความหมายและแยกประเภทของการสร้างสรรค์ได้ 
14. อธิบายคุณสมบัติของผู้ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ได้ 
15. มีทักษะในการคิดริเริ่ม ดัดแปลง สร้างงานศิลปะตามกระบวนการสร้างงานศิลปะ 

 
รวมทั้งหมด  15  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 



 

 

178 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ศ20207  นาฏศิลป์ไทย 1                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                   เวลา 40 ชั่วโมง                          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
 

มีความรู้ ความเข้าใจ นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น นาฏยศัพท์ ภาษาท่า นาฏศิลป์มาตรฐาน โดยการใช้
ร่างกาย เสียงและภาษาในการส่ือความหมาย ประกอบท่าร า ฝึกทักษะในการแสดงนาฏศิลป์ไทย ตาม
มาตรฐาน  
 ใช้สุนทรียะทางนาฏศิลป์ วิเคราะห์ท่าร าพร้อมอธิบายนาฏยศัพท์ ภาษาท่าท่ีน ามาใช้เป็นท่าร าในแต่ละ
เพลง   
 เห็นคุณค่าของการแสดงนาฏศิลป์ไทย เพื่อบ่งบอกค่านิยมประเพณี และวัฒนธรรม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู้และเข้าใจนาฏยศัพท์ และภาษาท่า 
2. ปฏิบัตินาฏยศัพท์และภาษาท่าเบ้ืองต้นได้ 
3. ตีบทและน าภาษาท่าแต่งประโยคได้ 
4. รู้ประวัติความเป็นมาการแต่งกายเพลงร าวงมาตรฐาน 
5. ปฏิบัติเพลงร าวงมาตรฐานได้ (เพลงงามแสงเดือน) 
6. รู้ประวัติความเป็นมา  ลักษณะวิธีการแสดง การแต่งกาย เพลงเชิญพระขวัญ 
7. ร้องเพลง-ปฏิบัติท่าร าและประดิษฐ์อุปกรณ์ในเพลงเชิญพระขวัญได้ 

 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

179 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 
ศ20208   นาฏศิลป์ไทย 2                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                             เวลา 40 ชั่วโมง                          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
 มีความรู้ ความเข้าใจ นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น  นาฏศิลป์มาตรฐาน โดยการใช้นาฏยศัพท์ ภาษาท่า 
ประกอบท่าร า ฝึกทักษะในการแสดงนาฏศิลป์ไทย ตามมาตรฐาน  
 ใช้สุนทรียะทางนาฏศิลป์ วิเคราะห์และประดิษฐ์ท่าร า  การจัดการบริหารการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
 เห็นคุณค่าของการแสดงนาฏศิลป์ไทย  เพื่อบ่งบอกค่านิยมประเพณี  และวัฒนธรรม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู้ประวัติความเป็นมา  ลักษณะวิธีการแสดง การแต่งกาย เนื้อร้องท านองเพลงเพลงฟ้อนเงี้ยว 
2. ร้องเพลง-ปฏิบัติท่าร าเพลงฟ้อนเงี้ยวได้ 
3. วิเคราะห์เนื้อเพลงแปลความหมายเพลงคืนเดือนหงายได้ 
4. ปฏิบัติเพลงร าวงมาตรฐานได้ (เพลงคืนเดือนหงาย) 
5. รู้ประวัติความเป็นมา วิเคราะห์เนื้อเพลงแปลความหมายเพลงขอไทยอยู่เป็นไทยได้ 
6. น านาฏยศัพท์-ภาษาท่า มาประกอบเป็นท่าร าเพลงขอไทยอยู่เป็นไทยได้ 

 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

180 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 
ศ20209   นาฏศิลป์ไทย 3                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                  เวลา 40 ชั่วโมง                            จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาการละเล่นพื้นเมืองภาคเหนือ ภาคอีสาน ปฏิบัติร้องร าและร าเพลง
พื้นเมืองภาคเหนือและอีสาน   
 โดยเน้นการท างานเป็นกลุ่ม ฝึกให้ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง คิดเป็น ร าเป็น แก้ปัญหาได้ มีความ
รับผิดชอบ มีทักษะเกี่ยวกับการแสดงพื้นเมือง 
 เพื่อให้มีความช่ืนชม มีหลักคุณธรรม จริยธรรมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ให้เห็นคุณค่าของตนเอง การ
แสดงอย่างอิสระเพิ่มการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง  ให้ผู้เรียนมีความสุขมีเสรีภาพการรู้จักน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ และแสวงหาภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายประวัติความเป็นมาลักษณะเอกลักษณ์การแสดง การแต่งกาย นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ 
2. อธิบายประวัติความเป็นมาลักษณะเอกลักษณ์การแสดง การแต่งกาย นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคอีสาน 
3. มีทักษะในการร้อง-ร านาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ 
4. มีทักษะในการร้อง-ร านาฏศิลป์พื้นเมืองภาคอีสาน 
5. ประดิษฐ์อุปกรณ์ในการแสดงนาฏศิลป์ได้ 
 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

181 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 
ศ20210   นาฏศิลป์ไทย 4                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                            เวลา 40 ชั่วโมง                          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
 ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาการละเล่นพื้นเมืองภาคกลาง ภาคใต้ ปฏิบัติร้องร าและร าเพลง
พื้นเมืองภาคกลางและใต้   
 โดยเน้นการท างานเป็นกลุ่ม ฝึกให้ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง คิดเป็น ร าเป็น แก้ปัญหาได้ มีความ
รับผิดชอบ มีทักษะเกี่ยวกับการแสดงพื้นเมือง 
 เพื่อให้มีความช่ืนชม มีหลักคุณธรรม จริยธรรมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ให้เห็นคุณค่าของตนเอง การ
แสดงอย่างอิสระเพิ่มการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง  ให้ผู้เรียนมีความสุขมีเสรีภาพการรู้จักน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ และแสวงหาภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในชีวิต 
 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายประวัติความเป็นมาลักษณะเอกลักษณ์การแสดง การแต่งกาย นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลาง 
2. อธิบายประวัติความเป็นมาลักษณะเอกลักษณ์การแสดง การแต่งกาย นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้ 
3. มีทักษะในการร้อง-ร านาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลาง 
4. มีทักษะในการร้อง-ร านาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้ 
5. ประดิษฐ์อุปกรณ์ในการแสดงนาฏศิลป์ได้ 
 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

182 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 
ศ20211   นาฏศิลปอ์าเซียน 1                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                            เวลา 40 ชั่วโมง                          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาเกี่ยวกับประเทศสมาคมอาเซียน ประวัติความเป็นมาการแสดงนาฏศิลป์ ของประเทศลาว  

มาเลเซีย และพม่า ท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมอาเซียน พร้อมปฏิบัติร้องร า และแสดงนาฏศิลป์ในประเทศเพื่อน
บ้าน 

โดยเน้นการท างานเป็นกลุ่ม ฝึกให้ค้นพบด้วยความรู้ตนเอง คิดเป็นประดิษฐ์เป็น มีความรับผิดชอบ    
มีทักษะเกี่ยวกับนาฏศิลป์ของสมาชิกสมาคมอาเซียน 

เพื่อให้มีความช่ืนชมมีหลัก คุณธรรม จริยธรรมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเห็นคุณค่าของตนเอง ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง  โดยการน านาฏศิลป์ของประเทศอื่นมาประยุกต์กับนาฏศิลป์ไทย และน าไปใช้ใน
ชีวิตปะจ าวัน 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายประวัติความเป็นมาลักษณะเอกลักษณ์การแสดง การแต่งกาย นาฏศิลป์ประเทศมาเลเซีย
(ระบ าว่าวบุหลัน) 

2. อธิบายประวัติความเป็นมาลักษณะเอกลักษณ์การแสดง การแต่งกาย นาฏศิลป์ประเทศลาว (ลาว
กระทบไม้) 

3. อธิบายประวัติความเป็นมาลักษณะเอกลักษณ์การแสดง การแต่งกาย นาฏศิลป์ประเทศ (พม่านิมิต) 
4. มีทักษะในการร้อง-ร านาฏศิลป์ประเทศลาว 
5. มีทักษะในการร้อง-ร านาฏศิลป์ประเทศมาเลเซีย 
6. มีทักษะในการร้อง-ร านาฏศิลป์ประเทศพม่า 
7. ประดิษฐ์อุปกรณ์ในการแสดงนาฏศิลป์ได้ 

 
รวมทั้งหมด  7   ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

183 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 
ศ20212   นาฏศิลปอ์าเซียน 2                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                            เวลา 40 ชั่วโมง                          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาเกี่ยวกับประเทศสมาคมอาเซียน ประวัติความเป็นมาการแสดงนาฏศิลป์ของประเทศอินโดนีเซีย  

กัมพูชา และสิงคโปร์ ท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมอาเซียน พร้อมปฏิบัติร้องร า และแสดงนาฏศิลป์ของสมาคม
อาเซียน 

โดยเน้นการท างานเป็นกลุ่ม ฝึกให้ค้นพบด้วยความรู้ตนเอง คิดเป็นประดิษฐ์เป็น มีความรับผิดชอบ   
มีทักษะเกี่ยวกับนาฏศิลป์ของสมาชิกสมาคมอาเซียน 

เพื่อให้มีความช่ืนชมมีหลัก คุณธรรม จริยธรรมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเห็นคุณค่าของตนเอง ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง  โดยการน านาฏศิลป์ของประเทศอื่นมาประยุกต์กับนาฏศิลป์ไทย และน าไปใช้ใน
ชีวิตปะจ าวัน 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายประวัติความเป็นมาลักษณะเอกลักษณ์การแสดง การแต่งกาย นาฏศิลป์ประเทศอินโดนีเซีย 
2. อธิบายประวัติความเป็นมาลักษณะเอกลักษณ์การแสดง การแต่งกาย นาฏศิลป์ประเทศกัมพูชา 
3. อธิบายประวัติความเป็นมาลักษณะเอกลักษณ์การแสดง การแต่งกาย นาฏศิลป์ประเทศสิงคโปร์ 
4. มีทักษะในการร้อง-ร านาฏศิลป์ประเทศอินโดนีเซีย 
5. มีทักษะในการร้อง-ร านาฏศิลป์ประเทศกัมพูชา 
6. มีทักษะในการร้อง-ร านาฏศิลป์ประเทศสิงคโปร์ 
7. ประดิษฐ์อุปกรณ์ในการแสดงนาฏศิลป์ได้ 

 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

184 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 
ศ20213  ดนตรีไทยตามความถนัด 1                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1               เวลา 40 ชั่วโมง                          จ านวน 1.0  หน่วยกิต
  
 ศึกษา ทฤษฎีดนตรีไทย ประเภทเครื่องดนตรีไทย ประเภทวงดนตรีไทย รูปแบบการบันทึกโน้ตเพลง
ไทย ระบบเสียงดนตรีไทย การใช้บ ารุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ 

ปฏิบัติ อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทย ฝึกทักษะพื้นฐานการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย  บรรเลงบทเพลงขั้น
พื้นฐาน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเพลงท่ีได้ฟัง อธิบายอารมณ์ความรู้สึกต่อบทเพลงนั้นๆ น าเสนอบทเพลง
ท่ีตนช่ืนชอบ  บอกลักษณะเด่นท่ีท าให้งานนั้นน่าช่ืนชม ประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงท่ีฟัง  

ช่ืนชม เห็นคุณค่าของงานดนตรีท้ังท่ีเป็นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ผลการเรียนรู้ 
 1. มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฏีดนตรีไทย 
 2. มีความรู้ความเข้าใจประเภทเครื่องดนตรีไทย  
 3. มีความรู้ความเข้าใจ ประเภทวงดนตรีไทย 
 4. มีความรู้ความเข้าใจ การใช้บ ารุงรักษาเครื่องดนตรี 
 5. ปฏิบัติ อ่าน เขียนร้องโน้ตดนตรีไทยได้ 
 6. ปฏิบัติ เครื่องดนตรีไทยบทเพลงขั้นพื้นฐานได้ 
 7. เห็นคุณค่าของงานดนตรีและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

185 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 
ศ20214  ดนตรีไทยตามความถนัด 2                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1               เวลา 40 ชั่วโมง                          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

ศึกษา ทฤษฎีดนตรีไทย ศัพท์สังคีต รูปแบบการบันทึกโน้ตเพลงไทย การใช้บ ารุงรักษาเครื่องดนตรี
อย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ 

ปฏิบัติ อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทย ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยเด่ียวและกลุ่มตามท่ีก าหนด ถูกต้องเพลิดเพลิน  
ช่ืนชม เห็นคุณค่าความไพเราะของดนตรี 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฏีดนตรีไทย 

 2. มีความรู้ความเข้าใจศัพท์สังคีต 

 3. มีความรู้ความเข้าใจ รูปแบบการบันทึกโน้ตเพลงไทย 

 4. มีความรู้ความเข้าใจ การใช้บ ารุงรักษาเครื่องดนตรี 
 5. ปฏิบัติ อ่าน เขียนร้องโน้ตไทย 

 6. ปฏิบัติ เครื่องดนตรีเด่ียวและกลุ่มตามท่ีก าหนด 
 

รวมทั้งหมด   6   ผลการเรียนรู้ 

 

‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

186 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 
ศ20215  ดนตรีไทยตามความถนัด 3                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1               เวลา 40 ชั่วโมง                          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

ศึกษา ทฤษฎีดนตรีไทย องค์ประกอบดนตรีไทย ประวัติความเป็นมาของเพลงไทย ประวัติบรมครู
ดนตรีไทย อิทธิพลของดนตรีไทยต่อสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยและดนตรีจากวัฒนธรรมต่าง ๆ  
การใช้ดูแลรักษาเครื่องดนตรีและการซ่อมแซมเครื่องดนตรี 

ปฏิบัติ บรรเลงเพลงอัตราจังหวะสองช้ัน สามช้ัน  เพลงท่ีใช้ในงานพิธีต่างๆ  บรรเลงเด่ียวและรวมวง
ด้วยความ ช่ืนชม เห็นคุณค่าของงานดนตรีท้ังท่ีเป็นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีดนตรีไทย 
2. มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบดนตรีไทย 
3. มีความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมาของเพลงไทยและบรมครูดนตรีไทย   
4. มีความรู้ความเข้าใจและเห็นการใช้ดูแลรักษาเครื่องดนตรีและการซ่อมแซมเครื่องดนตรี 
5. มีความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีจากวัฒนธรรมต่างๆ   
6. ปฏิบัติเพลงอัตราจังหวะสองช้ันและ สามช้ัน 
7. ปฏิบัติเพลงท่ีใช้ในงานพิธีต่างๆ 
 

รวมทั้งหมด  7   ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

187 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 
ศ20216  ดนตรีไทยตามความถนัด 4                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2               เวลา 40 ชั่วโมง                          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษาทฤษฎีดนตรีไทย ประเภทของดนตรีไทย เพลงพิธีการ การใช้ดูแลรักษาเครื่องดนตรีและการ
ซ่อมแซมเครื่องดนตรี 

ปฏิบัติ ฝึกบรรเลงเพลงอัตราจังหวะ สามช้ัน เพลงเถา เพลงพิธีการต่างๆ แลเพลงท่ัวไป ปฏิบัติเด่ียว
และปฏิบัติรวมวง ถ่ายทอดความรู้สึก ช่ืนชมและเห็นคุณค่าของงานดนตรีท้ังท่ีเป็นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีดนตรีไทย 
2. มีความรู้ความเข้าใจประเภทของเพลงไทย 
3. ปฏิบัติเพลงอัตราจังหวะสามช้ันและเพลงเถา 
4. ปฏิบัติเพลงพิธีการ 
5. ปฏิบัติบทเพลงท่ัวไปท่ีอยู่ในขั้นสูง 
 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

188 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 
ศ20217  ดนตรีไทยตามความถนัด 5                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                        เวลา 40 ชั่วโมง                          จ านวน 1.0  หน่วยกิต
  
 ศึกษา หลักการผสมวงมโหรี  ปฏิบัติ ฝึกบรรเลงวงมโหรีเพลงเกร็ด  เพลงเถา เพลงประกอบระบ าร า
ฟ้อน เพลงส าเนียงภาษาต่างๆ เพลงทยอย และบทเพลงพื้นเมือง ถ่ายทอดความรู้สึก ช่ืนชมและเห็นคุณค่าของ
งานดนตรีท้ังท่ีเป็นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
ผลการเรียนรู้ 
              1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการผสมวงมโหรี 
              2. มีความรู้ความเข้าใจบทเพลงท่ีใช้บรรเลงด้วยวงมโหรี 
              3. ปฏิบัติเพลงประกอบระบ าร าฟ้อน 

              4. ปฏิบัติเพลงส าเนียงและภาษา 

              5. ปฏิบัติเพลงทยอย 

              6. ปฏิบัติเพลงพื้นเมือง 
 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

189 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 
ศ20218  ดนตรีไทยตามความถนัด 6                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                       เวลา 40 ชั่วโมง                           จ านวน 1.0  หน่วยกิต
  
 ศึกษา อิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อบุคลและสังคม องค์ประกอบของการฟังเพลง หลักการฟังและการ
วิเคราะห์เพลงไทย  วิเคราะห์บทเพลงไทยท่ีตนเองช่ืนชอบหรือบทเพลงตามท่ีก าหนดให้ 

