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หลักสูตรสถานศึกษา  

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561  
(ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ความน า 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได๎
ด าเนินการติดตามผลการใช๎หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งประกาศใช๎มาตั้งแตํ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2551 อยํางตํอเนื่องหลายรูปแบบ ผลจากการศึกษาพบวํา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีข๎อดีในหลายประการ เชํน ก าหนดเปูาหมายการพัฒนาไว๎ชัดเจน มีความยืดหยุํน
เพียงพอให๎สถานศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาได๎ ส าหรับปัญหาที่พบสํวนใหญํ เกิดจากการน า
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สูํการปฏิบัติในสถานศึกษาและในห๎องเรียน 
ประกอบกับความต๎องการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑ชาติในการเตรียมพร๎อมด๎านก าลังคนและการเสริมสร๎าง
ศักยภาพของประชากรในทุกชํวงวัย ให๎เติบโตอยํางมีคุณภาพ ได๎รับการพัฒนาทักษะที่สอดคล๎องกับความ
ต๎องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นตํอการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21  กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนด
เป็นนโยบายส าคัญและเรํงดํวนให๎มีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ใน
กลุํมสาระการเรียนรู๎ คณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี และสาระภูมิศาสตร๑ในกลุํมสาระการเรียนรู๎
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมทั้งสาระเทคโนโลยี ในกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 
          คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา โรงเรียนบ๎านตาขุนวิทยา จึงได๎ปรับปรุง
โครงสร๎างหลักสูตรรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา และหนํวยการเรียนรู๎ เพื่อให๎สอดคล๎องกับนโยบายดังกลําว และ
การเข๎าสูํโรงเรียนมาตรฐานสากล รุํนที่ 3 โดยยังคงหลักการและโครงสร๎างเดิมของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งประกอบด๎วย 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ ได๎แกํ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
คณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ 
การงานอาชีพ และภาษาตํางประเทศ ตามกรอบแนวทางการปรับปรุงดังนี้ 

สาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ และวิทยาศาสตร๑ 
- จัดกลุํมความรู๎ใหมํและน าทักษะกระบวนการ ไปบูรณาการกับตัวชี้วัด  เน๎นให๎ผู๎เรียนเกิดการ

วิเคราะห๑ คิดแก๎ปัญหา และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
- ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดส าหรับผู๎ เรียนทุกคน ที่เป็นพ้ืนฐานที่เกี่ยวข๎องกับ

ชีวิตประจ าวันและเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการศึกษาตํอระดับที่สูงขึ้น 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ก าหนดตัวชี้วัดเป็นรายปี เพ่ือเป็นแนวทางให๎สถานศึกษาจัด

ตามล าดับการเรียนรู๎ ซึ่งสถานศึกษาสามารถพิจารณาปรับเลื่อนไหลระหวํางปีได๎ตามความ
เหมาะสม 

กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี ได๎เพ่ิมสาระเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด๎วยการออกแบบ
และเทคโนโลยี และวิทยาการค านวณ ทั้งนี้เพ่ือเอ้ือตํอการจัดการจัดการเรียนรู๎บูรณาการสาระทางคณิตศาสตร๑ 
วิทยาศาสตร๑ และเทคโนโลยีกับกระบวนการเชิงวิศวกรรม ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

สาระภูมิศาสตร๑ ซึ่งเป็นสาระหนึ่งในกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรมได๎ปรับ
มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดให๎มีความชัดเจน  สอดคล๎องกับพัฒนาการตามชํวงวัย  มีองค๑ความรู๎ที่เป็น
สากล เพ่ิมความสามารถ ทักษะ และกระบวนการทางภูมิศาสตร๑ที่ชัดเจนขึ้น 

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ๎านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดให๎ใช๎ส าหรับผู๎เรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตั้งแตํปีการศึกษา 2561 ผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1,2,4 และ 5 ในปีการศึกษา 2562 และครบทุกชั้นเรียนในปีการศึกษา 2563 



 

 

 

3 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

เนื่องจากในปีการศึกษา 2563 ทางโรงเรียนมีความประสงค๑จะเปิดห๎องเรียนเฉพาะนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางด๎านกีฬา ดนตรี ทัศนศิลป์ และนาฏศิลป์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จึงมีการ
ปรับปรุงรายวิชาเรียน (วิชาเพ่ิมเติม) ให๎สอดคล๎องกับความสามารถพิเศษของนักเรียน และสามารถพร๎อมใช๎ใน
ปีการศึกษา 2563 เป็นต๎นไป จัดรายวิชาใหมํเพ่ือให๎สอดคล๎องกับเหตุการณ๑ที่นักเรียนโรงเรียนบ๎านตาขุนวิทยา
ประสบเหตุมา (จมน้ าเสียชีวิต) โดยในระดับชั้น ม.1 นักเรียนทุกคนจะได๎เรียนวิชาวํายน้ า ในภาคเรียนที่ 1 และ 
2 ปรับเปลี่ยนรายวิชาวิทยาการค านวณ ในระดับชั้น ม.1-3 เดิมจัดเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 0.5 หนํวยกิต และ
รายวิชาเพ่ิมเติม 0.5 หนํวยกิต โดยได๎ปรับเปลี่ยนเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 1.0 หนํวยกิต สํวน ม.4-6 คงเดิม 
ปรับเปลี่ยนรายวิชาพลศึกษา ในระดับชั้น ม.1-3 เดิมจัดเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 0.5 หนํวยกิต ปรับเปลี่ยนเป็น 
รายวิชาเพ่ิมเติม 0.5 หนํวยกิต สํวน ม.4-6 จัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมอยูํแล๎วคงเดิม ปรับปรุงโครงสร๎างรายวิชา
ใหมํให๎ถูกต๎อง และพร๎อมใช๎ในปีการศึกษา 2563 เป็นต๎นไป และจัดท าบัญชีรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมทุก
กลุํมสาระการเรียนรู๎ให๎ถูกต๎อง โดยใช๎หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ๎านตาขุนวิทยา  พุทธศักราช 2561 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ตั้งแตปํีการศึกษา 2563 เป็นต๎นไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนบ๎านตาขุนวิทยา เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล มุํงสร๎างคนดี ด ารงวิถีความเป็นไทย บนพื้นฐาน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 
1. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีศักยภาพเป็นพลโลก ทันตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
2. ปลูกฝังให๎ผู๎เรียนเป็นคนดี ด ารงวิถีความเป็นไทย บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
4. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ 
5. พัฒนาการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพตามเกณฑ๑รางวัลคุณภาพแหํงส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เป้าประสงค ์
1. นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีศักยภาพเป็นพลโลก 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ และมีผลการทดสอบระดับชาติ

เพ่ิมข้ึน 
3. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีศักยภาพเป็นพลโลก 
4. นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะในการประกอบอาชีพ และสามารถศึกษาตํอตามความสนใจและความ

ถนัด 
5. นักเรียนเป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ตามหลักสูตร ปลอดยาเสพติด ด ารงวิถีความเป็นไทย 

บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. มีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล และตรงตามความต๎องการของ

ผู๎เรียนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย 
7. ครูจัดการเรียนรู๎ที่หลากหลายตอบสนองผู๎ เรียน สร๎างสรรค๑นวัตกรรม และมีทักษะในการใช๎

เทคโนโลยี 
8. มีระบบบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพตามเกณฑ๑รางวัลคุณภาพแหํงส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กลยุทธ์การด าเนินงาน 
1. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีศักยภาพเป็นพลโลก ทันตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
2. ปลูกฝังให๎ผู๎เรียนเป็นคนดี ปลอดยาเสพติด ด ารงวิถีความเป็นไทย บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. พัฒนาผู๎บริหาร ครูและบุคลากรให๎มีสมรรถนะอยํางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามแนวทาง

โรงเรียนมาตรฐานสากล 
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4. สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพและสํงเสริมการบริหารแบบมีสํวนรํวมของทุกภาค

สํวน 

อัตลักษณ ์
 กล๎าแสดงออก 

เอกลักษณ ์
 เคียงคํูชุมชน 

ค่านิยมองค์กร 
“ อารมณ๑ดี มีน้ าใจ นิสัยดี มีความรู๎ ดูเป็นแบบอยํางได๎ ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

6 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หลักสูตรสถานศึกษา  
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

วิสัยทัศน์หลักสูตร 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ๎านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุงพัฒนาผู๎เรียนทุกคน
ให๎เป็นมนุษย๑ที่มีความสมดุล ทั้งด๎านรํางกาย ความรู๎ คุณธรรม และมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองของประเทศ
และพลโลก โดยยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข มีความรู๎ 
ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่จ าเป็นตํอการศึกษา มุํงสร๎างคนดี ด ารงวิถีความเป็นไทย บนพ้ืนฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญในการจัดการศึกษา ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเอง
ตามศักยภาพ และเปิดโอกาสให๎ชุมชนและภาคเอกชนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 

หลักการ 

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ๎านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีหลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 

1.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู๎เป็น
เปูาหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให๎มีความรู๎ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย
ควบคูกํับความเป็นสากล 

2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได๎รับการศึกษาอยํางเสมอภาคและมี
คุณภาพ 

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให๎สังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา ให๎
สอดคล๎องกับสภาพและความต๎องการของท๎องถิ่น 

4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร๎างยืดหยุํนทั้งด๎านสาระการเรียนรู๎ เวลาและการจัดการเรียนรู๎ 
5. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุก

กลุํมเปูาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู๎ และประสบการณ๑ 

จุดหมาย 

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ๎านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็น
คนดี  มีปัญญา มีความสุขมีศักยภาพในการศึกษาตํอ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให๎เกิดกับ
ผู๎เรียน เมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
   1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค๑ เห็นคุณคําของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. มีความรู๎ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก๎ปัญหา การใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 



 

 

 

7 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ีมีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข 
5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ๑วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ๑และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม มีจิต

สาธารณะที่มุํงท าประโยชน๑และสร๎างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูํรํวมกันในสังคมอยํางมีความสุข 
 

ในการพัฒนาผู๎เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ๎านตาขุนวิทยา มุํงเน๎นพัฒนาผู๎เรียนให๎มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งจะชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ดังนี้ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ๎านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุํงให๎ผู๎เรียนเกิด
สมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและสํงสาร มีวัฒนธรรมในการใช๎ภาษา
ถํายทอดความคิด ความรู๎ความเข๎าใจ ความรู๎สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารและ
ประสบการณ๑อันจะเป็นประโยชน๑ตํอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตํอรอง เพ่ือขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย๎งตํางๆ การเลือกรับหรือไมํรับข๎อมูลขําวสารด๎วยหลักเหตุผลและความถูกต๎องตลอดจนการ
เลือกใช๎วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีตํอตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ การคิดสังเคราะห๑การคิดอยําง
สร๎างสรรค๑ การคิดอยํางมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสูํการสร๎างองค๑ความรู๎หรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได๎อยํางเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก๎ปัญหาและอุปสรรคตํางๆ ที่เผชิญได๎
อยํางถูกต๎องเหมาะสม บนพ้ืนฐานของหลักเหตุผลคุณธรรมและข๎อมูลสารสนเทศ เข๎าใจความสัมพันธ๑และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ๑ตํางๆ ในสังคม แสวงหาความรู๎ ประยุกต๑ความรู๎มาใช๎ในการปูองกันและแก๎ไขปัญหา 
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตํอตนเอง สังคมและสิ่งแวดล๎อม 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถในการน ากระบวนการตํางๆ ไปใช๎ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง การท างาน และการอยูํรํวมกันในสังคม
ด๎วยการสร๎างเสริมความสัมพันธ๑อันดีระหวํางบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย๎งตํางๆ อยํางเหมาะสม      
การปรับตัวให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล๎อม และการรู๎จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมํพึง
ประสงค๑ท่ีสํงผลกระทบตํอตนเองและผู๎อ่ืน 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช๎ เทคโนโลยีด๎านตําง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด๎านการเรียนรู๎ การสื่อสารการ
ท างาน การแก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค๑ ถูกต๎อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ๎านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ เพ่ือให๎สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนในสังคมได๎อยํางมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก ดังนี้ 

1. รักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ 
2. ซื่อสัตย๑สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝุเรียนรู๎ 
5. อยูํอยํางพอเพียง 
6. มุํงม่ันในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
นอกจากนี ้สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค๑เพ่ิมเติมให๎สอดคล๎องตามบริบทและ

จุดเน๎นของตนเอง 

มาตรฐานการเรียนรู ้
การพัฒนาผู๎เรียนให๎เกิดความสมดุล ต๎องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา หลักสูตร

สถานศึกษา โรงเรียนบ๎านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) จึงก าหนดให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ 8 กลุํมสาระ
การเรียนรู๎ ดังนี้ 

1. ภาษาไทย     
2. คณิตศาสตร๑ 
3. วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี     
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา              
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพ   
8. ภาษาตํางประเทศ 

ในแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ ได๎ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู๎เป็นเปูาหมายส าคัญของการพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียน  มาตรฐานการเรียนรู๎ระบุสิ่งที่ผู๎เรียนพึงรู๎ ปฏิบัติได๎ มีคุณธรรมจริยธรรม และคํานิยมที่พึง
ประสงค๑เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู๎ยังเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน
พัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู๎จะสะท๎อนให๎ทราบวําต๎องการอะไร จะสอนอยํางไร และ
ประเมินอยํางไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช๎ระบบการ
ประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ 
การทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกลําว เป็นสิ่งส าคัญที่ชํวยสะท๎อนภาพการจัด
การศึกษาวําสามารถพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามที่มาตรฐานการเรียนรู๎ก าหนดเพียงใด 
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ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู๎และปฏิบัติได๎ รวมทั้งคุณลักษณะของผู๎เรียนในแตํละระดับชั้นซึ่งสะท๎อน
ถึงมาตรฐานการเรียนรู๎ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม น าไปใช๎ในการก าหนดเนื้อหา จัดท า
หนํวยการเรียนรู๎ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ๑ส าคัญส าหรับการวัดประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ
ผู๎เรียน 

1. ตัวชี้วัดชั้นปี เป็นเปูาหมายในการพัฒนาผู๎เรียนแตํละชั้นปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ    
(ประถมศึกษาปีที ่1 – มัธยมศึกษาปีที ่3) 

2.  ตัวชี้วัดชํวงชั้น เป็นเปูาหมายในการพัฒนาผู๎เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (มัธยมศึกษาปีที่ 
4- 6) ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีการเปลี่ยน
ตัวชี้วัดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เป็นตัวชี้วัดชั้นปี ในกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ และวิทยาศาสตร๑ 

หลักสูตรได๎มีการก าหนดรหัสก ากับมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด  เพ่ือความเข๎าใจและให๎สื่อสาร
ตรงกัน ดังนี้ 

ว 1.1 ป.1/2 
ว        หมายถึง   กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ 
1.1      หมายถึง   สาระที ่1 มาตรฐานข๎อที่ 1 
ป.1/2      หมายถึง   ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ข๎อที ่2 

 
ต 2.2 ม.4-6/3 

ต     หมายถึง   กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 
2.2    หมายถึง   สาระที่ 2 มาตรฐานข๎อที่ 2 
ม.4-6/3    หมายถึง   ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ข๎อที ่3 

 

ระดับการศึกษา 
 โรงเรียนบ๎านตาขุนวิทยา จัดระดับการศึกษาที่ก าหนดไว๎ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ดังนี้ 

1. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) เป็นชํวงสุดท๎ายของการศึกษาภาค
บังคับ มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ส ารวจความถนัด และความสนใจของตนเอง สํงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพสํวนตน    
มีทักษะในการคิดวิจารณญาณคิดสร๎างสรรค๑ และคิดแก๎ปัญหามีทักษะ ในการด าเนินชีวิต มีทักษะการใช๎
เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ มีความรับผิดชอบตํอสังคม มีความสมดุลทั้งด๎านความรู๎ความคิด 
ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช๎เป็นพื้นฐาน ในการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาตํอ 

2. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) เน๎นการเพ่ิมพูนความรู๎และ
ทักษะเฉพาะด๎าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู๎เรียนแตํละคนทั้งด๎านวิชาการ และ
วิชาชีพ มีทักษะในการใช๎วิทยาการ และเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถน าความรู๎ไปประยุกต๑ 
ใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ในการศึกษาตํอ และการประกอบอาชีพ มุํงพัฒนาตน และประเทศตามบทบาทของตน 
สามารถเป็นผู๎น า และผู๎ให๎บริการชุมชนในด๎านตํางๆ 
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การจัดเวลาเรียน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได๎ก าหนดกรอบโครงสร๎างเวลาเรียนขั้นต่ าส าหรับกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ 8 กลุํม และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ซึ่งสถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมได๎ตามความพร๎อมและจุดเน๎น 
โดยสามารถปรับให๎เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพผู๎เรียน ดังนี้ 

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) : ก าหนดกรอบโครงสร๎างเวลาเรียนพ้ืนฐาน
ส าหรับกลุํมสาระการเรียนรู๎ 8 กลุํม มีเวลาเรียนรวม 880 ชั่วโมงตํอปี (22 หนํวยกิต) กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
120 ชั่วโมงตํอปี และรายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตามความพร๎อมและจุดเน๎นปีละไมํ น๎อยกวํา 
200 ชั่วโมงตํอปี รวมไมํน๎อยกวํา 1,200 ชั่วโมงตํอปี โดยให๎จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค คิดน้ าหนักของรายวิชาที่
เรียนเป็นหนํวยกิต ใช๎เกณฑ๑ 40 ชั่วโมงตํอภาคเรียน มีคําน้ าหนักวิชา เทํากับ 1.0 หนํวยกิต (นก.) 

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)  : ก าหนดกรอบโครงสร๎างเวลาเรียนพ้ืนฐาน
ส าหรับกลุํมสาระการเรียนรู๎ 8 กลุํม มีเวลาเรียนรวม 3 ปี จ านวน 1,640 ชั่วโมง (41 หนํวยกิต) กิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน 360 ชั่วโมง และรายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตามความพร๎อมและจุดเน๎นปีละไมํน๎อยกวํา 
1,600 ชั่วโมง (40 หนํวยกิต) รวม 3 ปี ไมํน๎อยกวํา 3,600 ชั่วโมง โดยให๎จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค คิดน้ าหนัก
ของรายวิชาที่เรียนเป็นหนํวยกิต ใช๎เกณฑ๑ 40 ชั่วโมงตํอภาคเรียน มีคําน้ าหนักวิชา เทํากับ 1.0 หนํวยกิต (นก.) 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

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.) 
     คณิตศาสตร๑ 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 240 (6.0 นก.) 
     วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี
        - วิทยาศาสตร๑ 
        - เทคโนโลย ี

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

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

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

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

     สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
        - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
         - หน๎าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ 
       การด าเนินชีวิตในสังคม 
        - เศรษฐศาสตร๑ 
         - ภูมิศาสตร๑ 
 
         - ประวัติศาสตร๑ 

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.) 
     ภาษาตํางประเทศ 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 240 (6.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 1,640 (41 นก.) 
รายวิชาเพ่ิมเติม ปีละไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า 1,600 ชั่วโมง 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 120 
   - กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี 40 40 40  
   - กิจกรรมชุมนมุ/ชมรม/อื่นๆ 40 40 40 240 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชม./ปี 120 ชม./ปี 120 ชม./ปี 360 ชม./3ปี 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑ 15 ชม./ป ี 15 ชม./ป ี 15 ชม./ป ี 60 ชม./3ปี 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
- การศึกษาค๎นคว๎าและสรา๎งองค๑ความรู๎ (IS1) จัดสอนในช้ัน ม.2 40 (1 นก.) จัดสอนในช้ัน ม.5 40 (1 นก.) 
- การสื่อสารและการน าเสนอ (IS2) จัดสอนในช้ัน ม.2 40 (1 นก.) จัดสอนในช้ัน ม.5 40 (1 นก.) 
- การน าความรูไ๎ปใช๎บริการสังคม (IS3) 

บูรณาการกับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑ 
บูรณาการกับกิจกรรมเพื่อ

สังคมและสาธารณประโยชน๑ 

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 

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ห้องเรียน ความสามารถพิเศษด้านกีฬา 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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โครงสร้างเวลาเรียน 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
ม.1 ม.2 ม.3 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
     ภาษาไทย 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 
     คณิตศาสตร๑ 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 
     วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี
        - วิทยาศาสตร๑ 
        - เทคโนโลย ี

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

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

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

     สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
        - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
         - หน๎าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ 
       การด าเนินชีวิตในสังคม 
        - เศรษฐศาสตร๑ 
         - ภูมิศาสตร๑ 
 
         - ประวัติศาสตร๑ 

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.) 
     ภาษาตํางประเทศ 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
     การสืบค๎นในห๎องสมุด 40 (1.0 นก.)   
     หน๎าท่ีพลเมือง 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.) 
     เลือกเพิ่มเติม 1 รายวิชา ด๎านกีฬา 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 280 (7.0 นก.) 240 (6.0 นก.) 280 (7.0 นก.) 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  80 (2 นก.)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
   - กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี 40 40 40 
   - กิจกรรมชุมนมุ/ชมรม/อื่นๆ 40 40 40 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชม./ปี 120 ชม./ปี 120 ชม./ปี 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑ 15 ชม./ป ี 15 ชม./ปี 15 ชม./ป ี

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,280 (29 นก.) 1,320 (30 นก.) 1,280 (29 นก.) 

 



 

 

 

16 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

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

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 (60) ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 (60) 
ค21101 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 1 1.5 (60) ค21102 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 2 1.5 (60) 
ว21101 วิทยาศาสตร๑ 1 1.5 (60) ว21102 วิทยาศาสตร๑ 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 ประวัติศาสตร๑ 1 0.5 (20) ส21104 ประวัติศาสตร๑ 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) 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 (440) รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 (440) 
รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม 
ท20204 การสืบค๎นในห๎องสมุด 1 0.5 (20) ท20205 การสืบค๎นในห๎องสมุด 2 0.5 (20) 
ส21241 หน๎าที่พลเมือง 1 0.5 (20) ส21242 หน๎าที่พลเมือง 2 0.5 (20) 
พ21201 พลศึกษา 1 (วํายน้ า 1) 0.5 (20) พ21202 พลศึกษา 2 (วํายน้ า 2) 0.5 (20) 
จ21201 ภาษาจีน 1 1.0 (40) จ21202 ภาษาจีน 2 1.0 (40) 
 (เลือกเพิ่มเตมิ) 1 วิชา 
   พ20201 กรีฑา 1 
   พ20207 ฟุตบอล 1 

1.0 (40) 
 
 

 (เลือกเพิ่มเตมิ) 1 วิชา 
   พ20202 กรีฑา 2 
   พ20208 ฟุตบอล 2 

1.0 (40) 
 
 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 3.5 (140) รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 3.5 (140) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก21901 แนะแนว 1 20 ก21902 แนะแนว 2 20 
ก21903 ลูกเสือ/เนตรนาร ี1 20 ก21904 ลูกเสือ/เนตรนาร ี2 20 
ก21907 กิจกรรมชุมนุม 1 20 ก21908 กิจกรรมชุมนุม 2 20 
ก21905 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 

7 ก21906 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 

8 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 
รวมหน่วยกิตท้ังหมด 14.5 รวมหน่วยกิตท้ังหมด 14.5 

 
 
 

 
 



 

 

 

17 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ห้องเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

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

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 (60) ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 (60) 
ค22101 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 3 1.5 (60) ค22102 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 4 1.5 (60) 
ว22101 วิทยาศาสตร๑ 3 1.5 (60) ว22102 วิทยาศาสตร๑ 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 ประวัติศาสตร๑ 3 0.5 (20) ส22104 ประวัติศาสตร๑ 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) 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 (440) รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 (440) 
รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม 
ส22243 หน๎าที่พลเมือง 3 0.5 (20) ส22244 หน๎าที่พลเมือง 4 0.5 (20) 
พ22201 พลศึกษา 3 (กรีฑา) 0.5 (20) พ22202 พลศึกษา 4 (แบดมินตัน) 0.5 (20) 
จ22201 ภาษาจีน 3 1.0 (40) จ22202 ภาษาจีน 4 1.0 (40) 
 (เลือกเพิ่มเตมิ) 1 วิชา 
   พ20203 กรีฑา 3 
   พ20209 ฟุตบอล 3 

1.0 (40) 
 
 

 (เลือกเพิ่มเตมิ) 1 วิชา 
   พ20204 กรีฑา 4 
   พ20210 ฟุตบอล 4 

1.0 (40) 
 
 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 3.0 (120) รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 3.0 (120) 
รายวิชาการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง (IS) รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 
I20201 IS1 การศึกษาค๎นคว๎าและสร๎าง  
               องค๑ความรู๎ 

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

  I20903 IS3 การน าองค๑ความรูไ๎ปใช๎บริการสังคม  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก22901 แนะแนว 3 20 ก22905 แนะแนว 4 20 
ก22902 ลูกเสือ/เนตรนาร ี3 20 ก22906 ลูกเสือ/เนตรนาร ี4 20 
ก22907 กิจกรรมชุมนุม 3 20 ก22908 กิจกรรมชุมนุม 4 20 
ก22903 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 

7 ก22904 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 

8 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 
รวมหน่วยกิตท้ังหมด 15.0 รวมหน่วยกิตท้ังหมด 15.0 

 
 



 

 

 

18 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ห้องเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

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

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 (60) ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 (60) 
ค23101 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 5 1.5 (60) ค23102 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 6 1.5 (60) 
ว23101 วิทยาศาสตร๑ 5 1.5 (60) ว23102 วิทยาศาสตร๑ 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 ประวัติศาสตร๑ 5 0.5 (20) ส23104 ประวัติศาสตร๑ 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) 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 (440) รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 (440) 
รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม 
ส23245 หน๎าที่พลเมือง 5 0.5 (20) ส23246 หน๎าทีพ่ลเมือง 6 0.5 (20) 
พ23201 พลศึกษา 5 (บาสเกตบอล)  0.5 (20) พ23202 พลศึกษา 6 (วอลเลย๑บอล) 0.5 (20) 
ง20201 การงานอาชีพ 5 (โครงงานอาชีพ) 0.5 (20) ง20202 การงานอาชีพ 6 (โครงงานอาชีพ) 0.5 (20) 
จ23201 ภาษาจีน 5 1.0 (40) จ23202 ภาษาจีน 6 1.0 (40) 
 (เลือกเพิ่มเตมิ) 1 วิชา 
   พ20205 กรีฑา 5 
   พ20211 ฟุตบอล 5 

1.0 (40) 
 
 

 (เลือกเพิ่มเตมิ) 1 วิชา 
   พ20206 กรีฑา 6 
   พ20212 ฟุตบอล 6 

1.0 (40) 
 
 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 3.5 (140) รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 3.5 (140) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก23901 แนะแนว 5 20 ก23905 แนะแนว 6 20 
ก23902 ลูกเสือ/เนตรนาร ี5 20 ก23906 ลูกเสือ/เนตรนาร ี6 20 
ก23904 กิจกรรมชุมนุม 5 20 ก23908 กิจกรรมชุมนุม 6 20 
ก23903 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 

7 ก23907 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 

8 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 
รวมหน่วยกิตท้ังหมด 14.5 รวมหน่วยกิตท้ังหมด 14.5 

 

 

 

 



 

 

 

19 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

โครงสร้างเวลาเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ห้องเรียน ทั่วไป 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

20 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

โครงสร้างเวลาเรียน 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
ม.1 ม.2 ม.3 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
     ภาษาไทย 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 
     คณิตศาสตร๑ 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 
     วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี
        - วิทยาศาสตร๑ 
        - เทคโนโลย ี

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

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

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

     สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
        - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
         - หน๎าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ 
       การด าเนินชีวิตในสังคม 
        - เศรษฐศาสตร๑ 
         - ภูมิศาสตร๑ 
 
         - ประวัติศาสตร๑ 

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.) 
     ภาษาตํางประเทศ 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
     การสืบค๎นในห๎องสมุด 40 (1.0 นก.)   
     หน๎าท่ีพลเมือง 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.) 
     เลือกเพิ่มเติม 1 รายวิชา ตามถนัด 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 280 (7.0 นก.) 240 (6.0 นก.) 280 (7.0 นก.) 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  80 (2 นก.)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
   - กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี 40 40 40 
   - กิจกรรมชุมนมุ/ชมรม/อื่นๆ 40 40 40 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชม./ปี 120 ชม./ปี 120 ชม./ปี 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑ 15 ชม./ป ี 15 ชม./ป ี 15 ชม./ป ี

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,280 (29 นก.) 1,320 (30 นก.) 1,280 (29 นก.) 

 



 

 

 

21 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนทั่วไป 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

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

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 (60) ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 (60) 
ค21101 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 1 1.5 (60) ค21102 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 2 1.5 (60) 
ว21101 วิทยาศาสตร๑ 1 1.5 (60) ว21102 วิทยาศาสตร๑ 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 ประวัติศาสตร๑ 1 0.5 (20) ส21104 ประวัติศาสตร๑ 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) 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 (440) รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 (440) 
รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม 
ท20204 การสืบค๎นในห๎องสมุด 1 0.5 (20) ท20205 การสืบค๎นในห๎องสมุด 2 0.5 (20) 
ส21241 หน๎าที่พลเมือง 1 0.5 (20) ส21242 หน๎าที่พลเมือง 2 0.5 (20) 
พ21201 พลศึกษา 1 (วํายน้ า 1) 0.5 (20) พ21202 พลศึกษา 2 (วํายน้ า 2) 0.5 (20) 
จ21201 ภาษาจีน 1 1.0 (40) จ21202 ภาษาจีน 2 1.0 (40) 
............ ...................................... (เลือกเพิ่มเติม) 1.0 (40) ............ ...................................... (เลือกเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 3.5 (140) รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 3.5 (140) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก21901 แนะแนว 1 20 ก21902 แนะแนว 2 20 
ก21903 ลูกเสือ/เนตรนาร ี1 20 ก21904 ลูกเสือ/เนตรนาร ี2 20 
ก21907 กิจกรรมชุมนุม 1 20 ก21908 กิจกรรมชุมนุม 2 20 
ก21905 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 

7 ก21906 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 

8 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 
รวมหน่วยกิตท้ังหมด 14.5 รวมหน่วยกิตท้ังหมด 14.5 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

22 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ห้องเรียนทั่วไป 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

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

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 (60) ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 (60) 
ค22101 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 3 1.5 (60) ค22102 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 4 1.5 (60) 
ว22101 วิทยาศาสตร๑ 3 1.5 (60) ว22102 วิทยาศาสตร๑ 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 ประวัติศาสตร๑ 3 0.5 (20) ส22104 ประวัติศาสตร๑ 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) 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 (440) รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 (440) 
รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม 
ส22243 หน๎าที่พลเมือง 3 0.5 (20) ส22244 หน๎าที่พลเมือง 4 0.5 (20) 
พ22201 พลศึกษา 3 (กรีฑา) 0.5 (20) พ22202 พลศึกษา 4 (แบดมินตัน) 0.5 (20) 
จ22201 ภาษาจีน 3 1.0 (40) จ22202 ภาษาจีน 4 1.0 (40) 
............ ...................................... (เลือกเพิ่มเติม) 1.0 (40) ............  ...................................... (เลือกเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 3.0 (120) รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 3.0 (120) 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 
I20201 IS1 การศึกษาค๎นคว๎าและสร๎าง  
               องค๑ความรู๎ 

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

  I20903 IS3 การน าความรูไ๎ปใช๎บริการสังคม  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก22901 แนะแนว 3 20 ก22905 แนะแนว 4 20 
ก22902 ลูกเสือ/เนตรนาร ี3 20 ก22906 ลูกเสือ/เนตรนาร ี4 20 
ก22907 กิจกรรมชุมนุม 3 20 ก22908 กิจกรรมชุมนุม 4 20 
ก22903 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 

7 ก22904 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 

8 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 
รวมหน่วยกิตท้ังหมด 15.0 รวมหน่วยกิตท้ังหมด 15.0 

 
 
 
 



 

 

 

23 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ห้องเรียนทั่วไป 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

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

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 (60) ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 (60) 
ค23101 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 5 1.5 (60) ค23102 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 6 1.5 (60) 
ว23101 วิทยาศาสตร๑ 5 1.5 (60) ว23102 วิทยาศาสตร๑ 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 ประวัติศาสตร๑ 5 0.5 (20) ส23104 ประวัติศาสตร๑ 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) 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 (440) รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 (440) 
รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม 
ส23245 หน๎าที่พลเมือง 5 0.5 (20) ส23246 หน๎าที่พลเมือง 6 0.5 (20) 
พ23201 พลศึกษา 5 (บาสเกตบอล) 0.5 (20) พ23202 พลศึกษา 6 (วอลเลย๑บอล) 0.5 (20) 
ง20201 การงานอาชีพ 5 (โครงงานอาชีพ) 0.5 (20) ง20202 การงานอาชีพ 6 (โครงงานอาชีพ) 0.5 (20) 
จ23201 ภาษาจีน 5 1.0 (40) จ23202 ภาษาจีน 6 1.0 (40) 
.............. .....................................(เลือกเสรี) 1.0 (40) .............. ...................................... (เลือกเสรี) 1.0 (40) 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 3.5 (140) รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 3.5 (140) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก23901 แนะแนว 5 20 ก23905 แนะแนว 6 20 
ก23902 ลูกเสือ/เนตรนาร ี5 20 ก23906 ลูกเสือ/เนตรนาร ี6 20 
ก23904 กิจกรรมชุมนุม 5 20 ก23908 กิจกรรมชุมนุม 6 20 
ก23903 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 

7 ก23907 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 

8 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 
รวมหน่วยกิตท้ังหมด 14.5 รวมหน่วยกิตท้ังหมด 14.5 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

24 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

โครงสร้างเวลาเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ห้องเรียน ECL 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

25 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

โครงสร้างเวลาเรียน 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
ม.1 ม.2 ม.3 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
     ภาษาไทย 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 
     คณิตศาสตร๑ 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 
     วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี
        - วิทยาศาสตร๑ 
        - เทคโนโลย ี

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

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

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

     สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
        - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
         - หน๎าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ 
       การด าเนินชีวิตในสังคม 
        - เศรษฐศาสตร๑ 
         - ภูมิศาสตร๑ 
 
         - ประวัติศาสตร๑ 

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.) 
     ภาษาตํางประเทศ 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
     การสืบค๎นในห๎องสมุด 40 (1.0 นก.)   
     หน๎าท่ีพลเมือง 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.) 
     เลือกเพิ่มเติม 1 รายวิชา ตามถนัด 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 360 (9.0 นก.) 320 (8.0 นก.) 360 (9.0 นก.) 
รายวิชาการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง (IS)  80 (2 นก.)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
   - กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี 40 40 40 
   - กิจกรรมชุมนมุ/ชมรม/อื่นๆ 40 40 40 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชม./ปี 120 ชม./ปี 120 ชม./ปี 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑ 15 ชม./ป ี 15 ชม./ป ี 15 ชม./ป ี

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,360 (31 นก.) 1,400 (32 นก.) 1,360 (31 นก.) 



 

 

 

26 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียน ECL (ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน) 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

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

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 (60) ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 (60) 
ค21101 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 1 1.5 (60) ค21102 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 2 1.5 (60) 
ว21101 วิทยาศาสตร๑ 1 1.5 (60) ว21102 วิทยาศาสตร๑ 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 ประวัติศาสตร๑ 1 0.5 (20) ส21104 ประวัติศาสตร๑ 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) 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 (440) รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 (440) 
รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม 
ท20204 การสืบค๎นในห๎องสมุด 1 0.5 (20) ท20205 การสืบค๎นในห๎องสมุด 2 0.5 (20) 
ส21241 หน๎าที่พลเมือง 1 0.5 (20) ส21242 หน๎าที่พลเมือง 2 0.5 (20) 
พ21201 พลศึกษา 1 (วํายน้ า 1) 0.5 (20) พ21202 พลศึกษา 2 (วํายน้ า 2) 0.5 (20) 
จ21201 ภาษาจีน 1 1.0 (40) จ21202 ภาษาจีน 2 1.0 (40) 
อ21201 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 1.0 (40) อ21202 ภาษาอังกฤษกับเกมและเพลง 1.0 (40) 
............ ...................................... (เลือกเพิ่มเติม) 1.0 (40) ............ ......................................... (เลือกเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 4.5 (180) รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 4.5 (180) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 60 
ก21901 แนะแนว 1 20 ก21902 แนะแนว 2 20 
ก21903 ลูกเสือ/เนตรนาร ี1 20 ก21904 ลูกเสือ/เนตรนาร ี2 20 
ก21907 กิจกรรมชุมนุม 1 20 ก21908 กิจกรรมชุมนุม 2 20 
ก21905 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 

7 ก21906 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 

8 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 
รวมหน่วยกิตท้ังหมด 15.5 รวมหน่วยกิตท้ังหมด 15.5 
กิจกรรมเสริมทักษะ 
     คํายภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 



 

 

 

27 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ห้องเรียน ECL (ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน) 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

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

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 (60) ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 (60) 
ค22101 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 3 1.5 (60) ค22102 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 4 1.5 (60) 
ว22101 วิทยาศาสตร๑ 3 1.5 (60) ว22102 วิทยาศาสตร๑ 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 ประวัติศาสตร๑ 3 0.5 (20) ส22104 ประวัติศาสตร๑ 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) 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 (440) รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 (440) 
รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม 
ส22243 หน๎าที่พลเมือง 3 0.5 (20) ส22244 หน๎าที่พลเมือง 4 0.5 (20) 
พ22201 พลศึกษา 3 (กรีฑา) 0.5 (20) พ22202 พลศึกษา 4 (แบดมินตัน) 0.5 (20) 
จ22201 ภาษาจีน 3 1.0 (40) จ22202 ภาษาจีน 4 1.0 (40) 
อ22203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1.0 (40) อ22204 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 1.0 (40) 
............ ...................................... (เลือกเสรี) 1.0 (40) ............  ...................................... (เลือกเสรี) 1.0 (40) 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 4.0 (160) รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 4.0 (160) 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 
I20201 IS1 การศึกษาค๎นคว๎าและสร๎าง  
               องค๑ความรู๎ 

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

  I20903 IS3 การน าความรูไ๎ปใช๎บริการสังคม  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก22901 แนะแนว 3 20 ก22905 แนะแนว 4 20 
ก22902 ลูกเสือ/เนตรนาร ี3 20 ก22906 ลูกเสือ/เนตรนาร ี4 20 
ก22907 กิจกรรมชุมนุม 3 20 ก22908 กิจกรรมชุมนุม 4 20 
ก22903 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 

7 ก22904 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 

8 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 700 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 
รวมหน่วยกิตท้ังหมด 16.0 รวมหน่วยกิตท้ังหมด 16.0 
กิจกรรมเสริมทักษะ 
     ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ณ อุทยานแหํงชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร๑ธาน ี

 



 

 

 

28 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ห้องเรียน ECL (ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน) 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

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

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 (60) ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 (60) 
ค23101 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 5 1.5 (60) ค23102 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 6 1.5 (60) 
ว23101 วิทยาศาสตร๑ 5 1.5 (60) ว23102 วิทยาศาสตร๑ 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 ประวัติศาสตร๑ 5 0.5 (20) ส23104 ประวัติศาสตร๑ 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) 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 (440) รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 (440) 
รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม 
ส23245 หน๎าที่พลเมือง 5 0.5 (20) ส23246 หน๎าที่พลเมือง 6 0.5 (20) 
พ23201 พลศึกษา 5 (บาสเกตบอล) 0.5 (20) พ23202 พลศึกษา 6 (วอลเลย๑บอล) 0.5 (20) 
ง20201 การงานอาชีพ 5 (โครงงานอาชีพ) 0.5 (20) ง20202 การงานอาชีพ 6 (โครงงานอาชีพ) 0.5 (20) 
จ23201 ภาษาจีน 5 1.0 (40) จ23202 ภาษาจีน 6 1.0 (40) 
อ23205 ภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย 1.0 (40) อ23206 ภาษาอังกฤษรอบรู ๎ 1.0 (40) 
.............. .....................................(เลือกเสรี) 1.0 (40) .............. ...................................... (เลือกเสรี) 1.0 (40) 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 4.5 (180) รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 4.5 (180) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก23901 แนะแนว 5 20 ก23905 แนะแนว 6 20 
ก23902 ลูกเสือ/เนตรนาร ี5 20 ก23906 ลูกเสือ/เนตรนาร ี6 20 
ก23904 กิจกรรมชุมนุม 5 20 ก23908 กิจกรรมชุมนุม 6 20 
ก23903 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 

7 ก23907 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 

8 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 
รวมหน่วยกิตท้ังหมด 15.5 รวมหน่วยกิตท้ังหมด 15.5 
กิจกรรมเสริมทักษะ 
     ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ณ เกาะสมยุ จังหวัดสรุาษฎร๑ธาน ี

 

 

 



 

 

 

29 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

โครงสร้างเวลาเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ห้องเรียน M-Sci 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

30 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

โครงสร้างเวลาเรียน 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
ม.1 ม.2 ม.3 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
     ภาษาไทย 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 
     คณิตศาสตร๑ 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 
     วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี
        - วิทยาศาสตร๑ 
        - เทคโนโลย ี

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

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

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

     สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
        - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
         - หน๎าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ 
       การด าเนินชีวิตในสังคม 
        - เศรษฐศาสตร๑ 
         - ภูมิศาสตร๑ 
 
         - ประวัติศาสตร๑ 

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.) 
     ภาษาตํางประเทศ 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
     การสืบค๎นในห๎องสมุด 40 (1.0 นก.)   
     คณิตศาสตร๑เพิ่มเติม 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     วิทยาศาสตร๑เพิ่มเติม 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     หน๎าท่ีพลเมือง 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.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 360 (9.0 นก.) 320 (8.0 นก.) 360 (9.0 นก.) 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  80 (2 นก.)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
   - กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี 40 40 40 
   - กิจกรรมชุมนมุ/ชมรม/อื่นๆ 40 40 40 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชม./ปี 120 ชม./ปี 120 ชม./ปี 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑ 15 ชม./ป ี 15 ชม./ป ี 15 ชม./ป ี

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,360 (31 นก.) 1,400 (32 นก.) 1,360 (31 นก.) 



 

 

 

31 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียน M-Sci (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

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

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 (60) ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 (60) 
ค21101 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 1 1.5 (60) ค21102 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 2 1.5 (60) 
ว21101 วิทยาศาสตร๑ 1 1.5 (60) ว21102 วิทยาศาสตร๑ 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 ประวัติศาสตร๑ 1 0.5 (20) ส21104 ประวัติศาสตร๑ 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) 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 (440) รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 (440) 
รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม 
ท20204 การสืบค๎นในห๎องสมุด 1 0.5 (20) ท20205 การสืบค๎นในห๎องสมุด 2 0.5 (20) 
ค21201 คณิตศาสตร๑เพิ่มเติม 1 1.0 (40) ค21202 คณิตศาสตร๑เพิ่มเติม 2 1.0 (40) 
ว20201 วิทยาศาสตร๑กับความงาม 1.0 (40) ว20206 วิทยาศาสตร๑กับการแก๎ปญัหา 1.0 (40) 
ส21241 หน๎าที่พลเมือง 1 0.5 (20) ส21242 หน๎าที่พลเมือง 2 0.5 (20) 
พ21201 พลศึกษา 1 (วํายน้ า 1) 0.5 (20) พ21202 พลศึกษา 2 (วํายน้ า 2) 0.5 (20) 
จ21201 ภาษาจีน 1 1.0 (40) จ21202 ภาษาจีน 2 1.0 (40) 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 4.5 (180) รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 4.5 (180) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก21901 แนะแนว 1 20 ก21902 แนะแนว 2 20 
ก21903 ลูกเสือ/เนตรนาร ี1 20 ก21904 ลูกเสือ/เนตรนาร ี2 20 
ก21907 กิจกรรมชุมนุม 1 20 ก21908 กิจกรรมชุมนุม 2 20 
ก21905 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 

7 ก21906 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 

8 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 
รวมหน่วยกิตท้ังหมด 15.5 รวมหน่วยกิตท้ังหมด 15.5 
กิจกรรมเสริมทักษะ 
     คํายคณิตศาสตร๑ 

 
 
 
 



 

 

 

32 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ห้องเรียน M-Sci (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

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

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 (60) ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 (60) 
ค22101 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 3 1.5 (60) ค22102 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 4 1.5 (60) 
ว22101 วิทยาศาสตร๑ 3 1.5 (60) ว22102 วิทยาศาสตร๑ 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 ประวัติศาสตร๑ 3 0.5 (20) ส22104 ประวัติศาสตร๑ 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) 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 (440) รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 (440) 
รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม 
ค22201 คณิตศาสตร๑เพิ่มเติม 3 1.0 (40) ค22202 คณิตศาสตร๑เพิ่มเติม 4 1.0 (40) 
ว20207 เริ่มต๎นกับโครงงานวิทยาศาสตร๑ 1.0 (40) ว20211 โครงงานวิทยาศาสตร๑ 1.0 (40) 
ส22243 หน๎าที่พลเมือง 3 0.5 (20) ส22244 หน๎าที่พลเมือง 4 0.5 (20) 
พ22201 พลศึกษา 3 (กรีฑา) 0.5 (20) พ22202 พลศึกษา 4 (แบดมินตัน) 0.5 (20) 
จ22201 ภาษาจีน 3 1.0 (40) จ22202 ภาษาจีน 4 1.0 (40) 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 4.0 (160) รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 4.0 (160) 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 
I20201 IS1 การศึกษาค๎นคว๎าและสร๎าง  
               องค๑ความรู๎ 

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

  I20903 IS3 การน าความรูไ๎ปใช๎บริการสังคม  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก22901 แนะแนว 3 20 ก22905 แนะแนว 4 20 
ก22902 ลูกเสือ/เนตรนาร ี3 20 ก22906 ลูกเสือ/เนตรนาร ี4 20 
ก22907 กิจกรรมชุมนุม 3 20 ก22908 กิจกรรมชุมนุม 4 20 
ก22903 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 

7 ก22904 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 

8 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 700 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 
รวมหน่วยกิตท้ังหมด 16.0 รวมหน่วยกิตท้ังหมด 16.0 
กิจกรรมเสริมทักษะ 
     ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ณ อุทยานแหํงชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร๑ธาน ี

 



 

 

 

33 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ห้องเรียน M-Sci (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

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

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 (60) ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 (60) 
ค23101 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 5 1.5 (60) ค23102 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 6 1.5 (60) 
ว23101 วิทยาศาสตร๑ 5 1.5 (60) ว23102 วิทยาศาสตร๑ 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 ประวัติศาสตร๑ 5 0.5 (20) ส23104 ประวัติศาสตร๑ 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) 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 (440) รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 (440) 
รายวชิาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม 
ค23201 คณิตศาสตร๑เพิ่มเติม 5 1.0 (40) ค23202 คณิตศาสตร๑เพิ่มเติม 6 1.0 (40) 
ว20216 พลังงานทดแทนกับการใช๎ประโยชน๑ 1.0 (40) ว20208 มรดกทางพันธุกรรม 1.0 (40) 
ส23245 หน๎าที่พลเมือง 5 0.5 (20) ส23246 หน๎าที่พลเมือง 6 0.5 (20) 
พ23201 พลศึกษา 5 (บาสเกตบอล) 0.5 (20) พ23202 พลศึกษา 6 (วอลเลย๑บอล)  0.5 (20) 
ง20201 การงานอาชีพ 5 (โครงงานอาชีพ) 0.5 (20) ง20202 การงานอาชีพ 6 (โครงงานอาชีพ) 0.5 (20) 
จ23201 ภาษาจีน 5 1.0 (40) จ23202 ภาษาจีน 6 1.0 (40) 
รวมรายวิชาเพิ่มเตมิ 4.5 (180) รวมรายวิชาเพิ่มเตมิ 4.5 (180) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก23901 แนะแนว 5 20 ก23905 แนะแนว 6 20 
ก23902 ลูกเสือ/เนตรนาร ี5 20 ก23906 ลูกเสือ/เนตรนาร ี6 20 
ก23904 กิจกรรมชุมนุม 5 20 ก23908 กิจกรรมชุมนุม 6 20 
ก23903 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 

7 ก23907 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 

8 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 
รวมหน่วยกิตท้ังหมด 15.5 รวมหน่วยกิตท้ังหมด 15.5 
กิจกรรมเสริมทักษะ 
     คํายวิทยาศาสตร๑-คณิตศาสตร๑สัญจร ณ ท๎องฟูาจ าลอง กรุงเทพมหานคร หรืออื่น ๆ 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

35 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

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.) 
     คณิตศาสตร๑ 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 240 (6.0 นก.) 
     วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี
        - วิทยาศาสตร๑ 
        - เทคโนโลย ี

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

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

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

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

     สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
        - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
         - หน๎าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ 
       การด าเนินชีวิตในสังคม 
        - เศรษฐศาสตร๑ 
         - ภูมิศาสตร๑ 
 
         - ประวัติศาสตร๑ 

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.) 
     ภาษาตํางประเทศ 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 240 (6.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 1,640 (41 นก.) 
รายวิชาเพ่ิมเติม ปีละไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า 1,600 ชั่วโมง 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 120 
   - กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี 40 40 40  
   - กิจกรรมชุมนมุ/ชมรม/อื่นๆ 40 40 40 240 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชม./ปี 120 ชม./ปี 120 ชม./ปี 360 ชม./3ปี 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑ 15 ชม./ป ี 15 ชม./ป ี 15 ชม./ป ี 60 ชม./3ปี 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
- การศึกษาค๎นคว๎าและสรา๎งองค๑ความรู๎ (IS1) จัดสอนในช้ัน ม.2 40 (1 นก.) จัดสอนในช้ัน ม.5 40 (1 นก.) 
- การสื่อสารและการน าเสนอ (IS2) จัดสอนในช้ัน ม.2 40 (1 นก.) จัดสอนในช้ัน ม.5 40 (1 นก.) 
- การน าความรูไ๎ปใช๎บริการสังคม (IS3) 

บูรณาการกับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑ 
บูรณาการกับกิจกรรมเพื่อ

สังคมและสาธารณประโยชน๑ 

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 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ห้องเรียน ศิลป์-ทั่วไป 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

37 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

โครงสร้างเวลาเรียน 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.4 ม.5 ม.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
     ภาษาไทย 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     คณิตศาสตร๑ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี
        - วิทยาศาสตร๑ 
        - เทคโนโลย ี

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

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

60 (1.5 นก.) 
60 (1.5 นก.) 

     สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
        - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
         - หน๎าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ 
       การด าเนินชีวิตในสังคม 
        - เศรษฐศาสตร๑ 
         - ภูมิศาสตร๑ 
 
         - ประวัติศาสตร๑ 

120 (3.0 นก.) 
 
 

80 (2.0 นก.) 
 
 
 

40 (1.0 นก.) 

120 (3.0 นก.) 
 
 

80 (2.0 นก.) 
 
 
 

40 (1.0 นก.) 

80 (2.0 นก.) 
 
 

80 (2.0 นก.) 
 

     สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     ศิลปะ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     การงานอาชีพ 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     ภาษาตํางประเทศ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 540 (13.5 นก.) 600 (15.0 นก.) 500 (12.5 นก.) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
     ภาษาไทยเพิ่มเตมิ 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 320 (4.0 นก.) 
     วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยเีพิ่มเติม 100 (2.5 นก.) 100 (2.5 นก.) 180 (4.5 นก.) 
     สังคมศึกษาเพิ่มเติม 200 (5.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     พลศึกษา 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     การงานอาชีพ  100 (2.5 นก.) 100 (2.5 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     ภาษาจีน 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 720 (18.0 นก.) 720 (18.0 นก.) 660 (16.5 นก.) 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  80 (2.0 นก.)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
   - กิจกรรมชุมนมุ/ชมรม/อื่นๆ 80 80 80 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชม./ปี 120 ชม./ปี 120 ชม./ปี 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑ 20 ชม./ป ี 20 ชม./ป ี 20 ชม./ป ี

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,380 (31.5 นก.) 1,440 (35.0 นก.) 1,280 (29.0 นก.) 

 



 

 

 

38 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ห้องเรียน ศิลป์-ทั่วไป 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

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

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 (40) 
ค31101 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 1 1.0 (40) ค31102 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 2 1.0 (40) 
ว30111 วิทยาศาสตร๑ชีวภาพ 1.5 (60) ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 (40) 
ว30121 วิทยาการค านวณพื้นฐาน 1 0.5 (20) ส31104 ประวัติศาสตร๑ไทย 2 0.5 (20) 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 (40) พ31102 สุขศึกษา 2 0.5 (20) 
ส31103 ประวัติศาสตร๑ไทย 1 0.5 (20) ศ31102 ศิลปะ 2 (นาฏศิลป์) 0.5 (20) 
พ31101 สุขศึกษา 1 0.5 (20) ง31104 การงานอาชีพ 2 0.5 (20) 
ศ31101 ศิลปะ 1 (ทัศนศิลป์) 0.5 (20) อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 (40) 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 (40)   
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300) รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 (240) 
รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม 
ท31201 การเขียน 1 1.0 (40) ท31202 การเขียน 2 1.0 (40) 
ท30211 การศึกษาค๎นคว๎าเบื้องตน๎ 1 0.5 (20) ท30212 การศึกษาค๎นคว๎าเบื้องตน๎ 2 0.5 (20) 
ว30293 หนังสืออิเล็กทรอนิกส๑ 1.0 (40) ว30282 วิทยาศาสตร๑ในชีวิตประจ าวัน 1.0 (40) 
ส30241 หน๎าที่พลเมือง 1 0.5 (20) ว30291 การออกแบบและเทคโนโลยีเพิม่เตมิ 1 0.5 (20) 
ส30282 การปกครองท๎องถิ่นไทย 1.0 (40) ส30242 หน๎าที่พลเมือง 2 0.5 (20) 
ส30208 อาเซียนศึกษา 1.0 (40) ส30202 ศาสนาสากล 1.0 (40) 
พ30204 มวยสากล 0.5 (20) ส30226 เศรษฐกิจพอเพียง 1.0 (40) 
ง31203 การงานอาชีพ 1 0.5 (20) พ30205 มวยไทย 0.5 (20) 
ง30226 งานเฟอร๑นิเจอร๑ 1.0 (40) ง30242 การจัดสวน 1.0 (40) 
อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1.0 (40) อ30210 ภาษาอังกฤษอํานเพื่อความบันเทิง 1.0 (40) 
จ31201 ภาษาจีน 1 1.0 (40) จ31202 ภาษาจีน 2 1.0 (40) 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 (360) รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 (360) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก31901 แนะแนว 1 20 ก31904 แนะแนว 2 20 
ก31932 กิจกรรมชุมนุม 1 20 ก31933 กิจกรรมชุมนุม 2 20 
ก31902 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 1 

10 ก31905 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 2 

10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 720 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 
รวมหน่วยกิตท้ังหมด 16.5 รวมหน่วยกิตท้ังหมด 15.0 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ห้องเรียน ศิลป์-ทั่วไป 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

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

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 3 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 4 1.0 (40) 
ว30112 วิทยาศาสตร๑กายภาพ (เคมี) 1.5 (60) ว30113 วิทยาศาสตร๑กายภาพ (ฟิสิกส๑) 1.5 (60) 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 (40) ว30124 การออกแบบและเทคโนโลยีพื้นฐาน 1 0.5 (20) 
ส32103 ประวัติศาสตร๑สากล 1 0.5 (20) ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 (40) 
พ32101 สุขศึกษา 3 0.5 (20) ส32104 ประวัติศาสตร๑สากล 2 0.5 (20) 
ศ32101 ศิลปะ 3 (นาฏศิลป์) 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 (20) 
ง32103 การงานอาชีพ 3 0.5 (20) ศ32102 ศิลปะ 4 (ดนตรี) 0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 (40) 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300) รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300) 
รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม 
ท32207 หลักภาษา 1 1.0 (40) ท32205 การพูดตํอหน๎าประชุมชน 1.0 (40) 
ท32203 ประวตัิวรรณคดี 1 1.0 (40) ว30281 สิ่งแวดล๎อมท๎องถิ่น 1.0 (40) 
ว30288 วิทยาการค านวณเพิม่เตมิ 1 0.5 (20) ว30283 เส๎นใยจากวัสดุธรรมชาตใินท๎องถิ่น 1.0 (40) 
ส30243 หน๎าที่พลเมือง 3 0.5 (20) ส30244 หน๎าที่พลเมือง 4 0.5 (20) 
ส30203 ประชากรและสิ่งแวดล๎อม 1.0 (40) ส32284 โลกศึกษา 1.0 (40) 
พ30206 วอลเลย๑บอล 0.5 (20) พ30208 แบดมินตัน 0.5 (20) 
ง30227 การผลิตเครื่องดื่ม 1 1.0 (40) ง32202 การงานอาชีพ 4 0.5 (20) 
อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 (40) ง30228 การผลิตเครื่องดื่ม 2 1.0 (40) 
จ32201 ภาษาจีน 3 1.0 (40) อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํองเที่ยว 1.0 (40) 
  จ32202 ภาษาจีน 4 1.0 (40) 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 7.5 (300) รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 (340) 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 
I30201 IS1 การศึกษาค๎นคว๎าและสร๎างองค๑ 
               ความรู๎ 

1.0 (40) I30202 IS2 การสื่อสารและการน าเสนอ 
 

1.0 (40) 

  I30903 IS3 การน าความรูไ๎ปใช๎บริการสังคม  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก32901 แนะแนว 3 20 ก31903 แนะแนว 4 20 
ก32931 กิจกรรมชุมนุม 3 20 ก32932 กิจกรรมชุมนุม 4 20 
ก32902 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 3 

10 ก32933 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 4 

10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 700 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 740 
รวมหน่วยกิตท้ังหมด 16.0 รวมหน่วยกิตท้ังหมด 17.0 



 

 

 

40 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ห้องเรียน ศิลป์-ทั่วไป 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

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

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40) 
ค33101 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 5 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 6 1.0 (40) 
ว30114 วิทยาศาสตร๑โลกและอวกาศ 1.5 (60) ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 (40) 
ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 (40) พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 (20) 
พ33101 สุขศึกษา 5 0.5 (20) ศ33102 ศิลปะ 6 (ทัศนศิลป์) 0.5 (20) 
ศ33101 ศิลปะ 5 (ดนตรี) 0.5 (20) ง33102 การงานอาชีพ 6 0.5 (20) 
ง33101 การงานอาชีพ 5 0.5 (20) อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 (40) 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 (40)   
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 (280) รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 5.5 (220) 
รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม 
ท33208 การอํานและพิจารณาวรรณกรรม 1.0 (40) ท33209 ภาษากับวัฒนธรรมท๎องถิ่น 1.0 (40) 
ท33207 การแตํงค าประพันธ๑ 1.0 (40) ท33211 วรรณคดมีรดก 1.0 (40) 
ว30287 โครงงานวิทยาศาสตร๑ 1.5 (60) ว30284 สีย๎อมจากวัสดุธรรมชาต ิ 1.5 (60) 
ส33222 กฎหมายที่ประชาชนควรรู ๎ 1.0 (40) ว30289 วิทยาการค านวณเพิม่เตมิ 2 0.5 (20) 
พ30212 กิจกรรมเข๎าจังหวะ 0.5 (20) ง30294 โปรแกรมตารางการท างาน 1.0 (40) 
ง30226 การถนอมอาหาร 1.0 (40) ส33282 เหตุการณ๑โลกปัจจุบัน 1.0 (40) 
อ30204 ภาษาอังกฤษอินเทอร๑เน็ต 1.0 (40) พ30214 กิจกรรมนันทนาการ 0.5 (20) 
จ33201 ภาษาจีน 5 1.0 (40) อ30206 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห๑ 1.0 (40) 
  จ33202 ภาษาจีน 6 1.0 (40) 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 (320) รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 (340) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก33901 แนะแนว 5 20 ก33904 แนะแนว 6 20 
ก33902 กิจกรรมชุมนุม 5 20 ก33905 กิจกรรมชุมนุม 6 20 
ก33903 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 5 

10 ก33906 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 6 

10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 
รวมหน่วยกิตท้ังหมด 15.0 รวมหน่วยกิตท้ังหมด 14.0 

 

 

 

 

 



 

 

 

41 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

โครงสร้างเวลาเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ห้องเรียน ศิลป์-ภาษา 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

42 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

โครงสร้างเวลาเรียน 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.4 ม.5 ม.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
     ภาษาไทย 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     คณิตศาสตร๑ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี
        - วิทยาศาสตร๑ 
        - เทคโนโลย ี

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

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

60 (1.5 นก.) 
60 (1.5 นก.) 

     สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
        - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
         - หน๎าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ 
       การด าเนินชีวิตในสังคม 
        - เศรษฐศาสตร๑ 
         - ภูมิศาสตร๑ 
 
         - ประวัติศาสตร๑ 

120 (3.0 นก.) 
 
 

80 (2.0 นก.) 
 
 
 

40 (1.0 นก.) 

120 (3.0 นก.) 
 
 

80 (2.0 นก.) 
 
 
 

40 (1.0 นก.) 

80 (2.0 นก.) 
 
 

80 (2.0 นก.) 
 

     สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     ศิลปะ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     การงานอาชีพ 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     ภาษาตํางประเทศ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 540 (13.5 นก.) 600 (15.0 นก.) 500 (12.5 นก.) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
     ภาษาไทยเพิ่มเตมิ 120 (3.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยเีพิ่มเติม 100 (2.5 นก.) 100 (2.5 นก.) 180 (4.5 นก.) 
     สังคมศึกษาเพิ่มเติม 200 (5.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     พลศึกษา 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     การงานอาชีพ  60 (1.5 นก.) 100 (2.5 นก.)  
     ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 160 (4.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 160 (4.0 นก.) 
     ภาษาจีน 160 (4.0 นก.) 160 (4.0 นก.) 160 (4.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 840 (21.0 นก.) 720 (18.0 นก.) 700 (17.5 นก.) 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  80 (2.0 นก.)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
   - กิจกรรมชุมนมุ/ชมรม/อื่นๆ 80 80 80 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชม./ปี 120 ชม./ปี 120 ชม./ปี 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑ 20 ชม./ป ี 20 ชม./ป ี 20 ชม./ป ี

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,500 (34.5 นก.) 1,520 (35.0 นก.) 1,320 (30.0 นก.) 

 



 

 

 

43 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ห้องเรียน ศิลป์-ภาษา 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

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

รายวชิาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 (40) 
ค31101 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 1 1.0 (40) ค31102 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 2 1.0 (40) 
ว30111 วิทยาศาสตร๑ชีวภาพ 1.5 (60) ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 (40) 
ว30121 วิทยาการค านวณพื้นฐาน 1 0.5 (20) ส31104 ประวัติศาสตร๑ไทย 2 0.5 (20) 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 (40) พ31102 สุขศึกษา 2 0.5 (20) 
ส31103 ประวัติศาสตร๑ไทย 1 0.5 (20) ศ31102 ศิลปะ 2 (นาฏศิลป์) 0.5 (20) 
พ31101 สุขศึกษา 1 0.5 (20) ง31104 การงานอาชีพ 2 0.5 (20) 
ศ31101 ศิลปะ 1 (ทัศนศิลป์) 0.5 (20) อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 (40) 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 (40)   
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300) รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 (240) 
รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม 
ท31201 การเขียน 1 1.0 (40) ท31202 การเขียน 2 1.0 (40) 
ท30211 การศึกษาค๎นคว๎าเบื้องตน๎ 1 0.5 (20) ท30212 การศึกษาค๎นคว๎าเบื้องตน๎ 2 0.5 (20) 
ว30293 หนังสืออิเล็กทรอนิกส๑ 1.0 (40) ว30282 วิทยาศาสตร๑ในชีวิตประจ าวัน 1.0 (40) 
ส30241 หน๎าที่พลเมือง 1 0.5 (20) ว30291 การออกแบบและเทคโนโลยีเพิม่เตมิ 1 0.5 (20) 
ส30282 การปกครองท๎องถิ่นไทย 1.0 (40) ส30242 หน๎าทีพ่ลเมือง 2 0.5 (20) 
ส30208 อาเซียนศึกษา 1.0 (40) ส30202 ศาสนาสากล 1.0 (40) 
พ30204 มวยสากล 0.5 (20) ส30226 เศรษฐกิจพอเพียง 1.0 (40) 
ง31203 การงานอาชีพ 1 0.5 (20) พ30205 มวยไทย 0.5 (20) 
อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1.0 (40) ง30242 การจัดสวน 1.0 (40) 
อ30208 ภาษาอังกฤษส าหรับอาเซียน 1 1.0 (40) อ30210 ภาษาอังกฤษอํานเพื่อความบันเทิง 1.0 (40) 
จ31201 ภาษาจีน 1 1.0 (40) อ30209 ภาษาอังกฤษส าหรับอาเซียน 2 1.0 (40) 
จ30201 เสริมทักษะภาษาจีน 1 1.0 (40) จ31202 ภาษาจีน 2 1.0 (40) 
  จ30202 เสริมทักษะภาษาจีน 2 1.0 (40) 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 10.0 (400) รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 11.0 (440) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก31901 แนะแนว 1 20 ก31904 แนะแนว 2 20 
ก31932 กิจกรรมชุมนุม 1 20 ก31933 กิจกรรมชุมนุม 2 20 
ก31902 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 1 

10 ก31905 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 2 

10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 720 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 740 
รวมหน่วยกิตท้ังหมด 17.5 รวมหน่วยกิตท้ังหมด 17.0 

 



 

 

 

44 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ห้องเรียน ศิลป์-ภาษา 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

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

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 3 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 4 1.0 (40) 
ว30112 วิทยาศาสตร๑กายภาพ (เคมี) 1.5 (60) ว30113 วิทยาศาสตร๑กายภาพ (ฟิสิกส๑) 1.5 (60) 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 (40) ว30124 การออกแบบและเทคโนโลยีพื้นฐาน 1 0.5 (20) 
ส32103 ประวัติศาสตร๑สากล 1 0.5 (20) ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 (40) 
พ32101 สุขศึกษา 3 0.5 (20) ส32104 ประวัติศาสตร๑สากล 2 0.5 (20) 
ศ32101 ศิลปะ 3 (นาฏศิลป์) 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 (20) 
ง32103 การงานอาชีพ 3 0.5 (20) ศ32102 ศิลปะ 4 (ดนตรี) 0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 (40) 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300) รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300) 
รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม 
ท32207 หลักภาษา 1 1.0 (40) ท32205 การพูดตํอหน๎าประชุมชน 1.0 (40) 
ว30288 วิทยาการค านวณเพิม่เตมิ 1 0.5 (20) ว30281 สิ่งแวดล๎อมท๎องถิ่น 1.0 (40) 
ส30243 หน๎าที่พลเมือง 3 0.5 (20) ว30283 เส๎นใยจากวัสดุธรรมชาตใินท๎องถิ่น 1.0 (40) 
ส30203 ประชากรและสิ่งแวดล๎อม 1.0 (40) ส30244 หน๎าที่พลเมือง 4 0.5 (20) 
พ30206 วอลเลย๑บอล 0.5 (20) ส32284 โลกศึกษา 1.0 (40) 
ง30227 การผลิตเครื่องดื่ม 1 1.0 (40) พ30208 แบดมินตัน 0.5 (20) 
อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 (40) ง32202 การงานอาชีพ 4 0.5 (20) 
อ30203 ภาษาอังกฤษอําน-เขียน 1.0 (40) ง30228 การผลิตเครื่องดื่ม 2 1.0 (40) 
จ32201 ภาษาจีน 3 1.0 (40) อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํองเที่ยว 1.0 (40) 
จ30203 เสริมทักษะภาษาจีน 3 1.0 (40) จ32202 ภาษาจีน 4 1.0 (40) 
  จ30204 เสริมทักษะภาษาจีน 4 1.0 (40) 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 (340) รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 (380) 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  
I30201 IS1 การศึกษาค๎นคว๎าและสร๎างองค๑ 
               ความรู๎ 

1.0 (40) I30202 IS2 การสื่อสารและการน าเสนอ 
 

1.0 (40) 

  I30903 IS3 การน าความรูไ๎ปใช๎บริการสังคม  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก32901 แนะแนว 3 20 ก31903 แนะแนว 4 20 
ก32931 กิจกรรมชุมนุม 3 20 ก32932 กิจกรรมชุมนุม 4 20 
ก32902 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 3 

10 ก32933 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 4 

10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 740 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 780 
รวมหน่วยกิตท้ังหมด 17.0 รวมหน่วยกิตทั้งหมด 18.0 



 

 

 

45 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ห้องเรียน ศิลป์-ภาษา 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

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

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40) 
ค33101 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 5 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 6 1.0 (40) 
ว30114 วิทยาศาสตร๑โลกและอวกาศ 1.5 (60) ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 (40) 
ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 (40) พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 (20) 
พ33101 สุขศึกษา 5 0.5 (20) ศ33102 ศิลปะ 6 (ทัศนศิลป์) 0.5 (20) 
ศ33101 ศิลปะ 5 (ดนตรี) 0.5 (20) ง33102 การงานอาชีพ 6 0.5 (20) 
ง33101 การงานอาชีพ 5 0.5 (20) อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 (40) 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 (40)   
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 (280) รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 5.5 (220) 
รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม 
ท33208 การอํานและพิจารณาวรรณกรรม 1.0 (40) ท33209 ภาษากับวัฒนธรรมท๎องถิ่น 1.0 (40) 
ว30287 โครงงานวิทยาศาสตร๑ 1.5 (60) ว30284 สีย๎อมจากวัสดุธรรมชาต ิ 1.5 (60) 
ส33222 กฎหมายที่ประชาชนควรรู ๎ 1.0 (40) ว30289 วิทยาการค านวณเพิม่เตมิ 2 0.5 (20) 
พ30212 กิจกรรมเข๎าจังหวะ 0.5 (20) ว30294 โปรแกรมตารางการท างาน 1.0 (40) 
อ30204 ภาษาอังกฤษอินเทอร๑เน็ต 1.0 (40) ส33282 เหตุการณ๑โลกปัจจุบัน 1.0 (40) 
อ30211 การเขียนเพื่อการสื่อสาร 1 1.0 (40) พ30214 กิจกรรมนันทนาการ 0.5 (20) 
จ33201 ภาษาจีน 5 1.0 (40) อ30206 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห๑ 1.0 (40) 
จ30205 เสริมทักษะภาษาจีน 5 1.0 (40) อ30212 การเขียนเพื่อการสื่อสาร 2 1.0 (40) 
  จ33202 ภาษาจีน 6 1.0 (40) 
  จ30206 เสริมทักษะภาษาจีน 6 1.0 (40) 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 (320) รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 (380) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก33901 แนะแนว 5 20 ก33904 แนะแนว 6 20 
ก33902 กิจกรรมชุมนุม 5 20 ก33905 กิจกรรมชุมนุม 6 20 
ก33903 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 5 

10 ก33906 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 6 

10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 
รวมหน่วยกิตท้ังหมด 15.0 รวมหน่วยกิตท้ังหมด 15.0 

 

 

 

 



 

 

 

46 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

โครงสร้างเวลาเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ห้องเรียน ศิลป์-ค านวณ 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

47 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

โครงสร้างเวลาเรียน 

ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) : ห้องเรียน ศิลป์-ค านวณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.4 ม.5 ม.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
     ภาษาไทย 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     คณิตศาสตร๑ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี
        - วิทยาศาสตร๑ 
        - เทคโนโลย ี

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

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

60 (1.5 นก.) 
60 (1.5 นก.) 

     สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
        - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
         - หน๎าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ 
       การด าเนินชีวิตในสังคม 
        - เศรษฐศาสตร๑ 
         - ภูมิศาสตร๑ 
 
         - ประวัติศาสตร๑ 

120 (3.0 นก.) 
 
 

80 (2.0 นก.) 
 
 
 

40 (1.0 นก.) 

120 (3.0 นก.) 
 
 

80 (2.0 นก.) 
 
 
 

40 (1.0 นก.) 

80 (2.0 นก.) 
 
 

80 (2.0 นก.) 
 

     สขุศึกษาและพลศึกษา 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     ศิลปะ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     การงานอาชีพ 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     ภาษาตํางประเทศ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 540 (13.5 นก.) 600 (15.0 นก.) 500 (12.5 นก.) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
     ภาษาไทยเพิ่มเตมิ 120 (3.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     คณิตศาสตร๑เพิ่มเติม 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 
     วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยเีพิ่มเติม 100 (2.5 นก.) 100 (2.5 นก.) 180 (4.5 นก.) 
     สังคมศึกษาเพิ่มเติม 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.)  
     พลศึกษา 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     การงานอาชีพ  60 (1.5 นก.) 20 (0.5 นก.)  
     ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     ภาษาจีน 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 720 (18.0 นก.) 640 (16.0 นก.) 580 (14.5 นก.) 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  80 (2.0 นก.)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
   - กิจกรรมชุมนมุ/ชมรม/อื่นๆ 80 80 80 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชม./ปี 120 ชม./ปี 120 ชม./ปี 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑ 20 ชม./ป ี 20 ชม./ป ี 20 ชม./ป ี

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,380 (31.5 นก.) 1,440 (33.0 นก.) 1,200 (27.0 นก.) 



 

 

 

48 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ห้องเรียน ศิลป์-ค านวณ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

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

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 (40) 
ค31101 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 1 1.0 (40) ค31102 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 2 1.0 (40) 
ว30111 วิทยาศาสตร๑ชีวภาพ 1.5 (60) ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 (40) 
ว30121 วิทยาการค านวณพื้นฐาน 1 0.5 (20) ส31104 ประวัติศาสตร๑ไทย 2 0.5 (20) 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 (40) พ31102 สุขศึกษา 2 0.5 (20) 
ส31103 ประวัติศาสตร๑ไทย 1 0.5 (20) ศ31102 ศิลปะ 2 (นาฏศิลป์) 0.5 (20) 
พ31101 สุขศึกษา 1 0.5 (20) ง31104 การงานอาชีพ 2 0.5 (20) 
ศ31101 ศิลปะ 1 (ทัศนศิลป์) 0.5 (20) อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 (40) 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 (40)   
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300) รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 (240) 
รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม 
ท31201 การเขียน 1 1.0 (40) ท31202 การเขียน 2 1.0 (40) 
ท30211 การศึกษาค๎นคว๎าเบื้องตน๎ 1 0.5 (20) ท30212 การศึกษาค๎นคว๎าเบื้องตน๎ 2 0.5 (20) 
ค31201 คณิตศาสตร๑เพิ่มเติม 1 1.5 (60) ค31202 คณิตศาสตร๑เพิ่มเติม 2 1.5 (60) 
ว30293 หนังสืออิเล็กทรอนิกส๑ 1.0 (40) ว30282 วิทยาศาสตร๑ในชีวิตประจ าวัน 1.0 (40) 
ส30241 หน๎าที่พลเมือง 1 0.5 (20) ว30291 การออกแบบและเทคโนโลยีเพิม่เตมิ 1 0.5 (20) 
ส30282 การปกครองท๎องถิ่นไทย 1.0 (40) ส30242 หน๎าที่พลเมือง 2 0.5 (20) 
พ30204 มวยสากล 0.5 (20) ส30226 เศรษฐกิจพอเพียง 1.0 (40) 
ง31203 การงานอาชีพ 1 0.5 (20) พ30205 มวยไทย 0.5 (20) 
อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1.0 (40) ง30242 การจัดสวน 1.0 (40) 
จ31201 ภาษาจีน 1 1.0 (40) อ30210 ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง 1.0 (40) 
  จ31202 ภาษาจีน 2 1.0 (40) 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 (340) รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 (380) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก31901 แนะแนว 1 20 ก31904 แนะแนว 2 20 
ก31932 กิจกรรมชุมนุม 1 20 ก31933 กิจกรรมชุมนุม 2 20 
ก31902 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 1 

10 ก31905 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 2 

10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 
รวมหน่วยกิตท้ังหมด 16.0 รวมหน่วยกิตท้ังหมด 15.5 

 

 

 



 

 

 

49 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ห้องเรียน ศิลป์-ค านวณ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

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

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 3 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 4 1.0 (40) 
ว30112 วิทยาศาสตร๑กายภาพ (เคมี) 1.5 (60) ว30113 วิทยาศาสตร๑กายภาพ (ฟิสิกส๑) 1.5 (60) 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 (40) ว30124 การออกแบบและเทคโนโลยีพื้นฐาน 1 0.5 (20) 
ส32103 ประวัติศาสตร๑สากล 1 0.5 (20) ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 (40) 
พ32101 สุขศึกษา 3 0.5 (20) ส32104 ประวัติศาสตร๑สากล 2 0.5 (20) 
ศ32101 ศิลปะ 3 (นาฏศิลป์) 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 (20) 
ง32103 การงานอาชีพ 3 0.5 (20) ศ32102 ศิลปะ 4 (ดนตรี) 0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 (40) 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300) รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300) 
รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม 
ท32207 หลักภาษา 1 1.0 (40) ท32205 การพูดตํอหน๎าประชุมชน 1.0 (40) 
ค32201 คณิตศาสตร๑เพิ่มเติม 3 1.5 (60) ค32202 คณิตศาสตร๑เพิ่มเติม 4 1.5 (60) 
ว30288 วิทยาการค านวณเพิม่เตมิ 1 0.5 (20) ว30281 สิ่งแวดล๎อมท๎องถิ่น 1.0 (40) 
ส30243 หน๎าที่พลเมือง 3 0.5 (20) ว30283 เส๎นใยจากวัสดุธรรมชาตใินท๎องถิ่น 1.0 (40) 
ส30203 ประชากรและสิ่งแวดล๎อม 1.0 (40) ส30244 หน๎าที่พลเมือง 4 0.5 (20) 
พ30206 วอลเลย๑บอล 0.5 (20) ส32284 โลกศึกษา 1.0 (40) 
อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 (40) พ30208 แบดมินตัน 0.5 (20) 
จ32201 ภาษาจีน 3 1.0 (40) พ30206 วอลเลย๑บอล 0.5 (20) 
  ง32202 การงานอาชีพ 4 0.5 (20) 
  อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํองเที่ยว 1.0 (40) 
  จ32202 ภาษาจีน 4 1.0 (40) 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 7.0 (280) รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 (360) 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  
I30201 IS1 การศึกษาค๎นคว๎าและสร๎างองค๑ 
               ความรู๎ 

1.0 (40) I30202 IS2 การสื่อสารและการน าเสนอ 
 

1.0 (40) 

  I30903 IS3 การน าความรูไ๎ปใช๎บริการสังคม  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก32901 แนะแนว 3 20 ก31903 แนะแนว 4 20 
ก32931 กิจกรรมชุมนุม 3 20 ก32932 กิจกรรมชุมนุม 4 20 
ก32902 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 3 

10 ก32933 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 4 

10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 760 
รวมหน่วยกิตท้ังหมด 15.5 รวมหน่วยกิตท้ังหมด 17.5 



 

 

 

50 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ห้องเรียน ศิลป์-ค านวณ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

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

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40) 
ค33101 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 5 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 6 1.0 (40) 
ว30114 วิทยาศาสตร๑โลกและอวกาศ 1.5 (60) ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 (40) 
ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 (40) พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 (20) 
พ33101 สุขศึกษา 5 0.5 (20) ศ33102 ศิลปะ 6 (ทัศนศิลป์) 0.5 (20) 
ศ33101 ศิลปะ 5 (ดนตรี) 0.5 (20) ง33102 การงานอาชีพ 6 0.5 (20) 
ง33101 การงานอาชีพ 5 0.5 (20) อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 (40) 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 (40)   
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 (280) รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 5.5 (220) 
รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม 
ท33208 การอํานและพิจารณาวรรณกรรม 1.0 (40) ท33209 ภาษากับวัฒนธรรม 1.0 (40) 
ค33201 คณิตศาสตร๑เพิ่มเติม 5 1.5 (60) ค33202 คณิตศาสตร๑เพิ่มเติม 6 1.5 (60) 
ว30287 โครงงานวิทยาศาสตร๑ 1.5 (60) ว30284 สีย๎อมจากวัสดุธรรมชาต ิ 1.5 (60) 
พ30212 กิจกรรมเข๎าจังหวะ 0.5 (20) ว30289 วิทยาการค านวณเพิม่เตมิ 2 0.5 (20) 
อ30204 ภาษาอังกฤษอินเทอร๑เน็ต 1.0 (40) ง30294 โปรแกรมตารางการท างาน 1.0 (40) 
จ33201 ภาษาจีน 5 1.0 (40) พ30214 กิจกรรมนันทนาการ 0.5 (20) 
  อ30206 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห๑ 1.0 (40) 
  จ33202 ภาษาจีน 6 1.0 (40) 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 6.5 (260) รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 (320) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก33901 แนะแนว 5 20 ก33904 แนะแนว 6 20 
ก33902 กิจกรรมชุมนุม 5 20 ก33905 กิจกรรมชุมนุม 6 20 
ก33903 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 5 

10 ก33906 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 6 

10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 600 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 600 
รวมหน่วยกิตท้ังหมด 13.5 รวมหน่วยกิตท้ังหมด 13.5 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

51 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

โครงสร้างเวลาเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ห้องเรียน วิทย์-คณิต 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

52 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

โครงสร้างเวลาเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) : ห้องเรียน วิทย์-คณิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.4 ม.5 ม.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
     ภาษาไทย 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     คณิตศาสตร๑ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี
        - วิทยาศาสตร๑ 
        - เทคโนโลย ี

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

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

60 (1.5 นก.) 
60 (1.5 นก.) 

     สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
        - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
         - หน๎าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ 
       การด าเนินชีวิตในสังคม 
        - เศรษฐศาสตร๑ 
         - ภูมิศาสตร๑ 
 
         - ประวัติศาสตร๑ 

120 (3.0 นก.) 
 
 

80 (2.0 นก.) 
 
 
 

40 (1.0 นก.) 

120 (3.0 นก.) 
 
 

80 (2.0 นก.) 
 
 
 

40 (1.0 นก.) 

80 (2.0 นก.) 
 
 

80 (2.0 นก.) 
 

     สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     ศิลปะ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     การงานอาชีพ 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     ภาษาตํางประเทศ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 540 (13.5 นก.) 600 (15.0 นก.) 500 (12.5 นก.) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
     คณิตศาสตร๑เพิ่มเติม 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 
     วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยเีพิ่มเติม 540 (13.5 นก.) 420 (10.5 นก.) 540 (13.5 นก.) 
     สังคมศึกษาเพิ่มเติม 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.)  
     พลศึกษา 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     การงานอาชีพ  20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.)  
     ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.)  

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 840 (21.0 นก.) 720 (18.0 นก.) 700 (17.5 นก.) 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  80 (2.0 นก.)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
   - กิจกรรมชุมนมุ/ชมรม/อื่นๆ 80 80 80 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชม./ปี 120 ชม./ปี 120 ชม./ปี 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑ 20 ชม./ป ี 20 ชม./ป ี 20 ชม./ป ี

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,500 (34.5 นก.) 1,520 (35.0 นก.) 1,320 (30.0 นก.) 