ปฏิบัติ ประพันธ์เพลงส้ันๆ ง่ายๆ ตามหลักการประพันธ์เพลงไทย  ขับร้องเพลงไทย จัดการแสดง
ดนตรีท่ีเหมาะสม โดยการบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่ นๆในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เปรียบเทียบ
ถ่ายทอดความรู้สึก ช่ืนชมและเห็นคุณค่าของงานดนตรีท้ังท่ีเป็นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจอิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อสังคม 
2. มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบของการฟังเพลง  
3. มีความรู้ความเข้าใจ หลักการวิเคราะห์เพลงไทย 
4. มีความรู้ความเข้าใจหลักการประพันธ์เพลงไทยเบื้องต้น 
5. ประพันธ์เพลงส้ันๆง่ายๆตามหลักการประพันธเ์พลงไทย  
6. ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 
7. แสดงดนตรีโดยการบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะตามโอกาสและ

ความเหมาะสม 
 

รวมทั้งหมด  7   ผลการเรียนรู้ 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

190 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 
ศ20219  ทฤษฎีดนตรีสากล 1                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                       เวลา 40 ชั่วโมง                           จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษา ทฤษฎีดนตรีสากล เครื่องหมายสัญลักษณ์ดนตรี ลักษณะตัวโน้ต ตัวหยุด ส่วนตัวโน้ต  ศัพท์

สังคีต 

ปฏิบัติ อ่าน เขียนส่วนตัวโน้ต อ่าน เขียน ร้องโน้ตสากล ได้อย่างถูกต้อง แสดงความรู้สึกช่ืนชม 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีดนตรีสากล 
2. มีความรู้ความเข้าใจศัพท์สังคีต 
3. สามารถปฏิบัติ อ่าน เขียน ส่วนตัวโน้ตได้ถูกต้อง 
4. สามารถปฏิบัติ อ่าน เขียน ร้องโน้ตสากลได้ถูกต้อง  
5. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีเบ้ืองต้นได้ 
 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

191 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ศ20220  ทฤษฎีดนตรีสากล 2                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                         เวลา 40 ชั่วโมง                         จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษา องค์ประกอบดนตรี การใช้บ ารุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวงัและรับผิดชอบ ปฏิบัติ อ่าน 
เขียน ร้อง เล่นดนตรีโน้ตดนตรีท่ีมีเครื่องหมายแปลงเสียง ปฏิบัติเครื่องดนตรีเด่ียวและกลุ่มได้อย่างถูกต้อง
ไพเราะเพลิดเพลิน 

 

ผลการเรียนรู้ 
                1.  มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบดนตรี 

2.  มีความรู้ความเข้าใจการใช้บ ารุงรักษาเครื่องดนตรี 
3.  ปฏิบัติเครื่องดนตรี เด่ียว และกลุ่ม ได้ 
 

รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

192 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ศ20221  ดนตรีสากลประเภทเคร่ืองเป่า 1                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2              เวลา 40 ชั่วโมง                           จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษา ชนิดบันไดเสียง ขั้นคู่เสียง ฝึกโสตประสาท ปฏิบัติเครื่องดนตรี เด่ียวและกลุ่มตามท่ีก าหนดได้
อย่างถูกต้องไพเราะเพลิดเพลิน 
                            
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจชนิดบันไดเสียง 
2. มีความรู้ความเข้าใจขั้นคู่เสียง 
3. ปฏิบัติเครื่องดนตรี เด่ียวและกลุ่มตามท่ีก าหนด  

 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

193 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ศ20222  ดนตรีสากลประเภทเคร่ืองเป่า 2                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                       เวลา 40 ชั่วโมง                           จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษา การสร้างบันไดเสียงเดียอาโตนิก ชนิดเมเจอร์ ปฏิบัติเครื่องดนตรีโน้ตในบันไดเสียง เมเจอร์
ปฏิบัติเครื่องดนตรี กลุ่มและเด่ียวตามท่ีก าหนด ได้อย่างถูกต้องไพเราะเพลิดเพลิน 
                            
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจสร้างบันไดเสียงเมเจอร์ 
2. ปฏิบัติเครื่องดนตรีโน้ตในบันไดเสียง เมเจอร์ตามท่ีก าหนด 
3. ปฏิบัติเครื่องดนตรี เด่ียวและกลุ่มตามท่ีก าหนด  

 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

194 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ศ20223  ดนตรีสากลตามความถนัด 1                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3              เวลา 40 ชั่วโมง                           จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษา ทฤษฎีดนตรีสากล องค์ประกอบดนตรี ปฏิบัติ อ่าน เขียนโน้ตสากล ปฏิบัติดนตรีเด่ียวและกลุ่ม 
จัดการแสดงดนตรีตามโอกาสท่ีเหมาะสม ฝึกทักษะประสบการณ์การบรรเลงดนตรีอย่างถูกต้องไพเราะ
เพลิดเพลิน 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีดนตรี องค์ประกอบดนตรี 
2. ปฏิบัติ อ่าน เขียนโน้ตสากล 
3. ปฏิบัติดนตรีเด่ียวและกลุ่มบทเพลงท่ีก าหนด 
4. ฝึกทักษะการแสดงดนตรี 

 
รวมทั้งหมด 4  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

195 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ศ20224  ดนตรีสากลตามความถนัด 2                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                       เวลา 40 ชั่วโมง                           จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษา ทฤษฎีดนตรีสากล องค์ประกอบดนตรี ปฏิบัติ อ่าน เขียนโน้ตสากล ปฏิบัติดนตรีเด่ียวและกลุ่ม 
จัดการแสดงดนตรีตามโอกาสท่ีเหมาะสม จัดการแสดงดนตรีโดยการบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่นๆในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ฝึกทักษะประสบการณ์การบรรเลงดนตรี อย่างถูกต้องไพเราะเพลิดเพลิน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีดนตรี องค์ประกอบดนตรี 
2. ปฏิบัติ อ่าน เขียนโน้ตสากล 
3. ปฏิบัติดนตรีเด่ียวและกลุ่มบทเพลงท่ีก าหนด 
4. ฝึกทักษะการแสดงดนตรี 
5. จัดการแสดงดนตรีโดยการบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

196 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพ 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

197 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

สาระและมาตรฐานการเรยีนรู้ 
สาระที่ 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการ 

จัดการทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกนั และทักษะการ 
แสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้ 
พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 

 
สาระที่ 2 การอาชีพ 
มาตรฐาน ง 2.1    เข้าใจ มีทักษะท่ีจ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อ 

พัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

198 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

รายวชิาที่เปิดสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ง21101 การงานอาชีพ 1 1 0.5 ง21102 การงานอาชีพ 2 1 0.5 
ง20241  ผักเพื่อชีวิต 1 2 1.0 ง20242 ผักเพื่อชีวิต 2 2 1.0 
ง20261  ไฟฟ้าประยุกต์ 1 2 1.0 ง20262 ไฟฟ้าประยุกต์ 2 2 1.0 
ง20279 ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 1 2 1.0 ง20280 ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 2 2 1.0 
 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ง22101 การงานอาชีพ 3 1 0.5 ง22102 การงานอาชีพ 4 1 0.5 
ง20243 การเพาะเห็ด 1 2 1.0 ง20244  การเพาะเห็ด 2 2 1.0 
ง20263 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 1 2 1.0 ง20264 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 2 2 1.0 
ง20275 งานปูน 1 2 1.0 ง20276 งานปูน 2 2 1.0 
 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ง23101 การงานอาชีพ 5 1 0.5 ง23102 การงานอาชีพ 6 1 0.5 
ง20201 การงานอาชีพ 5 1 0.5 ง20202 การงานอาชีพ 6 1 0.5 
ง20273 งานไม้ 1 2 1.0 ง20274  งานไม้ 2 2 1.0 
 
 
 

      
 
 

 



 

 

199 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 
ง21101  การงานอาชีพ 1                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                          เวลา  20  ชั่วโมง                           จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความส าคัญ ขั้นตอนการท างาน ทักษะกระบวนการท างาน ศึกษาแนวทางการเลือกอาชีพ  
กระบวนการท างานศึกษาแนวทางการเลือกอาชีพ และกระบวนการตัดสินใจการสร้างรายได้ ตลอดจน
ความส าคัญของการประกอบอาชีพและการเตรียมความพร้อม 

มีทักษะการวิเคราะห์การท างาน ท างานตามขั้นตอนท างานตามกระบวนการกลุ่ม และรู้จักบทบาท
หน้าท่ีรวมถึงประเมินผลช้ินงานได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยการผลิตช้ินงานจากท้องถิ่น 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ รู้จักเสียสละในการท างาน มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพท่ีสุจริต  
 
ตัวชี้วัด 

ง 1.1   ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3   
 
รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

200 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ง21102  การงานอาชีพ 2                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                           เวลา 20 ชั่วโมง                          จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

 ศึกษาวิเคราะห์  ความหมาย ความส าคัญของครอบครัว การวางแผนท างานบ้าน การรักษาความ
สะอาดบ้านและบริเวณบ้าน การจัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน การใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือในการ
ท าความสะอาด การเลือกซื้อ การใช้และดูแลรักษาเครื่องอุปโภคบริโภค การบริโภคอาหาร และเครื่องด่ืมท่ี
ปลอดภัย การออมทรัพย์เพื่ออนาคตท่ีดี  
 ฝึกปฏิบัติท าความสะอาดห้องคหกรรม  ห้องพักครู ห้องน้ าครู ฯลฯ ประกอบอาหารจานเดียว จัดท า
กระปุกออมสินจากวัสดุในท้องถิ่นหรือเศษวัสดุท่ีเหลือใช้ 
 เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ประหยัด  เอื้อเฟื้อ  เสียสละ ประณีต  
สะอาด  มีทักษะกระบวนการท างาน การจัดการ การแก้ปัญหาในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
อย่างมีความสุข 
 
ตัวชี้วัด 

ง 1.1   ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3   
 
รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

201 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ง22101  การงานอาชีพ 3                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                เวลา 20 ชั่วโมง                           จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษาเกี่ยวกับงานปูนซีเมนต์เบ้ืองต้น งานประปาเบ้ืองต้น งานโลหะแผ่นเบื้องต้น งานจักรยานยนต์
เบ้ืองต้น งานไฟฟ้าเบ้ืองต้น 
 โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะปฏิบัติกระบวนการศึกษาหาความรู้ การสืบค้นข้อมูลทางทฤษฎีและ
ปฏิบัติ 

 เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหา  สามารถเห็นคุณค่าของการน าความรู้ ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสมกับการท างาน 
 

ตัวชี้วัด 

 ง 1.1  ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3 

 ง 2.1  ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3    
 

รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

202 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ง22102  การงานอาชีพ 4                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                           เวลา 20 ชั่วโมง                         จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของงานประดิษฐ์ การ

เลือกใช้วัสดุท่ีใช้ในการสร้างงาน การใช้และการเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในงานประดิษฐ์ การออกแบบ  
 ปฏิบัติงานเลือกใช้วัสดุ ใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ได้เหมาะสมกับประเภทของงานประดิษฐ์ เช่น  
การประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ และของประดับตกแต่ง ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาหรือค่าบริการ จดบันทึก
การปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายสามารถประดิษฐ์ช้ินงานได้ตามข้ันตอน และประเมินผล 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับของเล่น ของใช้ ของประดับตกแต่งท่ีเน้นความเป็น
เอกลักษณ์ไทย 
 
ตัวชี้วัด 
 
          ง 1.1   ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3 
          ง 4.1   ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3 
 
รวมทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

203 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ง23101  การงานอาชีพ 5                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        เวลา 20 ชั่วโมง                           จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 ศึกษาความส าคัญ  ขั้นตอนการท างาน  ทักษะกระบวนการท างาน  ศึกษาแนวทางการเลือกอาชีพ  
กระบวนการท างานศึกษาแนวทางการเลือกอาชีพ และกระบวนการตัดสินใจการสร้างรายได้   ตลอดจน
ความส าคัญของการประกอบอาชีพและการเตรียมความพร้อม 
       มีทักษะการวิเคราะห์การท างาน  ท างานตามขั้นตอนท างานตามกระบวนการกลุ่ม  และรู้จักบทบาท
หน้าท่ีรวมถึงประเมินผลช้ินงานได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยการผลิตช้ินงานจากท้องถิ่น 
       มีคุณลักษณะ  รู้จักเสียสละในการท างาน  มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพท่ีสุจริต 
  

ตัวชี้วัด 

 ง 1.1 ม.3/1   ม.3/2   ม.3/3 
 ง 2.1 ม.3/1   ม.3/2   ม.3/3    

รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

204 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ง23102  การงานอาชีพ 6                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                           เวลา 20 ชั่วโมง                          จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษาการปฏิบัติงานตามโครงงานอาชีพ หรือการลงมือประกอบอาชีพจะต้องเตรียมการด้านต่างๆ ให้
พร้อม ในขณะปฏิบัติงานก็จะต้องมีการบันทึกผล ประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาถึงปัญหาอุปสรรคท่ี
อาจจะเกิดขึ้น วิธีการแก้ปัญหา นอกจากนั้นจะต้องเสนอแนวทางในการพัฒนาโครงงานอาชีพให้ดียิ่งขึ้นเพื่อจะ
ได้พัฒนาเป็นอาชีพต่อไป 
 เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหา  สามารถเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสมกับการท างาน 
 

 ตัวชี้วัด 
 

 ง 1.1 ม.3/1   ม.3/2   ม.3/3 

 ง 2.1 ม.3/1   ม.3/2   ม.3/3    
 

รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

205 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ง20241  ผักเพื่อชีวิต 1                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                           เวลา 40 ช่ัวโมง                            จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญของพืชผักท่ัวไป และผักพื้นเมือง จ าแนกประเภทของผัก  ปัจจัยท่ี
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของผัก พื้นท่ีเหมาะสมในการปลูกผัก เครื่องมือและอุปกรณ์การเตรียมดิน การ
ดูแลรักษา การก าจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว การจัดการผลผลิต 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการปลูกผักท่ัวไป ผักพื้นเมือง เตรียมดิน ท าแปลงปลูกผัก  ปลูก ดูแลรักษา เก็บ
เกี่ยว แปรรูปและจ าหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ รายจ่าย และประเมินผล 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการปลูกผัก และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ   อนุรักษ์
พลังงานและส่ิงแวดล้อม 
 
ผลการเรียนรู้ 
    1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ท่ัวไปของผัก 
              2. มีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการปลูกผัก 
              3. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวผัก 
              4. มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติท่ีดีและสามารถในการท าโครงงานปลูกผัก 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

206 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ง20242  ผักเพื่อชีวิต 2                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                           เวลา 40 ช่ัวโมง                            จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

   ศึกษาความหมาย  ความส าคัญ  ประโยชน์  ชนิดและประเภทของผักพื้นบ้านในท้องถิ่น แหล่งท่ีมา
สภาวะตลาด  สรรพคุณทางสมุนไพรของผักพื้นบ้าน  การขยายพันธุ์  การปลูก  การดูแลรักษา  การเก็บเกี่ยว
การถนอมอาหาร และแปรรูปผลผลิตของผักพื้นบ้าน 
             ปฏิบัติงานปลูกผักพื้นบ้าน   เตรียมดิน  วัสดุปลูก   เลือกวิธีปลูกท่ีเหมาะสมกับชนิดของผักพื้นบ้าน 
ขยายพันธุ์  ดูแลรักษา  เก็บเกี่ยว และจ าหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับ - รายจ่าย  และ
ประเมินผล 
    เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  ตระหนักถึงคุณค่า และมีทักษะในการปลูกผักพื้นบ้านท่ีเหมาะสมกับ
สภาพท้องถิ่น  เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมผักพื้นบ้าน  และภูมิปัญญาไทยให้สืบทอดถึงชนรุ่นหลังต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 
    1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ท่ัวไปของผักพื้นบ้าน 
              2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายพันธุ์ผักพื้นบ้าน 
              3. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูก ดูแลรักษา และเก็บเกี่ยวผักพื้นบ้าน 
              4. มีความรู้ ความเข้าใจมีเจคติท่ีดี และมีความสามารถในการท าโครงงานปลูกผักพื้นบ้าน 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

207 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ง20261  งานไฟฟ้าประยุกต์ 1                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                      เวลา 40 ชั่วโมง               จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น  เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานไฟฟ้า  ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน  การอ่านแบบ การปอกและพันสายไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า การติดต้ังวัสดุอุปกรณ์ การเดินสายไฟฟ้าและ
การสร้างช้ินงานท่ีเกี่ยวข้องกับไฟฟ้า 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอ่านแบบ  การปอกและพันสายไฟฟ้าแบบต่างๆการต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่างๆ 
การติดต้ังวัสดุอุปกรณ์  การเดินสายไฟฟ้า  การเข้าแผงวงจรไฟฟ้า  และการสร้างช้ินงานท่ีเกี่ยวข้องกับไฟฟ้า  

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการไฟฟ้าเบ้ืองต้น เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ในงานไฟฟ้าและความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีความมุ่งมั่น เสียสละและอดทน มีความรับผิดชอบและมี 
ความคิดสร้างสรรค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมาย ประโยชน์ และความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับไฟฟ้าเบ้ืองต้นได้ 
2. อธิบายการใช้และเก็บบ ารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ท่ีใช้ในงานไฟฟ้าได้ 
3. อธิบายกฎความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้ 
4. สามารถอา่นแบบงานไฟฟ้าได้ 
5. สามารถปอกและพันสายไฟฟ้าแบบต่าง ๆ ได้ 
6. สามารถต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ ได้ 
7. สามารถติดต้ังวัสดุอุปกรณ์  และเดินสายไฟฟ้าได้ 
8. สามารถสร้างช้ินงานท่ีเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้ 

 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

208 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ง20262  งานไฟฟ้าประยุกต์ 2                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                   เวลา 20 ชั่วโมง               จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับการน าไฟฟ้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งน าผลของการใช้ไฟฟ้าไปเปล่ียนเป็นพลังงานใน
รูปแบบต่างๆมาใช้ในชีวิตประจ าวัน สามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า ต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่างๆได้ และเดิน
สายไฟฟ้าภายในบ้านได้ เข้าแผงวงจรไฟฟ้าได้ 

มีความรู้ในการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี ประหยัด ปลอดภัย รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม 
          เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการไฟฟ้าเบ้ืองต้น    ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  มีทักษะ 
ในการปฏิบัติงาน  มีความมุ่งมั่น  เสียสละและอดทน  มีความรับผิดชอบ  และมีความคิดสร้างสรรค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้ 
2. สามารถต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ ได้ 
3. สามารถอ่านแบบในงานไฟฟ้าได้ 
4. สามารถเดินสายไฟฟ้าบนแผงฝึกได้ 
5. สามารถเข้าแผงวงจรไฟฟ้าบนแผงฝึกได้ 
6. สามารถซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้ 
7. สามารถประดิษฐ์เครื่องใช้ท่ีเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้ 

 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

209 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ง20279   ไฟฟ้าอเิล็กทรอนิกส ์1                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                            เวลา  40  ช่ัวโมง                          จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

อธิบาย สืบค้นข้อมูล กระแสไฟฟ้า สมบัติการน าไฟฟ้าของสาร การเพิ่มสมบัติการน าไฟฟ้าของ สารกึ่ง
ตัวน าบริสุทธิ์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์พื้นฐาน ในวงจรไฟฟ้า ลักษณะ 
สัญลักษณ์ และสมบัติของช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น ปฏิบัติ ทดลอง อธิบาย 
อิเล็กทรอนิกส์และระบุเครื่องใช้ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาณ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์พื้นฐานในใน
วงจรไฟฟ้า ลักษณะ สัญลักษณ์ และสมบัติของช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีต่อเข้ากับ
วงจรไฟฟ้า และประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้นท่ีมีทรานซิสเตอร์ 1 ตัว  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและ การอภิปราย  
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น า

ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายของอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกต้อง  
2. วิเคราะห์และบอกประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้าและประเภทเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ได้  
3. อธิบายรูปแบบสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง 
4. อธิบายลักษณะและสมบัติของช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้  
5. อ่านค่าช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆได้  
6. ค านวณ ทดลองและศึกษาการท างานของช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้  
7. อธิบายลักษณะ และวิธีการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
8. อธิบายวิธีการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายได้ 
9. มีทักษะสามารถประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ได้ 
 

รวมทั้งหมด   9  ผลการเรียนรู้ 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

210 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ง20280   ไฟฟ้าอเิล็กทรอนิกส์ 2                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                         เวลา  40  ช่ัวโมง                             จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

อธิบาย สืบค้นข้อมูล กระแสไฟฟ้า สมบัติการน าไฟฟ้าของสาร การเพิ่มสมบัติการน าไฟฟ้าของ สารกึ่ง
ตัวน าบริสุทธิ์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์พื้นฐาน ในวงจรไฟฟ้า ลักษณะ 
สัญลักษณ์ และสมบัติของช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น ปฏิบัติ ทดลอง อธิบาย 
อิเล็กทรอนิกส์และระบุเครื่องใช้ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาณ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์พื้นฐานในใน
วงจรไฟฟ้า ลักษณะสัญลักษณ์ สมบัติของช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้า 
และประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้นท่ีมีทรานซิสเตอร์ 1 ตัว การสืบเสาะหาความรู้  

โดยใช้การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและ การอภิปราย  
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการ ตัดสินใจ น 

าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ความสามารถตามผลการเรียนรู้ต่อไปนี้  
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายของอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกต้อง  
2. วิเคราะห์และบอกประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้าและประเภทเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ได้  
3. อธิบายรูปแบบสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง 
4. อธิบายลักษณะและสมบัติของช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้  
5. อ่านค่าช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆได้  
6. ค านวณ ทดลองและศึกษาการท างานของช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้  
7. อธิบายลักษณะ และวิธีการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
8. อธิบายวิธีการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายได้ 
9. มีทักษะสามารถประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ได้ 

 
รวมทั้งหมด   9  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

211 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ง20243  การเพาะเห็ด 1                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                          เวลา  40  ชั่วโมง                            จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาลักษณะ คุณค่า ความส าคัญ และประโยชน์ของเห็ด เครื่องมืออุปกรณ์ การเพาะเห็ด การดูแล
รักษา และการเก็บดอกเห็ด  

ปฏิบัติงานเพาะเห็ดฟางและเห็ดหูหนู ดูแลรักษา เก็บ และจ าหน่าย 
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการเพาะเห็ด สามารถผลิตเห็ดจ าหน่ายได้  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ คุณค่า ความส าคัญ และประโยชน์ของการเพาะเห็ด 
2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์เพาะเห็ด 
3. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตเช้ือเห็ด 
4. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด ดูแลรักษา และเก็บเกี่ยวเห็ด 
5. มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติท่ีดี และมีความสามารถเกี่ยวกับการท าโครงงานเพาะเห็ด 

 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

212 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ง20244  การเพาะเห็ด  2                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                         เวลา  40  ชั่วโมง                            จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
   ศึกษาวิธีการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ เช่น เห็ดฟาง เห็ดหูหนู เห็ดหอม เห็ดนางรม เกี่ยวกับลักษณะท่ัวไป 
ประเภทและพันธุ์ การใช้วัสดุอุปกรณ์ การผลิตเช้ือเห็ด การท าก้อนเช้ือเห็ด การเพาะเห็ด การดูแลรักษา และ
การเก็บเกี่ยวเห็ด 
            ปฏิบัติงานเพาะเห็ด ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว แปรรูปและจ าหน่ายเห็ด 
   เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการเพาะดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว  และการแปร
รูปเห็ด  มีเจตคติท่ีดีในการท างานและประกอบอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 
   1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ดในท้องถิ่น 
             2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ 
             3. มีความรู้ ความเข้าใจ  มีเจตคติท่ีดี  และมีความสามารถเกี่ยวกับการท าโครงงานเพาะเห็ด                
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

213 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ง20263  ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 1                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                           เวลา  40  ช่ัวโมง                         จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษาและปฏิบัติการป้องกันอุบัติภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางไฟฟ้า ชนิดและการใช้งานของสาย 
ไฟฟ้า การต่อสายแบบต่างๆ การเดินสายไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าก าลัง อุปกรณ์และเครื่องมือ อุปกรณ์ป้องกัน
ทางไฟฟ้า การติดต้ังอุปกรณ์ทางไฟฟ้า การติดต้ังระบบป้องกันสัญญาณเตือนภัย การเดินสายด้วยวิธีการต่างๆ 
การติดต้ังเครื่องใช้ไฟฟ้าในอาคาร การติดต้ังไฟฟ้าในพื้นท่ีอันตราย การตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของ
ระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 
ผลการเรียนรู้ 
           1. เข้าใจหลักการปฏิบัติงานทางไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย 
  2. เลือกอุปกรณ์ในงานเดินสายไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าก าลัง  
  3. ติดต้ังอุปกรณ์ป้องกัน อุปกรณ์เตือนภัยในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 
  4. ตรวจสอบหาข้อบกพร่องของระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

214 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ง20264  ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 2                                      กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                          เวลา  40  ช่ัวโมง                            จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาและปฏิบัติการป้องกันอุบัติภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางไฟฟ้า ชนิดและการใช้งานของสาย 
ไฟฟ้า การต่อสายแบบต่างๆ  

การเดินสายไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าก าลัง อุปกรณ์และเครื่องมือ อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า การติดต้ัง
อุปกรณ์ทางไฟฟ้า  

การติดต้ังระบบป้องกันสัญญาณเตือนภัย การเดินสายด้วยวิธีการต่างๆ การติดต้ังเครื่องใช้ไฟฟ้าใน
อาคาร การติดต้ังไฟฟ้าในพื้นท่ีอันตราย การตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
    
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจหลักการปฏิบัติงานทางไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย 
2. เลือกอุปกรณ์ในงานเดินสายไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าก าลัง  
3. ติดต้ังอุปกรณ์ป้องกัน อุปกรณ์เตือนภัยในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 
4. ตรวจสอบหาข้อบกพร่องของระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า 

 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

215 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ง20275  งานปูน 1                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2               เวลา 40 ชั่วโมง                    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับชนิดและประเภทของปูนซีเมนต์ เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในในงานช่างปูน ความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน  ล าดับข้ันตอนหลักวิธีการ การก่ออิฐแบบต่างๆ  
 ปฏิบัติงานฝึกทักษะเกี่ยวกับการก่ออิฐ แบบการก่ออิฐครึ่งแผ่นผนังตรง และการก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาก
หนึ่งมุมส ารวจแหล่งวัสดุและแหล่งบริการในท้องถิ่น  
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและ มีทักษะมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพงานปูน สามารถ ก่ออิฐ ได้ถูกต้อง
ตามล าดับข้ันตอนการท างาน มีความรับผิดชอบ  ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและพฒันางานให้เหมาะสม
สอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคม ตระหนักในความส าคัญของการท างาน และสามารถให้บริการได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายประวัติความเป็นมาของงานปูนได้ 
 2.  รู้และเข้าใจความหมายความส าคัญของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานปูนได้ 
 3.  รู้จักเครื่องมืออุปกรณ์และสามารถเลือกใช้ได้เหมาะสมกับงาน 
 4.  เข้าใจความหมายความส าคัญและสามารถปฏิบัติการก่ออิฐ การหาระดับในงานปูนได้ 
  
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

216 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ง20276  งานปูน 2                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ        
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2            เวลา 40 ชั่วโมง                     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ล าดับข้ันตอนหลักการวิธี การก่ออิฐแบบต่าง ๆ วิเคราะห์ข้อมูล
ความต้องการของตลาดงานปูน ปฏิบัติงานฝึกทักษะเกี่ยวกับการก่ออิฐแบต่างๆ การหาระดับ ด่ิงและแนว ผสม
ปูนก่อ  ปูนฉาบ ฉาบผนัง ตกแต่งผิว แบบต่างๆ ส ารวจแห่งวัสดุและแหล่งบริการในท้องถิ่น ค านวณค่าใช้จ่าย 
ก าหนดค่าบริการ 

ปฏิบัติงานฝึกทักษะเกี่ยวกับการก่ออิฐการก่ออิฐแยกในผนังครึ่งแผ่นอิฐ การก่ออิฐเสาส่ีเหล่ียม 4 แผ่น
อิฐ การก่ออิฐเสาส่ีเหล่ียม 6 แผ่นอิฐ 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและ มีทักษะมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพงานปูน สามารถ ก่ออิฐ ได้ถูกต้อง
ตามล าดับข้ันตอนการท างาน มีความรับผิดชอบ  ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและพฒันางานให้เหมาะสม
สอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคม ตระหนักในความส าคัญของการท างาน และสามารถให้บริการได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  รู้และเข้าใจความหมายความส าคัญของความปลอดภัยในการท างาน 
 2.  รู้จักเครื่องมืออุปกรณ์และสามารถเลือกใช้ได้เหมาะสมกับงาน 
 3.  รู้และเข้าใจความหมายความส าคัญและสามารถปฏิบัติการก่ออิฐ การหาระดับในงานปูนได้ 
 4.  อธิบายความหมายความส าคัญของคอนกรีตได้อย่างถูกต้อง 
 5.  มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติ ในการจัดการ 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

217 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ง20273   งานไม้ 1                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3                             เวลา 40 ช่ัวโมง                           จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาลักษณะ ชนิด ขนาดของเครื่องเรือนท่ีท าด้วยไม้ท่ีนิยมในท้องถิ่น เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์  ความ
ปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน  การอ่านแบบ  เทคนิคการท าเครื่องเรือน  วธิีการ  กะ  วัด  การตัด  การไส  การ
เพลาะ  การเจาะ  การบาก  การเข้าปากไม้  การประกอบ  และการแต่งช้ินงาน 
ปฏิบัติงานฝึกทักษะเกี่ยวกับการอ่านแบบ  กะ  วัด  ตัด  ไส  เพลาะ  เจาะ  บาก  และเข้าปากไม้  การ 
ประกอบตกแต่งช้ินงานผลิตช้ินงานตามแบบก าหนด  บริการผลชิตเครื่องเรือนอย่างง่าย  ส ารวจแหล่งวัสดุและ
แหล่งบริการในท้องถิ่น  ค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคา  จัดจ าหน่าย  ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย  สร้างความ
ตระหนักในการพฒันาทักษะด้านอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการอ่านแบบ  กะ  วัด  ตัด  ไส  เพลาะ  เจาะ  บาก  และ
เข้าปากไม้  ประกอบและตกแต่งช้ินงาน  สามารถให้บริการผลิตเครื่องเรือนด้วยไม้และจ าหน่ายได้และสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุ 
 
ผลการเรยีนรู้ 

1. จ าแนกลักษณะ คุณสมบัติของไม้เนื้อแข็ง เนื้อแกร่ง และไม้เนื้ออ่อนได้ 
2. บอกช่ือหน้าท่ีการใช้งาน การบ ารุงรักษาและความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือวัดได้ 
3. บอกช่ือหน้าท่ีการใช้งาน การบ ารุงรักษาและความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือประเภทตัดได้ 
4. บอกช่ือหน้าท่ีการใช้งาน การบ ารุงรักษาและความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือประเภทไสได้ 
5. บอกช่ือหน้าท่ีการใช้งาน การบ ารุงรักษาและความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือประเภทเจาะได้ 
6. บอกช่ือหน้าท่ีการใช้งาน การบ ารุงรักษาและความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือประเภทประกอบ

โครงได้ 
7. เข้าไม้แบบชนฉากได้ 
8. เข้าไม้แบบเข้าเดือยได้ 
9.  เข้าไม้แบบเข้าบากได้ 
10. ปฏิบัติงานช่างไม้ตามท่ีได้รับมอบหมายได้ 
11. ปฏิบัติงานเคลือบผิวตามท่ีได้รับมอบหมายได้ 
12. สามารถคิดค านวณค่าใช้จ่ายการให้บริการและบัญชีรายรับรายจ่าย 

 
รวมทั้งหมด 12 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



 

 

218 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ง20274  งานไม้ 2                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                        เวลา 40 ช่ัวโมง                                จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาลักษณะ ชนิด ขนาดของเครื่องเรือนท่ีท าด้วยไม้ท่ีนิยมในท้องถิ่น เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์  ความ
ปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน  การอ่านแบบ  เทคนิคการท าเครื่องเรือน  วิธีการ  กะ  วัด  การตัด  การไส  การ
เพลาะ  การเจาะ  การบาก  การเข้าปากไม้  การประกอบ  และการแต่งช้ินงาน 
ปฏิบัติงานฝึกทักษะเกี่ยวกับการอ่านแบบ  กะ  วัด  ตัด  ไส  เพลาะ  เจาะ  บาก  และเข้าปากไม้  การ 
ประกอบตกแต่งช้ินงานผลิตช้ินงานตามแบบก าหนด  บริการผลชิตเครื่องเรือนอย่างง่าย  ส ารวจแหล่งวัสดุและ
แหล่งบริการในท้องถิ่น  ค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคา  จัดจ าหน่าย  ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย  สร้างความ
ตระหนักในการพฒันาทักษะด้านอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการอ่านแบบ  กะ  วัด  ตัด  ไส  เพลาะ  เจาะ  บาก  และ
เข้าปากไม้  ประกอบและตกแต่งช้ินงาน  สามารถให้บริการผลิตเครื่องเรือนด้วยไม้และจ าหน่ายได้และสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. จ าแนกลักษณะ คุณสมบัติของไม้เนื้อแข็ง เนื้อแกร่ง และไม้เนื้ออ่อนได้ 
2. บอกช่ือหน้าท่ีการใช้งาน การบ ารุงรักษาและความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือวัดได้ 
3. บอกช่ือหน้าท่ีการใช้งาน การบ ารุงรักษาและความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือประเภทตัดได้ 
4. บอกช่ือหน้าท่ีการใช้งาน การบ ารุงรักษาและความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือประเภทไสได้ 
5. บอกช่ือหน้าท่ีการใช้งาน การบ ารุงรักษาและความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือประเภทเจาะได้ 
6. บอกช่ือหน้าท่ีการใช้งาน การบ ารุงรักษาและความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือประเภทประกอบ

โครงได้ 
7. เข้าไม้แบบชนฉากได้ 
8. เข้าไม้แบบเข้าเดือยได้ 
9.  เข้าไม้แบบเข้าบากได้ 
10. ปฏิบัติงานช่างไม้ตามท่ีได้รับมอบหมายได้ 
11. ปฏิบัติงานเคลือบผิวตามท่ีได้รับมอบหมายได้ 
12. สามารถคิดค านวณค่าใช้จ่ายการให้บริการและบัญชีรายรับรายจ่าย 