 



 

 

 

53 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ห้องเรียน วิทย์-คณิต 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

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

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 (40) 
ค31101 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 1 1.0 (40) ค31102 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 2 1.0 (40) 
ว30111 วิทยาศาสตร๑ชีวภาพ 1.5 (60) ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 (40) 
ว30121 วิทยาการค านวณพื้นฐาน 1 0.5 (20) ส31104 ประวัติศาสตร๑ไทย 2 0.5 (20) 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 (40) พ31102 สุขศึกษา 2 0.5 (20) 
ส31103 ประวัติศาสตร๑ไทย 1 0.5 (20) ศ31102 ศิลปะ 2 (นาฏศิลป์) 0.5 (20) 
พ31101 สุขศึกษา 1 0.5 (20) ง31104 การงานอาชีพ 2 0.5 (20) 
ศ31101 ศิลปะ 1 (ทัศนศิลป์) 0.5 (20) อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 (40) 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 (40)   
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300) รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 (240) 
รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม 
ค31201 คณิตศาสตร๑เพิ่มเติม 1 1.5 (60) ค31202 คณิตศาสตร๑เพิ่มเติม 2 1.5 (60) 
ว30201 ฟิสิกส๑ 1 2.0 (80) ว30202 ฟิสิกส๑ 2 2.0 (80) 
ว30221 เคมี 1 1.5 (60) ว30222 เคมี 2 1.5 (60) 
ว30241 ชีววิทยา 1 1.5 (60) ว30242 ชีววิทยา 2 1.5 (60) 
ว30261 โลก ดาราศาสตร๑ และอวกาศ 1 1.5 (60) ว30262 โลก ดาราศาสตร๑ และอวกาศ 2 1.5 (60) 
ส30241 หน๎าที่พลเมือง 1 0.5 (20) ว30291 การออกแบบและเทคโนโลยีเพิม่เตมิ 1 0.5 (20) 
พ30204 มวยสากล 0.5 (20) ส30242 หน๎าที่พลเมือง 2 0.5 (20) 
ง31203 การงานอาชีพ 1 0.5 (20) พ30205 มวยไทย 0.5 (20) 
อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1.0 (40) อ30210 ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง 1.0 (40) 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 10.5 (420) รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 10.5 (420) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก31901 แนะแนว 1 20 ก31904 แนะแนว 2 20 
ก31932 กิจกรรมชุมนุม 1 20 ก31933 กิจกรรมชุมนุม 2 20 
ก31902 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 1 

10 ก31905 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 2 

10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 780 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 720 
รวมหน่วยกิตท้ังหมด 18.0 รวมหน่วยกิตท้ังหมด 16.5 

 
 

 

 

 



 

 

 

54 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ห้องเรียน วิทย์-คณิต 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

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

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 3 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 4 1.0 (40) 
ว30112 วิทยาศาสตร๑กายภาพ (เคมี) 1.5 (60) ว30113 วิทยาศาสตร๑กายภาพ (ฟิสิกส๑) 1.5 (60) 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 (40) ว30124 การออกแบบและเทคโนโลยีพื้นฐาน 1 0.5 (20) 
ส32103 ประวัติศาสตร๑สากล 1 0.5 (20) ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 (40) 
พ32101 สุขศึกษา 3 0.5 (20) ส32104 ประวัติศาสตร๑สากล 2 0.5 (20) 
ศ32101 ศิลปะ 3 (นาฏศิลป์) 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 (20) 
ง32103 การงานอาชีพ 3 0.5 (20) ศ32102 ศิลปะ 4 (ดนตรี) 0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 (40) 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300) รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300) 
รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม 
ค32201 คณิตศาสตร๑เพิ่มเติม 3 1.5 (60) ค32202 คณิตศาสตร๑เพิ่มเติม 4 1.5 (80) 
ว30203 ฟิสิกส๑ 3 2.0 (80) ว30204 ฟิสิกส๑ 4 2.0 (80) 
ว30223 เคมี 3 1.5 (60) ว30224 เคมี 4 1.5 (60) 
ว30243 ชีววิทยา 3 1.5 (60) ว30244 ชีววิทยา 4 1.5 (60) 
ว30288 วิทยาการค านวณเพิม่เตมิ 1 0.5 (20) ส30244 หน๎าที่พลเมือง 4 0.5 (20) 
ส30243 หน๎าที่พลเมือง 3 0.5 (20) พ30206 วอลเลย๑บอล 0.5 (20) 
พ30206 วอลเลย๑บอล 0.5 (20) พ30208 แบดมินตัน 0.5 (20) 
อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 (40) ง32202 การงานอาชีพ 4 0.5 (20) 
  อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํองเที่ยว 1.0 (40) 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 (360) รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 (360) 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  
I30201 IS1 การศึกษาค๎นคว๎าและสร๎างองค๑ 
               ความรู๎ 

1.0 (40) I30202 IS2 การสื่อสารและการน าเสนอ 
 

1.0 (40) 

  I30903 IS3 การน าความรูไ๎ปใช๎บริการสังคม  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก32901 แนะแนว 3 20 ก31903 แนะแนว 4 20 
ก32931 กิจกรรมชุมนุม 3 20 ก32932 กิจกรรมชุมนุม 4 20 
ก32902 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 3 

10 ก32933 กิจกรรมเพือ่สังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 4 

10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 760 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 760 
รวมหน่วยกิตท้ังหมด 17.5 รวมหน่วยกิตท้ังหมด 17.5 

 
 



 

 

 

55 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ห้องเรียน วิทย์-คณิต 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

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

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40) 
ค33101 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 5 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร๑พื้นฐาน 6 1.0 (40) 
ว30114 วิทยาศาสตร๑โลกและอวกาศ 1.5 (60) ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 (40) 
ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 (40) พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 (20) 
พ33101 สุขศึกษา 5 0.5 (20) ศ33102 ศิลปะ 6 (ทัศนศิลป์) 0.5 (20) 
ศ33101 ศิลปะ 5 (ดนตรี) 0.5 (20) ง33102 การงานอาชีพ 6 0.5 (20) 
ง33101 การงานอาชีพ 5 0.5 (20) อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 (40) 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 (40)   
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 (280) รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 5.5 (220) 
รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม 
ค33201 คณิตศาสตร๑เพิ่มเติม 5 1.5 (80) ค33202 คณิตศาสตร๑เพิ่มเติม 6 1.5 (60) 
ว30205 ฟิสิกส๑ 5 2.0 (80) ว30206 ฟิสิกส๑ 6 2.0 (80) 
ว30225 เคมี 5 1.5 (60) ว30226 เคมี 6 1.5 (60) 
ว30245 ชีววิทยา 5 1.5 (60) ว30246 ชีววิทยา 6 1.5 (60) 
ว30287 โครงงานวิทยาศาสตร๑ 1.5 (60) ว30263 โลก ดาราศาสตร๑ และอวกาศ 3 1.5 (60) 
พ30212 กิจกรรมเข๎าจังหวะ 0.5 (20) ว30289 วิทยาการค านวณเพิม่เตมิ 2 0.5 (20) 
  พ30214 กิจกรรมนันทนาการ 0.5 (20) 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 (340) รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 (360) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก33901 แนะแนว 5 20 ก33904 แนะแนว 6 20 
ก33902 กิจกรรมชุมนุม 5 20 ก33905 กิจกรรมชุมนุม 6 20 
ก33903 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 5 

10 ก33906 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 6 

10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 
รวมหน่วยกิตท้ังหมด 15.5 รวมหน่วยกิตท้ังหมด 14.5 

 

 

 

 

 



 

 

 

56 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 
 

 



 

 

 

57 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

58 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 

สาระท่ี 1 การอ่าน 

มาตรฐาน ท 1.1  ใช๎กระบวนการอํานสร๎างความรู๎และความคิดเพ่ือน าไปใช๎ตัดสินใจ แก๎ปัญหาในการ 

ด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอําน 
 

สาระท่ี 2 การเขียน 

มาตรฐาน ท 2.1  ใช๎กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยํอความ และเขียนเรื่องราวใน 

รูปแบบตํางๆ เขียนรายงานข๎อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค๎นคว๎าอยํางมี 
ประสิทธิภาพ 

 

สาระท่ี 3 การฟัง การดูและการพูด 

มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอยํางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู๎ ความคิด ความรู๎สึก 

ในโอกาสตํางๆ อยํางมีวิจารณญาณ และสร๎างสรรค๑ 
 

สาระท่ี 4 หลักการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน ท 4.1  เข๎าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา และพลัง 

ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไว๎เป็นสมบัติของชาติ 
 

สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน ท 5.1  เข๎าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ๑วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยํางเห็นคุณคํา 

และน ามาประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

59 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

รายวิชาที่เปิดสอนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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 การสืบค๎นในห๎องสมุด 1 1 0.5 ท20205 การสืบค๎นในห๎องสมุด 2 1 0.5 
ท21203 เสริมทักษะ  1  2 1.0     

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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 นิทานพื้นบา๎น 2 1.0 ท22204 การพิจารณาวรรณกรรมเฉพาะเรือ่ง 2 1.0 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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 การพูดการเขียนเชิงสรา๎งสรรค๑ 2 1.0 ท23206 หลักภาษาเพ่ือการสื่อสาร 2 1.0 

 

 

      
 

        

 

 

 

 

 



 

 

 

60 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

รายวิชาที่เปิดสอนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ท31101 ภาษาไทย 1 2 1.0 ท31102 ภาษาไทย 2 2 1.0 
ท31201 การเขียน 1 2 1.0 ท31202 การเขียน 2 2 1.0 
ท30211 การศึกษาค๎นคว๎าเบื้องต๎น 1 1 0.5 ท30212 การศึกษาค๎นคว๎าเบื้องต๎น 2 1 0.5 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ท32101 ภาษาไทย 3 2 1.0 ท32102 ภาษาไทย 4 2 1.0 
ท32203  ประวัติวรรณคดี 1 2 1.0 ท32205 การพูดตํอหน๎าประชุมชน 2 1.0 
ท32207 หลักภาษา  1 2 1.0     

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ท33101 ภาษาไทย 5 2 1.0 ท33102 ภาษาไทย 6 2 1.0 
ท33207 การแตํงค าประพันธ๑ 2 1.0 ท33209 ภาษาและวัฒนธรรม 2 1.0 
ท33208 การอํานพิจารณาวรรณกรรม 2 1.0 ท33211 วรรณคดีมรดก 2 1.0 

 
 

 
 

 

           
 

 

 

 

 



 

 

 

61 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท21101   ภาษาไทย 1                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                          เวลา  60  ชั่วโมง                           จ านวน  1.5 หน่วยกิต                                       

 

ศึกษาการอํานออกเสียงร๎อยแก๎วและร๎อยกรอง การอํานท านองเสนาะ การอํานจับใจความส าคัญจาก
เรื่องเลํา เรื่องสั้น บทสนทนา นิทานชาดก สารคดี บันเทิงคดี งานเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ บทความ เข๎าใจ
ความหมายค าที่ใช๎เปรียบเทียบค าที่มีหลายความหมาย ตีความค ายาก ระบุเหตุและผล ข๎อเท็จจริงกับ
ข๎อคิดเห็น ข๎อความที่ต๎องใช๎บริบทชํวยพิจารณาความหมาย ระบุข๎อสังเกตและความสมเหตุสมผลงานเขียน
ประเภทชักจูงโน๎มน๎าวใจ การเขียนรายงาน การเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ หนังสือตามความสนใจ  มีมารยาทในการ
อําน  มีมารยาทในการเขียน  พูดเลําเรื่อง พูดประเมินความนําเชื่อถือจากสิ่งที่ได๎ฟังหรือดู  มารยาทในการฟัง 
ดู พูด  ศึกษาค าประสม  ค าซ้ า  ค าซ๎อน   ค าพ๎อง     
   การสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม  การวิเคราะห๑วรรณคดีและวรรณกรรม การอธิบายคุณคํา
ของวรรณคดีและวรรณกรรม  การน าความรู๎และข๎อคิดจากการอํานวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกต๑ใช๎ใน
ชีวิตจริง  การทํองจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความสนใจ  ค าขวัญประจ า
ท๎องถิ่น 

เห็นคุณคําของการเรียนรู๎ การอําน การเขียน การฟังและการดู   สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มี
ความสามารถในการตัดสินใจน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร๎างสรรค๑ รักษาภาษาไทยไว๎เป็นสมบัติชาติ มี  คุณธรรม  จริยธรรม  และคํานิยมที่เหมาะสม  รักชาติ  ศาสน๑ 
กษัตริย๑  ซื่อสัตย๑สุจริตมีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  อยูํอยํางพอเพียง  มุํงมั่นในการท างาน  มีจิตสาธารณะและรักความ
เป็นไทย   
 

ตัวช้ีวัด  

 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   

รวม  32  ตัวช้ีวัด 

 

 
 
 



 

 

 

62 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท21102   ภาษาไทย 2                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1                           เวลา  60  ชั่วโมง                          จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาหลักการอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรอง การจับใจความส าคัญ การอํานเรื่องที่เป็น
ข๎อเท็จจริง ข๎อคิดเห็น ระบุและอธิบายค าเปรียบเทียบค าที่มีหลายความหมายในบริบทตําง ๆ ตีความค ายาก 

อํานและปฏิบัติตามเอกสารคูํมือคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษร ไทย
เขียนสื่อสารแนะน าตนเอง สถานที่ส าคัญ และเขียนสื่อสารแนะน าสถานที่ส าคัญบนสื่ออิเล็กทรอนิกส๑โดยใช๎
ถ๎อยค าถูกต๎องชัดเจน เขียนบรรยายประสบการณ๑  เขียนเรียงความเชิงพรรณนา เขียนยํอความจากการอําน 
เรื่องสั้น ค าสอน  โอวาท ค าปราศรัย สุนทรพจน๑ รายงาน ระเบียบ ค าสั่ง  บทสนทนา เรื่องเลํา ประสบการณ๑  
เขียนจดหมายสํวนตัวและจดหมายกิจธุระเขียนรายงานโครงงานพูดสรุปความ  เลําเรื่องยํอ พูดแสดงความ
คิดเห็นอยํางสร๎างสรรค๑  การพูดประเมินความนําเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน๎มน๎าวลักษณะของเสียงใน
ภาษาไทย ระดับภาษา  ภาษาพูด  ภาษาเขียน  การจ าแนกส านวน  ค าพังเพย  สุภาษิต  ค า พ๎อง แตํงกาพย๑
ยานี 11 จ าแนกและใช๎ส านวนค าพังเพยและสุภาษิตสรุปเนื้อหา อธิบายคุณคํา สรุปความรู๎ และข๎อคิดจาก
วรรณคดีและวรรณกรรม ทํองจ าบทอาขยานและบทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามที่ก าหนดและตามความสนใจ มี
มารยาทในการอํานและการเขียน  

เห็นคุณคําของการน าความรู๎และข๎อคิดไปประยุกต๑ใช๎ตัดสินใจในการแก๎ปัญหา การด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑  มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมหลัก 12 ประการ ที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 

ท 1.1    ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7   
ท 2.1    ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7   
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.1/4  ม.1/5  ม.1/6 
ท 5.1    ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5 

รวม 30  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

63 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท22101   ภาษาไทย 3                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2                                 เวลา  60 ชั่วโมง                   จ านวน 1.5  หน่วยกิต                                                                
 

  ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรอง อํานจับใจความจากสื่อ
ตํางๆ อํานหนังสือตามความสนใจ ให๎จับใจความส าคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียด พร๎อมวิเคราะห๑และ
จ าแนกข๎อเท็จจริง ข๎อสนับสนุน การชวนเชื่อ การโน๎มน๎าว หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน อภิปรายแสดง
ความคิดเห็น โต๎แย๎งเรื่องที่อําน เขียนแผนผังความคิดแสดงความเข๎าใจในเรื่องที่อําน การเขียนสื่อสารด๎วย
ลายมือตัวเองครึ่งบรรทัด เขียนบรรยายและพรรณนา เขียนเรียงความ เขียนยํอความ เขียนรายงานการศึกษา
ค๎นคว๎า เขียนจดหมายกิจธุระ เขียนวิเคราะห๑ วิจารณ๑ แสดงความรู๎ความคิดเห็น หรือโต๎แย๎งเรื่องที่อํานได๎อยําง
มีเหตุผล ให๎สามารถวิเคราะห๑ข๎อเท็จจริง ข๎อคิดเห็น และความนําเชื่อถือของขําวสารจากสื่อ และประเมินคํา
วรรณคดี วรรณกรรมเรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมาและสามัคคี
เสวก ศิลาจารึกหลักที่ 1 บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ๑ปราบนนทก ทํองบทอาขยานตามที่ก าหนด
และบทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความสนใจ 
  ฝึกทักษะโดยใช๎กระบวนการทางภาษา การอําน การเขียน การฟัง การดู และการพูด กระบวนการ
กลุํม กระบวนการคิดอยํางมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติ  
          เพ่ือให๎เกิดเจตคติที่ดีตํอการเรียนวิชาภาษาไทย ใช๎ภาษาไทยได๎ถูกต๎องเหมาะสม เห็นคุณคําใน
การศึกษาวรรณคดีไทย มีวินัย ใฝุรู๎ใฝุเรียน มีมารยาทในการอําน การเขียน การฟัง การดู และการพูดน าความรู๎
ไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 

ตัวช้ีวัด      

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

รวม  21  ตัวช้ีวัด    

 

 

 

 

 



 

 

 

64 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

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

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ การพูดในโอกาสตํางๆ พูดรายงานที่ศึกษาค๎นคว๎า พูดสรุปใจความส าคัญ
ของเรื่องที่ฟังและดู ให๎สามารถวิเคราะห๑เรื่องที่ฟังและดูได๎อยํางมีเหตุผล การแตํงบทร๎อยกรอง ศึกษาวิเคราะห๑ 
การสร๎างค าสมาส ค าภาษาตํางประเทศในภาษาไทย ค าราชาศัพท๑ โครงสร๎างประโยคสามัญ ประโยครวม 
ประโยคซ๎อน ศึกษาวิเคราะห๑ วิจารณ๑ และประเมินคําวรรณคดี วรรณกรรม กาพย๑หํอโคลงประพาสธาร
ทองแดง โคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ๑พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว กลอนดอกสร๎อยร าพึงในปุาช๎า 
และนิราศเมืองแกลง ให๎สามารถพูดและเขียนวิเคราะห๑ วิจารณ๑ แสดงความรู๎ ความคิดเห็น หรือโต๎แย๎งได๎อยําง
มีเหตผุล ทํองบทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความสนใจ 
  ฝึกทักษะโดยใช๎กระบวนการทางภาษา การฟัง การดู และการพูด กระบวนการกลุํม กระบวนการคิด
อยํางมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติ  
          เพ่ือให๎เกิดเจตคติที่ดีตํอการเรียนวิชาภาษาไทย ใช๎ภาษาไทยได๎ถูกต๎อง เหมาะสม เห็นคุณคําใน
การศึกษาวรรณคดีไทย มีวินัย ใฝุรู๎ใฝุเรียน มีมารยาทในการอําน การเขียน การฟัง การดู และการพูดน าความรู๎
ไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 

ตัวช้ีวัด      

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

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

รวม  16  ตัวช้ีวัด     

  

 

 

 

 
 

 



 

 

 

65 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ท23101  ภาษาไทย 5                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                        เวลา  60 ชั่วโมง                            จ านวน 1.5 หน่วยกิต  
 

       ศึกษาการอํานออกเสียงร๎อนแก๎วร๎อยกรอง  การอํานจับใจความ  การคัดลายมือตามรูปแบบตัวอักษรไทย  
การเขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ การกรอกแบบสมัครงาน การเขียนยํอความ การเขียนจดหมายกิจธุระ 
การพูดแสดงความคิดเห็นวิเคราะห๑ วิจารณ๑จากการฟังและดู การรายงานจากการศึกษาค๎นคว๎าจากการฟังและ
การดูและการสนทนา การใช๎ค าที่มาจากภาษาตํางประเทศ ประโยคที่ซับซ๎อนคุณคําระดับภาษา วรรณกรรม
วรรณคดีและวรรณกรรมท๎องถิ่น การทํองบทอาขยาน 

        โดยอํานออกเสียงร๎อยแก๎วร๎อยกรอง ระบุความแตกตํางของค าที่มีความหมายโดยตรงและความหมาย
โดยนัย ระบุใจความส าคัญ บันทึกยํอความและรายงานจากการอําน คัดลายมือตามรูปแบบตัวอักษรไทย เขียน
ชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ กรอกแบบสมัครงาน เขียนยํอความ เขียนจดหมายกิจธุระ พูดแสดงความคิดเห็น
วิเคราะห๑ วิจารณ๑จากการฟังและดู รายงานจากการศึกษาค๎นคว๎า จากการฟังและดู การสนทนา จ าแนกและใช๎
ค าท่ีมาจากภาษาตํางประเทศ วิเคราะห๑โครงสร๎างประโยคซับซ๎อน วิเคราะห๑ระดับภาษา สรุปคุณคําวรรณกรรม 
วรรณคดี และวรรณกรรมท๎องถิ่น ทํองจ าและบอกคุณคําบทอาขยาน 

เห็นคุณคําในการอําน การคัดลายมือ เพ่ิมพูนสมรรถนะการอําน การเขียน การฟัง การอําน การใช๎
ภาษาอยํางถูกต๎อง น าไปใช๎ในการสื่อสาร มีมารยาทในการอําน เขียน ฟัง ดูและการพูด  และเห็นคุณคํา
วรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท๎องถิ่นในฐานะเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิใจในความเป็นไทย 

 

ตัวช้ีวัด 

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 

รวม 18 ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 
 



 

 

 

66 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ท23102   ภาษาไทย 6                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                           เวลา  60  ช่ัวโมง            จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

    การอํานออกเสียงบทร๎อยกรอง  กลอนบทละคร  กลอนเสภา กาพย๑ยานี 11 กาพย๑ฉบัง 16   
โคลงสี่สุภาพ  อํานจับใจความจากสื่อตําง ๆ  ขําวเหตุการณ๑ส าคัญ  วรรณคดีในบทเรียน  ประเมินข๎อมูลที่ได๎
จากการอําน วิจารณ๑ ล าดับความเป็นไปได๎ของเรื่องที่อําน  มีมารยาทในการอําน เขียนอธิบาย ชี้แจง  แสดง
ความคิดเห็น  เขียนโต๎แย๎ง  เขียนวิเคราะห๑  วิจารณ๑  กรอกแบบสมัครงาน  รายงาน  โครงงาน  มีมารยาทใน
การเขียน พูดรายงานการศึกษาค๎นคว๎า  พูดวิเคราะห๑วิจารณ๑จากเรื่องที่ฟังและดู  มีมารยาทในการฟัง การดู 
และการพูด การแตํงโคลงสี่สุภาพ  สรุปเนื้อหาวรรณคดี  วรรณกรรม  และวรรณกรรมท๎องถิ่น  เกี่ยวกับศาสนา  
ประเพณี  พิธีกรรม  และเหตุการณ๑ในประวัติศาสตร๑   

วิเคราะห๑วิถีไทยและคุณคําจากการอํานวรรณคดีและวรรณกรรม  วิเคราะห๑คุณคําที่ได๎จากการอําน
วรรณคดี  วรรณกรรม  เพ่ือไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริง  ทํองบทอาขยาน  และบทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามที่
ก าหนดและตามความสนใจ โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎  กระบวนการกลุํม  กระบวนการเขียน  กระบวนการ
อําน  การวิเคราะห๑  การแก๎ปัญหา   

เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  ใฝุรู๎ใฝุเรียน  รักการอําน  การเขียน  รักความเป็นไทย  มุํงมั่นในการท างาน  
สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณคําในภาษาไทย  และน าความรู๎ไป
ใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ในชีวิตประจ าวัน 

 

ตัวช้ีวัด 

ท  1.1 ม.3/1  ม.3/2  ม.3/6  ม.3/7   ม.3/10 
ท  2.1 ม.3/6  ม3/7  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 

รวม  18  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 



 

 

 

67 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

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

  
 ศึกษากฎระเบียบ วิธีการใช๎บริการแหลํงเรียนรู๎และห๎องสมุด ลักษณะและวิธีการใช๎ทรัพยากรสารนิเทศ
เพ่ือการศึกษาค๎นคว๎าความรู๎ ข๎อมูล ขําวสาร      

โดยใช๎กระบวนการศึกษา ส ารวจ  สังเกต การใช๎ห๎องสมุด การอําน และการค๎นหาสารนิเทศจาก
แหลํงข๎อมูลตํางๆ  

 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ วิธีการแสวงหาความรู๎ การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง เป็นผู๎ใฝุรู๎ใฝุเรียน 
สามารถน าไปประยุกต๑ใช๎กับการเรียนและชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถบอกความหมาย ความส าคัญและประโยชน๑ของห๎องสมุดได๎ 
2. บอกประเภทของห๎องสมุดได๎ 
3. อธิบายความหมายของมารยาทและระเบียบการใช๎ห๎องสมุด 
4. ให๎นักเรียนศึกษาระเบียบและมารยาทการใช๎ห๎องสมุดจากอินเตอร๑เน็ต 
5. บอกการแบํงหมวดหมูํหนังสือใน ห๎องสมุดได๎ถูกต๎อง 
6. นักเรียนสามารถจัดหนังสือเข๎าชั้นได๎ถูกต๎อง 

 7. นักเรียนสามารถจัดเก็บหนังสือและเรียงหมวดหมูํหนังสือได๎อยํางถูกต๎อง 

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

68 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

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

 

ศึกษาระเบียบวิธีใช๎ห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียนและแหลํงเรียนรู๎ อ่ืนอยํางกว๎างขวาง มี
จิตส านึกที่ดีมีมารยาทและคุณธรรมในการใช๎ห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู๎ รู๎จักใช๎บริการและกิจกรรมของห๎องสมุด 
รู๎จักเลือกใช๎ทรัพยากรสารสนเทศห๎องสมุดเพ่ือการเรียนรู๎ตามความสนใจ ความสามารถ ความถนัดของตน รู๎จัก
ใช๎เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสืบค๎นสารสนเทศ เห็นความส าคัญของการอําน เขียนบันทึกการอํานและน าเสนอ
ข๎อมูลจาการอํานการค๎นคว๎าด๎วยการเขียนรายงาน โดยใช๎ทักษะกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มีทักษะการแสวงหาความรู๎ ทักษะการท างานรํวมกัน เพ่ือพัฒนาตนเองให๎มีนิสัยรักการอําน             
รักการค๎นคว๎า ใฝุเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต มีมารยาทและคุณธรรมในการใช๎ห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู๎ น า
ความรู๎จากการอํานและการศึกษาค๎น 

ผลการเรียนรู้ 

 1. อธิบายประเภทและลักษณะของหนังสือได๎ 
2. สามารถบอกสํวนตํางๆของหนังสือและประโยชน๑ของแตํละสํวนได๎ 
3. บอกหมวดหมูํหนังสือที่ต๎องการได๎ 
4. สามารถค๎นหาหนังสือที่ต๎องการได๎ถูกต๎อง 
5. อธิบายความหมาย ความส าคัญของบรรณานุกรมได๎ 
6. สามารถเขียนบรรณานุกรมตามรูปแบบได๎ 
7. อธิบายวิธีสืบค๎นสารนิเทศในห๎องสมุดได๎ 
8. สามารถอ๎างอิงการสืบค๎นได๎ถูกต๎อง 
9. สามารถสืบค๎นข๎อมูลพร๎อมบอกแหลํงที่มาได๎ถูกต๎อง 

รวม  9  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

69 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ท21203  เสริมทักษะภาษา 1                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                  เวลา  40 ชั่วโมง                                   จ านวน  1.0 หน่วยกิต 
 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรอง นิทานคติสอนใจ 
การอํานท านองเสนาะ  การเขียนนิทานคติสอนใจ  การเขียนบทร๎อยกรองเป็นร๎อยแก๎ว การเขียนแบบ
จินตนาการ  การเขียนประวัติสํวนตัว การเขียนส านวนไทยประกอบภาพ เขียนบุคคลในดวงใจการกลําวค าอวย
พร การพูดในโอกาสตํางๆ  การแสดงบทบาทสมมติและการเลํานิทาน 

 ฝึกทักษะโดยใช๎กระบวนการทางภาษา การอําน การเขียน การฟัง การดู และการพูด กระบวนการ
กลุํม กระบวนการคิดอยํางมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติ  
          เพ่ือให๎เกิดเจตคติที่ดีตํอการเรียนวิชาเสริมทักษะภา ใช๎ภาษาไทยได๎ถูกต๎องเหมาะสม เห็นคุณคําใน
การศึกษาภาษาไทย  มีวินัย ใฝุรู๎ใฝุเรียน มีมารยาทในการอําน การเขียน การฟัง การดู และการพูดน าความรู๎ไป
ประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. สามารถอํานร๎อยแก๎ว ร๎อยกรองได๎ 
 2. สามารถเขียนนิทานคติสอนใจได๎ 
 3. สามารถเขียนร๎อยกรองเป็นร๎อยแก๎วได๎ 
 4. สามารถเขียนแบบจินตนาการได๎ 
 5. สามารถเขียนประวัติสํวนตัวได๎ 
 6. สามารถเขียนวิเคราะห๑ได๎ 
 7. สามารถเขียนส านวนไทยประกอบภาพได๎ 
 8. สามารถเขียนบุคคลในดวงใจได๎ 
 9. สามารถกลําวค าอวยพรได๎ 
 10. สามารถพูดในโอกาสตํางๆได๎อยํางเหมาะสม 
 11. สามารถแสดงบทบาทสมมติได๎เหมาะสมกับโอกาส 
 12. สามารถเลํานิทานเรื่องที่สนใจได๎เป็นอยํางดี 

รวม   12  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

70 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ท22202  นิทานพื้นบ้าน                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  2         เวลา 40 ช่ัวโมง                           จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
          ศึกษาค๎นคว๎า วรรณกรรมพ้ืนบ๎านและวรรณกรรมท๎องถิ่น หรือนิทานที่เลําสืบตํอกันมาในท๎องถิ่นตํางๆ 
ของไทย 
          ท าโครงงาน โดยการสัมภาษณ๑ สอบถาม จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ สามารถรวบรวมนิทานพ้ืนบ๎านและ
วรรณกรรมท๎องถิ่น แสดงความคิดเห็นจากเรื่องได๎อยํางเหมาะสม   เขียนและเลําเรื่องวรรณกรรมท๎องถิ่นแสดง
ความคิดเห็นได๎อยํางเห็นคุณคํา 
          ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน มีวินัยในการท างาน เห็นคุณคําของภูมปัญญาไทย 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถอํานนิทานพ้ืนบ๎าน ภูมิปัญญาท๎องถิ่นอยํางมีเหตุผล 
2. สามารถพูด าเสนอความรู๎ ความคิด เลําเรื่อง ยํอเรื่อง ด๎วยภาษาท่ีสละสลวย ชัดเจน เหมาะสม 
3. เลือกอํานและเรียนเรื่องที่เป็นประโยชน๑ น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
4. มีมารยาทและมีนิสัยรักการอําน การดู 
5. สามารถ ฟังเรื่องราว นิทาน วรรณกรรมท๎องถิ่น จากภูมิปัญญาในท๎องถิ่น หรือจากสื่อประเภทตํางๆ 

อยํางมีวิจารณญาณ 
6. สรุปความ จับประเด็นส าคัญ แยกแยะข๎อเท็จจริง ข๎อคิดเห็น เรื่องท่ีอํานทั้งด๎านวรรณศิลป์ เนื้อหา 

และสังคม 
7. จ าแนกประเภทของวรรณกรรมท๎องถิ่น ประเภทนิทานพ้ืนบ๎าน ของไทยได๎ถูกต๎อง 

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 

 

 

71 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ท22204   การอ่านและพิจารณาวรรณกรรมเฉพาะเรื่อง                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2                           เวลา  40  ชั่วโมง                          จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
  

ฝึกการอํานในใจ  อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรองประเภทตําง ๆ ได๎อยํางถูกต๎อง  อํานเรื่อง
จากวรรณกรรมประเภทสารคดี  บันเทิงคดี  สํวนประกอบของวรรณกรรมและแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ๑
เรื่องที่อํานได๎  วิเคราะห๑วรรณกรรมประเภทสารคดี  เรื่องสั้น  นวนิยาย  หนังสือพิมพ๑  นิตยสาร และบทร๎อย
กรอง  สามารถแนะน าหนังสือดีมีคุณคําในรูปแบบสารคดีท๎องถิ่นอ าเภอบ๎านตาขุน  และบันเทิงคดีทุกรูปแบบ  

โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎จากประสบการณ๑จริง  กระบวนการคิดอยํางมีวิจารณญาณ  กระบวนการ
ปฏิบัติ  กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการสร๎างความรู๎  กระบวนการเรียนรู๎ของตนเอง   

เพ่ือให๎เกิดความรู๎  มีมารยาทในการอําน  มีความสามารถในการสื่อสาร  ในการคิด  ในการใช๎ทักษะ
ชีวิต  เป็นผู๎ใฝุรู๎ใฝุเรียนรักความเป็นไทย  มีคุณธรรม  จริยธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 
 
 

ผลการเรียนรู้ 

1.  อํานในใจและอํานออกเสียงร๎อยแก๎วรวมทั้งงานเขียนตํางๆได๎ประสิทธิภาพ 

2. บอกประเภทและสํวนประกอบของวรรณกรรม  สามารถวิเคราะห๑และเลือกอํานวรรณกรรมได๎ตาม
ความต๎องการ 

3.  สามารถวิเคราะห๑และพิจารณาวรรณกรรมร๎อยแก๎ว  ร๎อยกรองได๎ 
4.  วิเคราะห๑วรรณกรรมประเภทสารคดีได๎ 
5.  วิเคราะห๑วรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นได๎ 
6.  วิเคราะห๑วรรณกรรมประเภทนวนิยายได๎ 
7.  วิเคราะห๑คุณคําของหนังสือพิมพ๑และนิตยสารได๎       
8.  วิเคราะห๑บทร๎อยกรองที่มีคุณคําได๎  
9.  วิเคราะห๑หนังสือที่มีคุณคําและแนะน าหนังสือแกํผู๎อํานได๎ 

  รวม   9    ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

72 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ท23205   การพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3                           เวลา  40  ชั่วโมง                       จ านวน   1.0  หน่วยกิต 
 
   ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และประเภทของการพูดและการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ รู๎จักพ้ืนฐานของ
การพูด และการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ รู๎จักเลือกใช๎ค า ส านวน และโวหารจากการพูดและการเขียนเชิงบรรยาย 
เชิงพรรณนา สามารถให๎แงํคิดในการพูดและการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑    

ฝึกการพูดและการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ รู๎จักใช๎จินตนาการในเชิงสร๎างสรรค๑ สามารถพูดชักชวนให๎
ท างานเพ่ือสํวนรวม รู๎จักบทร๎อยกรอง สามารถแตํงบทร๎อยกรองได๎ รู๎จักกลอนเพลง และเพลงท๎องถิ่นของแตํละ
ภาค    

มีคุณธรรมจริยธรรม  ในการพูดและการเขียนด๎วยใจที่เป็นกลางไมํมีใจอคติ   
 
ผลการเรียนรู้  

        1. ศึกษาความหมาย  ความส าคัญและประเภท  ของการพูดการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ 
        2. สามารถพูดและเขียนเพ่ือสํงเสริมจินตนาการได๎  
        3. สามารถเลือกใช๎ถ๎อยค าและส านวนโวหารได๎ 
        4. สามารถเขียนและพูดเชิงบรรยาย  และพรรณนาได๎ 
        5. นักเรยีนสามารถเลํานิทานได๎ 
        6. สามารถพูดหรือเขียนชักชวนให๎ท างานเพ่ือสํวนรวมได๎ 
        7. สามารถแตํงบทร๎อยกรอง  กลอนสุภาพได๎ 
        8. สามารถบอกความหมายของกลอนเพลงพ้ืนบ๎านได๎ 

รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

73 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ท23206   หลักภาษาเพื่อการสื่อสาร                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                เวลา  40 ชั่วโมง                        จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาการใช๎ภาษาที่ใช๎สื่อสารในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับรูปลักษณ๑ของค า ไทยชนิดตํางๆ กลุํมค าและ
หน๎าที่ของกลุํมค า การใช๎ค า ส านวนและภาษิต ความสัมพันธ๑ของค าตํางๆที่ใช๎อยูํในประโยค ประโยครูปแบบ
ตํางๆ เพื่อให๎สามารถเรียบเรียงข๎อความทั้งในการพูดและการเขียนได๎อยํางถูกต๎องตามหลักภาษาและหลักความ
นิยม 

โดยใช๎ทักษะกระบวนการอําน การเขียน การคิด ทักษะการใช๎ภาษา ทักษะการสื่อสาร การสืบค๎น
ข๎อมูล บันทึก  แยกค าไทยที่มาจากภาษาอ่ืน  จัดกลุํมข๎อมูลและอภิปราย  

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจสามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎สื่อสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
และเห็นคุณคําวรรณกรรมของชาติ  ส านึกรักและเห็นคุณคําในภาษาและใช๎ภาษาไทยได๎อยํางไพเราะงดงาม
ประเมินคําเรื่องที่อํานด๎วยการเขียนและพูด รํวมแสดงความคิดโดยการโต๎แย๎งด๎วยเหตุผล จากการศึกษาค๎นคว๎า
ด๎วยใจที่เป็นกลาง 
 
 

ผลการเรียนรู้ 

1. ศึกษาความรู๎เกี่ยวกับการสื่อสารและภาษาการสื่อสาร 
2. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับกลุํมค าและหน๎าที่ของกลุํมค า การใช๎ค า ความสัมพันธ๑ของค าตํางๆ ที่

ใช๎อยูํในประโยค ประโยครูปแบบตํางๆ 
3. สามารถเรียบเรียงข๎อความทั้งในการพูดและการเขียนได๎อยํางถูกต๎องตามหลักภาษาและหลักความ

นิยม 

รวม  3  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

74 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท31101  ภาษาไทย 1                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                           เวลา  40  ชั่วโมง                         จ านวน 1.0  หน่วยกิต         
 
 ศึกษาวิธีการอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วประเภทบทความ นวนิยายและความเรียง อํานจับใจความจาก
สื่อ ขําวสารจากสื่อสิ่งพิมพ๑  สื่ออิเล็กทรอนิกส๑และแหลํงเรียนรู๎ในชุมชน  อํานนิทาน เรื่องสั้น ศึกษาวรรณกรรม
พ้ืนบ๎าน  บันเทิงคดี  วิเคราะห๑เรื่องตําง ๆ ที่อํานจากแหลํงความรู๎เน๎น ประวัติบุคคลส าคัญในท๎องถิ่นอยํางมี
วิจารณญาณ โดยใช๎แหลํงเรียนรู๎พัฒนาประสบการณ๑ และแก๎ปัญหา สร๎างวิสัยทัศน๑ในการด าเนินชีวิต ศึกษา
วิธีการเขียนสื่อสารในรูปแบบอธิบาย บรรยาย เชิญชวน จดหมายกิจธุระ เขียนเรียงความ ยํอความจากกวี
นิพนธ๑และวรรณคดี  เรื่องสั้นและวรรณกรรมพ้ืนบ๎าน เขียนบันทึกความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย ศึกษา
หลักการพูดสรุปแนวคิดและการแสดง  ความคิดเห็นจากเรืองที่ฟังและดู การเลือกเรื่องที่ฟังและดูอยํางมี
วิจารณญาณการพูดอภิปราย ศึกษาธรรมชาติของภาษา ลักษณะของภาษา เสียงในภาษา สํวนประกอบของ
ภาษาแตํงกาพย๑  โคลง รวมทั้งอิทธิพลของภาษาตํางประเทศและภาษาถิ่น ศึกษาหลักการวิเคราะห๑และวิจารณ๑
วรรณคดีและวรรณกรรมเบื้องต๎น วิเคราะห๑ลักษณะเดํนของวรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับเหตุการณ๑
ประวัติศาสตร๑และวิถีชีวิตของสังคมในสมัยสุโขทัย วิเคราะห๑และประเมินคุณคําวรรณคดีและวรรณกรรมด๎าน
วรรณศิลป์ สังคมและวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย ตลอดจนศึกษาวรรณกรรมพ้ืนบ๎านที่แสดงถึงภาษากับวัฒนธรรม
ภาษาถ่ิน 
 ใช๎กระบวนการอํานจับใจความ การวิเคราะห๑ เพ่ือพัฒนาประสบการณ๑ และแก๎ปัญหา สร๎ างวิสัยทัศน๑
ในการด าเนินชีวิต การใช๎กระบวนการ เขียนได๎ ตรงตามวัตถุประสงค๑ใช๎ภาษาเรียบเรียงถูกต๎อง มีข๎อมูล และ
สาระส าคัญชัดเจน เขียนเรียงความ ยํอความ เขียนบันทึกการศึกษาค๎นคว๎าเพ่ือน าไปพัฒนาตนเองอยําง
สม่ าเสมอ  พัฒนางานเขียน ในรูปแบบตําง ๆ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบุคคลในท๎องถิ่น โดยการศึกษา
ค๎นคว๎า รวบรวมข๎อมูลและจดบันทึกอยํางสม่ าเสมอ มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู พูดในโอกาส
ตํางๆ พูดแสดงทรรศนะ โต๎แย๎ง  โน๎มน๎าวใจ และเสนอแนวคิดใหมํด๎วยภาษาถูกต๎องเหมาะสม แตํงบทร๎อยกรอง
ประเภทกาพย๑และโคลงได๎ถูกต๎อง มีมารยาทในการอําน  มารยาทในการเขียน  มารยาทในการฟัง การดู และ
การพูดทํองจ าและบอกคุณคําบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความสนใจและน าไปใช๎
อ๎างอิงได๎  

เพ่ือให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยน าการคิดวิเคราะห๑ สังเคราะห๑ความรู๎ที่ได๎รับ ไปปรับใช๎
ในชีวิตประจ าวัน เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจในบรรพบุรุษที่ได๎สั่งสมสืบทอดภาษาไทยมาจนถึงปัจจุบัน รู๎สึกชื่น
ชมคํานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษาไทยในฐานะที่เป็น
สมบัติของชาติ 
 
ตัวช้ีวัด   
 ท 1.1  ม.4/1 ม.4/2  ม.4/4  ม.4/7  ม.4/9 

ท 2.1  ม.4/1 ม.4/2  ม.4/3  ม.4/5  ม.4/7  ม.4/8 
ท 3.1  ม.4/1 ม.4/2  ม.4/3  ม.4/4  ม.4/6   
ท 4.1  ม.4/1 ม.4/7        
ท 5.1  ม.4/1 ม.4/2  ม.4/3  ม.4/4  ม.4/5              รวม  22  ตัวชี้วัด 



 

 

 

75 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ท31102  ภาษาไทย 2                                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4                               เวลา  40  ชั่วโมง                    จ านวน  1.0  หน่วยกิต           
 

ศึกษาวิธีการอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วประเภทบทความ นวนิยายและความเรียง อํานจับใจความจาก
สื่อ  ขําวสารจากสื่อสิ่งพิมพ๑  สื่ออิเล็กทรอนิกส๑และแหลํงเรียนรู๎ในชุมชน  อํานค าบรรยายพระบรมราโชวาท  
บทเพลง วรรณกรรมพ้ืนบ๎าน  บันเทิงคดี  วิเคราะห๑เรื่องตําง ๆ ที่อํานจากแหลํงความรู๎เน๎นประวัติบุคคลส าคัญ
ในท๎องถิ่นอยํางมีวิจารณญาณ โดยใช๎แหลํงเรียนรู๎พัฒนาประสบการณ๑ และแก๎ปัญหา สร๎างวิสัยทัศน๑ในการ
ด าเนินชีวิต ศึกษาวิธีการเขียนสื่อสารในรูปแบบโครงการและรายงานการด าเนินโครงการ การกรอกแบบ
รายการตําง ๆ  เขียนการเขียนรายงานเชิงวิชาการการเขียนอ๎างอิงข๎อมูลสารสนเทศและวรรณกรรมพ้ืนบ๎าน  
เขียนบันทึกความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย  ศึกษาหลักการพูดสรุปแนวคิดและการแสดงความคิดเห็น
จากเรืองที่ฟังและดู  การเลือกเรื่องที่ฟังและดูอยํางมีวิจารณญาณการพูดอภิปราย ศึกษาธรรมชาติของภาษา
พลังของภาษาลักษณะของภาษา องค๑ประกอบของพยางค๑และค า แตํงกาพย๑หํอโคลง รวมทั้งอิทธิพลของ
ภาษาตํางประเทศและภาษาถิ่น  ศึกษาหลักการวิเคราะห๑และวิจารณ๑วรรณคดีและวรรณกรรมเบื้องต๎น  
วิเคราะห๑ลักษณะเดํนของวรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับเหตุการณ๑ประวัติศาสตร๑และวิถีชีวิตของสังคมใน
สมัยอยุธยาตอนต๎น วิเคราะห๑และประเมินคุณคําวรรณคดีและวรรณกรรมด๎านวรรณศิลป์ สังคมและวัฒนธรรม
สมัยอยุธยาตอนต๎น  ตลอดจนศึกษาวรรณกรรมพ้ืนบ๎านที่แสดงถึงภาษากับวัฒนธรรมภาษาถ่ิน 
 ใช๎กระบวนการอํานจับใจความ การวิเคราะห๑ เพ่ือพัฒนาประสบการณ๑ และแก๎ปัญหา สร๎างวิสัยทัศน๑
ในการด าเนินชีวิต  การใช๎กระบวนการ เขียนได๎ ตรงตามวัตถุประสงค๑ใช๎ภาษาเรียบเรียงถูกต๎อง  มีข๎อมูล และ
สาระส าคัญชัดเจน เขียนโครงการและรายงานการด าเนินโครงการ กรอกแบบรายการตําง ๆ  เขียนรายงานเชิง
วิชาการ  อ๎างอิงข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือน าไปพัฒนาตนเองอยํางสม่ าเสมอ  พัฒนางานเขียน ในรูปแบบตําง ๆ 
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบุคคลในท๎องถิ่น  มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู พูดในโอกาสตํางๆ 
พูดแสดงทรรศนะ โต๎แย๎ง  โน๎มน๎าวใจ  และเสนอแนวคิดใหมํด๎วยภาษาถูกต๎องเหมาะสม แตํงบทร๎อยกรอง
ประเภทกาพย๑หํอโคลงได๎ถูกต๎อง เป็นผู๎มีมารยาทในการอําน  มารยาทในการเขียน  มารยาทในการฟัง การดู 
และการพูดทํองจ าและบอกคุณคําบทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความสนใจและ
น าไปใช๎อ๎างอิงได๎  

เพ่ือให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยน าการคิดวิเคราะห๑ สังเคราะห๑ความรู๎ที่ได๎รับ ไปปรับใช๎
ในชีวิตประจ าวัน เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจในบรรพบุรุษที่ได๎สั่งสมสืบทอดภาษาไทยมาจนถึงปัจจุบัน รู๎สึกชื่น
ชมคํานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษาไทยในฐานะที่เป็น
สมบัติของชาติ 
 
ตัวช้ีวัด   
 ท 1.1  ม.4/1  ม.4/4  ม.4/5  ม.4/6  ม.4/7 

ท 2.1  ม.4/1  ม.4/2  ม.4/6  ม.4/7  ม.4/8 
ท 3.1  ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3  ม.4/4  ม.4/5  ม.4/6   
ท 4.1  ม.4/2  ม.4/4  ม.4/6          
ท 5.1  ม.4/1  ม.4/3  ม.4/4  ม.4/5  ม.4/6                 รวม  22  ตัวช้ีวัด 



 

 

 

76 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ท32101  ภาษาไทย  3                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                           เวลา 40 ช่ัวโมง                             จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาวิเคราะห๑และฝึกทักษะทางภาษา  ฟัง  ดู  พูด  อํานและเขียนเกี่ยวกับงานเขียนรูปแบบตํางๆ ที่
มีเนื้อหาซับซ๎อน  เชํน  บทความ บทเพลง วิเคราะห๑  ตีความ  แปลความ  ขยายความวิจารณ๑และประเมินคํา
โดยพิจารณารูปแบบเนื้อหาและคุณคําทางวรรณคดี อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎ว ทํองบทอาขยานและอําน
ท านองเสนาะ เขียนตัวเลขไทย เขียนเชิงสร๎างสรรค๑ในรูปแบบ การเขียนเรียงความ เขียนประกาศ เขียนกรอก
แบบรายการตําง ๆ  มีนิสัยรักการอําน การฟัง การดูสื่อรูปแบบตําง ๆ การตั้งประเด็น วิเคราะห๑ วิจารณ๑  
ประเมินการใช๎ภาษา  ตัดสินใจแก๎ไขปัญหาโดยใช๎ข๎อมูลสนับสนุน  อยํางมีเหตุผล  การพูดตํอที่ประชุม พูด
แสดงทรรศนะทั้งที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการอยํางมีวิจารณญาณ  โดยสร๎างสรรค๑ตามหลักการพูดด๎าน
ภาษาที่ถูกต๎องเหมาะสม การใช๎ค าและกลุํมค าสร๎างประโยค  และการแตํงค าประพันธ๑ประเภทรําย และมี
มารยาทในการฝึกทักษะทางภาษาทุกด๎าน   
 โดยใช๎กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร๎างความตระหนัก  กระบวนการ
กลุํม  กระบวนการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ กระบวนการคิดอยํางมีวิจารณญาณและ การเสริมสร๎างคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค๑ 
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ  การพัฒนาสมรรถภาพเรียนรู๎  การศึกษาค๎นคว๎า  น าความคิดไปใช๎ใน
การตัดสินใจแก๎ไขปัญหาและสร๎างวิสัยทัศน๑ในการด ารงชีวิตให๎สอดคล๎องกับขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรม  สามารถน าไปใช๎ชีวิตจริงได๎  มีมารยาทในการอําน   การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  และมี
นิสัยรักการอําน  การเขียน  ให๎สามารถสื่อสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพตามหลักภาษาไทย  โดยบูรณาการสภาพ
ปัญหาชีวิตของชุมชนท๎องถิ่น  น าภูมิปัญญาท๎องถิ่น  วัฒนธรรมท๎องถิ่นมาปรับใช๎ให๎เป็นประโยชน๑ 
  
ตัวช้ีวัด 

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

รวม  22  ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 



 

 

 

77 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 
ท32102  ภาษาไทย  4                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                           เวลา 40 ช่ัวโมง                             จ านวน 1.0 หน่วยกิต   
 
 ศึกษาวิเคราะห๑และฝึกทักษะทางภาษา  ฟัง  ดู  พูด  อําน  และเขียนเกี่ยวกับงานเขียนรูปแบบตําง ๆ 
ที่มีเนื้อหาซับซ๎อน  เชํน ปาฐกถา  วรรณกรรมพ้ืนบ๎าน  วิเคราะห๑  ตีความ  แปลความ  ขยายความ  วิจารณ๑  
และประเมินคํา  โดยพิจารณา  รูปแบบ  เนื้อหาและคุณคําทางวรรณคดี  วรรณกรรม   อํานออกเสียงบทร๎อย
แก๎ว  อํานท านองเสนาะ  ทํองบทอาขยาน  เขียนเลขไทย  เขียนเชิงสร๎างสรรค๑  ในรูปแบบการเขียนรายงาน
เชิงวิชาการ  เขียนรายงาน  การประชุม  เขียนหนังสือการ๑ตูน  มีนิสัยรักการอําน  การฟัง  การดูสื่อรูปแบบตําง 
ๆ  การตั้งประเด็นวิเคราะห๑  วิเคราะห๑  วิจารณ๑  ประเมิน การใช๎ภาษา  ตัดสินใจแก๎ปัญหาโดยใช๎ข๎อมูล  
สนับสนุนอยํางมีเหตุผล  การพูดอภิปราย  ทั้งที่เป็นทางการและไมํ เป็นทางการ  อยํางมีวิจารณญาณและ
สร๎างสรรค๑  ตามหลักการพูดด๎วยภาษาท่ีถูกต๎องเหมาะสม วิเคราะห๑อิทธิพลของภาษาตํางประเทศและภาษาถิ่น  
รวมถึงวรรณกรรมพื้นบ๎านและภูมิปัญญาทางภาษา และมีมารยาทในการฝึกทักษะทางภาษาทุกด๎าน 
 โดยใช๎กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการสร๎างความตระหนัก  กระบวนการ
กลุํม  กระบวนการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ  กระบวนการคิดอยํางมีวิจารณญาณและการเสริมสร๎างคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค๑ 
 เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาสมรรถภาพเรียนรู๎  การศึกษาค๎นคว๎า  น าความคิดไปใช๎ในการตัดสินใจแก๎ไข
ปัญหาและสร๎างวิสัยทัศน๑ในการด ารงชีวิตให๎สอดคล๎องกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม สามารถ
น าไปใช๎ชีวิตจริง  มีมารยาทในการอําน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด และมีนิสัยรักการอําน การเขียน  
ให๎สามารถสื่อสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพตามหลักภาษาไทย  โดยบูรณาการสภาพปัญหาชีวิตของชุมชนท๎องถิ่น  
น าภูมิปัญญาท๎องถิ่น  วัฒนธรรมท๎องถิ่นมาปรับใช๎ให๎เป็นประโยชน๑ 
  
ตัวช้ีวัด 

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

รวม   21   ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 



 

 

 

78 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 
ท33101  ภาษาไทย 5                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                    เวลา 40 ชั่วโมง                       จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและร๎อยกรองเป็นท านองเสนาะได๎ถูกต๎อง เข๎าใจ ตีความ แปลความ และ
ขยายความเรื่องที่อํานได๎ วิเคราะห๑ วิจารณ๑ เรื่องที่อําน แสดงความคิดเห็นโต๎แย๎ง และเสนอความคิดใหมํจาก
การอํานอยํางมีเหตุผล สังเคราะห๑และประเมินคํา และน าความรู๎ความคิดจากการอํานมาพัฒนาตนเองโดย
พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู๎ทางอาชีพ และน าความรู๎ความคิดไปประยุกต๑ใช๎แก๎ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
มีมารยาท มีนิสัยรักการอําน และเห็นคุณคําของการอําน 
 ศึกษาวิเคราะห๑ วิจารณ๑ วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ๑วรรณกรรมเบื้องต๎น ประเมินคํา
ทางด๎านวรรณศิลป์ และทางด๎านสังคมในฐานะที่เป็นวรรณคดีมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ น าข๎อคิดจาก
วรรณคดีหรือวรรณกรรมไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริง ทํองจ าและบอกคุณคําของบทอาขยานตามที่ก าหนด ศึกษา
การเขียนอธิบาย การบรรยาย การพรรณนาเพ่ือเขียนสื่อสารในรูปแบบตํางๆ โดยใช๎ภาษาได๎ถู กต๎องตาม
วัตถุประสงค๑เขียนเรียงความเกี่ยวกับโลกอุดมคติประเมินงานเขียนของผู๎อ่ืนเพ่ือพัฒนางานเขียนของตนเอง 
 มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องท่ีฟังและดู วิเคราะห๑วัตถุประสงค๑ แนวคิด การใช๎ภาษาความนําเชื่อถือ
ของเรื่องที่ฟังและดู ประเมินสิ่งที่ฟังและดู แล๎วน าไปประยุกต๑ใช๎ในการด าเนินชีวิต มีทักษะการพูดในโอกาส
ตํางๆ ทั้งท่ีเป็นทางการและไมํเป็นทางการ โดยใช๎ภาษาที่ถูกต๎อง พูดแสดงทรรศนะ โต๎แย๎ง โน๎มน๎าว และเสนอ
แนวคิดใหมํอยํางมีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด และสามารถพูดสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได๎ถูกต๎องเหมาะสม เข๎าใจธรรมชาติของภาษา อิทธิพลของภาษา ศึกษาและแตํงค าประพันธ๑
ประเภทกาพย๑ ฉันท๑โดยใช๎ภาษาได๎เหมาะสมกับกาลเทศะ ศึกษาการใช๎ภาษาในการโต๎แย๎ง การแสดงทรรศนะ 
การโน๎มน๎าวใจ วิเคราะห๑และประเมินคําการใช๎ภาษาของสื่อสิ่งพิมพ๑และสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ เพ่ือน าความรู๎
ความคิดไปใช๎ตัดสินแก๎ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
 
ตัวช้ีวัด 

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

รวม    19   ตัวชี้วัด 
 

 

 
 
 



 

 

 

79 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ท33102  ภาษาไทย 6                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 เวลา 40 ช่ัวโมง              จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและร๎อยกรองเป็นท านองเสนาะได๎ถูกต๎อง เข๎าใจ ตีความ แปลความ และ
ขยายความเรื่องที่อํานได๎ วิเคราะห๑ วิจารณ๑ เรื่องที่อําน แสดงความคิดเห็นโต๎แย๎ง และเสนอความคิดใหมํจาก
การอํานอยํางมีเหตุผล สังเคราะห๑และประเมินคํา ศึกษาวิเคราะห๑วิจารณ๑วรรณคดีและวรรณกรรม และ
ประเมินคําทางด๎านวรรณศิลป์ทางด๎านสังคม ทํองจ าและบอกคุณคําของบทอาขยานตามที่ก าหนด และน า
ความรู๎ความคิดจากการอํานมาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู๎ทางอาชีพ และน าไปประยุกต๑ใช๎
แก๎ปัญหาในการด าเนินชีวิต มีมารยาทและมีนิสัยรักการอําน 
 เขียนสื่อสารในรูปแบบตํางๆ โดยใช๎ภาษาได๎ถูกต๎องตามวัตถุประสงค๑ เขียนเรียงความและแสดง
ความคิดเชิงสร๎างสรรค๑โดยใช๎โวหารตํางๆ เกี่ยวกับโลกจินตนาการ รวมทั้งประเมินงานเขียนของผู๎อ่ืนและน ามา
พัฒนางานเขียนของตนเอง มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ ฟังและดู วิเคราะห๑วัตถุประสงค๑ แนวคิด การใช๎
ภาษา ความนําเชื่อถือของเรื่องที่ฟังและดู ประเมินคําสิ่งที่ฟังและดู แล๎วน าไปประยุกต๑ใช๎ในการด าเนินชีวิต 
 มีทักษะการพูดในโอกาสตํางๆ ทั้งที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการใช๎ภาษาเพ่ือพัฒนาการคิดและ
ภาษาในการแสดงเหตุผล โดยใช๎ภาษาที่ถูกต๎อง และเสนอแนวคิดใหมํอยํางมีเหตุผลเพ่ือน าไปใช๎ในการสื่อสาร 
รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด เข๎าใจธรรมชาติของภาษา อิทธิพลของภาษา ศึกษาการแตํงค า
ประพันธ๑และแตํงค าประพันธ๑ประเภทกาพย๑และโคลง ใช๎ภาษาได๎เหมาะสมกับกาลเทศะ ระดับภาษา ค าราชา
ศัพท๑และค าสุภาพได๎อยํางถูกต๎อง วิเคราะห๑และประเมินการใช๎ภาษาของสื่อสิ่งพิมพ๑ และสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ได๎
ถูกต๎องและน าไปใช๎ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
 
ตัวช้ีวัด 

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

รวม    19   ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

80 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 
ท30211  การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น 1                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   4                      เวลา 20 ชั่วโมง                  จ านวน  0.5  หน่วยกิต   

 

     ศึกษาวิวัฒนาการ และประเภทของห๎องสมุดทั้งในและตํางประเทศ  ความหมายของแหลํงเรียนรู๎  การ
เรียนรู๎มารยาทในการเข๎าใช๎ห๎องสมุด  ระบบการจัดหมวดหมูํหนังสือ  ทรัพยากรสารสนเทศภายในห๎องสมุด  
เรียนรู๎ความหมาย  ความส าคัญ  และประโยชน๑ของการอําน  ตลอดจนวิธีการอํานหนังสือที่ดี  และการเขียน
บรรณนิทัศน๑หนังสือ 

โดยใช๎กระบวนการศึกษา  สังเกต  การใช๎ห๎องสมุด  การอําน  การค๎นคว๎าสารสนเทศจากแหลํงข๎อมูล
ตํางๆ  ฝึกปฏิบัติด๎วยวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลาย   

เพ่ือให๎นักเรียนเกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  วิธีการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง  มีทักษะด๎านการอําน  เป็น
ผู๎ใฝุรู๎ใฝุเรียน  สามารถน าความรู๎ไปพัฒนาตนเอง  และประยุกต๑ใช๎กับการเรียนและในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมาย ความส าคัญประเภทและจุดประสงค๑ของห๎องสมุดได๎ 
2. บอกประเภทสื่อสารสนเทศในห๎องสมุดได๎  
3. อธิบายความส าคัญและสํวนตําง ๆ ของหนังสือได๎ 
4. บอกลักษณะและประโยชน๑ของวารสารและนิตยสารได๎ 
5. บอกลักษณะและประโยชน๑ของหนังสือพิมพ๑ได๎ 

รวม   5  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

81 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 
ท30212  การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น 2                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   4                       เวลา 20 ชั่วโมง          จ านวน  0.5  หน่วยกิต   
 

ศึกษาหาความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับห๎องสมุด ระเบียบมารยาทการใช๎ห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู๎ การใช๎
ประโยชน๑ จากสํวนตํางๆของหนังสือ หนังสืออ๎างอิง และวัสดุสารสนเทศอ่ืนๆ  เพ่ือการศึกษาค๎นคว๎า การระวัง
รักษาหนังสือ ระบบการจัดเก็บและการสืบค๎นข๎อมูลสารสนเทศ 

              ปฏิบัติการส ารวจแหลํงเรียนรู๎ อ่ืน บริการยืม – คืนหนังสือห๎องสมุด การจ าแนกประเภทวัสดุ
สารสนเทศ  การจ าแนกสํวนตํางๆของหนังสือ  การปฏิบัติตนในการอํานหนังสือ การใช๎หนังสืออ๎างอิง การ
จัดเก็บ จัดเรียงหนังสือบนชั้น การสืบค๎นข๎อมูลสารสนเทศจากเครือขํายอินเทอร๑เน็ต 

                เพ่ือให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในการเลือกใช๎ประโยชน๑จากสํวนตํางๆของหนังสือ  หนังสืออ๎างอิง  
และวัสดุสารสนเทศอ่ืนๆ การจัดเก็บและการสืบค๎นข๎อมูลสารนิเทศประเภทตํางๆในการศึกษาค๎นคว๎าจาก
ห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู๎  ตามความสนใจ  ความสามารถ  และความถนัดของตน  มีจิตส านึกที่ดี  มีมารยาท  
และคุณธรรม  ในการใช๎ห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู๎  เห็นความส าคัญของการอําน  รักการค๎นคว๎าด๎วยตนเอง
อยํางตํอเนื่องไปตลอดชีวิต มีความกระตือรือร๎น ใฝุรู๎ ใฝุเรียน  สามารถน าความรู๎เรื่องการเขียนบรรณานุกรมไป
ใช๎ในการพัฒนาตนเอง เป็นความรู๎พื้นฐาน การศึกษาค๎นคว๎า และเขียนอ๎างอิงการศึกษาค๎นคว๎าได๎ 
 
 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายการจัดหมูํหนังสือตามระบบทศนิยมของดิวอ้ีได๎ 
2. สามารถใช๎หนังสืออ๎างอิงประกอบการค๎นคว๎าได๎ 
3. ด าเนินกิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอํานและการศึกษาค๎นคว๎าได๎ 
4. สามารถเขียนรายงานการค๎นคว๎าได๎ 
5. สามารถเขียนบรรณานุกรมอ๎างอิงตามหลักสากลได๎ 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

82 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ท31201  การเขียน 1                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                           เวลา 40 ช่ัวโมง                             จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
   
 ศึกษาหลักการการเขียนสื่อสาร ฝึกเขียนในรูปแบบตํางๆได๎ตรงตามวัตถุประสงค๑โดยใช๎ภาษาเรียบเรียง
ถูกต๎อง มีข๎อมูลและสาระส าคัญชัดเจน เขียนเรียงความ เขียนยํอความจากสื่อที่มีรูปแบบและเนื้อหา
หลากหลาย ผลิตผลงานของตนเองในรูปแบบตํางๆ 
 โดยใช๎กระบวนการเรียนทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร๎างความรู๎  ความเข๎าใจ 
กระบวนการกลุํม กระบวนการคิดอยํางมีวิจารญาณ และ กระบวนการสร๎างความตระหนัก 
 ประเมินงานเขียนของผู๎อ่ืนแล๎วน ามาพัฒนางานเขียนของตนเอง เขียนรายงานการศึกษาค๎นคว๎า เรื่อง
ที่สนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ และน าข๎อมูลสารสนเทศอ๎างอิงอยํางถูกต๎อง บันทึกการศึกษาค๎นคว๎าเพ่ือ
น าไปพัฒนาตนเองอยํางสม่ าเสมอ มีมารยาทในการเขียนและแตํงบทร๎อยกรองได๎ 
 
ผลการเรียนรู้ 

 1. บอกความหมายและความส าคัญของการเขียนได๎ 
 2. บอกหลักการเขียน และรูปแบบการเขียนได๎ 
 3. เลือกใช๎ค า โวหาร และส านวนภาษาให๎เหมาะสมกับการเขียน 
 4. เขียนอธิบาย บรรยาย และพรรณนา 
 5. เขียนค าขวัญได๎ 
 6. เขียนประกาศได๎ 
 7. กรอกแบบรายการตํางๆได๎ 
 8. เขียนบันทึกการศึกษาเพ่ือน าไปพัฒนาตนเอง 
 9. เขียนจดหมายกิจธุระได๎ 
 10. เขียนเรียงความได๎ 
 11. เขียนยํอความได๎ 
 12. เขียนรายงานและเขียนอ๎างอิงได๎ 
 13. เขียนบทร๎อยกรองได๎ 
 14. ผลิตงานรูปแบบตํางๆได๎ 
 15. ประเมินคุณคํางานเขียนได๎ 
 16. มีมารยาทการเขียน และนิสัยรักการเขียน 

รวม  16  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 



 

 

 

83 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ท31202   การเขียน 2                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                            เวลา 40 ช่ัวโมง                            จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
   
 การศึกษาวิเคราะห๑ลีลาหรือโวหารในการเรียบเรียง การเขียนบรรยาย ทั้งที่เป็นเรื่องเลํา ชีวประวัติ 
การเดินทาง การชมสถานที่ เหตุการณ๑ การเขียนอธิบาย การเขียนพรรณนา ค ากลําวในโอกาสตํางๆ เชํนการ
เขียนคติพจน๑ ค าขวัญ ค าอวยพร ค าประกาศเกียรติคุณ ค าไว๎อาลัย ค าปราศรัย ค าเชิญชวน ปาฐกถา โอวาท 
การเขียนบทความ บทสนทนา บันเทิงคดีประเภท เรื่องเลํา นิทาน เรื่องสั้น บทละครพูดการแตํงค าประพันธ๑
ประเภท โคลง ฉันท๑ กาพย๑ กลอน บทเพลง บทสดุดี บทอาศิรวาท  
 โดยใช๎ กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการ
กลุํม กระบวนการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ กระบวนการคิดอยํางมีวิจารณญาณ และการเสริมสร๎างคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค๑ 
 ประเมินงานเขียนของผู๎อ่ืนแล๎วน ามาพัฒนางานเขียนของตนเอง เขียนรายงานการศึกษาค๎นคว๎า เรื่อง
ที่สนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ และน าข๎อมูลสารสนเทศอ๎างอิงอยํางถูกต๎อง บันทึกการศึกษาค๎นคว๎าเพ่ือ
น าไปพัฒนาตนเองอยํางสม่ าเสมอ มีมารยาทในการเขียนและแตํงบทร๎อยกรองได๎ 
 
ผลการเรียนรู้ 

 1. ใช๎กระบวนการเขียนพัฒนางานเขียนและใช๎ภาษาเรียบเรียงข๎อความอยํางประณีต สละสลวย 
เลือกใช๎ค าได๎ตรงตามความ เรียบเรียงค าเป็นประโยคได๎ถูกต๎องและถูกระดับภาษา 
 2. เขียนค ากลําวในโอกาสตํางๆโดยใช๎ภาษาสุภาพ รับผิดชอบในสิ่งที่เขียน เขียนอยํางสร๎างสรรค๑ 
 3. เขียนบทความ เขียนอยํางสร๎างสรรค๑ โดยใช๎ภาษาถูกต๎องเหมาะสมตามกระบวนการเขียนและ
ศึกษารวบรวมข๎อมูล อ๎างอิงแหลํงที่มาได๎ 
 4. เขียนบทสนทนา โดยเลือกใช๎ค าในการเขียนได๎ตรงความหมาย เรียบเรียงค าได๎ถูกต๎องตามระดับ
ภาษา 
 5. เขียนบันเทิงคดีประเภทเรื่องเลํา เรื่องสั้น และบทละครพูด โดยน าความรู๎จากการดู และการฟัง สื่อ
รูปแบบตํางๆ มาใช๎เป็นข๎อมูลในการเขียน น าหลักการเขียนประเภทตํางๆมาเป็นแนวทางในการพัฒนางาน
เขียนบันเทิงคด ี
 6. น าค าประพันธ๑ประเภทกลอน โคลง ฉันท๑ กาพย๑ มาแตํงบทสดุดี และบทอาศิรวาทได๎ถูกต๎องตาม
ฉันทลักษณ๑ และตระหนักถึงคุณคําความงามของค าประพันธ๑ 

รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

84 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ท32203  ประวัติวรรณคดี 1                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5                           เวลา  40  ชั่วโมง                        จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 
          ศึกษาวรรณคดีส าคัญสมัยกรุงสุโขทัยถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร๑  เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ประวัติ
กวี  เนื้อหาของวรรณคดี  เพ่ือให๎รู๎ความเป็นมาของวรรณคดีไทย  เข๎าใจความสัมพันธ๑ตํอเนื่องระหวําง
สมัย  เข๎าใจคํานิยมและลักษณะชีวิตของคนในสมัยนั้น  สามารถวิเคราะห๑  สังเคราะห๑ข๎อคิดเห็นใน วรรณคดี
ของกลุํมอาเซียน  เพ่ือน ามาประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริง   

เห็นคุณคําของวรรณคดีไทยและวรรณคดีของกลุํมอาเซียน   ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชาติ อีกท้ังมีจิตสาธารณะในการอนุรักษ๑  ฟ้ืนฟสูืบสานวัฒนธรรมไทยโดยใช๎กระบวนการคิด  กระบวนการสร๎าง
ความรู๎  กระบวนการสร๎างความตระหนัก  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเรียนรู๎ของตนเอง  กระบวนการ
กลุํม   

เพ่ือให๎เกิดความรู๎  มีมรรยาทในการอําน  การเขียน  การฟัง  การดู  การพูด  มีความสามารถในการ
สื่อสาร  ในการด ารงชีวิต  เป็นผู๎ใฝุรู๎ใฝุเรียน  มุํงมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีคุณธรรมจริยธรรมและ
คํานิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมาย ขอบเขต ความส าคัญ ของการศึกษาวรรณคดีไทยได๎ 
2. อภิปรายลักษณะความเป็นมาและคุณคําของวรรณคดีสมัยสุโขทัยได๎ 
3. วิเคราะห๑สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ความคิดและคํานิยมจากวรรณคดีสมัย

สุโขทัยได๎ 
4. อภิปรายลักษณะความเป็นมาและคุณคําของวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต๎น  ตั้งแตํรัชสมัยสมเด็จพระ

รามาธิบดีที่ 1 ถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ๎าทรงธรรมได๎ 
5. วิเคราะห๑สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ความคิดและคํานิยมจากวรรณคดีสมัย 

อยุธยาตอนต๎นได๎ 
6. อภิปรายลักษณะความเป็นมาและคุณคําของวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย  ตั้งแตํรัชสมัยสมเด็จ

พระนารายณ๑มหาราช   ถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ๎าบรมโกศได๎ 
7.  วิเคราะห๑สภาพสังคมเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ความคิดและคํานิยมจากวรรณคดีสมัย 

อยุธยาตอนปลายได๎ 
8. อภิปรายลักษณะความเป็นมาและคุณคําของวรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร๑ตอนต๎นได๎ 
9. วิเคราะห๑สภาพสังคมเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ความคิดและคํานิยมจากวรรณคดีสมัยกรุง

รัตนโกสินทร๑ตอนต๎นได๎ 
10. วิเคราะห๑ความสัมพันธ๑และความแตกตํางของวรรณคดีแตํละสมัยได๎ 
11.วิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ของวรรณคดีไทยกับวรรณคดีของกลุํมอาเซียนได๎ 

รวม  11  ผลการเรียนรู้ 
 



 

 

 

85 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ท32205   การพูดต่อหน้าประชุมชน                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                             เวลา  40 ชั่วโมง                        จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความหมายและความส าคัญของการพูด  มารยาทในการพูด  คุณสมบัติที่ดีของผู๎พูด  ศึกษาหลัก
และศิลปะของการพูดประเภทตํางๆ การเตรียมข๎อมูล การน าเสนอความคิดด๎วยการพูด การใช๎สื่อเพ่ือชํวยใน
การน าเสนอประเด็น รวมทั้งการฝึกฝนและพัฒนาการพูดตามวัตถุประสงค๑และโอกาสที่แตกตํางกัน       
 การฝึกพูดในรูปแบบตํางๆ  โดยใช๎กระบวนการอําน  การฟัง  การเขียน กระบวนการกลุํม 
กระบวนการคิด  กระบวนการทางภาษา  การปฏิบัติจริง  การศึกษาค๎นคว๎า  การใช๎เทคโนโลยี  และการใช๎
แหลํงเรียนรู๎ตํางๆเพ่ือน ามาประกอบการพูด   
   เพ่ือให๎ทราบหลักการ วิธีการ เทคนิค และศิลปะการพูด เกิดทักษะในการพูด มีมารยาทในการใช๎
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  กล๎าแสดงออกในทางที่ถูกต๎องและสามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎เป็นอยํางดี 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถพูดตํอประชุมชนในโอกาสตําง ๆ ได๎ตามศักยภาพ 
2. สามารถเลําเรื่องประสบการณ๑ให๎ผู๎อื่นสนใจได๎เป็นอยํางดี 
3. สามารถพูดบรรยายและพรรณนาเพื่อโน๎มน๎าวใจได๎เป็นอยํางดี 
4. สามารถสาธิตตํอหน๎าประชุมชนได๎ 
5. สามารถพูดฉับพลันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
6. สามารถพูดพาทีสร๎างสรรค๑ได๎อยํางมีเนื้อหาสาระ และสร๎างความสนุกสนานได๎เป็นอยํางดี 
7. สามารถใช๎การพูดในการสัมภาษณ๑ได๎อยํางถูกต๎องตามหลักการ 
8. สามารถใช๎การพูดในการเป็นพิธีกรได๎อยํางนําสนใจ 

รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

86 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ท32207  หลักภาษา 1                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                           เวลา  40  ชั่วโมง                         จ านวน 1.0   หน่วยกิต           
 
 ศึกษาหลักภาษาไทย เรื่องเสียงในภาษาไทย ทั้งรูปและเสียง ค า กลุํมค า และความหมาย ประโยคชนิด
ตํางๆ รวมทั้งประโยคบกพรํอง เพ่ือให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจหลักภาษา สามารถน าความรู๎ไปใช๎วิเคราะห๑ค า 
กลุํมค า ประโยค การใช๎ภาษาไทยได๎อยํางถูกต๎อง มีนิสัยรักการอําน การเขียน ตระหนักในวัฒนธรรมการใช๎
ภาษาและความเป็นไทยอันจะน าไปสูํการอนุรักษ๑และพัฒนาภาษาไทย 
 น าความรู๎ไปใช๎วิเคราะห๑ค า กลุํมค า การใช๎ภาษาได๎ถูกต๎องเหมาะสมกับระดับภาษา มีนิสัยรักการอําน 
การเขียน การคิด ประเมินคุณคํางานประพันธ๑ด๎านวรรณศิลป์ 
 ตระหนักในวัฒนธรรมการใช๎ภาษาที่ถูกต๎องเห็นคุณคําภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจ าชาติ อันน าไปสูํ
การอนุรักษ๑ละเชิดชูภาษาไทย 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายและยกตัวอยําง พยัญชนะต๎น สระ พยัญชนะท๎าย วรรณยุกต๑และการน าไปใช๎ให๎ถูกต๎อง 
2. อธิบาย ยกตัวอยํางและจ าแนกค ามูล ค าประสม และมีนิสัยรักการอําน การเขียน 
3. อธิบาย ยกตัวอยําง และบอกประโยคของค าซ้ า ค าซ๎อนได๎  
4. สังเกต อธิบายค าเป็น ค าตาย และยกตัวอยํางได๎ 
5. สังเกต อธิบายค าเป็น ครุ ลหุ และยกตัวอยํางได๎ 
6. อธิบายความหมายและจ าแนกค าไทยจากภาษาอ่ืนได๎ 
7. อธิบายลักษณะค า ความหมาย และการน าไปใช๎ 
8. อธิบายความหมายและยกตัวอยํางค าที่มีความหมายเหมือนกันได๎ 
9. บอกลักษณะและยกตัวอยํางค าใกล๎เคียงและค าตรงกันข๎ามได๎ 
10. บอกลักษณะและอธิบายความหมายค าพ๎องรูป ค าพ๎องเสียงได๎ 
11. อธิบายและยกตัวอยํางค าที่มีความหมายแคบกว๎างได๎ 
12. วิเคราะห๑ประโยคบกพรํอง และแก๎ไขให๎ถูกต๎องได๎ และมีมารยาทในการใช๎ภาษา 
13. อธิบายยกตัวอยํางและจ าแนกประโยคความเดียว ความรวม และประโยคความซ๎อนได๎ 

รวม  13  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 
 
 

 



 

 

 

87 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ท33207  การแต่งค าประพันธ ์                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                             เวลา  40  ชั่วโมง                       จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษาลักษณะบังคับของค าประพันธ๑ร๎อยกรองชนิดตํางๆ    ฝึกแตํงค าประพันธ๑ร๎อยกรองประเภท
กาพย๑  กลอน รําย  โคลง ฉันท๑ ในลักษณะเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ด๎วยถ๎อยค าไพเราะ เนื้อหาสาระและความคิด
สร๎างสรรค๑  พร๎อมทั้งอธิบายลักษณะค าประพันธ๑ประเภทลิลิต กาพย๑หํอโคลง กาพย๑เหํเรือ และเพลงพ้ืนเมือง
ภาคกลาง 

โดยใช๎กระบวนการสร๎างความรู๎ กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณาการ กระบวน  การ
พัฒนาลักษณะนิสัย สืบค๎นข๎อมูล การสร๎างองค๑ความรู๎ใหมํน าเสนอ เพ่ือให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ สามารถสื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู๎  

มีวินัยใฝุรู๎ มุํงม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย เห็นคุณคําของงานประพันธ๑ประเภทร๎อยกรอง อันจะ
น าไปสูํการอนุรักษ๑ภูมิปัญญาไทยและพัฒนาการแตํงค าประพันธ๑ 
  
 ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับการแตํงค าประพันธ๑ 
2. รู๎และเข๎าใจหลักการแตํงกลอน  และแตํงกลอนประเภทตํางๆได๎ถูกต๎องตามฉันทลักษณ๑ 
3. รู๎และเข๎าใจหลักการแตํงกาพย๑และแตํงกาพย๑ประเภทตํางๆได๎ถูกต๎องตามฉันทลักษณ๑ 
4. รู๎และเข๎าใจหลักการแตํงโคลงและการแตํงโคลงประเภทตํางๆได๎ถูกต๎องตามฉันทลักษณ๑ 
5. รู๎และเข๎าใจหลักการแตํงรําย   และแตํงรํายได๎ถูกต๎องตามฉันทลักษณ๑ 
6. รู๎และเข๎าใจ หลักการแตํงฉันท๑และแตํงอินทรวิเชียรฉันท๑ได๎ถูกต๎องตามฉันทลักษณ๑ 
7. อธิบายลักษณะค าประพันธ๑ประเภทลิลิต  กาพย๑หํอโคลง  กาพย๑เหํเรือและเพลงพ้ืนเมืองภาคกลาง 

รวม  7   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

88 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ท33208  การอ่านพิจารณาวรรณกรรม                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                            เวลา 40 ช่ัวโมง                            จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาวิเคราะห๑  ฝึกทักษะทางภาษาเกี่ยวกับ ข๎อเขียนประเภทตํางๆ วรรณกรรมรูปแบบตํางๆ ทั้ง
บันเทิงคดี สารคดีที่เป็นร๎อยแก๎วร๎อยกรอง พิจารณาแยกแยะข๎อเท็จจริงออกจากข๎อคิดเห็น แยกองค๑ประกอบ
ของวรรณกรรม เลือกอํานวรรณกรรมที่มีประโยชน๑ แสดงความคิดเห็นหลังจาการอําน ตลอดจนน าแนว
ทางการอํานวรรณกรรมไปเป็นแนวทางในการพิจารณาวรรณกรรมประเภทตํางๆ  
 โดยใช๎กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการกลุํม 
กระบวนการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ  กระบวนการคิดอยํางมีวิจารณญาณ และเสริมสร๎างคุณลักษณะที่พึง
ประสงค๑ 
 เพ่ือให๎สามารถจับใจความส าคัญ แยกข๎อเท็จจริง ข๎อคิดเห็น ตีความเกี่ยวกับสิ่งอํานเลือกอํานหนังสื อ
ได๎ตรงตามความต๎องการ สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ๑ในเรื่องที่อํานเข๎าใจสาระของผู๎แตํง เห็นคุณคํา
ของวรรณกรรมท่ีอํานและมีมารยาทในการใช๎ภาษา 
  
ผลการเรียนรู้ 

 1. อธิบายความหมาย ความส าคัญประเภทของการอํานได๎ 
 2. มีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องการอํานอยํางพิจารณา 
 3. อธิบายความหมายประเภทของสารคดีและบันเทิงคดีได๎ 
 4. พิจารณาวรรณกรรมประเภทสารคดีได๎ 
 5. พิจารณาวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดีได๎ 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

89 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ท33209   ภาษากับวัฒนธรรมท้องถิ่น                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                             เวลา 40 ชั่วโมง            จ านวน 1.0 หน่วยกิต       
 
 ศึกษาสืบสานภาษาศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่นสุราษฎร๑ธานี รวมทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยูํ
เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมตํางๆ ความเชื่อ การละเลํน วรรณกรรมพ้ืนบ๎าน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น บุคคลส าคัญ
ท๎องถิ่น พูดฟังภาษาถิ่นได๎ถูกต๎องและเข๎าใจความหมาย น าภาษาถิ่นมาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ตํอการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม     

น าความรู๎ที่ได๎จากการศึกษามาบูรณาการกับวิชาตําง ๆ  ให๎เกิดประโยชน๑เพ่ือด ารงรักษา เอกลักษณ๑
ทางด๎านภาษาประเพณี    

มีคุณธรรม จริยธรรม  ด าเนินชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได๎อยํางมีประสิทธิภาพสูํมาตรฐานสากล 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายองค๑ประกอบของภาษากับวัฒนธรรมได๎และมีวัฒนธรรมในการใช๎ภาษา 
2. อธิบายลักษณะภาษาถิ่นสุราษฎร๑ฯ  ใช๎ภาษาถ่ินสุราษฎร๑ฯ  ได๎ถูกต๎อง  เข๎าใจความหมายทั้งการพูด

และการฟัง 
3. อธิบายความหมายของประเพณี วิเคราะห๑วิจารณ๑ที่มาของประเพณีท๎องถิ่นสุราษฎร๑ฯ ได๎ 
4. อธิบายวิถีชีวิตความเป็นอยูํเกี่ยวกับอาหารการกินของชาวสุราษฎร๑ฯ ได ๎
5. วิเคราะห๑ วิจารณ๑ อนุรักษ๑ วรรณกรรมท๎องถิ่นสุราษฎร๑ฯ ได๎ 
6. วิเคราะห๑ วิจารณ๑ สาธิตและอนุรักษ๑ การละเลํนพ้ืนบ๎าน  สุราษฎร๑ฯ ได ๎
7. ศึกษาวิเคราะห๑วิจารณ๑ สืบสานงานศิลปกรรมท๎องถิ่นได๎ 
8. บอกชื่อบุคคลส าคัญทางประวัติศาสตร๑ที่ท าประโยชน๑ให๎กับท๎องถิ่นสุราษฎร๑ฯ ได๎ 
9. ศึกษาประวัติภูมิปัญญาท๎องถิ่น น าความรู๎มาประยุกต๑ สืบสานให๎เกิดประโยชน๑ตํอการเรียนรู๎ได๎ 
10. นักเรียนเป็นคนที่มีคุณธรรม และจริยธรรม 
11. นักเรียนน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

รวม  11  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

90 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ท33211  วรรณคดีมรดก                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                           เวลา 40 ช่ัวโมง                     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
    
 ศึกษาเรื่องรามเกียรติ์ (ฉบับรัชกาลที่ 1) ขุนช๎างขุนแผน อิเหนา พระอภัยมณี สามก๏ก ให๎รู๎เรื่องตลอด
โดยสังเขป และอํานเฉพาะตอนที่ส าคัญในเชิงวรรณศิลป์ ตอนที่ท าให๎เห็นสภาพชีวิตในสมัยของบรรพบุรุษ ตอน
ที่ท าให๎เข๎าใจธรรมชาติของมนุษย๑ และตอนที่เกี่ยวกับศิลปะสาขาตําง ๆ เพ่ือให๎สามารถวิเคราะห๑และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครที่ส าคัญ แนวคิดในเนื้อเรื่องโดยเปรียบเทียบกับเหตุการณ๑ในชีวิตปัจจุบัน เกิด
ความประทับใจในศิลปะการประพันธ๑ สามารถน าไปกลําวอ๎างอิงได๎ 
 โดยการใช๎กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการ
กลุํม กระบวนการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ กระบวนการคิดอยํางมีวิจารณญาณ และการเสริมสร๎างคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค๑ 
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ  ใช๎ทักษะทางภาษาได๎ถูกต๎อง น าไปใช๎ประโยชน๑ในการด ารงชีวิต
ประจ าวันได๎ 
 
ผลการเรียนรู้ 

 1. อธิบายความหมายและคุณคําของวรรณคดีมรดกได๎ 
 2. อธิบายรายละเอียดของเรื่องตามประเด็นที่ก าหนดได๎ 
 3. วิเคราะห๑ วิจารณ๑เรื่องท่ีอํานได๎ 
 4. อธิบายคุณคําเรื่องที่อํานด๎านวรรณศิลป์ สังคม และเนื้อหาได๎ 
 5. อธิบายแนวทางการน าคุณคําจากวรรณคดีมรดกไปใช๎ในชีวิตจริงได๎ 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

92 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 
สาระท่ี 1 จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค 1.1  เขา๎ใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของ 

จ านวน ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช๎ 
มาตรฐาน ค 1.2  เขา๎ใจและวิเคราะห๑แบบรูปความสัมพันธ๑ ฟังก๑ชัน ล าดับ และอนุกรม และน าไปใช๎ 
มาตรฐาน ค 1.3  ใช๎นิพจน๑ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ๑หรือชํวยแก๎ปัญหาทีก่ าหนดให๎ 
 
สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.1   เขา๎ใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต๎องการวัดและ 

น าไปใช๎  
มาตรฐาน ค 2.2  เขา๎ใจและวิเคราะห๑รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ๑ระหวํางรูป 

เรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช๎ 
 
สาระท่ี 3 สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 3.1  เขา๎ใจกระบวนการทางสถิต ิและใช๎ความรู๎ทางสถิติในการแก๎ปัญหา  
มาตรฐาน ค 3.2  เขา๎ใจหลักการนับเบื้องต๎น ความนําจะเป็น และน าไปใช๎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

93 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

รายวิชาที่เปิดสอนกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ค21101 คณิตศาสตร๑พ้ืนฐาน 1 3 1.5 ค21102 คณิตศาสตร๑พ้ืนฐาน 2 3 1.5 
ค21201 คณิตศาสตร๑เพ่ิมเติม 1 2 1.0 ค21202 คณิตศาสตร๑เพ่ิมเติม 2 2 1.0 

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ค22101 คณิตศาสตร๑พ้ืนฐาน 3 3 1.5 ค22102 คณิตศาสตร๑พ้ืนฐาน 4 3 1.5 
ค22201 คณิตศาสตร๑เพ่ิมเติม 3 2 1.0 ค22202 คณิตศาสตร๑เพ่ิมเติม 4 2 1.0 

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ค23101 คณิตศาสตร๑พ้ืนฐาน 5 3 1.5 ค23102 คณิตศาสตร๑พ้ืนฐาน 6 3 1.5 
ค23201 คณิตศาสตร๑เพ่ิมเติม 5 2 1.0 ค23202 คณิตศาสตร๑เพ่ิมเติม 6 2 1.0 

 
 
 
 

     
       
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

94 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

รายวิชาที่เปิดสอนกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ค31101 คณิตศาสตร๑พ้ืนฐาน 1 2 1.0 ค31102 คณิตศาสตร๑พ้ืนฐาน 2 2 1.0 
ค31201 คณิตศาสตร๑เพ่ิมเติม 1 3 1.5 ค31202 คณิตศาสตร๑เพ่ิมเติม 2 3 1.5 

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ค32101 คณิตศาสตร๑พ้ืนฐาน 3 2 1.0 ค32102 คณิตศาสตร๑พ้ืนฐาน 4 2 1.0 
ค32201 คณิตศาสตร๑เพ่ิมเติม 3 3 1.5 ค32202 คณิตศาสตร๑เพ่ิมเติม 4 3 1.5 

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ค33101 คณิตศาสตร๑พ้ืนฐาน 5 2 1.0 ค33102 คณิตศาสตร๑พ้ืนฐาน 6 2 1.0 
ค33201 คณิตศาสตร๑เพ่ิมเติม 5 3 1.5 ค33202 คณิตศาสตร๑เพ่ิมเติม 6 3 1.5 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

95 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เวลา  60  ชั่วโมง จ านวน 1.5  หน่วยกิต 

 
              ศึกษาความรู๎เกี่ยวกับเรื่องจ านวนเต็ม สมบัติของจ านวนเต็ม ทศนิยมและเศษสํวน จ านวนตรรกยะ
และสมบัติของจ านวนตรรกยะ เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มบวก การน าความรู๎เกี่ยวกับจ านวน
เต็ม จ านวนตรรกยะ และเลขยกก าลังไปใช๎ในการแก๎ปัญหา การสร๎างพ้ืนฐานทางเรขาคณิต การสร๎างรูป
เรขาคณิตสองมิติโดยใช๎การสร๎างพ้ืนฐานทางเรขาคณิต การน าความรู๎เกี่ยวกับการสร๎างพ้ืนฐานทางเรขาคณิต
ไปใช๎ในชีวิตจริง มิติสัมพันธ๑ของรูปเรขาคณิต หน๎าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพที่ได๎จากการมองด๎านหน๎า 
ด๎านข๎าง ด๎านบน ของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก๑   
  ฝึกทักษะการคิดค านวณ การแก๎ปัญหา การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร๑และการ
น าเสนอ การเชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร๑และเชื่อมโยงคณิตศาสตร๑กับศาสตร๑อ่ืนๆ การให๎เหตุผล
และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ มีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร๑ มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑
เพ่ือให๎สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนในสังคมได๎อยํางมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  
  