 
รวมทั้งหมด 12 ผลการเรียนรู้ 
 

 



 

 

219 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ง20277  งานเชื่อม 1                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                        เวลา 40 ช่ัวโมง                                จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานเช่ือม กระบวนการเช่ือม เครื่องเช่ือม และอุปกรณ์ในงานเช่ือม
แก๊สและไฟฟ้า วัสดุงานเช่ือม ลวดเช่ือม รอยต่อท่าเช่ือม เทคนิคในการเช่ือมการตรวจสอบงานเช่ือมเบ้ืองต้น   

ปฏิบัติงานเช่ือมไฟฟ้ารอยต่อตัวทีและหน้าแปลน โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลถูกต้อง ตาม
หลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบงานเช่ือม ความเข้าใจเลือกอุปกรณ์และ
เครื่องมือในการตรวจสอบงานเช่ือม 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะ มีเจตคติ ท่ีดีต่ออาชีพงานเช่ือมไฟฟ้า  ตระหนักในความส าคัญ
ของการท างาน  ท างานอย่างมีข้ันตอนและมีความรับผิดชอบ เห็นคุณค่าและแนวทางใน การปฏิบัติงาน รู้
วิธีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง รู้จักใช้เทคโนโลยีพัฒนาการท างานให้เหมาะสมสอดคล้องกับบรรทัดฐานของ
สังคม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.   อธิบายความหมายความส าคัญของความปลอดภัยได้ 
2.   อธิบายบอกความหมายความส าคัญและหลักการเช่ือมโลหะได้  
3.   อธิบายความหมายความส าคัญของวัสดุในงานเช่ือมไฟฟ้าได้ 
4.   อธิบายและอ่านสัญลักษณ์ของลวดเช่ือมได้ถูกต้อง 
5.   มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกรรมวิธีการเช่ือมโลหะ ด้วยลวดเช่ือมหุ้มฟล๊ักซ์      
6.   อธิบายหลักวิธีการของต าแหน่งการเช่ือมและสามารถปฏิบัติการเช่ือมได้ 
7.   อธิบายหลักวิธีการตรวจสอบงานเช่ือมได้ 

 รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

220 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ง20278  งานเชื่อม 2                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                        เวลา 40 ช่ัวโมง                                จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานเช่ือม สมบัติและความสามารถในการเช่ือมของช้ินงาน
และลวดเช่ือมชนิดต่างๆ สัญลักษณ์ในงานเช่ือม ส่วนต่างๆของรอยเช่ือมมุมและรอยเช่ือมร่อง ชนิดของลวด
เช่ือม  

การอ่าน WPS (Welding Procedure Specification) และ PQR (Procedure Qualification 
Record) จุดบกพร่องในงานเช่ือม เทคนิคในการเช่ือม การตรวจสอบงานเช่ือมด้วยสายตาและการดัดงองาน
เช่ือมไฟฟ้าเหล็กแผ่นต่อชนบากร่องวี ทุกท่าเช่ือมด้วยลวดเช่ือมเซลลูโลสและเบสิก ( Cellulose and Basic 
Electrode) โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจหลักการความปลอดภัยในการเช่ือมตามมาตรฐาน 
2. เข้าใจเกี่ยวกับสมบัติและความสามารถในการเช่ือมวัสดุ ข้อบกพร่องในงานเช่ือม 
3. ระบุสัญลักษณ์และส่วนต่างๆ ของรอยเช่ือมมุม ( Fillet Weld ) รอยเช่ือมร่อง ( Groove Weld ) 

ตามมาตรฐาน 2G ( PB ) 3G ( PF/PD ) 4G ( PE ) มาตรฐาน 
4. เช่ือมอาร์กลวดเช่ือมหุ้มฟลักซ์แผ่นเหล็กต่อชนบากร่องวีท่าเช่ือม 1G ( PA ) 2G ( PB )3G 

 ( PF/PD ) 4G ( PE ) ตามมาตรฐาน 
5. ตรวจสอบจุดบกพร่องแนวเช่ือมด้วยสายตาและการดัดงอแนวเช่ือมตามมาตรฐาน 

 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

221 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

222 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

สาระและมาตรฐานการเรยีนรู้ 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ  และแสดงความคิดเห็น 

อย่างมีเหตุผล 

มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และ 

ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต 1.3  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูด 

และการเขียน 
 

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.1  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้ 

อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ            
มาตรฐาน ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม          
 

สาระที่ 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

มาตรฐาน ต 3.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและเป็น 

พื้นฐานในการพัฒนา  แสวงหาความรู้  และเปิดโลกทัศน์ของตน 
 

สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1    ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

มาตรฐาน ต 4.2    ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

223 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

รายวชิาที่เปิดสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 3 1.5 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 3 1.5 
อ21201 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 2 1.0 อ21202  ภาษาอังกฤษกับเกมและเพลง 2 1.0 
อ21203 ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร ์ 1 0.5 อ21204 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร ์ 1 0.5 
จ21201 ภาษาจีน 1 2 1.0 จ21202 ภาษาจีน 2 2 1.0 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 3 1.5 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 3 1.5 
อ22201 ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียน 1 0.5 อ22202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการฟังและการพูด 1 0.5 
อ22203 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 1.0 อ22204 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 2 1.0 
จ22201 ภาษาจีน 3 2 1.0 จ22202 ภาษาจีน 4 2 1.0 

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 3 1.5 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 3 1.5 
อ23205 ภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย 2 1.0 อ23206 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 2 1.0 
จ23201 ภาษาจีน 5 2 1.0 จ23202 ภาษาจีน 6 2 1.0 
 
 
 

     
      

 
 
 
 
 



 

 

224 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

อ21101  ภาษาอังกฤษ 1                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                        เวลา 60 ชั่วโมง            จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 

ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ อ่านออกเสียงค า วลี ข้อความ นิทาน และ
บทร้อยกรอง ส้ันๆ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน เลือก/ระบุประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความ
เรียงท่ีอ่าน ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ และตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา ใช้ภาษา น้ าเสียง 
และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ในการสนทนา 
แลกเปล่ียนข้อมูล ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าช้ีแจง พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ 
ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้
เครื่องหมายวรรคตอนและการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง วันส าคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของ
เจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  

โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความคิด
รวบยอด กระบวนการส่ือความ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดเปรียบเทียบ  

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการส่ือสารได้เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน มีความมั่นใจในการ
ใช้ภาษา ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ 
 

ตัวชี้วัด 

ต 1.1 ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4 
ต 1.2 ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5 
ต 1.3  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3 
ต 2.1  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3 
ต 2.2  ม.1/1  ม.1/2 
ต 3.1 ม.1/1 
ต 4.1  ม.1/1 
ต 4.2  ม.1/1 
 

รวมทั้งหมด  20  ตัวชี้วัด 

 
 



 

 

225 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 
อ21102  ภาษาอังกฤษ 2                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                        เวลา 60 ชั่วโมง            จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
            
 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ ค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจงด้วยภาษา น้ าเสียง และกริยาท าทางสุภาพ 
หลักการอ่านออกเสียงข้อความจับใจความส าคัญ บทสนทนา ส่ือท่ีไม่ใช่ความเส่ียง บอกความเหมือนความ
แตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยชน์ชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการล าดับค าตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาต่างประเทศ และภาษาไทยแลกเปล่ียนข้อมูลตนเอง กิจกรรม สถานการณ์ ชีวิตประจ าวัน 
เทศกาล งานฉลอง วันส าคัญ แสดงความต้องการ การให้และขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ แสดง
ความคิดเห็นเรื่องท่ีฟังและอ่าน กิจวัติประจ าวันประสบการณ์ กิจกรรม เรื่องต่างๆ สรุปใจความส าคัญท่ีได้จาก
การฟังและอ่านเขียนวิเคราะห์ ค้นคว้าความรู้ รวบรวมข้อมูล ส าคัญจากส่ือ แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ใช้ใน
สถานการณ์จริงและจ าลองในห้องเรียน สถานศึกษา การศึกษาต่อการประกอบอาชีพ  

โดยใช้กระบวนการทางภาษา คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน การส่ือสารการสืบค้นหาความรู้ การค้นคว้า
ข้อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความคิดเข้าใจ มีความใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีวินัย ความ
รับผิดชอบ รักชาติ ศาสนา กษัตริย์ และ รักความเป็นไทยรวมท้ังน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
เหมาะสม 
 
ตัวชี้วัด 

ต 1.1 ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4 
ต 1.2 ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4   ม.1/5 
ต 1.3  ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3 
ต 2.1  ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3 
ต 2.2  ม.1/1   ม.1/2 
ต 3.1 ม.1/1 
ต 4.1  ม.1/1 
ต 4.2  ม.1/1 
 

รวมทั้งหมด  20  ตัวชี้วัด 
 

 

 

 



 

 

226 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

อ22101  ภาษาอังกฤษ 3                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                       เวลา  60  ชั่วโมง                         จ านวน 1.5  หน่วยกิต 

 

ใช้ภาษา น้ าเสียง และท่าทาง ส่ือสารตามมารยาทสังคม และภาษาในการส่ือสารโดยใช้เทคโนโลยีใน
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในการเรียน การปฏิบัติงาน การสมัครงาน  ขอและให้ข้อมูล ความ
ช่วยเหลือและบริการผู้อื่น  ถ่ายโอนข้อมูลท่ีได้ฟังและอ่าน อ่านออกเสียง ค า วลี ส านวนง่ายๆ ประโยค ค าส่ัง 
ค าขอร้อง ค าแนะน า ข้อความ ข้อมูล บทอ่าน เรื่องราวส้ันๆท้ังท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงจากส่ือ
ส่ิงพิมพ์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ แล้วถ่ายโอนเป็นถ้อยค าของตนเองในรูปแบบต่างๆ สรุป แสดงความคิดเห็น  
ความต้องการ ความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง ข่าวสาร เหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ในชีวิต ประจ าวัน 
ท้องถิ่นและสังคม ประสบการณ์ส่วนตัว การศึกษา การท างาน เทคโนโลยี งานประเพณี วันส าคัญของชาติ  
ศาสนา วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน ส่ือความ
กระบวนการท างานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพื่อให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ตัวชี้วัด  
 ต 1.1  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3  ม.2/4  
 ต 1.2  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 
 ต 1.3  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 
 ต 2.1  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3    
 ต 2.2  ม.2/1 ม.2/2  
 ต 3.1  ม.2/1    
 ต 4.1  ม.2/1 
 ต 4.2  ม.2/1  
 
รวมทั้งหมด   20  ตัวชี้วัด 

 

  

   

 



 

 

227 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

อ22102  ภาษาอังกฤษ 4       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2             เวลา  60  ชั่วโมง                         จ านวน  1.5  หน่วยกิต 

 

ใช้ภาษา น้ าเสียง และท่าทาง ส่ือสารตามมารยาทสังคม และภาษาในการส่ือสารโดยใช้เทคโนโลยีใน
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในการเรียน การปฏิบัติงาน การสมัครงาน  ขอและให้ข้อมูล ความ
ช่วยเหลือและบริการผู้อื่น  ถ่ายโอนข้อมูลท่ีได้ฟังและอ่าน อ่านออกเสียง ค า วลี ส านวนง่ายๆ ประโยค ค าส่ัง 
ค าขอร้อง ค าแนะน า ข้อความ ข้อมูล บทอ่าน เรื่องราวส้ันๆท้ังท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงจากส่ือ
ส่ิงพิมพ์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ แล้วถ่ายโอนเป็นถ้อยค าของตนเองในรูปแบบต่างๆ สรุป แสดงความคิดเห็น  
ความต้องการ ความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง ข่าวสาร เหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ในชีวิต ประจ าวัน 
ท้องถิ่นและสังคม ประสบการณ์ส่วนตัว การศึกษา การท างาน เทคโนโลยี งานประเพณี วันส าคัญของชาติ  
ศาสนา วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน ส่ือความ
กระบวนการท างานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพื่อให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ตัวชี้วัด  
 ต 1.1  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3  ม.2/4  
 ต 1.2  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 
 ต 1.3  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 
 ต 2.1  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3    
 ต 2.2  ม.2/1 ม.2/2  
 ต 3.1  ม.2/1    
 ต 4.1  ม.2/1 
 ต 4.2  ม.2/1  
 
รวมทั้งหมด   20  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

228 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

อ23101  ภาษาอังกฤษ 5       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3             เวลา  60  ชั่วโมง                         จ านวน  1.5  หน่วยกิต 

 

ศึกษาการใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบายอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ  อ่าน
ออกเสียงค าศัพท์ ส านวน ประโยค ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองส้ันๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
เลือกระบุและเขียนหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ และส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ แสดงความคิดเห็นจาก
เรื่องท่ีฟังและอ่าน พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบพูดสนทนาและเขียนบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
เรื่องต่างๆ ใกล้ตัวสถานการณ์ ข่าว เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ 
เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง อธิบายเปรียบเทียบเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมของไทย เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตาม
ความสนใจ ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง แล้วน าเสนอด้วยการพูดและการเขียนท่ีเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้และส่ือสารในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ  

โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษา การเปรียบเทียบ การน าเสนอข้อมูลและการใช้ส่ือเทคโนโลยี 
 เพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของวิชาภาษาอังกฤษ สามารถถ่ายโอนความรู้สึกและน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

ตัวชี้วัด  
ต 1.1  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3  ม.3/4  

 ต 1.2  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 
 ต 1.3  ม.3/1 ม.3/3 
 ต 2.1  ม.3/1 ม.3/3    
 ต 2.2  ม.3/1 ม.3/2  
 ต 3.1  ม.3/1    
 ต 4.1  ม.3/1 
 ต 4.2  ม.3/1 ม.3/2 
 
รวมทั้งหมด   19  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 



 

 

229 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

อ23102  ภาษาอังกฤษ 6       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                        เวลา  60  ชั่วโมง                       จ านวน  1.5  หน่วยกิต 

 

ศึกษาการใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบายอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ อ่านออก
เสียงค าศัพท์ ส านวน ประโยค ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองส้ันๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก
ระบุและเขียนหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ และส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ แสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ี
ฟังและอ่าน พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบพูดสนทนาและเขียนบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่อง
ต่างๆ ใกล้ตัวสถานการณ์ ข่าว เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ  
เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง อธิบายเปรียบเทียบเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมของไทย เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตาม
ความสนใจ ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง แล้วน าเสนอด้วยการพูดและการเขียนท่ีเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้และส่ือสารในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ  

โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษา   การเปรียบเทียบ  การน าเสนอข้อมูล   และการใช้ส่ือเทคโนโลยี 
 เพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของวิชาภาษาอังกฤษ  สามารถถ่ายโอนความรู้สึกและน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

ตัวชี้วัด  
ต 1.1  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/4  

 ต 1.2  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 
 ต 1.3  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 
 ต 2.1  ม.3/1 ม.3/2   
 ต 2.2  ม.3/1  
 ต 3.1  ม.3/1    
 ต 4.1  ม.3/1 
 ต 4.2  ม.3/1  
 
รวมทั้งหมด   17  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

230 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

อ21201 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                             เวลา 40 ชั่วโมง                          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
                     

ใช้ภาษาและท่าทางส่ือสารตามมารยาทสังคม ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ขอและให้
ข้อมูล  ความช่วยเหลือและบริการอื่น ๆ  ส่ือความหมาย โดยการถ่ายโอนข้อมูลท่ีได้ฟังและอ่าน ฝึกทักษะการ
ฟัง พูด  อ่าน เขียน โดยใช้ศัพท์ ส านวน โครงสร้างเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน  เข้าใจภาษาท่าทาง น้ าเสียง ความรู้สึกของผู้พูด  

เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ิงท่ีได้ยิน  ให้ข้อมูล บรรยาย เรื่องราวในชีวิตประจ าวัน ประสบการณ์
ของตนเอง และส่ิงท่ีตนสนใจ มีคุณธรรม จริยธรรม  ใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

ใช้ภาษาท่าทางในการส่ือสารตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีความรู้ ความเข้าใจ  สามารถใช้ภาษา
ในการส่ือสารได้คล่องแคล่วตามวัย และมีเจตคติท่ีดีต่อภาษา 

ผลการเรียนรู้ 
1. ปฏิบัติตามค าส่ัง  ค าช้ีแจงท่ีได้ฟังและอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ  ประโยค บทอ่าน  และสะกดค าได้ถูกต้อง  

  3. อ่านบทอ่าน  บทความ เขียนสรุปใจความส าคัญได้ 
4. พูดแสดงความเห็นจากส่ิงท่ีได้ฟัง/อ่าน และให้เหตุผลประกอบ 

  5. พูดและเขียนเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่  สถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจ เหตุการณ์ต่างๆ ท่ี 
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอื่น หรือวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 

6. ฟังข้อความ  บทสนทนา  แล้วจับใจความส าคัญได้ 
7. ค้นคว้า รวบรวม สรุปข้อมูล และน าเสนอ โดยการเขียนและพูด ในเรื่องท่ีสนใจท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม

สาระอื่นได้ 
 

รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

231 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

อ21202 ภาษาอังกฤษกับเกมและเพลง                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                             เวลา 40 ช่ัวโมง                          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
                     

ศึกษาวิเคราะห์ การใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ข้อมูลบท
สนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ และเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการใช้ภาษาอย่าง
เพลิดเพลินด้วยเกมและเพลง 

เพื่อน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เห็นคุณค่าของการใช้ภาษาอังกฤษ มีความคิดสร้างสรรค์ และมี
ความมั่นใจในการใช้ภาษามากยิ่งขึ้น 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) ส้ันๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
2. เลือก/ระบุประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง (non-text information) 

  3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

4. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ 
พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ัน ๆ ประกอบอย่างเหมาะสม  
  5. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 

6. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม ตามมารยาทและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
7. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา 

 8. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
 9. บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมาย
วรรคตอน และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
 10. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ 
และน าเสนอด้วยการพูดและเขียน 
 11. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น ค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
  
รวมทั้งหมด  11  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 



 

 

232 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

อ22203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                             เวลา 40 ช่ัวโมง                          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
                     

ใช้ภาษา ท่าทาง น้ าเสียง เหมาะสมกับระดับบุคคลและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา น าเสนอข้อมูล
จากส่ือประเภทต่างๆ เรื่องราวส้ันๆ กิจวัตรประจ าวัน เหตุการณ์ต่างๆ สรุปความคิดเห็น แสดงความรู้สึก
เกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง โดยฝึกทักษะในการส่ือสารด้านการฟัง และการพูด ตามสถานการณ์ต่างๆ ฝึก
พูดโต้ตอบในการน าเสนอข้อมูลจากส่ือประเภทต่างๆ กิจวัตรประจ าวัน เรื่องราวส้ันๆ พร้อมท้ังออกเสียง
เปรียบเทียบความแตกต่างของค า วลี ประโยคง่ายๆ ระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เห็นประโยชน์และความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา  
มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์ มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ และน าความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับภาษามาประยุกต์ในการพัฒนาตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้ภาษาเพื่อส่ือสาร ในสถานการณ์ต่างๆ ภายในสถานศึกษาได้ 
2. เข้าใจภาษาท่าทาง น้ าเสียง พูดโต้ตอบในเรื่องค าส่ัง ค าขอร้อง และค าแนะน าได้ 
3. น าเสนอข้อมูลจากส่ือประเภทต่างๆ เรื่องราวส้ันๆ ได้ 
4. พูดเกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวัน เหตุการณ์ต่างๆ ได้ 
5. ใช้ภาษา และท่าทางในการส่ือสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคล ได้ 
6. บอกความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในเรื่องค า ประโยคง่ายๆ ได้ 
7. ใช้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ 
8. ใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
9. ตระหนักในคุณค่าของภาษา และวัฒนธรรมท่ีเรียน และน าความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเองได้ 

 
รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

233 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

อ22204 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                             เวลา 40 ช่ัวโมง                          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 

 เข้าใจน้ าเสียง ความรู้สึกของผู้พูด ท าตามค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า เข้าใจความแตกต่างทางภาษา 
วัฒนธรรมของไทยและเจ้าของภาษา แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารในหัวข้อต่าง  ใช้ภาษาในการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การ
เดินทางท่องเท่ียว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม ใช้ภาษาสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล แสดงความคิดเห็น ความต้องการ อธิบาย บรรยาย แลกเปล่ียนเรียนรู้ ใช้ภาษาท่าทางส่ือสารได้
เหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะ และวัฒนธรรมเจ้าของภาษา ใช้ภาษาแสวงหาความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับสาระ
การเรียนรู้อื่นในโรงเรียน และชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ เห็นคุณค่าของ
ภาษาอังกฤษ 
 

ผลการเรียนรู้ 

 1. ปฏิบัติตามค าร้องขอ ค าแนะน า ค าช้ีแจง และอธิบายง่ายๆ ด้วยการฟังและอ่าน 

2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
3. ระบุ/เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง 
4. เลือกหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟัง

และอ่าน พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่ายๆ ประกอบ 
5. สนทนาแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัวต่างๆ สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน

อย่างเหมาะสม 
6. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายตามสถานการณ์ 

  7. พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
 8. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 

9. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม ตามมารยาทและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
10. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา 

 11. บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมาย
วรรคตอน และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
 12. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ 
และน าเสนอด้วยการพูดและเขียน 
 13. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น ค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 

รวมทั้งหมด  13  ผลการเรียนรู้ 
 
 



 

 

234 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

อ23205 ภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                             เวลา 40 ช่ัวโมง                          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 

 ศึกษาวิเคราะห์การใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารโดยการบูรณาการทักษะภาษาสัมพันธ์ ฟัง พูด อ่าน และ
เขียน ค าส่ัง ค าขอร้อง ค าอธิบาย ค าแนะน า ตลอดจนเข้าใจภาษา ท่าทาง น้ าสียง ความรู้สึกในการส่ือสารได้
อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าใจ ตีความ ข้อมูลข่าวสารจากส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้อื่น และใช้ภาษาเพื่อส่ือสารตามสถานการณ์ต่างๆ ภายในโรงเรียน 
ชุมชน ท้องถิ่น 
 ใช้กระบวนการทางภาษา ฟัง พูด อ่าน และเขียน การส่ือสาร การสืบค้นหาความรู้  การค้นคว้าข้อมูล 
การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ 
 เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

 1. ปฏิบัติตามค าร้องขอ ค าแนะน า ค าช้ีแจง และอธิบายง่ายๆ ด้วยการฟังและอ่าน 

2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
3. ระบุ/เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง 
4. เลือกหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟัง

และอ่าน พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่ายๆ ประกอบ 
5. สนทนาแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัวต่างๆ สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน

อย่างเหมาะสม 
6. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายตามสถานการณ์ 

  7. พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
 8. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 

9. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม ตามมารยาทและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
10. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา 

 11. บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมาย
วรรคตอน และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
 12. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ 
และน าเสนอด้วยการพูดและเขียน 
 13. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น ค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 

รวมทั้งหมด  13  ผลการเรียนรู้ 
 

 



 

 

235 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

อ23206 ภาษาอังกฤษรอบรู้                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                             เวลา 40 ช่ัวโมง                          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 

ศึกษาวิเคราะห์ทักษะการฟัง การพูด เพื่อให้สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น สภาพท่ัวไปของชุมชน โดยใช้ข้อมูล บทสนทนา เรื่องเล่า ข่าวสาร บทความสถานการณ์ต่างๆ 
เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน ฝึกการต้ังค าถาม การสนทนาโต้ตอบ การแสดงความคิดเห็น การอธิบายให้ข้อมูล 
การเปรียบเทียบ โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการส่ือความ 
กระบวนการแก้ปัญหา มีวิจารณญาณ มีเหตุผล มีมารยาทในการพูด การฟัง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความ
มั่นใจในการใช้ภาษา เพื่อให้รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้ตามความเหมาะสม 
ตามศักยภาพของผู้เรียน และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
2. ระบุ/เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง 
3. สนทนาแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัวต่างๆ สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน

อย่างเหมาะสม 
4. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นต่างๆ ท่ีอยู่ในความ

สนใจของสังคม 
5. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา 
6. บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมาย

วรรคตอน และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
6. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายตามสถานการณ์ 

  7. พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
 8. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ 
และน าเสนอด้วยการพูดและเขียน 
 9. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น ค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

10. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม ตามมารยาทและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
  
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 



 

 

236 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

อ21203 ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ห้องเรียนพิเศษ M-Sci           เวลา 20 ชั่วโมง                จ านวน 0.5  หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

237 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

อ21204 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ห้องเรียนพิเศษ M-Sci           เวลา 20 ชั่วโมง                จ านวน 0.5  หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

238 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

อ22201 ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและการพูด             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ห้องเรียนพิเศษ M-Sci           เวลา 20 ชั่วโมง                จ านวน 0.5  หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

239 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

อ22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการอา่นและการเขียน             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ห้องเรียนพิเศษ M-Sci           เวลา 20 ชั่วโมง                จ านวน 0.5  หน่วยกิต 
 

เข้าใจ ตีความ วิเคราะห์ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี  
บันเทิงคดี จากส่ือส่ิงพิมพ์หรือส่ืออีเล็กทรอนิกส์ สามารถน าเสนอข้อมูล เรื่องราว หรือบทกวีได้อย่างสร้างสรรค์  
เปรียบเทียบและน าความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ  

โดยใช้กระบวนการ อ่าน เขียน วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น น าเสนอข้อมูล ใช้ภาษาเพื่อการขอและ
ให้ข้อมูล อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบแลกเปล่ียนความรู้ การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น 
 เพื่อให้ เกิดความรู้ความเข้าใจ น าไปใช้ประโยชน์และเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเอง  
 

ผลการเรียนรู้ 
1. เลือก/ระบุประโยคและข้อความ ให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงท่ีอ่าน    
2. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม 
3. พูด/เขียน สรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ (theme)  ท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ท่ี 

อยู่ในความสนใจของสังคม 
4. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว  กิจกรรม   

ต่าง ๆ พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ัน ๆ ประกอบอย่างเหมาะสม 
5. ระบุหัวเรื่อง ใจความส าคัญ และตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน  และเรื่องส้ัน   

 
รวมทั้งหมด  5 ผลการเรียนรู้               

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

240 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

จ21201  ภาษาจีนเบื้องต้น 1     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1          เวลา 40 ช่ัวโมง          จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาทักษะการปฏิบัติตามค าส่ังง่ายๆ ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอ่านออกเสียง และประสมเสียง
ค าง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยคจาก
การฟังหรือการอ่าน พูดโต้ตอบด้วยประโยคส้ันๆ เพื่อส่ือสารระหว่างบุคคลเขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน 
ค าศัพท์ง่ายๆ บอกความเหมือน หรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า  ประโยค และข้อความของ
ภาษาจีนกับภาษาไทย 

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน ส่ือความ
กระบวนการท างานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5สมรรถนะ  คือ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพื่อให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยใฝ่เรียน
รู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการท างานรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม สืบ
สานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 
1. ปฏิบัติตามค าส่ังง่ายๆ 
2. ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอ่านออกเสียง และประสมเสียงค าง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง  
3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยคจากการฟังหรือการอ่าน 
4. ตอบค าถามง่ายๆ จากการฟังหรืออ่าน  
5. พูดโต้ตอบด้วยประโยคส้ันๆ เพื่อส่ือสารระหว่างบุคคล 
6. เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน ค าศัพท์ง่ายๆ 
 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

241 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

จ21202  ภาษาจีนเบื้องต้น 2     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        เวลา 40 ช่ัวโมง           จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาทักษะการปฏิบัติตามค าส่ังง่ายๆ ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอ่านออกเสียง และประสมเสียง
ค าง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยคจาก
การฟังหรือการอ่าน พูดโต้ตอบด้วยประโยคส้ันๆ เพื่อส่ือสารระหว่างบุคคลเขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน 
ค าศัพท์ง่ายๆ บอกความเหมือน หรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า  ประโยค และข้อความของ
ภาษาจีนกับภาษาไทย 

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน ส่ือความ
กระบวนการท างานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5สมรรถนะ  คือ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพื่อให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยใฝ่เรียน
รู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการท างานรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม สืบ
สานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 
1. ปฏิบัติตามค าส่ังง่ายๆ 
2. ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอ่านออกเสียง และประสมเสียงค าง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง  
3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยคจากการฟังหรือการอ่าน 
4. ตอบค าถามง่ายๆ จากการฟังหรืออ่าน  
5. พูดโต้ตอบด้วยประโยคส้ันๆ เพื่อส่ือสารระหว่างบุคคล 
6. เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน ค าศัพท์ง่ายๆ 
 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

242 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

จ22201  ภาษาจีนเบื้องต้น 3     กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2             เวลา 40 ช่ัวโมง           จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาทักษะการอ่านออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยค ตามหลักการอ่านในระบบเสียง
ภาษาจีนกลาง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยคจากการฟังหรือการ
อ่านตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบพูดโต้ตอบด้วยประโยค
ส้ันๆ เพื่อส่ือสารระหว่างบุคคล พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และส่ิงใกล้ตัวเขียนให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองแบบง่ายๆ บอกข้อมูล และความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่
ของจีนบอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรค
ตอน  และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน ส่ือความ
กระบวนการท างานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ  คือ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพื่อให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยค ตามหลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลาง 
2. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยคจากการฟังหรือการอ่าน 
3. ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบ 
4. พูดโต้ตอบด้วยประโยคส้ันๆ เพื่อส่ือสารระหว่างบุคคล 
5. พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และส่ิงใกล้ตัว 
6. เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองแบบง่ายๆ 
7. บอกข้อมูล และความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ของจีน 
8. บอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมาย

วรรคตอน  และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 
 



 

 

243 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

จ22202  ภาษาจีนเบื้องต้น 4     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2           เวลา 40 ช่ัวโมง           จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาทักษะการระบุประโยคและข้อความ หรือตอบค าถามให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงท่ีอ่าน
ตอบค าถาม จากการฟังและอ่านบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบพูดหรือเขียนโต้ตอบในการ
ส่ือสารระหว่างบุคคล พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในชีวิตประจ าวัน
พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และส่ิงใกล้ตัวพูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรม ประสบการณ์ หรือเรื่องใกล้ตัว บอกข้อมูล และความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิต
ความเป็นอยู่ของจีนบอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้
เครื่องหมายวรรคตอน  และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน ส่ือความ
กระบวนการท างานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ  คือ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพื่อให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 
1.ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยคจากการฟังหรือการอ่าน 
2. ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบ 
3. พูดหรือเขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล  
4. พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในชีวิตประจ าวัน 
5. พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และส่ิงใกล้ตัว 
6. พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ หรือเรื่องใกล้ตัว       
7. บอกข้อมูล และความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ของจีน 
8. บอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมาย

วรรคตอน  และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 



 

 

244 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

จ23201  ภาษาจีนเบื้องต้น 5     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3           เวลา 40 ช่ัวโมง           จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาทักษะการพูดขอข้อมูลและให้ข้อมูลเกี่ยวกับส่ิงรอบตัวและบุคคลท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวันอย่าง
ง่ายได้ อ่านออกเสียงค าวลีข้อความและบทความได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงอ่านและแปลความหมายจาก
ประโยคส้ันๆท่ีแสดงความรู้สึกในรูปแบบสัทอักษรภาษาจีนท่ีก าหนดให้ได้เขียนตัวสัทอักษรจีนเป็นค ากลุ่มค า
และประโยคอย่างง่ายๆรวมท้ังเติมวรรณยุกต์ได้ถูกต้องใช้ภาษาและท่าทางในการส่ือสารได้อย่างเหมาะสมกับ
ระดับบุคคลสถานท่ีโอกาสและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทย
ในเรื่องค าวลีส านวนประโยค ข้อความต่างๆและน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆอย่างถูกต้องเหมาะสมสนใจและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมวันส าคัญต่างๆทางศาสนาประเพณีวัฒนธรรมของไทยและของเจ้าของภาษา ใช้ภาษาใน
การแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทสนทนานิทานและเรื่องส้ันตามความสนใจพร้อมท้ังเสนอความคิดรวบยอดท่ีมีต่อ
เหตุการณ์หรือเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ 

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน ส่ือความ
กระบวนการท างานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ  คือ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพื่อให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 
1. พูดขอข้อมูลและให้ข้อมูลเกี่ยวกับส่ิงรอบตัวและบุคคลท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวันอย่างง่ายได้ 
2. อ่านออกเสียงค าวลีข้อความและบทความได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
3. อ่านและแปลความหมายจากประโยคส้ันๆท่ีแสดงความรู้สึกในรูปแบบสัทอักษรภาษาจีนท่ี

ก าหนดให้ได้ 
4. เขียนตัวสัทอักษรจีนเป็นค ากลุ่มค าและประโยคอย่างง่ายๆรวมทั้งเติมวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง 
5. ใช้ภาษาและท่าทางในการส่ือสารได้อย่างเหมาะสมกับระดับบุคคลสถานท่ีโอกาสและวัฒนธรรม

ของเจ้าของภาษา 
6. เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยในเรื่องค าวลีส านวนประโยค ข้อความต่างๆและ

น าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆอย่างถูกต้องเหมาะสม 
7. สนใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันส าคัญต่างๆทางศาสนาประเพณีวัฒนธรรมของไทยและของ

เจ้าของภาษา 
8. ใช้ภาษาในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทสนทนานิทานและเรื่องส้ันตามความสนใจพร้อมท้ังเสนอ

ความคิดรวบยอดท่ีมีต่อเหตุการณ์หรือเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ 

รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
 
 



 

 

245 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

จ23202  ภาษาจีนเบื้องต้น 6     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3             เวลา 40 ช่ัวโมง           จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ฝึกทักษะการใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายตามสถานการณ์ ระบุประโยคและ
ข้อความ หรือตอบค าถามให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงท่ีอ่านจับใจความส าคัญ สรุป และตอบค าถามง่ายๆ 
จากเรื่องท่ีฟังหรืออ่านจากส่ือประเภทต่างๆสนทนา แลกเปล่ียนและเขียนโต้ตอบข้อมูลเพื่อส่ือสารอย่าง
ต่อเนื่องเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัวบอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและ
ภาษาไทยค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่ง
เรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน 