ตัวช้ีวัด 
      ค 1.1  ม.1/1  
      ค 1.1  ม.1/2 
      ค 2.2  ม.1/1 
      ค 2.2  ม.1/2 
 
รวม  4  ตัวช้ีวัด 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

96 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เวลา  60  ชั่วโมง                  จ านวน 1.5  หน่วยกิต 

 
              ศึกษาความรู๎เกี่ยวกับเรื่องสมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว การแก๎สมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว การน า
ความรู๎เกี่ยวกับการแก๎สมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียวไปใช๎ในชีวิตจริง  อัตราสํวนของจ านวนหลายๆ จ านวน 
สัดสํวน การน าความรู๎เกี่ยวกับอัตราสํวน  สัดสํวนและร๎อยละไปใช๎ในการแก๎ปัญหาสมการเชิงเส๎นสองตัวแปร  
กราฟของความสัมพันธ๑เชิงเส๎น  สมการเชิงเส๎นสองตัวแปร การน าความรู๎เกี่ยวกับสมการเชิงเส๎นสองตัวแปร
และกราฟของความสัมพันธ๑เชิงเส๎นไปใช๎ในชีวิตจริง สถิติ การตั้งค าถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข๎อมูล การ
น าเสนอข๎อมูล แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทํง กราฟเส๎น แผนภูมิรูปวงกลม การแปลความหมายข๎อมูล การน า
สถิติไปใช๎ในชีวิตจริง  
 ฝึกทักษะการคิดค านวณ การแก๎ปัญหา การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร๑และการ
น าเสนอ การเชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร๑และเชื่อมโยงคณิตศาสตร๑กับศาสตร๑อ่ืนๆ การให๎เหตุผล
และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ มีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร๑ มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑
เพ่ือให๎สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนในสังคมได๎อยํางมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 
 
ตัวช้ีวัด 
       ค 1.1  ม.1/3  
       ค 1.3  ม.1/1 
       ค 1.3  ม.1/2 
       ค 1.3  ม.1/3 
       ค 3.1  ม.1/1  
 
รวม  5  ตัวชี้วัด 
 

 

 

  

  

 

 

  



 

 

 

97 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2      เวลา  60  ชั่วโมง                   จ านวน 1.5  หน่วยกิต 

 

ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระตํอไปนี้ ศึกษาความรู๎เกี่ยวกับเรื่อง การสร๎างทางเรขาคณิต การ
น าความรู๎เกี่ยวกับการสร๎างทางเรขาคณิตไปใช๎ในชีวิตจริง การแปลงทางเรขาคณิต การเลื่อนขนาน การสะท๎อน 
การหมุน การน าความรู๎เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตไปใช๎ในการแก๎ปัญหา ความเทํากันทุกประการ ความ
เทํากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม การน าความรู๎เกี่ยวกับความเทํากันทุกประการไปใช๎ในการแก๎ปัญหา สถิติ 
การน าเสนอและวิเคราะห๑ข๎อมูล แผนภาพจุด แผนภาพต๎น – ใบ ฮิสโทแกรม คํากลางของข๎อมูล การแปล
ความหมายผลลัพธ๑ การน าสถิติไปใช๎ในชีวิตจริง 

โดยจัดประสบการณ กิจกรรม หรือโจทยปญหาที่ส งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง         
คณิตศาสตรในการคิดค านวณ การใหเหตุผล การวิเคราะห การแกปญหา การสื่อสาร การสื่อความหมาย และ
การน าเสนอ เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิดรวบยอด ใฝรูใฝเรียน มีระเบียบวินัย มุงมั่นในการ
ท างานอยางมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย มีวิจารณญาณ รูจักน าความรูไปประยุกตใชในการด ารงชีวิตไดอยาง  
พอเพียง รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร๑ 

 
ตัวช้ีวัด 
       ค 2.2  ม.2/1 
       ค 2.2  ม.2/3 
       ค 2.2  ม.2/4 
       ค 3.1  ม.2/1 
 
รวม  4  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

98 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2         เวลา  60  ชั่วโมง                   จ านวน 1.5  หน่วยกิต 

 

ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระตํอไปนี้ ศึกษาความรู๎เกี่ยวกับเรื่อง จ านวนตรรกยะ เลขยกก าลัง
ที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม การน าความรู๎เกี่ยวกับเลขยกก าลังไปใช๎ในการแก๎ปัญหา จ านวนจริง จ านวน     
อตรรกยะ จ านวนจริง รากที่สองและรากที่สามของจ านวนตรรกยะ การน าความรู๎เกี่ยวกับจ านวนจริงไปใช๎ พหุ
นาม พหุนาม การบวก การลบ และการคูณพหุนาม การหารพหุนามด๎วยเอกนามที่มีผลหารเป็นพหุนาม การ
แยกตัวประกอบของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยใช๎สมบัติการแจกแจง ก าลังสอง
สมบูรณ๑ ผลตํางของก าลังสอง พ้ืนที่ผิว การหาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก การน าความรู๎เกี่ยวกับพื้นที่
ผิวของปริซึม และทรงกระบอกไปใช๎ในการแก๎ปัญหา ปริมาตร การหาปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก การ
น าความรู๎เกี่ยวกับปริมาตรของปริซึม และทรงกระบอกไปใช๎ในการแก๎ปัญหา เส๎นขนาน สมบัติเกี่ยวกับเส๎น
ขนาน และรูปสามเหลี่ยม ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ การน าความรู๎เกี่ยวกับทฤษฎี
บทพีทาโกรัส และบทกลับไปใช๎ในชีวิตจริง 

โดยจัดประสบการณ กิจกรรม หรือโจทยปญหาที่ส งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง        
คณิตศาสตรในการคิดค านวณ การใหเหตุผล การวิเคราะห การแกปญหา การสื่อสาร การสื่อความหมาย และ
การน าเสนอ เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิดรวบยอด ใฝรูใฝเรียน มีระเบียบวินัย มุงมั่นในการท างาน 
อยางมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย มีวิจารณญาณ รูจักน าความรูไปประยุกตใชในการด ารงชีวิตไดอยางพอเพียง 
รวมทั้งมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร๑ 
 
ตัวช้ีวัด 
       ค 1.1  ม.2/1 
       ค 1.1  ม.2/2 
       ค 1.2  ม.2/1 
       ค 1.2  ม.2/2 
       ค 2.1  ม.2/1 
       ค 2.1  ม.2/2 
       ค 2.2  ม.2/2 
       ค 2.2  ม.2/5 
 
รวม  8  ตัวชี้วัด 

 

 
 



 

 

 

99 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3         เวลา  60  ชั่วโมง                   จ านวน 1.5  หน่วยกิต 

 
              ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระตํอไปนี้ ปริมาตรและพ้ืนที่ผิว การหาพ้ืนที่ผิวและปริมาตรของ
ปริซึม ทรงกระบอก การหาปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลมการเปรียบเทียบหนํวยปริมาตร การแก๎
โจทย๑ปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่ผิวและปริมาตร กราฟเส๎นตรง กราฟเส๎นตรงกับการน าไปใช๎ กราฟอ่ืนๆ ระบบ
สมการเชิงเส๎น สมการเชิงเส๎นสองตัวแปร กราฟของสมการเชิงเส๎นสองตัวแปร  ระบบสมการเชิงเส๎นสองตัว
แปร การแก๎ระบบสมการเชิงเส๎นสองตัวแปร การแก๎โจทย๑ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส๎นสองตัวแปร 
ความคล๎าย รูปที่คล๎ายกัน รูปสามเหลี่ยมที่คล๎ายกัน สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล๎าย การน าไปใช๎ 
 ฝึกทักษะการคิดค านวณ การแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร๑
และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร๑และเชื่อมโยงคณิตศาสตร๑กับศาสตร๑อ่ืนๆ และมี
ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑  
 มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑เพ่ือให๎สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนในสังคมได๎อยํางมี
ความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ รักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎  อยูํอยําง
พอเพียง มุํงม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
 
ตัวช้ีวัด 
       ค 1.3  ม.3/3   
       ค 2.1  ม.3/1  
       ค 2.1  ม.3/2  
       ค 2.2  ม.3/1   
       ค 2.2  ม.3/2   
 
รวม  5  ตัวชี้วัด 

 

 

  

 

 

 

  



 

 

 

100 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3         เวลา  60  ชั่วโมง                   จ านวน 1.5  หน่วยกิต 

 
       ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระตํอไปนี้ อสมการ ค าตอบและกราฟแสดงค าตอบของอสมการเชิง
เส๎นตัวแปรเดียว การแก๎อสมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียวการแก๎โจทย๑ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว 
สถิติ การก าหนดประเด็น  การเขียนข๎อค าถาม การก าหนดวิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข๎อมูล การ
น าเสนอข๎อมูล การหาคํากลางของข๎อมูล การเลือกใช๎คํากลางของข๎อมูลการอํานการแปลความหมายและการ
วิเคราะห๑ข๎อมูล  การใช๎ข๎อมูลสารสนเทศ ความนําจะเป็น การทดลองสุํ มและเหตุการณ๑ การหาความนําจะ
เป็นของเหตุการณ๑การน าไปใช๎ การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร๑ การเสริมทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร๑เกี่ยวกับตราสํวนตรีโกณมิติ 
       ฝึกทักษะการคิดค านวณ การแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร๑
และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร๑และเชื่อมโยงคณิตศาสตร๑กับศาสตร๑อ่ืนๆ และมี
ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ 
       มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑เพ่ือให๎สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนในสังคมได๎อยํางมีความสุข
ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ รักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง 
มุํงม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 

 
ตัวช้ีวัด 
       ค 1.3  ม.3/1 
       ค 3.1  ม.3/1 
       ค 3.2  ม.3/1 
 
รวม  3  ตัวชี้วัด 

 

 
 

  

 

 

  



 

 

 

101 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

 

ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเตมิ 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เวลา  40  ชั่วโมง              จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
 
            ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระตํอไปนี้ การประยุกต๑ 1 รูปเรขาคณิตจ านวนนับร๎อยละใน
ชีวิตประจ าวันปัญหาชวนคิดจ านวนและตัวเลขระบบตัวเลขโรมันระบบเลขฐานตํางๆการประยุกต๑เกี่ยวกับ
จ านวนเต็มและเลขยกก าลังการคิดค านวณโจทย๑ปัญหาการสร๎างการสร๎างรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมด๎าน
ขนานสร๎างมุมขนาดตํางๆ 

 ฝึกทักษะการคิดค านวณ การแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร๑และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร๑และเชื่อมโยงคณิตศาสตร๑กับ
ศาสตร๑อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑  
 มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑เพ่ือให๎สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนในสังคม 

ได๎อยํางมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ รักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู๎  อยูํอยํางพอเพียง มุํงม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใช๎ความรู๎และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร๑แก๎ปัญหา 
2. อํานและเขียนตัวเลขโรมันได๎ 
3. บอกคําของเลขโดดในตัวเลขของฐานตํางๆได๎ 
4. เขียนตัวเลขฐานที่ก าหนดให๎เป็นตัวเลขฐานตํางๆ 
5. ใช๎ความรู๎เกี่ยวกับจ านวนเต็มและเลขยกก าลังในการแก๎โจทย๑ปัญหาได๎ 
6. ใช๎การสร๎างพ้ืนฐานสร๎างมุมตํางๆได๎ 
7. ใช๎การสร๎างพ้ืนฐานสร๎างรูปซับซ๎อนได๎ 

รวม  7  ผลการเรียนรู้  



 

 

 

102 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

 

ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเตมิ 2     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เวลา  40  ชั่วโมง              จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
 
            ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระตํอไปนี้ การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผลการให๎เหตุผลใน
ชีวิตประจ าวัน การให๎เหตุผลทางคณิตศาสตร๑อยํางงําย พหุนาม เอกนาม การบวก การลบ การคูณ และการ
หารเอกนาม พหุนาม การบวก การลบพหุนาม  การคูณ และการหารพหุนามอยํางงําย  การประยุกต์ 2 การ
ประยุกต๑ของจ านวนและพีชคณิต การประยุกต๑ทางเรขาคณิตและการวัดปัญหาท๎าให๎คิด 
 ฝึกทักษะการคิดค านวณ การแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร๑
และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร๑และเชื่อมโยงคณิตศาสตร๑กับศาสตร๑อ่ืนๆ และมี
ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑  
 มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑เพ่ือให๎สามารถอยูํรํวมกับผู๎ อ่ืนในสังคมได๎อยําง มี
ความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ รักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยําง
พอเพียง มุํงม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
 

ผลการเรียนรู้ 

1. ใช๎ความรู๎และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร๑แก๎ปัญหาตํางๆ ได๎ 
2. สังเกตให๎ขอ๎ความคาดการณ๑และให๎เหตุผล 

3. หาผลบวกและผลลบของเอกนามและพหุนามได๎ 
4. หาผลคูณและผลการของพหุนามอยํางงํายได๎ 
5. ใช๎วิธีการที่หลากหลายแก๎ปัญหาได๎ 
6. ใช๎ความรู๎ ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร๑ และเทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาสถานการณ๑ตํางๆ  

รวม  6  ผลการเรียนรู้ 

 

  



 

 

 

103 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

 

ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเตมิ 3       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เวลา  40  ชั่วโมง               จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
         ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระตํอไปนี้ สมบัติของเลขยกก าลัง บทนิยามและสมบัติอ่ืนๆของเลข
ยกก าลัง การคูณและการหารเลขยกก าลัง ที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มและการน าไปใช๎ในการแก๎ปัญหาและ
สถานการณ๑ตํางๆ การใช๎เลขยกก าลังในการเขียนแสดงจ านวนที่มีคําน๎อยหรือมากในรูปสัญญากรณ๑วิทยาศาสตร๑ 
การค านวณเก่ียวกับจ านวนที่อยูํในรูปสัญญากรณ๑วิทยาศาสตร๑ พหุนามและเศษสํวนของพหุนามอยํางงําย การ
บวก การลบ การคูณ และการหารพหุนาม การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษสํวนของพหุนาม ที่พหุ
นามมีดีกรีไมํเกินหนึ่ง การประยุกต๑ของอัตราสํวนและร๎อยละ การแก๎ปัญหาหรือสถานการณ๑โดยใช๎อัตราสํวน
และสัดสํวน การแก๎ปัญหาหรือสถานการณ๑ในชีวิตประจ าวันโดยใช๎ร๎อยละ การประยุกต๑ของการแปลงทาง
เรขาคณิตการสร๎างสรรค๑งานศิลปะโดยใช๎การแปลงทางเรขาคณิต การออแบบโดยใช๎การแปลงทางเรขาคณิต   
 โดยจัดประสบการณ๑หรือสร๎างสถานการณ๑ในชีวิตประจ าวันที่ใกล๎ตัวให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าโดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล  
การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร๑และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร๑และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร๑กับศาสตร๑อ่ืนๆ และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑รวมทั้งเห็นคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอ
คณิตศาสตร๑ สามารถท างานอยํางเป็นระบบระเบียบมีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง  
 มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑เพ่ือให๎สามารถอยูํรํวมกับผู๎ อ่ืนในสังคมได๎อยํางมี
ความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ รักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยําง
พอเพียง มุํงม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. คูณและหารจ านวนที่อยูํในรูปเลขยกก าลังเป็นจ านวนเต็มโดยใช๎บทนิยามและสมบัติของเลขยกก าลัง
สามมารถน าไปใช๎แก๎ปัญหาได๎ 

2. ค านวณและใช๎เลขยกก าลังในการเขียนแสดงจ านวนที่มีคําน๎อย ๆ หรือมาก ๆ ในรูปสัญญากรณ๑
วิทยาศาสตร๑ได๎ 

3. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได๎ 
4. ใช๎ความรู๎เกี่ยวกับอัตราสํวน  สัดสํวน  และร๎อยละ  แก๎ปัญหาหรือสถานการณ๑ตําง ๆ ได๎ 
5. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได๎ 
6. ใช๎ความรู๎เกี่ยวกับการเลื่อนขนาน การสะท๎อน  และการหมุนในการสร๎างสรรค๑งานศิลปะหรือ

ออกแบบได๎ 
7. บวก ลบ  คูณ  หารพหุนามได๎ 
8. บวก ลบ  คูณ  หารเศษสํวนของพหุนามที่พหุนามดีกรีไมํเกินหนึ่งได๎                                

รวม  8  ผลการเรียนรู้ 

 
 

  



 

 

 

104 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเตมิ 4      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เวลา  40  ชั่วโมง              จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
 
 
               ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระตํอไปนี้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยใช๎
สมบัติการแจกแจง การแยกตัวประกอบของ   พหุนามดีกรีสองอยูํในรูป cbxax 2 เมื่อ a, b, c เป็นคําคง
ตัวและ a ไมํเทํากับ 0 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองในรูปก าลังสองสมบูรณ๑ การแยกตัวประกอบ
ของพหุนามดีกรีสองที่อยูํในรูปผลตํางก าลังสอง   สมการก าลังสองตัวแปรเดียว การแก๎สมการก าลังสองตัว
แปรเดียว โดยใช๎การแยกตัวประกอบ การแก๎โจทย๑ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียว โดยใช๎การ
แยกตัวประกอบการแปรผันโดยตรง การแปรผันแบบผกผัน การแปรผันเกี่ยวเนื่อง การน าไปใช๎ 
              โดยจัดประสบการณ๑หรือสร๎างสถานการณ๑ในชีวิตประจ าวันที่ใกล๎ตัวให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าโดย
การปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก๎ปัญหา การให๎
เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร๑และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ ทาง
คณิตศาสตร๑และเชื่อมโยงคณิตศาสตร๑กับศาสตร๑อ่ืนๆ และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑รวมทั้งเห็นคุณคําและมี
เจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร๑ สามารถท างานอยํางเป็นระบบระเบียบมีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง  
  มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑เพ่ือให๎สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนในสังคมได๎อยํางมี
ความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ รักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยําง
พอเพียง มุํงม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. แยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองได๎ 
2. แก๎สมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช๎การแยกตัวประกอบได๎ 
3. แก๎โจทย๑ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช๎การแยกตัวประกอบได๎ 
4. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได๎ 
5. เขียนสมการแสดงการแปรผันระหวํางปริมาณตําง ๆที่แปรผันตํอกันได๎ 
6. แก๎ปัญหาหรือสถานการณ๑ที่ก าหนดโดยใช๎ความรู๎เกี่ยวกับการแปรผันได๎ 
7. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได๎    
8. สืบเสาะ  สังเกต  ให๎ข๎อความ  คาดการณ๑และให๎เหตุผลทางคณิตศาสตร๑อยํางงํายได๎ 

รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

  
 

 



 

 

 

105 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเตมิ 5     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เวลา  40  ชั่วโมง              จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
 
            ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระตํอไปนี้ กรณฑ๑ที่สอง การบวก การลบ การคูณและการหาร

จ านวนจริงที่อยูํในรูป a  เมื่อ 0a  โดยใช๎สมบัติ ab = a b เมื่อ 0a และ 0b และ
b

a =
b

a

เมื่อ 0a และ  b  0 การแยกตัวประกอบของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีท า
เป็นก าลังสองสมบูรณ๑การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกวําสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็มโดยอาศัย
วิธีท าเป็นก าลังสองสมบูรณ๑หรือใช๎ทฤษฎีเศษเหลือ สมการก าลังสอง การแก๎สมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช๎
สูตร การแก๎โจทย๑ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียว 
 ฝึกทักษะการคิดค านวณ การแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร๑
และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร๑และเชื่อมโยงคณิตศาสตร๑กับศาสตร๑อ่ืนๆ และมี
ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑  
 มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑เพ่ือให๎สามารถอยูํรํวมกับผู๎ อ่ืนในสังคมได๎อยํางมี
ความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ รักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยําง
พอเพียง มุํงม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บวก ลบ คูณ และหารจ านวนจริงที่อยูํในรูป    

              a เมื่อ  a  0 โดยใช๎สมบัติ 

                           1. ab = a b เมื่อ  a0  และ b0  ได๎ 

                           2. b

a

= b

a

เมื่อ  a0  และ b0  ได๎ 
 

2. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยูํในรูปก าลังสองสมบูรณ๑ได๎ 
3. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็มโดยอาศัยวิธีท าเป็นก าลังสอง

สมบูรณ๑ หรือใช๎ทฤษฎีเศษเหลือได๎ 

4. แก๎สมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช๎สูตร a

acbb
x

2

42 


ได๎ 
5. แก๎โจทย๑ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียวได๎ 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 

   



 

 

 

106 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเตมิ 6     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เวลา  40  ชั่วโมง              จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
 
            ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระตํอไปนี้ ฟังก๑ชันก าลังสอง กราฟของของฟังก๑ชันก าลังสอง 
ทฤษฎีเกี่ยวกับวงกลม การแก๎โจทย๑ปัญหาเกี่ยวกับวงกลมระบบสมการ การแก๎ระบบสมการสองตัวแปรที่มีดีกรี
ไมํเกินสอง การแก๎โจทย๑ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการสองตัวแปรที่มีดีกรีไมํเกินสอง   
 ฝึกทักษะการคิดค านวณ  การแก๎ปัญหา  การให๎เหตุผล  การสื่อสาร  การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร๑และการน าเสนอ  การเชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร๑และเชื่อมโยงคณิตศาสตร๑กับศาสตร๑
อ่ืนๆ  และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑  
 มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑เพ่ือให๎สามารถอยูํรํวมกับผู๎ อ่ืนในสังคมได๎อยํางมี
ความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้  รักชาติ  ศาสน๑  กษัตริย๑  ซื่อสัตย๑สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎     
อยูํอยํางพอเพียง  มุํงมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เขียนกราฟของฟังก๑ชันก าลังสองท่ีก าหนดให๎ได๎ 
2. บอกลักษณะของฟังก๑ชันก าลังสองที่ก าหนดให๎ได๎ 
3. ใช๎ทฤษฎีบทเก่ียวกับวงกลมในการแก๎ปัญหาได๎ 
4. แก๎ระบบสมการสองตัวแปรที่มีดีกรีไมํเกินสองได๎ 
5. แก๎โจทย๑ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการสองตัวแปรที่มีดีกรีไมํเกินสองได๎ 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

107 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

 

ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา  40  ชั่วโมง             จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
 
           ศึกษา  ฝึกทักษะ/ กระบวนการในสาระตํอไปนี้ เซต ความรู๎เบื้องต๎นและสัญลักษณ๑พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
เซตยูเนียน อินเตอร๑เซกชัน และคอมพลีเมนต๑ของเซตตรรกศาสตร๑ประพจน๑ และ ตัวเชื่อม (นิเสธ และ หรือ 
ถ๎า...แล๎ว.. ก็ตํอเมื่อ) 
 โดยจัดประสบการณ๑หรือสร๎างสถานการณ๑ในชีวิตประจ าวันที่ใกล๎ตัวให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าโดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/ กระบวนการในการค านวณ การแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล  
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร๑ และน าประสบการณ๑ด๎านความรู๎ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได๎ไปใช๎ใน
การเรียนรู๎สิ่งตํางๆ และใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค๑ รวมทั้งเห็นคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร๑ 
สามารถท างานอยํางเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง   
 การวัดและประเมินผล ใช๎วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาและ
ทักษะที่ต๎องการวัด 
 
ตัวช้ีวัด 
      ค 1.1  ม.4/1   
 
รวม  1  ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 



 

 

 

108 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา  40  ชั่วโมง              จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
 
          ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระตํอไปนี้ กฎเกณฑ๑เบื้องต๎นเกี่ยวกับการนับ วิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธี
จัดหมูํ น าหลักการนับเบื้องต๎นไปใช๎แก๎ปัญหาได๎ ความนําจะเป็นกฎส าคัญบางประการของความนําจะเป็น และ
น าไปใช๎ 
          โดยจัดประสบการณ๑หรือสร๎างสถานการณ๑ในชีวิตประจ าวันที่ใกล๎ตัวให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าโดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน เพื่อพัฒนาฝึกทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณการแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล  
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร๑และการน าประสบการณ๑ด๎านความรู๎ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได๎ไปใช๎
ในการเรียนรู๎สิ่งตํางๆ และใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค๑รวมทั้งเห็นคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร๑  
สามารถท างานอยํางเป็นระบบระเบียบมีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นใน
ตนเองมีความรักชาติศาสน๑กษัตริย๑ มีความซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน  
รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ   
          การวัดและประเมินผลใช๎วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาและทักษะ
ที่ต๎องการวัด 
 
ตัวช้ีวัด 
       ค 3.2  ม.4/1 
       ค 3.2  ม.4/2  
 
รวม  2  ตัวช้ีวัด 
 

  



 

 

 

109 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

 

ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เวลา  40  ชั่วโมง              จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
 
          ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระตํอไปนี้  เลขยกก าลัง ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจ านวนที่อยูํใน
รูปเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวน ตรรกยะและจ านวนจริงที่มีอยูํในกรณฑ๑ การบวก การลบ การคูณ 
การหารและคําประมาณของจ านวนจริงที่อยูํในรูปเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะและจ านวน
จริงที่อยูํในรูปกรณฑ๑ ฟังก๑ชัน ความสัมพันธ๑และฟังก๑ชัน ความสัมพันธ๑ โดเมนและเรนจ๑ ฟังก๑ชัน ฟังก๑ชันเชิง
เส๎น ฟังก๑ชันก าลังสอง กราฟของฟังก๑ชันก าลังสอง การน ากราฟไปใช๎ในการแก๎สมการและอสมการ การ
แก๎ปัญหาโดยใช๎ความรู๎เรื่องฟังก๑ชันก าลังสองและกราฟ ฟังก๑ชันเอกซ๑โพเนนเชียล ฟังก๑ชันขั้นบันได 
          โดยจัดประสบการณ๑หรือสร๎างสถานการณ๑ในชีวิตประจ าวันที่ใกล๎ตัวให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าโดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน เพ่ือพัฒนาฝึกทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณการแก๎ปัญหา การให๎
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร๑และการน าประสบการณ๑ด๎านความรู๎ ความคิด ทักษะกระบวนการ
ที่ได๎ไปใช๎ในการเรียนรู๎สิ่งตํางๆ และใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค๑รวมทั้งเห็นคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอ
คณิตศาสตร๑ สามารถท างานอยํางเป็นระบบระเบียบมีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมี
ความเชื่อมั่นในตนเองมีความรักชาติศาสน๑กษัตริย๑ มีความซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝุเรี ยนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง  
มุํงม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ   
          การวัดและประเมินผลใช๎วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาและ
ทักษะที่ต๎องการวัด 
 
ตัวช้ีวัด 
       ค 1.1  ม.5/1 
       ค 1.2  ม.5/1 
 
รวม  2  ตัวชี้วัด 
 

 
 

 

 

  



 

 

 

110 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

 

ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เวลา  40  ชั่วโมง              จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
 
           ศึกษา  ฝึกทักษะ/ กระบวนการในสาระตํอไปนี้  ล าดับและอนุกรม ล าดับ ล าดับเลขคณิต ล าดับ
เรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต   ผลบวก n พจน๑แรกของอนุกรม ดอกเบี้ยและมูลคําของเงิน
ดอกเบี้ย มูลคําของเงิน คํารายงวด และความรู๎ เกี่ยวกับดอกเบี้ย และมูลคําของเงินน าไปประยุกต๑ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 
  โดยจัดประสบการณ๑หรือสร๎างสถานการณ๑ในชีวิตประจ าวันที่ใกล๎ตัวให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าโดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน เพ่ือพัฒนาฝึกทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก๎ปัญหา การให๎
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร๑และการน าประสบการณ๑ด๎านความรู๎ ความคิด ทักษะกระบวนการที่
ได๎ไปใช๎ในการเรียนรู๎สิ่งตํางๆ และใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค๑รวมทั้งเห็นคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอ
คณิตศาสตร๑ สามารถท างานอยํางเป็นระบบระเบียบมีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง มีความรักชาติศาสน๑กษัตริย๑ มีความซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํ อยํางพอเพียง  
มุํงม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ   
          การวัดและประเมินผลใช๎วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาและทักษะ
ที่ต๎องการวัด 
 
ตัวช้ีวัด 
       ค 1.2  ม.5/2 
       ค 1.3  ม.5/1 
 
รวม  2  ตัวช้ีวัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

111 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

 

ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เวลา  40  ชั่วโมง              จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
 
          ศึกษา  ฝึกทักษะ/ กระบวนการในสาระตํอไปนี้  สถิติ ข๎อมูล การเก็บรวบรวมข๎อมูล ต าแหนํงที่ของข๎อ
มูลคํากลาง ฐานนิยม มัธยฐาน คําเฉลี่ยเลขคณิตเข๎าใจและใช๎ความรู๎ทางสถิติในการวิเคราะห๑ข๎อมูล น าเสนอ
ข๎อมูล และแปลความหมายข๎อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจและประยุกต๑ใช๎ได๎ 
          โดยจัดประสบการณ๑หรือสร๎างสถานการณ๑ในชีวิตประจ าวันที่ใกล๎ตัวให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าโดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน เพ่ือพัฒนาฝึกทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณการแก๎ปัญหา การให๎
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร๑และการน าประสบการณ๑ด๎านความรู๎ ความคิด ทักษะกระบวนการที่
ได๎ไปใช๎ในการเรียนรู๎สิ่งตํางๆ และใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค๑รวมทั้งเห็นคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอ
คณิตศาสตร๑ สามารถท างานอยํางเป็นระบบระเบียบมีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมี
ความเชื่อมั่นในตนเองมีความรักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ มีความซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง  
มุํงม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ   
          การวัดและประเมินผลใช๎วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาและทักษะ
ที่ต๎องการวัด 
 
ตัวช้ีวัด 
       ค 3.1  ม.6/1 
 
รวม  1  ตัวช้ีวัด 
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 ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

 

ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เวลา  40  ชั่วโมง              จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
 
         ศึกษา  ฝึกทักษะ/ กระบวนการในสาระตํอไปนี้  สถิติ การวัดกระจาย พิสัย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ความแปรปรวนการน าเสนอข๎อมูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณการแปลความหมายของคําสถิติประกอบการ
ตัดสินใจและประยุกต๑ใช๎ได๎ 
          โดยจัดประสบการณ๑หรือสร๎างสถานการณ๑ในชีวิตประจ าวันที่ใกล๎ตัวให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าโดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน เพ่ือพัฒนาฝึกทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณการแก๎ปัญหา การให๎
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร๑และการน าประสบการณ๑ด๎านความรู๎ ความคิด ทักษะกระบวนการที่
ได๎ไปใช๎ในการเรียนรู๎สิ่งตํางๆ และใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค๑รวมทั้งเห็นคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอ
คณิตศาสตร๑ สามารถท างานอยํางเป็นระบบระเบียบมีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง มีความรักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ มีความซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง  
มุํงม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ   
          การวัดและประเมินผลใช๎วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาและทักษะ
ที่ต๎องการวัด 
 
ตัวช้ีวัด 
       ค 3.1  ม.6/1 
 
รวม  1  ตัวชี้วัด 
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 ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

 

ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเตมิ 1     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา  60  ช่ัวโมง              จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 
 
         ศึกษา  ฝึกทักษะ/ กระบวนการในสาระตํอไปนี้ เซต ความรู๎เบื้องต๎นและสัญลักษณ๑พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
เซตยูเนียน อินเตอร๑เซกชัน และคอมพลีเมนต๑ของเซตตรรกศาสตร๑เบื้องต๎น ประพจน๑ การเชื่อมประพจน๑ การ
หาคําความจริงของประพจน๑  การสร๎างตารางคําความจริง  รูปแบบของประพจน๑ที่สมมูลกัน สัจนิรันดร๑ การ
อ๎างเหตุผล ประโยคเปิด ตัวบํงปริมาณ คําความจริงของประโยคที่มีตัวบํงปริมาณตัวแปรเดียว สมมูลและนิเสธ
ของประโยคที่มีตัวบํงปริมาณ  คําความจริงของประโยคที่มีตัวบํงปริมาณสองตัว ระบบจ านวนจริง จ านวนจริง 
สมบัติของจ านวนจริง การแก๎สมการพหุนามตัวแปรเดียว สมบัติของการไมํเทํากัน ชํวงและการแก๎อสมการ 
คําสัมบูรณ๑ การแก๎สมการและอสมการในรูปคําสัมบูรณ๑ ทฤษฎีจ านวนเบื้องต๎น การหารลงตัว ขั้นตอนวิธีการ
หาร ตัวหารรํวมมาก ตัวคูณรํวมน๎อย 
 โดยจัดประสบการณ๑หรือสร๎างสถานการณ๑ในชีวิตประจ าวันที่ใกล๎ตัวให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าโดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการค านวณ การแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล 
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร๑ และน าประสบการณ๑ด๎านความรู๎ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได๎ไปใช๎ใน
การเรียนรู๎สิ่งตํางๆ และใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค๑ รวมทั้งเห็นคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร๑ 
สามารถท างานอยํางเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง   
 การวัดและประเมินผล ใช๎วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาและ
ทักษะที่ต๎องการวัด 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข๎าใจและใช๎ความรู๎เกี่ยวกับเซต ในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร๑ 
2. เข๎าใจและใช๎ความรู๎เกี่ยวกับตรรกศาสตร๑เบื้องต๎น ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และอ๎างเหตุผล 
3. เข๎าใจจ านวนจริงและใช๎สมบัติของจ านวนจริงในการแก๎ปัญหา 
4. แก๎สมการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไมํเกินสี่ และน าไปใช๎ในการแก๎ปัญหา 
5. แก๎สมการและอสมการเศษสํวนของพหุนามตัวแปรเดียว และน าไปใช๎ในการแก๎ปัญหา 
6. แก๎สมการและอสมการคําสัมบูรณ๑ของพหุนามตัวแปรเดียว และนะไปใช๎ในการแก๎ปัญหา 

รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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 ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

 

ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเตมิ 2     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา  60  ช่ัวโมง               จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 
 
           ศึกษา  ฝึกทักษะ/ กระบวนการในสาระตํอไปนี้    ฟังก๑ชัน การหาผลลัพธ๑ของการบวก การลบ การคูณ 
การหารฟังก๑ชัน ฟังก๑ชันประกอบ และฟังก๑ชันผกผัน สมบัติของฟังก๑ชันในการแก๎ปัญหา ฟังก๑ชันเอกซ๑โพเนน
เชียลและฟังก๑ชันลอการิทึม ฟังก๑ชันเอกซ๑โพเนนเชียล ฟังก๑ชันลอการิทึม กราฟของฟังก๑ชันเอกซ๑โพเนนเชียล  
และฟังก๑ชันลอการิทึม การค านวณคําโดยประมาณ  โดยใช๎ลอการิทึม การแก๎สมการเอกซ๑โพเนนเชียล และ
สมการลอการิทึม เรขาคณิตวิเคราะห๑ เส๎นตรง ระยะระหวํางจุดสองจุด จุดกึ่งกลางระหวํางจุดสองจุด ความชัน
ของเส๎นตรง เส๎นขนาน เส๎นตั้งฉาก ความสัมพันธ๑ซึ่งมีกราฟเป็นเส๎นตรง ระยะหํางระหวํางเส๎นตรงกับจุด ภาคตัด
กรวย วงกลม พาราโบลา วงรี ไฮเพอร๑โบลา 
          โดยจัดประสบการณ๑หรือสร๎างสถานการณ๑ในชีวิตประจ าวันที่ใกล๎ตัวให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าโดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการค านวณ การแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล  
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร๑ และน าประสบการณ๑ด๎านความรู๎ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได๎ไปใช๎ใน
การเรียนรู๎สิ่งตํางๆ และใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค๑ รวมทั้งเห็นคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร๑ 
สามารถท างานอยํางเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง   
 การวัดและประเมินผล ใช๎วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาและ
ทักษะที่ต๎องการวัด 
 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. หาผลลัพธ๑ของการบวก การลบ การคูณ การหารฟังก๑ชัน หาฟังก๑ชันประกอบ และฟังก๑ชันผกผัน 
2. ใช๎สมบัติของฟังก๑ชันในการแก๎ปัญหา 
3. เข๎าใจลักษณะกราฟของฟังก๑ชันเอกซ๑โพเนนเชียล และฟังก๑ชันลอการิทึม และน าไปใช๎ในการ

แก๎ปัญหา 
4. แก๎สมการเอกซ๑โพเนนเชียล และสมการลอการิทึม และน าไปใช๎ในการแก๎ปัญหา 
5. เข๎าใจและใช๎ความรู๎เกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห๑ในการแก๎ปัญหา 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเตมิ 3     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เวลา  60  ช่ัวโมง              จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 
 
          ศึกษา  ฝึกทักษะ/ กระบวนการในสาระตํอไปนี้  ฟังก๑ชันตรีโกณมิติ ฟังก๑ชันไซน๑ โคไซน๑และฟังก๑ชัน     
ตรีโกนมิติอ่ืนๆ กราฟของฟังก๑ชันตรีโกนมิติ ฟังก๑ชันตรีโกนมิติของผลบวกและผลตํางของจ านวนจริงหรือมุม     
อินเวอร๑สของฟังก๑ชันตรีโกนมิติ กฎของไซน๑ และโคไซน๑  เมทริกซ๑  ผลบวกและผลตํางเมทริกซ๑ และสมบัติการ
บวกเมทริกซ๑ การคูณเมทริกซ๑ด๎วยจ านวนจริง การคูณเมทริกซ๑ด๎วยเมทริกซ๑ และสมบัติการคูณของเมทริกซ๑      
ดีเทอร๑มิแนนต๑ อินเวอร๑สการคูณของเมทริกซ๑ และการใช๎    เมทริกซ๑แก๎สมการเชิงเส๎น เวกเตอร๑ในสามมิติ 
เวกเตอร๑และการเทํากัน การบวกและการลบ เวกเตอร๑ การคูณเวกเตอร๑ด๎วยสเกลาร๑ ผลคูณเชิงสเกลาร๑ ผลคูณ
เวกเตอร๑ 
          โดยจัดประสบการณ๑หรือสร๎างสถานการณ๑ในชีวิตประจ าวันที่ใกล๎ตัวให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าโดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน เพ่ือพัฒนาฝึกทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก๎ปัญหา การให๎
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร๑และการน าประสบการณ๑ด๎านความรู๎ ความคิด ทักษะกระบวนการที่
ได๎ไปใช๎ในการเรียนรู๎สิ่งตํางๆ และใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค๑รวมทั้งเห็นคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอ
คณิตศาสตร๑ สามารถท างานอยํางเป็นระบบระเบียบมีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง มีความรักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ มีความซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง  
มุํงม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ   
          การวัดและประเมินผลใช๎วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาและทักษะ
ที่ต๎องการวัด 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข๎าใจฟังก๑ชันตรีโกณมิติและลักษณะกราฟของฟังก๑ชันตรีโกณมิติและน าไปใช๎ในการแก๎ปัญหา 
2. แก๎สมการตรีโกณมิติและน าไปใช๎ในการแก๎ปัญหา 
3. ใช๎กฎของโคไซน๑ และกฎของไซน๑ ในการแก๎ปัญหา 
4. เข๎าใจความหมายหาผลลัพธ๑ของการบวกเมตริกซ๑ การคูณเมตริกซ๑กับจ านวนจริง การคูณระหวําง

เมตริกซ๑ และการหารเมตริกซ๑สลับเปลี่ยน หาดีเทอร๑มิแนนต๑ของเมตริกซ๑ nxn เมื่อ n เป็นจ านวนนับที่ไมํเกิน
สาม 

5. หาเมตริกซ๑ผกผันของเมตริกซ๑ 2x2 
6. แก๎ระบบสมการเชิงเส๎นโดยใช๎เมตริกซ๑ผกผัน และการด าเนินการตามแถว 
7. หาผลลัพธ๑ของการบวก การลบเวกเตอร๑ การคูณเวกเตอร๑ด๎วยสเกลาร๑ หาผลคูณเชิง สเกลาร๑ และ

ผลคณูเชิงเวกเตอร๑  
8. น าความรู๎เกี่ยวกับเวกเตอร๑ในสามมิติไปใช๎ในการแก๎ปัญหา 

รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
 



 

 

 

116 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

 

ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเตมิ 4     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เวลา  60  ช่ัวโมง              จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 
 
           ศึกษา  ฝึกทักษะ/ กระบวนการในสาระตํอไปนี้ จ านวนเชิงซ๎อน จ านวนเชิงซ๎อน กราฟและคํา
สัมบูรณ๑ของจ านวนเชิงซ๎อน จ านวนเชิงซ๎อนในรูปเชิงขั้ว  สมการพหุนาม กฎเกณฑ๑เบื้องต๎นเกี่ยวกับการนับ 
วิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธีจัดหมูํ น าหลักการนับเบื้องต๎นไปใช๎แก๎ปัญหาได๎ ความนําจะเป็นกฎส าคัญบางประการ
ของความนําจะเป็น และน าไปใช๎ 
          โดยจัดประสบการณ๑หรือสร๎างสถานการณ๑ในชีวิตประจ าวันที่ใกล๎ตัวให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าโดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน เพ่ือพัฒนาฝึกทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก๎ปัญหา การให๎
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร๑และการน าประสบการณ๑ด๎านความรู๎ ความคิด ทักษะกระบวนการ
ที่ได๎ไปใช๎ในการเรียนรู๎สิ่งตํางๆ และใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค๑รวมทั้งเห็นคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอ
คณิตศาสตร๑ สามารถท างานอยํางเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง มีความรักชาติ ศาสน๑กษัตริย๑ มีความซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง  
มุํงม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ   
          การวัดและประเมินผลใช๎วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาและ
ทักษะที่ต๎องการวัด 
 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข๎าใจจ านวนเชิงซ๎อนและใช๎สมบัติของจ านวนเชิงซ๎อนในการแก๎ปัญหา 
2. หารากที่ n ของจ านวนเชิงซ๎อนเมื่อ n เป็นจ านวนนับที่มากกวํา 1 
3. แก๎สมการพหุนามตัวแปรเดียว ดีกรีไมํเกินสี่ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็ม และน าไปใช๎ในการ

แก๎ปัญหา 
4. เข๎าใจและใช๎หลักการบวกและการคูณการเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมูํในการแก๎ปัญหา 
5. หาความนําจะเป็นและน าความรู๎เกี่ยวกับความนําจะเป็นไปใช๎ 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเตมิ 5     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เวลา  60  ช่ัวโมง              จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 
 
           ศึกษา  ฝึกทักษะ/ กระบวนการในสาระตํอไปนี้ ล าดับและอนุกรมอนันต๑ ล าดับลูํเข๎าหรือลูํออกผลบวก 
n พจน๑แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต ผลบวกอนุกรมอนันต๑ น าความรู๎เกี่ยวกับล าดับและ
อนุกรมไปใช๎ แคลคูลัสเบื้องต๎น ลิมิตของฟังก๑ชันพีชคณิต ความตํอเนื่องของฟังก๑ชันพีชคณิต อนุพันธ๑ของฟังก๑ชัน
พีชคณิต ปริพันธ๑ไมํจ ากัดเขต และจ ากัดเขต ของฟังก๑ชันพีชคณิต 
          โดยจัดประสบการณ๑หรือสร๎างสถานการณ๑ในชีวิตประจ าวันที่ใกล๎ตัวให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าโดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน เพ่ือพัฒนาฝึกทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก๎ปัญหา การให๎
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร๑และการน าประสบการณ๑ด๎านความรู๎ ความคิด ทักษะกระบวนการที่
ได๎ไปใช๎ในการเรียนรู๎สิ่งตํางๆ และใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค๑รวมทั้งเห็นคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอ
คณิตศาสตร๑ สามารถท างานอยํางเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง มีความรักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ มีความซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง  
มุํงม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ   
          การวัดและประเมินผลใช๎วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาและทักษะ
ที่ต๎องการวัด 
 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ระบุได๎วําล าดับที่ก าหนดให๎เป็นล าดับลูํเข๎าหรือลูํออก 
2. หาผลบวก n พจน๑แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต 
3. หาผลบวกอนุกรมอนันต๑ 
4. เข๎าใจและน าความรู๎เกี่ยวกับล าดับและอนุกรมไปใช๎ 
5. ตรวจสอบความตํอเนื่องของฟังก๑ชันที่ก าหนดให๎ 
6. หาอนุพันธ๑ของฟังก๑ชันพีชคณิตที่ก าหนดให๎ และน าไปใช๎ในการแก๎ปัญหา 
7. หาปริพันธ๑ไมํจ ากัดเขต และจ ากัดเขต ของฟังก๑ชันพีชคณิตท่ีก าหนดให๎ และน าไปใช๎แก๎ปัญหา 

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเตมิ 6     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เวลา  60  ช่ัวโมง              จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 
 
          ศึกษา  ฝึกทักษะ/ กระบวนการในสาระตํอไปนี้ การแจกแจงความนําจะเป็นเบื้องต๎น ความนําจะเป็น
ของเหตุการณ๑ที่เกิดจากตัวแปรสุํมที่มีการแจกแจงเอกรูป การแจกแจงทวินาม และการแจกแจงปกติ และ
น าไปใช๎ในการแก๎ปัญหา 
          โดยจัดประสบการณ๑หรือสร๎างสถานการณ๑ในชีวิตประจ าวันที่ใกล๎ตัวให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าโดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาฝึกทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก๎ปัญหา การให๎
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร๑และการน าประสบการณ๑ด๎านความรู๎ ความคิด ทักษะกระบวนการที่
ได๎ไปใช๎ในการเรียนรู๎สิ่งตํางๆ และใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค๑  รวมทั้งเห็นคุณคํา และมีเจตคติที่ดีตํอ
คณิตศาสตร๑ สามารถท างานอยํางเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง มีความรักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ มีความซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง  
มุํงม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ   
          การวัดและประเมินผลใช๎วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาและทักษะ
ที่ต๎องการวัด 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. หาความนําจะเป็นของเหตุการณ๑ที่เกิดจากตัวแปรสุํมที่มีการแจกแจงเอกรูป 
2. หาความนําจะเป็นของเหตุการณ๑ที่เกิดจากตัวแปรสุํมที่มีการแจกแจงทวินาม  
3. หาความนําจะเป็นของเหตุการณ๑ที่เกิดจากตัวแปรสุํมที่มีการแจกแจงปกติ 
4. ใช๎ความรู๎เบื้องต๎นของความนําจะเป็นของเหตุการณ๑ที่เกิดจากตัวแปรสุํมที่มีการแจกแจงเอกรูป การ

แจกแจงทวินาม และการแจกแจงปกติ ไปใช๎ในการแก๎ปัญหาได๎ 

รวม  4  ผลการเรียนรู้  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระท่ี 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.1  เขา๎ใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ๑ระหวํางสิ่งไมํมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 

และความสัมพันธ๑ระหวํางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตํางๆ ในระบบนิเวศ การถาํยทอด 
พลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหา 
และผลกระทบที่มีตํอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม แนวทางในการอนุรักษ๑ 
ทรัพยากรธรรมชาติและการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ 

มาตรฐาน ว 1.2  เขา๎ใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนํวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต  การล าเลียงสารเขา๎และออก 
จากเซลล๑ ความสัมพันธ๑ของโครงสร๎างและหนา๎ที่ของระบบตํางๆ ของสัตว๑และมนุษย๑ 
ที่ท างานสัมพันธ๑กนั ความสัมพันธ๑ของโครงสร๎างและหนา๎ที่ของอวัยวะตํางๆ ของพืช 
ที่ท างานสัมพันธ๑กัน รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ 

มาตรฐาน ว 1.3  เขา๎ใจกระบวนการและความส าคัญของการถาํยทอดลักษณะทางพันธุกรรม  
สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลตํอสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ 

 
สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.1  เขา๎ใจสมบัติของสสาร องค๑ประกอบของสสาร ความสัมพันธ๑ระหวํางสมบัติของสสาร 

กับโครงสร๎างและแรงยึดเหนี่ยวระหวํางอนุภาค หลักและธรรมชาติของการ 
เปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

มาตรฐาน ว 2.2  เขา๎ใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระท าตํอวัตถ ุลักษณะ 
การเคลื่อนที่แบบตาํงๆ ของวัตถุรวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ 

มาตรฐาน ว 2.3  เขา๎ใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถํายโอนพลังงาน  
ปฏิสัมพันธ๑ ระหวํางสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคลื่น

 ปรากฏการณ๑ที่เก่ียวข๎องกับเสียง แสง และคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ 
ประโยชน๑ 

 
สาระท่ี 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 3.1  เขา๎ใจองค๑ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ  

กาแล็กซี  ดาวฤกษ๑ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ๑ภายในระบบสุริยะที่สํงผลตํอ
สิ่งมีชีวิต และการประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีอวกาศ 

มาตรฐาน ว 3.2  เขา๎ใจองค๑ประกอบและความสัมพันธ๑ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง 
ภายในโลก และบนผิวโลก  ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟูาอากาศและ
ภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 
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สาระท่ี 4 เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.1  เข๎าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง 

อยํางรวดเร็ว ใช๎ความรู๎และทักษะทางดา๎นวิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ และศาสตร๑
อ่ืนๆ เพ่ือแก๎ปัญหาหรือพัฒนางานอยาํงมีความคิดสร๎างสรรค๑ด๎วยกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช๎เทคโนโลยีอยํางเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบตํอ
ชีวิต สังคม และสิ่งแวดล๎อม 

มาตรฐาน ว 4.2  เขา๎ใจและใช๎แนวคิดเชิงค านวณในการแก๎ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอยํางเป็นขั้นตอน 
และเป็นระบบ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู๎ การท างาน

 และการแก๎ปัญหาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ รู๎เทาํทัน และมีจริยธรรม  
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รายวิชาที่เปิดสอนกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ว21101 วิทยาศาสตร๑ 1 3 1.5 ว21102 วิทยาศาสตร๑ 2 3 1.5 
ว21103 วิทยาการค านวณ 1 2 1.0 ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 2 1.0 
ว20201 วิทยาศาสตร๑กับความงาม 2 1.0 ว20206 วิทยาศาสตร๑กับการแก๎ปัญหา 2 1.0 
ว20221 โปรแกรมโฟโต๎ช็อป 1 2 1.0 ว20222 โปรแกรมโฟโต๎ช็อป 2 2 1.0 
ว20229 การน าเสนอข๎อมูลด๎วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร๑ 1 
2 1.0 ว20230 การน าเสนอข๎อมูลด๎วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร๑ 2 
2 1.0 

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ว22101 วิทยาศาสตร๑ 3 3 1.5 ว22102 วิทยาศาสตร๑ 4 3 1.5 
ว22103 วิทยาการค านวณ 2 2 1.0 ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 2 1.0 
ว20207 เริ่มต๎นกับโครงงานวิทยาศาสตร๑ 2 1.0 ว20211 โครงงานวิทยาศาสตร๑ 2 1.0 
ว20223 โปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ๑ 1 2 1.0 ว20224 โปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ๑ 2 2 1.0 

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ว23101 วิทยาศาสตร๑ 5 3 1.5 ว23102 วิทยาศาสตร๑ 6 3 1.5 
ว23103 วิทยาการค านวณ 3 2 1.0 ว23104 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 2 1.0 
ว20216 พลังงานทดแทนกับการใช๎ประโยชน๑ 2 1.0 ว20208 มรดกทางพันธุกรรม 2 1.0 
ว20225 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย 1  2 1.0 ว20226 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย 2  2 1.0 
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รายวิชาที่เปิดสอนกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ว30111 วิทยาศาสตร๑ชีวภาพ 3 1.5 ว30202 ฟิสิกส๑ 2 4 2.0 
ว30121 วิทยาการค านวณพ้ืนฐาน 1 1 0.5 ว30222 เคมี 2 3 1.5 
ว30201 ฟิสิกส๑ 1 4 2.0 ว30242 ชีววิทยา 2 3 1.5 
ว30221 เคมี 1 3 1.5 ว30262 โลก ดาราศาสตร๑และอวกาศ 2 3 1.5 
ว30241 ชีววิทยา 1 3 1.5 ว30282   วิทยาศาสตร๑ในชีวิตประจ าวัน 2 1.0 
ว30261 โลก ดาราศาสตร๑และอวกาศ 1 3 1.5 ว30291 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 1 0.5 
ว30293 หนังสืออิเล็กทรอนิกส๑ 2 1.0     

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ว30112 วิทยาศาสตร๑กายภาพ (เคมี) 3 1.5 ว30113 วิทยาศาสตร๑กายภาพ (ฟิสิกส๑) 3 1.5 
ว30203 ฟิสิกส๑ 3 4 2.0 ว30124 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 1 0.5 
ว30223 เคมี 3 3 1.5 ว30204 ฟิสิกส๑ 4 4 2.0 
ว30243 ชีววิทยา 3 3 1.5 ว30224 เคมี 4 3 1.5 
ว30288 วิทยาการค านวณเพ่ิมเติม 1 1 0.5 ว30244 ชีววิทยา 4 3 1.5 
    ว30281 สิ่งแวดล๎อมท๎องถิ่น 2 1.0 
    ว30283 เส๎นใยจากวัสดุธรรมชาติ 2 1.0 

 

 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ว30114 วิทยาศาสตร๑โลกและอวกาศ 3 1.5 ว30206 ฟิสิกส๑  4 2.0 
ว30205 ฟิสิกส๑ 5 4 2.0 ว30226 เคมี  3 1.5 
ว30225 เคมี 5 3 1.5 ว30246 ชีววิทยา 6 3 1.5 
ว30245 ชีววิทยา 5 3 1.5 ว30263 โลก ดาราศาสตร๑และอวกาศ 3 3 1.5 
ว30287 โครงงานวิทยาศาสตร๑ 3 1.5 ว30284 สีย๎อมจากวัสดุธรรมชาติ 3 1.5 
    ว30289   วิทยาการค านวณเพ่ิมเติม 2 1 0.5 
    ว30294 โปรแกรมตารางการท างาน 2 1.0 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

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

การศึกษาเกี่ยวกับสารและสมบัติของสสาร องค๑ประกอบของสสาร ความสัมพันธ๑ระหวํางสมบัติของ
สสาร หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย  การเปลี่ยนแปลงของสาร
บริสุทธิ์และสารผสม การใช๎ความรู๎ทางเคมีให๎เป็นประโยชน๑ตํอการใช๎สารเคมีในชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสม
และปลอดภัย  ศึกษาสมบัติทางกายภาพบางประการ รวมทั้งจัดกลุํมของธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ศึกษา
โครงสร๎างอะตอม จัดเรียงอนุภาคแรงยึดเหนี่ยวระหวํางอนุภาค และการเคลื่อนที่ของอนุภาคของสสาร ศึกษา
ความสัมพันธ๑ระหวํางพลังงานความร๎อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร การศึกษารูปรําง ลักษณะ และ
โครงสร๎างของเซลล๑พืชและเซลล๑สัตว๑รวมทั้งหน๎าที่ของสํวนประกอบของเซลล๑ โดยใช๎กล๎องจุลทรรศน๑แบบใช๎
แสง  ศึกษาการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต  ศึกษากระบวนการแพรํการออสโมซิสและการน าไปใช๎ประโยชน๑ใน
ชีวิตประจ าวัน   ศึกษาความส าคัญและปัจจัยที่จ าเป็นในการสังเคราะห๑ด๎วยแสงของพืช ศึกษาการสืบพันธุ๑แบบ
อาศัยเพศ และไมํอาศัยเพศของพืชดอก ลักษณะโครงสร๎างของดอก  การถํายเรณูการปฏิสนธิของพืชดอก  
ศึกษาความส าคัญของธาตุอาหารบางชนิดที่มีผลตํอการเจริญเติบโตและการด ารงชีวิตของพืช การเลือกใช๎ปุ๋ยที่
มีธาตุอาหารเหมาะสมกับพืช  การเลือกวิธีการขยายพันธุ๑พืชให๎เหมาะสมกับความต๎องการของมนุษย๑ โดยใช๎
ความรู๎เกี่ยวกับการสืบพันธุ๑ของพืช  ศึกษาความส าคัญของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในการใช๎
ประโยชน๑ด๎านตําง ๆ  การน าความรู๎เรื่องของการขยายพันธุ๑พืชไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

โดยอาศัยกระบวนการการทางวิทยาศาสตร๑ กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล  การ
สังเกต การยกตัวอยําง การเปรียบเทียบ การวิเคราะห๑ การออกแบบการทดลอง การสร๎างแบบจ าลอง การ
อธิบาย การอภิปรายและสรุป   

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
พร๎อมทั้งมีความใฝุเรียนรู๎ มุํงม่ันในการท างาน มีจิตวิทยาศาสตร๑ มีเจตคติตํอวิทยาศาสตร๑ มีคุณธรรมจริยธรรม 
และมีคํานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ตัวช้ีวัด 
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 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 

รวม   28   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

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

การศึกษาเกี่ยวกับความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถํายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ๑
ระหวํางสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวันรวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ ศึกษาการแปล
ความหมายข๎อมูล และค านวณปริมาณความร๎อนที่ท าให๎สสารเปลี่ยนอุณหภูมิและเปลี่ยนสถานะ  ศึกษา
สถานการณ๑การถํายโอนความร๎อน และค านวณปริมาณความร๎อนที่ถํายโอน ระหวํางสสารจนเกิดสมดุลความ
ร๎อน  การเลือกใช๎และสร๎างอุปกรณ๑เพ่ือแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวันโดยใช๎ความรู๎เกี่ยวกับการถํายโอนความร๎อน   
การศึกษาองค๑ประกอบและความ สัมพันธ๑ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก  
ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟูาอากาศและภูมิอากาศโลก ปัจจัยที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลง
องค๑ประกอบของลมฟูาอากาศ กระบวนการเกิดพายุฝนฟูาคะนอง และพายุหมุนเขตร๎อน รวมทั้งผลตํอสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล๎อม ศึกษาการแบํงชั้นบรรยากาศและเปรียบเทียบประโยชน๑ของบรรยากาศแตํละชั้น การพยากรณ๑
อากาศ คุณคําของการพยากรณ๑อากาศและการใช๎ประโยชน๑จากค าพยากรณ๑อากาศในชีวิตประจ าวัน 

โดยอาศัยกระบวนการการทางวิทยาศาสตร๑ กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล การ
สังเกต การยกตัวอยําง การเปรียบเทียบ การวิเคราะห๑ การออกแบบการทดลอง การสร๎างแบบจ าลอง การ
อธิบาย การอภิปรายและสรุป   

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
พร๎อมทั้งมีความใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน มีจิตวิทยาศาสตร๑ มีเจตคติตํอวิทยาศาสตร๑ มีคุณธรรมจริยธรรม 
และมีคํานิยมท่ีเหมาะสม 

 
ตัวช้ีวัด 
 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 

รวม   15   ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

126 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว21103  วิทยาการค านวณ 1                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1     เวลา 40 ช่ัวโมง                            จ านวน 1.0 หน่วยกิต      
         

 ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จ าเป็นตํอการแก๎ปัญหา ขั้นตอนการแก๎ปัญหา 
การเขียนรหัสล าลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอยํางงํายที่มีการใช๎งานตัวแปร เงื่อนไข 
และการวยซ้ า เพ่ือแก๎ปัญหาทางคณิตศาสตร๑หรือวิทยาศาสตร๑ การรวบรวมข๎อมูลปฐมภูมิ การประมวลผล
ข๎อมูล การสร๎างทางเลือกและประเมินผลเพ่ือตัดสินใจ ซอฟท๑แวร๑และบริการบนอินเตอร๑เน็ตที่ใช๎ในการจัดการ
ข๎อมูล แนวทางการใช๎งานเทคโนโลยีสารสนเทศให๎ปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ๑ การพิจารณาความเหมาะสม
ของเนื้อหา ข๎อตกลงและข๎อก าหนดการใช๎สื่อและแหลํงข๎อมูล 

 น าแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก๎ปัญหา ไปประยุกต๑ใช๎ในการเขียนโปรแกรม หรือ การ
แก๎ปัญหาในชีวิตจริง รวบรวมข๎อมูลและสร๎างทางเลือก ในการตัดสินใจได๎อยํางมีประสิทธิภาพและตระหนักถึง
การใช๎งานเทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัย เกิดประโยชน๑ตํอการเรียนรู๎และไมํสร๎างความเสียหายให๎แกํผู๎อื่น 

 

ตัวช้ีวัด 

ว 4.2 วิทยาการค านวณ 

1. ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช๎แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก๎ปัญหาหรืออธิบายการท างานที่พบในชีวิตจริง 

2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอยํางงําย เพ่ือแก๎ปัญหาทางคณิตศาสตร๑หรือวิทยาศาสตร๑ 

3. รวบรวมข๎อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอข๎อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค๑ 
โดยใช๎ซอฟท๑แวร๑หรือบริการบนอินเตอร๑เน็ตที่หลากหลาย 

4. ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัย ใช๎สื่อและแหลํงข๎อมูลตามข๎อก าหนดและข๎อตกลง 

รวม 4 ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

127 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

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

ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะห๑สาเหตุหรือปัจจัยที่สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี การท างานของระบบเทคโนโลยี ประยุกต๑ใช๎ความรู๎ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห๑ 
เปรียบเทียบและเลือกข๎อมูลที่จ าเป็นเพื่ออกแบบวิธีการแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวันในด๎านการเกษตรและอาหาร 
และสร๎างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช๎กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  รวมทั้งเลือกใช๎วัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือในการแก๎ปัญหาได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม และปลอดภัย 

ตัวช้ีวัด 

ว 4.1 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 

1. อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันและวิเคราะห๑สาเหตุหรือปัจจัยที่สํงผลตํอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

2. ระบุปัญหาหรือความต๎องการในชีวิตประจ าวัน รวบรวม วิเคราะห๑ข๎อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข๎องกับ
ปัญหา 

3. ออกแบบวิธีการแก๎ปัญหา โดยวิเคราะห๑เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข๎อมูลที่จ าเป็น น าเสนอ
แนวทางการแก๎ปัญหาให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ วางแผนและด าเนินการแก๎ปัญหา 

4. ทดสอบ ประเมินผล และระบุข๎อบกพรํองที่เกิดขึ้น พร๎อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก๎ไข และ
น าเสนอผลการแก๎ปัญหา 

5. ใช๎ความรู๎และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ๑ เครื่องมือ กลไก ไฟฟูา หรืออิเลคทรอนิกส๑เพ่ือ
แก๎ปัญหาได๎ อยํางถูกต๎อง เหมาะสมและปลอดภัย 

รวม  5  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

128 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

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

ศึกษา วิเคราะห๑ ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย๑ ระบบหายใจของมนุษย๑ ระบบขับถํายของมนุษย๑ 
ระบบประสาทของมนุษย๑ ระบบสืบพันธุ๑ของมนุษย๑ การคุมก าเนิด องค๑ประกอบของสารละลาย สภาพละลาย
ได๎ของสารและปัจจัยที่มีผลตํอสภาพละลายได๎ ความเข๎มข๎นของสารละลาย ต าแหนํงของวัตถุ ระยะทางและ
การกระจัด ความเร็วและอัตราเร็ว แรงเสียดทาน แรงและความดันของของเหลว แรงพยุง โมเมนต๑ของแรง 
แรงและสนามของแรง  

โดยใช๎การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑และ
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 การสืบค๎นข๎อมูลและการอภิปราย 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการตัดสินใจ การ
แก๎ปัญหา การน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร๑ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 
 
 
ตัวช้ีวัด 

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 
 

รวม  35 ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

129 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

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

ศึกษา วิเคราะห๑ วิธีการแยกสาร งานและก าลัง เครื่องกลอยํางงําย พลังงานกล กฎการอนุรักษ๑
พลังงาน ลักษณะของชั้นหน๎าตัดดิน กระบวนการเกิดดิน ปัจจัยที่ท าให๎ดินมีลักษณะและสมบัติแตกตํางกัน การ
ตรวจวัดสมบัติบางประการของดินและการใช๎ประโยชน๑ดิน กระบวนการเกิดแหลํงน้ าผิวดินและแหลํงน้ าใต๎ดิน 
การใช๎น้ าอยํางยั่งยืนในท๎องถิ่น กระบวนการเกิดเชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ๑ สมบัติของเชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ๑ 
การใช๎ประโยชน๑จากเชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ๑ และผลกระทบจากการใช๎เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ๑ พลังงาน
ทดแทน กระบวนการผุพังอยูํกับที่ การกรํอน และสะสมตัวของตะกอน กระบวนการเกิดและผลกระทบของน้ า
ทํวม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถลํม หลุมยุบ แผํนดินทรุด โครงสร๎างภายในโลกตามองค๑ประกอบทางเคมี  

โดยใช๎การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑และ
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 การสืบค๎นข๎อมูลและการอภิปราย  

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการตัดสินใจ การ
แก๎ปัญหา การน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร๑ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 
 
 
ตัวช้ีวัด 

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 
 

รวม 19 ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

130 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ว22103  วิทยาการค านวณ 2                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2     เวลา 40 ชั่วโมง                            จ านวน 1.0 หน่วยกิต      
         

ศึกษาการออกแบบอัลกอริทีมท่ีใช๎แนวคิดเชิงค านวณในการแก๎ปัญหา หรือการท างานที่พบในชีวิตจริง 
การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช๎ตรรกะและฟังก๑ชันในการแก๎ปัญหา การเขียนโปรแกรมโดยใช๎ซอฟต๑แวร๑ 
Scratch, python, java และ c อภิปรายองค๑ประกอบและหลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร๑และ
เทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือประยุกต๑ใช๎งานหรือแก๎ปัญหาเบื้องต๎น ตลอดจนใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยําง
ปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร๎างและแสดงสิทธิในการเผยแพรํผลงาน 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู๎โดยใช๎ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) และการเรียนรู๎แบบ
ใช๎โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เพ่ือเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิดเผชิญ
สถานการณ๑การแก๎ปัญหา วางแผนการเรียนรู๎ ตรวจสอบการเรียนรู๎ และน าเสนอผํานการท ากิจกรรมโครงงาน 
เพ่ือให๎เกิดทักษะ ความรู๎ ความเข๎าใจ และทักษะในการวิเคราะห๑โจทย๑ปัญหา จนสามารถน าเอาแนวคิดเชิง
ค านวณมาประยุกต๑ใช๎ในการสร๎างโครงงานได๎ 

เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ การน าข๎อมูลปฐมภูมิเข๎าสูํระบบคอมพิวเตอร๑ วิเคราะห๑ ประเมิน 
น าเสนอข๎อมูลและสารสนเทศได๎ตามวัตถุประสงค๑ ใช๎ทักษะการคิดเชิงค านวณในการแก๎ปัญหาที่พบในชีวิตจริง 
และเขียนโปรแกรมอยํางงําย เพ่ือชํวยในการแก๎ปัญหา ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยําง รู๎เทําทัน
และรับผิดชอบตํอสังคม ตลอดจนน าความรู๎ความเข๎าใจในวิชาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑
ตํอสังคมและการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการมีความสามารถในการแก๎ปัญหา
และมีทักษะในการสื่อสาร มีความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู๎ที่มีจิตวิทยาศาสตร๑มีคุณธรรม จริยธรรม 
และคํานิยมในการใช๎วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีอยํางสร๎างสรรค๑ 
 
ตัวช้ีวัด 

ว. 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
   ม.2/1 ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช๎แนวคิดเชิงค านวณในการแก๎ปัญหา หรือการท างานที่พบในชีวิตจริง 
   ม.2/2 ออกกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีใช๎ตรรกะและฟังก๑ชันในการแก๎ปัญหา 
   ม.2/3 อภิปรายองค๑ประกอบและหลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร๑และเทคโนโลยีการสื่อสาร

เพ่ือประยุกต๑ใช๎งานหรือแก๎ปัญหาเบื้องต๎น 
   ม.2/4 ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร๎างและแสดงสิทธิ์ในการ

เผยแพรํผลงาน 
 
รวม 4 ตัวช้ีวัด 
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ว22104  การออกแบบและเทคโนโลยี 2           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2       เวลา 40 ช่ัวโมง               จ านวน 1.0 หน่วยกิต    
 

ศึกษาสาเหตุหรือปัจจัยที่สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีตํอมนุษย๑ และสังคม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีตํอเศรษฐกิจ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีตํอสิ่งแวดล๎อม ประเภท ของวัสดุอุปกรณ๑เพ่ือให๎สามารถสร๎างชิ้นงานได๎ตรงกับความ
ต๎องการ มีความปลอดภัย และใช๎ทรัพยากรได๎อยํางคุ๎มคํา เครื่องกลในการสร๎างชิ้นงาน ได๎แกํ รอก คาน ล๎อ
และเพลา พ้ืนเอียง ลิ่ม สกรู เครื่องมือในการสร๎างชิ้นงาน เครื่องมือวัด เครื่องมือตัด เครื่องมือ ยึดติด เครื่องมือ
เจาะ เสียงและอุปกรณ๑ท่ีท าให๎เกิดเสียง อุปกรณ๑ที่ท าให๎เกิดเสียง ไฟฟูาและอุปกรณ๑ที่ท าให๎เกิดแสง วงจรไฟฟูา
และ การตํอตัวต๎านทาน ประเภทและการตํอวงจรไฟฟูา ความสัมพันธ๑ของกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑และ
วิศวกรรมศาสตร๑แนวคิด กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ระบบเทคโนโลยี
การคิดเชิงออกแบบ แนวคิดหลักของการคิดเชิงออกแบบ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ และความคิดเชิง
ออกแบบของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู๎โดยใช๎ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning) และการเรียนรู๎
แบบสืบเสาะหาความรู๎ (5Es Instructional Model) เน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญ
สถานการณ๑การแก๎ปัญหาวางแผนการเรียนรู๎ และ น าเสนอผํานการท ากิจกรรมโครงงาน 
 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ความเข๎าใจ ความสัมพันธ๑ของความรู๎วิทยาศาสตร๑ที่มีผลตํอการพัฒนาเทคโนโลยี
ประเภทตําง ๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่สํงผลให๎มีการคิดค๎นความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑ที่ก๎าวหน๎า ผลของ
เทคโนโลยีตํอชีวิต สังคม และสิ่งแวดล๎อม ตลอดจนน าความรู๎ความเข๎าใจในวิชาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีไป
ใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ตํอสังคมและการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถ
ในการแก๎ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร ความสามารถในการตัดสินใจ เป็นผู๎ที่มีจิตวิทยาศาสตร๑มี
คุณธรรม จริยธรรม คํานิยมในการใช๎วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีอยํางสร๎างสรรค๑ 
 
ตัวช้ีวัด 

ว 4.1 การออกแบบและเทคโนโลยี 
       1. คาดการณ๑แนวโน๎มเทคโนโลยีที่จะเกิดข้ึน โดยพิจารณาจากสาเหตุหรือปัจจัยที่สํงผลตํอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และวิเคราะห๑ เปรียบเทียบ ตัดสินใจ เลือกใช๎เทคโนโลยี โดยค านึงถึงผลกระทบที่
เกิดข้ึนตํอชีวิต สังคม และสิ่งแวดล๎อม 

   2. ระบุปัญหาหรือความต๎องการในชุมชนหรือท๎องถิ่น สรุปกรอบของปัญหา รวบรวมวิเคราะห๑ข๎อมูล
และแนวคิดท่ีเกี่ยวข๎องกับปัญหา  

   3. ออกแบบวิธีการแก๎ปัญหา โดยวิเคราะห๑เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข๎อมูลที่จ าเป็นภายใต๎
เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยูํ น าเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ วางแผนขั้นตอนการท างานและ
ด าเนินการแก๎ปัญหาอยํางเป็นขั้นตอน 

   4. ทดสอบ ประเมินผล และอธิบายปัญหาหรือข๎อบกพรํองที่เกิดข้ึน ภายใต๎กรอบเงื่อนไข พร๎อมทั้ง
หาแนวทางปรับปรุงแก๎ไข และน าเสนอผลการแก๎ปัญหา 
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   5. ใช๎ความรู๎ และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ๑ เครื่องมือ กลไก ไฟฟูา และอิเล็กทรอนิกส๑เพ่ือ
แก๎ปัญหาหรือพัฒนางานได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสมและปลอดภัย 
 
รวม 5  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

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

อธิบาย สร๎างแบบจ าลอง  ตระหนักถึง  บอก  เปรียบเทียบ  ระบุ  วิเคราะห๑  ออกแบบ  ปฏิสัมพันธ๑
ขององค๑ประกอบของระบบนิเวศท่ีได๎จากการส ารวจ รูปแบบความสัมพันธ๑ระหวํางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตรูปแบบ
ตํางๆ ในแหลํงที่อยูํเดียวกันที่ได๎จากากรส ารวจ ในการอธิบายการถํายทอดพลังงานในสายอาหาร ความสัมพันธ๑
ของผู๎ผลิต ผู๎บริโภค และผู๎ยํอสลายสารอินทรีย๑ในระบบนิเวศ การสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิตในโซํอาหาร 
ความสัมพันธ๑ของสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล๎อมในระบบนิเวศ โดยไมํท าลายสมดุลของระบบนิเวศ  

ความสัมพันธ๑ระหวําง ยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม โดยใช๎แบบจ าลอง การถํายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมจากการผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียวที่แอลลีลเดํนขํมแอลลีลด๎อยอยํางสมบูรณ๑ การเกิดจีโนไทป์
และฟีโนไทป์ของลูกและค านวณอัตราสํวนจากจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของรุํนลูก ความแตกตํางของการแบํงเซลล๑
แบบไมโทซิสและไมโอซิส  การเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซมอาจท าให๎เกิดโรคทางพันธุกรรม พร๎อมทั้ง
ยกตัวอยํางโรคทางพันธุกรรม  ประโยชน๑ของความรู๎เรื่องโรคทางพันธุกรรม โดยรู๎วํากํอนแตํงงานควรปรึกษา
แพทย๑เพ่ือตรวจและวินิจฉัยภาวะเสี่ยงของลูกที่อาจเกิดโรคทางพันธุกรรม การใช๎ประโยชน๑จากสิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรม และผลกระทบที่อาจมีตํอมนุษย๑และสิ่งแวดล๎อมโดยใช๎ข๎อมูลที่รวบรวมได๎ ประโยชน๑และผลกระทบ
ของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่อาจมีตํอมนุษย๑และสิ่งแวดล๎อมโดยการเผยแพรํความรู๎ที่ได๎จากการโต๎แย๎งทาง
วิทยาศาสตร๑ ซึ่งมีข๎อสนับสนุน ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชนิดสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศตํางๆ 
ความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีตํอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและตํอมนุษย๑ คุณคําและ
ความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีสํวนรํวมในการดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
สมบัติทางกายภาพและการใช๎ประโยชน๑วัสดุประเภทพอลิเมอร๑ เซรามิก และวัสดุผสมโดยใช๎หลักฐานเชิง
ประจักษ๑ และสารสนเทศ คุณคําของการใช๎วัสดุประเภทพอลิเมอร๑ เซรามิก และวัสดุผสม โดยเสนอแนะแนว
ทางการใช๎วัสดุอยํางประหยัดและค๎ุมคํา  

การเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมถึงการจัดเรียงตัวใหมํของอะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีโยใช๎แบบจ าลองและ
สมการข๎อความ กฎทรงมวล โดยใช๎หลักฐานเชิงประจักษ๑ ปฏิกิริยาดูดความร๎อน และปฏิกิริยาคายความร๎อน 
จากการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร๎อนของปฏิกิริยา ปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็ก ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ 
ปฏิกิริยาของกรดและเบส และปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ โดยใช๎หลักฐานเชิงประจักษ๑ และอธิบายปฏิกิริยาการ
เผาไหม๎ การเกิดฝนกรด การสังเคราะห๑ด๎วยแสง โดยใช๎สารสนเทศ รวมทั้งเขียนสมการข๎อความแสดงปฏิกิริยา
ดังกลําว ประโยชน๑และโทษของปฏิกิริยาเคมีที่มีตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม และยกตัวอยํางวิธีการปูองกันและ
แก๎ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจ าวัน จากการสืบค๎นข๎อมูล วิธีแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวัน โดยใช๎
ความรู๎เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี โดยบูรณาการทางวิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร๑การ
อธิบายผลของชนิดตัวละลาย  ชนิดของตัวท าละลาย อุณหภูมิที่มีตํอสภาพละลายได๎ของสาร รวมทั้งผลของความ
ดันที่มีตํอสภาพละลายได๎ของสาร  ปริมาณตัวละลายในสารละลาย ในหนํวยความเข๎มข๎นเป็นร๎อยละ ปริมาตรตํอ
ปริมาตร มวลตํอมวล และมวลตํอปริมาตร  ความส าคัญของการน าความรู๎เรื่องความเข๎มข๎นของสารไปใช๎  โดย
การยกตัวอยํางการใช๎สารละลายในชีวิตประจ าวันอยํางถูกต๎องและปลอดภัย 
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โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูล 
บันทึกจัดกลุํมข๎อมูล เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถน าเสนอข๎อมูลสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร๑ คุณธรรม 
จริยธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 

 
ตัวช้ีวัด 

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   

 ม.3/12  ม.3/13   
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   

 

รวม    27   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

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

วิเคราะห๑ เขียนกราฟ ใช๎ เขียนแผนภาพ อธิบาย ค านวณ สร๎างแบบจ าลอง ออกแบบการทดลอง 
ทดลอง  วัดความสวําง ยกตัวอยําง  ความสัมพันธ๑ระหวํางความตํางศักย๑  กระแสไฟฟูาและความต๎านทาน 
ค านวณปริมาณที่เกี่ยวข๎องโดยใช๎สมการ V=IR จากหลักฐานเชิงประจักษ๑ ความสัมพันธ๑ระหวํางกระแสไฟฟูา
และความตํางศักย๑ไฟฟูา การใช๎โวลต๑มิเตอร๑ แอมมิเตอร๑ในการวัดปริมาณทางไฟฟูา ความตํางศักย๑ไฟฟูาและ
กระแสไฟฟูาในวงจรไฟฟูาเมื่อตํอตัวต๎านทานหลายตัวแบบอนุกรมและแบบขนาน  วงจรไฟฟูาแสดงการตํอตัว
ต๎านทานแบบอนุกรมและแบบขนานจากหลักฐานเชิงประจักษ๑ วงจรไฟฟูาแสดงการตํอตัวต๎านทานแบบอนุกรม
และแบบขนาน การท างานของชิ้นสํวนอิเล็กทรอนิกส๑อยํางงํายในวงจร การตํอชิ้นสํวนอิเล็กทรอนิกส๑อยํางงําย
ในวงจรไฟฟูา  การหาคําพลังงานไฟฟูาโดยใช๎สมการ W=Pt การค านวณคําไฟฟูาของเครื่องใช๎ไฟฟูาในบ๎าน 
คุณคําของการเลือกใช๎เครื่องใช๎ไฟฟูาโดยน าเสนอวิธีการใช๎เครื่องใช๎ไฟฟูาอยํางประหยัดและปลอดภัย  

 การเกิดคลื่นและสํวนประกอบของคลื่น คลื่นแมํเหล็กไฟฟูาและสเปกตรัมคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา 
ประโยชน๑และอันตรายจากคลื่นแมํเหล็กไฟฟูาอันตรายจากคลื่นแมํเหล็กไฟฟูาในชีวิตประจ าวัน  

กฎการสะท๎อนของแสง การเคลื่อนที่ของแสง การเกิดภาพจากกระจกเงา การหักเหของแสงเมื่อผําน
ตัวกลางโปรํงใสํที่แตกตํางกัน การกระจายแสงของแสงขาวเมื่อผํานปริซึม การเคลื่อนที่ของแสงแสดงการเกิด
ภาพจากเลนส๑บาง ปรากฏการณ๑ที่เกี่ยวกับแสงและการท างานของทัศนอุปกรณ๑ การเคลื่อนที่ของแสง การเกิด
ภาพของทัศนอุปกรณ๑และเลนส๑ตา ความสวํางที่มีตํอดวงตา การวัดความสวํางของแสง คุณคําของความรู๎เรื่อง 
ความสวํางของแสงที่มีตํอดวงตา โดยวิเคราะห๑สถานการณ๑ปัญหาและเสนอแนะการจัดความสวํางให๎เหมาะสม
ในการท ากิจกรรมตํางๆ 

การโคจรของดาวเคราะห๑รอบดวงอาทิตย๑ด๎วยแรงโน๎มถํวง  การเกิดฤดู และการเคลื่ อนที่ปรากฏของ
ดวงอาทิตย๑ การเกิดข๎างขึ้นข๎างแรม การเปลี่ยนแปลงเวลาการขึ้นและตกของดวงจันทร๑ และการเกิดน้ าขึ้นน้ า
ลง การใช๎ประโยชน๑ของเทคโนโลยีอวกาศ  ความก๎าวหน๎าของโครงการส ารวจอวกาศ  

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑  การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค๎นข๎อมูล 
บันทึกจัดกลุํมข๎อมูล  เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถน าเสนอข๎อมูลสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร๑ คุณธรรม 
จริยธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 

ตัวช้ีวัด                   

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   
 

รวม   24   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ว23103  วิทยาการค านวณ 3                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3     เวลา 40 ชั่วโมง                            จ านวน 1.0 หน่วยกิต      
         

ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน Internet of Things (IoT) การเขียนโปรแกรมเพ่ือพัฒนา    
แอปพลิเคชัน ข๎อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การประมวลผลข๎อมูล การสร๎างทางเลือกและประเมินผล ซอฟต๑แวร๑  
หรือบริการบนอินเทอร๑เน็ตที่ใช๎ในการจัดการข๎อมูล การประเมินการความนําเชื่อถือของข๎อมูล การสืบค๎นหา
แหลํงต๎นตอของข๎อมูล เหตุผลวิวัติ ผลกระทบจากขําวสารที่ผิดพลาด การรู๎เทําทันสื่อ กฎหมายที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร๑ การใช๎ลิขสิทธิ์ของผู๎อื่นโดยชอบธรรม 

รวบรวมข๎อมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ ประมวลผล สร๎างทางเลือก และน าเสนอการตัดสินใจได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ ออกแบบและเขียนโปรแกรม เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันที่ มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอยําง
สร๎างสรรค๑ ใช๎งานเทคโนโลยีสารสนเทศอยํางรู๎เทําทัน และมีความรับผิดชอบตํอสังคม 
 
ตัวช้ีวัด 

ว. 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
1. พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอยํางสร๎างสรรค๑ 
2. รวบรวมข๎อมูล ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอข๎อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค๑โดยใช๎

ซอฟต๑แวร๑หรือบริการบนอินเทอร๑เน็ตที่หลากหลาย 
3. ประเมินความนําเชื่อถือของข๎อมูล วิเคราะห๑สื่อและผลกระทบจากการให๎ขําวสารที่ผิด เพื่อการใช๎

งานอยํางรู๎เทําทัน 
4. ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัยและมีความรับผิดชอบตํอสังคม ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ 

คอมพิวเตอร๑ ใช๎ลิขสิทธิ์ของผู๎อ่ืนโดยชอบธรรม 
 
รวม  4  ตัวชี้วัด  
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

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

ศึกษาและวิเคราะห๑สาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และความสัมพันธ๑ของ 
เทคโนโลยีกับศาสตร๑อ่ืน ประยุกต๑ใช๎ความรู๎ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห๑สถานการณ๑เพ่ือสรุปกรอบของ 
ปัญหา เปรียบเทียบและเลือกข๎อมูลที่จ าเป็นโดยค านึงถึงทรัพย๑สินทางปัญญา เพื่อออกแบบวิธีการแก๎ปัญหาใน 
งานอาชีพด๎านการเกษตร อาหาร พลังงานและขนสํง โดยใช๎กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช๎ 
วัสดุ อุปกรณ๑ เครื่องมือ กลไก ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส๑ในการแก๎ปัญหาได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม และ 
ปลอดภัย 
 
ตัวช้ีวัด 

ว 4.1 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
1. วิเคราะห๑สาเหตุ หรือปัจจัยที่สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความสัมพันธ๑ของ 

เทคโนโลยีกับศาสตร๑อ่ืน โดยเฉพาะวิทยาศาสตร๑ หรือคณิตศาสตร๑ เพ่ือเป็นแนวทางการแก๎ปัญหาหรือพัฒนา
งาน 

2. ระบุปัญหาหรือความต๎องการของชุมชนหรือท๎องถิ่น เพื่อพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของปัญหา 
รวบรวม วิเคราะห๑ข๎อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข๎องกับปัญหา โดยค านึงถึงความถูกต๎องด๎านทรัพย๑สินทางปัญญา 

3. ออกแบบวิธีการแก๎ปัญหา โดยวิเคราะห๑เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข๎อมูลที่จ าเป็นภายใต๎ 
เงือ่นไขและทรัพยากรที่มีอยูํ น าเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาให๎ผู๎อื่นเข๎าใจด๎วยเทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลาย 
วางแผนขั้นตอนการท างานและด าเนินการแก๎ปัญหาอยํางเป็นขั้นตอน 

4. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห๑ และให๎เหตุผลของปัญหาหรือข๎อบกพรํองที่เกิดขึ้นภายใต๎กรอบ
เงื่อนไข พร๎อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก๎ไข และน าเสนอผลการแก๎ปัญหา 

5. ใช๎ความรู๎ และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ๑เครื่องมือ กลไก ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส๑ให๎ถูกต๎องกับ 
ลักษณะของงาน และปลอดภัยเพื่อแก๎ปัญหาหรือพัฒนางาน 
 
รวม  5  ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

138 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว20201  วิทยาศาสตร์กับความงาม                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                เวลา 40 ช่ัวโมง                            จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
          

ศึกษา วิเคราะห๑ ตรวจสอบ และอธิบาย ความงามท่ีสมวัยและปัจจัยที่มีผลตํอความงาม การดูแลความ
งามและการเลือกใช๎เครื่องส าอาง  เครื่องส าอางในชีวิตประจ าวัน การใช๎สมุนไพรในท๎องถิ่นเพ่ือความงามและ
สุขภาพ เทคโนโลยีเพ่ือความงามและสุขภาพ 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ การสืบเสาะหาความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่ง    
ที่รู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ  

น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร๑ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายสํวนตํางๆ ของรํางกายที่เกี่ยวข๎องกับความงาม และแนวทางในการดูแลอยํางถูกต๎องและ
เหมาะสม 

2. สืบค๎นข๎อมูล ส ารวจตรวจสอบ และอธิบายผลิตภัณฑ๑และเทคโนโลยีเกี่ยวกับความงามประเภท
ตํางๆ 

3. น าความรู๎ไปใช๎ในการเลือกใช๎ผลิตภัณฑ๑และเทคโนโลยีเกี่ยวกับความงามได๎อยํางถูกต๎องและ
เหมาะสม 

4. สืบค๎นข๎อมูลและส ารวจตรวจสอบภูมิปัญญาไทยที่เก่ียวกับความงาม 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