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน ส่ือความ
กระบวนการท างานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ  คือ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพื่อให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 
1. ใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายตามสถานการณ์ 
2. ระบุประโยคและข้อความ หรือตอบค าถามให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงท่ีอ่าน 
3. จับใจความส าคัญ สรุป และตอบค าถามง่ายๆ จากเรื่องท่ีฟังหรืออ่านจากส่ือประเภทต่างๆ 
4. สนทนา แลกเปล่ียนและเขียนโต้ตอบข้อมูลเพื่อส่ือสารอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ

สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน  
5. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 
6. บอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมาย

วรรคตอน  และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 
7. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่ง

เรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน 
8. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม น าเสนอและสรุปความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากส่ือและ

แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 

รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



 

 

246 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

 

 

 

 

 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

(Independent Study : IS) 

 

 

 

 
 

 



 

 

247 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

รายวชิาที่เปิดสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
 -    -   

 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้าง

องค์ความรู้ 
2 1.0 I20202 การส่ือสารและการน าเสน 2 1.0 

    I20903 การน าความรู้ไปใช้บริการสังคม *  
* บูรณาการกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 8 ช่ัวโมง 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
 -    -   

 
 

 

 

 

 
 



 

 

248 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)                              การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                            เวลา  40 ชั่วโมง          จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์ฝึกทักษะต้ังประเด็นปัญหา /ต้ังค าถามในเรื่องท่ีสนใจโดยเริ่มจากตนเองเช่ือมโยงกับ
ชุมชนท้องถิ่นและประเทศ ต้ังสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่าง ๆ ค้นคว้าแสวงหา
ความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

ออกแบบ วางแผน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิธีการท่ีเหมาะสมท างานบรรลุผลตาม
เป้าหมายภายในกรอบการด าเนินงานท่ีก าหนดโดยการก ากับดูแลช่วยเหลือของครูอย่างต่อเนื่อง สังเคราะห์ 
สรุปองค์ความรู้ และร่วมกันเสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการคิดกระบวนการ
สืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์ 

เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ เปรียบเทียบเช่ือมโยงองค์ความรู้ สังเคราะห์ สรุป
อภิปรายเพื่อให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ต้ังประเด็นปัญหาโดยเลือกประเด็นท่ีสนใจเริ่มจากตนเองชุมชนท้องถิ่นประเทศ 
2. ต้ังสมมติฐานประเด็นปัญหาท่ีตนเองสนใจ 
3. ออกแบบวางแผนใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นท่ีเลือกจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
5. ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมาของข้อมูลได้ 
6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติท่ีเหมาะสม 
7. สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
8. เสนอแนวคิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ 
9. เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 
รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

249 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

I20202 การสื่อสารและการน าเสนอ (IS2)                                           การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                            เวลา  40 ชั่วโมง          จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

เขียนรายงานเชิงวิชาการ จ านวนไม่น้อย 2,500 ค า มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลท่ีถูกต้องและหลากหลาย  
น าเสนอผลงานในรูปแบบเด่ียว (Oral individual) หรือกลุ่ม (Oral panel presentation) โดยใช้ส่ือ

ประสม 
เพื่อให้เกิดทักษะ การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์และ

ถ่ายทอดผลงานต่อสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้เชิงวิชาการภาษาไทย ความยาว 2,500 ค า 
2. น าเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากองค์ความรู้ท่ีศึกษาในรูปแบบกลุ่มหรือรายบุคคล โยใช้ส่ือ อุปกรณ์ใน

การน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
3. มีทักษะการเขียนรายงานเชิงวิชาการและการส่ือสารโยใช้ส่ือประสมในการน าเสนอได้อย่าง

เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
4. เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบบทความเชิงวิชาการ บทความวิจัย แสดงนิทรรศการ

ผลงาน ตีพิมพ์ในเอกสารวารสารทางวิชาการ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. บอกประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดส่ิงท่ีเรียนรู้แก่สาธารณะ 

 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

I30901 การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3)                                การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                             เวลา  8 ชั่วโมง          จ านวน  -  หน่วยกิต 

 
เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนน าความรู้หรือท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า และเรียนรู้จาก

รายวิชาเพิ่มเติม การศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation-IS1) 
และการส่ือสารและการน าเสนอ (Communication and Presentation-IS2) ไป สู่การปฏิบั ติ ในการ
สร้างสรรค์ โครงงาน/โครงการต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะหรือบริการสังคม ชุมชน ประเทศหรือ
สังคมโลก มีการก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ วางแผน การท างาน และตรวจสอบความก้าวหน้า วิเคราะห์ 
วิจารณ์ผลท่ีได้จากการปฏิบัติกิจกรรมหรือโครงงาน/โครงการโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ การ
คิดสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมจิตอาสาท่ีไม่มีค่าจ้างตอบแทน เป็นกิจกรรมท่ีให้ มีความตระหนักรู้ มีส านึกความ
รับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม 
 
เป้าหมายการด าเนินกิจกรรม 

1. วิเคราะห์องค์ความรู้หรือประสบการณ์จากการเรียนในสาระ IS1 และ IS2 เพื่อก าหนดแนวทางไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (Public Service) 

2. เขียนเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ เค้าโครง กิจกรรม/โครงงานและแผนปฏิบัติ โครงงาน/โครงการ 
3. ปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบความก้าวหน้าทางการปฏิบัติโครงงาน/โครงการ 
4. ร่วมแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิพากษ์ การปฏิบัติโครงงาน/ โครงการ 
5. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงงาน/โครงการ และแสดงความรู้สึกความคิดเห็นต่อผลการ

ปฏิบัติงานหรือกิจกรรม ซึ่งแสดงถึงการตระหนักรู้ มีส านึกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 
รวม  5  เป้าหมายการด าเนินกิจกรรม 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 
1. กิจกรรมแนะแนว 

เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิด
แก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตท้ังด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองใน
การมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 
 โรงเรียนได้ก าหนดหลักการและวิธีการด าเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
  1.1 เป็นกิจกรรมบังคับแต่ละภาคเรียน  ผู้เรียนจะได้ร่วมกิจกรรมแนะแนว โดยใช้เวลา 1 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  
  1.2 ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมเป็นครูท่ีปรึกษา ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
  1.3 ให้ข่าวสารความรู้ท่ีจ าเป็นในด้านการศึกษา  การประกอบอาชีพ  การปรับตนในสังคม
และการพัฒนาบุคลิกภาพ 
  1.4 ให้ค าปรึกษาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
  1.5 ติดตาม ประเมินผลงาน และพัฒนาการแต่ละด้านของผู้เรียน 
  1.6 การผ่านกิจกรรม ผู้เรียนจะต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลา
เรียนท้ังหมด 
 
2. กิจกรรมนักเรียน 

เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี ความรับผิดชอบการท างาน
ร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกันเอื้ออาทร และ
สมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเอง
ในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างาน เน้นการ
ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและ
ท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  และนักศึกษาวิชาทหาร และกิจกรรมชุมนุม  
 โรงเรียนได้ก าหนดหลักการและวิธีการด าเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

2.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  
      2.1.1 กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมบังคับแต่ละภาคเรียน   โดยใช้เวลา 1  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  
      2.1.2 การเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องประเมินผล ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน โดยผู้เรียนต้องมีเวลาเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาท้ังหมด และต้องผ่านจุดประสงค์การปฏิบัติกิจกรรม มีผลงาน 
ช้ินงาน คุณลักษณะส าคัญของกิจกรรมตามท่ีโรงเรียนก าหนดและมีผลต่อการจบหลักสูตรของผู้เรียน 
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2.2 กิจกรรมชุมนุม  
     2.2.1  เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเสรีภาพในการตัดสินใจ เลือก และท ากิจกรรม
ด้วยตนเอง  เป็นกิจกรรมบังคับแต่ละภาคเรียน  โดยใช้เวลา 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  
     2.2.2 ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องประเมินผล ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน โดยผู้เรียนต้องมีเวลา
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาท้ังหมด  มีการปฏิบัติกิจกรรม มีผลงาน ช้ินงาน คุณลักษณะ
ตามท่ี  ตกลงในแต่ละกิจกรรมชุมนุม และผลการประเมินมีผลต่อการจบหลักสูตรของผู้เรียน     
 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ชุมชน และท้องถิ่นตามความ
สนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคมมีจิตสาธารณะ 
เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ   กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 
 โรงเรียนได้ก าหนดหลักการและวิธีการด าเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 3.1 ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  ก าหนดเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ภาคเรียนละ 7-8 ช่ัวโมง รวม
ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 45 ช่ัวโมง  ด าเนินการโดยครูท่ีปรึกษานักเรียน ร่วมกับนักเรียนในการดูแล
รับผิดชอบเขตพื้นท่ีรับผิดชอบท่ีทางโรงเรียนก าหนดมอบหมายให้  หรือร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์กับชุมชน
และท้องถิ่นตามท่ีท้องถิ่นขอความร่วมมือ หรือโรงเรียนเห็นเหมาะสมให้นักเรียนเข้าร่วม 
 3.2 ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ก าหนดเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ภาคเรียนละ 10 ช่ัวโมง รวม
ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 60 ช่ัวโมง  ด าเนินการโดยครูท่ีปรึกษานักเรียน ร่วมกับนักเรียนในการ
ดูแลรับผิดชอบเขตพื้นท่ีรับผิดชอบท่ีทางโรงเรียนก าหนดมอบหมายให้  หรือร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์กับ
ชุมชนและท้องถิ่นตามท่ีท้องถิ่นขอความร่วมมือ หรือโรงเรียนเห็นเหมาะสมให้นักเรียนเข้าร่วม  

3.3  กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมบังคับแต่ละภาคเรียน     
3.4  การเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องประเมินผล ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน และมีผลต่อการจบหลักสูตรของ

ผู้เรียน และต้องผ่านกิจกรรมตามท่ีโรงเรียนก าหนดโดยผู้เรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของเวลาท้ังหมด  
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หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ  พัฒนาอย่างรอบด้าน เพื่อความเป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ ท้ังทางร่างกาย  สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการกับตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
มีความสุข ให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ  ได้แก่  ความสามารถในการส่ือสาร  ความสามารถในการคิด  
ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
พร้อมท้ังมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8 ประการ  คือ  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมไทยและ
พลโลก โรงเรียนได้ก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างเวลาดังนี้ 

   
โครงสร้างเวลาของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ระดับชั้น 

ม.1 ม.2 ม.3 
1. กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
2. กิจกรรมนักเรียน 
     - ลูกเสือ-เนตรนารี 
     - ชุมนุม/ชมรม 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 15* 15* 15* 
เวลาเรียนรวม 120 120 120 

 
หมายเหตุ    * กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมบูรณาการในกิจกรรมอื่นๆ  และสามารถ   
                  ปฏิบัติได้ท้ังในและนอกสถานศึกษา 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ระดับชั้น 

ม.4 ม.5 ม.6 
1. กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
2. กิจกรรมนักเรียน 
     - ชุมนุม/ชมรม  
     - กิจกรรมอืน่ๆ 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 20* 20* 20* 
เวลาเรียนรวม 120 120 120 

 
หมายเหตุ    *กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมบูรณาการในกิจกรรมอื่นๆ  และสามารถ
ปฏิบัติได้ท้ังในและนอกสถานศึกษา 
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รายวชิาที่เปิดสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. รหัสวิชา รายวิชา ชม. 
ก21901 แนะแนว 1 1 ก21902 แนะแนว 2 1 
ก21903 ลูกเสือ-เนตรนารี 1 1 ก21904 ลูกเสือ-เนตรนารี 2 1 
ก21907 กิจกรรมชุมนุม 1 1 ก21908 กิจกรรมชุมนุม 2 1 
ก21905 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1  ก21906 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2  

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. รหัสวิชา รายวิชา ชม. 
ก22901 แนะแนว 3 1 ก22905 แนะแนว 4 1 
ก22902 ลูกเสือ-เนตรนารี 3 1 ก22906 ลูกเสือ-เนตรนารี 4 1 
ก22907 กิจกรรมชุมนุม 3 1 ก22908 กิจกรรมชุมนุม 4 1 
ก22903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 3  ก22904 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 4  

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. รหัสวิชา รายวิชา ชม. 
ก23901 แนะแนว 5 1 ก23905 แนะแนว 6 1 
ก23902 ลูกเสือ-เนตรนารี 5 1 ก23906 ลูกเสือ-เนตรนารี 6 1 
ก23904 กิจกรรมชุมนุม 5 1 ก23908 กิจกรรมชุมนุม 6 1 
ก23903 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 5  ก23907 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 6  
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การวัดและ 
ประเมินผลการเรียน 
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องค์ประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดจุดหมาย สมรรถนะส าคัญของ

ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก ก าหนดให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดท่ีก าหนดในสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ มีความสามารถใน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
แผนภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 
การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามกลุ่มสาระการเรียนรู 

ผู้สอนวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นรายวิชาบนพื้นฐานของตัวชี้วัดในรายวิชาพื้นฐานและผล
การเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติมตามท่ีก าหนดในหน่วยการเรียนรูผู้สอนใช้วิธีการท่ีหลากหลายจากแหล่งข้อมูล
หลาย ๆ แหล่ง เพื่อให้ได้ผลการประเมินท่ีสะท้อนความรู้ความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียน โดยวัดและประเมิน
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน สังเกตพัฒนาการและความประพฤติของผู้เรียน 
สังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม ผู้สอนควรเน้นการประเมินตามสภาพจริง เช่น การประเมินการ
ปฏิบัติงาน การประเมินจากโครงงาน หรือการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน ฯลฯ ควบคู่ไปกับการใช้การทดสอบ
แบบต่างๆ อย่างสมดุล ต้องให้ความส าคัญกับการประเมินระหว่างเรียนมากกว่าการประเมินปลายปี/ปลายภาค 
และใช้เป็นข้อมูลเพื่อประเมินการเล่ือนช้ันเรียนและการจบการศึกษาระดับต่างๆ 

 
แผนภาพที่ 2 แสดงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในการอ่านหนังสือ
เอกสารและส่ือต่างๆเพื่อหาความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ความสุนทรีย์และประยุกต์ใช้แล้วน าเนื้อหาสาระท่ีอ่าน
มาคิดวิเคราะห์ น าไปสู่การแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห์สร้างสรรค์การแก้ปัญหาในเรื่องต่าง ๆ และ
ถ่ายทอดความคิดนั้นด้วยการเขียนท่ีมีส านวนภาษาถูกต้อง มีเหตุผลและล าดับขั้นตอนในการน าเสนอ สามารถ
สร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจนตามระดับความสามารถในแต่ละระดับช้ัน 

กรณีผู้เรียนมีความบกพร่องในกระบวนการด้านการเห็นหรือท่ีเกี่ยวข้องท าให้เป็นอุปสรรคต่อการอ่าน 
สถานศึกษาสามารถปรับวิธีการประเมินให้เหมาะสมกับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายนั้น 

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สถานศึกษาต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและสรุปผลเป็น
รายปี/รายภาค เพื่อวินิจฉัยและใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียน และประเมินการเล่ือนช้ันตลอดจนการจบ
การศึกษาระดับต่าง ๆ 
 

 
 

แผนภาพที่ 3 แสดงการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 
 

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นการประเมินคุณลักษณะท่ีต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน อัน
เป็นคุณลักษณะท่ีสังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
ได้อย่างมีความสุข ท้ังในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  
2551 ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 คุณลักษณะ ในการประเมินให้ประเมินแต่ละคุณลักษณะ แล้ว
รวบรวมผลการประเมินจากผู้ประเมินทุกฝ่าย และแหล่งข้อมูลหลายแหล่งเพื่อให้ได้ข้อมูลน ามาสู่ การสรุปผล
เป็นรายปี/รายภาค และใช้เป็นข้อมูลเพื่อประเมินการเล่ือนช้ันและการจบการศึกษาระดับต่าง ๆ 
 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียน และ
เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในแต่ละกิจกรรม และใช้เป็นข้อมูลประเมินการเล่ือนช้ันและ
การจบการศึกษาระดับต่าง ๆ 
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
 

1. การตัดสินผลการเรียน  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ เพื่อตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน ดังนี้ 
     1) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เวลาเรียนท้ังหมดในรายวิชานั้น ๆ 
     2) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัดและผ่านตามเกณฑ์ ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
       3) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
     4) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

2. การให้ระดับผลการเรียน 
การตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการ

เรียนเป็น 8 ระดับ การตัดสินผลการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้ระบบผ่านและไม่ผ่าน โดยก าหนด
เกณฑ์การตัดสินผ่านแต่ละรายวิชาท่ีร้อยละ 50 จากนั้นจึงให้ระดับผลการเรียนท่ีผ่านแนวการให้ระดับ 
ผลการเรียน 8 ระดับ และความหมายของแตละระดับดังแสดงในตาราง ดังนี้ 

ระดับผลการเรียน ช่วงคะแนน ความหมาย 
4 80-100 ดีเย่ียม 

3.5 75-79 ดีมาก 
3 70-74 ดี 

2.5 65-69 ค่อนข้างดี 
2 60-64 ปานกลาง 

1.5 55-54 พอใช้ 
1 50-54 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 
0 0-49 ต่ ากว่าเกณฑ์ 

ในกรณีท่ีไม่สามารถให้ระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับได้ให้ใช้ตัวอักษรระบุเงื่อนไขของผลการเรียน ดังนี้ 
“มส” หมายถึง ผู้เรียนไม่มีสิทธิเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อย

ละ 80 ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา และไม่ได้รบัการผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน 
  “ร” หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้ เนื่องจากผู้เรียนไม่มีข้อมูลผลการเรียน
รายวิชานั้นครบถ้วน ได้แก่ ไม่ได้วัดผลระหว่างภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไม่ได้ส่งงานท่ีมอบหมายให้ท า ซึ่งงาน
นั้นเป็นส่วนหนึง่ของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยท่ีท าให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้ 
 

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้นให้ผลการประเมินเป็น
ผ่านและไม่ผ่าน กรณีท่ีผ่านให้ระดับผลการประเมินเป็นดีเย่ียม ดีและผ่าน 

 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน จะต้องพิจารณาท้ังเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม 

และผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด และให้ผลการประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน 
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3. เกณฑ์การจบการศึกษา 
หลักสูตรโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ก าหนดเกณฑ์ส าหรับการจบ
การศึกษาเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชา
เพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 
หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยว่า 11 หน่วยกิต 

3. ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน  จะต้องได้รับผลการประเมินเป็น     
“ดีเย่ียม”  “ดี” และ “ผ่าน”  ถ้านักเรียนได้รับผลการประเมินเป็น “ไม่ผ่าน”  ในการประเมิน
ระดับช้ันใด ถือว่าไม่จบหลักสูตร 

4. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา จะต้องได้รับผลการประเมิน
เป็น “ดีเย่ียม”  “ดี” และ “ผ่าน”  ถ้านักเรียนได้รับผลการประเมินเป็น “ไม่ผ่าน”  ในการ
ประเมินระดับช้ันใด  ถือว่าไม่จบหลักสูตร 

5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินเป็น  “ผ”  ซึ่ง
ถือว่าผ่านการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แต่ถ้าได้รับผลการเรียนเป็น “มผ”  แม้กิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่ง  ถือว่าไม่จบหลักสูตร 

 
เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน  41  หน่วยกิต และรายวิชา

เพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  77  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 

หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยว่า 36 หน่วยกิต 
3. ผู้เรียนมีผลการประเมิน  การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  จะต้องได้รับผลการประเมินเป็น     

“ดีเย่ียม”  “ดี” และ “ผ่าน”  ถ้านักเรียนได้รับผลการประเมินเป็น “ไม่ผ่าน”  ในการประเมิน
ระดับช้ันใด  ถือว่าไม่จบหลักสูตร 

4. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา จะต้องได้รับผลการประเมิน
เป็น “ดีเย่ียม”  “ดี” และ “ผ่าน”  ถ้านักเรียนได้รับผลการประเมินเป็น “ไม่ผ่าน”  ในการ
ประเมินระดับช้ันใด  ถือว่าไม่จบหลักสูตร 

5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินเป็น  “ผ”   ซึ่ง
ถือว่าผ่านการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แต่ถ้าได้รับผลการเรียนเป็น “มผ”  แม้กิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่ง  ถือว่าไม่จบหลักสูตร 
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4. การเปลี่ยนผลการเรียน 

 4.1 การเปลี่ยนผลการเรียน “0” 

สถานศึกษาจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดท่ีผู้เรียนสอบไม่ผ่านก่อน แล้วจึง
สอบแก้ตัวได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ถ้าผู้เรียนไม่ด าเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาท่ีสถานศึกษาก าหนดให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานศึกษาท่ีจะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก 1 ภาคเรียน ส าหรับภาคเรียนท่ี 2 ต้องด าเนินการให้
เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น 

การสอบแก้ตัวให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “1” 
  ถ้าสอบแก้ตัว 2 ครั้งแล้ว ยังได้ระดับผลการเรียน “0” อีก ให้สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการเปล่ียนผลการเรียนของผู้เรียน โดยปฏิบัติดังนี้ 

1) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน ให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น 
   2) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ให้เรียนซ้ าหรือเปล่ียนรายวิชาเรียนใหม่ ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถานศึกษา 

ในกรณีท่ีเปล่ียนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทนรายวิชาใด 
 

4.2 การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” 

การเปล่ียนผลการเรียน “ร” มี 2 กรณี ให้ด าเนินการดังนี้ 
  1. มีเหตุสุดวิสัย ท าให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้ เช่น เจ็บป่วย เมื่อผู้เรียนได้เข้าสอบหรือส่งผลงานท่ี
ติดค้างอยู่เรียบร้อยแล้ว ให้ได้ระดับผลการเรียนตามปกติ (ต้ังแต่ 0-4) 
 2. ถ้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นแล้วว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย เมื่อผู้เรียนได้เข้าสอบหรือส่งผลงานท่ีติดค้างอยู่
เรียบร้อยแล้ว ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “1” 
ถ้าผู้เรียนไม่ด าเนินการแก้ไข “ร” กรณีท่ีส่งงานไม่ครบ แต่มีผลการประเมินระหว่างภาคเรียนและปลายภาค ให้
ผู้สอนน าข้อมูลท่ีมีอยู่ตัดสินผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะขยายเวลา
การแก้ “ร” ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน ส าหรับภาคเรียนท่ี 2 ต้องด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษา
นั้น เมือ่พ้นก าหนดนี้แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ 

1) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน ให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น 
   2) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ให้เรียนซ้ าหรือเปล่ียนรายวิชาเรียนใหม่ ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถานศึกษา 

ในกรณีท่ีเปล่ียนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทนรายวิชาใด 
 
4.3 การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”  

การเปล่ียนผลการเรียน “มส” มี 2 กรณีดังนี้ 
1) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แต่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า   

ร้อยละ 60 ของเวลาเรียนในรายวิชานั้นๆ ให้สถานศึกษาจัดให้เรียนเพิ่มเติม โดยใช้ช่ัวโมงสอนซ่อมเสริม หรือ
ใช้เวลาว่าง หรือใช้วันหยุด หรือมอบหมายงานให้ท า จนมีเวลาเรียนครบตามท่ีก าหนดไว้ส าหรับรายวิชานั้น 
แล้วจึงให้วัดผลปลายภาคเป็นกรณีพิเศษ ผลการแก้ “ มส” ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “1” 
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การแก้ “มส” กรณีนี้ให้กระท าให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้นๆ ถ้าผู้เรียนไม่มาด าเนินการแก้ “มส” 
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้นี้ให้เรียนซ้ า ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะขยายเวลา
การแก้ “มส” ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน แต่เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ 

(1) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น 
   (2) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ให้เรียนซ้ าหรือเปล่ียนรายวิชา
เรียนใหม่ 

2) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนท้ังหมด ให้
สถานศึกษาด าเนินการดังนี้ 
   (1) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน ให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น 

(2) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ให้เรียนซ้ าหรือเปล่ียนรายวิชา 
เรียนใหม่  

ในกรณีท่ีเปล่ียนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทนรายวิชาใด 
 

การเรียนซ้ ารายวิชา ผู้เรียนท่ีได้รับการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว 2 ครั้งแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดให้เรียนซ้ าในช่วงใดช่วงหนึ่งท่ี
สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม เช่น พักกลางวัน วันหยุด ช่ัวโมงว่างหลังเลิกเรียน ภาคฤดูร้อน เป็นต้น 

ในกรณีภาคเรียนท่ี 2 หากผู้เรียนยังมีผลการเรียน “0” “ร” “มส” ให้ด าเนินการให้เสร็จส้ินก่อนเปิด
เรียนปีการศึกษาถัดไป สถานศึกษาอาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียนได้
ท้ังนี้ หากสถานศึกษาใดไม่สามารถด าเนินการเปิดสอนภาคฤดูร้อนได้ ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา/ต้นสังกัด
เป็นผู้พิจารณาประสานงานให้มีการด าเนินการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียน 
 

4.4 การเปลี่ยนผล “มผ” 

กรณีท่ีผู้เรียนได้ผล “มผ” สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรม ในส่วนท่ีผู้เรียนไม่ได้เข้า
ร่วมหรือไม่ได้ท าจนครบถ้วน แล้วจึงเปล่ียนผลจาก “มผ” เป็น “ผ” ได้ท้ังนี้ด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในภาค
เรียนนั้น ๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน 1 
ภาคเรียน ส าหรับภาคเรียนท่ี 2 ต้องด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น 
 
5. การเลื่อนชั้น 

เมื่อส้ินปีการศึกษา ผู้เรียนจะได้รับการเล่ือนช้ัน เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
5.1 รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมได้รับการตัดส้ินผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ ท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
5.2 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ ท่ีสถานศึกษาก าหนด ในการ

อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
5.3 ระดับผลการเรียนเฉล่ียในปีการศึกษานั้นควรได้ไม่ต่ ากว่า 1.00 

  ท้ังนี้รายวิชาใดท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน สถานศึกษาสามารถซ่อมเสริมผู้เรียนให้ไ ด้รับการแก้ไขใน
ภาคเรียนถัดไป ท้ังนี้ส าหรับภาคเรียนท่ี 2 ต้องด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น 
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6. การสอนซ่อมเสริม 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดให้สถานศึกษาจัดสอนซ่อมเสริม

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
การสอนซ่อมเสริม เป็นการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง กรณีท่ีผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ กระบวนการ หรือ

เจตคติ/คุณลักษณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด สถานศึกษาต้องจัดสอนซ่อมเสริมเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือไปจากการสอนตามปกติเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดท่ีก าหนด
ไว้เป็นการให้ โอกาสแก่ ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาโดยจัดกิกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล การสอนซ่อมเสริมสามารถด าเนินการได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   1) ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอท่ีจะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น ควรจัดการสอน
ซ่อมเสริม ปรับความรู้/ทักษะพื้นฐาน 

2) ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้ ทักษะ กระบวนการ หรือเจตคติ/คุณลักษณะท่ีก าหนดไว้
ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดในการประเมนผลระหว่างเรียน 

3) ผู้เรียนท่ีได้ระดับผลการเรียน “0” ให้จัดการสอนซ่อมเสริมก่อนสอบแก้ตัว 
   4) กรณีผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน สามารถจัดสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการ
เรียน ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
   
7. การเรียนซ้ าชั้น 

ผู้เรียนท่ีไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
สถานศึกษาอาจต้ังคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ าช้ันได้ท้ังนี้ให้ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถ
ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

การเรียนซ้ าช้ัน มี 2 ลักษณะ คือ 
   1) ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉล่ียในปีการศึกษานั้นต่ ากว่า 1.00 และมีแนวโน้มว่าจะเป็น
ปัญหาต่อการเรียนในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
   2) ผู้เรียนมีผลการเรียน 0, ร, มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา
นั้น 
  ท้ังนี้  หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือท้ัง 2 ลักษณะ ให้สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณา หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ้ าช้ัน โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและให้ใช้ผลการเรียนใหม่แทน 
หากพิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ้ าช้ัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแก้ไขผลการเรียน 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

ที่ 37/2565 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงและจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
*************************************************************** 

 ตามท่ีโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ได้ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เมื่อปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา และได้ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2546 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 4 
มาตรา 27 ที่ก าหนดให้สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหน้าที่จัดท ากรอบสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร เพ่ือความเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนถึงการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน จึงแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงและ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ดังน้ี  

1. คณะกรรมการอ านวยการ ให้มีหน้าท่ี ให้ค าปรึกษา และอ านวยการให้การจัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ทางราชการ ส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ สนับสนุน ตัดสินใจ แก้ปัญหา ให้ความเห็นชอบในการจัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระ และ
ประสานแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน ประกอบด้วย 

1.1 นายบุญเลิศ ทองชล  ผู้อ านวยการโรงเรียน            ประธานกรรมการ 
1.2 นางกัญจนา สมชาติ  รองผู้อ านวยการโรงเรียน       รองประธานกรรมการ 
1.3 นายปริวรรต ธงธวัช  รองผู้อ านวยการโรงเรียน       รองประธานกรรมการ 
1.4 นายสุนทร เพชรชู  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ                     กรรมการ     
1.5 นางจงกล รจนา  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล                           กรรมการ 
1.6 นายประเสริฐ จันทร์ทัน  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป           กรรมการ 
1.7 นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                          กรรมการ 
1.8 นางสาวอาทิตยา เกตุแก้ว  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์                         กรรมการ 
1.9 นางนริศา บุระชัด           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             กรรมการ 
1.10 นางสาวอมรรัตน์ วิจารณ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    กรรมการ 
1.11 นายวีรยุทธ อนุกูล  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                     กรรมการ             
1.12 นายโยธิน นวลมุสิก          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                   กรรมการ 
1.13 นายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร์     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                    กรรมการ 
1.14 นางสุภาพร พัฒนรักษา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                        กรรมการ 
1.15 นางสุดา เอ้งฉ้วน  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                     กรรมการ 
1.16 นางปริฉัตร์ ธนกุลหิรัญวัชร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ                    กรรมการและเลขานุการ 
1.17 นายนพดล  ศรีสุข  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีหน้าท่ี  
     1. ศึกษา วิเคราะห์สาระการเรียนรู้แกนกลางของหลกัสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
     2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียน สังคม ชุมชน และทอ้งถ่ิน และ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
     3. รวบรวมจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ก าหนดโครงสร้างวิชา รหสัวิชา ให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามความต้องการของท้องถ่ิน 
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     4. จัดท าคู่มือการใช้หลักสูตรสถานศึกษา น าหลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอนและบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้
เหมาะสม 
     5. นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสตูร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามความเหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลง 
     6. จัดท าข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับหลักสูตรสถานศึกษา พร้อมให้บริการแก่ครูและผู้สนใจ 
     7. ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา รายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 

2.1 นางกัญจนา  สมชาติ  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                     ประธานกรรมการ 
2.2 นางปริฉัตร์ ธนกุลหิรัญวัชร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ          กรรมการ 
2.3 นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                            กรรมการ 
2.4 นางสาวอาทิตยา เกตุแก้ว  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์                           กรรมการ 
2.5 นางนริศา บุระชัด           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             กรรมการ 
2.6 นางสาวอมรรัตน์ วิจารณ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    กรรมการ 
2.7 นายวีรยุทธ อนุกูล  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                     กรรมการ             
2.8 นายโยธิน  นวลมุสิก          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                   กรรมการ 
2.9 นายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร์      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                    กรรมการ 
2.10 นางสุภาพร พัฒนรักษา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                        กรรมการ 
2.11 นางสุดา เอ้งฉ้วน  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                     กรรมการ 
2.12 นางสุภาภรณ์  ศรสีวัสด์ิ     นายทะเบียน                                  กรรมการ 
2.13 นางสาววิภาวรรณ ขันพระแสง  หัวหน้างานวัดและประเมินผล ม.ต้น          กรรมการ 
2.14 นางสาววรุณาทิตต์ หนูวงค์ ผู้ช่วยงานวัดและประเมินผล ม.ต้น                                      กรรมการ 
2.15 นางนริศา  บุระชัด           หัวหน้างานวัดและประเมินผล ม.ปลาย                     กรรมการ 
2.16 นางสาวอโณทัย หนักแดง    ผู้ช่วยงานวัดและประเมินผล ม.ปลาย                                   กรรมการ 
2.17 นางสาวณิชาภัทร หนูพรหม หัวหน้างาน GPA และ SGS                             กรรมการ 
2.18 นางสาวฐิตารีย์ อินทจันทร์   งาน GPA และ SGS                                                       กรรมการ 
2.19 นายพัชรพล รัตนพันธ์    งาน GPA และ SGS                                                       กรรมการ 
2.20 นายนพดล ศรีสุข  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

                                                       และหัวหน้างานส่งเสริมการเรียนการสอน  กรรมการและเลขานุการ 
 
3. คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มวิชา ให้มีหน้าท่ี  
     1. ด าเนินการจัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
     2. ก าหนดวิสัยทัศน์ สาระการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     3. ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     4. ก าหนดค าอธิบายรายวิชา ก าหนดเวลาเรียน และเกณฑ์การวัดและประเมินผล 
     5. ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร 
ประกอบด้วย 
     3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 3.1.1 นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ  ครู คศ.2                                   ประธานกรรมการ 
 3.1.2 นางเรณู ผดุงฤกษ์   ครู คศ.3                       กรรมการ 
 3.1.3 นางสาวนันทญา บรรณราช  ครู คศ.2                                                        กรรมการ 
 3.1.4 นางสาวสาวิตรี รักษาพราหมณ์  ครู คศ.2                                                        กรรมการ 
 3.1.5 นางกัญญาภรณ์ การะเกตุ  ครู คศ.1                                                        กรรมการ 
 3.1.6 นางสาววิภาวรรณ ขันพระแสง  ครู คศ.1                                                        กรรมการ 
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 3.1.7 นางสาวอโณทัย หนักแดง  ครูผูช้่วย                                                         กรรมการ 
 3.1.8 นางสาวพันทิวา คงแย้ม   ครูผูช้่วย                                                         กรรมการ 
  