139 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว20206  วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                 เวลา 40 ช่ัวโมง                           จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
         

ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ การใช๎เครื่องมืออุปกรณ๑ทางวิทยาศาสตร๑ การท างานแบบ
นักวิทยาศาสตร๑ สนุกกับการทดลอง ศึกษา ค๎นคว๎า ดูงานและท ากิจกรรมในรูปแบบตํางๆ โดยเน๎นเกี่ยวกับ
กระบวนการคิด และการแก๎ปัญหาอยํางมีระบบ ฝึกทักษะการตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การ
ก าหนด และควบคุมตัวแปร ตลอดจนการใช๎เครื่องมือพ้ืนฐาน และการหาอุปกรณ๑ทดแทนการใช๎เครื่องมือ
พ้ืนฐาน เพ่ือให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ สามารถน าความรู๎ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ไปใช๎  ใน
การศึกษาขั้นสูงได๎อยํางตํอเนื่อง โดยมีความคิดริเริ่มมีความสามารถในการตัดสินใจคิดวิเคราะห๑ สังเคราะห๑ มี
จิตวิทยาศาสตร๑ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมอันพึงประสงค๑ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถตั้งค าถามท่ีก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษา
ค๎นคว๎าเรื่องท่ีสนใจได๎อยํางครอบคลุม และเชื่อถือได๎  

2. นักเรียนสามารถสร๎างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได๎และวางแผนการส ารวจตรวจสอบ หลายๆ 
วิธีพร๎อมทั้งเลือกเทคนิควิธีการตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพที่ได๎ผลเที่ยงตรงและปลอดภัยโดยใช๎วัสดุ
และเครื่องมือที่เหมาะสม  

3. นักเรียนสามารถเก็บข๎อมูล จัดกระท าข๎อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห๑และประเมินความ
สอดคล๎องของประจักษ๑พยานกับข๎อสรุปหรือขัดแย๎งกับสมมติฐานและความผิดปกติของ ข๎อมูลจากการส ารวจ
ตรวจสอบ 

4. นักเรียนสามารถสร๎างแบบจ าลอง ที่อธิบายผลหรือผลของการส ารวจตรวจสอบ สร๎างค าถามที่
น าไปสูํการส ารวจตรวจสอบในเรื่องท่ี เกี่ยวข๎องและการน าความรู๎ไปใช๎ในสถานการณ๑ใหมํ  

5. นักเรียนสามารถบันทึกและอธิบายผลการสังเกต การส ารวจตรวจสอบค๎นคว๎าเพ่ิมเติมจาก แหลํง
ความรู๎ตํางๆ ให๎ได๎ข๎อมูลที่นําเชื่อถือและยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู๎ที่ค๎นพบเมื่อมีข๎อมูลและประจักษ๑พยาน
ใหมํเพ่ิมข้ึนโต๎แย๎งจากเดิม  

6. นักเรียนสามารถจัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และหรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และ
ผลของโครงงาน หรือชิ้นงานให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ  

7. นักเรียนสามารถมีความรัก ความสนใจในการรํวมกิจกรรมเชิงวิทยาศาสตร๑ และพัฒนา  ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ตามความเหมาะสมกับวัยและประสบการณ๑  

8. นักเรียนสามารถพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร๑ โดยเน๎นความอยากรู๎อยากเห็น ความรับผิดชอบ 
ความเพียรพยายาม ความมีเหตุผล มีความสามารถในการท างานรํวมกับผู๎อ่ืนพร๎อมทั้งมี เจตคติที่ดีตํอ
วิทยาศาสตร๑ และคิดแก๎ปัญหาด๎วยวิธีการทางวิทยาศาสตร๑และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ 

รวม  8  ผลการเรียนรู้ 



 

 

 

140 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว20207  เริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2                         เวลา 40 ชั่วโมง                          จ านวน 1.0 หน่วยกิต           
 
 ศึกษา  วิเคราะห๑  ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร๑  ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร๑  ขั้นตอน
ในการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร๑  ก าหนดปัญหา  สมมติฐาน  ตัวแปรต๎น  ตัวแปรตามและตัวแปรควบคุม  
ออกแบบการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร๑ และเค๎าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร๑  

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ การสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค๎นข๎อมูล
และการอภิปราย  

เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความคิด ความเข๎าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ  
น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร๑  จริยธรรม  คุณธรรมและคํานิยมท่ีเหมาะสม   
 
ผลการเรียนรู้ 

 1. บอกความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร๑ได๎ 
 2. ระบุประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร๑ พร๎อมทั้งยกตัวอยํางและเปรียบเทียบข๎อแตกตํางระหวําง
โครงงานแตํละประเภทได๎ 
 3. อธิบายขั้นตอนการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร๑ได๎ 
 4. ระบุปัญหา ตั้งสมมติฐาน และก าหนดตัวแปรในการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร๑ได๎ 
 5. วางแผนออกแบบการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร๑ได๎ 
 6. เสนอเค๎าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร๑ได๎ 

รวม 6  ผลการเรียนรู้ 
 

 
  
  
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

141 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว20211  โครงงานวิทยาศาสตร์                             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2                        เวลา 40 ชั่วโมง                           จ านวน 1.0 หน่วยกิต              
  

ศึกษาขั้นตอนการท าโครงงานวิทยาศาสตร๑ คิดหัวเรื่อง เลือกเรื่องที่จะท าโครงงานอยํางน๎อย 1 เรื่อง  
โดยใช๎วิธีการทางวิทยาศาสตร๑ในการรวบรวมข๎อมูลหลาย ๆ ครั้ง น าเสนอข๎อมูลอยํางเป็นระบบ แก๎ปัญหาที่
เกิดข้ึนด๎วยวิธีการทางวิทยาศาสตร๑ พัฒนาชิ้นงานให๎เหมาะสม วิเคราะห๑ผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง  ท า
รายงานผลการทดลอง และน าเสนอโครงงานด๎วยปากเปลําอยํางถูกต๎อง  

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ การสืบค๎นข๎อมูล การอภิปราย การวิเคราะห๑ การเปรียบเทียบ 
การส ารวจตรวจสอบ การท านาย และการทดลอง 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด  ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ  
น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร๑ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม   
 

ผลการเรียนรู้ 

 1. ศึกษาขั้นตอนการท าโครงงานวิทยาศาสตร๑ และคิดหัวเรื่องโครงงานได๎ 
 2. สืบค๎นข๎อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เลือกท าโครงงานท าการทดลองเบื้องต๎นดูความเป็นไปได๎และจัดท าเค๎า
โครงของเรื่องได๎ 
 3. จัดท าโครงงานวิทยาศาสตร๑อยํางน๎อย 1 เรื่อง โดยใช๎วิธีการทางวิทยาศาสตร๑ในการรวบรวมข๎อมูล 
หลาย ๆ ครั้ง น าเสนอข๎อมูลอยํางเป็นระบบ แก๎ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร๑และพัฒนาชิ้นงาน
ให๎เหมาะสม 
 4. วิเคราะห๑ผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง และท ารายงานผลการทดลองได๎ 
 5. น าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร๑ด๎วยปากเปลําอยํางถูกต๎องและม่ันใจ 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

142 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว20216  พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3               เวลา 40 ช่ัวโมง                             จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
                  

ศึกษา วิเคราะห๑ ทดลอง ตรวจสอบ เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย๑ พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานชีว
มวล และพลังงานนิวเคลียร๑ เพ่ือให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร๑ของพลังงานดังกลําว และ
การน ามาใช๎เป็นพลังงานทดแทน และตระหนักในบทบาทและผลกระทบของพลังงานเหลํานั้นที่มีตํอมนุษย๑และ
สิ่งแวดล๎อม  

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ การสืบเสาะหาความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู๎ มีความสามารถในการตัดสินใจ  

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และ
น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร๑ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ทดลองและเขียนสรุปหลักการทางวิทยาศาสตร๑ในการน าพลังงานน้ าไปใช๎ประโยชน๑ 
2. ทดลองและเขียนสรุปหลักการน าการน าพลังงานน้ าไปใช๎ผลิตไฟฟูา 
3. เขียนสรุปข๎อดี ข๎อจ ากัดและแนวทางการพัฒนาในการน าพลังงานน้ าไปใช๎เป็นพลังงานทดแทน 
4. ทดลองและเขียนสรุปหลักการทางวิทยาศาสตร๑ในการน าพลังงานลมไปใช๎ประโยชน๑ 
5. ทดลองและเขียนสรุปหลักการน าพลังงานลมไปใช๎ผลิตไฟฟูา 
6. เขียนสรุปข๎อดี ข๎อจ ากัด และแนวทางการพัฒนาในการน าพลังงานลมไปใช๎เป็นพลังงานทดแทน 
7. ทดลองและเขียนสรุปหลักการทางวิทยาศาสตร๑ในการน าพลังงานแสงอาทิตย๑ไปใช๎ประโยชน๑ 
8. ทดลองและเขียนสรุปหลักการการน าพลังงานแสงอาทิตย๑ไปใช๎ประโยชน๑โดยการเปลี่ยนเป็น

พลังงานความร๎อน 
9. ทดลองและเขียนสรุปหลักการน าพลังงานแสงอาทิตย๑ไปผลิตไฟฟูา 
10. เขียนสรุปข๎อดี ข๎อจ ากัดและแนวทางการพัฒนาในการน าพลังงานแสงอาทิตย๑ไปใช๎เป็นพลังงาน

ทดแทน 
11. เขียนสรุปหลักการทางวิทยาศาสตร๑ของพลังงานชีวมวลและการน าพลังงานชีวมวลไปใช๎ประโยชน๑ 
12. ส ารวจตรวจสอบเพื่อเขียนสรุปการน าพลังงานชีวมวลไปใช๎ประโยชน๑ 
13. เขียนสรุปข๎อดี ข๎อจ ากัดและแนวทางการพฒันาในการน าพลังงานชีวมวลไปใช๎ประโยชน๑ 
14. เขียนสรุปความหมายของพลังงานนิวเคลียร๑ พร๎อมทั้งยกตัวอยํางแหลํงก าเนิดพลังงานนิวเคลียร๑ 
15. ระบุความส าคัญพร๎อมทั้งยกตัวอยํางการน าพลังงานนิวเคลียร๑ไปใช๎ประโยชน๑ 
16. เขียนสรุปข๎อดี ข๎อจ ากัดและแนวทางการพัฒนา การน าพลังงานนิวเคลียร๑ไปใช๎เป็นพลังงาน

ทดแทนในการผลิตไฟฟูา 

รวม  16  ผลการเรียนรู้ 
 
 



 

 

 

143 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว20208  มรดกทางพันธุกรรม                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3               เวลา 40 ช่ัวโมง                             จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
                  

สืบค๎นข๎อมูล สังเกต และอธิบายลักษณะของโครโมโซมที่มีหนํวยพันธุกรรมหรือยีนในนิวเคลียส 
อธิบายความส าคัญของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ และกระบวนการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรม อภิปราย
โรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซม และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ อภิปรายผลของ
เทคโนโลยีชีวภาพตํอการด ารงชีวิตของมนุษย๑  

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ การสืบเสาะหาความรู๎ การสังเกต การสืบค๎นข๎อมูล การอภิปราย 
การอธิบาย และการสรุป 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และ
น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร๑ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. สังเกตและอธิบายลักษณะของโครโมโซมที่มีหนํวยพันธุกรรมหรือยีนในนิวเคลียส 
2. อธิบายความส าคัญของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ และกระบวนการถํายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรม 
3. อภิปรายโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซมและน าความรู๎ไปใช๎

ประโยชน๑ 
4. อภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพตํอการด ารงชีวิตของมนุษย๑และสิ่งแวดล๎อม 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

144 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว20221  โปรแกรมโฟโต้ชอป 1                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                            เวลา 40 ชั่วโมง                            จ านวน 1.0 หน่วยกติ    

ศึกษาความหมายของคอมพิวเตอร๑กราฟิก หลักการ วิธีการออกแบบกราฟิก ซอฟต๑แวร๑ด๎านกราฟิก 
ระบบคอมพิวเตอร๑ ส าหรับงานคอมพิวเตอร๑กราฟิก การใช๎งานซอฟต๑แวร๑ด๎านกราฟิก ใช๎เครื่องมือและอุปกรณ๑
ตําง ๆ รวมถึงค าสั่งที่ส าคัญในการออกแบบคอมพิวเตอร๑กราฟิก ในโปรแกรมกราฟิกได๎อยํางช านาญ การน า
ภาพจากแหลํงภาพตํางๆ มาสร๎างสรรค๑งานกราฟิกให๎มีจินตนาการตามความคิดริเริ่ม ทั้งยังศึกษาหลักการ
ออกแบบเทคนิคการใช๎โปรแกรมการออกแบบ คอมพิวเตอร๑กราฟิกได๎จากเว็บไซต๑ตํางๆ เพ่ือน ามาประยุกต๑ใช๎
ในการสร๎างสรรค๑งานฝึกปฏิบัติการออกแบบคอมพิวเตอร๑กราฟิกด๎วยโปรแกรมกราฟิก ประยุกต๑ใช๎ในการ
สร๎างสรรค๑ผลงาน 

เพ่ือให๎ผู๎เรียนน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ในชีวิตประจ าวัน มีนิสัยรักการท างาน มีจิตส านึกในการใช๎
พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถในการใช๎เทคโนโลยีได๎อยํางเหมาะสม
มีจริยธรรม คุณธรรม คํานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร๑กราฟิก  
2.  สามารถอธิบายหลักการท างาน สํวนประกอบของโปรแกรม Photoshop CS6 ได๎  
3.  สามารถใช๎เครื่องมือเลือกพ้ืนที่ (Selection) และประยุกต๑ใช๎ในการสร๎างงานได๎ 
4.  มีความรู๎ความเข๎าใจ และสามารถประยุกต๑ใช๎งานเลเยอร๑ (layer) ได๎ 

 
รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

145 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

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

ศึกษาความหมายของคอมพิวเตอร๑กราฟิก หลักการ วิธีการออกแบบกราฟิก ซอฟต๑แวร๑ด๎านกราฟิก 
ระบบคอมพิวเตอร๑ ส าหรับงานคอมพิวเตอร๑กราฟิก การใช๎งานซอฟต๑แวร๑ด๎านกราฟิก ใช๎เครื่องมือและอุปกรณ๑
ตําง ๆ รวมถึงค าสั่งที่ส าคัญในการออกแบบคอมพิวเตอร๑กราฟิก ในโปรแกรมกราฟิกได๎อยํางช านาญ การน า
ภาพจากแหลํงภาพตํางๆ มาสร๎างสรรค๑งานกราฟิกให๎มีจินตนาการตามความคิดริเริ่ม ทั้งยังศึกษาหลักการ
ออกแบบเทคนิคการใช๎โปรแกรมการออกแบบ คอมพิวเตอร๑กราฟิกได๎จากเว็บไซต๑ตํางๆ เพ่ือน ามาประยุกต๑ใช๎
ในการสร๎างสรรค๑งานฝึกปฏิบัติการออกแบบคอมพิวเตอร๑กราฟิกด๎วยโปรแกรมกราฟิก ประยุกต๑ใช๎ในการ
สร๎างสรรค๑ผลงาน 

เพ่ือให๎ผู๎เรียนน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ในชีวิตประจ าวัน มีนิสัยรักการท างาน มีจิตส านึกในการใช๎
พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถในการใช๎เทคโนโลยีได๎อยํางเหมาะสม
มีจริยธรรม คุณธรรม คํานิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู๎ความเข๎าใจ และสามารถประยุกต๑ใช๎งานเครื่องมือการตัดตํอและปรับแตํงภาพได๎ 
2. มีความรู๎ความเข๎าใจ และสามารถประยุกต๑ใช๎งานเครื่องมือข๎อความและตัวอักษร (Text) ได๎ 
3. มีความรู๎ความเข๎าใจ และสามารถประยุกต๑ใช๎งานเครื่องมือการปรับแตํงสี แสงเงาให๎ภาพได๎ 
4. มีความรู๎ความเข๎าใจ และสามารถประยุกต๑ใช๎งานเครื่องมือ Filter ได๎ 
5. สามารถประยุกต๑ใช๎ Photoshop CS6 ออกแบบ สร๎างผลงานตามจินตนาการอยํางสร๎างสรรค๑  

 
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

146 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว20229  การน าเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                         เวลา 40 ชั่วโมง                              จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

          ศึกษาระบบคอมพิวเตอร๑ส าหรับงานประมวลผลแบบสื่อประสม อุปกรณ๑แสดงผลกราฟิก การแสดงผล
ด๎วยภาพ วีดีโอ เสียง อุปกรณ๑ประกอบ เชํน เครื่องขับแผํนบันทึก ซีดี การ๑ดประมวลผลเสียง วีดีโอ สแกนเนอร๑ 
เครื่องพิมพ๑สี ฯลฯ การเก็บรวบรวมข๎อมูลแบบสื่อประสม ภาพ วีดีโอ เสียง ข๎อมูล การใช๎โปรแกรมแบบสื่อ
ประสม ค าสั่งในการด าเนินงาน หลักการกราฟิก การเขียนรูปภาพ การเก็บรูปภาพ การแก๎ไข การสร๎างกราฟ 
การพัฒนางานเพ่ือน าเสนอ การน าเสนองาน การใช๎สี การตกแตํงภาพ การเชื่อมข๎อมูล หลักการสื่อหลายมิติ 
การสร๎างข๎อความหลายมิติ งานประยุกต๑ด๎านการศึกษา 
            
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายบทบาท ความส าคัญ วิธีการของการน าเสนอข๎อมูลได๎ 
2. อธิบายองค๑ประกอบของข๎อมูลชนิดตําง ๆ ได๎ 
3. อธิบายการจัดล าดับและสามารถจัดล าดับการน าเสนอข๎อมูลได๎ 
4. อธิบายรูปแบบและวิธีการการสืบค๎นข๎อมูลได๎ 
5. สามารถใช๎โปรแกรมการน าเสนอข๎อมูลเบื้องต๎นได๎ 
6. สามารถสืบค๎นข๎อมูลและติดตํอสื่อสารกับผู๎อ่ืนผํานระบบอินเทอร๑เน็ตได๎ 
7. สามารถการน าเสนอข๎อมูลด๎วยโปรแกรมส าเร็จรูป หรือโปรแกรมการน าเสนอข๎อมูลได๎ด๎วย 

คอมพิวเตอร๑และระบบเครือขํายคอมพิวเตอร๑อินเทอร๑เน็ตได๎ 
 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

147 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว20230  การน าเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์2  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                         เวลา 40 ชั่วโมง                              จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

          ศึกษาระบบคอมพิวเตอร๑ส าหรับงานประมวลผลแบบสื่อประสม อุปกรณ๑แสดงผลกราฟิก การแสดงผล
ด๎วยภาพ วีดีโอ เสียง อุปกรณ๑ประกอบ เชํน เครื่องขับแผํนบันทึก ซีดี การ๑ดประมวลผลเสียง วีดีโอ สแกนเนอร๑ 
เครื่องพิมพ๑สี ฯลฯ การเก็บรวบรวมข๎อมูลแบบสื่อประสม ภาพ วีดีโอ เสียง ข๎อมูล การใช๎โปรแกรมแบบสื่อ
ประสม ค าสั่งในการด าเนินงาน หลักการกราฟิก การเขียนรูปภาพ การเก็บรูปภาพ การแก๎ไข การสร๎างกราฟ 
การพัฒนางานเพ่ือน าเสนอ การน าเสนองาน การใช๎สี การตกแตํงภาพ การเชื่อมข๎อมูล หลักการสื่อหลายมิติ 
การสร๎างข๎อความหลายมิติ งานประยุกต๑ด๎านการศึกษา 
            
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายบทบาท ความส าคัญ วิธีการของการน าเสนอข๎อมูลได๎ 
2. อธิบายองค๑ประกอบของข๎อมูลชนิดตําง ๆ ได๎ 
3. อธิบายการจัดล าดับและสามารถจัดล าดับการน าเสนอข๎อมูลได๎ 
4. อธิบายรูปแบบและวิธีการการสืบค๎นข๎อมูลได๎ 
5. สามารถใช๎โปรแกรมการน าเสนอข๎อมูลเบื้องต๎นได๎ 
6. สามารถสืบค๎นข๎อมูลและติดตํอสื่อสารกับผู๎อ่ืนผํานระบบอินเทอร๑เน็ตได๎ 
7. สามารถการน าเสนอข๎อมูลด๎วยโปรแกรมส าเร็จรูป หรือโปรแกรมการน าเสนอข๎อมูลได๎ด๎วย 

คอมพิวเตอร๑และระบบเครือขํายคอมพิวเตอร๑อินเทอร๑เน็ตได๎ 
 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

148 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

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

ศึกษาความหมาย และลักษณะของโปรแกรมที่ใช๎ในการออกแบบผลิตภัณฑ๑ได๎ถูกต๎องรู๎จักและเลือกใช๎
โปรแกรมในการสร๎างสรรค๑งาน อธิบายวิธีการใช๎งานโปรแกรมได๎ถูกต๎อง บอกชนิดและวิธีการใช๎งานของ
เครื่องมือในโปรแกรมได๎ ออกแบบการสร๎างงานด๎วยเทคโนโลยีสารสนเทศได๎อยํางมีจินตนาการด๎วยความคิด
สร๎างสรรค๑ สร๎างชิ้นงานได๎อยํางมีคุณภาพ  มีคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ  
       เพ่ือให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ และทักษะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร๑และโปรแกรมการออกแบบผลิตภัณฑ๑ การ
บ ารุงรักษาโปรแกรมและข๎อมูลกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช๎คอมพิวเตอร๑ในการประยุกต๑ใช๎
งานในชีวิตประจ าวันในด๎านตํางๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
  
ผลการเรียนรู้ 

1.  นักเรียนเข๎าใจความหมายและลักษณะของโปรแกรมที่ใช๎ในการออกแบบได๎ถูกต๎อง    
2.  นักเรียนรู๎จักเลือกใช๎โปรแกรมการออกแบบในการสร๎างผลงานได๎อยํางมีคุณภาพ 
3.  นักเรียนรู๎จักใช๎เครื่องของโปรแกรมในการออกแบบผลงานได๎ถูกต๎อง 
4.  นักเรียนอธิบายวิธีการใช๎งานเครื่องมือตําง ๆ ของโปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ๑ได๎ถูกต๎อง 
5.  นักเรียนสามารถออกแบบและสร๎างชิ้นงานอยํางมีความคิดสร๎างสรรค๑ด๎วยโปรแกรมออกแบบ

ผลิตภัณฑ๑ได๎ 
6. นักเรียนมีทักษะเกี่ยวกับการใช๎งานโปรแกรมคอมพิวเตอร๑ และมีเจตคติท่ีดีตํอการเรียนวิชา

คอมพิวเตอร๑ 
  
 รวม  6  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

149 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

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

ศึกษาบทบาทและความส าคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ๑ การสร๎างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช๎หรือ
วิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี การใช๎ซอฟต๑แวร๑ชํวยในการออกแบบหรือน าเสนอผลงาน หลักการวิเคราะห๑
ผลิตภัณฑ๑เบื้องต๎น ภาพฉายแสดงรายละเอียดของชิ้นงาน ลักษณะของความคิดสร๎างสรรค๑ การวิเคราะห๑ผลดี 
ผลเสีย การประเมิน การตัดสินใจเพ่ือเลือกใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการเลือกใช๎สิ่งของเครื่องใช๎อยําง
สร๎างสรรค๑ 
          ปฏิบัติการสร๎าง และพัฒนาสิ่งของเครื่องใช๎ หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอยํางปลอดภัย มี
ความคิดสร๎างสรรค๑ การถํายทอดความคิดเป็นภาพฉาย และแบบจ าลอง การใช๎ซอฟต๑แวร๑ชํวยในการออกแบบ
หรือน าเสนอผลงาน ในการชํวยรํางภาพ ท าภาพ 2 มิติ และ 3 มิต ิ
          เพ่ือให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีทักษะในการวิเคราะห๑ ออกแบบ การสร๎าง พัฒนาและเลือกใช๎
สิ่งของเครื่องใช๎ตามกระบวนการเทคโนโลยีในทางสร๎างสรรค๑ตํอชีวิต สังคม สิ่งแวดล๎อม และมีสํวนรํวมในการ
จัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืนได๎  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายและความส าคัญของการออกแบบ หลักการออกแบบผลิตภัณฑ๑ หลักการ
ออกแบบ และการใช๎เครื่องมือพ้ืนฐาน ในการออกแบบผลิตภัณฑ๑ 

2. มีความรู๎ความเข๎าใจการใช๎โปรแกรม SketchUp ในการออกแบบผลิตภัณฑ๑ 
3. ปฏิบัติงานออกแบบโครงรํางชิ้นงาน ด๎วยโปรแกรม SketchUp 
4. ปฏิบัติงานสร๎างรูปทรง 3 มิติ ตํางๆ ด๎วยโปรแกรม SketchUp 
5. ปฏิบัติงานออกแบบผลิตภัณฑ๑ ด๎วยโปรแกรม SketchUp  และน าไปประยุกต๑ใช๎ประโยชน๑ใน

ชีวิตประจ าวันได๎ 
6. เห็นคุณคํา ความส าคัญของการออกแบบและมีเจตคติที่ดีตํอวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ๑ 

  
 รวม  6   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

150 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว20225  การผลิตสื่อมัลติมีเดีย 1                             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                         เวลา 40 ชั่วโมง                              จ านวน 1.0 หน่วยกิต      

 
ศึกษาโปรแกรม Flash ความรู๎พ้ืนฐานของหลักการท างานของโปรแกรม Flash การสร๎างภาพ 

เคลื่อนไหว (Animation) ด๎วยการท างานของ Flash การใช๎อุปกรณ๑ในการวาดภาพ เลือกใช๎สี เครื่องมือตกแตํง
ภาพ การจัดการวัตถุ การใช๎ข๎อความ รู๎จักกับ Symbols รู๎จักกับ Layer 
 โดยการใช๎กระบวนการคิด วิเคราะห๑ สังเกต สืบค๎นข๎อมูล ฝึกปฏิบัติสร๎างชิ้นงาน ทักษะการท างาน
กลุํม การสร๎างสถานการณ๑ และทักษะการแก๎ปัญหา 
 เพ่ือให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ ในการใช๎โปรแกรม Flash มีความสามารถในการแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบ  
สามารถน าทักษะไปสร๎างชิ้นงาน และน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Flash ได ๎
2. อธิบายหลักการท างานของโปรแกรม Flash ได๎ 
3. สามารถสร๎างชิ้นงานด๎วยโปรแกรม Flash ได ๎

 
รวม  3  ผลการเรียนรู้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

151 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว20226  การผลิตสื่อมัลติมีเดีย 2                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                         เวลา 40 ชั่วโมง                              จ านวน 1.0 หน่วยกิต      

 
ศึกษาโปรแกรม Flash ความรู๎พ้ืนฐานของหลักการท างานของโปรแกรม Flash การสร๎างภาพ 

เคลื่อนไหว (Animation) ด๎วยการท างานของ Flash การใช๎อุปกรณ๑ในการวาดภาพ เลือกใช๎สี เครื่องมือตกแตํง
ภาพ การจัดการวัตถุ การใช๎ข๎อความ รู๎จักกับ Symbols รู๎จักกับ Layer 
 โดยการใช๎กระบวนการคิด วิเคราะห๑ สังเกต สืบค๎นข๎อมูล ฝึกปฏิบัติสร๎างชิ้นงาน ทักษะการท างาน
กลุํม การสร๎างสถานการณ๑ และทักษะการแก๎ปัญหา 
 เพ่ือให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ ในการใช๎โปรแกรม Flash มีความสามารถในการแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบ  
สามารถน าทักษะไปสร๎างชิ้นงาน และน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถสร๎างชิ้นงานด๎วยโปรแกรม Flash ได ๎
2. สามารถเขียนภาษา Action Script ได๎ 
3. สามารถน าเสนอและเผยแพรํผลงานได๎อยํางมีคุณธรรมและจริยธรรม 

 
รวม  3  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

152 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ว30111  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4               เวลา 60 ช่ัวโมง                             จ านวน 1.5 หน่วยกิต                        
                  

ศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ องค๑ประกอบทาง
กายภาพและชีวภาพของระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม การอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม เซลล๑และโครงสร๎างของเซลล๑ การล าเลียงสารเข๎าและออกจากเซลล๑ การรักษาดุลยภาพของน้ าและ
แรํธาตุ กรด-เบส และอุณหภูมิภายในรํางกายระบบภูมิคุ๎มกันแบบไมํจ าเพาะ และแบบจ าเพาะตํอสิ่ง
แปลกปลอม ความผิดปกติของระบบภูมิคุ๎มกัน ภาวะภูมิคุ๎มกันบกพรํอง การสร๎างอาหารของพืชด๎วยกระบวน 
การสังเคราะห๑ด๎วยแสง สารสังเคราะห๑จากพืชปัจจัยที่มีผลตํอการเจริญเติบโตของพืช  สารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืชที่มนุษย๑สังเคราะห๑ขึ้น การตอบสนองตํอสิ่งเร๎าของพืช ยีน ดีเอ็นเอ และการถํายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม การถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นสํวนขยายของพันธุศาสตร๑เมนเดล การ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมระดับยีนและโครโมโซม การใช๎ประโยชน๑จากมิวเทชัน การใช๎ประโยชน๑จาก
เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติ และการคัดเลือกโดยธรรมชาติ
ของสิ่งมีชีวิต 

โดยใช๎กระบวนการการทางวิทยาศาสตร๑ กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎  การสืบค๎นข๎อมูล การ
อภิปราย การอธิบาย การเปรียบเทียบ การออกแบบการทดลอง การยกตัวอยําง การเขียนแผนผัง และการ
ทดสอบและบอกชนิด  

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
พร๎อมทั้งมีความใฝุเรียนรู๎ มุํงม่ันในการท างาน มีจิตวิทยาศาสตร๑ มีเจตคติตํอวิทยาศาสตร๑ มีคุณธรรมจริยธรรม 
และมีคํานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ตัวช้ีวัด 

ว 1.1  ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3  ม.4/4 

ว 1.2   ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3  ม.4/4  ม.4/5  ม.4/6  ม.4/7  ม.4/8  ม.4/9  ม.4/10  ม.4/11  ม.4/12   

ว 1.3   ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3  ม.4/4  ม.4/5  ม.4/6    

รวม  22  ตัวชี้วัด 

 

 

 
 



 

 

 

153 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ว30112  วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี)                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                เวลา 60 ช่ัวโมง                            จ านวน 1.5 หน่วยกิต                          
      

ศึกษาแบบจ าลองอะตอม สัญลักษณ๑นิวเคลียร๑ของธาตุ อนุภาคมูลฐานของอะตอม การจัดเรียง
อิเล็กตรอนในอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ แนวโน๎มสมบัติบางประการของธาตุในตารางธาตุตามหมูํ
และตามคาบ สมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน การเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะในกลุํมธาตุเรพรีเซนเททีฟ 
ศึกษาและอธิบายสมบัติและค านวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี ยกตัวอยํางการนาธาตุมาใช๎ประโยชน๑ 
รวมทั้งผลกระทบตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม ศึกษาการเกิดพันธะและชนิดของพันธะโคเวเลนต๑ การเขียนสูตร
และเรียกชื่อสารโคเวเลนต๑ ความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต๑ พลังงานที่เกี่ยวข๎องกับปฏิกิริยา
ของสารโคเวเลนต๑ รูปรํางโมเลกุลโคเวเลนต๑ สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต๑ แรงยึดเหนี่ยวระหวํางโมเลกุลโคเว
เลนต๑ สมบัติของสารโคเวเลนต๑โครงรํางตาขําย ศึกษาการเกิดพันธะไอออนิก สูตรและการเรียกชื่อสารประกอบ
ไอออนิก การเปลี่ยนแปลงพลังงานในการเกิดสารประกอบไอออนิก สมบัติของสารประกอบไอออนิก ปฏิกิริยา
ของสารประกอบไอออนิก ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวัน อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและปัจจัยที่มีผลในการ
เกิดปฏิกิริยา การใช๎ประโยชน๑จากปฏิกิริยาเคมีและผลของปฏิกิริยาเคมีตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 
สารประกอบอินทรีย๑ สารประกอบไฮโดรคาร๑บอน ความเป็นกรด-เบส ของสารละลาย สมบัติบางประการของ
พอลิเมอร๑และพอลิเมอร๑ในชีวิตประจ าวัน 

โดยใช๎กระบวนการการทางวิทยาศาสตร๑ กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล การ
อภิปราย การอธิบาย การเปรียบเทียบ การออกแบบการทดลอง การยกตัวอยําง การเขียนแผนผัง และการ
ทดสอบและบอกชนิด  

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
พร๎อมทั้งมีความใฝุเรียนรู๎ มุํงม่ันในการท างาน มีจิตวิทยาศาสตร๑ มีเจตคติตํอวิทยาศาสตร๑ มีคุณธรรมจริยธรรม 
และมีคํานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ตัวช้ีวัด 

ว 2.1    ม.5/1   ม.5/2   ม.5/3   ม.5/4   ม.5/5   ม.5/6   ม.5/7   ม.5/8   ม.5/9   ม.5/10 
ม.5/11   ม.5/12   ม.5/13   ม.5/14   ม.5/15   ม.5/16   ม.5/17   ม.5/18   ม.5/19 
ม.5/20   ม.5/22   ม.5/23   ม.5/24   ม.5/25 

รวม  25  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

154 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 
ว30113  วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์)                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5         เวลา 60 ชั่วโมง                        จ านวน 1.5  หน่วยกิต
        
 
 ศึกษาหลักการพ้ืนฐานของแรงและการเคลื่อนที่ในเรื่อง ระยะทาง  การกระจัด  อัตราเร็ว  ความเร็ว  
ความเรํง  การเคลื่อนที่แนวตรง  การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล๑  การเคลื่อนที่แบบวงกลมและการเคลื่อนที่แบบ
สั่น แรงที่กระท าตํอวัตถุในสนามโน๎มถํวงและการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน๎มถํวง แรงที่กระท าตํออนุภาคที่มี
ประจุไฟฟูาในสนามไฟฟูาและสนามแมํเหล็ก  หลักการท างานของมอเตอร๑ การเกิดอีเอ็มเอฟ แรงนิวเคลียร๑ใน
นิวเคลียส พลังงานนิวเคลียร๑ฟิชชันและฟิวชัน การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟูารวมทั้งการใช๎
ประโยชน๑ และศึกษาหลักการพื้นฐานของพลังงานในเรื่ององค๑ประกอบของคลื่น  สมบัติของคลื่น  เสียงและการ
ได๎ยิน  ความเข๎มเสียง  มลพิษทางเสียง  การมองเห็นสีของวัตถุและความผิดปกติในการมองเห็นสี การท างาน
ของแผํนกรองสี การผสมแสงสี คลื่นแมํเหล็กไฟฟูา สํวนประกอบของคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา และการสื่อสารโดย
อาศัยคลื่นแมํเหล็กไฟฟูาในการสํงผํานสารสนเทศ   

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑การสืบค๎นข๎อมูล การส ารวจตรวจสอบ  
เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  ความคิด  มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎  การตัดสินใจ  

การน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร๑  จริยธรรม  คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 

 ว 2.2  ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3  ม.5/4  ม.5/5  ม.5/6  ม.5/7  ม.5/8  ม.5/9  ม.5/10 
 ว 2.3  ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3  ม.5/4  ม.5/5  ม.5/6  ม.5/7  ม.5/8  ม.5/9  ม.5/10  ม.5/11   
                   ม.5/12 

รวม  22  ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

155 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ว30114  วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                เวลา 60 ช่ัวโมง                            จ านวน 1.5 หน่วยกิต  
                      
 
 ศึกษาโครงสร๎างโลก การแบํงโครงสร๎างโลก หลักฐานและสมมติฐานการเคลื่อนที่ของทวีปหลักฐาน
และข๎อมูลทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนตัวของทวีป  กระบวนการที่ท าให๎เกิดการเคลื่อนที่ของแผํนธรณี  
ลักษณะการเคลื่อนที่ของแผํนธรณี  การเปลี่ยนลักษณะของเปลือกโลก  แผํนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อายุทาง
ธรณีวิทยา ซากดึกด าบรรพ๑การล าดับชั้นหิน ก าเนิดเอกภพ  กาแล็กซี วิวัฒนาการของดาวฤกษ๑ ก าเนิดและ
วิวัฒนาการของดวงอาทิตย๑  ความสํองสวํางและโชติมาตรของดาวฤกษ๑ สี และอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ๑ 
ระยะหํางของดาวฤกษ๑  เนบิวลา  แหลํงก าเนิดดาวฤกษ๑ ระบบดาวฤกษ๑  มวลของดาวฤกษ๑  การก าเนิดระบบ
สุริยะ ดวงอาทิตย๑  เขตของบริวารดวงอาทิตย๑  กล๎องโทรทรรศน๑ การขนสํงและการโคจรของดาวเทียม ระบบ
ขนสํงอวกาศ การใช๎ประโยชน๑จากเทคโนโลยีอวกาศ  

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎  การสืบค๎นข๎อมูล การสังเกต   
การวิเคราะห๑ การอภิปราย การอธิบายและสรุป  

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎
ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอ่ืน เฝูาระวังและพัฒนาสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร๑ 
จริยธรรม คุณธรรม  และคํานิยมที่ถูกตอ๎งเหมาะสม โดยมุํงเน๎นความเป็นไทยควบคูํกับความเป็นสากล 

 
ตัวช้ีวัด 
 ว 3.1 ม.6/1  ม.6/2  ม.6/3  ม.6/4  ม.6/5  ม.6/6  ม.6/7  ม.6/8  ม.6/9  ม.6/10 
 ว 3.2 ม.6/1  ม.6/2  ม.6/3  ม.6/4  ม.6/5  ม.6/6  ม.6/7  ม.6/8  ม.6/9  ม.6/10  ม.6/11 

ม.6/12  ม.6/13  ม.6/14   

รวม  24  ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

156 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว30121 วิทยาการค านวณ 1             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4                         เวลา  40 ชั่วโมง                       จ านวน  1.0 หน่วยกิต
           

ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงค านวณ การแยกสํวนประกอบและการยํอยปัญหา การหารูปแบบ การคิด
เชิงนามธรรม ตัวอยํางและประโยชน๑ของแนวคิดเชิงค านวณเพ่ือแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ประยุกต๑ใช๎แนวคิด
เชิงค านวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีส าหรับแก๎ปัญหา การแก๎ปัญหาด๎วยคอมพิวเตอร๑  การระบุข๎อมูลเข๎า 
ข๎อมูลออก และเงื่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การท าซ้ า การจัดเรียงและค๎นหาข๎อมูล ตัวอยําง
การออกแบบขั้นตอนวิธีเพ่ือแก๎ปัญหาด๎วยคอมพิวเตอร๑ การศึกษาตัวอยํางโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การก าหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ด าเนินงาน สรุปผลและเผยแพรํ ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการ
รํวมกับวิชาอ่ืนและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

 

ตัวช้ีวัด 

ว 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 

 ประยุกต๑ใช๎แนวคิดเชิงค านวณในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอยํางสร๎างสรรค๑ และ
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

รวม 1 ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

157 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว30124 การออกแบบและเทคโนโลยี 1                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4                            เวลา  40 ชั่วโมง                        จ านวน  1.0  หน่วยกิต
          

ศึกษา วิเคราะห๑แนวคิดหลักของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นและ
ความสัมพันธ๑ของเทคโนโลยีกับศาสตร๑อ่ืน ออกแบบ สร๎าง หรือพัฒนาผลงานส าหรับแก๎ปัญหาที่ค านึงถึง
ผลกระทบตํอสังคม ในประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับสุขภาพและการบริการ โดยใช๎กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
ซึ่งใช๎ความรู๎ทักษะ และเลือกใช๎วัสดุ อุปกรณ๑ เครื่องมือ กลไก ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส๑ เพ่ือแก๎ปัญหาได๎อยําง
ถูกต๎อง เหมาะสม ปลอดภัย ค านึงถึงทรัพย๑สินทางปัญญา มีการใช๎ซอฟต๑แวร๑ชํวยในการออกแบบและน าเสนอ
ผลงาน 

 

ตัวช้ีวัด 

ว 4.1 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 

1. วิเคราะห๑แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ๑กับศาสตร๑อ่ืนโดยเฉพาะวิทยาศาสตร๑ หรือ
คณิตศาสตร๑ รวมทั้งประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นตํอมนุษย๑ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล๎อม เพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี 

2. ระบุปัญหาหรือความต๎องการที่มีผลกระทบตํอสังคม รวบรวม วิเคราะห๑ข๎อมูลและแนวคิดที่
เกี่ยวข๎องกับปัญหาที่มีความซับซ๎อนเพ่ือสังเคราะห๑วิธีการ เทคนิคในการแก๎ปัญหา โดยค านึงถึง
ความถูกต๎องด๎านทรัพย๑สินทางปัญญา 

3. ออกแบบวิธีการแก๎ปัญหา โดยวิเคราะห๑เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข๎อมูลที่จ าเป็นภายใต๎
เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยูํ น าเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาให๎ผู๎อ่ืนเข๎าใจด๎วยเทคนิคหรือวิธีการที่
หลากหลาย โดยใช๎ซอฟต๑แวร๑ชํวยในการออกแบบ วางแผนขั้นตอนการท างานด าเนินการ
แก๎ปัญหา 

4. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห๑และให๎เหตุผลของปัญหาหรือข๎อบกพรํองที่เกิดขึ้นภายใต๎กรอบ
เงื่อนไข หาแนวทางปรับปรุงการแก๎ปัญหา และน าเสนอผลการแก๎ปัญหา พร๎อมทั้งเสนอแนว
ทางการพัฒนาตํอยอด 

5. ใช๎ความรู๎และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ๑ เครื่องมือ กลไก ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส๑ และ
เทคโนโลยีที่ซับซ๎อนในการแก๎ปัญหาหรือพัฒนางาน ได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม และปลอดภัย 

รวม  5  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว30301  ฟิสิกส์ 1              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4     เวลา 80 ชั่วโมง             จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
      

ศึกษาธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส๑ ธรรมชาติของฟิสิกส๑ การวัด การบันทึกผลการวัดปริมาณ
ทางฟิสิกส๑ การทดลองทางฟิสิกส๑  การเคลื่อนที่แนวตรง ต าแหนํง การกระจัดและระยะทาง อัตราเร็ว ความเร็ว  
ความเรํง  กราฟของการเคลื่อนที่แนวตรง สมการส าหรับการเคลื่อนที่แนวตรง การตกแบบเสรี แรงและกฎการ
เคลื่อนที่ การหาแรงลัพธ๑ มวล แรงและกฎการเคลื่อนที่ แรงเสียดทาน  แรงดึงดูดระหวํางมวล การประยุกต๑ใช๎
กฎการเคลื่อนที่  

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ การสืบเสาะหาความรู๎การสืบค๎นข๎อมูล การสังเกต วิเคราะห๑ 
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป  

เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ 
รวมทั้งทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร๑ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่
เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค๎นและอธิบายการค๎นหาความรู๎ทางฟิสิกส๑ ประวัติความเป็นมา รวมทั้งพัฒนาการของหลักการ
และแนวคิดทางฟิสิกส๑ที่มีผลการแสวงหาความรู๎ใหมํและการพัฒนาเทคโนโลยี 

2. วัดและรายงานผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส๑ได๎ถูกต๎องเหมาะสม โดยน าความคลาดเคลื่อนในการวัด
มาพิจารณาในการน าเสนอผลด๎วย รวมทั้งแสดงผลการทดลองในรูปของกราฟ วิเคราะห๑และแปลความหมาย
จากกราฟเส๎นตรง  

3. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ๑ระหวํางต าแหนํง การกระจัด ความเร็ว และความเรํงของการ
เคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงที่มีความเรํงคงตัวจากกราฟและสมการ รวมทั้งทดลองหาคําความเรํงโน๎มถํวงของ
โลก และค านวณปริมาณตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง  

4. อธิบายแรงและผลของแรงลัพธ๑ที่มีตํอการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้งทดลองหาแรงลัพธ๑ของแรงสอง
แรงที่ท ามุมตํอกัน 

5. เขียนแผนภาพของแรงที่กระท าตํอวัตถุอิสระ และอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและการใช๎กฎ
การเคลื่อนที่ของนิวตันกับสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้งทดลองและอธิบายความสัมพันธ๑ระหวํางแรง มวล 
และความเรํง ตามกฎข๎อที่สองของนิวตัน 

6. วิเคราะห๑และอธิบายแรงเสียดทานระหวํางผิวสัมผัสของวัตถุคูํหนึ่งๆในกรณีที่วัตถุหยุดนิ่งและวัตถุ
เคลื่อนที่ รวมทั้งทดลองหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหวํางผิวสัมผัสของวัตถุคูํหนึ่งๆและน าความรู๎เรื่องแรง
เสียดทานไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

7. อธิบายกฎความโน๎มถํวงสากลและผลของสนามโน๎มถํวงที่ท าให๎วัตถุมีน้ าหนัก รวมทั้งค านวณ
ปริมาณตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง  

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว30202   ฟิสิกส์ 2              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4      เวลา 80 ชั่วโมง             จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส๑  ธรรมชาติของฟิสิกส๑  การวัด การบันทึกผลการวัดปริมาณ
ทางฟิสิกส๑ การทดลองทางฟิสิกส๑  การเคลื่อนที่แนวตรง ต าแหนํง  การกระจัดและระยะทาง  อัตราเร็ว 
ความเร็ว  ความเรํง  กราฟของการเคลื่อนที่แนวตรง สมการส าหรับการเคลื่อนที่แนวตรง  การตกแบบเสรี  
แรงและกฎการเคลื่อนที่ การหาแรงลัพธ๑ มวล แรงและกฎการเคลื่อนที่ แรงเสียดทาน  แรงดึงดูดระหวํางมวล 
การประยุกต๑ใช๎กฎการเคลื่อนที่  

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ การสืบเสาะหาความรู๎การสืบค๎นข๎อมูล  การสังเกต วิเคราะห๑ 
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป  

เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ 
รวมทั้งทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร๑ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่
เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายสมดุลกลของวัตถุ โมเมนต๑ และผลรวมของโมเมนต๑ที่มีตํอการหมุน แรงคูํควบและผลของ
แรงคูํควบที่มีตํอสมดุลของวัตถุ เขียนแผนภาพของแรงที่กระท าตํอวัตถุอิสระเมื่อวัตถุอยูํในสมดุลกล และ
ค านวณปริมาณตํางๆ ที่เก่ียวข๎อง รวมทั้งทดลองและอธิบายสมดุลของแรงสามแรง 

2. สังเกตและอธิบายสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ เมื่อแรงที่กระท าตํอวัตถุผํานศูนย๑กลางมวลของวัตถุ
และผลของศูนย๑ถํวงที่มตีํอเสถียรภาพของวัตถุ 

3. วิเคราะห๑และค านวณงานของแรงคงตัว จากสมการและพ้ืนที่ใต๎กราฟความสัมพันธ๑ระหวํางแรงกับ
ต าแหนํง รวมทั้งอธิบาย และค านวณก าลังเฉลี่ย 

4. อธิบายและค านวณพลังงานจลน๑ พลังงานศักย๑ พลังงานกล ทดลองหาความสัมพันธ๑ระหวํางงานกับ
พลังงานจลน๑ ความสัมพันธ๑ระหวํางงานกับพลังงานศักย๑โน๎มถํวง ความสัมพันธ๑ระหวํางขนาดของแรงที่ใช๎ดึง
สปริงกับระยะที่สปริงยืดออกและความสัมพันธ๑ระหวํางงานกับพลังงานศักย๑ยืดหยุํน รวมทั้งอธิบาย
ความสัมพันธ๑ระหวํางงานของแรงลัพธ๑และพลังงานจลน๑ และค านวณงานท่ีเกิดข้ึนจากแรงลัพธ๑ 

5. อธิบายกฎการอนุรักษ๑พลังงานกล รวมทั้งวิเคราะห๑ และค านวณปริมาณตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการ
เคลื่อนที่ของวัตถุในสถานการณ๑ตํางๆ โดยใช๎กฎการอนุรักษ๑พลังงานกล 

6. อธิบายการท างาน ประสิทธิภาพและการได๎เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอยํางงํายบางชนิด โดยใช๎
ความรู๎เรื่องงานและสมดุลกล รวมทั้งค านวณประสิทธิภาพและการได๎เปรียบเชิงกล 

7. อธิบาย และค านวณโมเมนตัมของวัตถุ และการดลจากสมการและพ้ืนที่ใต๎กราฟ  ความสัมพันธ๑
ระหวํางแรงลัพธ๑กับเวลา รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ๑ระหวํางแรงดลกับโมเมนตัม 

8. ทดลอง อธิบาย และค านวณปริมาณตําง ๆ ที่เก่ียวกับการชนของวัตถุในหนึ่งมิติ ทั้งแบบยืดหยุํน ไมํ
ยืดหยุํน และการดีดตัวแยกจากกันในหนึ่งมิติซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ๑โมเมนตัม 
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9. อธิบาย วิเคราะห๑ และค านวณปริมาณตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล๑ และ
ทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล๑ 

10. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ๑ระหวํางแรงสูํศูนย๑กลาง รัศมีของการเคลื่อนที่ อัตราเร็วเชิงเส๎น 
อัตราเร็วเชิงมุม และมวลของวัตถุ ในการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบระดับ รวมทั้งค านวณปริมาณตํางๆ ที่
เกี่ยวข๎อง และประยุกต๑ใช๎ความรู๎การเคลื่อนที่แบบวงกลม ในการอธิบายการโคจรของดาวเทียม 
 
รวม  10  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

161 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว30203  ฟิสิกส์ 3                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5       เวลา 80 ชั่วโมง             จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่แบบฮาร๑มอนิกอยํางงําย ปริมาณที่เกี่ยวข๎องกับการเคลื่อนที่แบบฮาร๑มอนิ
กอยํางงําย แรงกับการสั่นของมวลติดปลายสริงและลูกตุ๎มอยํางงําย ความถ่ีธรรมชาติและการสั่นพ๎อง ธรรมชาติ
ของคลื่น อัตราเร็วของคลื่น หลักการที่เกี่ยวกับคลื่น พฤติกรรมของคลื่น แนวคิดเกี่ยวกับ แสงเชิงคลื่น การ
แทรกสอดของแสงผํานสลิตคูํ การเลี้ยวเบนของแสงผํานสลิตเดี่ยว การเลี้ยวเบนของแสงผํานเกรตติง การ
สะท๎อนและการหักเหของแสง การมองเห็นและการเกิดภาพ ภาพจากเลนส๑และ กระจกเงาทรงกลม แสงสีและ
การมองเห็นแสงสี ปรากฏการณ๑ธรรมชาติและการใช๎ประโยชน๑เกี่ยวกับแสง  

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ การสืบเสาะหาความรู๎การสืบค๎นข๎อมูล  การสังเกต วิเคราะห๑ 
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป  

เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ 
รวมทั้งทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร๑ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่
เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ทดลองและอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร๑มอนิกอยํางงํายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุ๎มอยํางงําย 
รวมทั้งค านวณปริมาณตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง  

2. อธิบายความถี่ธรรมชาติของวัตถุและการเกิดการสั่นพ๎อง  
3. อธิบายปรากฏการณ๑คลื่น ชนิดของคลื่น สํวนประกอบของคลื่น การแผํของหน๎าคลื่นด๎วยหลักการ

ของฮอยเกนส๑ และการรวมกันของคลื่นตามหลักการซ๎อนทับ พร๎อมทั้งค านวณอัตราเร็ว ความถี่ และความยาว
คลื่น  

4. สังเกตและอธิบายการสะท๎อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ า รวมทั้ง 
ค านวณปริมาณตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

5. ทดลอง และอธิบายการแทรกสอดของแสงผํานสลิตคูํและเกรตติง การเลี้ยวเบนและการแทรกสอด 
ของแสงผํานสลิตเดี่ยว รวมทั้งค านวณปริมาณตํางๆ ที่เก่ียวข๎อง 

6. ทดลอง และอธิบายการสะท๎อนของแสงที่ผิววัตถุตามกฎการสะท๎อน เขียนรังสีของแสงและ 
ค านวณต าแหนํงและขนาดภาพของวัตถุ เมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม รวมทั้ง
อธิบายการน าความรู๎เรื่องการสะท๎อนของแสงจากกระจกเงาราบ และกระจกเงาทรงกลม ไปใช๎ประโยชน๑ใน
ชีวิตประจ าวัน 

7. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ๑ระหวํางดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และมุมหักเหรวมทั้งอธิบาย
ความสัมพันธ๑ระหวํางความลึกจริงและความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการสะท๎อนกลับหมดของ แสง และ
ค านวณปริมาณตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง  
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8. ทดลอง และเขยีนรังสีของแสงเพ่ือแสดงภาพที่เกิดจากเลนส๑บาง หาต าแหนํง ขนาด ชนิดของ ภาพ 
และความสัมพันธ๑ระหวํางระยะวัตถุ ระยะภาพและความยาวโฟกัส รวมทั้งค านวณปริมาณตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
และอธิบายการน าความรู๎เรื่องการหักเหของแสงผํานเลนส๑บางไปใช๎ประโยชน๑ในชีวิตประจ าวัน  

9. อธิบายปรากฏการณ๑ธรรมชาติที่เก่ียวกับแสง เชํน รุ๎ง การทรงกลด มิราจ และการเห็นท๎องฟูาเป็นสี
ตํางๆ ในชํวงเวลาตํางกัน  
10. สังเกต และอธิบายการมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสี รวมทั้งอธิบายสาเหตุ
ของการบอดสี 
 
รวม  10  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว30204   ฟิสิกส์ 4                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5      เวลา 80 ชั่วโมง             จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง การสะท๎อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน
ของคลื่นเสียง การได๎ยินเสียง ความเข๎มเสียง คุณภาพเสียง มลพิษทางเสียง คลื่นนิ่งของเสียง การสั่นพ๎อง ของ
เสียง การเกิดบีต ปรากฏการณ๑ดอปเพลอร๑  คลื่นกระแทกของเสียง  ธรรมชาติของไฟฟูาสถิต การเหนี่ยวน า
ไฟฟูาสถิต กฎของคูลอมบ๑ สนามไฟฟูา ศักย๑ไฟฟูา ความตํางศักย๑ ความจุและพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ 
การตํอตัวเก็บประจุ กระแสไฟฟูาในลวดตัวน า กฎของโอห๑ม สภาพต๎านทาน การตํอตัวต๎านทาน อีเอ็มเอฟของ
แหลํงก าเนิดไฟฟูากระแสตรง พลังงานไฟฟูา ก าลังไฟฟูา การตํอแบตเตอรี่ การวิเคราะห๑วงจรไฟฟูากระแสตรง 
การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟูา และเทคโนโลยีด๎านพลังงาน   

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑  การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล  การสังเกต วิเคราะห๑ 
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป  

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ 
รวมทั้งทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยา ศาสตร๑ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่
เหมาะสม  
 

ผลการเรียนรู้  
1. อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธ๑ระหวํางคลื่นการกระจัดของอนุภาคกับ

คลื่นความดัน ความสัมพันธ๑ระหวํางอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับอุณหภูมิในหนํวยองศาเซลเซียส การ
สะท๎อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน ของคลื่นเสียง รวมทั้งค านวณ ปริมาณตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง  

2. อธิบายความเข๎มเสียง ระดับเสียง องค๑ประกอบของการได๎ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียง 
รวมทั้งค านวณปริมาณตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง  

3. ทดลอง และอธิบายการเกิดการสั่นพ๎องของอากาศในทํอปลายเปิดหนึ่งด๎าน รวมทั้งสังเกตและ 
อธิบายการเกิดบีต คลื่นนิ่ง ปรากฏการณ๑ดอปเพลอร๑ คลื่นกระแทกของเสียง ค านวณปริมาณ ตําง ๆ ที่
เกี่ยวข๎อง และน าความรู๎เรื่องเสียงไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  

4. ทดลอง และอธิบายการท าวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟูาให๎มีประจุไฟฟูาโดยการขัดสีกันและการ
เหนี่ยวน าไฟฟูาสถิต  

5. อธิบาย และค านวณแรงไฟฟูาตามกฎของคูลอมบ๑ 
6. อธิบาย และค านวณสนามไฟฟูาและแรงไฟฟูาที่กระท ากับอนุภาคที่มีประจุไฟฟูาที่อยูํในสนามไฟฟูา 

รวมทั้งหาสนามไฟฟูาลัพธ๑เนื่องจากระบบจุดประจุโดยรวมกันแบบเวกเตอร๑  
7. อธิบาย และค านวณพลังงานศักย๑ไฟฟูา ศักย๑ไฟฟูา และ ความตํางศักย๑ระหวํางสองต าแหนํงใด ๆ  
8. อธิบายสํวนประกอบของตัวเก็บประจุ ความสัมพันธ๑ระหวํางประจุไฟฟูา ความตํางศักย๑ และ ความจุ

ของตัวเก็บประจุ และอธิบายพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และความจุสมมูล รวมทั้ง ค านวณปริมาณตําง ๆ ที่
เกี่ยวข๎อง  
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9. น าความรู๎เรื่องไฟฟูาสถิตไปอธิบายหลักการท างานของเครื่องใช๎ไฟฟูาบางชนิด และปรากฏการณ๑ 
ในชีวิตประจ าวัน  

10. อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระและกระแสไฟฟูาในลวดตัวน า ความสัมพันธ๑ระหวําง
กระแสไฟฟูาในลวดตัวน ากับความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระ ความหนาแนํนของอิเล็กตรอนในลวด
ตัวน าและพ้ืนที่หน๎าตัดของลวดตัวน า และค านวณปริมาณตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง  

11. ทดลอง และอธิบายกฎของโอห๑ม อธิบายความสัมพันธ๑ระหวํางความต๎านทานกับความยาว
พ้ืนที่หน๎าตัด และสภาพต๎านทานของตัวน าโลหะที่อุณหภูมิคงตัว และค านวณปริมาณตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง รวมทั้ง 
อธิบายและค านวณความต๎านทานสมมูลเมื่อน าตัวต๎านทานมาตํอกันแบบอนุกรมและแบบขนาน  

12. ทดลอง อธิบาย และค านวณอีเอ็มเอฟของแหลํงก าเนิดไฟฟูากระแสตรง รวมทั้งอธิบายและ 
ค านวณพลังงานไฟฟูา และก าลังไฟฟูา  

13. ทดลอง และค านวณอีเอ็มเอฟสมมูลจากการตํอแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบขนาน รวมทั้ง 
ค านวณปริมาณตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องในวงจรไฟฟูากระแสตรงซึ่งประกอบด๎วยแบตเตอรี่และตัวต๎านทาน  

14. อธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟูา รวมทั้งสืบค๎นและอภิปรายเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีที่น ามาแก๎ปัญหาหรือตอบสนองความต๎องการทางด๎านพลังงาน โดยเน๎นด๎านประสิทธิภาพและความ
คุ๎มคําด๎านคําใช๎จําย 
 
รวม  14  ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

165 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว30205   ฟิสิกส์ 5                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6      เวลา 80 ชั่วโมง             จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาหลักการของแมํเหล็กไฟฟูา สนามแมํเหล็ก ฟลักซ๑แมํเหล็ก การเคลื่อนที่ของอนุภาคใน
สนามแมํเหล็ก แรงกระท าตํอลวดตัวน าที่มีกระแสไฟฟูาผํานเมื่อวางอยูํในบริเวณที่มีสนามแมํเหล็ก  
สนามแมํเหล็กที่เกิดขึ้นจากกระแสไฟฟูาผํานลวดตัวน า  แกลแวนอมิเตอร๑  มอเตอร๑กระแสตรง  กระแส
เหนี่ยวน า  กฎการเหนี่ยวน าแมํเหล็กไฟฟูาของฟาราเดย๑และกฎของเลนซ๑  หลักการของเครื่องก าเนิดไฟฟูา  
หม๎อแปลงวงจรพื้นฐานของไฟฟูากระแสสลับ การแปลงไฟฟูากระแสสลับเป็นไฟฟูากระแสตรง  ลักษณะเฉพาะ
ของคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา แสงไมํโพลาไรส๑  แสงโพลาไรส๑เชิงเส๎น แผํนโพลารอยด๑ การน าคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา
ในชํวงความถี่ตําง ๆ  ไปประยุกต๑ใช๎ รวมทั้งการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา  ความดันในของไหลและ
กฎพาสคัล  แรงพยุงและหลักอาร๑คีมิดีส  ความตึงผิว  การเคลื่อนที่ในของไหล  สมบัติของของไหลในอุดมคติ  
สมการความตํอเนื่อง  และสมการแบร๑นูลี     
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑  กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎  การสืบค๎นข๎อมูล  การสังเกต  
การวิเคราะห๑  การอภิปราย  การอธิบายและการสรุปผล 
 เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎ ความคิด และความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎
และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันของตนเอง ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร๑  จริยธรรม  คุณธรรม  และคํานิยม
ที่ถูกต๎องเหมาะสม  
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สังเกตและอธิบายเส๎นสนามแมํเหล็ก อธิบายและค านวณฟลักซ๑แมํเหล็กในบริเวณที่ก าหนด รวมทั้ง
สังเกตและอธิบายสนามแมํเหล็กท่ีเกิดจากกระแสไฟฟูาในลวดตัวน าเส๎นตรงและโซเลนอยด๑ 
 2. อธิบายและค านวณแรงแมํเหล็กที่กระท าตํออนุภาคที่มีประจุไฟฟูาเคลื่อนที่ในสนามแมํเหล็ก แรง
แมํเหล็กที่กระท าตํอเส๎นลวดที่มีกระแสไฟฟูาผํานและวางในสนามแมํเหล็ก รัศมีความโค๎งของการเคลื่อนที่เมื่อ
ประจุเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแมํเหล็ก รวมทั้งอธิบายแรงระหวํางเส๎นลวดตัวน าคูํขนานที่มีกระแสไฟฟูาผําน 
 3. อธิบายหลักการท างานของแกลแวนอมิเตอร๑และมอเตอร๑ไฟฟูากระแสตรง รวมทั้งค านวณปริมาณ
ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง  
 4. สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวน า กฎการเหนี่ยวน าของฟาราเดย๑ และค านวณปริมาณ
ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง รวมทั้งน าความรู๎เรื่องอีเอ็มเอฟเหนี่ยวน าไปอธิบายการท างานของเครื่องใช๎ไฟฟูา 
 5. อธิบายและค านวณความตํางศักย๑อาร๑เอ็มเอสและกระแสไฟฟูาอาร๑เอ็มเอส  
 6. อธิบายหลักการท างานและประโยชน๑ของเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสสลับ 3 เฟส การแปลงอีเอ็มเอฟ
ของหม๎อแปลงและค านวณปริมาณตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง  
 7. อธิบายการเกิดและลักษณะเฉพาะของคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา แสงไมํโพลาไรส๑ แสงโพลาไรส๑เชิงเส๎น 
และแผํนโพลารอยด๑ รวมทั้งอธิบายการน าคลื่นแมํเหล็กไฟฟูาในชํวงความถี่ตําง ๆ ไปประยุกต๑ใช๎และหลักการ
ท างานของอุปกรณ๑ท่ีเกี่ยวข๎อง 
 8. สืบค๎นและอธิบายการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแมํเหล็กไฟฟูาในการสํงผํานสารสนเทศและเปรียบเทียบ
การสื่อสารด๎วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัลได๎ 
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 9. อธิบายและค านวณความดันเกจ ความดันสัมบูรณ๑ และความดันบรรยากาศ รวมทั้งอธิบายหลักการ
ท างานของแมนอมิเตอร๑ บารอมิเตอร๑ และเครื่องอัดไฮดรอลิก  
 10. ทดลอง อธิบาย และค านวณขนาดแรงพยุงจากของไหล 
 11. ทดลอง อธิบาย และค านวณความตึงผิวของของเหลว รวมทั้งสังเกตและอธิบายแรงหนืดของ
ของเหลว 
 12. อธิบายสมบัติของของไหลอุดมคติ สมการความตํอเนื่อง และสมการแบร๑นูลลี รวมทั้งค านวณ
ปริมาณตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง และน าความรู๎เกี่ยวกับสมการความตํอเนื่องและสมการแบร๑นูลีไปอธิบายหลักการ
ท างานของอุปกรณ๑ตําง ๆ  
 
รวม 12  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว30206   ฟิสิกส์ 6                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6      เวลา 80 ชั่วโมง             จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห๑ และอธิบายสภาพยืดหยุํนของวัตถุ ความเค๎น ความเครียด มอดุลัสของยัง ความร๎อน 

อุณหภูมิ ความจุความร๎อน การขยายตัวของวัตถุเนื่องจากความร๎อน สถานะและการเปลี่ยนแปลงสถานะของ
สาร การถํายโอนความร๎อน แก๏สอุดมคติ กฎของบอยล๑ กฎของชาร๑ล กฎของเกย๑ลูสแซก กฎของแก๏สอุดมคติ 
ทฤษฎีจลน๑ของแก๏ส ความดันและพลังงานจลน๑เฉลี่ยของโมเลกุลของแก๏ส อัตราเร็วของโมเลกุลของแก๏ส 
พลังงานภายในระบบ กฎข๎อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร๑ การประยุกต๑เกี่ยวกับอุณหพลศาสตร๑ ฟิสิกส๑อะตอม 
อะตอมและการค๎นพบอิเล็กตรอน รังสีแคโทด การทดลองของทอมสัน การทดลองของมิลลิ แกน แบบจ าลอง
อะตอม แบบจ าลองอะตอมของทอมสันแบบจ าลองอะตอมของรัทเทอร๑ฟอร๑ด สเปกตรัมของอะตอม สเปกตรัม
จากอะตอมของแก๏ส การแผํคลื่นแมํเหล็กไฟฟูาจากวัตถุด า ทฤษฎีอะตอมของโบร๑ ระดับพลังงานของอะตอม 
การทดลองของฟรังก๑และเฮิรตซ๑ รังสีเอกซ๑ ความไมํสมบูรณ๑ของทฤษฎีอะตอมของโบร๑ ทวิภาวะของคลื่นและ
อนุภาค ปรากฏการณ๑โฟโตอิเล็กทริก ปรากฏการณ๑คอมป์ตัน สมมติฐานเดอบรอยล๑ กลศาสตร๑ควอนตัม หลัก
ความไมํแนํนอนของไฮเซนเบิร๑ก โครงสร๎างอะตอมตามแนวคิดกลศาสตร๑ควอนตัม ฟิสิกส๑นิวเคลียร๑ การค๎นพบ
กัมมันตภาพรังสี การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส องค๑ประกอบของนิวเคลียส การค๎นพบนิวตรอน การสลายของ
นิวเคลียสกัมมันตรังสี ไอโซโทป เสถียรภาพของนิวเคลียส แรงนิวเคลียร๑ พลังงานยึดเหนี่ยว ปฏิกิริยานิวเคลียร๑ 
ฟิชชัน ฟิวชัน ประโยชน๑ของกัมมันตภาพรังสีและการใช๎พลังงานนิวเคลียร๑ รังสีในธรรมชาติ อันตรายจากรังสี 
และการปูองกัน การค๎นคว๎าวิจัยและประโยชน๑ด๎านฟิสิกส๑อนุภาค 
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑  กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎  การสืบค๎นข๎อมูล  การสังเกต  
การวิเคราะห๑  การอภิปราย  การอธิบายและการสรุปผล 
 เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎ ความคิด และความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎
และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันของตนเอง ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร๑  จริยธรรม  คุณธรรม  และคํานิยม
ที่ถูกต๎องเหมาะสม  
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายสภาพยืดหยุํนและลักษณะการยืดและหดตัวของวัสดุที่เป็นแทํง เมื่อถูกกระท าด๎วยแรงคํา
ตําง ๆ รวมทั้งทดลอง อธิบาย และค านวณความเค๎นตามยาว ความเครียดตามยาวและมอดุลัสของยัง และน า
ความรู๎เรื่องสภาพยืดหยุํนไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 2. อธิบายและค านวณความร๎อนที่ท าให๎สสารเปลี่ยนอุณหภูมิ ความร๎อนที่ท าให๎สสารเปลี่ยนสถานะ 
และความร๎อนที่เกิดจาการถํายโอนตามกฎการอนุรักษ๑พลังงาน 
 3. อธิบายกฎของแก๏สอุดมคติและค านวณปริมาณตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง  
 4. อธิบายแบบจ าลองของแก๏สอุดมคติ ทฤษฎีจลน๑ของแก๏ส และอัตราเร็วอาร๑เอ็มเอสของโมเลกุลของ
แก๏ส รวมทั้งค านวณปริมาณตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
 5. อธิบายและค านวณงานที่ท าโดยแก๏สในภาชนะปิดโดยความดันคงตัว และอธิบายความสัมพันธ๑
ระหวํางความร๎อน พลังงานภายในระบบ และงาน รวมทั้งค านวณปริมาณตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องและน าความรู๎ เรื่อง 
พลังงานภายในระบบไปอธิบายหลักการท างานของเครื่องใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
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 6. อธิบายสมมติฐานของพลังค๑ ทฤษฎีอะตอมของโบร๑ และการเกิดเส๎นสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน 
รวมทั้งค านวณปริมาณตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง  
 7. อธิบายปรากฏการณ๑โฟโตอิเล็กทริกและค านวณพลังงานโฟตอน พลังงานจลน๑ของโฟโตอิเล็กตรอน 
และฟังก๑ชันงานของโลหะ 
 8. อธิบายทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค รวมทั้งอธิบายและค านวณความยาวคลื่นเดอบรอยล๑ 
 9. อธิบายกัมมันตภาพรังสีและความแตกตํางของรังสีแอลฟา บีตา และแกมมา  
 10. อธิบายและค านวณกัมมันตภาพของนิวเคลียสกัมมันตรังสี  รวมทั้งทดลอง อธิบาย และค านวณ
จ านวนนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีที่เหลือจากการสลายและครึ่งชีวิต 
 11. อธิบายแรงนิวเคลียร๑ เสถียรภาพของนิวเคลียส และพลังงานยึดเหนี่ยว รวมทั้งค านวณปริมาณ
ตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
 12. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร๑ฟิชชัน และฟิวชัน รวมทั้งค านวณพลังงานนิวเคลียร๑ 
 13. อธิบายประโยชน๑ของพลังงานนิวเคลียร๑และรังสี รวมทั้งอันตรายและการปูองกันรังสีในด๎านตําง ๆ  
 14. อธิบายการค๎นคว๎าวิจัยด๎านฟิสิกส๑อนุภาคแบบจ าลองมาตรฐานและการใช๎ประโยชน๑จากการ
ค๎นคว๎าวิจัยด๎านฟิสิกส๑อนุภาคในด๎านตําง ๆ  
 
รวม  14  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ว30221  เคมี 1              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                เวลา 60 ชั่วโมง             จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาข๎อปฏิบัติเบื้องต๎นในการท าปฏิบัติการเคมี การเลือกใช๎อุปกรณ๑และเครื่องมือในการท า
ปฏิบัติการ การระบุหนํวยวัดปริมาตรตําง ๆ ของสาร การเปลี่ยนหนํวยในระบบเอสไอด๎วยการใช๎แฟกเตอร๑
เปลี่ยนหนํวย ศึกษาแบบจ าลองอะตอม สัญลักษณ๑นิวเคลียร๑ของธาตุ อนุภาคมูลฐานของอะตอม การจัดเรียง
อิเล็กตรอนในอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ แนวโน๎มสมบัติบางประการของธาตุในตารางธาตุตามหมูํ
และตามคาบ สมบัติของโลหะแทรนซิชัน การเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะในกลุํมธาตุเรพรีเซนเททีฟ ศึกษา
และอธิบายสมบัติและค านวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี ยกตัวอยํางการน าธาตุมาใช๎ประโยชน๑ รวมทั้ง
ผลกระทบตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม ศึกษาการเกิดพันธะไอออนิก สูตรและการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก 
การเปลี่ยนแปลงพลังงานในการเกิดสารประกอบไอออนิก สมบัติของสารประกอบไออออนิก ปฏิกิริยาของ
สารประกอบไอออนิก ศึกษาการเกิดพันธะและชนิดของพันธะโคเวเลนต๑ สูตรและการเรียกชื่อสารประกอบโคเว
เลนต๑ ความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต๑ พลังงานที่เกี่ยวข๎องกับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนต๑ 
รูปรํางโมเลกุลโคเวเลนต๑ สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต๑ แรงยึดเหนี่ยวระหวํางโมเลกุลโคเวเลนต๑ สมบัติของ
สารโคเวเลนต๑โครงรํางตาขําย ศึกษาการเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ 

โดยใช๎การเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ 
สามารถน าความรู๎และหลักการไปใช๎ประโยชน๑ เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ๑ หรือแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
สามารถจัดกระท าและวิเคราะห๑ข๎อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการตัดสินใจแก๎ปัญหา มีจิต
วิทยาศาสตร๑ เห็นคุณคําของวิทยาศาสตร๑ มีจริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกและอธิบายข๎อปฏิบัติเบื้องต๎น และปฏิบัติตนที่แสดงถึงความตระหนักในการท าปฏิบัติการเคมี
เพ่ือให๎มีความปลอดภัยทั้งตํอตนเอง ผู๎อ่ืน และสิ่งแวดล๎อม และเสนอแนวทางแก๎ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

2. เลือกและใช๎อุปกรณ๑หรือเครื่องมือในการท าปฏิบัติการ และวัดปริมาตรตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม 
3. น าเสนอแผนการทดลอง ทดลอง และเขียนรายงานการทดลอง 
4. ระบุหนํวยวัดปริมาตรตําง ๆ ของสาร และเปลี่ยนหนํวยวัดให๎เป็นหนํวยในระบบเอสไอด๎วยการใช๎

แฟคเตอร๑เปลี่ยนหนํวย 
5. สืบค๎นข๎อมูลสมมติฐาน การทดลอง หรือ ผลการทดลองที่เป็นประจักษ๑พยานในการเสนอ 

แบบจ าลองอะตอมของนักวิทยาศาสตร๑ และอธิบายวิวัฒนาการของแบบจ าลองอะตอม 
6. เขียนสัญลักษณ๑นิวเคลียร๑ของธาตุและระบุ จ านวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของ อะตอม

จากสัญลักษณ๑นิวเคลียร๑รวมทั้งบอก ความหมายของไอโซโทป 
7. อธิบาย และเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอน ในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานยํอย เมื่อทราบ

เลขอะตอมของธาตุ 
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8. ระบุหมูํคาบ ความเป็นโลหะ อโลหะ และ กึ่งโลหะ ของธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชันใน
ตารางธาตุ 

9. วิเคราะห๑และบอกแนวโน๎มสมบัติของธาตุ เรพรีเซนเททีฟตามหมูํและตามคาบ 
10. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน และ เปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะในกลุํมธาตุ เรพรีเซนเท

ทีฟ 
11. อธิบายสมบัติและค านวณครึ่งชีวิตของไอโซโทป กัมมันตรังสี 
12. สืบค๎นข๎อมูล และยกตัวอยํางการน าธาตุ มาใช๎ประโยชน๑รวมทั้งผลกระทบตํอสิ่งมีชีวิต และ

สิ่งแวดล๎อม 
13. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะ ไอออนิก โดยใช๎แผนภาพหรือสัญลักษณ๑ แบบจุดของลิว

อิส 
14. เขียนสูตร และเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก  
15. ค านวณพลังงานที่เก่ียวข๎องกับปฏิกิริยา การเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฏจักร บอร๑น-ฮาเบอร๑ 
16. อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก 
17. เขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิ ของปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก 
18. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต๑แบบพันธะเดี่ยว พันธะคูํและพันธะสาม ด๎วยโครงสร๎างลิวอิส 
19. เขียนสูตร และเรียกชื่อสารโคเวเลนต๑ 
20. วิเคราะห๑และเปรียบเทียบความยาวพันธะ และพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต๑รวมทั้ง ค านวณ

พลังงานที่เกี่ยวข๎องกับปฏิกิริยาของ สารโคเวเลนต๑จากพลังงานพันธะ 
21. คาดคะเนรูปรํางโมเลกุลโคเวเลนต๑โดยใช๎ ทฤษฎีการผลักระหวํางคํูอิเล็กตรอนในวงเวเลนซ๑ และ

ระบุสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต๑ 
22. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหวํางโมเลกุล โคเวเลนต๑และเปรียบเทียบจุดหลอมเหลว จุดเดือด 

และการละลายน้ าของสารโคเวเลนต๑ 
23. สืบค๎นข๎อมูล และอธิบายสมบัติของ สารโคเวเลนต๑โครงรํางตาขํายชนิดตําง ๆ 
24. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ 
25. เปรียบเทียบสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต๑และโลหะ สืบค๎นข๎อมูล 

และน าเสนอตัวอยํางการใช๎ประโยชน๑ของ สารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต๑และ โลหะ ได๎อยํางเหมาะสม 
 
รวม  25  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ว30222  เคมี 2                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                            เวลา  60  ชั่วโมง                         จ านวน 1.5 หน่วยกิต
   

ศึกษาเก่ียวกับมวลอะตอมของธาตุ มวลของธาตุ 1 อะตอม มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุลของ
สาร ความสัมพันธ๑ระหวํางจ านวนโมล อนุภาค มวล และปริมาตรของแก๏สที่ STP ศึกษาหนํวยและการค านวณ
ความเข๎มข๎นของสารละลาย การทดลองเตรียมสารละลาย การเปรียบเทียบจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสาร
บริสุทธิ์และสารละลาย ศึกษาความหมายและเขียนสูตรโมเลกุล สูตรเอมพิริคัล หรือสูตรอยํางงําย และสูตร
โครงสร๎าง การค านวณหามวลเป็นร๎อยละจากสูตร การค านวณหาสูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุลของสาร ศึกษา
การเขียนและดุลสมการเคมี ทดลองและค านวณหาอัตราสํวนจ านวนโมลของสารตั้งต๎นที่เข๎าท าปฏิกิริยาพอดี
กัน ศึกษาสมบัติของระบบปิดและระบบเปิด ศึกษาและฝึกค านวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีที่เป็นไปตามกฎ
ทรงมวล กฎสัดสํวนคงที่ ศึกษาทดลองและค านวณปริมาตรของแก๏สในปฏิกิริยาเคมีตามกฎของเกย๑ -ลูสแซก 
และกฎของอโวกาโด ศึกษาและฝึกค านวณหาความสัมพันธ๑ระหวํางปริมาณของสารในสมการเคมีนั้นๆ และ
สมการเคมีที่เก่ียวข๎องมากกวําหนึ่งสมการ สารก าหนดปริมาณ และผลได๎ร๎อยละ 
 โดยใช๎การเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ 
สามารถน าความรู๎และหลักการไปใช๎ประโยชน๑ เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ๑ หรือแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
สามารถจัดกระท าและวิเคราะห๑ข๎อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการตัดสินใจแก๎ปัญหา มีจิต
วิทยาศาสตร๑ เห็นคุณคําของวิทยาศาสตร๑ มีจริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. บอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุ และค านวณมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ 
 2. อธิบายและค านวณปริมาณใดปริมาณหนึ่งจากความสัมพันธ๑ของโมล จ านวนอนุภาค มวล และ
ปริมาตรของแก๏สที่ STP ได๎ 
  3. ค านวณอัตราสํวนโดยมวลของธาตุองค๑ประกอบของสารประกอบตามกฎสัดสํวนคงท่ีได๎ 
   4. ค านวณสูตรอยํางงํายและสูตรโมเลกุลของสารได๎ 
 5. ค านวณความเข๎มข๎นของสารละลายในหนํวยตํางๆ ได๎ 
 6. อธิบายวิธีการและเตรียมสารละลายให๎มีความเข๎มข๎นในหนํวยโมลาริตี และปริมาตรของสารละลาย
ตามท่ีก าหนดได๎ 
 7. เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธิ์ รวมทั้งค านวณจุดเดือดและจุด
เยือกแข็งของสารละลายได๎ 
 8. แปลความหมายสัญลักษณ๑ในสมการเคมี เขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมีบางชนิดได๎ 
 9. ค านวณปริมาณของสารในสมการเคมีที่เก่ียวข๎องกับมวลสารได๎ 
 10. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข๎องกับความเข๎มข๎นของสารละลายได๎ 
 11. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข๎องกับปริมาตรของแก๏สได๎ 
 12. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอนได๎ 
 13. ระบุสารก าหนดปริมาณและค านวณปริมารสารตํางๆ ในปฏิกิริยาเคมีได๎ 
 14. ค านวณผลได๎ร๎อยละของผลิตภัณฑ๑ในปฏิกิริยาเคมีได๎                          รวม 14 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ว30223  เคมี 3                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                       เวลา 60 ชั่วโมง                     จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
      

ศึกษาและอธิบายความสัมพันธ๑ของปริมาตร ความดัน และอุณหภูมิ ค านวณหาปริมาตร ความดัน 
หรืออุณหภูมิของแก๏สตามกฎของบอยล๑ กฎของชาร๑ล กฎของเกย๑-ลูสแซก และกฎรวมแก๏ส ค านวณหาปริมาตร 
ความดัน อุณหภูมิ จานวนโมล หรือมวลของแก๏สตามกฎของอาโวกาโดร และกฎแก๏สอุดมคติ ค านวณความดัน
ยํอย หรือจานวนโมลของแก๏สในแก๏สผสมโดยใช๎กฎความดันยํอยของดอลตัน ศึกษาและทดลองการแพรํและ
อัตราการแพรํของแก๏ส ค านวณเกี่ยวกับกฎการแพรํผํานของเกรแฮม ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องกับสมบัติของ
แก๏ส ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ค านวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารจาก
กราฟ ศึกษาและวิเคราะห๑แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช๎ทฤษฎีจลน๑และการชนกันของอนุภาค 
ศึกษา ทดลอง และอธิบายผลของความเข๎มข๎น พ้ืนที่ผิวของสารตั้งต๎น อุณหภูมิ และตัวเรํงปฏิกิริยาที่มีตํออัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี ยกตัวอยํางและอธิบายปัจจัยที่มีผลตํออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจาวันและ
อุตสาหกรรม ศึกษาการเกิดปฏิกิริยาไปข๎างหน๎า ปฏิกิริยาย๎อนกลับ และปฏิกิริยาที่ผันกลับได๎ ทดลองเกี่ยวกับ
ปฏิกิริยาที่ผันกลับได๎ ศึกษาและทดลองสมดุลเคมีในปฏิกิริยา วิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ระหวํางความเข๎มข๎นของ
สารตําง ๆ ณ ภาวะสมดุล คําคงที่สมดุลกับสมการเคม ีค านวณหาค าคงที่สมดุล และหาความเข๎มข๎นของสารใน
ปฏิกิริยา ณ ภาวะสมดุล ทดลองเพ่ือศึกษาผลของความเข๎มข๎น ความดัน และอุณหภูมิตํอภาวะสมดุลและค า
คงที่สมดุล ศึกษาหลักของ    เลอชาเตอลิเอ และการน าหลักเลอชาเตอลิเอไปใช๎อธิบายสมดุลเคมีของ
กระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ๑ในธรรมชาติและกระบวนการในอุตสาหกรรม 

โดยใช๎การเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ 
สามารถนาความรู๎และหลักการไปใช๎ประโยชน๑ เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ๑ หรือแก๎ปัญหาในชีวิตประจาวัน 
สามารถจัดกระท าและวิเคราะห๑ข๎อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการตัดสินใจแก๎ปัญหา มีจิต
วิทยาศาสตร๑ เห็นคุณค าของวิทยาศาสตร๑ มีจริยธรรม คุณธรรมและค านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความสัมพันธ๑และค านวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๏สที่ภาวะตําง ๆ ตามกฎ
ของบอยล๑ กฎของชาร๑ล กฎของเกย๑-ลูสแซก 

2. ค านวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๏สที่ภาวะตําง ๆ ตามกฎรวมแก๏ส 
3. ค านวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จ านวนโมล หรือมวลของแก๏สจากความสัมพันธ๑ตามกฎของอา

โวกาโดร และกฎแก๏สอุดมคติ 
4. ค านวณความดันยํอยหรือจานวนโมลของแก๏สในแก๏สผสม โดยใช๎กฎความดันยํอยของดอลตัน 
5. อธิบายการแพรํของแก๏สโดยใช๎ทฤษฎีจลน๑ของแก๏ส ค านวณและเปรียบเทียบอัตราการแพรํของแก๏ส

โดยใช๎กฎการแพรํผํานของเกรแฮม 
6. สืบค๎นข๎อมูล น าเสนอตัวอยําง และอธิบายการประยุกต๑ใช๎ความรู๎เกี่ยวกับสมบัติและกฎตําง ๆ ของ

แก๏สในการอธิบายปรากฏการณ๑ หรือแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวันและในอุตสาหกรรม 
7. ทดลอง และเขียนกราฟการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสารที่ทาการวัดในปฏิกิริยา 
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8. ค านวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและเขียนกราฟการลดลงหรือเพ่ิมข้ึนของสารที่ไมํได๎วัดใน
ปฏิกิริยา 

9. เขียนแผนภาพ และอธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานที่สํงผลตํออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 

10. ทดลอง และอธิบายผลของความเข๎มขน๎ พ้ืนที่ผิวของสารตั้งต๎น อุณหภูมิ และตัวเรํงปฏิกิริยาที่มี
ตํออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

11. เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเข๎มข๎น พ้ืนที่ผิวของสารตั้งต๎น 
อุณหภูมิและตัวเรํงปฏิกิริยา 

12. ยกตัวอยํางและอธิบายปัจจัยที่มีผลตํออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวัน หรือ
อุตสาหกรรม 

13. ทดสอบและอธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได๎และภาวะสมดุล 
14. อธิบายการเปลี่ยนแปลงความเข๎มข๎นของสาร อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข๎างหน๎า และอัตราการ

เกิดปฏิกิริยาย๎อนกลับ เมื่อเริ่มปฏิกิริยาจนกระท่ังระบบอยูํในภาวะสมดุล 
15. ค านวณคําคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยา 
16. ค านวณความเข๎มข๎นของสารที่ภาวะสมดุล 
17. ค านวณคําคงท่ีสมดุลหรือความเข๎มข๎นของปฏิกิริยาหลายขั้นตอน 
18. ระบุปจัจัยที่มีผลตํอภาวะสมดุลและคําคงท่ีสมดุลของระบบ รวมทั้งคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดข้ึนเมื่อภาวะสมดุล ของระบบถูกรบกวน โดยใช๎หลักของเลอชาเตอลิเอ 
19. ยกตัวอยํางและอธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ๑ในธรรมชาติ

และกระบวนการในอุตสาหกรรม 
 
รวม 19 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ว30224  เคมี 4                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                           เวลา 60 ชั่วโมง           จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาไอออนในสารละลายกรดและเบส ทฤษฎีกรด-เบสของอาร๑เรเนียส เบรินสเตด-ลาวรี และลิวอิส 
ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับการถํายโอนโปรตอนของสารละลายกรด-เบส ศึกษาคูํกรด-เบส ค านวณและเขียน
สมการการแตกตัวของกรด-เบส การค านวณคําคงที่การแตกตัวเป็นไอออนของกรดอํอนและเบสอํอน  ศึกษา
และทดลองการแตกตัวเป็นไอออนของน้ า การค านวณคําคงที่ของการแตกตัวของน้ า pH ของสารละลายกรด-
เบส ศึกษาและทดลองเรื่องปฏิกิริยาสะเทิน และปฏิกิริยาการเกิดเกลือจากปฏิกิริยาระหวํางสารละลายกรดกับ
สารละลายเบส ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ ศึกษาเกี่ยวกับการไทเทรตสารละลายกรด-เบส การเขียนกราฟ
และการหาจุดสมมูลจากกราฟของการไทเทรต และค านวณหาความเข๎มข๎นของสารละลายกรด-เบส ศึกษา
หลักการเลือกใช๎อินดิเคเตอร๑ส าหรับไทเทรตกรด-เบส ศึกษาและทดลองสมบัติความเป็นบัฟเฟอร๑ของ
สารละลาย ศึกษาและทดลองการถํายโอนอิเล็กตรอนในปฏิกิริยาระหวํางโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน 
ศึกษาปฏิกิริยาออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดักชัน ปฏิกิริยารีดอกซ๑ ตัวรีดิวซ๑ และตัวออกซิไดส๑การเขียนและดุล
สมการรีดอกซ๑โดยใช๎เลขออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยา ศึกษาเซลล๑ไฟฟูาเคมี ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับหลักการ
ของเซลล๑กัลวานิก ศึกษาการเขียนแผนภาพของเซลล๑กัลป์วานิก การหาคําศักย๑ไฟฟูาของเซลล๑และศักย๑ไฟฟูา
มาตรฐานของครึ่งเซลล๑ปฏิกิริยาในเซลล๑กัลวานิกประเภทเซลล๑ปฐมภูมิและเซลล๑ทุติยภูมิบางชนิด  ทดลองเพ่ือ
ศึกษาหลักการสร๎างและการทางานของเซลล๑สะสมไฟฟูาแบบตะกั่ว ศึกษาหลักการของเซลล๑ อิเล็กโทรไลติก 
และทดลองการแยกสารละลายด๎วยไฟฟูาตามหลักการของเซลล๑อิเล็กโทรไลติก ศึกษาการแยกสารที่หลอมเหลว
ด๎วยไฟฟูา ศึกษาและทดลองชุบโลหะด๎วยกระแสไฟฟูาศึกษาวิธีการทาให๎ โลหะบริสุทธิ์ ศึกษาและทดลอง
เกี่ยวกับการผุกรํอนและการปูองกันการผุกรํอนของโลหะ ศึกษาความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องกับ
เซลล๑ไฟฟูาเคมี 

โดยใช๎การเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ 
สามารถนาความรู๎และหลักการไปใช๎ประโยชน๑ เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ๑ หรือแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
สามารถจัดกระท าและวิเคราะห๑ข๎อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการตัดสินใจแก๎ปัญหา มีจิต
วิทยาศาสตร๑ เห็นคุณค าของวิทยาศาสตร๑ มีจริยธรรม คุณธรรมและค านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ระบุและอธิบายวําสารเป็นกรดหรือเบส โดยใช๎ทฤษฎีกรด-เบสของอาร๑เรเนียส เบรินสเตด-ลาวรี 
และลิวอิส 

2. ระบุคํูกรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวร ี
3. ค านวณ และเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส 
4. ค านวณคาํ pH ความเขม๎ข๎นของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซด๑ไอออนของสารละลายกรดและ

เบส 
5. เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายหลังการสะเทิน 
6. เขียนปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายเกลือ 
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7. ทดลอง และอธิบายหลักการการไทเทรตและเลือกใช๎อินดิเคเตอร๑ที่เหมาะสมสาหรับการไทเทรต
กรด-เบส 

8. ค านวณปริมาณสารหรือความเข๎มข๎นของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต 
9. อธิบายสมบัติองค๑ประกอบและประโยชน๑ของสารละลายบัฟเฟอร๑ 
10. สืบค๎นข๎อมูลและน าเสนอตัวอยํางการใช๎ประโยชน๑และการแก๎ปัญหาโดยใช๎ความรู๎เกี่ยวกับกรด-

เบส 
11. ค านวณเลขออกซิเดชัน และระบุปฏิกิริยาที่เป็นปฏิกิริยารีดอกซ๑ 
12. วิเคราะห๑การเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน และระบุตัวรีดิวซ๑และตัวออกซิไดส๑ รวมทั้งเขียนครึ่ง

ปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ๑ 
13. ทดลอง และเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ๑หรือตัวออกซิไดส๑และเขียนแสดง

ปฏิกิริยารีดอกซ๑ 
14. ดุลสมการรีดอกซ๑ด๎วยการใช๎เลขออกซิเดชันและวิธีครึ่งปฏิกิริยา 
15. ระบุองค๑ประกอบของเซลล๑เคมีไฟฟูา และเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่แอโนดและแคโทด 

ปฏิกิริยารวม และแผนภาพเซลล๑ 
16. ค านวณคําศักย๑ไฟฟูามาตรฐานของเซลล๑และระบุประเภทของเซลล๑เคมีไฟฟูา ขั้วไฟฟูา และ

ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น 
17. อธิบายหลักการทางาน และเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาของเซลล๑ปฐมภูมิและเซลล๑ทุติยภูมิ 
18. ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมีด๎วยกระแสไฟฟูา และอธิบายหลักการทางเคมีไฟฟูาที่ใช๎ในการ

ชุบโลหะ การแยกสารเคมีด๎วยกระแสไฟฟูา การท าโลหะให๎บริสุทธิ์และการปูองกันการกัดกรํอนของโลหะ 
19. สืบค๎นข๎อมูลและนาเสนอตัวอยํางความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีที่เก่ียวข๎องกับเซลล๑เคมีไฟฟูาใน

ชีวิตประจาวัน 
 
รวม 19 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ว30225  เคมี 5                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                       เวลา 60 ชัว่โมง           จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

สืบค๎นข๎อมูลและน าเสนอตัวอยํางสารประกอบอินทรีย๑ที่มีพันธะเดี่ยว พันธะคูํ หรือพันธะสาม เขียน 
สูตรโครงสร๎างลิวอิส สูตรโครงสร๎างแบบยํอ และสูตรโครงสร๎างแบบเส๎นของสารประกอบอินทรีย๑ วิเคราะห๑ 
โครงสร๎างและระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย๑จากหมูํฟังก๑ชัน เขียนสูตรโครงสร๎างและเรียกชื่อ 
สารประกอบอินทรีย๑ประเภทตํางๆ ที่มีหมูํฟังก๑ชันไมํเกิน 1 หมูํ ตามระบบ IUPAC  เขียนไอโซเมอร๑โครงสร๎าง 
ของสารประกอบอินทรีย๑ประเภทตํางๆ  วิเคราะห๑และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในน้ าของ 
สารประกอบอินทรีย๑ที่มีหมูํฟังก๑ชัน ขนาดโมเลกุล หรือโครงสร๎างตํางกัน ระบุประเภทของสารประกอบ 
ไฮโดรคาร๑บอนและเขียนผลิตภัณฑ๑จากปฏิกิริยาการเผาไหม๎ ปฏิกิริยากับโบรมีน หรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียม 
เปอร๑แมงกาเนต เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห๑เอไมด๑ 
ปฏิกิริยาการไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน  ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส 
และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน  สืบค๎นข๎อมูล และน าเสนอตัวอยํางการน าสารประกอบอินทรีย๑ไปใช๎ประโยชน๑ 
ในชีวิตประจ าวันและอุตสาหกรรม ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร๑จากโครงสร๎างของมอนอเมอร๑ 
หรือพอลิเมอร๑  วิเคราะห๑และอธิบายความสัมพันธ๑ระหวํางโครงสร๎างและสมบัติของพอลิเมอร๑ รวมทั้งการ
น าไปใช๎ประโยชน๑  ทดสอบและระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ๑ยาง รวมทั้งการน าไปใช๎ประโยชน๑  
อธิบายผลของการปรับเปลี่ยนโครงสร๎าง และการสังเคราะห๑พอลิเมอร๑ที่มีตํอสมบัติของพอลิเมอร๑ สืบค๎นข๎อมูล 
และน าเสนอตัวอยํางผลกระทบจากการใช๎และการก าจัดผลิตภัณฑ๑พอลิเมอร๑และแนวทางแก๎ไข 

โดยใช๎การเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ 
สามารถน าความรู๎และหลักการไปใช๎ประโยชน๑ เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ๑ หรือแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
สามารถจัดกระท าและวิเคราะห๑ข๎อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการตัดสินใจแก๎ปัญหา มีจิต 
วิทยาศาสตร๑ เห็นคุณคําของวิทยาศาสตร๑ มีจริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม   
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค๎นข๎อมูลและน าเสนอตัวอยํางสารประกอบอินทรีย๑ที่มีพันธะเดี่ยว พันธะคูํ หรือพันธะสามที่พบ
ใน ชีวิตประจ าวัน  

2. เขียนสูตรโครงสร๎างลิวอิส สูตรโครงสร๎างแบบยํอและสูตรโครงสร๎างแบบเส๎นของสารประกอบ
อินทรีย๑  

3. วิเคราะห๑โครงสร๎าง และระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย๑จากหมูํฟังก๑ชัน  
4. เขียนสูตรโครงสร๎างและเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย๑ประเภทตํางๆ ที่มีหมูํฟังก๑ชันไมํเกิน 1 หมูํ 

ตามระบบ IUPAC 
5. เขียนไอโซเมอร๑โครงสร๎างของสารประกอบอินทรีย๑ประเภทตํางๆ  
6. วิเคราะห๑ และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในน้ าของสารประกอบอินทรีย๑ที่ มีหมูํฟังก๑ชัน 

ขนาด โมเลกุล หรือโครงสร๎างตํางกัน  
7. ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร๑บอนและเขียนผลิตภัณฑ๑จากปฏิกิริยาการเผาไหม๎ ปฏิกิริยา

กับ โบรมีน หรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร๑แมงกาเนต  
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8. เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริย าการสังเคราะห๑เอไมด๑ 
ปฏิกิริยา ไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน  

9. ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน  
10. สืบค๎นข๎อมูล และน าเสนอตัวอยํางการน าสารประกอบอินทรีย๑ไปใช๎ประโยชน๑ในชีวิตประจ าวันและ 

อุตสาหกรรม  
11. ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร๑จากโครงสร๎างของมอนอเมอร๑หรือพอลิเมอร๑  
12. วิเคราะห๑ และอธิบายความสัมพันธ๑ระหวํางโครงสร๎างและสมบัติของพอลิเมอร๑ รวมทั้งการน าไปใช๎ 

ประโยชน๑  
13. ทดสอบ และระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ๑ยาง รวมทั้งการน าไปใช๎ประโยชน๑  
14. อธิบายผลของการปรับเปลี่ยนโครงสร๎าง และการสังเคราะห๑พอลิเมอร๑ที่มีตํอสมบัติของพอลิเมอร๑  
15. สืบค๎นข๎อมูล และน าเสนอตัวอยํางผลกระทบจากการใช๎และการก าจัดผลิตภัณฑ๑พอลิเมอร๑และ

แนว  ทางแก๎ไข  
  
รวม 15 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ว30226  เคมี 6                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                       เวลา 60 ชั่วโมง                     จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 
ก าหนดปัญหาและน าเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาโดยใช๎ความรู๎ทางเคมี แสดงหลักฐานการบูรณาการ

ความรู๎ทางเคมีรํวมกับสาขาวิชาอ่ืน รวมทั้งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑หรือกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม เพ่ือแก๎ปัญหาในสถานการณ๑หรือประเด็นที่สนใจ น าเสนอผลงานหรือชิ้นงานที่ได๎จากการแก๎ปัญหา 
และแสดงหลักฐานการเข๎ารํวมการสัมมนา การเข๎ารํวมประชุมวิชาการ หรือการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ๑ในงาน
นิทรรศการ 

โดยใช๎การเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ 
สามารถน าความรู๎และหลักการไปใช๎ประโยชน๑ เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ๑ หรือแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
สามารถจัดกระท าและวิเคราะห๑ข๎อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการตัดสินใจแก๎ปัญหา มีจิต 
วิทยาศาสตร๑ เห็นคุณคําของวิทยาศาสตร๑ มีจริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม   
 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ก าหนดปัญหาและน าเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาโดยใช๎ความรู๎ทางเคมีจากสถานการณ๑ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพ หรืออุตสาหกรรม 
 2. แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรู๎ทางเคมีรํวมกับสาขาวิชาอ่ืน รวมทั้งทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร๑หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน๎นการคิดวิเคราะห๑ การแก๎ปัญหาและความคิด
สร๎างสรรค๑ เพ่ือแก๎ปัญหาในสถานการณ๑หรือประเด็นที่สนใจ 
 3. น าเสนอผลงานหรือชิ้นงานที่ได๎จากการแก๎ปัญหาในสถานการณ๑หรือปัญหาที่สนใจ โดยใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4. แสดงหลักฐานการเข๎ารํวมการสัมมนา การเข๎ารํวมประชุมวิชาการ หรือการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ๑
ในงานนิทรรศการ 
 
รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว30241  ชีววิทยา 1                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                เวลา 60 ช่ัวโมง                            จ านวน 1.5 หน่วยกิต  
                  

ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต ลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต แขนงวิชาที่เกี่ยวข๎องกับชีววิทยา
และการใช๎ความรู๎ทางชีววิทยาที่เป็นประโยชน๑ตํอมนุษย๑และสิ่งแวดล๎อม ชีววิทยากับการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 
ความตระหนักในเรื่องของชีวจริยธรรม การศึกษาชีววิทยาโดยใช๎วิธีการทางวิทยาศาสตร๑ รวมทั้งการศึกษา
วิธีการท างานของนักวิทยาศาสตร๑ และน าความรู๎เกี่ยวกับชีววิทยามาประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน การท า
กิจกรรมสะเต็มศึกษาโดยใช๎กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือแก๎ปัญหาในชีวิตจริง ศึกษาเคมีที่เป็น
พ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสร๎างและหน๎าที่ของสารตํางๆที่เป็นองค๑ประกอบในเซลล๑ของสิ่งมีชีวิต และปฏิกิริยา
เคมีในเซลล๑ของสิ่งมีชีวิต ศึกษาสํวนประกอบของกล๎องจุลทรรศน๑ใช๎แสง หลักการท างาน วิธีการใช๎ รวมทั้งการ
ดูแลและเก็บรักษา ศึกษาโครงสร๎างและหน๎าที่ของสํวนที่หํอหุ๎มเซลล๑ ไซโทพลาซึมและนิวเคลียส การล าเลีย ง
สารเข๎าและออกจากเซลล๑ การหายใจระดับเซลล๑ซึ่งเป็นกระบวนการที่เซลล๑สร๎างพลังงานจากการสลาย
สารอาหาร ส าหรับน าไปใช๎ในกิจกรรมตํางๆ ของเซลล๑ และการแบํงเซลล๑ 

โดยใช๎กระบวนการการทางวิทยาศาสตร๑ กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล การสังเกต 
วิเคราะห๑ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป  

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร๑ รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการ
แก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร๑ 
จริยธรรม คุณธรรม และมีคํานิยมท่ีเหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบาย และสรุปสมบัติที่ส าคัญของสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ๑ของการจัดระบบในสิ่งมีชีวิต ที่ท าให๎

สิ่งมีชีวิตด ารงชีวิตอยูํได๎ 
2. อภิปราย และบอกความ ส าคัญของการระบุปัญหา ความสัมพันธ๑ระหวํางปัญหา สมมติฐาน และ

วิธีการตรวจสอบสมมติฐาน รวมทั้งออกแบบการทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 
      3. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของน้ าและบอกความส าคัญของน้ าที่มีตํอสิ่งมีชีวิต และ
ยกตัวอยํางธาตุชนิดตําง ๆ ที่มีความส าคัญตํอรํางกายสิ่งมีชีวิต 
       4. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายโครงสร๎างของคาร๑โบไฮเดรต ระบุกลุํมของคาร๑โบไฮเดรต รวมทั้งความส าคัญ
ของคาร๑โบไฮเดรตที่มีตํอสิ่งมีชีวิต 
      5. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายโครงสร๎างของโปรตีนและความส าคัญของโปรตีนที่มีตํอสิ่งมีชีวิต 
      6. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายโครงสร๎างของลิพิดและความส าคัญของลิพิดที่มีตํอสิ่งมีชีวิต 
      7. อธิบายโครงสร๎างของกรดนิวคลิอิก และระบุชนิดของกรดนิวคลิอิก และความส าคัญของกรด
นิวคลิอิกท่ีมีตํอสิ่งมีชีวิต 
      8. สืบค๎นข๎อมูล และอธิบายปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต 
      9. อธิบายการท างานของเอนไซม๑ในการเรํงปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิตและระบุปัจจัยที่มีผลตํอการท างาน
ของเอนไซม๑ 
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      10. บอกวิธีการ และเตรียมตัวอยํางสิ่งมีชีวิตเพ่ือศึกษาภายใต๎กล๎องจุลทรรศน๑ใช๎แสงวัดขนาด
โดยประมาณ และวาดภาพที่ปรากฏภายใต๎กล๎อง บอกวิธีการใช๎และการดูแลรั กษากล๎องจุลทรรศน๑ใช๎แสงที่
ถูกต๎อง 
      11. อธิบายโครงสร๎างและหน๎าที่ของสํวนที่หํอหุ๎มเซลล๑ของเซลล๑พืชและเซลล๑สัตว๑ 
      12. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายและระบุชนิดและหน๎าที่ของออร๑แกเนลล๑ 
      13. อธิบายโครงสร๎างและหน๎าที่ของนิวเคลียส 
      14. อธิบาย และเปรียบเทียบการแพรํ ออสโมซิส การแพรํแบบฟาซิลิเทต และแอกทีฟทรานสปอร๑ต 
      15. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และเขียนแผนภาพการล าเลียงสารโมเลกุลใหญํออกจากเซลล๑ด๎วย
กระบวนการเอกโซไซโทซิสและการล าเลียงสารโมเลกุลใหญํเข๎าสูํเซลล๑ด๎วยกระบวน การเอนโดไซโทซิส 
      16. สังเกตการแบํงนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิสจากตัวอยํางภายใต๎กล๎องจุลทรรศน๑พร๎อม
ทั้งอธิบายและเปรียบเทียบการแบํงนิวเคลียสแบบไมโทซิส และแบบไมโอซิส 
      17. อธิบาย เปรียบเทียบ และสรุปขั้นตอนการหายใจระดับเซลล๑ในภาวะที่มีออกซิเจนเพียงพอ และ
ภาวะที่มีออกซิเจนไมํเพียงพอ 
 
รวม 17  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

   

181 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว30242  ชีววิทยา 2                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                เวลา 60 ช่ัวโมง                            จ านวน 1.5 หน่วยกิต  
                  

ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาพันธุศาสตร๑ของเมนเดล กฎแหํงการแยกและกฎแหํงการรวมกลุํมอยํางอิสระ 
การถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นสํวนขยายของพันธุศาสตร๑เมนเดล ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปร
ผันไมํตํอเนื่องและลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันตํอเนื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด๎วยยีนบน
ออโตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ ศึกษาเกี่ยวกับโครโมโซม การค๎นพบสารพันธุกรรม สมบัติและหน๎าที่ของ
สารพันธุกรรม โครงสร๎างและองค๑ประกอบทางเคมีของดีเอ็นเอ โครงสร๎างของดีเอ็นเอ การสังเคราะห๑โปรตีน 
มิวเทชันระดับยีนและระดับโครโมโซม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท๑ ศึกษาเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ การประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ศึกษา
เกี่ยวกับวิวัฒนาการ แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บํงบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
พันธุศาสตร๑ประชากร และการเกิดสปีชีส๑ใหมํ 

โดยใช๎กระบวนการการทางวิทยาศาสตร๑ กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล การ
อภิปราย  การอธิบาย การวิเคราะห๑ การเปรียบเทียบ การระบุ การยกตัวอยําง การค านวณ และการสรุป  

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร๑ รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการ
แก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง  มีจิตวิทยาศาสตร๑ 
จรยิธรรม คุณธรรม และมีคํานิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
     1. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และสรุปผลการทดลองของเมนเดล  
     2. อธิบาย และสรุปกฎแหํงการแยก และกฎแหํงการรวมกลุํมอยํางอิสระ และน ากฎของเมนเดลนี้ไป
อธิบายการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและใช๎ในการค านวณโอกาสในการเกิดฟีโนไทป์และจีโนไทป์แบบ
ตําง ๆ ของรุํน F1 และ F2 
     3. สืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห๑อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ที่เป็นสํวนขยาย
ของพันธุศาสตร๑เมนเดล 
     4. สืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห๑และเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันไมํตํอเนื่องและลักษณะ
ทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันตํอเนื่อง 
     5. อธิบายการถํายทอดยีนบนโครโมโซม และยกตัวอยํางลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด๎วยยีนบนออ
โตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ 
     6. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายสมบัติและหน๎าที่ของสารพันธุกรรม โครงสร๎างและองค๑ประกอบทางเคมีของ DNA 
และสรุปการจ าลอง DNA 
     7. อธิบาย และระบุขั้นตอนในกระบวนการสังเคราะห๑โปรตีนและหน๎าที่ของ DNA และ RNA แตํละชนิดใน
กระบวนการสังเคราะห๑โปรตีน 
     8. สรุปความสัมพันธ๑ระหวํางสารพันธุกรรม แอลลีล โปรตีน ลักษณะทางพันธุกรรม และเชื่อมโยงกับ
ความรู๎เรื่องพันธุศาสตร๑เมนเดล 
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     9. สืบค๎นข๎อมูล และอธิบายการเกิดมิวเทชันระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิดมิวเทชัน รวมทั้ง
ยกตัวอยํางโรคและกลุํมอาการที่เป็นผลของการเกิดมิวเทชัน 
     10. อธิบายหลักการสร๎างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยใช๎ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท๑ 
     11. สืบค๎นข๎อมูล ยกตัวอยําง และอภิปรายการน าเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกต๑ใช๎ทั้งในด๎าน
สิ่งแวดล๎อม นิติวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ การเกษตรและอุตสาหกรรม และข๎อควรค านึงถึงด๎านชีวจริยธรรม 
     12. สืบค๎นข๎อมูล และอธิบายเกี่ยวกับหลักฐานที่สนับสนุนและข๎อมูลที่ใช๎อธิบายการเกิดวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต 
     13. อธิบาย และเปรียบเทียบแนวคิดเก่ียวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของฌอง ลามาร๑ก และทฤษฎี
เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของชาลส๑ดาร๑วิน 
     14. ระบุสาระส าคัญ และอธิบายเงื่อนไขของภาวะสมดุลของฮาร๑ดี-ไวน๑เบิร๑ก ปัจจัยที่ท าให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความถ่ีของแอลลีลในประชากร พร๎อมทั้งค านวณหาความถี่ของแอลลีลและจีโนไทป์ของประชากร
โดยใช๎หลักของฮาร๑ดี-ไวน๑เบิร๑ก 
     15. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการเกิดสปีชีส๑ใหมํของสิ่งมีชีวิต 
 
รวม  15  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว30243  ชีววิทยา 3                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5               เวลา 60 ช่ัวโมง                             จ านวน 1.5 หน่วยกิต  
                  

ศึกษาเก่ียวกับวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก กระบวนการสร๎างเซลล๑สืบพันธุ๑เพศผู๎เพศเมียและการ
ปฏิสนธิขิงพืชดอก การเกิดและโครงสร๎างของเมล็ดและผล ศึกษาชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช โครงสร๎าง
ภายในของราก ล าต๎น และใบของพืช ศึกษาการแลกเปลี่ยนแก๏สและการคายน้ าของพืช กลไกการล าเลียงน้ า 
ธาตุอาหารและอาหารในพืช ศึกษาการทดลองของนักวิทยาศาสตร๑ในอดีตเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห๑ด๎วย
แสง กระบวนการสังเคราะห๑ด๎วยแสงของพืช C3 การตรึงคาร๑บอนไดออกไซด๑ในพืช C3 พืช C4 และพืช CAM 
ปัจจัยที่มีผลตํอการสังเคราะห๑ด๎วยแสงของพืช รวมทั้งศึกษาสภาพพักตัวของเมล็ด สิ่งเร๎าภายในภายนอกที่มีผล
ตํอการเจริญเติบโตของพืชและการน าไปใช๎ประโยชน๑ทางการเกษตร 

 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล การสังเกต วิเคราะห๑ 
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป  

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร๑ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง  มีจิตวิทยาศาสตร๑ จริยธรรม 
คุณธรรม และคํานิยม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลบัของพืชดอก 
2. อธิบาย และเปรียบเทียบกระบวนการสร๎างเซลล๑สืบพันธุ๑เพศผู๎และเพศเมียของพืชดอก และอธิบาย

การปฏิสนธิของพืชดอก 
3. อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอก โครงสร๎างของเมล็ดและผล และยกตัวอยํางการใช๎

ประโยชน๑จากโครงสร๎างตําง ๆ ของเมล็ดและผล 
4. อธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช และเขียนแผนผังเพ่ือสรุปชนิดของเนื้อเยื่อพืช 

สังเกต  
5. อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร๎างภายในของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและรากพืช ใบเลี้ยงคูํจากการตัด

ตามขวาง 
6. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร๎างภายในของล าต๎นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและล าต๎นพืชใบเลี้ยงคูํ

จากการตัดตามขวาง 
7. ตัดตามขวาง สังเกต และอธิบายโครงสร๎างภายในของใบพืชจากการตัดตามขวาง 
8. สืบค๎นข๎อมูล สังเกต และอธิบายการแลกเปลี่ยนแก๏สและการคายน้ าของพืช 
9. สืบค๎นข๎อมูล และอธิบายกลไกการล าเลียงน้ าและธาตุอาหารของพืช  
10. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายความส าคัญของธาตุอาหาร และยกตัวอยํางธาตุอาหารที่ส าคัญที่มีผลตํอการ

เจริญเติบโตของพืช 
11. อธิบายกลไกการล าเลียงอาหารในพืช 
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12. สืบค๎นข๎อมูล และสรุปการศึกษาที่ได๎จากการทดลองของนักวิทยาศาสตร๑ในอดีตเกี่ยวกับ
กระบวนการสังเคราะห๑ด๎วยแสง 

13. อธิบายขั้นตอนที่เกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห๑ด๎วยแสงของพืช C3 
14. เปรียบเทียบกลไกการตรึงคาร๑บอนไดออกไซด๑ในพืช C3 พืช C4 และ พืช CAM 
15. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และสรุปปัจจัยความเข๎มของแสง ความเข๎มข๎นของคาร๑บอนไดออกไซด๑ 

และอุณหภูมิ ที่มีผลตํอการสังเคราะห๑ด๎วยแสงของพืช 
16. ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยตําง ๆ ที่มีผลตํอการงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ด และ

บอกแนวทางในการแก๎สภาพพักตัวของเมล็ด 
17. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายบทบาทและหน๎าที่ของออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน และกรด

แอบไซซิก และอภิปรายเกี่ยวกับการน าไปใช๎ประโยชน๑ทางการเกษตร  
18. สืบค๎นข๎อมูล ทดลอง และอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งเร๎าภายนอกที่มีผลตํอการเจริญเติบโตของพืช 
 

รวม  18 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว30244  ชีววิทยา 4                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5               เวลา 60 ช่ัวโมง                             จ านวน 1.5 หน่วยกิต  
                  

ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร๎างและกระบวนการยํอยอาหารของสัตว๑และมนุษย๑ โครงสร๎างและกระบวนการ
แลกเปลี่ยนแก๏สของสัตว๑และมนุษย๑ การท างานของปอดและการวัดปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของ
มนุษย๑ ศึกษาระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดและระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดในสัตว๑ โครงสร๎างและการท างาน
ของหัวใจและหลอดเลือดในมนุษย๑ เซลล๑เม็ดเลือดชนิดตํางๆ หมูํเลือดและหลักการให๎และรับเลือดในระบบ 
ABO และ Rh สํวนประกอบและหน๎าที่ของน้ าเหลือง โครงสร๎างและหน๎าที่ของหลอดน้ าเหลือง และตํอม
น้ าเหลือง ศึกษากลไกการตํอต๎านหรือท าลายสิ่งแปลกปลอมแบบไมํจ าเพาะและแบบจ าเพาะ การสร๎าง
ภูมิค๎ุมกันกํอเองและภูมิคุ๎มกันรับมา และความผิดปกติของระบบภูมิคุ๎มกัน รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับโครงสร๎างและ
หน๎าที่ในการก าจัดของเสียออกจากรํางกายของสัตว๑ โครงสร๎างและหน๎าที่ของไต กลไกการท างานของหนํวยไต 
และโครงสร๎างที่ใช๎ล าเลียงปัสสาวะออกจากรํางกายของมนุษย๑ และความผิดปกติของไตจากโรคตํางๆ 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล การสังเกต 
วิเคราะห๑ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป  

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร๑ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา 
ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร๑ จริยธรรม 
คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร๎างและกระบวนการยํอยอาหารของสัตว๑ที่ไมํมีทางเดิน

อาหาร สัตว๑ที่มีทางเดินอาหารแบบไมํสมบูรณ๑ และสัตว๑ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ๑ 
2. สังเกต อธิบาย การกินอาหารของไฮดรา และพลานาเรีย 
3. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร๎าง หน๎าที่ และกระบวนการยํอยอาหาร และการดูดซึมสารอาหารภายใน

ระบบยํอยอาหารของมนุษย๑ 
4. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร๎างที่ท าหน๎าที่แลกเปลี่ยนแก๏สของฟองน้ า ไฮดรา พลา

นาเรีย ไส๎เดือนดิน แมลง ปลา กบ และนก 
5. สังเกต และอธิบายโครงสร๎างของปอดในสัตว๑เลี้ยงลูกด๎วยน้ านม 
6. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายโครงสร๎างที่ใช๎ในการแลกเปลี่ยนแก๏ส และกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๏สของ

มนุษย๑  
7. อธิบายการท างานของปอด และทดลองวัดปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของมนุษย๑ 
8. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบหมุนเวียนเลือดแบบ

ปิด 
9. สังเกต และอธิบายทิศทางการไหลของเลือดและการเคลื่อนที่ของเซลล๑เม็ดเลือดในหางปลา และ

สรุปความสัมพันธ๑ระหวํางขนาดของหลอดเลือดกับความเร็วในการไหลของเลือด 
10. อธิบายโครงสร๎างและการท างานของหัวใจและหลอดเลือดในมนุษย๑ 
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11. สังเกต และอธิบายโครงสร๎างหัวใจของสัตว๑เลี้ยงลูกด๎วยน้ านม ทิศทางการไหลของเลือดผํานหัวใจ
ของมนุษย๑ และเขียนแผนผังสรุป การหมุนเวียนเลือดของมนุษย๑  

12. สืบค๎นข๎อมูล ระบุความแตกตํางของเซลล๑เม็ดเลือดแดง เซลล๑เม็ดเลือดขาว เพลตเลต และ
พลาสมา  

13. อธิบายหมูํเลือดและหลักการให๎และรับเลือดในระบบ ABO และระบบ Rh 
14. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับสํวนประกอบและหน๎าที่ของน้ าเหลือง รวมทั้งโครงสร๎างและหน๎าที่ของ

หลอดน้ าเหลือง และตํอมน้ าเหลือง 
15. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบกลไกการตํอต๎านหรือท าลายสิ่งแปลกปลอมแบบไมํจ าเพาะ

และแบบจ าเพาะ 
16. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบ การสร๎างภูมิค๎ุมกันกํอเองและภูมิคุ๎มกันรับมา 
17. สืบค๎นข๎อมูล และอธิบายเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบภูมิค๎ุมกันที่ท าให๎เกิดเอดส๑ ภูมิแพ๎ การ

สร๎างภูมิต๎านทานตํอเนื้อเยื่อตนเอง 
18. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร๎างและหน๎าที่ในการก าจัดของเสีย ออกจากรํางกาย

ของฟองน้ า ไฮดรา พลานาเรีย ไส๎เดือนดิน แมลง และสัตว๑มีกระดูกสันหลัง 
19. อธิบายโครงสร๎างและหน๎าที่ของไต และโครงสร๎างที่ใช๎ล าเลียงปัสสาวะออกจากรํางกาย 
20. อธิบายกลไกการท างานของหนํวยไต ในการก าจัดของเสียออกจากรํางกาย และเขียนแผนผังสรุป

ขั้นตอนการก าจัดของเสีย ออกจากรํางกายโดยหนํวยไต 
21. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และยกตัวอยํางเกี่ยวกับความผิดปกติของไตอันเนื่องมาจากโรคตําง ๆ  

 
รวม  21 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว30245  ชีววิทยา 5                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6               เวลา 60 ช่ัวโมง                             จ านวน 1.5 หน่วยกิต  
                  

ศึกษาเกี่ยวกับระบบประสาทและอวัยวะรับความรู๎สึก การรับรู๎และการตอบสนองของสัตว๑ เซลล๑
ประสาท การท างานของเซลล๑ประสาท ศูนย๑ควบคุมระบบประสาท การท างานของระบบประสาทและอวัยวะ
รับความรู๎สึก ศึกษาเกี่ยวกับระบบตํอมไร๎ทํอ ตํอมไร๎ทํอ ฮอร๑โมนจากตํอมไร๎ทํอและอวัยวะที่ส าคัญ การรักษา
ดุลยภาพของรํางกายด๎วยฮอร๑โมนและฟีโรโมน ศึกษาเกี่ยวกับการสืบพันธุ๑และการเจริญเติบโตของสัตว๑ การ
สืบพันธุ๑ของสัตว๑ การสืบพันธุ๑ของมนุษย๑ การเจริญเติบโตของสัตว๑ และการเจริญเติบโตของมนุษย๑ ศึกษา
เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล๑เดียว การเคลื่อนที่ของสัตว๑ และการเคลื่อนที่
ของมนุษย๑ ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว๑ ประเภทของพฤติกรรม ความสัมพันธ๑ระหวํางพฤติกรรมกับ
พัฒนาการของระบบประสาท และการสื่อสารของสัตว๑ 

โดยใช๎กระบวนการการทางวิทยาศาสตร๑ กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล การสังเกต 
การวิเคราะห๑ การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และการสรุป 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร๑ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา 
ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร๑  จริยธรรม 
คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร๎างและหน๎าที่ของระบบประสาทของไฮดรา         
พลานาเรีย ไส๎เดือนดิน กุ๎ง หอย แมลง และสัตว๑มีกระดูกสันหลัง 
 2. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร๎างและหน๎าที่ของเซลล๑ประสาท 
 3. อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของศักย๑ไฟฟูาที่เยื่อหุ๎มเซลล๑ของเซลล๑ประสาท และกลไกการ
ถํายทอดกระแสประสาท 
 4. อธิบายและสรุปเกี่ยวกับโครงสร๎างของระบบประสาทสํวนกลางและระบบประสาทรอบนอก 
 5. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายโครงสร๎างและหน๎าที่ของสํวนตํางๆ ในสมองสํวนหน๎า สมองสํวนกลาง สมอง
สํวนหลัง และไขสันหลัง 
 6. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอยํางการท างานของระบบประสาทโซมาติก และ
ระบบประสาทอัตโนวัติ 
 7. สืบคน๎ข๎อมูล อธิบายโครงสร๎างและหน๎าที่ของตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนังของมนุษย๑ ยกตัวอยํางโรค
ตํางๆ ที่เก่ียวข๎อง และบอกแนวทางในการดูแลปูองกันและรักษา 
 8. สังเกต และอธิบายการหาต าแหนํงของจุดบอด โฟเวีย และความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง 
 9. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และเขียนแผนผังสรุปหน๎าที่ของฮอร๑โมนจากตํอมไร๎ทํอและเนื้อเยื่อที่สร๎าง
ฮอร๑โมน 
 10. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และยกตัวอยํางการสืบพันธุ๑แบบไมํอาศัยเพศและการสืบพันธุ๑แบบอาศัยเพศ
ในสัตว๑ 
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 11. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายโครงสร๎างและหน๎าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ๑เพศชายและระบบสืบพันธุ๑
เพศหญิง 
 12. อธิบายกระบวนการสร๎างสเปิร๑ม กระบวนการสร๎างเซลล๑ไขํ และการปฏิสนธิในมนุษย๑ 
 13. อธิบายการเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอ และระยะหลังเอ็มบริโอของไกํ กบ และมนุษย๑ 
 14. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร๎างและหน๎าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข๎องกับการเคลื่อนที่
ของแมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล ไส๎เดือนดิน แมลง ปลา และนก 
 15. สืบค๎นข๎อมูล และอธิบายโครงสร๎างและหน๎าที่ของกระดูกและกล๎ามเนื้อที่เกี่ยวข๎องกับการ
เคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย๑ 
 16. สังเกต และอธิบายการท างานของข๎อตํอชนิดตํางๆ และการท างานของกล๎ามเนื้อโครงรํางที่
เกี่ยวข๎องกับการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย๑ 
 17. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอยํางพฤติกรรมที่เป็นมาแตํก าเนิดและพฤติกรรมที่
เกิดจากการเรียนรู๎ของสัตว๑ 
 18. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และยกตัวอยํางความสัมพันธ๑ระหวํางพฤติกรรมกับวิวัฒนาการของระบบ
ประสาท 
 19. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และยกตัวอยํางการสื่อสารระหวํางสัตว๑ที่ท าให๎สัตว๑แสดงพฤติกรรม 
 
รวม 19  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว30246  ชีววิทยา 6                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6               เวลา 60 ช่ัวโมง                             จ านวน 1.5 หน่วยกิต  
                  

ศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืนของสิ่งแวดล๎อม ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต ก าเนิดของสิ่งมีชีวิตบนโลก อาณาจักรทั้ง 5 อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศ ไบโอม 
การถํายทอดพลังงานและวัฏจักรของสารในระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ ศึกษาเกี่ยวกับ
ประชากร ลักษณะของประชากร รูปแบบการเพ่ิมของประชากร ปัจจัยที่ควบคุมการเติบโตของประชากร 
ศึกษาเกี่ยวกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรดิน ทรัพยากรอากาศ ทรัพยากรปุาไม๎ และ
ทรัพยากรสัตว๑ปุา 

โดยใช๎กระบวนการการทางวิทยาศาสตร๑ กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล การสังเกต 
การวิเคราะห๑ การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และการสรุป 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร๑ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา 
ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร๑  จริยธรรม 
คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

 1. อภิปรายความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และความเชื่อมโยงระหวํางความหลากหลาย
ทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสปีชีส๑ และความหลากหลายของระบบนิเวศ 
 2. อธิบายการเกิดเซลล๑เริ่มแรกของสิ่งชีวิต และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเซลล๑เดียว 
 3. อธิบายลักษณะส าคัญและยกตัวอยํางสิ่งมีชีวิต 5 อาณาจักร ได๎แกํ สิ่งมีชีวิตกลุํมแบคทีเรีย สิ่งมีชีวิต
กลุํมโพรทิสต๑ สิ่งมีชีวิตกลุํมพืช สิ่งมีชีวิตกลุํมฟังไจ และสิ่งมีชีวิตกลุํมสัตว๑ 
 4. อธิบายและยกตัวอยํางการจ าแนกสิ่งมีชีวิตจากหมวดหมูํใหญํไปถึงหมวดหมูํยํอย และวิธีการเขียน
ชื่อวิทยาศาสตร๑ในล าดับขั้นสปีชีส๑ 
 5. สร๎างไดโคโตมัสคีย๑ในการระบุสิ่งมีชีวิตหรือตัวอยํางที่ก าหนดออกเป็นหมวดหมูํ 
 6. วิเคราะห๑ อธิบาย และยกตัวอยํางกระบวนการถํายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 
 7. อธิบาย ยกตัวอยํางการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน และบอกแนวทางในการลดการเกิดไบโอแมกนิฟิเค
ชัน 
 8. สืบค๎นข๎อมูลและเขียนแผนภาพเพ่ืออธิบายวัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรก ามะถัน และวัฏจักร
ฟอสฟอรัส 

9. สืบค๎นข๎อมูล ยกตัวอยําง และอธิบายลักษณะของไบโอมที่กระจายอยูํตามเขตภูมิศาสตร๑ตําง ๆ บน
โลก 
 10. สืบค๎นข๎อมูล ยกตัวอยําง อธิบาย และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิ และการ
เปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ 
 11. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย ยกตัวอยําง และสรุปเกี่ยวกับลักษณะของประชากรของสิ่งมีชีวิตบางชนิด 
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 12. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอยํางการเพ่ิมของประชากรแบบเอ็กโพแนนเชียล
และการเพิ่มของประชากรแบบลอจิสติก 
 13. อธิบาย และยกตัวอยํางปัจจัยที่ควบคุมการเติบโตของประชากร 
 14. วิเคราะห๑ อภิปราย และสรุปปัญหาการขาดแคลนน้ า การเกิดมลพิษทางน้ า และผลกระทบที่มีตํอ
มนุษย๑และสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งเสนอแนวทางการวางแผนการจัดการน้ า และการแก๎ไขปัญหา 
 15. วิเคราะห๑ อภิปราย และสรุปปัญหามลพิษทางอากาศ และผลกระทบที่มีตํอมนุษย๑และสิ่งแวดล๎อม 
รวมทั้งเสนอแนวทางแก๎ไขปัญหา 
 16. วิเคราะห๑ อภิปราย และสรุปปัญหาที่เกิดกับทรัพยากรดิน และผลกระทบที่มีตํอมนุษย๑และ
สิ่งแวดล๎อม รวมทั้งเสนอแนวทางแก๎ไขปัญหา 
 17. วิเคราะห๑ อภิปราย และสรุปปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการท าลายปุาไม๎ รวมทั้งเสนอแนวทางใน
การปูองกันการท าลายปุาไม๎และการอนุรักษ๑ปุาไม๎ 
 18. วิเคราะห๑ อภิปราย และสรุปปัญหา ผลกระทบที่ท าให๎สัตว๑ปุามีจ านวนน๎อยลง และแนวทางในการ
อนุรักษ๑สัตว๑ปุา 
 
รวม  18  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



 

   

191 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว30261  โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 1                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4       เวลา 60 ช่ัวโมง                     จ านวน 1.5 หน่วยกิต
    

ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร๑โลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก หลักฐานและสมมติฐานการ
เคลื่อนที่ของทวีป หลักฐานและข๎อมูลทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนตัวของทวีป กระบวนการที่ท าให๎เกิด
การเคลื่อนที่ของแผํนธรณี ลักษณะการเคลื่อนที่ของแผํนธรณีศึกษา การหาอายุทางธรณีวิทยา ตารางธรณีกาล
และกลุํมหินที่ส าคัญของประเทศไทย ศึกษาเกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิด แผํนดินไหว และสึนามิ ท าความเข๎าใจ
ธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยเพื่อเตรียมพร๎อมรับสถานการณ๑ 
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห๑ การอ๓ปราย การอธิบายและการสรุป 
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน า
ความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันของตนเอง ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอ่ืน เฝูาระวังและพัฒนาสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน มี
จิตวิทยาศาสตร๑ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่ถูกต๎องเหมาะสม โดยมุํงเน๎นความเป็นไทยควบคูํกับความ
เป็นสากล 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายการแบํงชั้นและสมบัติของโครงสร๎างโลก พร๎อมยกตัวอยํางข๎อมูลที่สนับสนุน  
 2. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผํนธรณี  
 3. ระบุสาเหตุและอธิบายรูปแบบแนวรอยตํอของแผํนธรณีที่สัมพันธ๑กับการเคลื่อนที่ของแผํนธรณี 
พร๎อมยกตัวอยํางหลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบ  
 4. วิเคราะห๑หลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบในปัจจุบัน และอธิบายล าดับเหตุการณ๑ทางธรณีวิทยาในอดีต  
 5. อธิบายสาเหตุกระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิดและปัจจัยที่ท าให๎ความรุนแรงของการปะทุและรูปรําง
ของภูเขาไฟแตกตํางกัน รวมทั้งสืบค๎นข๎อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัย ออกแบบและน าเสนอ แนวทางการเฝูาระวังและการ
ปฏิบัติตนให๎ปลอดภัย  
 6. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด ขนาดและความรุนแรง และผลจากแผํนดินไหว รวมทั้งสืบค๎น
ข๎อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัย ออกแบบและน าเสนอแนวทางการเฝูาระวังและการปฏิบัติตนให๎ปลอดภัย  
 7. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด และผลจากสึนามิ รวมทั้งสืบค๎นข๎อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัย ออกแบบและ
น าเสนอ แนวทางการเฝูาระวังและการปฏิบัติตนให๎ปลอดภัย  
 
รวม 7  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 



 

   

192 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว30262   โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 2                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    เวลา 60 ชั่วโมง                      จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเก่ียวกับการตรวจสอบ การระบุชนิดของแรํและสมบัติของแรํ การใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรแรํ
อยํางเหมาะสม การตรวจสอบและจ าแนกประเภทของหิน การระบุชื่อหิน วิเคราะห๑สมบัติของหิน การใช๎
ประโยชน๑จากทรัพยากรหินอยํางเหมาะสม กระบวนการเกิดและการส ารวจแหลํงปิโตรเลียมและถํานหิน 
ผลิตภัณฑ๑ที่ได๎จากปิโตรเลียมและถํานหิน การอํานและแปลความหมายจากแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่
ธรณีวิทยา การประยุกต๑ความรู๎เกี่ยวกับแผนที่ในชีวิตประจ าวัน         

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห๑ การอภิปราย การอธิบายและการสรุปผล 
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด และความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน า
ความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันของตนเอง ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร๑ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่ถูกต๎อง
เหมาะสม  
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ตรวจสอบ และระบุชนิดแรํ รวมทั้งวิเคราะห๑สมบัติและน าเสนอการใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรแรํที่
เหมาะสม  

2. ตรวจสอบ จ าแนกประเภท และระบุชื่อหิน รวมทั้งวิเคราะห๑สมบัติและน าเสนอการใช๎ประโยชน๑ของ
ทรัพยากรหินที่เหมาะสม 
 3. อธิบายกระบวนการเกิด และการส ารวจแหลํงปิโตรเลียมและถํานหิน โดยใช๎ข๎อมูลทางธรณีวิทยา 
 4. อธิบายสมบัติของผลิตภัณฑ๑ท่ีได๎จากปิโตรเลียมและถํานหิน พร๎อมน าเสนอการใช๎ประโยชน๑อยําง
เหมาะสม 
 5. อํานและแปลความหมายจากแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยาของพ้ืนที่ที่ก าหนด พร๎อมทั้ง
อธิบายและยกตัวอยํางการน าไปใช๎ประโยชน๑ 
  
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

   

193 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ว30263  โลก ดาราศาสตร ์และอวกาศ 3                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6        เวลา 60 ชั่วโมง                         จ านวน 1.5  หน่วยกิต
        

ศึกษาพิกัดของดาวบนทรงกลมฟูา ตามพิกัดขอบฟูา พิกัดเส๎นศูนย๑สูตรฟูา และพิกัดสุริยะวิถี เวลา      
สุริยคติและเวลาดาราคติ แบบจ าลองของระบบสุริยะ การเคลื่อนที่ปรากฏของดาวเคราะห๑และมุมหําง กฎเคพ
เลอร๑และแรงโน๎มถํวง ที่ท าให๎ดวงอาทิตย๑และบริวารอยูํเป็นระบบ ศึกษาการก าเนิดดาวฤกษ๑ การแผํพลังงาน
และคําดัชนีสีของดาวฤกษ๑ โชติมาตรปรากฏและโชติมาตรสัมบูรณ๑ ศึกษาวิวัฒนาการของดาวฤกษ๑ การอยูํ
รํวมกันของดาวคูํ กระจุกดาว กาแล็กซี และกระจุกกาแล็กซี การขยายตัวของเอกภพโดยใช๎กฎของฮับเบิล 
ศึกษาหลักการท างานของกล๎องโทรทรรศน๑แบบ ตํางๆ ศึกษาก าลังแยก ก าลังขยาย และก าลังรวมแสงของ
กล๎องโทรทรรศน๑ ศึกษาการสังเกตการณ๑ทางดาราศาสตร๑ และอุปกรณ๑สังเกตการณ๑ในชํวงความยาวคลื่นตํางๆ  

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูลการสังเกต การ
วิเคราะห๑ การอภิปราย การอธิบายและสรุป  

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน า
ความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอ่ืน เฝูาระวัง และพัฒนาสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืนมีจิต
วิทยาศาสตร๑ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่ถูกต๎องเหมาะสม โดยมุํงเน๎น ความเป็นไทยควบคูํกับความเป็น
สากล 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. วิเคราะห๑ อธิบายและหาพิกัดของดาวบนทรงกลมฟูา ตามพิกัดขอบฟูา พิกัดเส๎นศูนย๑สูตรฟูา และ
พิกัดสุริยะวิถี  

2. สืบค๎นและอธิบายเกี่ยวกับเวลาสุริยคติและเวลาดาราคติ  
3. อธิบายแบบจ าลองของระบบสุริยะ การเคลื่อนที่ปรากฏของดาวเคราะห๑และมุมหําง  
4. อธิบายและค านวณการโคจรของดาวเคราะห๑โดยใช๎กฎเคพเลอร๑ และการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑  
5. สืบค๎น อธิบาย และค านวณแรงโน๎มถํวงที่ท าให๎ดวงอาทิตย๑และบริวารอยูํเป็นระบบ และแสดงการ

ค านวณในปัญหาทีเ่กี่ยวข๎องกับกฎนิวตันได๎  
6. สืบค๎น และอธิบายการเกิดของดาวฤกษ๑ การแผํพลังงานและคําดัชนีสีของดาวฤกษ๑ โชติมาตร

ปรากฏ และ โชติมาตรสัมบูรณ๑ รวมทั้งแสดงการค านวณในกรณีท่ีเกี่ยวข๎อง  
7. สืบค๎นและอธิบายการอยูํรํวมกันของดาวคูํ กระจุกดาว กาแล็กซี และกระจุกกาแล็กซี  
8. สืบค๎นและอธิบายการขยายตัวของเอกภพโดยใช๎กฎของฮับเบิล  
9. สืบคน๎และอธิบายหลักการท างานของกล๎องโทรทรรศน๑แบบตําง ๆ และอธิบายความก๎าวหน๎าของ

เทคโนโลยี อวกาศ  
10. สืบค๎น อธิบาย และค านวณ ก าลังแยก ก าลังขยาย และก าลังรวมแสงของกล๎องโทรทรรศน๑  
11. สืบค๎น อธิบาย และยกตัวอยํางการสังเกตการณ๑ทางดาราศาสตร๑ และอุปกรณ๑สังเกตการณ๑ ในชํวง

ความยาว คลื่นตําง ๆ  
 
รวม 11  ผลการเรียนรู้ 



 

   

194 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว30281  สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                  เวลา 40 ช่ัวโมง                          จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
                  

ศึกษาค๎นคว๎า และท ากิจกรรมส ารวจ ปฏิบัติเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพ ชีวภาพของสิ่งแวดล๎อม 
วิเคราะห๑สาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล๎อมในบ๎าน โรงเรียน ชุมชน ศึกษาการแก๎ปัญหา
และการจัดการสิ่งแวดล๎อมด๎วยวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี โดยท ากิจกรรมหลากหลาย  

โดยใช๎กระบวนการวิทยาศาสตร๑ สืบค๎นข๎อมูล การอภิปราย การวิเคราะห๑ การเปรียบเทียบ  การ
ทดลอง การส ารวจตรวจสอบ  

เพ่ือให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในความสัมพันธ๑ของสิ่งแวดล๎อมทั้งระบบ สามารถแก๎ปัญหาด๎วยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร๑ มีความตระหนักและมีจิตส านึกในการมีสํวนรํวมรักษาสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น และพัฒนา
สิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ศึกษาค๎นคว๎า ส ารวจและปฏิบัติเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของสิ่งแวดล๎อม 
 2. ส ารวจ สืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห๑และน าเสนอเกี่ยวกับสภาพแวดล๎อมในท๎องถิ่น 
 3. ส ารวจ สังเกต ลักษณะส าคัญของสิ่งมีชีวิตตํางๆในท๎องถิ่น 
 4. สังเกตสภาพแวดล๎อม ความสัมพันธ๑ของสิ่งมีชีวิตที่อยูํรํวมกันในสภาพแวดล๎อมจ าลอง แสดงถึง    
ปัจจัยตํางๆที่มีผลและสร๎างสถานการณ๑จ าลองแสดงถึงปัจจัยที่มีผลตํอการอยูํรอดของสิ่งมีชีวิตใน ท๎องถิ่น 
 5. สืบค๎นข๎อมูลและน าเสนอเกี่ยวกับความสัมพันธ๑ระหวํางการอยูํรอดของสิ่งมีชีวิตกับความ 
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตในท๎องถิ่น 
 6. สืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห๑ และน าเสนอปัญหา สาเหตุของปัญหา และการปูองกัน แก๎ไขปัญหา
สิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น 

7. สืบค๎น วิเคราะห๑ข๎อมูล อภิปราย น าเสนอเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร๑ ประโยชน๑ในการน ามาจัดการ 
สิ่งแวดล๎อม 
 8. ระดมความคิด วางแผนและลงมือปฏิบัติรํวมกับชุมชนในการปูองกัน เฝูาระวัง แก๎ปัญหา อนุรักษ๑ 
และพัฒนาสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น 

รวม   8  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

   

195 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว30282  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4              เวลา 40 ช่ัวโมง                              จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
      

ศึกษารายละเอียดของการกินดีอยูํดี คุณคําของสารอาหารชนิดตําง ๆ บทบาทของคาร๑โบไฮเดรต 
โปรตีน ไขมัน วิตามิน เกลือแรํ และน้ าในรํางกาย เอนไซม๑และการท างานของเอนไซม๑ในรํางกาย การถนอม
อาหารและการแปรรูปอาหารโดยใช๎เทคโนโลยีชีวภาพ โรคที่เกิดจากการขาดแคลนอาหาร สารปรุงแตํง และ
สารพิษในอาหาร ยาชํวยชีวิต ยาสมุนไพร ยาปฏิชีวนะ ยาที่ได๎จากการสังเคราะห๑ ยาลดกรด ยาลดไข๎ ยาระงับ
ปวด ยาฆําเชื้อโรคภายนอก ยาสามัญประจ าบ๎าน ความก๎าวหน๎าในการวินิจฉัยและการรักษาโรค การวินิจฉัย
และการรักษาโรคโดยใช๎รังสี การผําตัดโดยใช๎เลเซอร๑ การฟอกโลหิตด๎วยเครื่องไตเทียม การเปลี่ยนถํายอวัยวะ 
สีของวัตถุโปรํงใส โปรํงแสง และทึบแสง การดูดกลืน แสงของวัตถุสีตํางๆ คุณลักษณะของสี การผสมสี การใช๎
สีและบทบาทของสีในชีวิตประจ าวัน เชํน สีผสมอาหาร สีเคลือบผิว สีย๎อม สีในการพิมพ๑  

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ และจิตวิทยาศาสตร๑ในการสืบเสาะหาความรู๎ การแก๎ไขปัญหา 
ค๎นคว๎าเพ่ิมเติมจากแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ ให๎ได๎ข๎อมูลที่เชื่อถือได๎ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู๎ ที่ค๎นพบเมื่อมี 
ข๎อมูลและประจักษ๑พยานใหมํเพิ่มขึ้นหรือโต๎แย๎งจากเดิม  

เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑อยํางถูกต๎อง มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ในการ 
ค๎นหาความรู๎ด๎วยตนเอง ผู๎เรียนสามารถคิดวิเคราะห๑ ตัดสินใจและสามารถสื่อสารเป็นที่เข๎าใจตรงกัน รวมทั้งมี 
จิตวิทยาศาสตร๑ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่ เหมาะสม ตลอดจนเชื่อมโยงความรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ใน 
ชีวิตประจ าวันได๎  
  
ผลการเรียนรู้  

1. อธิบายคุณคําอาหารชนิดตํางๆ บทบาทของคาร๑โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน เกลือแรํ และน้ า
ในรํางกาย  

2. บอกประเภทของเอนไซม๑ และการท างานของเอนไซม๑ในรํางกาย 
3. บอกวิธีการถนอมอาหาร และการแปรรูปอาหารโดยใช๎เทคโนโลยีชีวภาพ   
4. ระบุชื่อโรคและสาเหตุของการเกิดโรคจากการขาดแคลนอาหาร   
5. สืบค๎นข๎อมูล และอภิปรายเกี่ยวกับความก๎าวหน๎าในการวินิจฉัยและการรักษาโรค การวินิจฉัยและ

การรักษาโรคโดยใช๎รังสี การผําตัดโดยใช๎เลเซอร๑ การฟอกโลหิตด๎วยเครื่องไตเทียม และการเปลี่ยนถํายอวัยวะ   
6. ระบุชื่อสารปรุงแตํง และสารพิษในอาหาร  
7. สืบค๎นข๎อมูล และอภิปรายเกี่ยวกับยา ยาสมุนไพร ยาปฏิชีวนะ ยาที่ได๎จากการสังเคราะห๑ ยาลด

กรด ยาลดไข๎ ยาระงับปวด ยาฆําเชื้อโรคภายนอก ยาสามัญประจ าบ๎าน รวมถึงอันตรายของการใช๎ยาชนิด 
ตํางๆ   

8. อธิบายประเภทของวัตถุ สีของวัตถุโปรํงใส โปรํงแสง และทึบแสง  การดูดกลืนแสงของวัตถุสีตํางๆ   
9. อธิบายคุณลักษณะของสี การผสมสี   
10. สืบค๎นข๎อมูล และอภิปรายเกี่ยวกับการใช๎สีและบทบาทของสีในชีวิตประจ าวัน เชํน สีผสมอาหาร 

สีเคลือบผิว สีย๎อม และสีในการพิมพ๑ 

รวม 10  ผลการเรียนรู้ 



 

   

196 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว30283  เส้นใยจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5              เวลา 40 ช่ัวโมง                              จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
      

สืบค๎น ส ารวจ ตรวจสอบเกี่ยวกับเส๎นใย ชนิดและประเภทของเส๎นใย แหลํงทีมาของเส๎นใย 
กระบวนการผลิตเส๎นใย สมบัติของเส๎นใย ข๎อดี ข๎อเสีย ประโยชน๑ ผลของสารบางอยํางที่มีตํอคุณภาพของเส๎น
ใย สืบค๎น อภิปรายการน าเส๎นใยมาใช๎ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการดูแลรักษาเส๎นใยและผ๎า และน า ความรู๎ที่
ได๎มาใช๎ในชีวิตประจ าวัน อภิปรายเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเส๎นใยตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน  สืบค๎น ส ารวจ 
เกี่ยวกับการพัฒนาเส๎นใยให๎เป็นผลิตภัณฑ๑ตําง ๆ รวมทั้งน าเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ๑ตามความคิดของตนเอง 

โดยใช๎กระบวนการการทางวิทยาศาสตร๑ กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎  การสืบค๎นข๎อมูล การ
อภิปราย การอธิบาย การเปรียบเทียบ การออกแบบการทดลอง การยกตัวอยําง การเขียนแผนผัง และการ
ทดสอบและบอกชนิด  

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
พร๎อมทั้งมีความใฝุเรียนรู๎ มุํงม่ันในการท างาน มีจิตวิทยาศาสตร๑ มีเจตคติตํอวิทยาศาสตร๑ มีคุณธรรมจริยธรรม 
และมีคํานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. สืบค๎น ส ารวจ ตรวจสอบเกี่ยวกับเส๎นใย ชนิดและประเภทของเส๎นใย แหลํงทีมาของเส๎นใย 

กระบวนการผลิตเส๎นใย 
2. ส ารวจ ตรวจสอบ อธิบาย เกี่ยวกับสมบัติของเส๎นใย ข๎อดี ข๎อเสีย ประโยชน๑ ผลของสารบางอยํางที่

มีตํอคุณภาพของเส๎นใย 
3. สืบค๎น อภิปรายการน าเส๎นใยมาใช๎ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการดุแลรักษาเส๎นใยและผ๎า และน า

ความรู๎ที่ได๎มาใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
4. สืบค๎นอภิปรายเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเส๎นใยตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน 
5. สืบค๎น ส ารวจ เกี่ยวกับการพัฒนาเส๎นใยให๎เป็นผลิตภัณฑ๑ตํางๆ รวมทั้งน าเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ๑

ตามความคิดของตนเอง 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

   

197 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว30284  สีย้อมจากวัสดุธรรมชาติ                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6                เวลา 60 ช่ัวโมง                            จ านวน 1.5 หน่วยกิต  
      

ศึกษา ค๎นคว๎าเอกสาร และท าการทดลองเกี่ยวกับสีย๎อม องค๑ประกอบและประเภทของสี  วิวัฒนาการ
ของสี การใช๎สีของมนุษย๑ ประโยชน๑และโทษที่เกิดจากการใช๎สีตํอมนุษย๑และสิ่งแวดล๎อม การผลิตสีย๎อม ข๎อดี
ข๎อเสียของของสีแตํละชนิด แหลํงที่มาของสีย๎อมจากธรรมชาติ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และคุณคําของสีย๎อมที่
น ามาใช๎ในชีวิตประจ าวัน และโครงงานเกี่ยวกับสีย๎อมจากวัสดุธรรมชาติ 

โดยใช๎กระบวนการการทางวิทยาศาสตร๑ กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ การสื บค๎นข๎อมูล การ
อภิปราย การอธิบาย การเปรียบเทียบ การออกแบบการทดลอง การยกตัวอยําง การเขียนแผนผัง และการ
ทดสอบและบอกชนิด  

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
พร๎อมทั้งมีความใฝุเรียนรู๎ มุํงม่ันในการท างาน มีจิตวิทยาศาสตร๑ มีเจตคติตํอวิทยาศาสตร๑ มีคุณธรรมจริยธรรม 
และมีคํานิยมท่ีเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค๎น ส ารวจ ตรวจสอบเก่ียวกับสี องค๑ประกอบและประเภทของสี 
2. สืบค๎น ส ารวจ ตรวจสอบ อภิปรายเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสี การใช๎สีของมนุษย๑ ประโยชน๑และท าที่

เกิดจากการใช๎สีรวมทั้งผลกระทบที่เกิดกับมนุษย๑และสิ่งแวดล๎อม 
3. สืบค๎น ส ารวจ ตรวจสอบ วิเคราะห๑เกี่ยวกับการผลิตสีย๎อม ข๎อดี ข๎อเสียของสีแตํละชนิด 
4. สืบค๎น ส ารวจ  ศึกษาเกี่ยวกับแหลํงที่มาของสีย๎อมจากธรรมชาติ ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและคุณคําของสี

ย๎อมที่น ามาใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
5. ออกแบบวางแผน ด าเนินการทดลองความเป็นไปได๎เบื้องต๎นท าโครงงานสีย๎อมจากธรรมชาติ 
6. จัดแสดงผลงานและอธิบายด๎วยวาจา เกี่ยวกับแนวคิดและผลงานให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ และการน าไปใช๎

ประโยชน๑ 

รวม  6  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 



 

   

198 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว30287  โครงงานวิทยาศาสตร์                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6                         เวลา 60 ชั่วโมง                          จ านวน 1.5 หน่วยกิต             
 
 ศึกษา  ค๎นคว๎าเอกสาร  เยี่ยมชมงานวิจัยหรือโรงงานอุตสาหกรรม หรือส ารวจธรรมชาติแวดล๎อม
ท๎องถิ่น อันน าไปสูํการระบุปัญหาส าหรับท าโครงงานวิทยาศาสตร๑และสิ่งประดิษฐ๑  สืบค๎นข๎อมูลเอกสารทั้ง
ทางด๎านทฤษฎีและเทคนิคปฏิบัติการ  ที่เกี่ยวข๎องกับโครงงานและสิ่งประดิษฐ๑ที่จะท า  รวบรวมข๎อมูลเบื้องต๎น  
ออกแบบ  วางแผนการด าเนินงาน  ท าการทดลองความเป็นไปได๎เบื้องต๎น  การเขียนเค๎าโครงยํอ  การท า
โครงงานและสิ่งประดิษฐ๑  การเขียนรายงาน   

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑  การสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค๎นข๎อมูล  
การอภิปราย   

เพ่ือให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจ  มีทักษะในการท าโครงงานวิทยาศาสตร๑และสิ่งประดิษฐ๑  มีเจตคติทาง
วิทยาศาสตร๑  เห็นคุณคําของวิทยาศาสตร๑  สามารถน าความรู๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ไปใช๎ในการหา
ความรู๎ใหมํและแก๎ปัญหาตํางๆ รวมทั้งการน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร๑  จริยธรรม  คุณธรรม  
คํานิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

 1. สืบค๎นข๎อมูล ส ารวจธรรมชาติแวดล๎อมท๎องถิ่น โรงงานอุตสาหกรรม เอกสารงานวิจัย วิเคราะห๑ระบุ
ปัญหา สาเหตุ ส าหรับท าโครงงานและสิ่งประดิษฐ๑ตามความสนใจ 
 2. สืบค๎น รวบรวมข๎อมูลจากแหลํงความรู๎ตํางๆ ทั้งทางทฤษฎีและเทคนิคปฏิบัติที่เกี่ยวข๎องกับ
โครงงานวิทยาศาสตร๑และสิ่งประดิษฐ๑ที่จะท าตามความสนใจ 
 3. ออกแบบ วางแผนการด าเนินงานท าการทดลองความเป็นไปได๎เบื้องต๎น การเขียนเค๎าโครงยํอการ
ท าโครงงาน 
 4. อธิบายผลของการส ารวจตรวจสอบอยํางมีเหตุผล มีหลักฐานจากการค๎นคว๎าเพิ่มเติมที่เชื่อถือได๎      
มีการตรวจสอบผลที่ได๎อยํางระมัดระวัง เพื่อให๎ยอมรับเป็นความรู๎ใหมํได๎ 
 5. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและอธิบายด๎วยวาจา เกี่ยวกับแนวคิดและผลของงานให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ
และการน าไปใช๎ประโยชน๑ 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 

 
  
  
 

 
 



 

   

199 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว30293  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK)                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4                         เวลา 40 ชั่วโมง                          จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

อธิบายกระบวนการสร๎างหนังสืออิเล็กทรอนิกส๑ (E-Book) หลักการเบื้องต๎นของหนังสืออิเล็กทรอนิกส๑ 
(E-Book)  เป็นเอกสารดิจิตอลที่มีลักษณะคล๎ายหนังสือจริง  ประกอบไปด๎วยตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
เสียงดนตรี และเสียงอ่ืนๆ สามารถเผยแพรํบนเครือขํายอินเทอร๑เน็ตได๎ การสืบค๎นข๎อมูลและติดตํอสื่อสารผําน
เครือขํายอินเทอร๑เน็ตอยํางมีคุณธรรมและจริยธรรม ใช๎ซอฟต๑แวร๑ระบบปฏิบัติการในการจัดท าข๎อมูลใน
ระบบปฏิบัติการวินโดว๑สได๎อยํางเหมาะสม และเลือกใช๎ซอฟต๑แวร๑ประยุกต๑มาใช๎งานได๎อยํางเหมาะสม 

เพ่ือให๎มีความสามารถในการสื่อสาร มีความสามารถในการคิด มีความสามารถในการแก๎ปัญหาและ
ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี มีความซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย เป็นบุคคลใฝุการเรียนรู๎ และมีความมุํงมั่นในการ
ท างาน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถบอกความรู๎ ความหมาย ประเภท วิวัฒนาการเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส๑ได๎ 
2. หลักการและวิธีการแทรกข๎อความภาพ และเสียง หนังสืออิเล็กทรอนิกส๑ได๎ 
3. การแทรกปุุมและการเชื่อมโยง หนังสืออิเล็กทรอนิกส๑ได๎  
4. สามารถสร๎างชิ้นงาน หนังสืออิเล็กทรอนิกส๑ได๎  
5. สามารถน าเสนอผลงาน หนังสืออิเล็กทรอนิกส๑ได๎ 

 
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

200 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว30294  โปรมแกรมตารางท างาน                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6                         เวลา 40 ชั่วโมง                          จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับการท างาน วิวัฒนาการของตารางท างาน ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับตาราง
ท างานเบื้องต๎น การเข๎าและออกจากโปรแกรมตารางท างาน การปูอนข๎อมูล การแก๎ไขข๎อมูล การจัดรูปแบบ
ข๎อมูล การค านวณ การคัดลอกข๎อมูลและสูตร การเคลื่อนย๎ายข๎อมูล การแทรกหรือลบข๎อมูลในตารางท างาน 
การจัดการแฟูมข๎อมูล การแสดงกราฟบนจอและการพิมพ๑กราฟ การประยุกต๑ตารางท างานด๎านตําง ๆ
ปฏิบัติการบรรจุโปรแกรมตารางท างานออกแบบและใช๎ตารางท างานและน าตารางท างานไปประยุกต๑ใช๎กับงาน
ตําง ๆ 

เพ่ือให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับความส าคัญและหลักการพ้ืนฐานของตารางท างานและมีทักษะ
เบื้องต๎นในการใช๎ตารางท างานตลอดจนการประยุกต๑ใช๎ตารางท างานในงานตําง ๆ ได๎ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถบอกและปฏิบัติการใช๎โปรแกรมตารางท างานกับ Microsoft  Excel 
2. สามารถบอกและปฏิบัติการแก๎ไข Worksheet 
3. สามารถบอกและปฏิบัติการตกแตํง Worksheet 
4. สามารถบอกและปฏิบัติการจัดการ Workbook และ Worksheet 
5. สามารถบอกและปฏิบัติการใช๎สูตรค านวณ 
6. สามารถบอกและปฏิบัติการใช๎ฟังก๑ชั่นการค านวณ 
7. สามารถบอกและปฏิบัติการใช๎กราฟ 
8. สามารถปฏิบัติการพิมพ๑งาน 
9. สามารถพัฒนาโปรแกรมตารางท างานเพ่ือประยุกต๑กับงานตํางๆ 

 
รวม  9  ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

202 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน ส 1.1  รู๎ และเข๎าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา 

ที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต๎อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ือ 
อยูํรํวมกันอยํางสันติสุข 

มาตรฐาน ส 1.2   เข๎าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาที่ตนนับถือ 

สาระท่ี 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส 2.1   เข๎าใจและปฏิบัติตนตามหน๎าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีคํานิยมที่ดีงาม และธ ารง 

รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยูํรํวมกันในสังคมไทยและสังคมโลก 
อยํางสันติสุข                      

มาตรฐาน ส 2.2  เข๎าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธ ารงรักษาไว๎ 
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข 

สาระท่ี 3  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส.3.1  เข๎าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช๎  

ทรัพยากรที่มีอยูํจ ากัดได๎อยํางมีประสิทธิภาพและคุ๎มคํา รวมทั้งเข๎าใจหลักการของ 
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการด ารงชีวิตอยํางมีดุลยภาพ 

มาตรฐาน ส.3.2  เข๎าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตําง ๆ  ความสัมพันธ๑ทางเศรษฐกิจและความ 
จ าเป็นของการรํวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1  เข๎าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร๑ สามารถใช๎ 

วิธีการทางประวัติศาสตร๑ วิเคราะห๑เหตุการณ๑ตํางๆ  อยํางเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส 4.2   เข๎าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด๎านความสัมพันธ๑และการ 

เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ๑อยํางตํอเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ   
วิเคราะห๑ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

มาตรฐาน ส 4.3    เข๎าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  มีความรักความภูมิใจ 
และธ ารงความเป็นไทย 

สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.1  เขา๎ใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ๑ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลตํอกัน 

ใช๎แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร๑ในการค๎นหา วิเคราะห๑ และสรุปข๎อมูลตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร๑ ตลอดจนใช๎ภูมิสารสนเทศอยํางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส 5.2  เขา๎ใจปฏิสัมพันธ๑ระหวํางมนุษย๑กับสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพที่กํอให๎เกิดการ 
สร๎างสรรค๑วิถีการด าเนินชีวิต จิตส านึกและมีสํวนรํวมในการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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รายวิชาที่เปิดสอนกลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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 ประวัติศาสตร๑ 1  1 0.5 ส21104 ประวัติศาสตร๑ 2 1 0.5 
ส21241 หน๎าที่พลเมือง 1  1 0.5 ส21242 หน๎าที่พลเมือง 2 1 0.5 
ส21226 อาเซียนศึกษา 2 1.0 ส21261 ท๎องถิ่นของเรา 2 1.0 
 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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 ประวัติศาสตร๑ 3  1 0.5 ส22104 ประวัติศาสตร๑ 4 1 0.5 
ส22243 หน๎าที่พลเมือง 3  1 0.5 ส22244 หน๎าที่พลเมือง 4 1 0.5 
 

      
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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 ประวัติศาสตร๑ 5  1 0.5 ส23104 ประวัติศาสตร๑ 6 1 0.5 
ส23245 หน๎าที่พลเมือง 5 1 0.5 ส23246 หน๎าที่พลเมือง 6 1 0.5 

 

      

     
 
 
 
 
 

 



 

   

204 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

รายวิชาที่เปิดสอนกลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ส31101 สังคมศึกษา 1 2 1.0 ส31102 สังคมศึกษา 2 2 1.0 
ส31103 ประวัติศาสตร๑ 1 1 0.5 ส31104 ประวัติศาสตร๑ 2 1 0.5 
ส30241 หน๎าที่พลเมือง 1 1 0.5 ส30242 หน๎าที่พลเมือง 2 1 0.5 
ส30208 อาเซียนศึกษา 2 1.0 ส30202 ศาสนาสากล 2 1.0 
ส30282 การปกครองท๎องถิ่นไทย 2 1.0 ส30226 เศรษฐกิจพอเพียง 2 1.0 
 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ส32101 สังคมศึกษา 3 2 1.0 ส32102 สังคมศึกษา 4 2 1.0 
ส32103 ประวัติศาสตร๑ 3 1 0.5 ส32104 ประวัติศาสตร๑ 4 1 0.5 
ส30243 หน๎าที่พลเมือง 3 1 0.5 ส30244 หน๎าที่พลเมือง 4 1 0.5 
ส30203 ประชากรและสิ่งแวดล๎อม 2 1.0 ส32284 โลกศึกษา 2 1.0 
 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ส33101 สังคมศึกษา 5 2 1.0 ส33102 สังคมศึกษา 6 2 1.0 
ส33222 กฎหมายที่ประชาชนควรรู๎ 2 1.0 ส33282  เหตุการณ๑ปัจจุบัน 2 1.0 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

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

ศึกษา วิเคราะห๑ การสังคายนา การเผยแผํพระพุทธศาสนาเข๎าสูํประเทศไทย ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาที่มีตํอสภาพแวดล๎อมในสังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว พุทธประวัติตั้งแตํ
ประสูติจนถึงบ าเพ็ญทุกกรกิริยา ประวัติพระมหากัสสปะ พระอุบาลี อนาถบิณฑิกะ นางวิสาขา พระเจ๎าอโศก
มหาราช พระโสณะและพระอุตตระ บุคคลที่เป็นแบบอยํางด๎านศาสนสัมพันธ๑ ชาดกในเรื่อง อัมพชาดก ติตติร
ชาดก ประพฤติตนตามแบบอยํางการด าเนินชีวิตและข๎อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเลําและศาสนิกชน
ตัวอยําง ความจ าเป็นที่ทุกคนต๎องเรียนรู๎ศาสนาอ่ืนๆ ปฏิบัติตนตํอศาสนิกชนอ่ืนในสถานการณ๑ตํางๆ ได๎อยําง
เหมาะสม วิเคราะห๑และปฏิบัติตนตามหลักพุทธคุณ 9 อริยสัจ 4 ทุกข๑ (ธรรมที่ควรรู๎) ในเรื่อง ขันธ๑ 5 (ธาตุ 4) 
สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) ในเรื่องหลักกรรม อบายมุข 6 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) ในเรื่อง สุข 2 (กายิก-เจตสิก) 
คิหิสุข มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) ในเรื่องไตรสิกขา กรรมฐาน 2 ปธาน 4 โกศล 3 มงคล 38 (ไมํคบคนพาล คบ
บัณฑิต บูชาผู๎ควรบูชา) พุทธศาสนสุภาษิตในเรื่อง ย  เว เสวติ ตาทิโส (คบคนเชํนใดยํอมเป็นเชํนนั้น) อตฺตนา 
โจทยตฺตาน  (จงเตือนตนด๎วยตน) นิสมฺม  กรณ  เสยฺโย (ใครํครวญกํอนจึงท าดีกวํา) ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา (เรือน
ที่ครองไมํดีน าทุกข๑มาให๎) ปฏิบัติตนตามหลักธรรมและน าไปพัฒนา แก๎ปัญหาของตนและครอบครัวในการ
ด ารงชีวิตแบบพอเพียงและดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการอยูํรํวมกันได๎อยํางสันติสุข การพัฒนาจิตเพ่ือการ
เรียนรู๎และการด าเนินชีวิตด๎วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (วิธีคิดแบบคุณคําแท๎-คุณคําเทียม วิธีคิดแบบคุณ-โทษ 
และทางออก) สวดมนต๑ แผํเมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด๎วยอานาปานสติ วิเคราะห๑และปฏิบัติตน
เกี่ยวกับการบ าเพ็ญประโยชน๑ตํอศาสนสถาน วิถีชีวิตของพระภิกษุ บทบาทของพระภิกษุในการเผยแผํ
พระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนอยํางเหมาะสมตํอบุคคลตํางๆ การจัดโต๏ะหมูํบูชา การจุดธูปเทียน การจัดเครื่อง
ประกอบโต๏ะหมูํบูชา ปฏิบัติตนในศาสนพิธีและพิธีกรรมในเรื่องค าอาราธนาตํางๆ ประวัติ ความส าคัญ และการ
ปฏิบัติตนในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วิเคราะห๑ บทบาทหน๎าที่ของเยาวชนที่มีตํอสังคมและประเทศชาติ 
เคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผู๎อ่ืน หลักการ เจตนารมณ๑โครงสร๎างและสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแหํง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันโดยสังเขป บทบาทการถํวงดุลของอ านาจอธิปไตยจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
ความคล๎ายคลึงและความแตกตํางระหวํางวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต๎ และวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดี หรืออาจน าไปสูํความเข๎าใจผิดตํอกัน ปฏิบัติ
ตนเป็นประโยชน๑ตํอสังคมและประเทศชาติ ปฏิบัติตามกฎหมายคุ๎มครองเด็ก กฎหมายการศึกษา กฎหมาย
คุ๎มครองผู๎บริโภค กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่เก่ียวข๎องกับตนเอง 
 โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการกลุํม กระบวนการเผชิญสถานการณ๑และแก๎ปัญหา  

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต น าไปพัฒนาแก๎ปัญหาของตนเอง
และครอบครัว รักษาสิ่งแวดล๎อม มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในด๎านรักชาติ  ศาสน๑
กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก  
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ตัวช้ีวัด 

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 

รวม  23  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส21102  สังคมศึกษา 2                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                           เวลา  60 ชั่วโมง                           จ านวน 1.5  หน่วยกิต 
  
 ศึกษา วิเคราะห๑ ความหมายและความส าคัญของเศรษฐศาสตร๑ คํานิยมและพฤติกรรมการบริโภคของ
คนใน สังคม ซึ่งสํงผลตํอเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ ความเป็นมา หลักการและความส าคัญของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตํอสังคมไทย บทบาทหน๎าที่และความแตกตํางของสถาบันการเงินแตํละประเภทและธนาคาร
กลาง การพ่ึงพาอาศัยกัน และการแขํงขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการก าหนดอุปสงค๑
และอุปทาน และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย๑สินทางปัญญา โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ๑และแก๎ปัญหา กระบวนการกลุํม  
เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตํางๆ ความสัมพันธ๑ทางเศรษฐกิจ และความ
จ าเป็นของการรํวมมือทางเศรษฐกิจในสังคมโลก สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค 
การใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํจ ากัดได๎อยํางมีประสิทธิภาพและคุ๎มคํา รวมทั้งเข๎าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือการด ารงชีวิตอยํางมีดุลยภาพ 
 ศึกษาการใช๎เครื่องมือทางภูมิศาสตร๑ ส ารวจ สืบค๎นพิกัดภูมิศาสตร๑ (ละติจูด และลองจิจู ด) เส๎นแบํง
เวลาและเปรียบเทียบวันเวลาของโลก ลักษณะทางกายภาพ ท าเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึง
ปัจจัยทางกายภาพ ปัจจัยทางสังคมท่ีมีผลตํอท าเลที่ตั้งของเศรษฐกิจ และสังคมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ  ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ๑ระหวํางมนุษย๑กับสิ่งแวดล๎อมทาง
กายภาพ รวมถึงแนวทางการจัดการภัยพิบัติ การจัดการทางทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมในทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย โดยใช๎เครื่องมือทางภูมิศาสตร๑ในการสืบค๎น วิเคราะห๑ และสรุปข๎อมูลตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร๑ กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ ใช๎ทักษะทางภูมิศาสตร๑ด๎านการสังเกต การแปล
ความข๎อมูลทางภูมิศาสตร๑ การใช๎เทคนิค และเครื่องมือทางภูมิศาสตร๑ การคิดเชิงพ้ืนที่  การคิดแบบองค๑รวม 
การใช๎เทคโนโลยี และการใช๎สถิติ พ้ืนฐาน รวมถึงทักษะด๎านการสื่อสาร เพ่ือเกิดความรู๎ความเข๎าใจ มี
ความสามารถทางภูมิศาสตร๑ กระบวนการทางภูมิศาสตร๑ ทักษะทางภูมิศาสตร๑  และมีคุณลักษณะด๎านจิต
สาธารณะ มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ มุํงม่ันในการท างาน มีสํวนรํวมในการจัดการภัยพิบัติและการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมใน
ประเทศไทย ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
 
ตัวช้ีวัด 
 

 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 
 

รวม 14 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส22101  สังคมศึกษา  3                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2                           เวลา  60 ชั่วโมง                           จ านวน 1.5  หน่วยกิต 
 
           ศึกษา วิเคราะห๑ การเผยแผํพระพุทธศาสนาสูํประเทศเพ่ือนบ๎าน ความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่
ชํวยเสริมสร๎างความเข๎าใจอันดีกับประเทศเพ่ือนบ๎าน เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ๑ของชาติ และ
มรดกของชาติ อภิปรายความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชนและการจัด
ระเบียบสังคม วิเคราะห๑พุทธประวัติและประพฤติปฏิบัติตนตามแบบอยํางการด าเนินชีวิตและข๎อคิดจากประวัติ
สาวก ชาดก เรื่องเลํา และศาสนิกชนตัวอยํางที่ก าหนด อธิบายโครงสร๎างและสาระโยสังเขปของพระไตรปิฏก 
คุณธรรมและข๎อธรรมส าคัญและปฏิบัติตนตามข๎อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 ในเรื่อง ธรรมคุณ 6 อริยสัจ 4 
ทุกข๑ (ธรรมที่ควรรู๎) สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) มรรค (ธรรมที่ ควรเจริญ) พุทธศาสน
สุภาษิต การพัฒนาจิตเพ่ือการเรียนรู๎และด าเนินชีวิตด๎วยวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร๎าคุณธรรม และวิธีคิดแบบ
อรรถธรรมสัมพันธ๑ สวดมนต๑แปล แผํเมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด๎วยอานาปานสติ มีมรรยาทของความ
เป็นศาสนิกชนที่ดี  ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรม และหลักค าสอนที่ เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการเผชิญสถานการณ๑และแก๎ปัญหา เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนิน
ชีวิต น าไปพัฒนาและแก๎ปัญหาของชุมชนและสังคม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในด๎านรักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ 
ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถ
ด าเนินชีวิตอยูํรํวมกันได๎อยํางสันติสุข  
  ศึกษาวิเคราะห๑บทบาท ความส าคัญและความสัมพันธ๑ของสถาบันทางสังคม ความคล๎ายคลึงและ  
ความแตกตํางของวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพ่ือน าไปสูํความเข๎าใจอันดี
ระหวํางกัน ข๎อมูลขําวสารทางการเมืองการปกครองที่มีผลกระทบตํอสังคมไทยสมัยปัจจุบัน กระบวนการใน
การตรากฎหมาย การปกปูองคุ๎มครองผู๎อ่ืนตามหลักสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ
เสรีภาพ และหน๎าที่ในฐานะพลเมืองดีโดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ๑และแก๎ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุํม  
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ และปฏิบัติตนตามหน๎าที่ของการเป็นพลเมืองดี ด ารงชีวิตรํวมกันใน
สังคมไทย และสังคมโลกอยํางสันติสุข มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในด๎านรักชาติ 
ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ มุํงม่ันในการท างาน มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย 
 
ตัวช้ีวัด 
 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 
รวม 22 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส22102  สังคมศึกษา 4                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2                           เวลา  60 ชั่วโมง                           จ านวน 1.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห๑ ระบบเศรษฐกิจแบบตํางๆ การพ่ึงพาอาศัยกัน และการแขํงขันกันทางเศรษฐกิจ     
ในภูมิภาคเอเชีย การกระจายของทรัพยากรในโลกที่สํงผลตํอความสัมพันธ๑ทางเศรษฐกิจระหวํางประเทศ     
การแขํงขันทางการค๎าในประเทศและตํางประเทศที่สํงผลตํอคุณภาพสินค๎า ปริมาณการผลิตและราคาสินค๎า
ปัจจัยที่มีผลตํอการลงทุนและการออม ปัจจัยการผลิตสินค๎าและบริการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการผลิตสินค๎า
และบริการ เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท๎องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การคุ๎มครองสิทธิ
ของตนเองในฐานะผู๎บริโภค โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ๑และแก๎ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุํม เพ่ือให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ 
ความสัมพันธ๑ทางเศรษฐกิจ สามารถใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํจ ากัด ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและคุ๎มคํา เข๎าใจหลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการด ารงชีวิต สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค๑ในด๎านมีวินัย ใฝุเรียนรู๎ มุํงม่ันในการท างาน  มีจิตสาธารณะ อยูํอยํางพอเพียง 