     3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
 3.1.1 นางสาวอาทิตยา เกตุแก้ว  ครู คศ.1                                            ประธานกรรมการ 
 3.2.2 นางจงกล รจนา   ครู คศ.3                                                   กรรมการ 
 3.2.3 นางกมลรัตน์ คะตะโต   ครู คศ.3                                                   กรรมการ 

3.2.4 นางปริฉัตร์ ธนกุลหิรัญวัชร  ครู คศ.2                                                     กรรมการ 
 3.2.5 นางธิดารัตน์ แซ่เลี้ยว   ครู คศ.2                                              กรรมการ 
 3.2.6 นางจุฬาลักษณ์ หนูหวาน  ครู คศ.1                                                        กรรมการ 

3.2.7 นางสาววราวรรณ พัฒน์จีน  ครูผูช้่วย                                                         กรรมการ 
 
     3.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3.3.1 นางนริศา บุระชัด            ครู คศ.2                                              ประธานกรรมการ 
 3.3.2 นางสุภาภรณ์ ศรีสวัสด์ิ   ครู คศ.2                                              กรรมการ 
 3.3.3 นางสาวขวัญชนก สังข์เทพ  ครู คศ.2                                                        กรรมการ 
 3.3.4 นางพรพณา ฤทธ์ิชู   ครู คศ.2                                                        กรรมการ 
 3.3.5 นายนพดล ศรีสุข   ครู คศ.1                                                        กรรมการ 
 3.3.6 นางสาวศันสนีย์ สว่างจันทร์  ครู คศ.1                                                        กรรมการ 
 3.3.7 นางสาวณิชาภัทร หนูพรหม  ครู คศ.1                                                        กรรมการ 
 3.3.8 นางสาวสโรชา ทองนุ่น   ครูผูช้่วย                                                        กรรมการ 
 3.3.9 นางสาวจุฑาภรณ์ เป้าทอง  ครูผูช้่วย                                                        กรรมการ 
 3.3.10 นายพัชรพล รัตนพันธ์   ครูผูช้่วย                                                        กรรมการ 
 3.3.11 นางสาวนวนาท กลิ่นเมฆ  ครูอัตราจ้าง                                                   กรรมการ 
  
     3.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

3.4.1 นางสาวอมรรัตน์ วิจารณ์  ครู คศ.3                                              ประธานกรรมการ 
 3.4.2 นายสุนทร เพชรชู   ครู คศ.3                                                   กรรมการ 
 3.4.3 นางสาวภัทราพร ช่างเหล็ก  ครู คศ.2                                              กรรมการ 

3.4.4 นายสมศักด์ิ บัวหนุน   ครู คศ.2                                                        กรรมการ 
 3.4.5 นางสาวสุธาสินี เทพไชย  ครู คศ.1                                                        กรรมการ 
 3.4.6 นายปุณณมา ทองดีเพ็ง   ครู คศ.1                                                        กรรมการ 
 3.4.7 นางสาวชมพูนุช ชลสินธ์ุ  ครูผูช้่วย            กรรมการ 
  
     3.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 3.5.1 นายโยธิน นวลมุสิก   ครู คศ.1                                              ประธานกรรมการ 
 3.5.2 นายนราธิป นาเจริญ   ครูผูช้่วย                                                        กรรมการ 
 3.5.3 นายนพดล ทองนา   พนักงานราชการ                                               กรรมการ 
 3.5.4 นายเกรียงศักด์ิ นิลนิยม   ครูอัตราจ้าง                                             กรรมการ 
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     3.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 3.6.1 นายวีรยุทธ อนุกูล   ครู คศ.2                                              ประธานกรรมการ 
 3.6.2 นางอรณ์สิริ แก้วปลอด   ครู คศ.2                                                        กรรมการ 
 3.6.3 นางสาวกฤติมา แสงทองล้วน  ครู คศ.1                                                        กรรมการ 
 
     3.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 3.7.1 นายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร์   ครู คศ.1                                              ประธานกรรมการ 
 3.7.2 นายธีรเทพ มุกดา   ครู คศ.2                       กรรมการ 
 3.7.3 นางสาวธีรนันท์ ปานเพชร  ครู คศ.2                                                        กรรมการ 
 3.7.4 นายธีระพล เกิดเนตร   ครูอัตราจ้าง                                                    กรรมการ 
 
     3.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 3.8.1 นางสุภาพร พัฒนรักษา   ครู คศ.2                                              ประธานกรรมการ 
 3.8.2 นางสุดา เอ้งฉ้วน   ครู คศ.3                                              กรรมการ 
 3.8.3 นางสาวนุชนาฏ พรหมทอง  ครู คศ.2                                                        กรรมการ 
 3.8.4 นางสาวคณิตา บ่วงราชบพิตร  ครู คศ.1                                                        กรรมการ 
 3.8.5 นางสาวสมฤดี กลับรินทร์  ครู คศ.1                                                        กรรมการ 
 3.8.6 นางสาวนภิสา เส็นติระ   ครู คศ.1                                                        กรรมการ 
 3.8.7 นางสาวฐิตารีย์ อินทจันทร์  ครูผูช้่วย                                                        กรรมการ 
 3.8.8 นางสาววรุณาทิตต์ หนูวงค์  ครูผูช้่วย                                                        กรรมการ 
 3.8.9 นางสาวศรีสุดา แก้วสุข   ครูอัตราจ้าง                                                    กรรมการ 
 3.8.10 Mr.Epie Paul   ครูอัตราจ้าง                                                    กรรมการ 
 
     3.9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 3.9.1 นางสุดา เอ้งฉ้วน   ครู คศ.3                                              ประธานกรรมการ 
 3.9.2 นายประเสริฐ จันทร์ทัน   ครู คศ.2                                              กรรมการ 
 3.9.3 นางสาวอโณทัย หนักแดง  ครูผูช้่วย            กรรมการ 
  
 ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการที่ได้รับค าสัง่แต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายเต็มความสามารถเพ่ือให้งาน 
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
               สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565  
       
 
                   (นายบุญเลิศ ทองชล)                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านตาขุนวิทยา 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
ที่ 38/2565 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวชิาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ปีการศึกษา 2565 

********************************* 
   เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 4 มาตรา 27 ที่ก าหนดให้สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีหน้าท่ีจัดท าสาระของ
หลักสูตรเพ่ือความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อ ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับสภาพของปัญหาในชุมชน และสังคม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ และสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2544 อาศัยอ านาจตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  ดังน้ี 
 
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา ให้มีหน้าท่ี ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
ประกอบด้วย  

1.1 นายบุญเลิศ ทองชล  ผู้อ านวยการโรงเรียน            ประธานกรรมการ 
1.2 นางกัญจนา สมชาติ  รองผู้อ านวยการโรงเรียน       รองประธานกรรมการ 
1.3 นายปริวรรต ธงธวัช  รองผู้อ านวยการโรงเรียน       รองประธานกรรมการ 
1.4 นายสุนทร เพชรชู  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ                กรรมการ     
1.5 นางจงกล รจนา  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล                   กรรมการ 
1.6 นายประเสริฐ จันทร์ทัน  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป                             กรรมการ 
1.7 นางปริฉัตร์ ธนกุลหิรัญวัชร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ   กรรมการและเลขานุการ 
1.8 นายนพดล  ศรีสุข  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
2. คณะกรรมการด าเนินการ มีหน้าท่ีและด าเนินการจัดการตามข้ันตอนที่ก าหนด ดังน้ี 
           1. วางแผนการด าเนินงานวิชาการ ก าหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษาและแนวทางการจัด
สัดส่วนสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และสภาพเศรษฐกิจ สงัคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
           2. จัดท าคู่มือการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษา เก่ียวกับ
การพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและการแนะแนวให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
           3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวน การเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลและการแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการด าเนินการของหลักสูตร 
           4. ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และชุมชน เพ่ือให้การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
           5. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เก่ียวข้องและน าข้อมูล
ป้อนกลับจากฝ่ายต่าง ๆ มาพิจารณาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
           6. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 
           7. ติดตามผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล ระดับชั้น และช่วงชั้น ระดับวิชา กลุ่มวิชา ในแต่ละปี
การศึกษา เพ่ือปรับปรงุแก้ไข และพัฒนาการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
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           8. ตรวจสอบทบทวน ประเมินมาตรฐาน การปฏิบัติงานของครู และการบริหารหลักสูตรระดับสถานศึกษาในรอบ
ปีที่ผ่านมา แล้ว ใช้ผลการประเมิน เพ่ือวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหารหลักสูตรปีการศึกษาต่อไป 
           9. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา  โดยเน้นผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับเหนือสถานศึกษา สาธารณชน และผู้เก่ียวข้อง 
           10. ให้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
ประกอบด้วย 

2.1 นางกัญจนา  สมชาติ  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                     ประธานกรรมการ 
2.2 นางปริฉัตร์ ธนกุลหิรัญวัชร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ          กรรมการ 
2.3 นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                             กรรมการ 
2.4 นางสาวอาทิตยา เกตุแก้ว  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์                           กรรมการ 
2.5 นางนริศา บุระชัด           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             กรรมการ 
2.6 นางสาวอมรรัตน์  วิจารณ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    กรรมการ 
2.7 นายวีรยุทธ อนุกูล  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                     กรรมการ             
2.8 นายโยธิน  นวลมุสิก          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                   กรรมการ 
2.9 นายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร์      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                    กรรมการ 
2.10 นางสุภาพร พัฒนรักษา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                        กรรมการ 
2.11 นางสุดา เอ้งฉ้วน  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                              กรรมการ 
2.12 นางสุภาภรณ์  ศรสีวัสด์ิ     นายทะเบียน                                  กรรมการ 
2.13 นางสาววิภาวรรณ ขันพระแสง  หัวหน้างานวัดและประเมินผล ม.ต้น          กรรมการ 
2.14 นางสาววรุณาทิตต์ หนูวงค์ ผู้ช่วยงานวัดและประเมินผล ม.ต้น                                      กรรมการ 
2.15 นางนริศา  บุระชัด           หัวหน้างานวัดและประเมินผล ม.ปลาย                    กรรมการ 
2.16 นางสาวอโณทัย หนักแดง    ผู้ช่วยงานวัดและประเมินผล ม.ปลาย                                   กรรมการ 
2.17 นางสาวณิชาภัทร หนูพรหม หัวหน้างาน GPA และ SGS                              กรรมการ 
2.18 นางสาวฐิตารีย์ อินทจันทร์   งาน GPA และ SGS                                                       กรรมการ 
2.19 นายพัชรพล รัตนพันธ์    งาน GPA และ SGS                                                       กรรมการ 
2.20 นายนพดล ศรีสุข  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

                                                            และหัวหน้างานส่งเสริมการเรียนการสอน  กรรมการและเลขานุการ 
 
3. คณะอนุกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้มีหน้าท่ีดังน้ี 
           1. ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมแนวทาง
การวัดผล และประเมินผลผลการเรียนรู้  
           2. สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัดผลและประเมินผลผลการเรียนรู้ และการ
ตัดสินผล การเรียน ตามแนวทางที่ก าหนดไว้  
           3. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการวัดและประเมินการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้รายปี/รายภาค และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 
       3.1 นางสุดา เอ้งฉ้วน            หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                            ประธานอนุกรรมการ 

3.2 นายประเสริฐ จันทร์ทัน       หัวหน้างานแนะแนว                                                   อนุกรรมการ 
3.3 นายประเสริฐ  จันทร์ทัน    หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี                               อนุกรรมการ 

       3.4 นางสาวสาวิตรี รักษาพราหมณ์     หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร                                       อนุกรรมการ 
3.5 นางสาววิภาวรรณ ขันพระแสง      หัวหน้างานกิจกรรมสาธารณประโยชน์                             อนุกรรมการ 

       3.6 นางสาวอโณทัย หนักแดง     หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม                          อนุกรรมการและเลขานุการ 
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4. คณะอนุกรรมการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ให้มีหน้าท่ี  
           1. ก าหนดแนวทางการพัฒนาและการประเมิน เกณฑ์การประเมินและแนวทางการปรับปรงุแก้ไขคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์
           2. พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายปีรายภาค และการจบการศึกษาแต่ละระดับชั้น   
           3. จัดระบบการปรับปรงุแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยวิธีการอันเหมาะสมและส่งต่อข้อมูลเพ่ือการพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง ประกอบด้วย 
       4.1 นายประเสริฐ จันทร์ทัน  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป                               ประธานอนุกรรมการ 
 4.2 นางสาวนุชนาฏ พรหมทอง          หัวหน้าระดับชั้น ม.1                                                  อนุกรรมการ 
       4.3 นายประเสริฐ จันทร์ทัน         หัวหน้าระดับชั้น ม.2                                                  อนุกรรมการ 

4.4 นางสาวภัทราพร ช่างเหล็ก        หัวหน้าระดับชั้น ม.3                                                  อนุกรรมการ    
       4.5 นายนพดล ศรีสุข       หัวหน้าระดับชั้น ม.4                                                  อนุกรรมการ    

4.6 นางสาวคณิตา บ่วงราชบพิตร       หัวหน้าระดับชั้น ม.5                                                  อนุกรรมการ    
       4.7 นางสุภาพร พัฒนรักษา  หัวหน้าระดับชั้น ม.6                                                  อนุกรรมการ    
       4.8 นางสาวกิ่งดาว  ช่วยชนะ    หัวหน้างานกิจการนักเรียน                         อนุกรรมการและเลขานุการ 
 
5. คณะอนุกรรมการ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ให้มีหน้าท่ี  
           1. ก าหนด แนวทางในการพัฒนา การประเมิน การปรับปรุงแก้ไข และการตัดสิน ความสามารถในการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียน  
           2. ด าเนินการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  
           3. ตัดสินผลการพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน รายปีรายภาค และการจบการศึกษาแต่
ละระดับชั้น ประกอบด้วย 
  5.1 นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                    ประธานอนุกรรมการ 

5.2 นางสาวอาทิตยา เกตุแก้ว       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์                           อนุกรรมการ 
  5.3 นางนริศา บุระชัด              หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         อนุกรรมการ 
  5.4 นางสาวอมรรัตน์  วิจารณ์    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ                อนุกรรมการ 
  5.5 นายวีรยุทธ อนุกูล       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                      อนุกรรมการ             
  5.6 นายโยธิน  นวลมุสิก           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา               อนุกรรมการ 
  5.7  นายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร์       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                         อนุกรรมการ 
  5.8  นางสุภาพร พัฒนรักษา       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                    อนุกรรมการ 
  5.9  นางสาวนันทญา บรรณราช ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                    อนุกรรมการ 
 5.10 นางกัญญาภรณ์ การะเกตุ         ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                    อนุกรรมการ 
 5.11 นางสาววิภาวรรณ ขันพระแสง   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                    อนุกรรมการ 
 5.12 นางสาวอโณทัย หนักแดง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                    อนุกรรมการ 
  5.13 นางสาวสาวิตรี  รักษาพราหมณ์   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                  อนุกรรมการและเลขานุการ 
 
6. คณะอนุกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ให้มีหน้าท่ี  
           1. จัดท าสาระ เครื่องมือ และวิธีการเทียบโอน ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเก่ียวกับการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่
การศึกษา ในระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งจัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
           2. ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้กับผู้เรียนที่ร้องขอ  
           3. ประมวลผลและตัดสินผลการเทียบโอน  
           4. เสนอผลการเทียบโอนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให้ความ
เห็นชอบ และเสนอผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินอนุมัติการเทียบโอน  
ประกอบด้วย 
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6.1 นางสาวณิชาภัทร หนูพรหม         หัวหน้างาน GPA  และ SGS                               ประธานอนุกรรมการ 
6.2 นายพัชรพล รัตนพันธ์      งาน GPA  และ SGS                                                  อนุกรรมการ 
6.3 นางสาวฐิตารีย์ อินทจันทร์ งาน GPA  และ SGS                                                  อนุกรรมการ 
6.4 นางสุภาภรณ์  ศรีสวัสด์ิ     นายทะเบียน                                          อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
7. คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระ ให้มีหน้าท่ี  
           1. จัดท าหน่วยการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาหรือกิจกรรมทีร่ับผิดชอบ  
           2. ด าเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
           3. วัดและประเมินผลก่อนเรียนและให้ผู้เรียนร่วมท าบันทึกข้อตกลง “ทิพยสัญญา” ก่อนเรียน ประเมินระหว่าง
เรียนควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่ก าหนดพร้อมปรับปรุงแก้ไขผู้เรียนที่มีข้อบกพร่อง 
           4. สร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง  
           5. ศึกษาและวิจัยสภาพทั่วไปในชั้นเรียน ทั้งด้านการเรียนการสอน ด้านพฤติกรรม และสิ่งแวดล้อม  
           6. ร่วมนิเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  
           7. เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง  
           8. เข้าร่วมประชุมปรึกษา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างครูผู้สอนในกลุ่มสาระ  
           9. น าผลการประเมินไปวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
           10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  
ประกอบด้วย 

7.1 นางปริฉัตร์ ธนกุลหิรัญวัชร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ                            ประธานอนุกรรมการ 
7.2 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ทุกสาระ                                                                                    อนุกรรมการ 
7.3 ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ                                                                                           อนุกรรมการ 
7.4 นางสาววิภาวรรณ ขันพระแสง                                                               อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
  

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้การด าเนินงาน เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
               สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565  
      
  
                     (นายบุญเลิศ ทองชล)                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านตาขุนวิทยา 