ศึกษา วิเคราะห๑ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของ
ทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา โดยใช๎เครื่องมือทางภูมิศาสตร๑สืบค๎น ได๎แกํข๎อมูลแผนที่ รูปถํายทางอากาศ ภาพ
จากดาวเทียมในการสืบค๎น ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาอธิบายมาตราสํวน ทิศ และ 
สัญลักษณ๑  การแปลความหมาย มาตราสํวน ทิศ และสัญลักษณ๑ในแผนที่ บอกสาเหตุการเกิดภัยพิบัติ และ 
ผลกระทบในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา  สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ และผลกระทบในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกาส ารวจและระบุท าเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเชํนพ้ืนที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว๑  แหลํง
ประมง การกระจายของภาษาและศาสนาในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา บอกปัจจัยทางกายภาพและปัจจัย
ทางสังคมที่สํงผลตํอท าเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา สืบค๎น 
อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ๑ระหวํางสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพกับมนุษย๑ที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปและ
ทวีปแอฟริกาประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ๑ระหวํางสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพกับมนุษย๑ที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกาบอกแนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมในทวีปยุโรปและ
ทวีปแอฟริกาท่ียั่งยืน  

โดยใช๎กระบวนการทางภูมิศาสตร๑  กระบวนการสืบเสาะหาข๎อมูล กระบวนการกลุํม ใช๎ทักษะทาง
ภูมิศาสตร๑ด๎านการสังเกต  การแปลความข๎อมูลทางภูมิศาสตร๑ การใช๎เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร๑ การ
คิดเชิงพื้นท่ี การคิดแบบองค๑รวม การใช๎เทคโนโลยี และการใช๎สถิติพ้ืนฐาน  

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ มีความสามมารถทางภูมิศาสตร๑ กระบวนการทางภูมิศาสตร๑ และทักษะ
ทางภูมิศาสตร๑ รวมทั้งมรสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในด๎านตํางๆและมีสํวนรํวมในการ
จัดการภัยพิบัติ และการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาที่ยังยืน 
 
ตัวช้ีวัด 
 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  
รวม 15 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส23101  สังคมศึกษา 5                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                           เวลา  60 ชั่วโมง                           จ านวน 1.5  หน่วยกิต 
 
  ศึกษา วิเคราะห๑ การเผยแผํพระพุทธศาสนาสูํประเทศตํางๆ ทั่วโลก ความส าคัญของพระพุทธศาสนา
ในฐานะที่ชํวยสร๎างสรรค๑อารยธรรมและความสงบสุขแกํโลก ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอยํางยั่งยืน พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางตํางๆ การประพฤติตนตาม
แบบอยํางการด าเนินชีวิตและข๎อคิดจากประวัติพุทธสาวก พุทธตามที่ก าหนดให๎ อธิบายสังฆคุณและข๎อธรรม
ส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 ในเรื่องทุกข๑ สมุทัย นิโรธ และมรรค  พุทธศาสนสุภาษิต  เรื่องนํารู๎จากพระไตรปิฎก : 
พุทธปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพานสูตร การปฏิบัติตนตามหลักธรรม ในการพัฒนาตน เพ่ือเตรียมความพร๎อม
ส าหรับการท างานและการมีครอบครัว การพัฒนาจิต เพ่ือการเรียนรู๎และด าเนินชีวิตด๎วยวิธีคิ ดแบบโยนิโส
มนสิการ สวดมนต๑แปล  แผํเมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด๎วยอานาปานสติ) หน๎าที่และบทบาทของสาวก
และการปฏิบัติตนตํอสาวกได๎ถูกต๎อง ปฏิบัติตนอยํางเหมาะสมตํอบุคคลตํางๆ ตามหลักศาสนา ตามหน๎าที่
ของศาสนิกชนที่ดี ศาสนพิธี พิธีกรรม ประวัติวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การ
เสนอแนวทางในการธ ารงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ การยอมรับความแตกตํางและวิถีการด าเนินชีวิตของศาสนิก
ชนในศาสนาอื่น โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการเผชิญสถานการณ๑และแก๎ปัญหา กระบวนการกลุํม เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ สามารถน าไป
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต น าไปพัฒนาและแก๎ปัญหาของชุมชนและสังคม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในด๎านรัก
ชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ สมารถด าเนินชีวิตอยูํรํวมกันได๎อยํางสันติสุข 
  ศึกษา วิเคราะห๑ความแตกตํางของการกระท าความผิดระหวํางคดีอาญาและคดีแพํง การมีสํวนรํวม
ในการปกปูองคุ๎มครองผู๎อ่ืนตามหลักสิทธิมนุษยชน การอนุรักษ๑วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่
เหมาะสม ปัจจัยที่กํอให๎เกิดปัญหาความขัดแย๎งในประเทศ และการเสนอแนวคิดในการลดความขัดแย๎ง การ
ด ารงชีวิตอยํางมีความสุขในประเทศและสังคมโลก ระบอบการปกครองตํางๆ ที่ใช๎ในปัจจุบัน เปรียบเทียบ
ระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอ่ืนๆ ที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันใน
มาตราตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการเลือกตั้ง การมีสํวนรํวมและการตรวจสอบการใช๎อ านาจรัฐ ปัญหาที่เป็น
อุปสรรคตํอการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยและแนวทางแก๎ไข  
 โดยใช๎กระบวนการคิด การบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุํม กระบวนการเผชิญสถานการณ๑และแก๎ปัญหา  
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม            
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในด๎านรักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ รักความเป็นไทย      
มีจิตสาธารณะ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
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ตัวช้ีวัด  
 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  

รวม  26  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

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

 
  ศึกษา วิเคราะห๑กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ บทบาทหน๎าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ นโยบาย
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐที่มีตํอบุคคล กลุํมคนและประเทศชาติ ความส าคัญของการรวมกลุํมทาง
เศรษฐกิจระหวํางประเทศ ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟูอ เงินฝืด ผลเสียจากการวํางงานและแนวทางการ
แก๎ปัญหา สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค๎าในการค๎าระหวํางประเทศ การมีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหาและ
พัฒนาท๎องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ๑ระหวํางแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบ
สหกรณ๑ โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ๑และแก๎ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุํม เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ เห็น
ความส าคัญและสามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ในการด าเนินชีวิต มีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหาและพัฒนาท๎องถิ่น
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในด๎านวินัย ใฝุเรียนรู๎ 
ซื่อสัตย๑สุจริต มุํงม่ันในการท างาน มีจิตสาธารณะ อยูํอยํางพอเพียง 

ศึกษา วิเคราะห๑ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต๎ โดยเลือกใช๎แผนที่
เฉพาะเรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร๑ในการสืบค๎นข๎อมูลท าเลตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ 
และทวีปอเมริกาใต ๎บอกสาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต๎ส ารวจ
และระบุท าเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเชํน พ้ืนที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว๑ แหลํงประมง การ
กระจายของภาษาและศาสนาในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต๎  บอกปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทาง
สังคมที่สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างทางประชากร สิ่งแวดล๎อม เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในทวีป
อเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต๎ สืบค๎น อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ๑ระหวํางสิ่งแวดล๎อมทาง
กายภาพกับมนุษย๑ที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต๎ บอกแนวทางการจัดการภัยพิบัติและการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมในทวีปทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต๎ ระบุความรํวมมือระหวําง
ประเทศที่มีผลตํอการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม ได๎แก๎ เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกและความ
รํวมมือระหวํางประเทศที่มีผลตํอการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม 

โดยใช๎กระบวนการทางภูมิศาสตร๑  กระบวนการสืบเสาะหาข๎อมูล กระบวนการกลุํม ใช๎ทักษะทาง
ภูมิศาสตร๑ด๎านการสังเกต  การแปลความข๎อมูลทางภูมิศาสตร๑ การใช๎เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร๑ การ
คิดเชิงพื้นท่ี การคิดแบบองค๑รวม การใช๎เทคโนโลยี และการใช๎สถิติพ้ืนฐาน  

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ มีความสามมารถทางภูมิศาสตร๑ กระบวนการทางภูมิศาสตร๑ และทักษะ
ทางภูมิศาสตร๑ รวมทั้งมรสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในด๎านตํางๆและมีสํวนรํวมในการ
จัดการภัยพิบัติ และการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาที่ยังยืน  
ตัวช้ีวัด  
 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                                                          รวม  14  ตัวช้ีวัด 
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ส21103  ประวัติศาสตร์  1                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                       เวลา  20  ชั่วโมง                          จ านวน 0.5 หน่วยกิต    

 
ศึกษา วิเคราะห๑ อธิบาย ความหมาย ความส าคัญของประวัติศาสตร๑ไทย ความส าคัญของเวลาในทาง

ประวัติศาสตร๑รวมถึงการเทียบศักราชตามระบบตํางๆ การแบํงยุคสมัยในประวัติศาสตร๑ของชนชาติไทยอีกทั้ง
ประวัติศาสตร๑สมัยกํอนสุโขทัย ซึ่งได๎แกํ  รัฐโบราณในดินแดนไทย  รัฐไทยในดินแดนไทย ในด๎านการเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมด๎วยวิธีการทางประวัติศาสตร๑  

โดยใช๎กระบวนการคิด วิเคราะห๑ การอภิปราย กระบวนการกลุํมการสืบค๎นข๎อมูลและการบันทึกข๎อมูล
รวมทั้งใช๎การแสดงบทบาทสมมติ  

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ความสามารถเพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ความสามารถในการ
สื่อสาร ความสามารถในการคิดความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิตในการแก๎ปัญหา ความสามารถในการใช๎
เทคโนโลยี ใฝุเรียนรู๎ มีความมุํงมั่นในการท างาน ใฝุเรียนรู๎ รักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ รักในความเป็นชนชาติไทย   
มีจิตสาธารณะ มีวินัยความรู๎ที่ได๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑  
 
ตัวช้ีวัด    

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

รวม  6  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส21104   ประวัติศาสตร์  2                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                เวลา 20 ช่ัวโมง                          จ านวน 0.5 หน่วยกิต    

 
ศึกษา วิเคราะห๑ อธิบาย ความหมายพัฒนาการของประวัติศาสตร๑สมัยสุโขทัยและของประเทศตํางๆใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ซึ่งมีพัฒนาการในด๎านการเมืองการและปกครองระบบเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรมรวมถึงภูมิปัญญาไทยขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ วรรณกรรมที่เกิดขึ้นรวมถึง
แหลํงอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ 

โดยใช๎กระบวนการคิด วิเคราะห๑ การอภิปราย กระบวนการกลุํมการสืบค๎นข๎อมูลและการบันทึกข๎อมูล
รวมทั้งใช๎การแสดงบทบาทสมมติ เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ความสามารถเพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ 
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิดความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิตในการแก๎ปัญหา 
ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 
  ใฝุเรียนรู๎ มีความมํุงมั่นในการท างาน ใฝุเรียนรู๎ รักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ รักในความเป็นชนชาติไทย มีจิต
สาธารณะ มีวินัยความรู๎ที่ได๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑  
 
ตัวช้ีวัด      

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

รวม  5   ตัวช้ีวัด                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



 

   

215 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส22103  ประวัติศาสตร์ 3                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2                              เวลา 20 ชั่วโมง                         จ านวน  0.5 หน่วยกิต                              
 
 ศึกษาวิเคราะห๑การประเมินความนําเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร๑ วิธีการประเมินความ
นําเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร๑อยํางงําย เชํน การศึกษาภูมิหลังของผู๎ท าหรือผู๎ที่เกี่ ยวข๎อง สาเหตุ 
ชํวงเวลา รูปลักษณ๑ของหลักฐานทางประวัติศาสตร๑ บอกความแตกตํางระหวํางความจริงกับข๎อเท็จจริงของ
เหตุการณ๑ทางประวัติศาสตร๑ ตัวอยํางการประเมินความนําเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร๑ไทย เห็น
ความส าคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร๑ที่นําเชื่อถือ ได๎แกํตัวอยํางการวิเคราะห๑ข๎อมูลทาง
เอกสารสมัยตํางๆในสมัยอยุธยาและธนบุรี สามารถแยกแยะระหวํางข๎อมูลกับความคิดเห็น รวมทั้งความจริงกับ
ข๎อเท็จจริงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร๑ ตัวอยํางการตีความข๎อมูลจากหลักฐานที่แสดงเหตุการณ๑ส าคัญใน
สมัยอยุธยาและธนบุรี สามารถวิเคราะห๑พัฒนาการ และปัจจัยที่สํงผลตํอความเจริญของอาณาจักรอยุธยาและ
ธนบุรีรวมทั้งระบุภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี ที่สํงผลตํอพัฒนาการของชาติไทยในยุค
ตํอมา 
 โดยใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร๑ กระบวนการคิดวิเคราะห๑ กระบวนการคิดอยํางมีวิจารณญาณ 
กระบวนการกลุํม กระบวนการเผชิญสถานการณ๑ และกระบวนการแก๎ปัญหา 
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษยชาติในภูมิภาคตํางๆ ในทวีปเอเชียจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน ให๎ตระหนักถึงความส าคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้น มีคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ในด๎านรักชาติ 
ศาสน๑ กษัตริย๑ ใฝุเรียนรู๎ มุํงม่ันในการท างาน มีวินัย ซื่อสัตย๑สุจริต  มีความรัก  ความภูมิใจและธ ารงความเป็น 
ไทย 
 
ตัวช้ีวัด 

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

รวม  6  ตัวช้ีวัด 
 



 

   

216 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส22104 ประวัติศาสตร์ 4                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                                                          
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2                     เวลา 20 ชั่วโมง                          จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาท่ีตั้งและสภาพภูมิศาสตร๑ของภูมิภาคตําง ๆ ในทวีปเอเชีย (ยกเว๎นเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎) ที่มี
ผลตํอพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนพัฒนาการทางประวัติศาสตร๑ 
สังคม การเมือง ระบุความสัมพันธ๑ของแหลํงอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย ได๎แกํ ที่ตั้งและความส าคัญของ
แหลํงอารยธรรมและแหลํงมรดกโลกในประเทศตําง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีตํอ
ภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน 
 โดยใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร๑ กระบวนการคิดวิเคราะห๑ กระบวนการคิดอยํางมีวิจารญาณ 
กระบวนการกลุํม  กระบวนการเผชิญสถานการณ๑ และกระบวนการแก๎ปัญหา 
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในด๎านรักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
ตัวช้ีวัด 

 ส 4.2 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 

รวม  3  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

   

217 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

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

ศึกษา วิเคราะห๑ เรื่องราวเหตุการณ๑ส าคัญทางประวัติศาสตร๑ได๎อยํางมีเหตุผลตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร๑ ใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร๑ในการศึกษาเรื่องราวตํางๆ ที่ตนสนใจ พัฒนาการของไทยสมัย
รัตนโกสินทร๑ในด๎านตํางๆ ปัจจัยที่สํงผลตํอความมั่นคงและความเจริญรุํงเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร๑ 
บทบาทของพระมหากษัตริย๑ในราชวงศ๑จักรีในการสร๎างสรรค๑ความเจริญและความมั่นคงของชาติ พัฒนาการ
ของไทยในสมัยรัตนโกสินทร๑ทางด๎านการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ๑ระหวํางประเทศ
ตามชํวงสมัยตํางๆ เหตุการณ๑ส าคัญสมัยรัตนโกสินทร๑ที่มีผลตํอการพัฒนาชาติไทย โดยวิเคราะห๑สาเหตุ ปัจจัย 
และผลของเหตุการณ๑ 
  โดยใช๎กระบวนการวิธีการทางประวัติศาสตร๑  กระบวนการกลุํม กระบวนการคิด กระบวนการ
แก๎ปัญหา  เพื่อให๎เกิดความรักชาติ  ศาสน๑  กษัตริย๑  และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  
 เพ่ือให๎เกิดความตระหนักในการรักชาติ  สามารถน าเรื่องราวประวัติศาสตร๑เป็นแบบอยํางไปแก๎ไข
เหตุการณ๑ ที่จะเกิดซ้ ารอยได๎   และให๎นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในด๎านรักชาติ  ศาสน๑    กษัตริย๑  
ซื่อสัตย๑ สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  รักความเป็นไทย  จิตสาธารณะ 
 
ตัวช้ีวัด   

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

รวม  4  ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

   

218 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

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

ศึกษา วิเคราะห๑ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร๑ และอิทธิพลตํอการพัฒนาชาติไทย 
และบทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคตํางๆ ใน
โลกโดยสังเขป ผลของการเปลี่ยนแปลงที่น าไปสูํความรํวมมือ และความขัดแย๎ง ในคริสต๑ศตวรรษที่ 20 
ตลอดจนความพยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย๎ง 
 โดยใช๎กระบวนการวิธีการทางประวัติศาสตร กระบวนการกลุํม  กระบวนการคิด  กระบวนการ
แก๎ปัญหา  เพื่อให๎เกิดความรักชาติ  ศาสน๑  กษัตริย๑  และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  
  เพ่ือให๎เกิดความตระหนักในการรักชาติ  สามารถน าเรื่องราวประวัติศาสตร๑เป็นแบบอยํางไปแก๎ไข
เหตุการณ๑  ที่จะเกิดซ้ ารอยได๎  และให๎นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในด๎านรักชาติ  ศาสน๑  กษัตริย๑  
ซื่อสัตย๑ สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎ รักความเปน็ไทย  มีจิตสาธารณะ  
  
ตัวช้ีวัด  

ส 4.3  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4  

รวม  4  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

   

219 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

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

มีสํวนรํวมอนุรักษ๑มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแตํงกาย การมีสัมมาคารวะ
แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํและเสียสละตํอสังคม เห็นคุณคําและอนุรักษ๑ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย๑สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทนใฝุหาความรู๎ ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง ปฏิบัติตนเป็นแบบอยําง
ของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย๑ ประยุกต๑และเผยแพรํพระบรมราโชวาท 
ในเรื่องมีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงาน ในเรื่องการใช๎ธรรมชาติชํวยธรรมชาติการปลูกปุาในใจคน และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย๑สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทน ใฝุหาความรู๎ และตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่ 

โดยใช๎กระบวนการกลุํม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ๑
กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎  กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการสร๎าง
คํานิยม และกระบวนการสร๎างเจตคติ 

เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย๑ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรง
เป็นประมุข มีสํวนรํวมทางการเมืองการปกครอง อยูํรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางสันติ จัดการความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธีและ
มีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีสํวนรํวมในการอนุรักษ๑มารยาทไทย 
2. แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํและเสียสละตํอสังคม 
3. เห็นคุณคําและอนุรักษ๑ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
4. เป็นแบบอยํางของความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย๑ 
5. ประยุกต๑และเผยแพรํพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 

 

 



 

   

220 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ส21242  หน้าที่พลเมือง 2            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1              เวลา 20 ช่ัวโมง                            จ านวน 0.5 หน่วยกิต    
 

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการมีสํวนรํวมในกิจกรรมตําง ๆ ของสังคมการ
ตัดสินใจโดยใช๎เหตุผลมีสํวนรํวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห๎องเรียนและโรงเรียนตรวจสอบ
ข๎อมูลเพ่ือใช๎ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตํางๆ ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย๑สุจริต
อดทนขยันหมั่นเพียรใฝุหาความรู๎ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง  ยอมรับ
ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ในเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมศาสนา
สิ่งแวดล๎อมอยูํรํวมกันอยํางสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรมด๎วยการเคารพซึ่งกันและกันไมํ
แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู๎อื่นชํวยเหลือซึ่งกันและกันแบํงปันมีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหาความขัดแย๎งโดยสันติ
วิธีในเรื่องการทะเลาะวิวาทความคิดเห็นไมํตรงกันด๎วยการเจรจาไกลํเกลี่ยการเจรจาตํอรองการระงับความ
ขัดแย๎งปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย๑สุจริตอดทนใฝุหาความรู๎ตัง้ใจปฏิบัติหน๎าที่ยอมรับผล
ที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใช๎กระบวนการกลุํม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ๑
กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎  กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการสร๎าง
คํานิยม และกระบวนการสร๎างเจตคติ 

เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย๑ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรง
เป็นประมุข มีสํวนรํวมทางการเมืองการปกครอง อยูํรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางสันติ จัดการความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธีและ
มีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
2. มีสํวนรํวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตรวจสอบข๎อมูลเพ่ือใช๎ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม

ตํางๆ 
3. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎และอยูํรํวมกัน 

อยํางสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
4. มีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหาความขัดแย๎งโดยสันติวิธี 
5. ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 
 



 

   

221 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ส 22243  หน้าที่พลเมือง 3                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2               เวลา 20 ช่ัวโมง                           จ านวน 0.5 หน่วยกิต    
 

มีสํวนรํวมและแนะน าผู๎อ่ืนให๎อนุรักษ๑มารยาทไทย ในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแตํงกาย 
การมีสัมมาคารวะ แสดงออกและแนะน าผู๎ อ่ืนให๎มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํและเสียสละตํอสังคม เห็นคุณคํา 
อนุรักษ๑ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่อง ความซื่อสัตย๑สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระท าของตนเอง 

  ปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางและแนะน าผู๎ อ่ืนให๎มีการปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย๑ ประยุกต๑และเผยแพรํพระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีสติความขยัน 
อดทน หลักการทรงงาน ในเรื่องภูมิสังคม ขาดทุนคือก าไร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตน
เป็นผู๎มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย๑สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู๎ 

โดยใช๎กระบวนการกลุํมกระบวนการคิดกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ๑
กระบวนการแก๎ปัญหากระบวนการแก๎ปัญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู๎กระบวนการสร๎างความตระหนัก
กระบวนการสร๎างคํานิยมและกระบวนการสร๎างเจตคติโดยแนะน าผู๎อ่ืนให๎อนุรักษ๑มารยาทไทย ในการแสดง
ความเคารพ การสนทนา การแตํงกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออกและแนะน าผู๎อ่ืนให๎มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ
และเสียสละตํอสังคม  
 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีสํวนรํวมและแนะน าผู๎อ่ืนให๎อนุรักษ๑มารยาทไทย  
2. แสดงออกและแนะน าผู๎อ่ืนให๎มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ และเสียสละตํอสังคม  
3. เห็นคุณคํา อนุรักษ๑ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย  
4. เป็นแบบอยํางและแนะน าผู๎อื่นให๎มีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย๑ 
5. ประยุกต๑และเผยแพรํพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

   

222 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ส22244  หน้าที่พลเมือง 4                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2               เวลา 20 ช่ัวโมง                           จ านวน 0.5 หน่วยกิต       
 

ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย๑สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู  และ
ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในการมีสํวนรํวมในกิจกรรมตํางๆของสังคมการ
ตัดสินใจโดยใช๎เหตุผลมีสํวนรํวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห๎องเรียนและโรงเรียนตรวจสอบ
ข๎อมูลเพ่ือใช๎ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตํางๆปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย๑สุจริต
อดทนขยันหมั่นเพียรใฝุหาความรู๎ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเองยอมรับความ
หลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ในเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมศาสนาสิ่งแวดล๎อม
อยูํรํวมกันอยํางสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรมด๎วยการเคารพซึ่งกันและกันไมํแสดงกิริยา
และวาจาดูหมิ่นผู๎อ่ืนชํวยเหลือซึ่งกันและกันแบํงปันมีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหาความขัดแย๎งโดยสันติวิธีในเรื่อง
การทะเลาะวิวาทความคิดเห็นไมํตรงกันด๎วยการเจรจาไกลํเกลี่ยการเจรจาตํอรองการระงับความขัดแย๎งปฏิบัติ
ตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย๑สุจริตอดทนใฝุหาความรู๎ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่ยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระท าของตนเอง  

โดยใช๎กระบวนการกลุํมกระบวนการคิดกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ๑
กระบวนการแก๎ปัญหากระบวนการแก๎ปัญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู๎กระบวนการสร๎างความตระหนัก  

เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทยแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นใน
ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย๑เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็น
ประมุขมีสํวนรํวมทางการเมืองการปกครองอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางสันติจัดการความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธีและมีวินัย
ในตนเองและสร๎างความตระหนักกระบวนการสร๎างคํานิยมและกระบวนการสร๎างเจตคติเพ่ือให๎ผู๎เรียนมี
ลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทยแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย๑เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุขมีสํวนรํวมทางการ
เมืองการปกครองอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางสันติจัดการความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
2. มีสํวนรํวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตรวจสอบข๎อมูลเพื่อใช๎ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม

ตํางๆ 
3. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎และอยูํรํวมกัน

อยํางสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
4. มีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหาความขัดแย๎งโดยสันติวิธี 
5. ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 



 

   

223 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ส23245  หน้าที่พลเมือง 5                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3               เวลา 20 ช่ัวโมง                           จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
มีสํวนรํวม แนะน าผู๎อ่ืนให๎อนุรักษ๑ และยกยํองผู๎มีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ  การ

สนทนา การแตํงกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออก แนะน าผู๎ อ่ืนและมีสํวนรํวมในกิจกรรมเกี่ยวกับความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ และเสียสละตํอสังคม เห็นคุณคํา อนุรักษ๑ สืบสาน และประยุกต๑ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย๑สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทน ใฝุหาความรู๎ ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง ปฏิบัติตนเป็นแบบอยําง 
และมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย๑ ประยุกต๑และเผยแพรํพระบรมราโชวาท ในเรื่องการเสียสละ ความซื่อสัตย๑ หลักการทรงงาน 
ในเรื่องศึกษาข๎อมูลอยํางเป็นระบบ แก๎ปัญหาที่จุดเล็ก ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย๑
สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู๎ และตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่ 

โดยใช๎กระบวนการกลุํม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ๑ 
กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการสร๎าง
คํานิยม และกระบวนการสร๎างเจตคติ 
 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย๑ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรง
เป็นประมุข มีสํวนรํวมทางการเมืองการปกครอง อยูํรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางสันติ จัดการความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธี 
และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีสํวนรํวม แนะน าผู๎อ่ืนให๎อนุรักษ๑ และยกยํองผู๎มีมารยาทไทย   
2. แสดงออก แนะน าผู๎อื่น และมีสํวนรํวมในกิจกรรมเก่ียวกับความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ และเสียสละ 
3. เห็นคุณคํา อนุรักษ๑ สืบสาน และประยุกต๑ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ไทย 
4. เป็นแบบอยํางและมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย๑ 
5. ประยุกต๑และเผยแพรํพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง 

รวม   6  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 



 

   

224 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ส23246  หน้าที่พลเมือง 6                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3               เวลา 20 ช่ัวโมง                           จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการใช๎สิทธิและหน๎าที่ การใช๎เสรีภาพอยําง

รับผิดชอบ การมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเลือกตั้ง มีสํวนรํวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตํอกิจกรรมของ
ห๎องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข๎อมูล ตรวจสอบการท าหน๎าที่ของบุคคลเพ่ือใช๎ประกอบการตัดสินใจ ปฏิบัติ
ตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย๑สุจริต ขยันหมั่นเพียร ใฝุหาความรู๎ ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่และยอมรับ
ผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง เห็นคุณคําของการอยูํรํวมกันอยํางสันติทํามกลางความหลากหลายทาง
สังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคตําง ๆ ของโลก ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล๎อม การอยูํรํวมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรมและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไมํแสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู๎อ่ืน 
ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน แบํงปัน มีสํวนรํวมและเสนอแนวทางการปูองกันปัญหาความขัดแย๎งในเรื่องทัศนคติ 
ความคิด ความเชื่อ ชู๎สาว ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย๑สุจริต อดทน ใฝุหาความรู๎ ตั้งใจ
ปฏิบัติหน๎าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง  
 โดยใช๎กระบวนการกลุํม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานก ารณ๑ 
กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการสร๎าง
คํานิยม และกระบวนการสร๎างเจตคติ 
 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย๑ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรง
เป็นประมุข มีสํวนรํวมทางการเมืองการปกครอง อยูํรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางสันติ จัดการความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธี 
และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
2. มีสํวนรํวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข๎อมูล ตรวจสอบการท าหน๎าที่ของบุคคลเพื่อใช๎

ประกอบการตัดสินใจ 
3. เห็นคุณคําของการอยูํรํวมกันในภูมิภาคตําง ๆ ของโลกอยํางสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
4. มีสํวนรํวมและเสนอแนวทางการปูองกันปัญหาความขัดแย๎ง 
5. ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง 

รวม   5  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 

 
 
 



 

   

225 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ส21226  อาเซียนศึกษา                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                           เวลา 40 ช่ัวโมง                         จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
                 ศึกษา วิเคราะห๑ลักษณะทางภูมิศาสตร๑  ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม  ลักษณะทางการเมืองการ
ปกครอง  และลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกกํอนจะมาเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน  พัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร๑ของประเทศสมาชิกในสมัยโบราณ  สมัยใหมํและพัฒนาการในสมัยปัจจุบัน  ตลอดจนการ
กํอตั้งและพัฒนาการของอาเซียน สัญลักษณ๑  กฎบัตรอาเซียน  เพลงประจ าอาเซียน ส านักเลขาธิการอาเซียน 
และเลขาธิการอาเซียน   อัตลักษณ๑อาเซียน ธงประจ าชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน สกุลเงิน ดอกไม๎ประจ า
ชาติประเทศสมาชิตลอดจนมรดกโลกในประเทศสมาชิกอาเซียน 

โดยทักษะการวิเคราะห๑ หาความรู๎ เสนอแนะแนวทางแก๎ไข ปรับปรุง เสนอแนวคิด เปรียบเทียบ 
วางแผนเสนอแนวทางแก๎ไขปัญหาได๎ถูกต๎อง 
 

ผลการเรียนรู้ 

1. วิเคราะห๑ลักษณะทางภูมิศาสตร๑  ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม  ลักษณะทางการเมืองการ
ปกครอง  และลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกกํอนจะมาเป็นประเทศสมาชิก พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร๑ของประเทศสมาชิกในสมัยโบราณ สมัยใหมํและพัฒนาการในสมัยปัจจุบัน 

2. อธิบายการกํอตั้งและพัฒนาการของอาเซียน สัญลักษณ๑  กฎบัตรอาเซียน  เพลงประจ าอาเซียน 
ส านักเลขาธิการอาเซียน และเลขาธิการอาเซียน   

3. บอก อัตลักษณ๑อาเซียน ธงประจ าชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน สกุลเงิน ดอกไม๎ประจ าชาติ
ประเทศสมาชิตลอดจนมรดกโลกในประเทศสมาชิกอาเซียน 

4. เสนอแนะแนวทางแก๎ไข ปรับปรุง เสนอแนวคิด เปรียบเทียบ วางแผนเสนอแนวทางแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎อง 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

226 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ส21202  ท้องถิ่นของเรา                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                        เวลา 40 ชั่วโมง                            จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 

ศึกษา อธิบายสภาพแวดล๎อมทางภูมิศาสตร๑ ประวัติความเป็นมาของท๎องถิ่น และอาณาจักรโบราณที่
เกี่ยวข๎อง ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะพ้ืนบ๎าน บุคคลส าคัญของท๎องถิ่น และการด าเนินชีวิต วิเคราะห๑
สภาพปัจจุบันและปัญหาที่ส าคัญของท๎องถิ่นในด๎านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต  แนวทาง
แก๎ปัญหา ละการใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม  
 โดยใช๎ทักษะการศึกษาค๎นคว๎า ส ารวจ วิเคราะห๑ อธิบาย  อภิปราย เปรียบเทียบ  สรุป  ตัดสินใจ  
กระบวนการแก๎ปัญหาเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ  

เพ่ือให๎เกิดความเข๎าใจ เห็นแนวทางแก๎ปัญหาและพัฒนาท๎องถิ่นโดยเลือกใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม เห็น
ความจ าเป็นและรํวมมือกันแก๎ปัญหา และพัฒนาท๎องถิ่นของตน 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายสภาพแวดล๎อมทางภูมิศาสตร๑ ประวัติความเป็นมาของท๎องถิ่น และอาณาจักรโบราณที่
เกี่ยวข๎อง ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะพ้ืนบ๎าน บุคคลส าคัญของท๎องถิ่น และการด าเนินชีวิตได๎ 

2. วิเคราะห๑สภาพปัจจุบันและปัญหาที่ส าคัญของท๎องถิ่นในด๎านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและ
คุณภาพชีวิต  แนวทางแก๎ปัญหา การพัฒนาท๎องถิ่นและการใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

3. เห็นแนวทางแก๎ปัญหาและพัฒนาท๎องถิ่นโดยเลือกใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม  เห็นความจ าเป็นและ
รํวมมือกันแก๎ปัญหา และพัฒนาท๎องถิ่นของตน 

รวม  3  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส31101  สังคมศึกษา 1                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                           เวลา  40  ชั่วโมง            จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 

ศึกษา  วิเคราะห๑ และอธิบาย ความเชื่อทางศาสนาสมัยกํอนพระพุทธเจ๎า การกํอตั้ง การเผยแผํ 
พระพุทธศาสนา การบริหารและการด ารงรักษา การปฏิบัติทางสายกลาง การพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่
ถูกต๎อง ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร๑ พระพุทธศาสนาเน๎น
การฝึกอบรมตน การพ่ึงตนเอง และการมุํงอิสรภาพ  เน๎นความสัมพันธ๑ของเหตุปัจจัย วิธีการแก๎ปัญหา  ฝึกตน
ไมํให๎ประมาท มุํงประโยชน๑สุขและสันติภาพแกํบุคคลสังคมและโลก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
พัฒนาแบบยั่งยืน ความส าคัญของศาสนากับการศึกษา การเมือง และสันติภาพ การสังคายนาและเผยแผํ
พระไตรปิฎก ผลที่เกิดจากการท าความดี ความชั่ว  สามารถวิเคราะห๑สถานการณ๑ที่  ต๎องเผชิญ และตัดสินใจ
เลือกถูกต๎องตามหลักธรรม จริยธรรม พัฒนาการเรียนรู๎ด๎วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 10 (เน๎นวิธีคิดแบบ
แยกแยะสํวนประกอบ แบบสามัญญลักษณ๑ แบบเป็นอยูํในขณะปัจจุบัน  และแบบวิภัชชวาท) และด๎วยวิธีคิด
แบบอริยสัจ 4  ประวัติพระพุทธเจ๎า มุฮัมมัด พระเยซู สามารถสวดมนต๑แปล แผํเมตตา รู๎และเข๎าใจวิธี
ปฏิบัติการบริหารจิตและการเจริญปัญญา เสนอแนวทาง การจัดกิจกรรมในการแก๎ปัญหาชุมชนและสังคม  
ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีตามหลักทิศเบื้องบน ทิศเบื้องลําง การปฏิสันถาร 2 หน๎าที่และบทบาทของอุบาสก 
อุบาสิกา ปฏิบัติตนถูกต๎องตามศาสนพิธีตํางๆ  สามารถแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  และปกปูองคุ๎มครอง  ธ ารง
พระพุทธศาสนา  และปลูกจิตส านึกมีสํวนรํวมในสังคมพุทธ  
  โดยใช๎กระบวนการวิธีการทางประวัติศาสตร๑  กระบวนการกลุํม  กระบวนการคิด  กระบวนการ
แก๎ปัญหาเพ่ือให๎เกิดความรักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑  และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย คุณลักษณะที่พึง
ประสงค๑  
  เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติตนได๎ถูกต๎องในการด าเนินชีวิต  และมีคุณธรรม 
จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในด๎านรักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑  ซื่อสัตย๑สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  รัก
ความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก  
 
ตัวช้ีวัด  

ส 1.1  ม.4/1-12   ม.4/15-20   ม.4/22  
ส 1.2  ม.4/1   ม.4/3   ม.4/5 

รวม  22  ตัวช้ีวัด 

 
 

 
 
 
 

 



 

   

228 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส31102  สังคมศึกษา 2                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                           เวลา  40  ชั่วโมง                   จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห๑และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  ประเทศชาติ  
และสังคมโลก ได๎แกํ  กฎหมายเพํงเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา กฎหมายอาญา  กฎหมายอ่ืนที่ส าคัญ เชํน 
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน   กฎหมายการรับราชการทหาร กฎหมายภาษีอากร กฎหมาย
คุ๎มครองผู๎บริโภคข๎อตกลงระหวําง บอกความส าคัญของโครงสร๎างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม โครงสร๎างทางสังคมการขัดเกลาทางสังคม  การแก๎ปัญหาและแนวทางการพัฒนาทาง
สังคม ประเมินสถานการณ๑สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และเสนอแนวทางพัฒนาบทบาทขององค๑กรระหวําง
ประเทศ  ในเวทีโลกที่มีผลตํอประทศไทยาระส าคัญของปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชนบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหาสิทธิมนุษยชนในประเทศ  และ
แนวทางแก๎ปัญหาและพัฒนา วิเคราะห๑ความจ าเป็นที่ต๎องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ๑วัฒนธรรม
ไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล บอกปัญหาการเมืองที่ส าคัญในประเทศ  จากแหลํงข๎อมูลตํางๆ พร๎อมทั้งเสนอ
แนวทางแก๎ไขเสนอแนวทาง ทางการเมืองการปกครองที่น าไปสูํความเข๎าใจ  และการประสานประโยชน๑รํวมกัน
ระหวํางประเทศวิเคราะห๑ความส าคัญและ ความจ าเป็นที่ต๎องธ ารงรักษาไว๎ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข   เสนอแนวทางและมีสํวนรํวมในการตรวจสอบการใช๎อ านาจรัฐ ตาม
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน ที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เชํน การตรวจสอบโดย
องค๑กรอิสระ  การตรวจสอบโดยประชาชน 
 โดยใช๎กระบวนการคิด การบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุํม กระบวนการเผชิญสถานการณ๑และแก๎ปัญหา  
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด า เนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในด๎านรักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
ตัวช้ีวัด  

ส 2.1  ม.4/1-3     
ส 2.2  ม.4/1-4  

รวม  7  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส32101  สังคมศึกษา 3                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                           เวลา 40 ช่ัวโมง                             จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
               ศึกษา และอภิปรายการก าหนดราคาและคําจ๎างในระบบเศรษฐกิจแบบตํางๆ และบทบาทของรัฐ
ในการแทรกแซงราคาและควบคุมราคา เพ่ือการแจกจํายและจัดสรรในทางเศรษฐกิจ  ตระหนักถึงความส าคัญ
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีตํอเศรษฐกิจ สังคม ประเทศ และประยุกต๑ใช๎ในการด าเนินชีวิตของตนเองและ
ครอบครัว และเห็นความส าคัญในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับปัจจุบัน วิเคราะห๑ความหมาย วิวัฒนาการของสหกรณ๑ในประเทศไทย ตระหนักถึงความส าคัญของ
ระบบสหกรณ๑ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ วิเคราะห๑ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและ
เสนอแนวทางแก๎ไข บทบาทของรัฐบาลด๎านนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
วิเคราะห๑สาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ และบอกแนวทางในการแก๎ปัญหาของนโยบาย
การเงิน การคลัง  ศึกษาวิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ และใช๎กระบวนการอภิปรายเพ่ือวิเคราะห๑
ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน๑ที่มีผลตํอสังคมไทย วิเคราะห๑ผลดี ผลเสียของความ
รํวมมือทางเศรษฐกิจระหวํางประเทศในรูปแบบตํางๆ ที่น าไปสูํการพ่ึงพา กรแขํงขัน การขัดแย๎ง และการ
ประสานประโยชน๑ทางเศรษฐกิจการค๎าระหวํางประเทศ      
              โดยใช๎กระบวนการการคิด กระบวนการวิเคราะห๑ กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล พระบวนการสร๎าง
ความตระหนัก  
             เ พ่ือให๎มีความรู๎ ความเข๎ าใจหลักเศรษฐศาสตร๑  ปัญหาที่ เกิดขึ้น  แนวทางแก๎ไข รู๎ จั กใช๎
ทรัพยากรธรรมชาติให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด เป็นแนวทางในการแก๎ไขปัญหาตํางๆให๎มีประสิ ทธิภาพ เพ่ือให๎
ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยูํที่ดีและสํงผลให๎ประเทศเจริญก๎าวหน๎า 
 
ตัวช้ีวัด 

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

รวม  7  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส32102  สังคมศึกษา 4                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                             เวลา 40 ชั่วโมง                           จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห๑การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในประเทศไทยและภูมิภาคตําง  ๆ ของโลก ซึ่งได๎รับ
อิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร๑ ได๎แกํการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ของพ้ืนที่ในประเทศไทยและภูมิภาค
ตํางๆของโลก การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่สํงผลตํอภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติลักษณะ
ทางกายภาพซึ่งท าให๎เกิดปัญหาและภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคตํางๆของโลกใช๎แผนที่
และเครื่องมือทางภูมิศาสตร๑ในการค๎นหา วิเคราะห๑และสรุปข๎อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร๑และน าภูมิ
สารสนเทศมาใช๎ประโยชน๑ในชีวิตประจ าวัน ได๎แกํแผนที่และองค๑ประกอบการอํานแผนที่เฉพาะเรื่องการแปล
ความหมายรูปถํายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมการน าภูมิสารสนเทศมาใช๎ในชีวิตประจ าวันวิเคราะห๑
ปฏิสัมพันธ๑ระหวํางสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย๑ในการสร๎างสรรค๑วิถีการด าเนินชีวิตของ
ท๎องถิ่นทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคตํางๆของโลกและเห็นความส าคัญของสางแวดล๎อมที่มีผลตํอการ
ด ารงชีวิตของมนุษย๑สถานการณ๑  สาเหตุ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมของประเทศไทยและภูมิภาคตํางๆของโลก ระบุมาตรการปูองกันและแก๎ไขปัญหา กฎหมายและ
นโยบายด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม บทบาทขององค๑กรที่เกี่ยวข๎อง และการประสานความรํวมมือ
ทั้งในประเทศและระหวํางประเทศแนวทางและมีสํวนรํวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

โดยใช๎กระบวนการทางภูมิศาสตร๑  กระบวนการสืบเสาะหาข๎อมูล กระบวนการกลุํม ใช๎ทักษะทาง
ภูมิศาสตร๑ด๎านการสังเกต  การแปลความข๎อมูลทางภูมิศาสตร๑ การใช๎เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร๑ การ
คิดเชิงพื้นท่ี การคิดแบบองค๑รวม การใช๎เทคโนโลยี และการใช๎สถิติพ้ืนฐาน  

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ มีความสามมารถทางภูมิศาสตร๑ กระบวนการทางภูมิศาสตร๑ และทักษะ
ทางภูมิศาสตร๑ รวมทั้งมรสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในด๎านตํางๆและมีสํวนรํวมในการ
จัดการภัยพิบัติ และการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาที่ยังยืน 
 
ตัวช้ีวัด 

ส 5.1  ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3   
ส 5.2   ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3 ม.5/4 

รวม  7  ตัวช้ีวัด 
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ส33101  สังคมศึกษา 5                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                               เวลา 40 ชั่วโมง                          จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 
วิเคราะห๑เพ่ือให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่อง สังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนา  สมัยกํอน

พระพุทธเจ๎า พระพุทธเจ๎าในฐานะเป็นมนุษย๑ที่ฝึกตนได๎อยํางสูงสุด การตรัสรู๎ การกํอตั้ง วิธีการสอน การ
เผยแพรํพระพุทธศาสนา การบริหารธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา ข๎อปฏิบัติทางสายกลาง การพัฒนาศรัทธาและ
ปัญญาที่ถูกต๎อง ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร๑ 
วิเคราะห๑การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพ่ึงตนเองและการมุํงอิสรภาพ พระพุทธศาสนาวําเป็นศาสตร๑แหํง
การศึกษาซึ่งเน๎นความสัมพันธ๑ของ เหตุปัจจัยกับวิธีการแก๎ปัญหา พระพุทธศาสนาในการฝึกตนไมํให๎ประมาท 
มุํงประโยชน๑และสันติภาพบุคคล สังคมและโลก พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ  การ
พัฒนาประเทศแบบยั่งยืนพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาที่สมบูรณ๑ การเมืองและสันติภาพ ข๎อคิด  และ
แบบอยํางการด าเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเลําและศาสนิกชนตัวอยําง ตามที่ก าหนด อธิบายประวัติ
ศาสดาของศาสนาอ่ืนๆ โดยสังเขป วิเคราะห๑ หลักธรรมส าคัญในการอยูํรํวมกันอยํางสันติสุ ขของศาสนาอ่ืนๆ 
และชักชวนสนับสนุนให๎บุคคลอื่นเห็นความส าคัญของการท าความดีตํอกัน หลักธรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญ 
ทางศาสนา และเทศกาลที่ส าคัญ เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม ความรํวมมือของทุกศาสนาในการแก๎ปัญหา
และพัฒนาสังคม ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีตํอครอบครัว และคนรอบข๎าง ปฏิบัติตนตามศาสนพิธีได๎อยําง
ถูกต๎อง แสดงตน เป็นพุทธมามกะ เสนอแนะแนวทางในการธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา เชื่อมั่นตํอผลของการ
ท าความดี ความชั่ว ตัดสินใจเลือกปฏิบัติตนตามหลัก จริยธรรม เพ่ือ  การอยูํรํวมกันอยํางเป็นชาติและ
สมานฉันท๑ เห็นคุณคําของจริยธรรม คํานิยม ความเชื่อและพฤติกรรมที่ แตกตํางกันของศาสนิกชนศาสนาตํางๆ 
เพ่ือขจัดความขัดแย๎งและอยูํรํวมกันในสังคม มุํงม่ันพัฒนาชีวิต ด๎วยการพัฒนาจิตและวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  
วิเคราะห๑กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก เห็นความส าคัญของ
โครงสร๎างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ประเมินสถานการณ๑สิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทยและเสนอแนะแนวทางพัฒนา วิเคราะห๑ความจ าเป็นที่จะต๎องมี  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและ
อนุรักษ๑วัฒนธรรมไทย ปัญหาการเมืองที่ส าคัญในประเทศจากแหลํงข๎อมูลตําง ๆ ความจ าเป็นที่จะต๎องธ ารง
รักษาไว๎ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑  เป็นประมุข ปฏิบัติตนตามกฎหมาย 
และมีสํวนสนับสนุนให๎ผู๎อ่ืนประพฤติปฏิบัติเพ่ือเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก เสนอแนวทาง
แก๎ไขปัญหาการเมืองที่จะน าไปสูํความเข๎าใจประสานประโยชน๑รํวมกัน เสนอแนวทางและมีสํวนรํวมในการ
ตรวจสอบการใช๎อ านาจรัฐ สามารถเสนอแนวทางในการอนุรักษ๑ และเลือกรับวัฒนธรรมสากล  

โดยใช๎กระบวนการคิด วิเคราะห๑ อภิปราย อธิบาย สืบค๎นข๎อมูล เปรียบเทียบ น าเสนอ แนวทางปฏิบัติ
ตน และมีสํวนรํวมสนับสนุน  

เพ่ือให๎เห็นคุณคํา มีความตระหนัก สามารถน าไป ประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน ด๎วยคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส านึกและมีคํานิยมที่ดีงาม 
 
ตัวช้ีวัด  

ส 1.1  ม.6/1-22        ส 1.2  ม.6/1-5     ส 2.2  ม.6/1-4    
รวม  31  ตัวช้ีวัด 
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ส33102  สังคมศึกษา 6                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                            เวลา 40 ช่ัวโมง                            จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
         ศึกษา และอภิปรายการก าหนดราคาและคําจ๎างในระบบเศรษฐกิจแบบตํางๆและบทบาทของรัฐในการ
แทรกแซงราคาและควบคุมราคา ตระหนักถึงความส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีตํอเศรษฐกิจ สังคม 
ประเทศ และประยุกต๑ใช๎ในการด าเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว และเห็นความส าคัญในการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับปัจจุบัน วิเคราะห๑ความหมาย 
วิวัฒนาการของสหกรณ๑ในประเทศไทย ตระหนักถึงความส าคัญของระบบสหกรณ๑ในการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ระดับชุมชนและประเทศ บอกปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแก๎ไข บทบาทของรัฐบาลด๎าน
นโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  สาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากภาวะทาง
เศรษฐกิจ และบอกแนวทางในการแก๎ปัญหาของนโยบายการเงิน การคลัง ศึกษาวิวัฒนาการของการเปิดเสรี
ทางเศรษฐกิจ และใช๎กระบวนการอภิปรายเพ่ือวิเคราะห๑ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิ
วัตน๑ที่มีผลตํอสังคมไทย วิเคราะห๑ผลดี ผลเสียของความรํวมมือทางเศรษฐกิจระหวํางประเทศในรูปแบบตํางๆ 
ที่น าไปสูํการพ่ึงพา กรแขํงขัน การขัดแย๎ง และการประสานประโยชน๑ทางเศรษฐกิจการค๎าระหวํางประเทศ      
โดยใช๎กระบวนการการคิด กระบวนการวิเคราะห๑ กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล พระบวนการสร๎างความตระหนัก       
เพ่ือให๎มีความรู๎ความเข๎าใจหลักเศรษฐศาสตร๑ ปัญหาที่เกิดขึ้น แนวทางแก๎ไข รู๎จักใช๎ทรัพยากรธรรมชาติให๎เกิด
ประโยชน๑สูงสุด เป็นแนวทางในการแก๎ไขปัญหาตํางๆให๎มีประสิทธิภาพ เพ่ือให๎ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยูํที่ดี
และสํงผลให๎ประเทศเจริญก๎าวหน๎า ศึกษาวิเคราะห๑การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในประเทศไทยและภูมิภาค
ตํางๆของโลก ซึ่งได๎รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร๑ ได๎แกํการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ของพ้ืนที่ใน
ประเทศไทยและภูมิภาคตํางๆของโลก การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่สํงผลตํอภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติลักษณะทางกายภาพซึ่งท าให๎เกิดปัญหาและภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและ
ภูมิภาคตํางๆของโลกใช๎แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร๑ในการค๎นหา วิเคราะห๑และสรุปข๎อมูลตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร๑และน าภูมิสารสนเทศมาใช๎ประโยชน๑ในชีวิตประจ าวัน  ได๎แกํ แผนที่และ
องค๑ประกอบการอํานแผนที่เฉพาะเรื่องการแปลความหมายรูปถํายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมการน าภูมิ
สารสนเทศมาใช๎ในชีวิตประจ าวันวิเคราะห๑ปฏิสัมพันธ๑ระหวํางสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย๑ใน
การสร๎างสรรค๑วิถีการด าเนินชีวิตของท๎องถิ่นทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคตํางๆ ของโลกและเห็นความส าคัญ
ของสางแวดล๎อมที่มีผลตํอการด ารงชีวิตของมนุษย๑สถานการณ๑   สาเหตุ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของประเทศไทยและภูมิภาคตํางๆของโลก  ระบุมาตรการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหา กฎหมายและนโยบายด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม บทบาทขององค๑กรที่เกี่ยวข๎อง และ
การประสานความรํวมมือทั้งในประเทศและระหวํางประเทศแนวทางและมีสํวนรํวมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช๎กระบวนการทางภูมิศาสตร๑  กระบวนการ
สืบเสาะหาข๎อมูล กระบวนการกลุํม ใช๎ทักษะทางภูมิศาสตร๑ด๎านการสังเกต  การแปลความข๎อมูลทางภูมิศาสตร๑ 
การใช๎เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร๑ การคิดเชิงพ้ืนที่ การคิดแบบองค๑รวม การใช๎เทคโนโลยี และการใช๎
สถิติพ้ืนฐาน เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ มีความสามมารถทางภูมิศาสตร๑ กระบวนการทางภูมิศาสตร๑ และ
ทักษะทางภูมิศาสตร๑ รวมทั้งมรสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในด๎านตํางๆและมีสํวนรํวมใน
การจัดการภัยพิบัติ และการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาที่ยังยืน 
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ตัวช้ีวัด 

          ส 3.1     ม.6/1   ม.6/2   ม.6/3   ม.6/4 
          ส 3.2     ม.6/1   ม.6/2   ม.6/3 
          ส 5.1     ม.6/1   ม.6/2   ม.6/3 
          ส 5.2     ม.6/1   ม.6/2   ม.6/3   ม.6/4 
 
รวม  14  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

   

234 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส31103   ประวัติศาสตร์ 1              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                            เวลา 20 ชั่วโมง                      จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
           ศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร๑ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติที่มีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร๑ สร๎างองค๑ความรู๎ใหมํทางประวัติศาสตร๑ โดยใช๎วิธีการทาง
ประวัติศาสตร๑อยํางเป็นระบบ ประกอบด๎วยขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร๑ คุณคําและประโยชน๑ที่มีตํอ
การศึกษาทางประวัติศาสตร๑ ผลการศึกษาหรือโครงงานทางประวัติศาสตร๑  ศึกษาวิเคราะห๑ประเด็นส าคัญของ
ประวัติศาสตร๑ไทย แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติไทยอาณาจักรโบราณในดินแดนไทย อิทธิพลที่มีตํอ
สังคมไทย ปัจจัยที่มีผลตํอการสถาปนาและพัฒนาการของอาณาจักรไทยในชํวงเวลาตําง ๆ สาเหตุและผลการ
ปฏิรูปการปกครองบ๎านเมือง การเลิกทาส การเลิกไพรํการเสด็จประพาสยุโรปและหัวเมืองตําง  ๆ ในสมัย
รัชกาลที่ 5 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 บทบาทของสตรีไทย วิเคราะห๑ความส าคัญบทบาทของ
สถาบันพระมหากษัตริย๑ตํอการพัฒนาชาติไทยเก่ียวกับการปูองกันและรักษาเอกราชของชาติ 
           โดยใช๎ทักษะทางประวัติศาสตร๑ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการณ๑เผชิญสถานการณ๑ กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการกลุํม 
           เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร๑ชาติไทย เกิดความ
รักความภาคภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ในด๎านรักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑
สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ รักความเป็นไทย มุํงม่ันในการท างาน 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
 

   ส 4.1 ม.4/1 ม.4/2  
ส 4.3  ม.4/3     

 

รวม  3  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส31104   ประวัติศาสตร์ 2             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                            เวลา 20 ชั่วโมง                           จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
           ศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย ปัจจัยที่สํงเสริมการสร๎างสรรค๑  
ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยซึ่งมีผลตํอสังคมไทยในยุคปัจจุบัน อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและ
ตะวันออกที่มีตํอสังคมไทย ผลงานของบุคคลส าคัญทั้งชาวไทยและชาวตํางประเทศที่มีสํวนในการสร๎างสรรค๑
วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร๑ไทย ปัจจัยและบุคคลที่สํงเสริมสร๎างสรรค๑ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยที่
มีผลตํอสังคมไทยปัจจุบัน สภาพแวดล๎อมที่มีผลตํอการสร๎างสรรค๑ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย การก าหนด
แนวทางและการมีสํวนรํวมอนุรักษ๑ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย                                                    
           โดยใช๎ทักษะทางประวัติศาสตร๑ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการณ๑เผชิญสถานการณ๑ กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการกลุํม 
           เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร๑ชาติไทย เกิดความ
รักความภาคภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ในด๎านรักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑
สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ รักความเป็นไทย มุํงม่ันในการท างาน 
 
 

ตัวช้ีวัด 
 

ส 4.1  ม.4/3  ม.4/4  
ส 4.3  ม.4/5    

 

รวม  3  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                                   



 

   

236 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส32103  ประวัติศาสตร์ 3                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                           เวลา 20 ชั่วโมง                           จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
  ศึกษา วิเคราะห๑ ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร๑ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ การนับและเทียบศักราชสากล หลักฐานทางประวัติศาสตร๑สากล อารยธรรมยุคโบราณ อารยธรรม
ของโลกตะวันตก อารยธรรมเมโสโปเตเมีย อารยธรรมอียิปต๑ อารยธรรมในตะวันออกกลาง อารยธรรมกรีกและ
อารยธรรมโรมัน อารยธรรมของโลกตะวันออก อารยธรรมจีน อารยธรรมอินเดีย การติดตํอระหวํางโลก
ตะวันออกกับโลกตะวันตกและอิทธิพลที่มีตํอกัน เหตุการณ๑ส าคัญในสมัยกลาง ระบอบการปกครองแบบฟิวดัล 
สงครามครูเสด การฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ เหตุการณ๑ส าคัญในสมัยใหมํจนถึงปัจจุบัน การส ารวจทางทะเล การ
ลําอาณานิคม การปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติวิทยาศาสตร๑ การปฏิวัติอุตสาหกรรม แนวคิดเสรีนิยม แนวคิด
จักรวรรดินิยม แนวคิดชาตินิยม แนวคิดสังคมนิยม อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออกที่มีตํอ
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่น าไปสูํความขัดแย๎งและความรํวมมือในคริสต๑ศตวรรษที่ 20 
จนถึงปัจจุบัน สงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามโลกเย็น องค๑การระหวํางประเทศ และ
สถานการณ๑ส าคัญของโลกในคริสต๑ศตวรรษที่ 21 ด๎านการเมืองการปกครอง ด๎านเศรษฐกิจ ด๎านสังคมและ
สิ่งแวดล๎อม 

โดยใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร๑ กระบวนการคิด สืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทาง
สังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ๑ กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการกลุํม 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจตระหนักในความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร๑ชาติไทย เกิดความ
รักความภาคภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ในด๎านรักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑
สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ รักความเป็นไทย มุํงม่ันในการท างาน 
 
ตัวช้ีวัด     
 

ส 4.1   ม.5/1  
ส 4.2   ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4  

 
รวม  5  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส32104  ประวัติศาสตร์ 4                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                           เวลา 20 ชั่วโมง                           จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
  ศึกษา วิเคราะห๑ ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร๑ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ การนับและเทียบศักราชสากล หลักฐานทางประวัติศาสตร๑สากล อารยธรรมยุคโบราณ อารยธรรม
ของโลกตะวันตก อารยธรรมเมโสโปเตเมีย อารยธรรมอียิปต๑ อารยธรรมในตะวันออกกลาง อารยธรรมกรีกและ
อารยธรรมโรมัน อารยธรรมของโลกตะวันออก อารยธรรมจีน อารยธรรมอินเดีย การติดตํอระหวํางโลก
ตะวันออกกับโลกตะวันตกและอิทธิพลที่มีตํอกัน เหตุการณ๑ส าคัญในสมัยกลาง ระบอบการปกครองแบบฟิวดัล 
สงครามครูเสด การฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ เหตุการณ๑ส าคัญในสมัยใหมํจนถึงปัจจุบัน การส ารวจทางทะเล การ
ลําอาณานิคม การปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติวิทยาศาสตร๑ การปฏิวัติอุตสาหกรรม แนวคิดเสรีนิยม แนวคิด
จักรวรรดินิยม แนวคิดชาตินิยม แนวคิดสังคมนิยม อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออกที่มีตํอ
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่น าไปสูํความขัดแย๎งและความรํวมมือในคริสต๑ศตวรรษที่ 20 
จนถึงปัจจุบัน สงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามโลกเย็น องค๑การระหวํางประเทศ และ
สถานการณ๑ส าคัญของโลกในคริสต๑ศตวรรษที่ 21 ด๎านการเมืองการปกครอง ด๎านเศรษฐกิจ ด๎านสังคมและ
สิ่งแวดล๎อม 

โดยใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร๑ กระบวนการคิด สืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทาง
สังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ๑ กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการกลุํม 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจตระหนักในความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร๑ชาติไทย  เกิดความ
รักความภาคภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ในด๎านรักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑
สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ รักความเป็นไทย มุํงม่ันในการท างาน 
 
ตัวช้ีวัด     
 

ส 4.1   ม.5/1  
ส 4.2   ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4  

 
รวม  5  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ส30241  หน้าที่พลเมือง 1                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                           เวลา 20 ช่ัวโมง                           จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 
 มีสํวนรํวมและแนะน าผู๎อ่ืนให๎อนุรักษ๑และเผยแพรํมารยาทไทยสูํสาธารณะ ในเรื่องการแสดงความ
เคารพ การสนทนา การแตํงกาย การมีสัมมาคารวะ เห็นคุณคํา อนุรักษ๑ สืบสาน ประยุกต๑และเผยแพรํ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
อดทน ใฝุหาความรู๎ และตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่  ปฏิบัติตนเป็นแบบอยําง มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม และ
สนับสนุนให๎ผู๎อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย๑ ปฏิบัติตนเป็น
แบบอยําง ประยุกต๑ และเผยแพรํพระบรม-ราโชวาท ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน 
ในเรื่องระเบิดจากข๎างใน ไมํติดต ารา บริการรวมที่จุดเดียว ใช๎อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย๑สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหา
ความรู๎ ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง  
  โดยใช๎กระบวนการกลุํม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ๑ 
กระบวนการแก๎ปัญหา และกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎  
  เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น 
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย๑ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรง
เป็นประมุข มีสํวนรํวมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ๑นโยบาย
สาธารณะ อยูํรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางสันติ จัดการความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
  
ผลการเรียนรู้ 
 
 1. มีสํวนรํวมและแนะน าผู๎อ่ืนให๎อนุรักษ๑ และเผยแพรํมารยาทไทยสูํสาธารณะ  
 2. แสดงออก แนะน าผู๎อื่น และยกยํองบุคคลที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํและเสียสละ 
 3. เห็นคุณคํา อนุรักษ๑ สืบสาน ประยุกต๑ และเผยแพรํ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาไทย  
 4. เป็นแบบอยําง มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให๎ผู๎อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น 
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย๑  
 5. เป็นแบบอยําง ประยุกต๑และเผยแพรํ พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

6. ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง 
 

รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ส30242  หน้าที่พลเมือง 2                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                           เวลา 20 ช่ัวโมง                           จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางและสํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการ
เป็นผู๎น าและการเป็นสมาชิกที่ดี การใช๎สิทธิและหน๎าที่ การใช๎เสรีภาพอยํางรับผิดชอบ ความกล๎าหาญทาง
จริยธรรม การเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาสังคมตํอสาธารณะ การติดตามและประเมินขําวสารทางการเมือง
และการรู๎เทําทันสื่อการมีสํวนรํวมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต๑ใช๎กระบวนการประชาธิปไตยในการ
วิพากษ๑ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ มีสํวนรํวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยํางมีวิจารณญาณรู๎ทันขําวสาร
และรู๎ทันสื่อคาดการณ๑เหตุการณ๑ลํวงหน๎าบนพ้ืนฐานของข๎อมูล ปฏิบัติตนเป็นผู๎ มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย๑สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู๎ ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของ
ตนเองยอมรับในอัตลักษณ๑และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณคําของการอยูํรํวมกัน 
อยํางสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกันด๎วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไมํแสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู๎อ่ืน ชํวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน แบํงปัน ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝุหาความรู๎ และยอมรับผลที่เกิด
จาก การกระท าของตนเอง  
 โดยใช๎กระบวนการกลุํม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ๑ 
กระบวนการแก๎ปัญหา และกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎  
 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น ใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย๑ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรง
เป็นประมุข มีสํวนรํวมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ๑นโยบาย
สาธารณะ อยูํรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางสันติ จัดการความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 
  

1. เป็นแบบอยํางและสํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
 2. ประยุกต๑ใช๎กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ๑ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ  
 3. มีสํวนรํวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยํางมีวิจารณญาณ  
 4. รู๎ทันขําวสารและรู๎ทันสื่อ  
 5. คาดการณ๑เหตุการณ๑ลํวงหน๎าบนพื้นฐานของข๎อมูล  
 6. ยอมรับในอัตลักษณ๑และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม  
 7. เห็นคุณคําของการอยูํรํวมกันอยํางสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน  
 8. ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง 
 
รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ส30243  หน้าที่พลเมือง 3                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                          เวลา 20 ช่ัวโมง                           จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 
     แสดงออก แนะน าผู๎อ่ืน และยกยํองบุคคลที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํและเสียสละตํอสังคม ปฏิบัติตน
เป็นผู๎มีวินัยในตนเอง ในเรื่องใฝุหาความรู๎ ปฏิบัติตนเป็นแบบอยําง มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุน
ให๎ผู๎อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย๑ ปฏิบัติตนเป็นแบบอยําง 
ประยุกต๑ และเผยแพรํ พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่อง
ระเบิดจากข๎างใน ไมํติดต ารา บริการรวมที่จุดเดียว ใช๎อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย๑สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู๎ ตั้งใจ
ปฏิบัติหน๎าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง ปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางและสํงเสริมสนับสนุนให๎
ผู๎อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการเป็นผู๎น าและการเป็นสมาชิกที่ดี การใช๎สิทธิและหน๎าที่ การ
ใช๎เสรีภาพอยํางรับผิดชอบ ความกล๎าหาญทางจริยธรรม การเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาสังคมตํอสาธารณะ 
การติดตามและประเมินขําวสารทางการเมือง และการรู๎เทําทันสื่อ การมีสํวนรํวมในกิจกรรมทางการเมือง  

โดยใช๎กระบวนการกลุํม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ๑ 
กระบวนการแก๎ปัญหา และกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎  
      เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย๑ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ 
ทรงเป็นประมุข มีสํวนรํวมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ๑นโยบาย
สาธารณะ อยูํรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางสันติ สามารถจัดการความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 
 1. มีสํวนรํวมและแนะน าผู๎อ่ืนให๎อนุรักษ๑ และเผยแพรํมารยาทไทยสูํสาธารณะ  
 2. แสดงออก แนะน าผู๎อื่น และยกยํองบุคคลที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํและเสียสละ 
 3. เห็นคุณคํา อนุรักษ๑ สืบสาน ประยุกต๑ และเผยแพรํ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาไทย  
 4. เป็นแบบอยําง มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให๎ผู๎อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น 
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย๑  
 5. เป็นแบบอยําง ประยุกต๑และเผยแพรํ พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 6. เป็นแบบอยํางและสํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

7. ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง 
 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ส30244  หน้าที่พลเมือง 4                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                           เวลา 20 ช่ัวโมง                           จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 
    ประยุกต๑ใช๎กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ๑ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ  มีสํวน
รํวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยํางมีวิจารณญาณ รู๎ทันขําวสารและรู๎ทันสื่อคาดการณ๑เหตุการณ๑ลํวงหน๎าบนพ้ืนฐาน
ของข๎อมูล มีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย๎งโดยสันติวิธี ด๎วยการเจรจาไกลํเกลี่ย การเจรจา
ตํอรอง การระงับความขัดแย๎ง และสร๎างเครือขํายปูองกันปัญหาความขัดแย๎ง ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง 
ในเรื่องความซื่อสัตย๑สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง  
 โดยใช๎กระบวนการกลุํม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ๑ 
กระบวนการแก๎ปัญหา และกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎  

เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย๑ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ ทรง
เป็นประมุข มีสํวนรํวมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ๑นโยบาย
สาธารณะ อยูํรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางสันติ สามารถจัดการความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 
 1. ประยุกต๑ใช๎กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ๑ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ  

2. มีสํวนรํวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยํางมีวิจารณญาณ 
3. รู๎ทันขําวสารและรู๎ทันสื่อ  
4. คาดการณ๑เหตุการณ๑ลํวงหน๎าบนพื้นฐานของข๎อมูล  
5. ยอมรับในอัตลักษณ๑และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม  
6. เห็นคุณคําของการอยูํรํวมกันอยํางสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน  
7. มีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย๎งโดยสันติวิธี และสร๎างเครือขํายการปูองกันปัญหา

ความขัดแย๎ง 
8. ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง 

 
รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

   

242 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ส30202  ศาสนาสากล                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                           เวลา 40 ช่ัวโมง                           จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห๑ และอธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศาสนาเต๐า ศาสนาขงจื๊อ ศาสนาชินโต  
ศาสนาพราหมณ๑-ฮินดู  ศาสนาเชน  ศาสนาพุทธ ศาสนาสิข  ศาสนาโซโรอัสเตอร๑  ศาสนายูดาห๑  คริสต๑ศาสนา 
และศาสนาอิสลาม วิเคราะห๑และอธิบายหลักธรรมที่ควรศึกษาของศาสนาเต๐า ศาสนาขงจื๊อ ศาสนาชินโต  
ศาสนาพราหมณ๑-ฮินดู ศาสนาเชน ศาสนาพุทธ  ศาสนาสิข  ศาสนาโซโรอัสเตอร๑  ศาสนายูดาห๑  คริสต๑ศาสนา 
และศาสนาอิสลามท่ีสมารถน าไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
        โดยใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห๑  กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการกลุํม กระบวนการแก๎ปัญหา 
          เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  น าไปพัฒนาแก๎ปัญหาของตน
และครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในด๎านรักชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย๑  ซื่อสัตย๑ สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง  มุํงมั่นในการท างาน และสามารถอยูํรํวมกับผู๎ที่นับถือศาสนาที่แตกตํางจากตนได๎
อยํางสันติสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. อธิบายประวัติความเป็นมาของศาสดา  คัมภีร๑ นิกาย พิธีกรรมของศาสนาส าคัญได๎ถูกต๎อง 
2. ยกตัวอยํางหลักธรรมค าสอนของศาสนาที่ควรศึกษาเรียนรู๎ 
3. ตระหนักถึงความส าคัญ ประโยชน๑ของศาสนา และอยูํรํวมกับผู๎นับถือศาสนาที่แตกตํางจากตนได๎

อยํางสันติสุข 
 
รวม 3 ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

   

243 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ส30208  อาเซียนศึกษา                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                           เวลา 40 ช่ัวโมง                           จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห๑ ก าเนิดสมาคมอาสา พัฒนาการของอาเซียนตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน ข๎อมูลของ

ประเทศสมาชิกอาเซียน โครงสร๎างองค๑กรและกลไกการด าเนินงานของอาเซียน 3 เสาหลักของประชาคม
อาเซียน การเตรียมความพร๎อมของอาเซียนในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน อุปสรรคในการเข๎าสูํประชาคม
อาเซียน บทเรียนจากการรวมกลุํมเศรษฐกิจของประเทศอ่ืน บทบาททางการเมือง เศรษฐกิจของอาเซียนใน
สังคมโลก ปัญหาของอาเซียนและความพยายามแก๎ปัญหาตํางๆ 
 โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ๑และแก๎ปัญหา 
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ ตระหนักในความส าคัญของการรวมกลุํมประเทศสมาชิกอาเซียน มีสํวน
รํวมในการเตรียมความพร๎อมของสังคมและประเทศชาติในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน และปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียนและอยูํรํวมกันในสังคมอาเซียนอยํางปกติสุข  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายก าเนิดสมาคมอาสาและพัฒนาการของอาเซียนตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน 
2. อธิบายเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนในด๎านตํางๆ โครงสร๎างองค๑กรและกลไกการด าเนินงานของ

อาเซียนภายใต๎กฎบัตรอาเซียน และประชาคมอาเซียน 3 เสาหลัก 
3. อธิบายการเตรียมความพร๎อมของอาเซียนในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
4. อธิบายลักษณะส าคัญของการด าเนินงานตาม 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน 
5. วิเคราะห๑อุปสรรคในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน และแนวทางแก๎ไข 
6. วิเคราะห๑บทเรียนจากการรวมกลุํมเศรษฐกิจของประเทศอ่ืนเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา  

     ประชาคมอาเซียน 
7. วิเคราะห๑บทบาทของอาเซียนในสังคมโลกในด๎านตํางๆ ปัญหาของอาเซียน และแนวทางแก๎ไข 

 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ส30282  การปกครองท้องถิ่นไทย                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                           เวลา 40 ช่ัวโมง                           จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาความหมายและความส าคัญ  ประวัติความเป็นมาของการปกครองท๎องถิ่นในเรื่อง  ความเป็นมา  

หลักการ วัตถุประสงค๑  นโยบายรัฐบาลและข๎อก าหนดในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการปกครองท๎องถิ่น รูปแบบและ
อ านาจหน๎าที่ของหนํวยการปกครองท๎องถิ่น  และแนวโน๎มการพัฒนาการปกครองท๎องถิ่นของไทยในสมัย
ปัจจุบัน 

 โดยใช๎การวิเคราะห๑  รวบรวม  ส ารวจ  สรุป   
เพ่ือให๎มีความเข๎าใจระบบการปกครองท๎องถิ่น  เห็นความส าคัญของการปกครองสํวนท๎องถิ่นและให๎

ความรํวมมือกับองค๑กรปกครองท๎องถิ่น 
 

ผลการเรียนรู้    
 

1. อธิบายความหมายและความส าคัญประวัติความเป็นมาของการปกครองท๎องถิ่น 
2. วิเคราะห๑ความเป็นมา  นโยบายรัฐบาลและข๎อก าหนดในรัฐธรรมนูญ  เกี่ยวกับการปกครอง 

ท๎องถิ่นของไทย 
 3.  สามารถรวบรวม  ส ารวจ รูปแบบและอ านาจหน๎าที่ของหนํวยการปกครองท๎องถิ่น  และแนวโน๎ม
การพัฒนาการปกครองท๎องถิ่นของไทย 
 4.  สามารถสรุปรูปแบบและอ านาจหน๎าที่ของหนํวยการปกครองท๎องถิ่น  และแนวโน๎มการพัฒนาการ
ปกครองท๎องถิ่นของไทย 
 

รวม  4  ผลการเรียนรู้    
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ส30226  เศรษฐกิจพอเพียง                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                           เวลา 40 ช่ัวโมง                           จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษา อธิบายแนวคิด หลักการ ความหมาย ความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎  บอก
แนวทางในการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต๑ใช๎ในการด าเนินชีวิต เห็นคุณคําและปฏิบัติตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
เผยแพรํหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให๎ชุมชน เห็นคุณคําแล๎วน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีสํวนรํวมใน
ชุมชนในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช๎ประกอบอาชีพได๎ 
         โดยใช๎กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการเผชิญสถานการณ๑และการแก๎ปัญหา 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ ความสามารถในการปฏิบัติ การด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คํานิยมอันพึงประสงค๑ บนพื้นฐานของความพอเพียง  
 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. อธิบายแนวคิด หลักการ ความหมาย ความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎ 
2. บอกแนวทางในการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต๑ใช๎ในการด าเนินชีวิต 
3. เห็นคุณคําและปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
5. เผยแพรํหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให๎ชุมชนเห็นคุณคําแล๎วน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
6. มีสํวนรํวมในชุมชนในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7. สามารถน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎ประกอบอาชีพได 

 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ส30203  ประชากรและสิ่งแวดล้อม                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                           เวลา 40 ช่ัวโมง                           จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห๑ ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมการใช๎ประโยชน๑จาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ความสัมพันธ๑ระหวํางสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม ระบบนิเวศและการ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ความหมายและความส าคัญของการศึกษาเกี่ ยวกับภาวะประชากรสถานการณ๑
เกี่ยวกับประชากรและการเปลี่ยนแปลงของประชากร แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร 
ความสัมพันธ๑ระหวํางประชากรกับสิ่งแวดล๎อม สถานการณ๑และวิกฤตการณ๑สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ในประเทศไทยและโลก หลักการและแนวทางการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความรํวมมือ
ประเทศไทยและโลก หลักการและแนวทางการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความรํวมมือด๎าน
สิ่งแวดล๎อมระหวํางประเทศและการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน 
 โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการทางสั งคม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการเผชิญสถานการณ๑และการแก๎ปัญหา  

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คํานิยมอันพ่ึงประสงค๑ มีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติที่
ยั่งยืน 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. บอกประโยชน๑และความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 2. วิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม 
   3. วิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
 4. วิเคราะห๑ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ 
 5. วิเคราะห๑สถานการณ๑เก่ียวกับประชากรและการเปลี่ยนแปลงของประชากรได๎ 
 6. อธิบายแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรและความสัมพันธ๑ระหวํางประชากรและ  
สิ่งแวดล๎อมได๎ 
 7. วิเคราะห๑สถานการณ๑เก่ียวกับประชากรและการเปลี่ยนแปลงของประชากรได๎ 
 8. อธิบายแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรและความสัมพันธ๑ระหวํางประชากรกับ
สิ่งแวดล๎อมได๎ 
 9. เห็นคุณคําและความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 10. วิเคราะห๑สถานการณ๑สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน 
 11. ระบุแนวทางในการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนมีสํวนรํวมในการอนุรักษ๑
สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติในท๎องถิ่นของตน 
 12. มีสํวนรํวมในการอนุรักษ๑และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน 
 
รวม  12  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ส32284  โลกศึกษา                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                           เวลา 40 ช่ัวโมง                           จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษา สืบค๎น และวิเคราะห๑ข๎อมูลเรื่องโลกของเราเกี่ยวกับทวีปตําง ๆ ในโลก สังคมโลกเกี่ยวกับ

องค๑ประกอบของรัฐ สถาบันทางสังคม องค๑กรที่มีบทบาทส าคัญในสังคมโลก ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมของโลกเก่ียวกับความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมของโลกในภูมิภาคตําง ๆ  อิทธิพลของของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมตํอประชากรโลก 
ปัญหาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของโลก แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
อยํางยั่งยืน ประชากรโลกเกี่ยวกับชาติพันธุ๑ของประชากรโลก ความหลากหลายของประชากรโลกในภูมิภาค
ตําง ๆ อิทธิพลของสิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรมตํออัตลักษณ๑ของบุคคล  การเปลี่ยนแปลงของประชากรโลก 
ปัญหาประชากรโลกและแนวทางการแก๎ไข คํานิยมและความเชื่อในสังคมโลกเกี่ยวกับความหมายของคํานิยม
และความเชื่อ อิทธิพลของคํานิยมและความเชื่อตํอพฤติกรรมของคนในสังคม ลัทธิความเชื่อในสังคมโลก สิทธิ
มนุษยชนและความเป็นธรรมในสังคมโลกเกี่ยวกับความหมายของสิทธิมนุษยชน แนวคิดและหลักการของสิทธิ
มนุษยชน ปัญหาการคุ๎มครองสิทธิมนุษยชน บทบาทขององค๑กรด๎านสิทธิมนุษยชน ความส าคัญของความเป็น
ธรรมในสังคม ตัวอยํางเหตุการณ๑ความไมํเป็นธรรมในสังคม แนวทางการสร๎างความเป็นธรรมในสังคม ปัญหา
ความขัดแย๎งในสังคมโลกเก่ียวกับสาเหตุของความขัดแย๎งในสังคมโลก ตัวอยํางปัญหาความขัดแย๎งในสังคมโลก 
แนวทางการแก๎ปัญหาความขัดแย๎งในสังคมโลก สังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน๑เกี่ยวกับความหมายของยุคโลกาภิ
วัตน๑ ลักษณะสังคมยุคโลกาภิวัตน๑ และอิทธิพลของโลกาภิวัตน๑ตํอสังคมโลกในด๎านตําง ๆ  
 โดยใช๎ทักษะการสื่อสาร การคิด การแก๎ปัญหา การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการกลุํม 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการน าเสนอข๎อมูล และวิธีการทางประวัติศาสตร๑ 
 เพ่ือให๎นักเรียนเกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถคิดวิเคราะห๑  สร๎างองค๑ความรู๎ใหมํเกี่ยวกับโลกของเรา 
สังคมโลก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของโลก ประชากรโลก คํานิยมและความเชื่อ ในสังคมโลก สิทธิ
มนุษยชนและความเป็นธรรมในสังคมโลก ปัญหาและแนวทางแก๎ปัญหาความขัดแย๎งในสังคมโลก รวมทั้ง
ตระหนักถึงอิทธิพลของโลกาภิวัตน๑ที่มีตํอสังคมโลก เพ่ือให๎สามารถด าเนินชีวิตในสังคมโลกได๎อยํางรู๎เทําทัน มี
ประสิทธิภาพ มีส านึกรับผิดชอบโลก และด ารงอยูํรํวมกันอยํางสันติสุข 
 

ผลการเรียนรู้ 
 

1. รู๎และเข๎าใจเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปของทวีปตําง ๆ ในโลกของเรา  
  2. รู๎และเข๎าใจเกี่ยวกับองค๑ประกอบของรัฐ สถาบันทางสังคม และองค๑กรที่มีบทบาทส าคัญในสังคม
โลก  

3. รู๎และเข๎าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของโลกในภูมิภาค 
ตําง ๆ  

4. วิเคราะห๑อิทธิพลของของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมตํอประชากรโลก ปัญหาสิ่งแวดล๎อม
โลก รวมทั้ง แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน  
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5. รู๎และเข๎าใจเกี่ยวกับชาติพันธุ๑ของประชากรโลกและความหลากหลายของประชากรโลกในภูมิภาค 
ตําง ๆ  

6. วิเคราะห๑อิทธิพลของสิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรมตํออัตลักษณ๑ของบุคคล  การเปลี่ยนแปลงของ 
ประชากรโลกปัญหาประชากรโลกและแนวทางการแก๎ไข 

7. รู๎และเข๎าใจเกี่ยวกับความหมายของคํานิยมและความเชื่อ รวมทั้งวิเคราะห๑อิทธิพลของคํานิยมและ
ความเชื่อตํอพฤติกรรมของคนในสังคม และลัทธิความเชื่อในสังคมโลก  

8. รู๎และเข๎าใจเกี่ยวกับความหมาย แนวคิดและหลักการของสิทธิมนุษยชน รวมทั้งวิเคราะห๑ปัญหาการ
คุ๎มครองสิทธิมนุษยชนและบทบาทขององค๑กรด๎านสิทธิมนุษยชน  

9. วิเคราะห๑ความส าคัญของความเป็นธรรมในสังคม ยกตัวอยํางเหตุการณ๑ความไมํเป็นธรรมในสังคม
รวมทั้งเสนอแนวทางการสร๎างความเป็นธรรมในสังคม  

10. รู๎ เข๎าใจ และวิเคราะห๑สาเหตุของความขัดแย๎งในสังคมโลก ยกตัวอยํางปัญหาความขัดแย๎งใน
สังคมโลก รวมทั้งเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาความขัดแย๎งในสังคมโลก  

11. รู๎และเข๎าใจเกี่ยวกับความหมายของยุคโลกาภิวัตน๑และลักษณะสังคมยุคโลกาภิวัตน๑ รวมทั้ง
วิเคราะห๑ อิทธิพลของโลกาภิวัตน๑ตํอสังคมโลกในด๎านตําง ๆ  
 

รวม  11  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ส33222  กฎหมายท่ีประชาชนควรรู้                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                           เวลา 40 ช่ัวโมง                           จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห๑ ความส าคัญและลักษณะของกฎหมาย ประเภทและศักดิ์ของกฎหมาย กระบวนการ
ตรากฎหมาย รัฐธรรมนูญในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และหน๎าที่ ของปวงประชาชนชาวไทย การใช๎อ านาจอธิปไตย 
องค๑กรอิสระตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพํงและพาณิชย๑ เกี่ยวกับบุคคล นิติกรรมสัญญา ทรัพย๑ หนี้ 
ละเมิด ครอบครัว มรดก กฎหมายอาญาเก่ียวกับลักษณะของกฎหมายอาญา  กฎหมายอ่ืนที่ควรรู๎ประกอบด๎วย 
กฎหมายปกครอง กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ๎มครองผู๎บริโภค กฎหมายการรับราชการ
ทหาร กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก 

โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม และ
กระบวนการเผชิญสถานการณ๑และแก๎ไขปัญหา 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ สามารถน าไปประยุกต๑ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในด๎านรักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีระเบียบวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยําง
พอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถด าเนินชีวิตอยํางปกติสุขในสังคมได๎
ทุกระดับ  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับความส าคัญ ลักษณะของกฎหมาย และกระบวนการตรากฎหมาย  
2. อธิบายความรู๎เกี่ยวกับกฎหมายบุคคล 
3. น าความรู๎ที่ได๎เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย๑ นิติกรรม หนี้ ละเมิด เอกเทศสัญญา ไปปรับใช๎ใน

ชีวิตประจ าวัน 
4. น าความรู๎ที่ได๎เกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวและมรดกไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
5. อธิบายความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายอาญาได๎ 
6. น าความรู๎ไปปฏิบัติเพ่ือปูองกันการกระท าความผิดตามกฎหมายอาญาได๎อยํางถูกต๎อง 
7. อธิบายความรู๎เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน 

กฎหมายการรับราชการ กฎหมายคุ๎มครองผู๎บริโภค 
8. น าความรู๎ที่ได๎เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน 

กฎหมายการรับราชการ กฎหมายคุ๎มครองผู๎บริโภคไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางถูกต๎อง 
9. สามารถอธิบายความรู๎เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมได๎อยํางถูกต๎อง 
10. น าความรู๎เกี่ยวกบักระบวนการยุติธรรมไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

รวม  10  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ส33282  เหตุการณ์ปัจจุบัน                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                           เวลา 40 ช่ัวโมง                           จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห๑ ระดับการพัฒนาประเทศของประเทศตํางๆ ในโลกยุคปัจจุบัน กระบวนการ
โลกาภิวัฒน๑และการพัฒนาสังคมโลกเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ด๎านสังคมและพหุวัฒนธรรม ระบบ
การเมืองการปกครองที่ส าคัญของโลก การรวมกลุํมทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ๑กับประเทศไทย เหตุการณ๑ที่
ส าคัญของโลกทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่มีสํวนส าคัญในการพัฒนาด๎านตํางๆในโลกยุคปัจจุบัน องค๑การระหวําง
ประเทศท่ีมีบทบาททางด๎านการเมืองและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะองค๑การสหประชาชาติ 

โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการทางสังคม การแก๎ปัญหา กระบวนการ
ปฏิบัติและกระบวนการกลุํม 

เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห๑ ประเมินข๎อมูลขําวสาร และทัศนคติความคิดเห็นที่
แตกตํางผํานสื่อและแหลํงข๎อมูลตํางๆ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในด๎านความรักชาติ มี ความมุํงมั่นในการ
ท างาน มีจิตสาธารณะ และรักความเป็นไทย 
 
ผลการเรียนรู้ 

 
1. วิเคราะห๑ ระดับการพัฒนาประเทศของประเทศตํางๆ ในโลกยุคปัจจุบัน กระบวนการโลกาภิวัฒน๑

และการพัฒนาสังคมโลกเก่ียวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ด๎านสังคมและพหุวัฒนธรรม  
2. มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองและระบบเศรษฐกิจที่ส าคัญของโลก 
3. อธิบายถึงสาเหตุและเปูาหมายของการรวมกลุํมทางด๎านเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ๑กับประเทศไทย 
4. วิเคราะห๑เหตุการณ๑ท่ีส าคัญของโลกในอดีตและปัจจุบัน ที่มีสํวนส าคัญในการพัฒนาด๎านตํางๆใน

โลกยุคปัจจุบัน 
5. ศึกษาองค๑การระหวํางประเทศที่มีบทบาททางด๎านการเมืองและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะองค๑การ

สหประชาชาติ 
 
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ 1.1  เข๎าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย๑ 
 
สาระท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน พ 2.1  เข๎าใจและเห็นคุณคําตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 
 
สาระท่ี 3 การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ 3.1  เข๎าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลํนเกมและกีฬา 
มาตรฐาน พ 3.2  รักการออกก าลังกาย การเลํนเกม  และการเลํนกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจ าอยําง 

สม่ าเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแขํงขัน    
และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 
 

สาระท่ี 4 การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ 4.1  เห็นคุณคําและมีทักษะในการสร๎างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การปูองกันโรค 

และการสร๎างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 
สาระท่ี 5 ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ 5.1  ปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตํอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช๎ยา     

สารเสพติด และความรุนแรง 
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รายวิชาที่เปิดสอนกลุม่สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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 (วํายน้ า 1) 1 0.5 พ21202 พลศึกษา 2 (วํายน้ า 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 
 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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 (กรีฑา) 1 0.5 พ22202 พลศึกษา 4 (แบดมินตัน) 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 
 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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 (วอลเลย๑บอล) 1 0.5 พ23202 พลศึกษา 6 (บาสเกตบอล) 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 
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รายวิชาที่เปิดสอนกลุม่สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1  1 0.5 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 0.5 
พ30204 มวยสากล 1 0.5 พ30205 มวยไทย 1 0.5 
 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3  1 0.5 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1 0.5 
พ30206 วอลเลย๑บอล 1 0.5 พ30208 แบดมินตัน 1 0.5 
 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5  1 0.5 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 1 0.5 
พ30212 กิจกรรมเข๎าจังหวะ 1 0.5 พ30214 กิจกรรมนันทนาการ 1 0.5 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

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

 ศึกษาความส าคัญและการดูแลระบบประสาทและระบบตํอมไร๎ทํอที่มีผลตํอสุขภาพการเจริญเติบโต
พัฒนาการของวัยรุํนและวิธีการปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงทางรํางกายจิตใจ อารมณ๑ และพัฒนาการทางเพศ
อยํางเหมาะสม  วิเคราะห๑ภาวการณ๑เจริญเติบโตทางรํางกายของตนเองกับเกณฑ๑มาตรฐาน แสวงหาแนวทางใน
การพัฒนาตนเองให๎เจริญเติบโตสมวัย มีทักษะการปฏิเสธเพ่ือปูองกันตนเองจากการถูกลํวงละเมิดทางเพศ 
เลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย 

 

ตัวช้ีวัด 

พ 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 

พ 2.1 ม.1/1, ม.1/2 

รวม 6 ตัวชี้วัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

256 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ21102  สุขศึกษา  2                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1               เวลา 20 ช่ัวโมง                            จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
   

ศึกษาลักษณะอาการของผู๎ติดสารเสพติด การปูองกันการติดสารเสพติด ความสัมพันธ๑ของการใช๎สาร
เสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ วิเคราะห๑ปัญหาที่เกิดจากการภาวะโภชนาการและเลื อกกินอาหารที่
เหมาะสมกับวัยที่มีผลกระทบตํอสุขภาพ มีทักษะการปฐมพยาบาล เคลื่อนย๎ายผู๎ปุวยอยํางปลอดภัย แสดง
วิธีการชักชวนผู๎อ่ืนได๎ลด และเลิกสารเสพติดโดยใช๎ทักษะตํางๆ และสามารถควบคุมน้ าหนักของตนเองให๎อยูํใน
เกณฑ๑มาตรฐาน เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ในชีวัตประจ าวัน มีจิตสาธารณะ มีความมุํงมั่นใน
การท างาน ซื่อสัตย๑ สุจริต 

ตัวช้ีวัด  

พ 4.1 ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 

พ 5.1 ม.1/1, 1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 

รวม  6 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

257 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

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

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ๑ สังคมและสติปัญญาในวัยรุํน รู๎และเข๎าใจผลของ
การใช๎เทคโนโลยีที่มีตํอสุขภาพ วิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ของภาวะสมดุลระหวํางสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
อธิบายลักษณะอาการเบื้องต๎นของผู๎มีปัญหาสุขภาพจิตเสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพ่ือจัดการกับอารมณ๑และ
ความเครียด บอกปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอเจตคติในเรื่องเพศ ปัญหาและผลกระทบ ที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ๑ใน
วัยเรียน อธิบายความส าคัญของความเสมอภาคทางเพศ และวางตัวได๎อยํางเหมาะสม เลือกใช๎บริการทาง
สุขภาพอยํางมีเหตุผล วิเคราะห๑ความเจริญก๎าวหน๎าทางการแพทย๑ที่มีผลตํอสุขภาพ เห็นคุณคําของการน า
ความรู๎เพ่ือพัฒนารํางกายและจิตใจตนเองให๎เป็นไปตามเกณฑ๑ที่ก าหนดน าไปใช๎ประโยชน๑ในชีวิตประจ าวันได๎
อยํางมีความสุข 

 

ตัวช้ีวัด 

พ 1.1 ม.2/1 , ม.2/2 

พ 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 

รวม  7  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

   

258 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ22102  สุขศึกษา 4                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2               เวลา 20 ช่ัวโมง                            จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
   

ศึกษาลักษณะอาการเบื้องต๎นของผู๎มีปัญหาสุขภาพจิตวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ๑
เสี่ยง วิเคราะห๑ความเจริญก๎าวหน๎าทางการแพทย๑ที่มีผลตํอสุขภาพ ความสัมพันธ๑ของภาวะสมดุลระหวําง
สุขภาพกายและสุขภาพจิต เสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพ่ือจัดการกับอารมณ๑ และความเครียด มีทักษะชีวิตในการ
ปูองกันตนเอง และหลีกเลี่ยงสถานการณ๑คับขันที่อาจไปสูํอันตราย เห็นคุณคําโดยใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห๑
อยํางมีเหตุผลและทักษะชีวิตในการดูแลตนเอง มีจิตสาธารณะสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ไปยังบุคคลอ่ืนได๎เป็น
อยํางดีและน าไปใช๎ประโยชน๑ตํางๆไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

 
ตัวช้ีวัด 

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 

รวม  7  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   

259 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

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

ศึกษาการเปลี่ยนแหลงทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ๑ สังคมและสติปัญญาแตํละชํวงเวลาของชีวิต 
อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมตํอการเปลี่ยนแปลงของ วัยรุํน อนามัยของแมํและเด็ก การวางแผน
ครอบครัวและวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมวิเคราะห๑อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมตํอการเปลื่ยนแปลง
ของวัยรุํน สื่อโฆษณา ที่มีอิทธิพลตํอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุํน ปัจจุบันที่มีผลกระทบตํอการ
ตั้งครรภ๑ สาเหตุและเสนอสมกับวัยตํางๆ โดยค านึง ถึงความประหยัดและคุณคําทาง โภชนาการ เสนอแนวทาง
ปูองกันโรคที่เป็นสาเหตุส าคัญของการเจ็บปุวยและการตายของคนไทย เห็นคุณคํา และน าประโยชน๑ไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม มีจิตสาธารณะ 

 

ตัวช้ีวัด 

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 

รวม 8 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   

260 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ23102  สุขศึกษา  6                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3               เวลา 20 ช่ัวโมง                            จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
   

ศึกษาการวางแผนการจัดเวลาในการออกก าลังกายการพักผํอน และการสร๎างเสริมสมรรถภาพทาง
กาย การแก๎ไขความรุนแรง วิเคราะห๑ปัจจัยเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลตํอสุขภาพ และแนวทางปูองกัน 
หลีกเลี่ยงการใช๎ความรุนแรง และชักชวนเพ่ือนให๎หลีกเลี่ยงการใช๎ความรุนแรงในการแก๎ปัญหาอิทธิพลของสื่อ
ตํอพฤติกรรมสุขภาพ และความรุนแรง ความสัมพันธ๑ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล๑ตํอสุขภาพ และการ
เกิดอุบัติเหตุ แสดงวิธีการชํวยฟื้นคืนชีพอยํางถูกวิธี เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑กํอให๎เกิดทักษะ
ชีวิตในการดูแลสุขภาพตนเอง และผู๎อ่ืนได๎อยํางเหมาะสม 

 

ตัวช้ีวัด 

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  

รวม 7  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

   

261 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ21201 พลศึกษา 1 (ว่ายน้ า 1)                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1              เวลา 20 ช่ัวโมง                             จ านวน 0.5 หน่วยกิต  

ศึกษาเพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ เรื่องการเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การมีสมรรถภาพทางกาย
ที่ดี เพ่ือที่จะท าให๎รํางกายแข็งแรง และเจริญเติบโตตามวัย โดยเน๎นทักษะกีฬาวํายน้ า เข๎าชํวยในการเรียน
นักเรียนจะได๎รับความรู๎เกี่ยวกับการลอยตัวในน้ า การเคลื่อนที่ในน้ าและใต๎น้ า การกระโดดน้ า การวํายทําฟรี
สไตล๑ ทํากบ และการชํวยเหลือผู๎ปุวย เพ่ือชํวยให๎นักเรียนรู๎จักการเอาตัวรอดจากการจมน้ าและสามารถ
ชํวยเหลือผู๎อื่นได๎ 

 
ผลการเรียนรู้ 
    1. มีความรู๎และความเข๎าใจ ในทักษะการบริหารรํางกายที่ถูกต๎อง 
    2. มีความรู๎และความเข๎าใจ เห็นคุณคํา และประโยชน๑ของการเรียนวํายน้ า 
    3. มีความรู๎และความเข๎าใจในทักษะเบื้องต๎นของการลอยตัวในน้ าและสามารถปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎อง 
    4. มีความรู๎และความเข๎าใจใน การเคลื่อนที่บนผิวน้ า ใต๎น้ า จนสามารถปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎อง 
    5. มีความรู๎และความเข๎าใจในการกระโดดน้ าและสามารถปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎อง 
    6. มีความรู๎และความเข๎าใจในการวํายทําฟรีสไตล๑ และทํากบ จนสามารถปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎อง 
    7. มีความรู๎และความเข๎าใจในการชํวยเหลือผู๎ที่จมน้ าได๎ จนสามารถชํวยชีวิตคนอ่ืนรวมทั้งตัวเองได๎
อยํางปลอดภัย 
 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

262 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ21202 พลศึกษา 2 (ว่ายน้ า 2)                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1              เวลา 20 ชั่วโมง                             จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
 

ศึกษาเพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ เรื่องการเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การมีสมรรถภาพทางกาย
ที่ดี เพ่ือที่จะท าให๎รํางกายแข็งแรง และเจริญเติบโตตามวัย โดยเน๎นทักษะกีฬาวํายน้ า เข๎าชํวยในการเรียน
นักเรียนจะได๎รับความรู๎เกี่ยวกับการลอยตัวในน้ า การเคลื่อนที่ในน้ าและใต๎น้ า การกระโดดน้ า การวํายทําฟรี
สไตล๑ ทํากบ และการชํวยเหลือผู๎ปุวย เพ่ือชํวยให๎นักเรียนรู๎จักการเอาตัวรอดจากการจมน้ าและสามารถ
ชํวยเหลือผู๎อื่นได๎ 

 
ผลการเรียนรู้ 
    1. มีความรู๎และความเข๎าใจ ในทักษะการบริหารรํางกายที่ถูกต๎อง 
    2. มีความรู๎และความเข๎าใจ เห็นคุณคํา และประโยชน๑ของการเรียนวํายน้ า 
    3. มีความรู๎และความเข๎าใจในทักษะเบื้องต๎นของการลอยตัวในน้ าและสามารถปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎อง 
    4. มีความรู๎และความเข๎าใจใน การเคลื่อนที่บนผิวน้ า ใต๎น้ า จนสามารถปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎อง 
    5. มีความรู๎และความเข๎าใจในการกระโดดน้ าและสามารถปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎อง 
    6. มีความรู๎และความเข๎าใจในการวํายทําฟรีสไตล๑ และทํากบ จนสามารถปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎อง 
    7. มีความรู๎และความเข๎าใจในการชํวยเหลือผู๎ที่จมน้ าได๎ จนสามารถชํวยชีวิตคนอ่ืนรวมทั้งตัวเองได๎
อยํางปลอดภัย 
 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

   

263 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ22201 พลศึกษา 3 (กรีฑา)                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2              เวลา 20 ชั่วโมง                             จ านวน 0.5 หน่วยกิต  

ศึกษาการฝึกทักษะพ้ืนฐานการเรียนกรีฑาตํางๆ มีสํวนรํวมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมกายบริหาร การ
ออกก าลังกายด๎วยกิจกรรมกรีฑาในเรื่องการตั้งต๎นการวิ่ง โดยฝึกการออกสตาร๑ทการวิ่ง การเข๎าสูํเส๎นชัย การวิ่ง
ระยะสั้น การวิ่งระยะไกล การวิ่งผลัด การกระโดดสูง การกระโดดไกล การทุํมน้ าหนัก การขว๎า งจักร โดย
ปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานได๎อยํางถูกต๎อง ปลอดภัย และสนุกสนาน เป็นการน ากิจกรรมพลศึกษาอ่ืนๆ ที่มีลักษณะ
คล๎ายกับกรีฑามาแทนตามความเหมาะสม พร๎อมกับให๎เรียนรู๎การปูองกัน การแก๎ไข การเสริมสร๎างสุขภาพ 
เพ่ือให๎รู๎หลักและวิธีการออกก าลังกายที่ถูกต๎อง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบวินัย เห็น
คุณคําและน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  
ผลการเรียนรู้  

1. นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกบัประวัติความเป็นมา กฎ กติกา มารยาทของกีฬากรีฑา  
2. นักเรียนมีความรู๎และปฏิบัติการอบอํุนรํางกายและยืดเหยียดกล๎ามเนื้อได๎อยํางถูกต๎อง  
3. นักเรียนมีความรู๎และปฏิบัติการเรียนกรีฑาประเภทลูํได๎อยํางถูกต๎อง  
4. นักเรียนมีความรู๎และปฏิบัติการเรียนกรีฑากรีฑาประเภทลานได๎อยํางถูกต๎อง  
5. นักเรียนมคีวามรู๎และปูองกันการบาดเจ็บจากการเลํนกรีฑา  
6. นักเรียนมีความรู๎และปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายได๎อยํางถูกต๎อง  

     
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

264 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ22202 พลศึกษา 4 (แบดมินตัน)                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2              เวลา 20 ช่ัวโมง                             จ านวน 0.5 หน่วยกิต  

มีสํวนรํวมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมกายบริหาร การออกก าลังกายด๎วยกิจกรรมแบดมินตัน ใน  เรื่อง
การเคลื่อนที่เข๎าหาลูกขนไกํ การตีลูกหน๎ามือและการตีลูกหลังมือ การสํงลูก การรับลูก การตบลูก การตีลูก
หยอด การเลํนทีมเดี่ยว การเลํนทีมคูํ ทั้งในขณะเป็นผู๎เลํนฝุายรับและฝุายรุก อยํางถูกต๎อง  ปลอดภัยและ
สนุกสนาน พร๎อมกับให๎เรียนรู๎การปูองกันการแกไข๎ การเสริมสร๎างสุขภาพเพ่ือให๎รู๎หลักและวิธีการออกก าลัง
กายที่ถูกต๎อง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบวินัย เห็นคุณคํา และน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได ๎ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู๎และเห็นคุณคําของการออกก าลังกาย มีสมรรถภาพทางกายท่ีดี  
2. มีความรู๎ความเข๎าใจและมีทักษะเบื้องต๎นในการเลํนกีฬาแบดมินตัน  
3. มีทักษะในการเลํนประเภทเดี่ยวและประเภทคูํ  
4. มีน้ าใจเป็นนักกีฬา  
5. มีเจตคติที่ดีในการเลํนกีฬาแบดมินตัน  

 
รวม  5 ผลการเรียนรู้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

265 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ23201 พลศึกษา 5 (วอลเลย์บอล)                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3              เวลา 20 ช่ัวโมง                             จ านวน 0.5 หน่วยกิต  

ศึกษาและวิเคราะห๑ความเป็นมา องค๑กร และการพัฒนากีฬาวอลเลย๑บอลในและตํางประเทศ 
ความส าคัญของกีฬาวอลเลย๑บอล ความปลอดภัยและมารยาทในการฝึกซ๎อมและแขํงขันในกีฬา  วอลเลย๑บอล 
การเป็นผู๎เลํนและผู๎ดูกีฬาวอลเลย๑บอลการดูแลรํางกายการเตรียมพร๎อมกํอนการเลํนกีฬา วอลเลย๑บอล การยืด
เหยียดกล๎ามเนื้อ การอบอํุน รํางกาย และกฎกติกากีฬาวอลเลย๑บอล ส าหรับนักกีฬา รู๎ทันเหตุการณ๑ การสอด
แนม มีความเข๎าใจในปัจจัยไปสูํความส าเร็จ และคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ในกีฬา วอลเลย๑บอล อีกทั้งยัง
สามารถปฏิบัติทักษะการทรงตัวและการเคลื่อนที่ได๎อยํางถูกต๎อง  โดยใช๎กระบวนการเลํนและดูกีฬา
วอลเลย๑บอลให๎ได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม และปลอดภัย เห็น คุณคําของการเลํนกีฬาวอลเลย๑บอล การออก
ก าลังกาย การเป็นผู๎เลํน และผู๎ดูกีฬา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติที่ดีตํอการ
น าไปประยกุต๑ให๎เป็นประโยชน๑ในชีวิตประจ าวันและการเป็นนักกีฬาวอลเลย๑บอล  

ผลการเรียนรู้  
1. บรรยายถึงประวัติความเป็นมา องค๑กร และพัฒนาการของกีฬาวอลเลย๑บอลได๎  
2. บอกความส าคัญและปฏิบัติการอบอํุนรํางกาย การยืดเหยียดกล๎ามเนื้อ และการเตรียมรํางกาย 

กํอนเลํนวอลเลย๑บอลด๎วยวิธีการตํางๆ ได๎  
3.มีมารยาทในการเลํนวอลเลย๑บอลและเลํนวอลเลย๑บอลได๎อยํางปลอดภัย  
4. บอกและเลํนกีฬาวอลเลย๑บอล ตามกฎ กติกาท่ีถูกต๎องได๎  
5.มีความสุขในการเลํนกีฬาวอลเลย๑บอล  
6. อธิบายถึงปัจจัยสูํความส าเร็จและคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ในกีฬาวอลเลย๑บอลได๎  
7. สามารถปฏิบัติทักษะการทรงตัวและการเคลื่อนที่ได๎อยํางถูกต๎อง     

 

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

   

266 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ23202 พลศึกษา 6 (บาสเกตบอล)                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3              เวลา 20 ช่ัวโมง                             จ านวน 0.5 หน่วยกิต  

ศึกษาหลักการเกี่ยวกับกิจกรรมบาสเกตบอล รู๎จักวิธีการบริหารรํางกาย และเสริมสร๎างสมรรถภาพ 
รํางกาย มีการเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน เป็นการน าไปใช๎ในการฝึกทักษะบาสเกตบอลในลักษณะตําง ๆ  ที่น าไปสูํการ
ใช๎ในการเลํนเป็นทีม ภายใต๎กฎกติกา การแขํงขันโดยเน๎นการปฏิบัติและกระบวนการกลุํมเพ่ือความตระหนักใน
คุณธรรม และการพัฒนาทักษะน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

ผลการเรียนรู้ 
1. ผู๎เลํนมีความรู๎เกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอล 

2. ผู๎เรียนรู๎จักวิธีการบริหารรํางกาย และเสริมสร๎างสมรรถภาพ 

3. ผู๎เรียนรู๎และปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานในการเคลื่อนไหวของกีฬาบาสเกตบอลได๎ 
4. ผู๎เรียนรู๎ และปฏิบัติการเลี้ยงบอลลักษณะตําง ๆ ได๎ 
5. ผู๎เรียนรู๎ และปฏิบัติการรับ-สํง บอลลักษณะตําง ๆ ได๎ 
6. ผู๎เรียนรู๎ และปฏิบัติการยิงประตูลักษะตําง ๆ ได๎ 
7. ผู๎เรียนรู๎ และปฏิบัติการเลํนบาสเกตบอลเป็นทีมได๎ 
8. ผู๎เรียนรู๎กติกาการแขํงขันบาสเกตบอล 

 

รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

267 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

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

ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬากรีฑา ให๎มีสํวนรํวมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมกายบริหาร การออก
ก าลังกายด๎วยกิจกรรมกรีฑา ในเรื่องการทรงตัว การเคลื่อนที่ การเข๎าที่ การเข๎าเส๎นชัย การวิ่งระยะสั้น การวิ่ง
ระยะกลาง การวิ่งระยะไกล การเข๎าที่วิ่งผลัด การรับ-สํงไม๎คฑา การเลํนเกม กติกาการแขํงขันรายบุคคลและ
เป็นทีมอยํางถูกต๎อง การเลํนเกมอยํางปลอดภัยและสนุกสนาน หรืออาจน ากิจกรรมพลศึกษา มาชํวยเสริมสร๎าง
สุขภาพเพ่ือให๎รู๎หลักและวิธีการออกก าลังกายที่ถูกต๎อง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบ
วินัย เห็นคุณคํา และน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  

โดยอธิบายประวัติความเป็นมาและประโยชน๑ของกีฬากรีฑา การออกก าลังกายด๎วยกิจกรรมกรีฑา ใน
เรื่องการทรงตัว การเคลื่อนที่ การเข๎าที่ การเข๎าเส๎นชัย การวิ่งระยะสั้น การวิ่งระยกลาง การวิ่งระยะไกล การ
เข๎าที่วิ่งผลัด การรับ-สํงไม๎คฑา การจัดการแขํงขัน เพ่ือที่จะสามารถน าความเข๎าใจการเลํนและประโยชน๑ของ
กีฬากรีฑา รู๎และเข๎าใจกระบวนการทักษะ ของกีฬากรีฑา สามารถอธิบายกติกาทั่วไปของกีฬากรีฑา ชํวย
เสริมสร๎างสมรรถภาพทางกาย 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความเข๎าใจในเรื่องกีฬากรีฑา 
2. สามารถเรียนรู๎เกี่ยวกับกีฬากรีฑา 
3. สามารถศึกษาประวัติ กติกา และประเภทกรีฑา 
4. สามารถศึกษาและน าไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางถูกวิธี 
 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

268 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

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

ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬากรีฑา ให๎มีสํวนรํวมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมกายบริหาร การออก
ก าลังกายด๎วยกิจกรรมกรีฑา ในเรื่องการทรงตัว การเคลื่อนที่ การเข๎าที่ การเข๎าเส๎นชัย การวิ่งระยะสั้น การวิ่ง
ระยะกลาง การวิ่งระยะไกล การเข๎าที่วิ่งผลัด การรับ-สํงไม๎คฑา การเลํนเกม กติกาการแขํงขันรายบุคคลและ
เป็นทีมอยํางถูกต๎อง การเลํนเกมอยํางปลอดภัยและสนุกสนาน หรืออาจน ากิจกรรมพลศึกษา มาชํวยเสริมสร๎าง
สุขภาพเพ่ือให๎รู๎หลักและวิธีการออกก าลังกายที่ถูกต๎อง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบ
วินัย เห็นคุณคํา และน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  

โดยอธิบายประวัติความเป็นมาและประโยชน๑ของกีฬากรีฑา การออกก าลังกายด๎วยกิจกรรมกรีฑา ใน
เรื่องการทรงตัว การเคลื่อนที่ การเข๎าที่ การเข๎าเส๎นชัย การวิ่งระยะสั้น การวิ่งระยกลาง การวิ่งระยะไกล การ
เข๎าที่วิ่งผลัด การรับ-สํงไม๎คฑา การจัดการแขํงขัน เพ่ือที่จะสามารถน าความเข๎าใจการเลํนและประโยชน๑ของ
กีฬากรีฑา รู๎และเข๎าใจกระบวนการทักษะ ของกีฬากรีฑา สามารถอธิบายกติกาทั่วไปของกีฬากรีฑา ชํวย
เสริมสร๎างสมรรถภาพทางกาย 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความเข๎าใจในเรื่องกีฬากรีฑา 
2. สามารถเรียนรู๎เกี่ยวกับกีฬากรีฑา 
3. สามารถศึกษาประวัติ กติกา และประเภทกรีฑา 
4. สามารถศึกษาและน าไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางถูกวิธี 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ20203  กรีฑา 3                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2              เวลา 40 ช่ัวโมง                             จ านวน 1.0 หน่วยกิต  

ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬากรีฑา ให๎มีสํวนรํวมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมกายบริหาร การออก
ก าลังกายด๎วยกิจกรรมกรีฑา ในเรื่องการทรงตัว การเคลื่อนที่ การเข๎าที่ การเข๎าเส๎นชัย การวิ่งระยะสั้น การวิ่ง
ระยะกลาง การวิ่งระยะไกล การเข๎าที่วิ่งผลัด การรับ-สํงไม๎คฑา การเลํนเกม กติกาการแขํงขันรายบุคคลและ
เป็นทีมอยํางถูกต๎อง การเลํนเกมอยํางปลอดภัยและสนุกสนาน หรืออาจน ากิจกรรมพลศึกษา มาชํวยเสริมสร๎าง
สุขภาพเพ่ือให๎รู๎หลักและวิธีการออกก าลังกายท่ีถูกต๎อง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบ
วินัย เห็นคุณคํา และน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  

โดยอธิบายประวัติความเป็นมาและประโยชน๑ของกีฬากรีฑา การออกก าลังกายด๎วยกิจกรรมกรีฑา ใน
เรื่องการทรงตัว การเคลื่อนที่ การเข๎าที่ การเข๎าเส๎นชัย การวิ่งระยะสั้น การวิ่งระยกลาง การวิ่งระยะไกล การ
เข๎าที่วิ่งผลัด การรับ-สํงไม๎คฑา การจัดการแขํงขัน เพ่ือที่จะสามารถน าความเข๎าใจการเลํนและประโยชน๑ของ
กีฬากรีฑา รู๎และเข๎าใจกระบวนการทักษะ ของกีฬากรีฑา สามารถอธิบายกติกาทั่วไปของกีฬากรีฑา ชํวย
เสริมสร๎างสมรรถภาพทางกาย 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความเข๎าใจในเรื่องกีฬากรีฑา 
2. สามารถเรียนรู๎เกี่ยวกับกีฬากรีฑา 
3. สามารถศึกษาประวัติ กติกา และประเภทกรีฑา 
4. สามารถศึกษาและน าไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางถูกวิธี 
 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

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

ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬากรีฑา ให๎มีสํวนรํวมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมกายบริหาร การออก
ก าลังกายด๎วยกิจกรรมกรีฑา ในเรื่องการทรงตัว การเคลื่อนที่ การเข๎าที่ การเข๎าเส๎นชัย การวิ่งระยะสั้น การวิ่ง
ระยะกลาง การวิ่งระยะไกล การเข๎าที่วิ่งผลัด การรับ-สํงไม๎คฑา การเลํนเกม กติกาการแขํงขันรายบุคคลและ
เป็นทีมอยํางถูกต๎อง การเลํนเกมอยํางปลอดภัยและสนุกสนาน หรืออาจน ากิจกรรมพลศึกษา มาชํวยเสริมสร๎าง
สุขภาพเพ่ือให๎รู๎หลักและวิธีการออกก าลังกายที่ถูกต๎อง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบ
วินัย เห็นคุณคํา และน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  

โดยอธิบายประวัติความเป็นมาและประโยชน๑ของกีฬากรีฑา การออกก าลังกายด๎วยกิจกรรมกรีฑา ใน
เรื่องการทรงตัว การเคลื่อนที่ การเข๎าที่ การเข๎าเส๎นชัย การวิ่งระยะสั้น การวิ่งระยกลาง การวิ่งระยะไกล การ
เข๎าที่วิ่งผลัด การรับ-สํงไม๎คฑา การจัดการแขํงขัน เพ่ือที่จะสามารถน าความเข๎าใจการเลํนและประโยชน๑ของ
กีฬากรีฑา รู๎และเข๎าใจกระบวนการทักษะ ของกีฬากรีฑา สามารถอธิบายกติกาทั่วไปของกีฬากรีฑา ชํวย
เสริมสร๎างสมรรถภาพทางกาย 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความเข๎าใจในเรื่องกีฬากรีฑา 
2. สามารถเรียนรู๎เกี่ยวกับกีฬากรีฑา 
3. สามารถศึกษาประวัติ กติกา และประเภทกรีฑา 
4. สามารถศึกษาและน าไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางถูกวิธี 
 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

271 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ20205  กรีฑา 5                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3              เวลา 40 ช่ัวโมง                             จ านวน 1.0 หน่วยกิต  

ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬากรีฑา ให๎มีสํวนรํวมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมกายบริหาร การออก
ก าลังกายด๎วยกิจกรรมกรีฑา ในเรื่องการทรงตัว การเคลื่อนที่ การเข๎าที่ การเข๎าเส๎นชัย การวิ่งระยะสั้น การวิ่ง
ระยะกลาง การวิ่งระยะไกล การเข๎าที่วิ่งผลัด การรับ-สํงไม๎คฑา การเลํนเกม กติกาการแขํงขันรายบุคคลและ
เป็นทีมอยํางถูกต๎อง การเลํนเกมอยํางปลอดภัยและสนุกสนาน หรืออาจน ากิจกรรมพลศึกษา มาชํวยเสริมสร๎าง
สุขภาพเพ่ือให๎รู๎หลักและวิธีการออกก าลังกายท่ีถูกต๎อง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบ
วินัย เห็นคุณคํา และน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  

โดยอธิบายประวัติความเป็นมาและประโยชน๑ของกีฬากรีฑา การออกก าลังกายด๎วยกิจกรรมกรีฑา ใน
เรื่องการทรงตัว การเคลื่อนที่ การเข๎าที่ การเข๎าเส๎นชัย การวิ่งระยะสั้น การวิ่งระยกลาง การวิ่งระยะไกล การ
เข๎าที่วิ่งผลัด การรับ-สํงไม๎คฑา การจัดการแขํงขัน เพ่ือที่จะสามารถน าความเข๎าใจการเลํนและประโยชน๑ของ
กีฬากรีฑา รู๎และเข๎าใจกระบวนการทักษะ ของกีฬากรีฑา สามารถอธิบายกติกาทั่วไปของกีฬากรีฑา ชํวย
เสริมสร๎างสมรรถภาพทางกาย 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความเข๎าใจในเรื่องกีฬากรีฑา 
2. สามารถเรียนรู๎เกี่ยวกับกีฬากรีฑา 
3. สามารถศึกษาประวัติ กติกา และประเภทกรีฑา 
4. สามารถศึกษาและน าไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางถูกวิธี 
 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ20206  กรีฑา 6                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3              เวลา 40 ช่ัวโมง                             จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
     

ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬากรีฑา ให๎มีสํวนรํวมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมกายบริหาร การออก
ก าลังกายด๎วยกิจกรรมกรีฑา ในเรื่องการทรงตัว การเคลื่อนที่ การเข๎าที่ การเข๎าเส๎นชัย การวิ่งระยะสั้น การวิ่ง
ระยะกลาง การวิ่งระยะไกล การเข๎าที่วิ่งผลัด การรับ-สํงไม๎คฑา การเลํนเกม กติกาการแขํงขันรายบุคคลและ
เป็นทีมอยํางถูกต๎อง การเลํนเกมอยํางปลอดภัยและสนุกสนาน หรืออาจน ากิจกรรมพลศึกษา มาชํวยเสริมสร๎าง
สุขภาพเพ่ือให๎รู๎หลักและวิธีการออกก าลังกายที่ถูกต๎อง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบ
วินัย เห็นคุณคํา และน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  

โดยอธิบายประวัติความเป็นมาและประโยชน๑ของกีฬากรีฑา การออกก าลังกายด๎วยกิจกรรมกรีฑา ใน
เรื่องการทรงตัว การเคลื่อนที่ การเข๎าที่ การเข๎าเส๎นชัย การวิ่งระยะสั้น การวิ่งระยกลาง การวิ่งระยะไกล การ
เข๎าที่วิ่งผลัด การรับ-สํงไม๎คฑา การจัดการแขํงขัน เพ่ือที่จะสามารถน าความเข๎าใจการเลํนและประโยชน๑ของ
กีฬากรีฑา รู๎และเข๎าใจกระบวนการทักษะ ของกีฬากรีฑา สามารถอธิบายกติกาทั่วไปของกีฬากรีฑา ชํวย
เสริมสร๎างสมรรถภาพทางกาย 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความเข๎าใจในเรื่องกีฬากรีฑา 
2. สามารถเรียนรู๎เกี่ยวกับกีฬากรีฑา 
3. สามารถศึกษาประวัติ กติกา และประเภทกรีฑา 
4. สามารถศึกษาและน าไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางถูกวิธี 
 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ20207  ฟุตบอล 1                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1              เวลา 40 ช่ัวโมง                             จ านวน 1.0 หน่วยกิต  

ศึกษา และน าหลักการทางพลศึกษาไปใช๎ในการพัฒนาการเลํนเกมกีฬาฟุตบอล การจัดกิจกรรม 
นันทนาการ การออกก าลังกาย การสร๎างเสริมสมรรถภาพ การทดสอบสมรรถภาพ การพัฒนาสุขภาพ กฎ
กติกา มารยาทการเป็นผู๎เลํนและผู๎ดูกีฬาฟุตบอลที่ดี เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ ตระหนัก เห็นคุณคํา ในการ
น าทักษะ หลักการการเลํนกีฬาฟุตบอล ไปพัฒนาทักษะการด าเนินชีวิตทั้งของตนเองและสังคม อยํางมี
คุณธรรมจริยธรรม คํานิยมท่ีเหมาะสม  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตบอลได๎  
2. บอกประโยชน๑และคุณคําของกีฬาฟุตบอล 

  3. บอกและปฏิบัติมารยาทในการเป็นผู๎เลํนผู๎ดูที่ดีได๎  
4. บอกความหมายของสมรรถภาพทางกายได๎และปฏิบัติหลักเสริมสร๎างสมรรถภาพทางกายได๎ 

  5. บอกเหตุผลและสาธิตการสร๎างความคุ๎นเคยกับลูกฟุตบอลได๎  
6. ปฏิบัติการเก่ียวกับการทรงตัว การเคลื่อนที่ การหยุด และการหมุนตัวได๎  
7. ปฏิบัติการสํง-รับลูกบอลแบบตําง ๆ ได๎  
8. ปฏิบัติการเลี้ยงลูกแบบตําง ๆ ได๎  
9. บอกหลักการยิงประตูแบบตําง ๆ ได๎  
10. แสดงวิธีการยิงประตูแบบตําง ๆ ได๎  
11. บอก กฎ กติกาการเลํนฟุตบอลได๎ 

  12. บอกและแสดงสัญญาณตําง ๆ ของผู๎ตัดสินได๎ 
  13. น าทักษะการเลี้ยงลูกบอล การสํง-รับลูกบอลและการยิงประตู ไปใช๎ในการเลํนได๎ 
 

รวม  13  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 



 

   

274 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ20208  ฟุตบอล 2                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1              เวลา 40 ช่ัวโมง                             จ านวน 1.0 หน่วยกิต  

ศึกษา และน าหลักการทางพลศึกษาไปใช๎ในการพัฒนาการเลํนเกมกีฬาฟุตบอล การจัดกิจกรรม 
นันทนาการ การออกก าลังกาย การสร๎างเสริมสมรรถภาพ การทดสอบสมรรถภาพ การพัฒนาสุขภาพ กฎ
กติกา มารยาทการเป็นผู๎เลํนและผู๎ดูกีฬาฟุตบอลที่ดี เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ ตระหนัก เห็นคุณคํา ในการ
น าทักษะ หลักการการเลํนกีฬาฟุตบอล ไปพัฒนาทักษะการด าเนินชีวิตทั้งของตนเองและสังคม อยํางมี
คุณธรรมจริยธรรม คํานิยมที่เหมาะสม  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตบอลได๎  
2. บอกประโยชน๑และคุณคําของกีฬาฟุตบอล 

  3. บอกและปฏิบัติมารยาทในการเป็นผู๎เลํนผู๎ดูที่ดีได๎  
4. บอกความหมายของสมรรถภาพทางกายได๎และปฏิบัติหลักเสริมสร๎างสมรรถภาพทางกายได๎ 

  5. บอกเหตุผลและสาธิตการสร๎างความคุ๎นเคยกับลูกฟุตบอลได๎  
6. ปฏิบัติการเก่ียวกับการทรงตัว การเคลื่อนที่ การหยุด และการหมุนตัวได๎  
7. ปฏิบัติการสํง-รับลูกบอลแบบตําง ๆ ได๎  
8. ปฏิบัติการเลี้ยงลูกแบบตําง ๆ ได๎  
9. บอกหลักการยิงประตูแบบตําง ๆ ได๎  
10. แสดงวิธีการยิงประตูแบบตําง ๆ ได๎  
11. บอก กฎ กติกาการเลํนฟุตบอลได๎ 

  12. บอกและแสดงสัญญาณตําง ๆ ของผู๎ตัดสินได๎ 
  13. น าทักษะการเลี้ยงลูกบอล การสํง-รับลูกบอลและการยิงประตู ไปใช๎ในการเลํนได๎ 
 

รวม  13  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 



 

   

275 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ20209  ฟุตบอล 3                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2              เวลา 40 ช่ัวโมง                             จ านวน 1.0 หน่วยกิต  

ศึกษา และน าหลักการทางพลศึกษาไปใช๎ในการพัฒนาการเลํนเกมกีฬาฟุตบอล การจัดกิจกรรม 
นันทนาการ การออกก าลังกาย การสร๎างเสริมสมรรถภาพ การทดสอบสมรรถภาพ การพัฒนาสุขภาพ  กฎ
กติกา มารยาทการเป็นผู๎เลํนและผู๎ดูกีฬาฟุตบอลที่ดี เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ ตระหนัก เห็นคุณคํา ในการ
น าทักษะ หลักการการเลํนกีฬาฟุตบอล ไปพัฒนาทักษะการด าเนินชีวิตทั้งของตนเองและสังคม อยํางมี
คุณธรรมจริยธรรม คํานิยมท่ีเหมาะสม  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตบอลได๎  
2. บอกประโยชน๑และคุณคําของกีฬาฟุตบอล 

  3. บอกและปฏิบัติมารยาทในการเป็นผู๎เลํนผู๎ดูที่ดีได๎  
4. บอกความหมายของสมรรถภาพทางกายได๎และปฏิบัติหลักเสริมสร๎างสมรรถภาพทางกายได๎ 

  5. บอกเหตุผลและสาธิตการสร๎างความคุ๎นเคยกับลูกฟุตบอลได๎  
6. ปฏิบัติการเก่ียวกับการทรงตัว การเคลื่อนที่ การหยุด และการหมุนตัวได๎  
7. ปฏิบัติการสํง-รับลูกบอลแบบตําง ๆ ได๎  
8. ปฏิบัติการเลี้ยงลูกแบบตําง ๆ ได๎  
9. บอกหลักการยิงประตูแบบตําง ๆ ได๎  
10. แสดงวิธีการยิงประตูแบบตําง ๆ ได๎  
11. บอก กฎ กติกาการเลํนฟุตบอลได๎ 

  12. บอกและแสดงสัญญาณตําง ๆ ของผู๎ตัดสินได๎ 
  13. น าทักษะการเลี้ยงลูกบอล การสํง-รับลูกบอลและการยิงประตู ไปใช๎ในการเลํนได๎ 
 

รวม  13  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 



 

   

276 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ20210  ฟุตบอล 4                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2              เวลา 40 ช่ัวโมง                             จ านวน 1.0 หน่วยกิต  

ศึกษา และน าหลักการทางพลศึกษาไปใช๎ในการพัฒนาการเลํนเกมกีฬาฟุตบอล การจัดกิจกรรม 
นันทนาการ การออกก าลังกาย การสร๎างเสริมสมรรถภาพ การทดสอบสมรรถภาพ การพัฒนาสุขภาพ  กฎ
กติกา มารยาทการเป็นผู๎เลํนและผู๎ดูกีฬาฟุตบอลที่ดี เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ ตระหนัก เห็นคุณคํา ในการ
น าทักษะ หลักการการเลํนกีฬาฟุตบอล ไปพัฒนาทักษะการด าเนินชีวิตทั้งของตนเองและสังคม อยํางมี
คุณธรรมจริยธรรม คํานิยมท่ีเหมาะสม  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตบอลได๎  
2. บอกประโยชน๑และคุณคําของกีฬาฟุตบอล 

  3. บอกและปฏิบัติมารยาทในการเป็นผู๎เลํนผู๎ดูที่ดีได๎  
4. บอกความหมายของสมรรถภาพทางกายได๎และปฏิบัติหลักเสริมสร๎างสมรรถภาพทางกายได๎ 

  5. บอกเหตุผลและสาธิตการสร๎างความคุ๎นเคยกับลูกฟุตบอลได๎  
6. ปฏิบัติการเก่ียวกับการทรงตัว การเคลื่อนที่ การหยุด และการหมุนตัวได๎  
7. ปฏิบัติการสํง-รับลูกบอลแบบตําง ๆ ได๎  
8. ปฏิบัติการเลี้ยงลูกแบบตําง ๆ ได๎  
9. บอกหลักการยิงประตูแบบตําง ๆ ได๎  
10. แสดงวิธีการยิงประตูแบบตําง ๆ ได๎  
11. บอก กฎ กติกาการเลํนฟุตบอลได๎ 

  12. บอกและแสดงสัญญาณตําง ๆ ของผู๎ตัดสินได๎ 
  13. น าทักษะการเลี้ยงลูกบอล การสํง-รับลูกบอลและการยิงประตู ไปใช๎ในการเลํนได๎ 
 

รวม  13  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 



 

   

277 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ20211  ฟุตบอล 5                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3              เวลา 40 ช่ัวโมง                             จ านวน 1.0 หน่วยกิต  

ศึกษา และน าหลักการทางพลศึกษาไปใช๎ในการพัฒนาการเลํนเกมกีฬาฟุตบอล การจัดกิจกรรม 
นันทนาการ การออกก าลังกาย การสร๎างเสริมสมรรถภาพ การทดสอบสมรรถภาพ การพัฒนาสุขภาพ  กฎ
กติกา มารยาทการเป็นผู๎เลํนและผู๎ดูกีฬาฟุตบอลที่ดี เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ ตระหนัก เห็นคุณคํา ในการ
น าทักษะ หลักการการเลํนกีฬาฟุตบอล ไปพัฒนาทักษะการด าเนินชีวิตทั้งของตนเองและสังคม อยํางมี
คุณธรรมจริยธรรม คํานิยมท่ีเหมาะสม  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตบอลได๎  
2. บอกประโยชน๑และคุณคําของกีฬาฟุตบอล 

  3. บอกและปฏิบัติมารยาทในการเป็นผู๎เลํนผู๎ดูที่ดีได๎  
4. บอกความหมายของสมรรถภาพทางกายได๎และปฏิบัติหลักเสริมสร๎างสมรรถภาพทางกายได๎ 

  5. บอกเหตุผลและสาธิตการสร๎างความคุ๎นเคยกับลูกฟุตบอลได๎  
6. ปฏิบัติการเก่ียวกับการทรงตัว การเคลื่อนที่ การหยุด และการหมุนตัวได๎  
7. ปฏิบัติการสํง-รับลูกบอลแบบตําง ๆ ได๎  
8. ปฏิบัติการเลี้ยงลูกแบบตําง ๆ ได๎  
9. บอกหลักการยิงประตูแบบตําง ๆ ได๎  
10. แสดงวิธีการยิงประตูแบบตําง ๆ ได๎  
11. บอก กฎ กติกาการเลํนฟุตบอลได๎ 

  12. บอกและแสดงสัญญาณตําง ๆ ของผู๎ตัดสินได๎ 
  13. น าทักษะการเลี้ยงลูกบอล การสํง-รับลูกบอลและการยิงประตู ไปใช๎ในการเลํนได๎ 
 

รวม  13  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 



 

   

278 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ20212  ฟุตบอล 6                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3              เวลา 40 ช่ัวโมง                             จ านวน 1.0 หน่วยกิต  

ศึกษา และน าหลักการทางพลศึกษาไปใช๎ในการพัฒนาการเลํนเกมกีฬาฟุตบอล การจัดกิจกรรม 
นันทนาการ การออกก าลังกาย การสร๎างเสริมสมรรถภาพ การทดสอบสมรรถภาพ การพัฒนาสุขภาพ  กฎ
กติกา มารยาทการเป็นผู๎เลํนและผู๎ดูกีฬาฟุตบอลที่ดี เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ ตระหนัก เห็นคุณคํา ในการ
น าทักษะ หลักการการเลํนกีฬาฟุตบอล ไปพัฒนาทักษะการด าเนินชีวิตทั้งของตนเองและสังคม อยํางมี
คุณธรรมจริยธรรม คํานิยมท่ีเหมาะสม  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตบอลได๎  
2. บอกประโยชน๑และคุณคําของกีฬาฟุตบอล 

  3. บอกและปฏิบัติมารยาทในการเป็นผู๎เลํนผู๎ดูที่ดีได๎  
4. บอกความหมายของสมรรถภาพทางกายได๎และปฏิบัติหลักเสริมสร๎างสมรรถภาพทางกายได๎ 

  5. บอกเหตุผลและสาธิตการสร๎างความคุ๎นเคยกับลูกฟุตบอลได๎  
6. ปฏิบัติการเก่ียวกับการทรงตัว การเคลื่อนที่ การหยุด และการหมุนตัวได๎  
7. ปฏิบัติการสํง-รับลูกบอลแบบตําง ๆ ได๎  
8. ปฏิบัติการเลี้ยงลูกแบบตําง ๆ ได๎  
9. บอกหลักการยิงประตูแบบตําง ๆ ได๎  
10. แสดงวิธีการยิงประตูแบบตําง ๆ ได๎  
11. บอก กฎ กติกาการเลํนฟุตบอลได๎ 

  12. บอกและแสดงสัญญาณตําง ๆ ของผู๎ตัดสินได๎ 
  13. น าทักษะการเลี้ยงลูกบอล การสํง-รับลูกบอลและการยิงประตู ไปใช๎ในการเลํนได๎ 
 

รวม  13  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 
 



 

   

279 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ31101  สุขศึกษาและพลศึกษา 1        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4        เวลา  20 ชั่วโมง           จ านวน  0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาให๎มีความรู๎เรื่อง การสร๎างเสริมการท างานของระบบ ผิวหนัง  กระดูก  และระบบกล๎ามเนื้อ  

การวางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตของตนเองและครอบครัว วางแผนและปฏิบัติตามแผนการ
พัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว วิเคราะห๑อิทธิพลครอบครัว เพ่ือน สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลตํอ
พฤติกรรมทางเพศและการด าเนินชีวิต วิเคราะห๑คํานิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่นๆ 

ฝึกให๎เรียนรู๎การท างานรํวมกัน  เรียนรู๎เรื่องการวิเคราะห๑ใช๎เหตุผลในการแก๎ปัญหา ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู๎อื่น  การฝึกปฏิบัติจริง  อาทิ การหาข๎อมูล การสืบค๎นทางอินเตอร๑เน็ต  

โดยการแสดงบทบาทสมมุติ  การจ าลองสถานการณ๑  การศึกษานอกสถานที่  การรายงาน การ
น าเสนอ นักเรียนน าผลงานกระบวนการการเรียนรู๎ปรับใช๎ในชีวิตได๎อยํางมีคุณคํา มีความรับผิดชอบ  มุํงมั่นใน
การท างาน  อยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
  
 
ตัวช้ีวัด 
 

พ 1.1   ม.4/1, ม.4/2 
พ 2.1   ม.4/1, ม.4/2/4 
พ 4.1   ม.4/5 

 
รวม  5  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

   

280 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ31102  สุขศึกษาและพลศึกษา 2        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4        เวลา  20 ชั่วโมง           จ านวน  0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาให๎มีความรู๎วิเคราะห๑สาเหตุและผลของความขัดแย๎งที่อาจเกิดขึ้นระหวํางนักเรียนหรือเยาวชน 
และเสนอแนวทางแก๎ปัญหา มีสํวนรํวมในการปูองกันความเสี่ยงตํอการใช๎ยา การใช๎สารเสพติด และความ
รุนแรง เพ่ือสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และสังคม วิเคราะห๑ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช๎ และ
การจ าหนํายสารเสพติด ใช๎ทักษะการตัดสินใจแก๎ปัญหาในสถานการณ๑ที่เสี่ยงตํอสุขภาพและความรุนแรง และ
สามารถแสดงวิธีการชํวยฟื้นคืนชีพอยํางถูกวิธี  

ฝึกให๎เรียนรู๎การท างานรํวมกัน  เรียนรู๎เรื่องการวิเคราะห๑ใช๎เหตุผลในการแก๎ปัญหา ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู๎อื่น  การฝึกปฏิบัติจริง  อาทิ การหาข๎อมูล การสืบค๎นทางอินเตอร๑เน็ต  

โดยการแสดงบทบาทสมมุติ  การจ าลองสถานการณ๑  การศึกษานอกสถานที่  การรายงาน  การ
น าเสนอ นักเรียนน าผลงานกระบวนการการเรียนรู๎ปรับใช๎ในชีวิตได๎อยํางมีคุณคํา มีความรับผิดชอบ  มุํงมั่นใน 
การท างาน  อยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
  
 
ตัวช้ีวัด 
 

พ 2.1   ม.4/4 
พ 5.1   ม.4/1, ม.4/2, ม.4/6, ม.4/7 

 
รวม  5  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

   

281 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

พ32101  สุขศึกษาและพลศึกษา 3        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5        เวลา  20 ชั่วโมง           จ านวน  0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาเรื่องการเจริญเติบโตและการพัฒนาของมนุษย๑  กระบวนการสร๎างเสริมและ ด ารงประสิทธิภาพ  

การท างานของ ระบบยํอยอาหาร  ระบบขับถําย  ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต   วิธีการวางแผนดูแล
สุขภาพตามภาวการณ๑เจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว การเลือกใช๎ทักษะที่
เหมาะสมในการปูองกัน ลดความขัดแย๎งและการแก๎ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัวเพ่ือให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย๑ ชีวิตและครอบครัวฝึกให๎เรียนรู๎การท างานรํวมกัน  เรียนรู๎เรื่องการ
วิเคราะห๑ใช๎เหตุผลในการแก๎ปัญหา ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน  การฝึกปฏิบัติจริง  อาทิ การหาข๎อมูล 
การสืบค๎นทางอินเตอร๑เน็ต  
 โดยการแสดงบทบาทสมมุติ การจ าลองสถานการณ๑  การศึกษานอกสถานที่  การรายงาน  การ
น าเสนอ นักเรียนน าผลงานกระบวนการการเรียนรู๎  ปรับใช๎ในชีวิตได๎อยํางมีคุณคํา    อยูํในสังคมได๎อยํางมี
ความสุข  นักเรียนมีความรับผิดชอบ  มุํงมั่นในการท างาน  มีวินัยยอมรับการตัดสินใจของหมูํคณะอยํางมี
เหตุผล  ขจัดพฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค๑ท่ีมีผลกระทบตํอตนเองและผู๎อื่น 
   
ตัวช้ีวัด 
 

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

 
รวม  7  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

   

282 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

พ32102  สุขศึกษาและพลศึกษา 4        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5        เวลา  20 ชั่วโมง           จ านวน  0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาถึง สาเหตุ และเสนอแนวทางการปูองกันการเจ็บปุวย  และการตายของคนไทยรู๎หลักการ

วางแผน และปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพ ของตนเองและครอบครัว วิเคราะห๑ปัจจัยที่มีผลตํอสุขภาพและ
ความรุนแรงของคนไทย วิเคราะห๑ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช๎และการจ าหนํายสารเสพติด  
วางแผนก าหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และสร๎างเสริมความปลอดภัยในชุมชน  โดยมีสํวนรํวมในการสร๎างเสริม
ความปลอดภัยในชุมชน   เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจในการสร๎างสุขภาพสมรรถภาพการปูองกันโรคและความ
ปลอดภัยในชีวิต 

ฝึกให๎เรียนรู๎การท างานรํวมกัน  เรียนรู๎เรื่องการวิเคราะห๑ใช๎เหตุผลในการแก๎ปัญหา ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู๎อื่น  การฝึกปฏิบัติจริง  อาทิ การหาข๎อมูล การสืบค๎นทางอินเตอร๑เน็ต  

โดยการแสดงบทบาทสมมุติ  การจ าลองสถานการณ๑  การศึกษานอกสถานที่  การรายงาน  การ
น าเสนอ นักเรียนน าผลงานกระบวนการการเรียนรู๎ปรับใช๎ในชีวิตได๎อยํางมีคุณคํา มีความรับผิดชอบ  มุํงมั่นใน
การท างาน  อยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
  
ตัวช้ีวัด 
 

พ 4.1   ม.5/4, ม.5/7 
พ 5.1   ม.5/3 

 
รวม  3  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

   

283 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

พ33101  สุขศึกษาและพลศึกษา 5        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6        เวลา  20 ชั่วโมง           จ านวน  0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย๑ กระบวนการสร๎างเสริม ด ารงประสิทธิภาพการ

ท างาน ของระบบประสาท / ระบบสืบพันธ๑ ระบบไร๎ทํอ / เลือกใช๎ทักษะที่เหมาะสมในการปูองกัน ลดความ
ขัดแย๎ง และแก๎ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว วิเคราะห๑สาเหตุและผลของความขัดแย๎งที่อาจเกิดขึ้นระหวําง
นักเรียนหรือเยาวชนในชุมชนและเสนอแนวทางปูองกัน วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัว 

โดยใช๎ทักษะการคิดวิเคราะห๑ ทักษะการตัดสินใจและแก๎ไขปัญหาในการปูองกัน ลดความขัดแย๎ง และ
แก๎ปัญหา เรื่องเพศและครอบครัวฝึกให๎เรียนรู๎การท างานรํวมกัน  เรียนรู๎เรื่องการวิเคราะห๑ใช๎เหตุผลในการ
แก๎ปัญหา ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่น  การฝึกปฏิบัติจริง  อาทิ การหาข๎อมูล การสืบค๎นทางอินเตอร๑เน็ต  
การแสดงบทบาทสมมุติ การจ าลองสถานการณ๑  การศึกษานอกสถานที่  การรายงาน  การน าเสนอ นักเรียน
น าผลงานกระบวนการการเรียนรู๎ปรับใช๎ในชีวิตได๎อยํางมีคุณคํา มีความรับผิดชอบ มุํงมั่นในการท างาน  มีวินัย
ยอมรับการตัดสินใจของหมูํคณะอยํางมีเหตุผล 
   
ตัวช้ีวัด 
 

พ 1.1   ม.4/1 
พ 2.1   ม.4/3, ม.4/4 
พ 4.1   ม.4/5 

 
รวม   4  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 



 

   

284 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

พ33102  สุขศึกษาและพลศึกษา 6        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6        เวลา  20 ชั่วโมง           จ านวน  0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาและมีสํวนรํวมในการการสร๎างเสริมพัฒนาสุขภาพ สมรรถภาพและปูองกันโรค ของบุคคลใน
ครอบครัวและชุมชน   มีการวางแผน และปฏิบัติตามแผน  การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพ
กลไก  วางแผน ก าหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ ตลอดจนมีสํวนรํวมในการสร๎างเสริมความปลอดภัยในชุมชน ใช๎
ทักษะการการตัดสินใจแก๎ปัญหา ในสถานการณ๑ที่เสี่ยงตํอสุขภาพและความรุนแรงและสามารถแสดงวิธีการ
ชํวยฟื้นคืนชีพได๎อยํางถูกวิธี 

ฝึกให๎เรียนรู๎การท างานรํวมกัน  เรียนรู๎เรื่องการวิเคราะห๑ ใช๎เหตุผลในการแก๎ไขปัญหา ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู๎อ่ืน  การฝึกปฏิบัติจริง  อาทิ การหาข๎อมูล การสืบค๎นทางอินเตอร๑เน็ต การแสดงบทบาทสมมุติ 
การจ าลองสถานการณ๑  การศึกษานอกสถานที่  รายงาน เกม การน าเสนอ นักเรียนน าผลงานกระบวนการการ
เรียนรู๎ปรับใช๎ในชีวิตได๎อยํางมีคุณคํา อยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข มีความรับผิดชอบ  มุํงมั่นในการท างาน  มี
วินัยยอมรับการตัดสินใจของหมูํคณะอยํางมีเหตุผล  ขจัดพฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค๑ที่มีผลกระทบตํอตนเองและ
ผู๎อื่น 
 
ตัวช้ีวัด 
 

พ 4.1  ม.6/1, ม.6/2 
พ 5.1  ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3 

 
รวม  5  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

พ30204  มวยสากล                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4             เวลา 20 ชั่วโมง                     จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาประวัติความเป็นมาของมวยสากล ฝึกทักษะเบื้องต๎นของมวยสากลมีสํวนรํวมในการปฏิบัติจริง

ในกิจกรรมกายบริหารการออกก าลังกายด๎วยกิจกรรมมวยสากล ในเรื่องการชกหมัดเย็บ หมัดตรง หมัดฮุก และ
หมัดอัปเปอร๑คัต การยืนและการเคลื่อนที่แบบตํางๆ ของมวยสากลอยํางถูกต๎อง ปลอดภัย และสนุก เรียนรู๎การ
ปูองกัน การแก๎ไข การเสริมสร๎างสุขภาพ เพื่อให๎รู๎หลักและวิธีการออกก าลังกายที่ถูกต๎อง มีทักษะ มีสมรรถภาพ
ทางกายและทางจิต มีระเบียบวินัย เห็นคุณคํา น าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน และสามารถปูองกันตัวในยามคับ
ขัน ตลอดจนน าความรู๎ในเรื่องประวัติและกติกามวยไทยไปเผยแพรํให๎กับผู๎ที่สนใจได๎อยํางถูกต๎อง 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู๎และอธิบายประวัติความเป็นมาของกีฬามวยสากลได๎ 
 2. อธิบายกติกาเบื้องต๎นของกีฬามวยสากลได๎ 
 3. รู๎และเข๎าใจขั้นตอนในการปฏิบัติทักษะตํางๆ ของกีฬามวยสากลได๎ 
 4. น าประโยชน๑ของทักษะกีฬามวยสากลเพ่ือปูองกันตัวอยํางถูกหลักกฎหมายและศีลธรรม 
 5. น าความรู๎ในเรื่องประวัติและกติกามวยสากลไปเผยแพรํให๎กับผู๎ที่สนใจได๎อยํางถูกต๎อง 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

พ30205  มวยไทย                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4             เวลา 20 ชั่วโมง                     จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาประวัติความเป็นมาของมวยไทย ฝึกทักษะเบื้องต๎นของมวยไทยมีสํวนรํวมในการปฏิบัติจริงใน

กิจกรรมกายบริหารการออกก าลังกายด๎วยกิจกรรมมวยไทย ในการใช๎หมัด เขํา ศอก การยืนและการเคลื่อนที่
แบบตํางๆ ของมวยไทยอยํางถูกต๎อง ปลอดภัย และสนุก เรียนรู๎การปูองกัน การแก๎ไข การเสริมสร๎างสุขภาพ 
เพ่ือให๎รู๎หลักและวิธีการออกก าลังกายที่ถูกต๎อง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบวินัย เห็น
คุณคํา น าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน สามารถปูองกันตัวในยามคับขัน และหากมีความสนใจสามารถน าไปตํอ
ยอดในการประกอบอาชีพ ตลอดจนน าความรู๎ในเรื่องประวัติและกติกามวยไทยไปเผยแพรํให๎กับผู๎ที่สนใจได๎
อยํางถูกต๎อง 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู๎และอธิบายประวัติความเป็นมาของกีฬามวยไทยได๎ 
 2. อธิบายกติกาเบื้องต๎นของกีฬามวยไทยได๎ 
 3. รู๎และเขา๎ใจขั้นตอนในการปฏิบัติทักษะตํางๆของกีฬามวยไทยได๎ 
 4. น าประโยชน๑ของทักษะกีฬามวยไทยเพ่ือปูองกันตัวอยํางถูกหลักกฎหมายและศีลธรรม 
 5. น าความรู๎ในเรื่องประวัติและกติกามวยไทยไปเผยแพรํให๎กับผู๎ที่สนใจได๎อยํางถูกต๎อง 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ30206  วอลเลย์บอล                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5            เวลา 20 ชั่วโมง                               จ านวน 0.5 หน่วยกิต
  

ศึกษาความรู๎ความเข๎าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเลย๑บอลประโยชน๑กีฬา
วอลเลย๑บอลและให๎มีสํวนรํวมปฏิบัติจริงในกิจกรรมการบริหารมีทักษะการเคลื่อนที่การเลํนลูกสองมือลํางการ
เลํนลูกสองมือบนทักษะในการตบลูกบอลทักษะการสกัดกั้นลูกบอลทักษะการเสิร๑ฟรูปแบบเทคนิคการเลํน
ประเภททีมกฎกติกาการแขํงขันการตัดสินกลยุทธ๑การจัดการแขํงขันและอ่ืนๆ อยํางถูกต๎องปลอดภัยและ
สนุกสนานและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

เพ่ือให๎นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกีฬาวอลเลย๑บอล ทั้งทักษะการเคลื่อนไหวและการเลํนลูกรูปแบบ
ตํางๆ ทักษะการเสิร๑ฟ และทักษะการสกัดกั้น พ้ืนฐานการเลํนเป็นทีม กติกาการแขํงขันวอลเลย๑บอล การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย รวมทั้งประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเลย๑บอล 

เพ่ือให๎นักเรียนมีเจตคติที่ถูกต๎องและเหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการออกก าลังกายตามความถนัดและ  
ความสนใจ และน าทักษะกีฬาวอลเลย๑บอลไปใช๎ในการออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพ
ตํอไป   

 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถอธิบายประวัติความเป็นมา ประโยชน๑และวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ๑กีฬาวอลเลย๑บอลได๎   
2. มีทักษะในการเคลื่อนไหวและเลํนลูกพ้ืนฐานในกีฬาวอลเลย๑บอลได๎ 
3. มีทักษะในการเสิร๑ฟลูกวอลเลย๑บอลแบบตํางๆ  
4. มีทักษะในการกระโดดตบลูกวอลเลย๑บอลแบบตํางๆ 
5. มีทักษะในการสกัดกั้นลูกวอลเลย๑บอล 
6. มีทักษะในการเลํนกีฬาวอลเลย๑บอลเป็นทีม 
7. รู๎ เข๎าใจ และสามารถอธิบายกติกาการแขํงขันวอลเลย๑บอลได๎อยํางถูกต๎อง 
8. รู๎ เข๎าใจ และสามารถอธิบายวิธีประเมินสมรรถภาพทางกายได๎อยํางถูกต๎อง 

 
รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ30208  แบดมินตัน                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5             เวลา 20 ชั่วโมง                     จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาความรู๎ความเข๎าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตัน ทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญในการเลํนแบดมินตั น 

ทักษะการเลํนลูกหน๎ามือ ลูกหลังหลังมือการเลํนลูกเหนือศีรษะทักษะการเสิร๑ฟ การเลํนลูกหน๎าตาขํายเพ่ือท า
คะแนน การปูองกัน การเลํนเกมรุก การอบอํุนรํางกายกํอนการฝึก การพัฒนาสมรรถภาพกล๎ามเนื้อด๎วยการยก
น้ าหนัก และ การตัดสิน 

เพ่ือให๎นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกีฬาแบดมินตัน มีทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญในการเลํนแบดมินตัน 
ทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญในการเลํนแบดมินตัน การเลํนลูกหน๎ามือ ลูกหลังหลังมือการเลํนลูกโอเวอเฮดทักษะการ
เสิร๑ฟ การเลํนลูกหน๎าตาขํายเพ่ือท าคะแนน การปูองกัน การเลํนเกมรุก การอบอํุนรํางกายกํอนการฝึก การ
พัฒนาสมรรถภาพกล๎ามเนื้อด๎วยการยกน้ าหนัก และการตัดสิน และมีความรู๎ความเข๎าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับกีฬา
แบดมินตัน 

เพ่ือให๎นักเรียนมีเจตคติที่ถูกต๎องและเหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการออกก าลังกายตามความถนัดและ  
ความสนใจ และสามารถน าทักษะกีฬาบาสเกตบอลไปใช๎ในการออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาบุคลิ กภาพ และ
สมรรถภาพตํอไป   
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู๎และเข๎าใจเรื่องประวัติความเป็นมาของกีฬาแบดมินตัน 
2. รู๎ เข๎าใจ และปฏิบัติตามกฎ กติกาและการตัดสินของกีฬาแบดมินตัน 
3. มีทักษะพ้ืนฐานในการเลํนและการเคลื่อนไหวในกีฬาแบดมินตัน 
4. รู๎ขั้นตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝุายรุกได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม 
5. รู๎ขั้นตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝุายรับได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม 
6. เห็นความส าคัญของการอบอุํนรํางกาย และสามารถปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎อง 
7. รู๎และเข๎าใจสมรรถภาพของกล๎ามเนื้อและสามารถบริหารได๎อยํางถูกต๎อง 

 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ30212  กิจกรรมเข้าจังหวะ                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6                         เวลา  20 ช่ัวโมง                            จ านวน 0.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษาประวัติความเป็นมาของกิจกรรมเข๎าจังหวะ มีสํวนรํวมในการปฏิบัติจริง ในกิจกรรมเข๎าจังหวะ 
การออกก าลังกายด๎วยกิจกรรมเข๎าจังหวะ ในเรื่องประโยชน๑คุณคําของกิจกรรมเข๎าจังหวะเกี่ยวกับ ทักษะการ
เคลื่อนไหวการออกก าลังกาย มีน้ าใจเป็นนักกีฬาและอ่ืนๆ อยํางถูกต๎องปลอดภัยและสนุกสนาน  พร๎อมกับให๎
เรียนรู๎การปูองกัน การแก๎ไข การ เสริมสร๎างสุขภาพ เพ่ือให๎เรียนรู๎หลักและวิธีการออกก าลังกายที่ถูกต๎อง มี
ทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและจิต มีระเบียบวินัยเห็นคุณคํา ชํวยสร๎างทักษะพ้ืนฐานของการเคลื่อนไหว ท า
ให๎เกิดความสัมพันธ๑กันอยํางดี ระหวํางประสาทและกล๎ามเนื้อและน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได๎ โดยใช๎
ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห๑ การเรียนความรู๎ความเข๎าใจ ทักษะปฏิบัติ  กระบวนการสร๎างความตระหนัก 
กระบวนการคิดอยํางมีวิจารณญาณ กระบวนการกลุํม การอภิปรายและการมีสํวนรํวม เกิดความรู๎ความเข๎าใจ 
มีวินัยใฝุเรียนรู๎ มีความซื่อสัตย๑ สุจริต มุํงม่ันในการงาน รักความเป็นไทย อยูํอยํางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ  
 
ผลการเรียนรู้  

1. บอกประวัติความเป็นมาของกิจกรรมเข๎าจังหวะได๎  
2. บอกประโยชน๑คุณคําของกิจกรรมเข๎าจังหวะได๎  
3. อธิบายลักษณะทั่วไปของจังหวะได๎ถูกต๎อง  
4. นักเรียนสามารถน ากิจกรรมเข๎าจังหวะไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได ๎ 

 
รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ30214  กิจกรรมนันทนาการ                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6                         เวลา  20 ช่ัวโมง                            จ านวน 0.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษาความรู๎ความเข๎าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับนันทนาการ ความหมาย ความส าคัญและ ขอบขํายของ
กิจกรรมนันทนาการ ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ ลักษณะและบทบาทของผู๎น า นันทนาการ การจัด
กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการในหนํวยงานตํางๆ เกมนันทนาการ เพลงนันทนาการ และ
นันทนาการการทํองเที่ยว สามารถ เลือกปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการได๎ตามความถนัดและความสนใจ และ
น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน ได๎อยํางเหมาะสม  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับนันทนาการได๎  
2. อธิบายความหมาย ความส าคัญและขอบขํายของกิจกรรมนันทนาการได๎  
3. อธิบายและจ าแนกประเภทของกิจกรรมนันทนาการได๎  
4. อธิบายลักษณะและบทบาทของผู๎น านันทนาการได๎  
5. จัดกิจกรรมนันทนาการได๎  
6. อธิบายกิจกรรมนันทนาการในหนํายงานตํางๆ ได๎  
7. ปฏิบัติและเลํนเกมนันทนาการได๎  
8. ปฏิบัติและร๎องเพลงนันทนาการได๎  
9. อธิบายความหมายของนันทนาการกับการทํองเที่ยวได๎  

 
รวม  9  ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ศิลปะ 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1  สร๎างสรรค๑งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร๎างสรรค๑ วิเคราะห๑ วิพากษ๑  

วิจารณ๑คุณคํางานทัศนศิลป์ ถํายทอดความรู๎สึกความคิดตํองานศิลปะอยํางอิสระ    
ชื่นชม และประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐาน ศ 1.2  เข๎าใจความสัมพันธ๑ระหวํางทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร๑ และวัฒนธรรม เห็นคุณคํางาน 

ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

สาระท่ี 2 ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.1  เข๎าใจและแสดงออกทางดนตรีอยํางสร๎างสรรค๑ วิเคราะห๑ วิพากษ๑ วิจารณ๑ คุณคํา  

ดนตรี ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดตํอดนตรีอยํางอิสระ ชื่นชม และประยุกต๑ใช๎ใน 

ชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐาน ศ 2.2  เข๎าใจความสัมพันธ๑ระหวํางดนตรี ประวัติศาสตร๑ และวัฒนธรรม เห็นคุณคําของ 

ดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

สาระท่ี 3 นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 3.1  เข๎าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อยํางสร๎างสรรค๑ วิเคราะห๑ วิพากษ๑ วิจารณ๑ คุณคํา  

นาฏศิลป์ ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดอยํางอิสระ ชื่นชม และประยุกต๑ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐาน ศ 3.2  เข๎าใจความสัมพันธ๑ระหวํางนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร๑ และวัฒนธรรม เห็นคุณคําของ 

นาฏศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
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รายวิชาที่เปิดสอนกลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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 ศิลปะประดิษฐ๑ 1  2 1.0 ศ20202 ศิลปะประดิษฐ๑ 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 
 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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 เส๎นสาย ลายศิลป์ 1 2 1.0 ศ20204  เส๎นสาย 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 ดนตรีสากลประเภทเคร่ืองเปุา 1 2 1.0 ศ20222 ดนตรีสากลประเภทเคร่ืองเปุา 2 2 1.0 
 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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 
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รายวิชาที่เปิดสอนกลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ศ31101 ศิลปะ 1 (ทัศนศิลป์) 1 0.5 ศ31102  ศิลปะ 2 (นาฏศิลป์) 1 0.5 

 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ศ32101 ศิลปะ 3 (นาฏศิลป์) 1 0.5 ศ32102  ศิลปะ 4 (ดนตรี) 1 0.5 

 
 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ศ33101 ศิลปะ 5 (ดนตรี) 1 0.5 ศ33102  ศิลปะ 6  (ทัศนศิลป์) 1 0.5 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

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

          ศึกษา บรรยาย ความแตกตํางและความคล๎ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์  และสิ่งแวดล๎อมโดยใช๎ความรู๎
เรื่องทัศนธาตุ  บรรยายหลักการออกแบบงานทัศนศิลป์  โดยเน๎นความเป็นเอกภาพความกลมกลืน  และความ
สมดุล  วาดภาพทัศนียภาพแสดงให๎เห็นระยะไกล ใกล๎  เป็น  3  มิติ  รวบรวมงานปั้นหรือสื่อผสมมาสร๎างเป็น
เรื่องราว  3  มิติ  โดยเน๎นความเป็นเอกภาพความกลมกลืน  และการสื่อถึงเรื่องราวของงาน  ออกแบบรูปภาพ  
สัญลักษณ๑  หรือกราฟิกอ่ืน ๆ  ในการน าเสนอความคิดและข๎อมูล  ประเมินงานทัศนศิลป์   

ศึกษา บรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานตนเองและผู๎อ่ืนโดยใช๎เกณฑ๑ที่ก าหนดให๎ ระบุและบรรยาย
เกี่ยวกับลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและของท๎องถิ่นตนเอง  จากอดีตจนถึงปัจจุบัน   
          วิเคราะห๑และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ของภาคตําง ๆ  ในประเทศไทย  เปรียบเทียบความแตกตําง
ของจุดประสงค๑ในการสร๎างสรรค๑งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและสากล 

ตัวช้ีวัด 

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 

รวม  9  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ศ21102  ศิลปะ 2 (นาฏศิลป์)                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1      เวลา 40 ชั่วโมง                          จ านวน 1.0  หน่วยกิต
  
 ศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจนาฏยศัพท๑  และการแสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบตํางๆ   สามารถใช๎
ทักษะการท างานเป็นกลุํมในกระบวนการผลิตการแสดงโดยก าหนดบทบาทและหน๎าที่อยํางชัดเจนเพ่ือการ
สร๎างสรรค๑กิจกรรมการแสดงให๎นําสนใจ   วิเคราะห๑และประเมินคําคุณภาพการแสดงโดยให๎เกณฑ๑พิจารณา
คุณภาพเรื่องการใช๎เสียง  การแสดงทํา  และการเคลื่อนไหว 
            โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางนาฏศิลป์ในการแสดงออกทางนาฏศิลป์อยํางสร๎างสรรค๑   การวิเคราะห๑  
วิพากษ๑ วิจารณ๑ 
 เพ่ือให๎เห็นคุณคํางานนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล  
เข๎าใจความสัมพันธ๑นาฏศิลป์ 
 
ตัวช้ีวัด 

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 
 
รวม  7  ตัวช้ีวัด 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

   

297 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ศ22101  ศิลปะ 3  (นาฏศิลป์)                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2     เวลา 40 ชั่วโมง                           จ านวน 1.0  หน่วยกิต
  
 ศึกษาเปรียบเทียบการใช๎องค๑ประกอบนาฏศิลป์และการละคร พร๎อมเสนอข๎อคิดเห็นในการปรับปรุงการ
แสดง โดยใช๎วิธีการวิเคราะห๑ วิจารณ๑การแสดง และเชื่อมโยงการเรียนรู๎ระหวํางนาฏศิลป์และการละครกับ
สาระการเรียนรู๎อ่ืนๆ สามารถเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมืองจากวัฒนธรรมตํางๆ 
ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์พ้ืนบ๎าน ละครไทย ละครพ้ืนบ๎าน อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลตํอเนื้อหาของ
ละครสมัยตํางๆ  
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางดนตรีและนาฏศิลป์ ในการแสดงออกทางดนตรีและนาฏศิลป์อยําง
สร๎างสรรค๑ การวิเคราะห๑  วิพากษ๑วิจารณ๑คุณคํางานดนตรีและนาฏศิลป์ 
 เพ่ือให๎เห็นคุณคํางานดนตรีและนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และเข๎าใจ
ความสัมพันธ๑ระหวํางดนตรี-นาฏศิลป์ กับประวัติศาสตร๑และวัฒนธรรม และการน าความรู๎ไปประยุกต๑ใช๎           
ในชีวิตประจ าวัน  
  
ตัวช้ีวัด 
 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 
 
รวม  8  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

   

298 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

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

 

 ศึกษาเปรียบเทียบการใช๎องค๑ประกอบดนตรี  บทบาท  อิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศ
ตํางๆพร๎อมบรรยายวัฒนธรรมและเหตุการณ๑ในประวัติศาสตร๑กับการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีในประเทศไทย 
 สามารถอําน เขียน ร๎องโน๎ตไทยและโน๎ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง  สามารถระบุปัจจัยส าคัญที่มี
อิทธิพลตํอการสร๎างสรรค๑งานดนตรี และร๎องเพลง เลํนดนตรีเดี่ยวและรวมวงได๎  พร๎อมบรรยายอารมณ๑ของ
เพลงและความรู๎สึกท่ีมีตํอเพลงที่ฟัง  ประเมินและพัฒนาความสามารถทางดนตรี 
 สามารถระบุงานอาชีพตํางๆที่เก่ียวข๎องกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง 

 

ตัวช้ีวัด 

 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   

รวม  9  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

   

299 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

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

 ศึกษาค๎นคว๎า เปรียบเทียบองค๑ประกอบ  ที่ใช๎ในงานดนตรี และงานศิลปะอ่ืน ร๎องเพลง เลํนดนตรี
เดี่ยว และรวมวงโดยเน๎นเทคนิคการร๎อง  การเลํน  การแสดงออก  และคุณภาพ แตํงเพลงสั้นๆ จังหวะงํายๆ
อธิบายเหตุผลในการเลือกใช๎องค๑ประกอบดนตรี  ในการสร๎างสรรค๑งานดนตรีของตนเอง  เปรียบเทียบความ
แตกตําง ระหวํางงานดนตรี ของตนเองและผู๎อ่ืน 
 ศึกษา ค๎นคว๎า อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรี  ที่มีตํอบุคคลและสังคม  น าเสนอหรือจัดการแสดง
ดนตรีที่เหมาะสม   

โดยบูรณาการกับสาระการเรียนรู๎อ่ืน ในกลุํมศิลปะ  บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีแตํละยุคสมัย  
อภิปรายลักษณะเดํนที่ท าให๎งานดนตรีนั้นได๎รับการยอมรับ 

  

ตัวช้ีวัด 

 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 

รวม  12  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

   

300 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

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

ศึกษา ค๎นคว๎า บรรยายสิ่งแวดล๎อม และงานทัศนศิลป์ที่เลือกมาโดยใช๎ความรู๎เรื่องทัศนธาตุ  และ
หลักการออกแบบ  และบรรยายเทคนิค  วิธีการของศิลปินในการสร๎างงานทัศนศิลป์ วิเคราะห๑  และบรรยาย  
วิธีการใช๎ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสร๎างงานทัศนศิลป์ของตนเอง ให๎มีคุณภาพ มีทักษะในการ
สร๎างงานทัศนศิลป์อยํางน๎อย 3 ประเภท มีทักษะในการผสมผสานวัสดุตํางๆในการสร๎างงานทัศนศิลป์ โดยใช๎
หลักการออกแบบ สร๎างงานทัศนศิลป์ทั้ง 2  มิติและ 3 มิติ เพ่ือถํายทอดประสบการณ๑และจินตนาการ  
สร๎างสรรค๑งานทัศนศิลป์  สื่อความหมายเป็นเรื่องราว โดยประยุกต๑ใช๎ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ 
วิเคราะห๑และอธิบายรูปแบบ เนื้อหา  และคุณคําในงานทัศนศิลป์ของตนเอง  และผู๎อื่นหรือของศิลปิน 
 ศึกษา ค๎นคว๎า สร๎างสรรค๑งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยาย เหตุการณ๑ตํางๆ  โดยใช๎เทคนิคที่หลากหลายระบุ
อาชีพที่เก่ียวข๎อง กับงานทัศนศิลป์ และทักษะที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพนั้นๆเลือกงานทัศนศิลป์   

โดยใช๎เกณฑ๑ที่ก าหนดขึ้นอยํางเหมาะสม และน าไปจัดนิทรรศการ ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงาน
ทัศนศิลป์ที่สะท๎อนคุณคํา ของวัฒนธรรม เปรียบเทียบความแตกตํางของงานทัศนศิลป์ในแตํละยุคสมัยของ
วัฒนธรรมไทยและสากล 

 

ตัวช้ีวัด 

 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 

รวม  13  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

   

301 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

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

 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพ้ืนฐานงานประดิษฐ๑  ตํางๆ  ประดิษฐ๑เครื่องเลํน  งานประดิษฐ๑เครื่องใช๎งาน
ประดิษฐ๑ตกแตํง  และงานประดิษฐ๑เครื่องใช๎ในพิธี  และงานประดิษฐ๑ตามสมัยนิยม   บรรจุภัณฑ๑ คิดค านวณ
ต๎นทุน ก าหนดราคาขายและจ าหนําย 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. บอกประเภทของงานประดิษฐ๑ได๎ 
2. ประดิษฐ๑งานเครื่องเลํนได๎ 1 อยําง 
3. ประดิษฐ๑งานเครื่องใช๎ได๎ 1 อยําง 
4. ประดิษฐ๑งานเครื่องตกแตํงได๎ 1 อยําง 
5. ประดิษฐ๑งานเครื่องใช๎ในงานพิธีได๎ 1 อยําง 
6. คิดค านวณต๎นทุน  ราคาจ าหนํายผลงานได๎ 

 
รวม 6  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

302 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

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

 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพ้ืนฐานงานประดิษฐ๑  ตํางๆ  ประดิษฐ๑งานประเภทตําง ๆ ได๎หลากหลาย ทั้ง
งานประดิษฐ๑เครื่องเลํน  งานประดิษฐ๑เครื่องใช๎ งานประดิษฐ๑ตกแตํง  และงานประดิษฐ๑เครื่องใช๎ในพิธี  และงาน
ประดิษฐ๑ตามสมัยนิยม   บรรจุภัณฑ๑ คิดค านวณต๎นทุน ก าหนดราคาขายและจ าหนํายและรับงานตามสั่ง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. บอกประเภทของงานประดิษฐ๑ได๎ 
2. ประดิษฐ๑งานเครื่องเลํนได๎ 2 อยําง 
3. ประดิษฐ๑งานเครื่องใช๎ได๎ 2 อยําง 
4. ประดิษฐ๑งานเครื่องตกแตํงได๎ 2 อยําง 
5. ประดิษฐ๑งานเครื่องใช๎ในงานพิธีได๎ 2 อยําง 
5. คิดค านวณต๎นทุน  ราคาจ าหนํายผลงานและรับท างานตามสั่งได๎ 

 
รวม 6  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

303 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

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

ศึกษาค๎นคว๎าและเข๎าใจ ถึงความหมายของการวาดเส๎นและรู๎หลักของการใช๎เส๎นลักษณะตําง ๆ เพ่ือ
ตอบสนองอารมณ๑และความคิดของผู๎สร๎างงาน การใช๎สีชนิดตําง ๆ ให๎เหมาะสมกับการวาดคน สัตว๑ สิ่งของ 
เข๎าใจความหมายของการเขียนภาพหุํนนิ่งและบอกลักษณะพิเศษของภาพหุํนนิ่ง บอกขั้นตอนการเขียนภาพ
ระบายสีและสามารถวางแผนเขียนภาพระบายสีเบื้องตนตลอดจนสามารถจัดนิทรรศการการแสดงผลงานทาง
ศิลปะแขนงตําง ๆ ได๎อยํางรู๎ขั้นตอนของการแสดงผลงานได๎อยํางถูกวิธีโดยจัดเก็บเป็นแฟูมผลงาน มีการแสดง
ความคิดเห็นอยํางสมเหตุผล วิเคราะห๑ วิจารณ๑สรุปเหตุและผลของผลงาน ด๎านหลักการรู๎วิธีแก๎ปัญหาด๎วยความ
ยินดีและพร๎อมการปรับปรุง ด๎วยความยินดี และสามัคคีเป็นที่ตั้ งโดยสร๎างองค๑ความรู๎รํวมของบุคคลในสาขา
ตําง ๆ ให๎เป็นหนึ่งเดียวของความเป็นศิลปะอยํางมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 
 
 1. อธิบายประวัติความเป็นมาของการเขียนภาพระบายสีได๎ 
  2. บอกวิธีใช๎และเก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ๑ในการเขียนภาพระบายสีได๎ 

3. บอกขั้นตอนการเขียนภาพระบายสีและสามารถวางแผนเขียนภาพระบายสีเบื้องต๎นได๎ 
4. อธิบายลักษณะของการเขียนภาพการ๑ตูนประเภทตําง ๆ ได๎ 
5. อธิบายการเขียนภาพการ๑ตูนด๎วยเทคนิคตําง ๆ ได๎ 

  6. ปฏิบัติการเขียนภาพการ๑ตูนได๎ถูกต๎องและสวยงาม 
 7. เขียนภาพการ๑ตูนได๎อยํางมีคุณธรรม จริยธรรม     
 
รวม  7   ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

304 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

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

ศึกษาค๎นคว๎าและเข๎าใจ ถึงความหมายของการวาดเส๎นและรู๎หลักของการใช๎เส๎นลักษณะตําง ๆ เพ่ือ
ตอบสนองอารมณ๑และความคิดของผู๎สร๎างงาน การใช๎สีชนิดตําง ๆ ให๎เหมาะสมกับเข๎าใจความหมายของการ
เขียนภาพหุํนนิ่งและบอกลักษณะพิเศษของภาพหุํนนิ่ง สามารถจัดนิทรรศการการแสดงผลงานทางศิลปะแขนง
ตําง ๆ ได๎อยํางรู๎ขั้นตอนของการแสดงผลงานได๎อยํางถูกวิธี เขียนภาพตามแบบหรือเหมื อนจริงด๎วยวิธีการ    
ตําง ๆ ได๎อยํางสร๎างสรรค๑ โดยจัดเก็บเป็นแฟูมผลงาน มีการแสดงความคิดเห็นอยํางสมเหตุผล  

วิเคราะห๑ วิจารณ๑สรุปเหตุและผลของผลงาน ด๎านหลักการรู๎วิธีแก๎ปัญหาด๎วยความยินดี และพร๎อมการ
ปรับปรุง ด๎วยความยินดี และสามัคคีเป็นที่ตั้งโดยสร๎างองค๑ความรู๎รํวมของบุคคลในสาขาตําง ๆ ให๎เป็นหนึ่ง
เดียวของความเป็นศิลปะอยํางมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 
  

1. อธิบายลักษณะของการเขียนภาพสัตว๑แบบตัดทอนรูปรํางได๎ 
2. ปฏิบัติการเขียนภาพสัตว๑แบบตัดทอนรูปรํางได๎ถูกต๎องและสวยงาม 
3. เขียนภาพสัตว๑แบบตัดทอนรูปรํางได๎อยํางมีคุณธรรม จริยธรรม     
4. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการเขียนภาพตามแบบหรือเหมือนจริง 
5. บอกขั้นตอนในการเขียนภาพตามแบบหรือเหมือนจริงได๎ 
6. เขียนภาพตามแบบหรือเหมือนจริงด๎วยวิธีการตําง ๆ ได๎อยํางสร๎างสรรค๑     

 
รวม  6   ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

305 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

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

 

ศึกษาค๎นคว๎าและเข๎าใจถึงความหมายของการวาดเส๎นและรู๎หลักของการใช๎เส๎นลักษณะตําง ๆ เพ่ือ
ตอบสนองอารมณ๑และความคิดของผู๎สร๎างงาน ใช๎และเก็บเครื่องมือ อุปกรณ๑ตลอดจนบอกขั้นตอนการท างาน
และการเลือกใช๎วัสดุการเขียนภาพทิวทัศน๑และการใช๎สีชนิดตําง ๆ ให๎เหมาะสมกับการวาดสัตว๑ สิ่งของ  

เข๎าใจความหมายของการเขียนภาพหุํนนิ่งและบอกลักษณะพิเศษของภาพหุํนนิ่ง สามารถจัด
นิทรรศการการแสดงผลงานทางศิลปะแขนงตําง ๆ ได๎ อยํางรู๎ขั้นตอนของการแสดงผลงานได๎อยํางถูกวิธี   

โดยจัดเก็บเป็นแฟูมผลงาน มีการแสดงความคิดเห็นอยํางสมเหตุผล วิเคราะห๑ วิจารณ๑สรุปเหตุและผล
ของผลงาน ด๎านหลักการรู๎วิธีแก๎ปัญหาด๎วยความยินดีและพร๎อมการปรับปรุง ด๎วยความยินดี และสามัคคีเป็น
ที่ตั้งโดยสร๎างองค๑ความรู๎รํวมของบุคคลในสาขาตําง ๆ ให๎เป็นหนึ่งเดียวของความเป็นศิลปะอยํางมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 
  
 1. อธิบายประวัติความเป็นมาของการเขียนภาพระบายสีได๎ 
 2. บอกวิธีใช๎และเก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ๑ในการเขียนภาพระบายสีได๎ 
 3. บอกขั้นตอนการเขียนระบายสีและสามารถวางแผนเขียนภาพระบายสีเบื้องต๎นได๎ 
 4. อธิบายลักษณะของการเขียนภาพการ๑ตูนประเภทตําง ๆ ได ๎
 5. อธิบายการเขียนภาพการ๑ตูนด๎วยเทคนิคตําง ๆ ได๎ 
 6. ปฏิบัติการเขียนภาพการ๑ตูนได๎ถูกต๎องและสวยงาม 
 7. เขียนภาพการ๑ตูนได๎ถูกต๎องและสวยงาม 
 8. อธิบายวิธีการเขียนภาพทิวทัศน๑ได๎ 
 9. บอกขั้นตอนการท างาน และการเลือกวัสดุ อุปกรณ๑การเขียนภาพทิวทัศน๑เบื้องต๎นได๎ 
 10. เขียนภาพทิวทัศน๑บก  ทิวทัศน๑ทะเล  ทุํงนา  ทิวทัศน๑สิ่งกํอสร๎างตามข้ันตอนได๎ด๎วยความรู๎สึก
ภาคภูมิใจและหวงแหน 
 11. อธิบายลักษณะของการเขียนภาพผักและผลไม๎ได๎ 
 12. ปฏิบัติการเขียนภาพผักและผลไม๎ได๎ถูกต๎องและสวยงาน 
 13. เขียนภาพผักและผลไม๎ด๎วยความชื่นชมในธรรมชาติ 
 
รวม  13  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 



 

   

306 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

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

 

ศึกษาค๎นคว๎าและเข๎าใจ ถึงความหมายของการวาดเส๎นและรู๎หลักของการใช๎เส๎นลักษณะตําง ๆ เพ่ือ
ตอบสนองอารมณ๑และความคิดของผู๎สร๎างงาน การใช๎สีชนิดตําง ๆ ให๎เหมาะสมกับการวาดสัตว๑ สิ่งของ ลาย
ไทย การสเกตซ๑ภาพ  

เข๎าใจความหมายของการเขียนภาพหุํนนิ่งและบอกลักษณะพิ เศษของภาพหุํนนิ่ง สามารถจัด
นิทรรศการการแสดงผลงานทางศิลปะแขนงตําง ๆ ได๎อยํางรู๎ขั้นตอนของการแสดงผลงานได๎อยํางถูกวิธีโดย
จัดเก็บเป็นแฟูมผลงาน มีการแสดงความคิดเห็นอยํางสมเหตุผล  
  วิเคราะห๑ วิจารณ๑สรุปเหตุและผลของผลงาน ด๎านหลักการรู๎วิธีแก๎ปัญหาด๎วยความยินดีและพร๎อมการ
ปรับปรุง ด๎วยความยินดี และสามัคคีเป็นที่ตั้งโดยสร๎างองค๑ความรู๎รํวมของบุคคลในสาขาตําง ๆ ให๎เป็นหนึ่ง
เดียวของความเป็นศิลปะอยํางมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 
  
 1. อธิบายลักษณะของการเขียนภาพสัตว๑แบบตัดทอนรูปรํางได๎ 

2. ปฏิบัติการเขียนภาพสัตว๑แบบตัดทอนรูปรํางได๎ถูกต๎องและสวยงาม 
3. เขียนภาพสัตว๑แบบตัดทอนรูปรํางได๎อยํางมีคุณธรรม จริยธรรม  
4. บอกความหมายและความเป็นมาของจิตรกรรมไทยได๎ 
5. เขียนภาพลายไทยเบื้องต๎นได๎ 
6. อธิบายความหมายและแยกประเภทของการสร๎างสรรค๑ได๎ 
7. อธิบายคุณสมบัติของผู๎ที่มีความคิดสร๎างสรรค๑ได๎ 
8. มีทักษะในการคิดริเริ่ม ดัดแปลง สร๎างงานศิลปะตามกระบวนการสร๎างงานศิลปะ 
9. สามารถสร๎างสรรค๑งานศิลปะรูปแบบใหมํ ๆ ได๎ 
10. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการเขียนภาพตามแบบหรือเหมือนจริง 
11. บอกขั้นตอนในการเขียนภาพตามแบบหรือเหมือนจริงได๎ 
12. เขียนภาพตามแบบหรือเหมือนจริงด๎วยวิธีการตําง ๆ ได๎อยํางสร๎างสรรค๑     
13. อธิบายความหมายและแยกประเภทของการสร๎างสรรค๑ได๎ 
14. อธิบายคุณสมบัติของผู๎ที่มีความคิดสร๎างสรรค๑ได๎ 
15. มีทักษะในการคิดริเริ่ม ดัดแปลง สร๎างงานศิลปะตามกระบวนการสร๎างงานศิลปะ 

 
รวม  15  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 



 

   

307 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

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

มีความรู๎ ความเข๎าใจ นาฏศิลป์ไทยเบื้องต๎น  นาฏยศัพท๑  ภาษาทํา   นาฏศิลป์มาตรฐาน โดยการใช๎
รํางกาย เสียงและภาษาในการสื่อความหมาย ประกอบทําร า ฝึกทักษะในการแสดงนาฏศิลป์ไทย ตาม
มาตรฐาน  
 ใช๎สุนทรียะทางนาฏศิลป์ วิเคราะห๑ทําร าพร๎อมอธิบายนาฏยศัพท๑ ภาษาทําที่น ามาใช๎เป็นทําร าในแตํละ
เพลง   
 เห็นคุณคําของการแสดงนาฏศิลป์ไทย  เพื่อบํงบอกคํานิยมประเพณี  และวัฒนธรรม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู๎และเข๎าใจนาฏยศัพท๑ และภาษาทํา 
2. ปฏิบัตินาฏยศัพท๑และภาษาทําเบื้องต๎นได๎ 
3. ตีบทและน าภาษาทําแตํงประโยคได๎ 
4. รู๎ประวัติความเป็นมาการแตํงกายเพลงร าวงมาตรฐาน 
5. ปฏิบัติเพลงร าวงมาตรฐานได๎ (เพลงงามแสงเดือน) 
6. รู๎ประวัติความเป็นมา  ลักษณะวิธีการแสดง การแตํงกาย เพลงเชิญพระขวัญ 
7. ร๎องเพลง-ปฏิบัติทําร าและประดิษฐ๑อุปกรณ๑ในเพลงเชิญพระขวัญได๎ 

 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   

308 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

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

 
 มีความรู๎ ความเข๎าใจ นาฏศิลป์ไทยเบื้องต๎น  นาฏศิลป์มาตรฐาน โดยการใช๎นาฏยศัพท๑ ภาษาทํา  
ประกอบทําร า ฝึกทักษะในการแสดงนาฏศิลป์ไทย ตามมาตรฐาน  
 ใช๎สุนทรียะทางนาฏศิลป์ วิเคราะห๑และประดิษฐ๑ทําร า  การจัดการบริหารการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
 เห็นคุณคําของการแสดงนาฏศิลป์ไทย  เพื่อบํงบอกคํานิยมประเพณี  และวัฒนธรรม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู๎ประวัติความเป็นมา  ลักษณะวิธีการแสดง การแตํงกาย เนื้อร๎องท านองเพลงเพลงฟูอนเงี้ยว 
2. ร๎องเพลง-ปฏิบัติทําร าเพลงฟูอนเงี้ยวได๎ 
3. วิเคราะห๑เนื้อเพลงแปลความหมายเพลงคืนเดือนหงายได๎ 
4. ปฏิบัติเพลงร าวงมาตรฐานได๎ (เพลงคืนเดือนหงาย) 
5. รู๎ประวัติความเป็นมา  วิเคราะห๑เนื้อเพลงแปลความหมายเพลงขอไทยอยูํเป็นไทยได๎ 
6. น านาฏยศัพท๑-ภาษาทํา มาประกอบเป็นทําร าเพลงขอไทยอยูํเป็นไทยได๎ 

 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

309 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

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

ศึกษาเก่ียวกับประวัติความเป็นมาการละเลํนพ้ืนเมืองภาคเหนือ  ภาคอีสาน  ปฏิบัติร๎องร าและร าเพลง
พ้ืนเมืองภาคเหนือและอีสาน   
 โดยเน๎นการท างานเป็นกลุํม ฝึกให๎ค๎นพบองค๑ความรู๎ด๎วยตนเอง คิดเป็น  ร าเป็น แก๎ปัญหาได๎ มีความ
รับผิดชอบ มีทักษะเกี่ยวกับการแสดงพ้ืนเมือง 
 เพ่ือให๎มีความชื่นชม มีหลักคุณธรรม จริยธรรมในการอยูํรํวมกับผู๎อ่ืน ให๎เห็นคุณคําของตนเอง การ
แสดงอยํางอิสระเพ่ิมการมีสํวนรํวมในการปฏิบัติจริง  ให๎ผู๎เรียนมีความสุขมีเสรีภาพการรู๎จักน าความรู๎ไป
ประยุกต๑ใช๎ และแสวงหาภูมิปัญญาท๎องถิ่นใช๎ในชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายประวัติความเป็นมาลักษณะเอกลักษณ๑การแสดง การแตํงกาย นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ 
2. อธิบายประวัติความเป็นมาลักษณะเอกลักษณ๑การแสดง การแตํงกาย นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคอีสาน 
3. มีทักษะในการร๎อง-ร านาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ 
4. มีทักษะในการร๎อง-ร านาฏศิลป์พื้นเมืองภาคอีสาน 
5. ประดิษฐ๑อุปกรณ๑ในการแสดงนาฏศิลป์ได๎ 
 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

310 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

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

 
 ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาการละเลํนพ้ืนเมืองภาคกลาง  ภาคใต๎  ปฏิบัติร๎องร าและร าเพลง
พ้ืนเมืองภาคกลางและใต๎   
 โดยเน๎นการท างานเป็นกลุํม ฝึกให๎ค๎นพบองค๑ความรู๎ด๎วยตนเอง คิดเป็น  ร าเป็น แก๎ปัญหาได๎ มีความ
รับผิดชอบ มีทักษะเกี่ยวกับการแสดงพ้ืนเมือง 
 เพ่ือให๎มีความชื่นชม มีหลักคุณธรรม จริยธรรมในการอยูํรํวมกับผู๎อ่ืน ให๎เห็นคุณคําของตนเอง การ
แสดงอยํางอิสระเพ่ิมการมีสํวนรํวมในการปฏิบัติจริง  ให๎ผู๎เรียนมีความสุขมีเสรีภาพการรู๎จักน าความรู๎ไป
ประยุกต๑ใช๎ และแสวงหาภูมิปัญญาท๎องถิ่นใช๎ในชีวิต 
 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายประวัติความเป็นมาลักษณะเอกลักษณ๑การแสดง การแตํงกาย นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลาง 
2. อธิบายประวัติความเป็นมาลักษณะเอกลักษณ๑การแสดง การแตํงกาย นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต๎ 
3. มีทักษะในการร๎อง-ร านาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลาง 
4. มีทักษะในการร๎อง-ร านาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต๎ 
5. ประดิษฐ๑อุปกรณ๑ในการแสดงนาฏศิลป์ได๎ 
 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

   

311 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ศ20213  ดนตรีไทยตามความถนัด 1                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1               เวลา 40 ชั่วโมง                          จ านวน 1.0  หน่วยกิต
  
 ศึกษา ทฤษฎีดนตรีไทย ประเภทเครื่องดนตรีไทย ประเภทวงดนตรีไทย รูปแบบการบันทึกโน๎ตเพลง
ไทย ระบบเสียงดนตรีไทย การใช๎บ ารุงรักษาเครื่องดนตรีอยํางระมัดระวังและรับผิดชอบ 

ปฏิบัติ อําน เขียน ร๎องโน๎ตไทย ฝึกทักษะพ้ืนฐานการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย บรรเลงบทเพลงขั้น
พ้ืนฐาน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเพลงที่ได๎ฟัง อธิบายอารมณ๑ความรู๎สึกตํอบทเพลงนั้นๆ น าเสนอบทเพลง
ที่ตนชื่นชอบ  บอกลักษณะเดํนที่ท าให๎งานนั้นนําชื่นชม ประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงที่ฟัง  

ชื่นชม เห็นคุณคําของงานดนตรีทั้งที่เป็นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
  

ผลการเรียนรู้ 

 1. มีความรู๎ความเข๎าใจในทฤษฏีดนตรีไทย 
 2. มีความรู๎ความเข๎าใจประเภทเครื่องดนตรีไทย  
 3. มีความรู๎ความเข๎าใจ ประเภทวงดนตรีไทย 
 4. มีความรู๎ความเข๎าใจ การใช๎บ ารุงรักษาเครื่องดนตรี 
 5. ปฏิบัติ อําน เขียนร๎องโน๎ตดนตรีไทยได๎ 
 6. ปฏิบัติ เครื่องดนตรีไทยบทเพลงขั้นพ้ืนฐานได๎ 
 7. เห็นคุณคําของงานดนตรีและน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

รวม  6  ผลการเรียนรู้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

312 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

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

ศึกษา ทฤษฎีดนตรีไทย ศัพท๑สังคีต รูปแบบการบันทึกโน๎ตเพลงไทย การใช๎บ ารุงรักษาเครื่องดนตรี
อยํางระมัดระวังและรับผิดชอบ 

ปฏิบัติ อําน เขียน ร๎องโน๎ตไทย ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยเดี่ยวและกลุํมตามที่ก าหนด ถูกต๎องเพลิดเพลิน  
ชื่นชม เห็นคุณคําความไพเราะของดนตรี 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. มีความรู๎ความเข๎าใจในทฤษฏีดนตรีไทย 

 2. มีความรู๎ความเข๎าใจศัพท๑สังคีต 

 3. มีความรู๎ความเข๎าใจ รูปแบบการบันทึกโน๎ตเพลงไทย 

 4. มีความรู๎ความเข๎าใจ การใช๎บ ารุงรักษาเครื่องดนตรี 
 5. ปฏิบัติ อําน เขียนร๎องโน๎ตไทย 

 6. ปฏิบัติ เครื่องดนตรีเดี่ยวและกลุํมตามที่ก าหนด 

รวม   6   ผลการเรียนรู้ 

 

‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

   

313 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

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

ศึกษา ทฤษฎีดนตรีไทย องค๑ประกอบดนตรีไทย ประวัติความเป็นมาของเพลงไทย ประวัติบรมครู
ดนตรีไทย อิทธิพลของดนตรีไทยตํอสังคม ความสัมพันธ๑ระหวํางดนตรีไทยและดนตรีจากวัฒนธรรมตําง  ๆ  
การใช๎ดูแลรักษาเครื่องดนตรีและการซํอมแซมเครื่องดนตรี 

ปฏิบัติ บรรเลงเพลงอัตราจังหวะสองชั้น สามชั้น  เพลงที่ใช๎ในงานพิธีตํางๆ  บรรเลงเดี่ยวและรวมวง
ด๎วยความ ชื่นชม เห็นคุณคําของงานดนตรีทั้งที่เป็นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู๎ความเข๎าใจทฤษฎีดนตรีไทย 
2. มีความรู๎ความเข๎าใจองค๑ประกอบดนตรีไทย 
3. มีความรู๎ความเข๎าใจประวัติความเป็นมาของเพลงไทยและบรมครูดนตรีไทย   
4. มีความรู๎ความเข๎าใจและเห็นการใช๎ดูแลรักษาเครื่องดนตรีและการซํอมแซมเครื่องดนตรี 
5. มีความรู๎ความเข๎าใจความสัมพันธ๑ระหวํางดนตรีไทยกับดนตรีจากวัฒนธรรมตํางๆ   
6. ปฏิบัติเพลงอัตราจังหวะสองชั้นและ สามชั้น 
7. ปฏิบัติเพลงที่ใช๎ในงานพิธีตํางๆ 

รวม  7   ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

   

314 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ศ20216  ดนตรีไทยตามความถนัด 4                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2               เวลา 40 ชั่วโมง                          จ านวน 1.0  หน่วยกิต
  
 ศึกษาทฤษฎีดนตรีไทย ประเภทของดนตรีไทย เพลงพิธีการ การใช๎ดูแลรักษาเครื่องดนตรีและการ
ซํอมแซมเครื่องดนตรี 

ปฏิบัติ ฝึกบรรเลงเพลงอัตราจังหวะ สามชั้น เพลงเถา เพลงพิธีการตํางๆ แลเพลงทั่วไป ปฏิบัติเดี่ยว
และปฏิบัติรวมวง ถํายทอดความรู๎สึก ชื่นชมและเห็นคุณคําของงานดนตรีทั้งที่เป็นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู๎ความเข๎าใจทฤษฎีดนตรีไทย 
2. มีความรู๎ความเข๎าใจประเภทของเพลงไทย 
3. ปฏิบัติเพลงอัตราจังหวะสามชั้นและเพลงเถา 
4. ปฏิบัติเพลงพิธีการ 
5. ปฏิบัติบทเพลงทั่วไปที่อยูํในขั้นสูง 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

   

315 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ศ20217  ดนตรีไทยตามความถนัด 5                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3                        เวลา 40 ชั่วโมง                          จ านวน 1.0  หน่วยกิต
  
 ศึกษา หลักการผสมวงมโหรี  ปฏิบัติ ฝึกบรรเลงวงมโหรีเพลงเกร็ด  เพลงเถา เพลงประกอบระบ าร า
ฟูอน เพลงส าเนียงภาษาตํางๆ เพลงทยอย และบทเพลงพ้ืนเมือง ถํายทอดความรู๎สึก ชื่นชมและเห็นคุณคําของ
งานดนตรีทั้งที่เป็นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ผลการเรียนรู้ 

              1. มีความรู๎ความเข๎าใจในหลักการผสมวงมโหรี 
              2. มีความรู๎ความเข๎าใจบทเพลงที่ใช๎บรรเลงด๎วยวงมโหรี 
              3. ปฏิบัติเพลงประกอบระบ าร าฟูอน 

              4. ปฏิบัติเพลงส าเนียงและภาษา 

              5. ปฏิบัติเพลงทยอย 

              6. ปฏิบัติเพลงพ้ืนเมือง 

รวม  6   ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

   

316 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ศ20218  ดนตรีไทยตามความถนัด 6                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                       เวลา 40 ชั่วโมง                           จ านวน 1.0  หน่วยกิต
  
 ศึกษา อิทธิพลของดนตรีที่มีตํอบุคลและสังคม องค๑ประกอบของการฟังเพลง หลักการฟังและการ
วิเคราะห๑เพลงไทย  วิเคราะห๑บทเพลงไทยที่ตนเองชื่นชอบหรือบทเพลงตามท่ีก าหนดให๎ 

ปฏิบัติ ประพันธ๑เพลงสั้นๆ งํายๆ ตามหลักการประพันธ๑เพลงไทย  ขับร๎องเพลงไทย จัดการแสดง
ดนตรีที่เหมาะสม โดยการบูรณาการกับสาระการเรียนรู๎อ่ืนๆในกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ เปรียบเทียบ
ถํายทอดความรู๎สึก ชื่นชมและเห็นคุณคําของงานดนตรีทั้งที่เป็นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู๎ความเข๎าใจอิทธิพลของดนตรีที่มีตํอสังคม 
2. มีความรู๎ความเข๎าใจองค๑ประกอบของการฟังเพลง  
3. มีความรู๎ความเข๎าใจ หลักการวิเคราะห๑เพลงไทย 
4. มีความรู๎ความเข๎าใจหลักการประพันธ๑เพลงไทยเบื้องต๎น 
5. ประพันธ๑เพลงสั้นๆงํายๆตามหลักการประพันธ๑เพลงไทย  
6. ปฏิบัติขับร๎องเพลงไทย 
7. แสดงดนตรีโดยการบูรณาการกับสาระการเรียนรู๎อ่ืนๆ ในกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะตามโอกาสและ

ความเหมาะสม 

รวม  7   ผลการเรียนรู้ 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

   

317 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

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

 
ศึกษา ทฤษฎีดนตรีสากล เครื่องหมายสัญลักษณ๑ดนตรี ลักษณะตัวโน๎ต ตัวหยุด สํวนตัวโน๎ต  ศัพท๑

สังคีต 

ปฏิบัติ อําน เขียนสํวนตัวโน๎ต อําน เขียน ร๎องโน๎ตสากล ได๎อยํางถูกต๎อง แสดงความรู๎สึกชื่นชม 
 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู๎ความเข๎าใจทฤษฎีดนตรีสากล 
2. มีความรู๎ความเข๎าใจศัพท๑สังคีต 
3. สามารถปฏิบัติ อําน เขียน สํวนตัวโน๎ตได๎ถูกต๎อง 
4. สามารถปฏิบัติ อําน เขียน ร๎องโน๎ตสากลได๎ถูกต๎อง  
5. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีเบื้องต๎นได๎ 

 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

318 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

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

ศึกษา องค๑ประกอบดนตรี การใช๎บ ารุงรักษาเครื่องดนตรีอยํางระมัดระวังและรับผิดชอบ ปฏิบัติ อําน 
เขียน ร๎อง เลํนดนตรีโน๎ตดนตรีที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง ปฏิบัติเครื่องดนตรีเดี่ยวและกลุํมได๎อยํางถูกต๎อง
ไพเราะเพลิดเพลิน 

 

ผลการเรียนรู้ 

                1.  มีความรู๎ความเข๎าใจองค๑ประกอบดนตรี 
2.  มีความรู๎ความเข๎าใจการใช๎บ ารุงรักษาเครื่องดนตรี 
3.  ปฏิบัติเครื่องดนตรี เดี่ยว และกลุํม ได๎ 
 

รวม 3  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

319 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ศ20221  ดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่า 1                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2              เวลา 40 ชั่วโมง                           จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษา ชนิดบันไดเสียง ขั้นคูํเสียง ฝึกโสตประสาท ปฏิบัติเครื่องดนตรี เดี่ยวและกลุํมตามที่ก าหนดได๎
อยํางถูกต๎องไพเราะเพลิดเพลิน 
                            
ผลการเรียนรู้ 
 

1. มีความรู๎ความเข๎าใจชนิดบันไดเสียง 
2. มีความรู๎ความเข๎าใจขั้นคูํเสียง 
3. ปฏิบัติเครื่องดนตรี เดี่ยวและกลุํมตามที่ก าหนด  

 
รวม  3  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

320 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ศ20222  ดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่า 2                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2                       เวลา 40 ชั่วโมง                           จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษา การสร๎างบันไดเสียงเดียอาโตนิก ชนิดเมเจอร๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีโน๎ตในบันไดเสียง เมเจอร๑
ปฏิบัติเครื่องดนตรี กลุํมและเดี่ยวตามท่ีก าหนด ได๎อยํางถูกต๎องไพเราะเพลิดเพลิน 
                            
ผลการเรียนรู้ 
     

1. มีความรู๎ความเข๎าใจสร๎างบันไดเสียงเมเจอร๑ 
2. ปฏิบัติเครื่องดนตรีโน๎ตในบันไดเสียง เมเจอร๑ตามที่ก าหนด 
3. ปฏิบัติเครื่องดนตรี เดี่ยวและกลุํมตามที่ก าหนด  

 
รวม  3  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

321 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

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

ศึกษา ทฤษฎีดนตรีสากล องค๑ประกอบดนตรี ปฏิบัติ อําน เขียนโน๎ตสากล ปฏิบัติดนตรีเดี่ยวและกลุํม 
จัดการแสดงดนตรีตามโอกาสที่เหมาะสม ฝึกทักษะประสบการณ๑การบรรเลงดนตรีอยํางถูกต๎องไพเราะ
เพลิดเพลิน 
 

ผลการเรียนรู้ 
 

1. มีความรู๎ความเข๎าใจทฤษฎีดนตรี องค๑ประกอบดนตรี 
2. ปฏิบัติ อําน เขียนโน๎ตสากล 
3. ปฏิบัติดนตรีเดี่ยวและกลุํมบทเพลงที่ก าหนด 
4. ฝึกทักษะการแสดงดนตรี 

 
รวม 4  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

322 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

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

                  ศึกษา ทฤษฎีดนตรีสากล องค๑ประกอบดนตรี ปฏิบัติ อําน เขียนโน๎ตสากล ปฏิบัติดนตรีเดี่ยว
และกลุํม จัดการแสดงดนตรีตามโอกาสที่เหมาะสม จัดการแสดงดนตรีโดยการบูรณาการกับสาระการเรียนรู๎
อ่ืนๆในกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ ฝึกทักษะประสบการณ๑การบรรเลงดนตรี อยํางถูกต๎องไพเราะเพลิดเพลิน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. มีความรู๎ความเข๎าใจทฤษฎีดนตรี องค๑ประกอบดนตรี 
2. ปฏิบัติ อําน เขียนโน๎ตสากล 
3. ปฏิบัติดนตรีเดี่ยวและกลุํมบทเพลงที่ก าหนด 
4. ฝึกทักษะการแสดงดนตรี 
5. จัดการแสดงดนตรีโดยการบูรณาการกับสาระการเรียนรู๎อ่ืนๆ ในกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 

 
รวม  5  ผลการเรียนรู้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

323 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ศ31101  ศิลปะ 1 (ทัศนศิลป์)                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                       เวลา 20 ชั่วโมง                           จ านวน 0.5  หน่วยกิต
  

ศึกษา วิเคราะห๑การใช๎ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสื่อความหมายในรูปแบบตํางๆ บรรยาย
จุดประสงค๑ และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ โดยใช๎ศัพท๑ทางทัศนศิลป์ วิเคราะห๑การเลือก ใช๎วัสดุอุปกรณ๑ และ
เทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์ออกแบบงานทัศนศิลป์ได๎เหมาะกับโอกาสและสถานที่ 
วิเคราะห๑และอธิบายจุดมุํงหมาย ของศิลปินในการเลือกใช๎วัสดุ อุปกรณ๑ เทคนิค และเนื้อหาเพ่ือสร๎างสรรค๑งาน
ทัศนศิลป์ 

ศึกษา ประเมินและวิจารณ๑งานทัศนศิลป์ โดยใช๎ทฤษฎีการวิจารณ๑ศิลปะ จัดกลุํมงานทัศนศิลป์เพ่ือ
สะท๎อนพัฒนาการและความก๎าวหน๎าของตนเองสร๎างสรรค๑งานทัศนศิลป์ไทย สากล โดยศึกษาจากแนวคิดและ
วิธีการสร๎างงานของศิลปินที่ตนชื่นชอบ วาดภาพระบายสีเป็นภาพล๎อเลียน หรือภาพการ๑ตูน เพ่ือแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมในปัจจุบัน  

วิเคราะห๑และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันตก ระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปิน ที่มีชื่อเสียง
และบรรยายผลตอบรับของสังคม อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหวํางประเทศที่มีผลตํองาน
ทัศนศิลป์ในสังคม 
 
ตัวช้ีวัด 
             ศ 1.1  ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4   ม.4-6/5   ม.4-6/6      
                      ม.4-6/7  ม.4-6/8  ม.4-6/9  ม.4-6/10 ม.4-6/11  
             ศ 1.2  ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3 
 
รวม  14  ตัวชี้วัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

324 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ศ31102  ศิลปะ 2 (นาฏศิลป์)                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                       เวลา 20 ชั่วโมง                          จ านวน 0.5  หน่วยกิต
  
 

มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ ใช๎ความคิดริเริ่มในการแสดงนาฏศิลป์เป็นคูํและหมูํ วิจารณ๑
การแสดงตามหลักนาฏศิลป์และการละคร วิเคราะห๑แกํนของการแสดงนาฏศิลป์และการละครที่ต๎องการสื่อ
ความหมายในการแสดง วิเคราะห๑ทําทาง และการเคลื่อนไหวของผู๎คนในชีวิตประจ าวันและน ามาประยุกต๑ใช๎ใน
การแสดง 
 เปรียบเทียบการน าการแสดงไปใช๎ในโอกาสตํางๆ และอภิปรายบทบาทของบุคคลส าคัญในวงการ
นาฏศิลป์และการละครของประเทศไทยในยุคสมัยตํางๆ และบรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละคร
ไทยตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน มีการน าเสนอแนวคิดในการอนุรักษ๑นาฏศิลป์ไทย  

เพ่ือให๎เห็นคุณคําและสามารถสร๎างการแสดงนาฏศิลป์และการละครอยํางสร๎างสรรค๑  วิเคราะห๑ 
วิพากษ๑  วิจารณ๑คุณคําการแสดงนาฏศิลป์และการละครอยํางชื่นชม  และน ามาประยุกต๑ใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 
ตัวช้ีวัด 
 

ศ 3.1     ม.4-6/1   ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6/5  ม.4-6/8  
ศ 3.2     ม.4-6/1   ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4 

  
รวม  9  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

325 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ศ32101  ศิลปะ 3 (นาฏศิลป์)                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5       เวลา 20 ชั่วโมง                         จ านวน 0.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษารูปแบบการแสดงที่หลากหลาย เพ่ือน ามาปฏิบัติให๎เกิดทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ 
โดยใช๎ความคิดริเริ่มในการสร๎างสรรค๑ละครสั้นในรูปแบบที่ชื่นชอบวิเคราะห๑แกํนของการแสดงนาฏศิลป์และ
การละครที่ต๎องการสื่อความหมายในการแสดง และอิทธิพลของเครื่องแตํงกาย แสง สี เสียง ฉาก อุปกรณ๑ และ
สถานที่ที่มีผลตํอการแสดง เพ่ือน าไปพัฒนาและสร๎างเกณฑ๑ที่ใช๎ในการประเมินการแสดง  
 เข๎าใจวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทยตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน และน าเสนอแนวคิดในการ
อนุรักษ๑นาฏศิลป์ไทย 

เพ่ือให๎เห็นคุณคําและสามารถสร๎างการแสดงนาฏศิลป์และการละครอยํางสร๎างสรรค๑  วิเคราะห๑ 
วิพากษ๑  วิจารณ๑คุณคําการแสดงนาฏศิลป์และการละครอยํางชื่นชม  และน ามาประยุกต๑ใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
ตัวช้ีวัด 
 

ศ 3.1     ม.4-6/1   ม.4-6/2   ม.4-6/5   ม.4-6/6   ม.4-6/7    
ศ 3.2     ม.4-6/3    

 
รวม  6  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

   

326 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ศ32102  ศิลปะ 4 (ดนตรี)                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                เวลา 20 ชั่วโมง                         จ านวน 0.5  หน่วยกิต 
 

 มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับรูปแบบของบทเพลง  ประเภทและรูปแบบของวงดนตรีทั้งไทยและสากล   
การอํานโน๎ตดนตรีไทยและสากล มีทักษะการร๎องเพลง  เลํนดนตรีเดี่ยวโดยเน๎นเทคนิคการแสดงออกที่มี
คุณภาพ  สร๎างเกณฑ๑ส าหรับประเมินคุณภาพการประพันธ๑และการเลํนดนตรีของตนเองและผู๎อ่ืน อารมณ๑และ
ความรู๎สึกที่ได๎รับจากงานดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตํางกันน าดนตรีไปประยุกต๑ใช๎ในงานอ่ืน รูปแบบของดนตรี
สากลในยุคสมัยตํางๆ  ประวัติและสถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมตําง ๆ  แนวทางในการสํงเสริม
และอนุรักษ๑ดนตรีในฐานะมรดกของชาติ 

 

ตัวช้ีวัด 
 

ศ 3.1    ม.4-6/1   ม.4-6/2   ม.4-6/3     
ศ 3.2    ม.4-61    ม.4-6/2 

 
รวม  5  ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

327 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ศ33101  ศิลปะ 5 (ดนตรี)                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                             เวลา 20 ชั่วโมง                          จ านวน 0.5 หน่วยกิต
  

ศึกษา  ค๎นคว๎าเปรียบเทียบรูปแบบของเพลงและวงดนตรีแตํละประเภท  จ าแนกประเภทและรูปแบบ
ของวงดนตรี ทั้งไทยและสากล  อธิบายเหตุผลที่คนตํางวัฒนธรรมสร๎างสรรค๑งานดนตรีแตกตํางกัน อําน  เขียน 
โน๎ตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะตํางๆร๎องเพลง หรือเลํนดนตรีเดี่ยวและรวมวง 
 โดยเน๎นเทคนิคการแสดงออก และคุณภาพของการแสดงสร๎างเกณฑ๑ส าหรับประเมินคุณภาพการ
ประพันธ๑และการเลํนดนตรีของตนเองและผู๎อ่ืนได๎อยํางเหมาะสม  เปรียบเทียบอารมณ๑และความรู๎สึกที่ได๎รับ
จากงานดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตํางกัน  น าดนตรีไปประยุกต๑ใช๎ในงานอ่ืนๆวิเคราะห๑รูปแบบของดนตรีไทย
และดนตรีสากลในยุคสมัยตํางๆวิเคราะห๑สถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมตํางๆ 
 เปรียบเทียบลักษณะเดํนของดนตรีไทยในวัฒนธรรมตํางๆอธิบายบทบาทของดนตรีในการสะท๎อน
แนวความคิดและคํานิยมที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม  น าเสนอแนวทางในการสํงเสริมและอนุรักษ๑ดนตรีใน
ฐานะมรดกของชาติ 
 
ตัวช้ีวัด 

ศ 2.1  ม.4-6/1  ม.4-6/2   ม.4-6/3   ม.4-6/4   ม.4-6/5   ม.4-6/6  ม.4-6/7   ม.4-6/8   
ศ 2.2  ม.4-6/1  ม.4-6/2   ม.4-6/3   ม.4-6/4  ม.4-6/5     

 
รวม  13  ตัวช้ีวัด  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

328 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ศ33102  ศิลปะ 6 (ทัศนศิลป์)                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6                     เวลา 20 ชั่วโมง                             จ านวน 0.5  หน่วยกิต
   

ศึกษา วิเคราะห๑การใช๎ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสื่อความหมายในรูปแบบตํางๆบรรยาย
จุดประสงค๑ และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ โดยใช๎ศัพท๑ทางทัศนศิลป์  วิเคราะห๑การเลือกใช๎วัสดุอุปกรณ๑ และ
เทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์ มีทักษะและเทคนิคการใช๎วัสดุอุปกรณ๑ และกระบวนการที่
สูงขึ้น ในการสร๎างงานทัศนศิลป์ สร๎างสรรค๑งานทัศนศิลป์ด๎วยเทคโนโลยีตํางๆ โดยเน๎นหลักการออกแบบและ
การจัดองค๑ประกอบศิลป์ ออกแบบงานทัศนศิลป์ได๎เหมาะกับโอกาสและสถานที่ วิเคราะห๑และอธิบาย
จุดมุํงหมายของศิลปินในการเลือกใช๎วัสดุอุปกรณ๑ เทคนิคและเนื้อหา เพ่ือสร๎างสรรค๑งานทัศนศิลป์ 
 ศึกษา ประเมินและวิจารณ๑งานทัศนศิลป์ โดยใช๎ทฤษฎีการวิจารณ๑ศิลปะ จัดกลุํมงานทัศนศิลป์เพ่ือ
สะท๎อนพัฒนาการและความก๎าวหน๎าของตนเอง สร๎างสรรค๑งานทัศนศิลป์ ไทย สากล โดยศึกษาจากแนวคิด
และวิธีการสร๎างงานขิงศิลปินที่ตนชื่นชอบ วาดภาพระบายสีเป็นภาพล๎อเรียน หรือภาพการ๑ตูน  

เพ่ือเสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมในปัจจุบัน วิเคราะห๑ และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ใน
รูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก ระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปิน ที่มีชื่อเสียง และบรรยายผล ตอบรับของ
สังคม อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหวํางประเทศท่ีมีผลตํองานทัศนศิลป์ในสังคม 
 
ตัวช้ีวัด 
 

ศ 1.1   ม.4-6/1  ม.4-6/2   ม.4-6/3   ม.4-6/4   ม.4-6/5   ม.4-6/6   ม.4-6/7  ม.4-6/8   
ศ 1.2   ม.4-6/1  ม.4-6/2   ม.4-6/3 
 

รวม 11  ตัวช้ีวัด  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

329 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพ 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

   

330 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง 1.1  เข๎าใจการท างาน  มีความคิดสร๎างสรรค๑ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการ 

จัดการทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา ทักษะการท างานรํวมกัน และทักษะการ 
แสวงหาความรู๎  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช๎ 
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 

 
สาระท่ี 2 การอาชีพ 
มาตรฐาน ง 2.1    เข๎าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ๑ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช๎เทคโนโลยีเพ่ือ 

พัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีตํออาชีพ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

331 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

รายวิชาที่เปิดสอนกลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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  ผักเพ่ือชีวิต 1 2 1.0 ง20242 ผักเพ่ือชีวิต 2 2 1.0 
ง20261  ไฟฟูาประยุกต๑ 1 2 1.0 ง20262 ไฟฟูาประยุกต๑ 2 2 1.0 
ง20279 ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส๑ 1 2 1.0 ง20280 ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส๑ 2 2 1.0 
 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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 ชํางเดินสายไฟฟูาในอาคาร 1 2 1.0 ง20264 ชํางเดินสายไฟฟูาในอาคาร 2 2 1.0 
ง20275 งานปูน 1 2 1.0 ง20276 งานปูน 2 2 1.0 
 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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 งานไม๎ 1 2 1.0 ง20274  งานไม๎ 2 2 1.0 
 
 
 

      
 
 

 



 

   

332 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

รายวิชาที่เปิดสอนกลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ง31203 การงานอาชีพ 1 1 0.5 ง31104 การงานอาชีพ 2 1 0.5 
ง30226 งานเฟอร๑นิเจอร๑ 2 1.0 ง30242 การจัดสวน 2 1.0 

 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ง32103 การงานอาชีพ 3 1 0.5 ง32202 การงานอาชีพ 4 1 0.5 
ง30227 การผลิตเครื่องดื่ม 1 2 1.0 ง30228  การผลิตเครื่องดื่ม 2 2 1.0 

 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ง33101 การงานอาชีพ 5 1 0.5 ง33102 การงานอาชีพ 6 1 0.5 
ง30229 การถนอมอาหาร 2 1.0     

 
 
      

 
      

 

 
 
 

 



 

   

333 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 
ง21101  การงานอาชีพ 1                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  1                          เวลา  20  ชั่วโมง                           จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความส าคัญ ขั้นตอนการท างาน ทักษะกระบวนการท างาน ศึกษาแนวทางการเลือกอาชีพ  
กระบวนการท างานศึกษาแนวทางการเลือกอาชีพ และกระบวนการตัดสินใจการสร๎างรายได๎ ตลอดจน
ความส าคัญของการประกอบอาชีพและการเตรียมความพร๎อม 

มีทักษะการวิเคราะห๑การท างาน ท างานตามขั้นตอนท างานตามกระบวนการกลุํม และรู๎จักบทบาท
หน๎าที่รวมถึงประเมินผลชิ้นงานได๎ตามเกณฑ๑ท่ีก าหนด โดยการผลิตชิ้นงานจากท๎องถิ่น 
 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะ รู๎จักเสียสละในการท างาน มีเจตคติท่ีดีตํอการประกอบอาชีพที่สุจริต  
 
ตัวช้ีวัด 

 
ง 1.1    ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   

 
รวม  3  ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

334 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ง21102  การงานอาชีพ 2                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                           เวลา 20 ช่ัวโมง                          จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

 ศึกษาวิเคราะห๑  ความหมาย ความส าคัญของครอบครัว การวางแผนท างานบ๎าน การรักษาความ
สะอาดบ๎านและบริเวณบ๎าน การจัดตกแตํงบ๎านและบริเวณบ๎าน การใช๎และดูแลรักษาอุปกรณ๑เครื่องมือในการ
ท าความสะอาด การเลือกซื้อ การใช๎และดูแลรักษาเครื่องอุปโภคบริโภค การบริโภคอาหาร และเครื่องดื่มที่
ปลอดภัย การออมทรัพย๑เพื่ออนาคตที่ดี  
 ฝึกปฏิบัติท าความสะอาดห๎องคหกรรม  ห๎องพักครู ห๎องน้ าครู ฯลฯ ประกอบอาหารจานเดียว  จัดท า
กระปุกออมสินจากวัสดุในท๎องถิ่นหรือเศษวัสดุที่เหลือใช๎ 
 เพ่ือมุํงหวังให๎ผู๎เรียนเป็นคนดี  มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ประหยัด  เอ้ือเฟ้ือ  เสียสละ ประณีต  
สะอาด  มีทักษะกระบวนการท างาน การจัดการ การแก๎ปัญหาในการท างาน สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได ๎
อยํางมีความสุข 
 
ตัวช้ีวัด 

 
ง 1.1    ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   
ง 1.1    ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3   
ง 4.1    ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3 

 
รวม  6  ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

335 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

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

 

ศึกษาเกี่ยวกับงานปูนซีเมนต๑เบื้องต๎น งานประปาเบื้องต๎น งานโลหะแผํนเบื้องต๎น งานจักรยานยนต๑
เบื้องต๎น งานไฟฟูาเบื้องต๎น 
 โดยใช๎กระบวนการฝึกทักษะปฏิบัติกระบวนการศึกษาหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูลทางทฤษฎีและ
ปฏิบัติ 
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจในเนื้อหา  สามารถเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ใน
ชีวิตประจ าวัน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคํานิยมท่ีเหมาะสมกับการท างาน 
 

 ตัวช้ีวัด 
 

 ง 1.1 ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3 

 ง 2.1 ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3   ม.2/4 
 

รวม  7  ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

336 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

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

 
ศึกษาหลักการเบื้องต๎นเกี่ยวกับงานประดิษฐ๑ ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของงานประดิษฐ๑ การ

เลือกใช๎วัสดุที่ใช๎ในการสร๎างงาน การใช๎และการเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช๎ในงานประดิษฐ๑ การออกแบบ  
 ปฏิบัติงานเลือกใช๎วัสดุ ใช๎อุปกรณ๑เครื่องมือเครื่องใช๎ได๎เหมาะสมกับประเภทของงานประดิษฐ๑ เชํน  
การประดิษฐ๑ของเลํน ของใช๎ และของประดับตกแตํง ค านวณคําใช๎จําย ก าหนดราคาหรือคําบริการ จดบันทึก
การปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ-รายจํายสามารถประดิษฐ๑ชิ้นงานได๎ตามขั้นตอน และประเมินผล 
 เพ่ือให๎มีความรู๎ความเข๎าใจและมีทักษะเกี่ยวกับของเลํน ของใช๎ ของประดับตกแตํงที่เน๎นความเป็น
เอกลักษณ๑ไทย 
 
ตัวช้ีวัด 
 
          ง 1.1   ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3 
          ง 4.1   ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3 
 
รวม 6 ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

337 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

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

  
 ศึกษาการปฏิบัติงานตามโครงงานอาชีพ หรือการลงมือประกอบอาชีพจะต๎องเตรียมการด๎านตํางๆ ให๎
พร๎อม ในขณะปฏิบัติงานก็จะต๎องมีการบันทึกผล ประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาถึงปัญหาอุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้น วิธีการแก๎ปัญหา นอกจากนั้นจะต๎องเสนอแนวทางในการพัฒนาโครงงานอาชีพให๎ดียิ่งขึ้นเพ่ือจะ
ได๎พัฒนาเป็นอาชีพตํอไป 
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจในเนื้อหา สามารถเห็นคุณคําของการน าความรู๎ ไปใช๎ประโยชน๑ใน
ชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่เหมาะสมกับการท างาน 

 

 ตัวช้ีวัด 

 ง 1.1 ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3 

 ง 2.1 ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3   ม.2/4 

 

รวม 7 ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

338 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

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

 

ศึกษาการปฏิบัติงานตามโครงงานอาชีพ หรือการลงมือประกอบอาชีพจะต๎องเตรียมการด๎านตํางๆ ให๎
พร๎อม ในขณะปฏิบัติงานก็จะต๎องมีการบันทึกผล ประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาถึงปัญหาอุปสรรคท่ี
อาจจะเกิดข้ึน วิธีการแก๎ปัญหา นอกจากนั้นจะต๎องเสนอแนวทางในการพัฒนาโครงงานอาชีพให๎ดียิ่งขึ้นเพ่ือจะ
ได๎พัฒนาเป็นอาชีพตํอไป 

 เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจในเนื้อหา  สามารถเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ใน
ชีวิตประจ าวัน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคํานิยมท่ีเหมาะสมกับการท างาน 
 

 ตัวช้ีวัด 
 

 ง 1.1 ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3 

 ง 2.1 ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3   ม.2/4 
 

รวม 7 ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

339 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

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

ศึกษาความหมาย ความส าคัญของพืชผักทั่วไป และผักพ้ืนเมือง จ าแนกประเภทของผัก  ปัจจัยที่
เหมาะสมตํอการเจริญเติบโตของผัก พ้ืนที่เหมาะสมในการปลูกผัก เครื่องมือและอุปกรณ๑การเตรียมดิน การ
ดูแลรักษา การก าจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว การจัดการผลผลิต 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการปลูกผักทั่วไป ผักพ้ืนเมือง เตรียมดิน ท าแปลงปลูกผัก ปลูก ดูแลรักษา เก็บ
เกี่ยว แปรรูปและจ าหนําย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ รายจําย และประเมินผล 
 เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจ มีทักษะในการปลูกผัก และมีเจตคติท่ีดีตํออาชีพ  อนุรักษ๑พลังงาน
และสิ่งแวดล๎อม 
 
ผลการเรียนรู้ 

 
1. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับความหมาย  ความส าคัญ  และประโยชน๑ของผัก 
2. มีความรู๎  ความเข๎าใจ เกี่ยวกับชนิดและประเภทของผัก 
3. มีความรู๎ ความเข๎าใจ เกี่ยวกับปัจจัยการเจริญเติบโต และการเลือกพ้ืนที่ปลูกผัก 
4. มีความรู๎ ความเข๎าใจ เกี่ยวกับการปลูก  ดูแลรักษา  และเก็บเก่ียวผัก 
5. มีความรู๎ ความเข๎าใจ  มีเจตคติท่ีดี  และมีความสามารถเกี่ยวกับการท าโครงงานปลูกผัก 

 
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

340 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

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

ศึกษาความหมาย  ความส าคัญ  ประโยชน๑  ชนิดและประเภทของผักพ้ืนบ๎านในท๎องถิ่นแหลํงที่ มา
สภาวะตลาด  สรรพคุณทางสมุนไพรของผักพ้ืนบ๎าน  การขยายพันธุ๑  การปลูก  การดูแลรักษา  การเก็บเกี่ยว
การถนอมอาหาร และแปรรูปผลผลิตของผักพ้ืนบ๎าน 

ปฏิบัติงานปลูกผักพ้ืนบ๎าน   เตรียมดิน  วัสดุปลูก   เลือกวิธีปลูกที่เหมาะสมกับชนิดของผักพ้ืนบ๎าน 
ขยายพันธุ๑  ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว และจ าหนําย จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับ – รายจําย  และ
ประเมินผล 

เพ่ือให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ  ตระหนักถึงคุณคํา และมีทักษะในการปลูกผักพ้ืนบ๎านที่เหมาะสมกับ
สภาพท๎องถิ่น  เพ่ือเป็นการอนุรักษ๑พันธุกรรมผักพ้ืนบ๎าน และภูมิปัญญาไทยให๎สืบทอดถึ งชนรุํนหลังตํอไป 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับความรู๎ทั่วไปของผักพ้ืนบ๎าน 
2. มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับชนิดและประเภทของผักพ้ืนบ๎าน 
3. มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับสรรพคุณทางสมุนไพรของผักพ้ืนบ๎าน 
4. มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการขยายพันธุ๑พืช 
5. มีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีความสามารถเก่ียวกับการขยายพันธุ๑ผักพ้ืนบ๎าน 
6. มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการปลูกผักพ้ืนบ๎านชนิดตําง ๆ 
7. มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดการผลิตผักพ้ืนบ๎าน 
8. มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียน 
9. มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีเจตคติท่ีดี และมีความสามารถเกี่ยวกับการปลูกผักพ้ืนบ๎านโดยใช๎

องค๑ประกอบของงานสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียนมาเป็นหลักในการด าเนินงาน 
 
รวม  9  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

341 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

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

ศึกษาความรู๎เกี่ยวกับไฟฟูาเบื้องต๎น  เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ๑ในงานไฟฟูา  ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน  การอํานแบบ การปอกและพันสายไฟฟูา วงจรไฟฟูา การติดตั้งวัสดุอุปกรณ๑ การเดินสายไฟฟูาและ
การสร๎างชิ้นงานที่เกี่ยวข๎องกับไฟฟูา 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอํานแบบ  การปอกและพันสายไฟฟูาแบบตํางๆการตํอวงจรไฟฟูาแบบตํางๆ 
การติดตั้งวัสดุอุปกรณ๑  การเดินสายไฟฟูา  การเข๎าแผงวงจรไฟฟูา  และการสร๎างชิ้นงานที่เกี่ยวข๎องกับไฟฟูา  

เพ่ือให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในหลักการไฟฟูาเบื้องต๎น เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ๑ ในงานไฟฟูาและความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีความมํุงมั่น เสียสละและอดทน มีความรับผิดชอบและมี 
ความคิดสร๎างสรรค๑ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. อธิบายความหมาย ประโยชน๑ และความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟูาเบื้องต๎นได๎ 
2. อธิบายการใช๎และเก็บบ ารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ๑ ที่ใช๎ในงานไฟฟูาได๎ 
3. อธิบายกฎความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได๎ 
4. สามารถอํานแบบงานไฟฟูาได๎ 
5. สามารถปอกและพันสายไฟฟูาแบบตําง ๆ ได๎ 
6. สามารถตํอวงจรไฟฟูาแบบตําง ๆ ได๎ 
7. สามารถติดตั้งวัสดุอุปกรณ๑  และเดินสายไฟฟูาได๎ 
8. สามารถสร๎างชิ้นงานที่เก่ียวข๎องกับไฟฟูาได๎ 

 
รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 



 

   

342 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

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

ศึกษาเกี่ยวกับการน าไฟฟูามาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ ซึ่งน าผลของการใช๎ไฟฟูาไปเปลี่ยนเป็นพลังงานใน
รูปแบบตํางๆมาใช๎ในชีวิตประจ าวัน สามารถซํอมแซมอุปกรณ๑ไฟฟูา ตํอวงจรไฟฟูาแบบตํางๆได๎ และเดิน
สายไฟฟูาภายในบ๎านได๎ เข๎าแผงวงจรไฟฟูาได๎ 

มีความรู๎ในการใช๎ไฟฟูาอยํางถูกวิธี ประหยัด ปลอดภัย รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม มี
ความคิดสร๎างสรรค๑ มีคุณธรรมจริยธรรม 
          เพ่ือให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในหลักการไฟฟูาเบื้องต๎น    ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  มีทักษะ 
ในการปฏิบัติงาน  มีความมํุงมั่น  เสียสละและอดทน  มีความรับผิดชอบ  และมีความคิดสร๎างสรรค๑ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได๎ 
2. สามารถตํอวงจรไฟฟูาแบบตําง ๆ ได๎ 
3. สามารถอํานแบบในงานไฟฟูาได๎ 
4. สามารถเดินสายไฟฟูาบนแผงฝึกได๎ 
5. สามารถเข๎าแผงวงจรไฟฟูาบนแผงฝึกได๎ 
6. สามารถซํอมแซมอุปกรณ๑เครื่องใช๎ไฟฟูาภายในบ๎านได๎ 
7. สามารถประดิษฐ๑เครื่องใช๎ที่เกี่ยวข๎องกับไฟฟูาได๎ 

 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

343 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ง20279   ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 1                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                            เวลา  40  ชั่วโมง                          จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในงานไฟฟูา-อิเล็กทรอนิกส๑ แหลํงก าเนิดไฟฟูา กฎ
ของโอห๑ม พลังงานไฟฟูา วงจรไฟฟูาเบื้องต๎น วงจรไฟฟูาแสงสวําง การควบคุมมอเตอร๑เบื้องต๎น อุปกรณ๑
ปูองกันไฟฟูาและการตํอสายดิน อุปกรณ๑อิเล็กทรอนิกส๑ R L C หม๎อแปลงไฟฟูา รีเลย๑ ไมโครโฟน ล าโพง 
อุปกรณ๑สารกึ่งตัวน า เทคนิคการบัดกรี การใช๎มัลติมิเตอร๑ เครื่องก าเนิดสัญญาณ การประกอบวงจร
อิเล็กทรอนิกส๑เบื้องต๎นบนแผํนวงจรพิมพ๑ ประกอบชุดคิท เกี่ยวกับเครื่องหรี่ไฟ แหลํงจํายไฟฟูากระแสตรงชนิด
คงท่ีหรือปรับคําได๎ สวิตช๑ท างานด๎วยแสง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 
            1. มีความเขา๎ใจหลักการ เกี่ยวกับงานไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส๑เบื้องต๎น  ระบบความปลอดภัยในงาน
ไฟฟูา 
            2. มีความสามารถในการใช๎เครื่องมือวัดทดสอบวงจรไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส๑ 
            3. สามารถ ประกอบ ทดสอบวงจรไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส๑ เลือกเครื่องใช๎ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส๑
ได๎เหมาะสม 
            4. มีกิจนิสัยในการท างานด๎วยความเป็นระเบียบ มีล าดับขั้นตอนในการท างาน อยํางถูกต๎องและ
ปลอดภัย 
 
รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

344 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ง20280   ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 2                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                         เวลา  40  ช่ัวโมง                             จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของทฤษฎีไฟฟูาและไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส๑เบื้องต๎น มาตรการความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟูา  ทฤษฎีอิเล็กตรอน ความต๎านทาน  ตัวน า  ฉนวน  แหลํงก าเนิดไฟฟูา  หนํวยวัดไฟฟูา 
การใช๎เครื่องมือวัดไฟฟูาเบื้องต๎น  สัญลักษณ๑และอุปกรณ๑  ติดตั้งไฟฟูา  สายไฟฟูา  อุปกรณ๑ปูองกันและการตํอ
สายดิน  การท างานของเครื่องใช๎ไฟฟูาขนาดเล็ก  โครงสร๎าง  สัญลักษณ๑  คุณสมบัติ และวงจรใช๎งานของตัว
ต๎านทาน  คาปาซิเตอร๑  อินดักเตอร๑  ไดโอด  ทรานซิสเตอร๑  เอส.ซี.อาร๑ วัสดุอุปกรณ๑อิเล็กทรอนิกส๑ หม๎อ
แปลงไฟฟูา  สวิตซ๑ ขั้วตํอสายปลั๊ก  แจ๏ค  รีเลย๑  ล าโพง  ไมโครโฟน เครื่องมือกล  หัวแร๎งบัดกรี คีม ไขควง 
การใช๎เครื่องมือวัดพ้ืนฐานที่จ าเป็นในทางอิเล็กทรอนิกส๑  มัลติมิเตอร๑  เครื่องจํายก าลังงานไฟฟูา เครื่องก าเนิด
สัญญาณ  การประกอบและทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส๑เบื้องต๎น 
 
ผลการเรียนรู้ 
 
        1. มีความเข๎าใจหลักการไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส๑เบื้องต๎น  เครื่องมือวัดทางไฟฟูา วัสดุ อุปกรณ๑
วงจรไฟฟูา วงจรอิเล็กทรอนิกส๑ และวิธีปูองกันอันตรายจากไฟฟูา 
        2. สามารถติดตั้ง  ตรวจสอบ ประกอบวงจรและควบคุมอุปกรณ๑ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส๑เบื้องต๎น 
        3. มีเจตคติท่ีดี ปฏิบัติงานอยํางประณีตเรียบร๎อย  มีระเบียบวินัย  อดทน มีกิจนิสัยในการท างาน 
ด๎วยความรอบคอบและปลอดภัย  
             
รวม  3  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

345 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ง20243  การเพาะเห็ด 1                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2                          เวลา  40  ชั่วโมง                            จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาลักษณะ คุณคํา ความส าคัญ และประโยชน๑ของเห็ด เครื่องมืออุปกรณ๑ การเพาะเห็ด การดูแล
รักษา และการเก็บดอกเห็ด  

ปฏิบัติงานเพาะเห็ดฟางและเห็ดหูหนู ดูแลรักษา เก็บ และจ าหนําย 
เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจ และมีทักษะในการเพาะเห็ด สามารถผลิตเห็ดจ าหนํายได๎ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับลักษณะ คุณคํา ความส าคัญ และประโยชน๑ของการเพาะเห็ด 
2. มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ๑เพาะเห็ด 
3. มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการผลิตเชื้อเห็ด 
4. มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด ดูแลรักษา และเก็บเกี่ยวเห็ด 
5. มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีเจตคติท่ีดี และมีความสามารถเกี่ยวกับการท าโครงงานเพาะเห็ด 

 
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

   

346 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ง20244  การเพาะเห็ด  2                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2                         เวลา  40  ชั่วโมง                            จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาวิธีการเพาะเห็ดชนิดตํางๆ เชํน เห็ดฟาง เห็ดหูหนู เห็ดหอม เห็ดนางรม เกี่ยวกับลักษณะทั่วไป 
ประเภทและพันธุ๑ การใช๎วัสดุอุปกรณ๑ การผลิตเชื้อเห็ด การท าก๎อนเชื้อเห็ด การเพาะเห็ด การดูแลรักษา และ
การเก็บเกี่ยวเห็ด 
 ปฏิบัติงานเพาะเห็ด ดูแลรักษา เก็บเก่ียว แปรรูป และจ าหนํายเห็ด 
 เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจ และมีทักษะในการเพาะดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการแปรรูป
เห็ด มีเจตคติท่ีดีในการท างานและประกอบอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ดในท๎องถิ่น 
2. มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ดชนิดตําง ๆ 
3. มีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีความสามารถเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพาะเห็ดตามขั้นตอน 
4. มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีเจตคติท่ีดี และมีความสามารถเกี่ยวกับการท าโครงงานเพาะเห็ด 

 
รวม   4  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

347 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ง20263  ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 1                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2                           เวลา  40  ช่ัวโมง                         จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความรู๎พ้ืนฐานทางไฟฟูา วงจรไฟฟูา ระบบไฟฟูา ลวดไฟฟูา สายไฟฟูา เครื่องวัดไฟฟูา อุปกรณ๑
ติดตั้ง และอุปกรณ๑ปูองกันไฟฟูา กฎการไฟฟูา การเขียนแบบไฟฟูา    
 ปฏิบัติการตํอวงจรไฟฟูา และเครื่องมือรัดไฟฟูาชนิดตํางๆ ติดตั้งอุปกรณ๑ไฟฟูา อุปกรณ๑ปูองกัน
วงจรไฟฟูา เดินสายไฟฟูาด๎วยเข็มขัดรัดสายด๎วยทํอชนิดตํางๆ อํานแบบและประมาณราคาจากแบบไฟฟูา 
 เพ่ือให๎มีความรู๎ความเข๎าใจและมีทักษะในการเดินสายไฟฟูาและตํอวงจรไฟฟูาแบบตําง ๆ การตํอสาย
แบบตําง ๆ เดินสายไฟฟูาด๎วยเข็มขัดรัดสาย สามารถเลือกวัสดุอุปกรณ๑ได๎เหมาะสมกับงานได๎ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เดินสายไฟฟูาและติดตั้งอุปกรณ๑ไฟฟูาในอาคารได๎ 
2. ตํอวงจรไฟฟูา ควบคุมแสงสวําง และไฟฟูาก าลังได๎ 
3. ใช๎เครื่องมือตรวจซํอมแก๎ไขวงจรไฟฟูาได๎ 
4. ประมาณราคาคําติดตั้งไฟฟูาได๎ 
5. มีกิจนิสัยในการท างานด๎วยความละเอียดรอบคอบ และปลอดภัยในการติดตั้งไฟฟูาในอาคาร 
6. มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพที่ดีในการในการติดตั้งไฟฟูาในอาคาร 

              
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

   

348 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ง20264  ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 2                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2                          เวลา  40  ช่ัวโมง                            จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาขั้นตอนการท างาน ใช๎ทักษะในการท างานรํวมกันอยํางมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม การ
ท างานโดยการใช๎เครื่องมือและอุปกรณ๑ในการเดินสายไฟฟูา  สามารถบอกกฎความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ไฟฟูา 
 ปฏิบัติการตรวจสอบและแก๎ไขข๎อขัดข๎องทางไฟฟูา ท าบัญชีรายรับ -รายจําย และประมาณการ
คําใช๎จํายก าหนดราคาคําบริการได๎  รู๎จักการใช๎เครื่องมือและอุปกรณ๑ในการเดินสายไฟฟูา 
 เพ่ือให๎มีทักษะในการท างานรํวมกันอยํางมีประสิทธิภาพ มีเจตคติที่ดีในการท างานและมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ๑พลังงาน ใช๎ทรัพยากรอยํางประหยัด 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. อธิบายเกี่ยวกับหลักการทฤษฏีที่เก่ียวกับการเดินสายไฟฟูาได๎ถูกต๎อง 
2. เลือกใช๎วัสดุอุปกรณ๑และเครื่องมือในการเดินสายไฟฟูาได๎เหมาะสม 
3. การเดินสายไฟฟูาและเลือกวิธีการเดินสายไฟฟูาได๎ 
4. ออกแบบและเดินสายไฟฟูาได๎ตามความสามารถและความต๎องการได๎อยํางสร๎างสรรค๑ 
5. ใช๎เทคโนโลยีชํวยในการสืบค๎นข๎อมูล แสวงหาความรู๎ วางแผนในการท างาน และแก๎ไขข๎อขัดข๎อง

เพ่ือให๎ผลงานมีประสิทธิภาพ 
6. บริหารจัดการ การท าบัญชีรายรับ - รายจําย ได๎  
7. ประเมินชิ้นงาน  มีวิจารณญาณในการตัดสินใจ ปรับปรุงแก๎ไขผลงานได๎ 

 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

349 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

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

ศึกษาเก่ียวกับชนิดและประเภทของปูนซีเมนต๑ เครื่องมือวัสดุอุปกรณ๑ในในงานชํางปูน ความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน  ล าดับขั้นตอนหลักวิธีการ การกํออิฐแบบตํางๆ  
 ปฏิบัติงานฝึกทักษะเกี่ยวกับการกํออิฐ แบบการกํออิฐครึ่งแผํนผนังตรง และการกํออิฐครึ่งแผํนฉาก
หนึ่งมุมส ารวจแหลํงวัสดุและแหลํงบริการในท๎องถิ่น  
 เพ่ือให๎มีความรู๎ความเข๎าใจและ มีทักษะมีเจตคติที่ดีตํออาชีพงานปูน สามารถ กํ ออิฐ ได๎ถูกต๎อง
ตามล าดับขั้นตอนการท างาน มีความรับผิดชอบ  ปรับปรุงแก๎ไขข๎อบกพรํองและพัฒนางานให๎เหมาะสม
สอดคล๎องกับบรรทัดฐานของสังคม ตระหนักในความส าคัญของการท างาน และสามารถให๎บริการได๎ 
 

ผลการเรียนรู้ 
 

1. อธิบายประวัติความเป็นมาของงานปูนได๎ 
 2. รู๎และเข๎าใจความหมายความส าคัญของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานปูนได๎ 
 3. รู๎จักเครื่องมืออุปกรณ๑และสามารถเลือกใช๎ได๎เหมาะสมกับงาน 

 4. เข๎าใจความหมายความส าคัญและสามารถปฏิบัติการกํออิฐ การหาระดับในงานปูนได๎ 
 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

350 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

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

ศึกษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ล าดับขั้นตอนหลักการวิธี การกํออิฐแบบตําง ๆ วิเคราะห๑ข๎อมูล
ความต๎องการของตลาดงานปูน ปฏิบัติงานฝึกทักษะเกี่ยวกับการกํออิฐแบตํางๆ การหาระดับ ดิ่งและแนว ผสม
ปูนกํอ  ปูนฉาบ ฉาบผนัง ตกแตํงผิว แบบตํางๆ ส ารวจแหํงวัสดุและแหลํงบริการในท๎องถิ่น ค านวณคําใช๎จําย 
ก าหนดคําบริการ 

ปฏิบัติงานฝึกทักษะเกี่ยวกับการกํออิฐการกํออิฐแยกในผนังครึ่งแผํนอิฐ การกํออิฐเสาสี่เหลี่ยม 4 แผํน
อิฐ การกํออิฐเสาสี่เหลี่ยม 6 แผํนอิฐ 
 เพ่ือให๎มีความรู๎ความเข๎าใจและ มีทักษะมีเจตคติที่ดีตํออาชีพงานปูน สามารถ กํออิฐ ได๎ถูกต๎อง
ตามล าดับขั้นตอนการท างาน มีความรับผิดชอบ  ปรับปรุงแก๎ไขข๎อบกพรํองและพัฒนางานให๎เหมาะสม
สอดคล๎องกับบรรทัดฐานของสังคม ตระหนักในความส าคัญของการท างาน และสามารถให๎บริการได๎ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 
 1. รู๎และเข๎าใจความหมายความส าคัญของความปลอดภัยในการท างาน 
 2. รู๎จักเครื่องมืออุปกรณ๑และสามารถเลือกใช๎ได๎เหมาะสมกับงาน 
 3. รู๎และเข๎าใจความหมายความส าคัญและสามารถปฏิบัติการกํออิฐ การหาระดับในงานปูนได๎ 
 4. อธิบายความหมายความส าคัญของคอนกรีตได๎อยํางถูกต๎อง 
 5. มีความรู๎ความเข๎าใจและสามารถปฏิบัติในการจัดการ 
 
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

351 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ง20273   งานไม้ 1                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                             เวลา 40 ชั่วโมง                           จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาลักษณะ ชนิด ขนาดของไม๎ เครื่องมือวัสดุอุปกรณ๑ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน วิธีการ  กะ 
วัด ตัด ไส เพลาะ เจาะ บาก การเข๎าปากไม๎การประกอบและการตกแตํงชิ้นงาน  
        ปฏิบัติงานฝึกทักษะเกี่ยวกับการอํานแบบ กะ วัด ตัด ไส เพลาะ เจาะ บาก เข๎าปากไม๎ประกอบ ตกแตํง
ชิ้นงาน ผลิตชิ้นงานตามแบบก าหนด  
          รวมกลุํมกับปฏิบัติงานตามข้ันตอนอยํางมีความคิดสร๎างสรรค๑ เก็บบ ารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ๑ 
ด๎วยวิธีการที่เหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภัย การอนุรักษ๑พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อมและ 
เทคโนโลยีอยํางคุ๎มคําด๎วยความรับผิดชอบ และน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 
ผลการเรียนรู้ 
  
            1. บอกความหมาย ความส าคัญ และประโยชน๑ของไม๎ได๎  
            2. บอกลักษณะ ชนิด คุณสมบัติ ขนาดของไม๎ได๎ 
            3. บอกและอธิบายวิธีการเลือกซื้อ การใช๎และการเก็บรักษา เครื่องมือวัสดุอุปกรณ๑ในการ ปฏิบัติงาน
ไม๎ได๎ 
            4. ปฏิบัติงานฝึกทักษะเกี่ยวกับการอํานแบบ กะ วัด ตัด ไส เพลาะ เจาะ บาก เข๎าปากไม๎ ประกอบ
ตกแตํงชิ้นงานได๎  
            5. ผลิตชิ้นงานตามแบบก าหนดได๎  
            6. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนอยํางมีความคิดสร๎างสรรค๑ เก็บบ ารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ๑ ด๎วย
วิธีการที่เหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภัย  
 
รวม  6  ผลการเรียนรู้  
 

 

 

 

 

 

 



 

   

352 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ง20274  งานไม้ 2                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                        เวลา 40 ชั่วโมง                                จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาลักษณะชนิด ขนาดของครุภัณฑ๑ที่ทาด๎วยไม๎ ที่นิยมในท๎องถิ่น และเครื่องมืองานชํางไม๎ วัสดุ
อุปกรณ๑ ความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน การออกแบบ และอํานแบบ เทคนิคการทางานไม๎ครุภัณฑ๑ วิธีการ
วัด การตัด การตกแตํง การเจาะ การเข๎าปากไม๎ การประกอบและตกแตํงชิ้นงาน โดยน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการปฏิบัติ งานฝึกทักษะ เกี่ยวกับการออกแบบและอํานแบบ การวัด การตัด การ
ตกแตํง การเจาะการเข๎าปากไม๎ การประกอบและตกแตํงชิ้นงาน ผลิตชิ้นงานตามจินตนาการ  ผลิตงานไม๎
ครุภัณฑ๑อยํางประณีต  ส ารวจแหลํงวัสดุ  และแหลํงบริการในท๎องถิ่น ค านวณคําใช๎จําย  ก าหนดราคา จัด
จ าหนําย ท าบัญชีรายรับรายจําย 

เพ่ือให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีความช านาญในการอํานแบบ การวัด การตัด การตกแตํง การเจาะ
การเข๎าปากไม๎ การประกอบ  และตกแตํงชิ้นงาน สามารถผลิตเครื่องครุภัณฑ๑ท่ีท าด๎วยไม๎อยํางประณีต และ 
จ าหนํายได๎ 
 
 ผลการเรียนรู้ 
 

1. รู๎และเข๎าใจ งานชํางไม๎ครุภัณฑ๑ที่ท าด๎วยไม๎ในท๎องถิ่น 
2. รู๎และเข๎าใจเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สามารถปูองกันไมํให๎เกิดอุบัติเหตุได๎33 Z];;;;;] 
3. มีทักษะการใช๎เครื่องมือและเลือกใช๎วัสดุอุปกรณ๑ ได๎อยํางช านาญ 
4. สามารถวางแผนการท างาน และปฏิบัติตามขั้นตอนตามจินตนาการ สวยงามประณีต 
5. สามารถผลิตเครื่องครุภัณฑ๑งานไม๎อยํางประณีต  ก าหนดราคา และจ าหนํายได๎ 

 
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

353 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ง31203  การงานอาชีพ 1                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                            เวลา  20 ชั่วโมง                           จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความรู๎  ความส าคัญ หลักการท างานเพ่ือการด ารงชีวิต การใช๎ การดูแลรักษาเสื้อผ๎า  
การท าความสะอาด  การจัดตกแตํงบ๎านและบริเวณบ๎าน อาหารและโภชนาการส าหรับครอบครัว ครอบครัว
อนุรักษ๑พลังงานและสิ่งแวดล๎อม   มีความรู๎เรื่องงานประดิษฐ๑  และแนวทางการปฏิบัติงานรํวมกันอยํางมี
ความสุข 
        ฝึกปฏิบัติท าความสะอาด จัดตกแตํงห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ เขตพ้ืนที่รับผิดชอบที่ได๎รับมอบหมาย
จากโรงเรียน  ฝึกการลบรอยเปื้อนบนเสื้อผ๎า  ฝึกวิเคราะห๑วางแผนการท างานอยํางเป็นระบบ  ประดิษฐ๑ของใช๎
ของตกแตํงบ๎าน  ส าหรับครอบครัว กลุํมละ 1 ชิ้นงาน 
        เพ่ือให๎มีทักษะในการท างานรํวมกัน  มีคุณธรรมลักษณะนิสัยที่ดี ในการท างาน ใช๎พลั งงาน 
ใช๎ทรัพยากรอยํางค๎ุมคํายั่งยืน  และอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม 
 
 
  ตัวช้ีวัด 
 
    ง 1.1  ม.4/1    ม.4/2    ม.4/3              
 
 รวม  3  ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

   

354 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ง31104  การงานอาชีพ 2                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                            เวลา  20 ชั่วโมง                           จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
       ศึกษาความรู๎  ความส าคัญ หลักการท างานเ พ่ือการด ารงชีวิต การใช๎  การดูแลรักษาเสื้อผ๎า  
การท าความสะอาด  การจัดตกแตํงบ๎านและบริเวณบ๎าน อาหารและโภชนาการส าหรับครอบครัว ครอบครัว
อนุรักษ๑พลังงานและสิ่งแวดล๎อม   มีความรู๎เรื่องงานประดิษฐ๑  และแนวทางการปฏิบัติงานรํวมกันอยํางมี
ความสุข 
       ฝึกปฏิบัติท าความสะอาด จัดตกแตํงห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ เขตพ้ืนที่รับผิดชอบที่ได๎รับมอบหมายจาก
โรงเรียน  ฝึกการลบรอยเปื้อนบนเสื้อผ๎า  ฝึกวิเคราะห๑วางแผนการท างานอยํางเป็นระบบ  ประดิษฐ๑ของใช๎ของ
ตกแตํงบ๎าน  ส าหรับครอบครัว กลุํมละ 1 ชิ้นงาน 
       เพ่ือให๎มีทักษะในการท างานรํวมกัน  มีคุณธรรมลักษณะนิสัยที่ดีในการท างาน ใช๎พลังงาน ใช๎ทรัพยากร
อยํางคุม๎คํายั่งยืน  และอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม 
 
 
  ตัวช้ีวัด 
 
    ง 1.1  ม.4/1    ม.4/2    ม.4/3             
    ง 4.1  ม.4/1    ม.4/2    ม.4/3             
 
รวม 6  ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

   

355 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ง32103  การงานอาชีพ 3                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5                           เวลา  20  ชั่วโมง                     จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาความส าคัญของการเกษตรกับการพัฒนาประเทศ เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตพืชด๎วยการ 

ขยายพันธุ๑และเทคโนโลยีชีวภาพ การเลี้ยงสัตว๑เศรษฐกิจ การเกษตรเพ่ือการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม ตลาดสินค๎าทางการเกษตร 
 ปฏิบัติงานโดยใช๎หลักการโครงงาน ศึกษาข๎อมูล วางแผนเตรียมวัสดุอุปกรณ๑ ลงมือปฏิบัติงานอยํางมี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงการใช๎ทรัพยากรในท๎องถิ่น เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจ มีเจตคติท่ีดี และมีความสามารถในการท างาน โดยประยุกต๑ 
ใช๎เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 
ตัวช้ีวัด 
 

ง 1.1  ม.5/2   ม.5/ 3   ม.5/4   ม.5/5    
 
รวม  4  ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

   

356 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ง32202  การงานอาชีพ 4                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5                           เวลา  20  ชั่วโมง                     จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความส าคัญของการเกษตรกับการพัฒนาประเทศ เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตพืชด๎วยการ
ขยายพันธุ๑และเทคโนโลยีชีวภาพ การเลี้ยงสัตว๑เศรษฐกิจ การเกษตรเพ่ือการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม ตลาดสินค๎าทางการเกษตร 
 ปฏิบัติงานโดยใช๎หลักการโครงงาน ศึกษาข๎อมูล วางแผนเตรียมวัสดุอุปกรณ๑ ลงมือปฏิบัติงานอยํางมี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงการใช๎ทรัพยากรในท๎องถิ่น เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจ มีเจตคติท่ีดี และมีความสามารถในการท างาน โดยประยุกต๑ 
ใช๎เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 
ตัวช้ีวัด 

 
ง 1.1  ม.5/6   ม.5/7 
ง 2.1  ม.5/3 

 
รวม  3  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

357 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 
ง33101 การงานอาชีพ 5                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6                       เวลา  20  ชั่วโมง          จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความรู๎ความเข๎าใจกระบวนการแก๎ปัญหา การจ าลองความคิด โครงสร๎างแบบตํางๆ ส าหรับการ
เขียนโปรแกรม โครงสร๎างของโปรแกรมภาษาซี ค าสั่งรับคําและแสดงผล โครงสร๎างแบบมีทางเลือก โครงสร๎าง
แบบท าซ้ า และการเขียนโปรแกรมโดยใช๎ตัวแปรชุด 
 ใช๎กระบวนการฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร๑ที่มีหลักการและกระบวนการคิดอยําง
เป็นระบบ และรู๎จักโครงสร๎างของข๎อมูลในรูปแบบตํางๆ ที่ใช๎ท างานในระบบคอมพิวเตอร๑ 
 พัฒนาสมรรถนะความสามารถในการคิด น าเอาความรู๎ด๎านการเขียนโปรแกรมมาแก๎ปัญหาได๎อยําง
เหมาะสมและมีคุณธรรม 
 
ตัวช้ีวัด 
 
 ง 3.1  ม.6/5   ม.6/9 
 
รวม  2  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   

358 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 
ง33102 การงานอาชีพ 6                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6                      เวลา  20  ชั่วโมง           จ านวน  0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความรู๎ความเข๎าใจกระบวนการแก๎ปัญหา การจ าลองความคิด โครงสร๎างแบบตํางๆ ส าหรับการ
เขียนโปรแกรม โครงสร๎างของโปรแกรมภาษาซี ค าสั่งรับคําและแสดงผล โครงสร๎างแบบมีทางเลือก โครงสร๎าง
แบบท าซ้ า และการเขียนโปรแกรมโดยใช๎ตัวแปรชุด 
 ใช๎กระบวนการฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร๑ที่มีหลักการและกระบวนการคิดอยําง
เป็นระบบ และรู๎จักโครงสร๎างของข๎อมูลในรูปแบบตํางๆ ที่ใช๎ท างานในระบบคอมพิวเตอร๑ 
 พัฒนาสมรรถนะความสามารถในการคิด น าเอาความรู๎ด๎านการเขียนโปรแกรมมาแก๎ปัญหาได๎อยําง
เหมาะสมและมีคุณธรรม 
 
ตัวช้ีวัด 
 
 ง 3.1  ม.6/6    ม.6/7 
 
รวม  2  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

   

359 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ง30226  งานเฟอร์นิเจอร์                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                            เวลา 40 ช่ัวโมง                            จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาลักษณะ ชนิด ของเครื่องเรือนที่ท าด๎วยไม๎ ที่นิยมในท๎องถิ่น ประเภทของงานไม๎ ประวัติความ
เป็นมา ของชํางไม๎เครื่องเรือน เครื่องมือวัสดุอุปกรณ๑ ความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน การอํานแบบเทคนิคใน
การท าเครื่องเรือน ศึกษาความส าคัญของปุาไม๎ คุณสมบัติของไม๎ การใช๎และบ ารุงรักษาเครื่องมือ มีทักษะการ
ปฏิบัติงาน      
          เพ่ือให๎มีความรู๎ความเจ๎าใจชนิดของเครื่องเรือนที่ท าด๎วยไม๎ ประเภทของไม๎ ประวัติความเป็นมาของ
ชํางไม๎เครื่องเรือน สามารถฝึกปฏิบัติ การบ ารุงรักษาเครื่องมือ ในงานชํางไม๎เฟอร๑นิเจอร๑ 
 
ผลการเรียนรู๎ 

1. บอกชนิดของไม๎ในงานชํางไม๎เฟอร๑นิเจอร๑ได๎ 
2. อธิบายประวัติความเป็นมาของงานชํางไม๎เครื่องเรือนได๎ 
3. อธิบายการใช๎และบ ารุงรักษาเครื่องมือชํางไม๎เฟอร๑นิเจอร๑ได๎ 
4. จ าแนกประเภทของเครื่องมือ งานชํางไม๎เฟอร๑นิเจอร๑ได๎ 
5. สามารถปฏิบัติการบ ารุงรักษาเครื่องมือ ในงานชํางไม๎เฟอร๑นิเจอร๑เบื้องต๎นได๎ 

 
 

 
 
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

   

360 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ง30242  การจัดสวน                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4                         เวลา 40 ช่ัวโมง                             จ านวน  1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญและประโยชน๑ของการจัดสวน ประวัติความเป็นมา ชนิด ประเภท 
รูปแบบของการจัดสวน หลักการออกแบบจัดสวน การเขียนแปลน การใช๎วัสดุอุปกรณ๑ -พรรณไม๎ การจัดสวน 
การดูแลรักษา และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสวน 
 ปฏิบัติงานออกแบบ เขียนแปลน และการจัดสวนที่เหมาะกับสภาพพ้ืนที่ ดูแลรักษา การปรับปรุง และ
การประเมินผล 
 เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจ มีทักษะในการจัดสวน ดูแลรักษาสวนอยํางถูกต๎องตามข้ันตอน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับความรู๎ทั่วไปของการจัดสวน 
2. มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับชนิดและรูปแบบของการจัดสวน 
3. มีความรู๎ ความเข๎าใจและมีความสามารถเกี่ยวกับการออกแบบจัดสวน 
4. มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการใช๎วัสดุ - อุปกรณ๑ และพรรณไม๎ในการจัดสวน 
5. มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับข้ันตอนและวิธีการจัดสวน 
6. มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีเจตคติท่ีดี และมีความสามารถในการจัดสวน 

 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

361 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ง30227  การผลิตเครื่องดื่ม 1                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                            เวลา 40 ช่ัวโมง                            จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเครื่องดื่มประเภทผักและผลไม๎ การเลือกซื้อการเลือกใช๎วัสดุอุปกรณ๑เครื่องใช๎ในการท าเครื่องดื่ม  
การเก็บรักษาหลักสุขาภิบาล หลักการจัดการ การบริการขายเครื่องดื่ม  
 ส ารวจความต๎องการของตลาดผู๎บริโภคและแหลํงวัสดุ เตรียมวัสดุอุปกรณ๑ให๎เหมาะสมกับลักษณะของ
เครื่องดื่มที่จัดท า ประกอบเครื่องดื่มประเภทน้ าผักและผลไม๎ จัดร๎านขายเครื่องดื่ม ก าหนดราคาขาย จัด
จ าหนําย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ-รายจําย และประเมินผล 
 เพ่ือให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการท าเครื่องดื่มจากผักและผลไม๎ และเห็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพใช๎เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพมีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีตํออาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. อธิบายประโยชน๑ ประเภท ชนิดตําง ๆ ของเครื่องดื่มที่ท าจากผัก และผลไม๎ได๎ถูกต๎อง 
2. บอกแหลํงวัสดุ  วิธีการเลือกซ้ือ การเตรียม การเก็บรักษาผักและผลไม๎ตําง ๆ ที่ใช๎ท าเครื่องดื่มได๎ 

อยํางปลอดภัยและประหยัด 
3. อธิบายหลักการใช๎ การเตรียม การดูแลรักษาอุปกรณ๑ในการผลิตเครื่องดื่มได๎อยําง 

ปลอดภัย และประหยัด 
4. ปฏิบัติการผลิตเครื่องดื่มจากผัก ผลไม๎ ชนิดตําง ๆ ได๎ถูกต๎องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ท าบัญชี

รายรับ - รายจําย บันทึกผลการปฏิบัติงานและประเมินผลงาน 
5. อธิบายหลักการจัดร๎านขายเครื่องดื่ม การบริการ และบรรจุภัณฑ๑ พร๎อมทั้งส ารวจความต๎องการ

ของผู๎บริโภค เพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได๎ 
 
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

362 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ง30228   การผลิตเครื่องดื่ม 2                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5                           เวลา 40 ช่ัวโมง                          จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเครื่องดื่มประเภทสมุนไพร การเลือกซื้อการเลือกใช๎วัสดุอุปกรณ๑เครื่องใช๎ในการท าเครื่องดื่ม
สมุนไพร การเก็บรักษาหลักสุขาภิบาล หลักการจัดอาหาร การบริการขายเครื่องดื่ม  
 ส ารวจความต๎องการของตลาดผู๎บริโภคและแหลํงวัสดุ เตรียมวัสดุอุปกรณ๑ให๎เหมาะสมกับลักษณะของ
เครื่องดื่มที่จัดท า ประกอบเครื่องดื่มประเภทน้ าสมุนไพร จัดร๎านขายเครื่องดื่ม ก าหนดราคาขาย จัดจ าหนําย 
จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ-รายจําย และประเมินผล 
 เพ่ือให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการท าเครื่องดื่มสมุนไพร และเห็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพใช๎เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพมีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีตํออาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. อธิบายประโยชน๑ ประเภท ชนิดตําง ๆ ของเครื่องดื่มที่ท าจากสมุนไพรได๎ถูกต๎อง 
2. บอกแหลํงวัสดุ  วิธีการเลือกซ้ือ การเตรียม การเก็บรักษาสมุนไพรตําง ๆ ที่ใช๎ท าเครื่องดื่มได๎ถูก

หลักสุขาภิบาลอาหาร 
3. อธิบายหลักการใช๎  การเตรียม  การดูแลรักษาอุปกรณ๑ในการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรได๎อยําง

ปลอดภัย  และประหยัด 
4. ปฏิบัติการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรชนิดตําง ๆ ได๎ถูกต๎องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ท าบัญชีรายรับ - 

รายจําย บันทึกผลการปฏิบัติงานและประเมินผลงาน 
5. อธิบายหลักการจัดร๎านขายเครื่องดื่มสมุนไพร การบริการ และบรรจุภัณฑ๑ พร๎อมทั้งส ารวจความ

ต๎องการของผู๎บริโภค  เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได๎ 
 
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   

363 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ง30229  การถนอมอาหาร                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                            เวลา 40 ช่ัวโมง                            จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความส าคัญและหลักการถนอมอาหาร  การเลือกอาหาร  ภาชนะ  อุปกรณ๑และเครื่องใช๎  
เทคนิคและวิธีการถนอมอาหาร  ความส าคัญของสารปรุงแตํงอาหาร  ชนิด  คุณสมบัติและปริมาณที่ใช๎  การ
เก็บรักษา  การสงวนคุณคําทางโภชนาการ 
 
ใช๎ทักษะกระบวนการท างาน  การจัดการ  วิเคราะห๑ขั้นตอนการท างาน  ปฏิบัติฝึกทักษะงานถนอมอาหารตาม
ฤดูกาลของท๎องถิ่นตามกรรมวิธีตํางๆ เชํนฝึกปฏิบัติการถนอมอาหารโดยวิธีการตากได๎  ฝึกปฏิบัติการถนอม
อาหารโดยวิธีการดองได๎   ฝึกปฏิบัติการถนอมอาหารโดยวิธีการใช๎น้ าตาลได๎   ฝึกปฏิบัติการถนอมอาหารโดย
ใช๎ปรุงแตํงได๎ รมควัน หมักดอง  ใช๎อุณหภูมิสูง  ใช๎สารเคมีปรุงแตํงอาหาร  บรรจุและเก็บอาหารที่ถนอมแล๎ว
ให๎ถูกต๎องตามหลักโภชนาการ  และสุขลักษณะ  ค านวณคําใช๎จําย  ก าหนดราคา  จัดนิทรรศการจ าหนําย  จด
บันทึกการปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับ-รายจํายและประเมินผล  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความส าคัญและหลักการถนอมอาหารได๎ 
2. เลือกอาหาร  ภาชนะ  อุปกรณ๑และเครื่องใช๎ในการถนอมอาหารได๎อยํางเหมาะสม 
3. สืบค๎น สรุปรายงานเทคนิค และวิธีการถนอมอาหารได๎ 
4. อธิบายวิธีการถนอมอาหารในท๎องถิ่นได๎ 
5. ฝึกปฏิบัติการถนอมอาหารโดยวิธีการตากได๎ 
6. ฝึกปฏิบัติการถนอมอาหารโดยวิธีการหมักดองได๎ 
7. ฝึกปฏิบัติการถนอมอาหารโดยวิธีการใช๎น้ าตาลได๎ 
8. ฝึกปฏิบัติการถนอมอาหารโดยใช๎ปรุงแตํงได๎ 
9. ฝึกปฏิบัติการถนอมอาหารโดยใช๎การรมควันได๎ 
10. เก็บรักษา  บรรจุอาหารที่ถนอมแล๎วได๎ถูกต๎องตามหลักโภชนาการและสุขลักษณะ 

          11. ค านวณคําใช๎จําย  ก าหนดราคา  จัดจ าหนําย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับ-รายจําย
และประเมินผลและจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 
 
รวม  11  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



 

   

364 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

365 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.1  เข๎าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอํานจากสื่อประเภทตํางๆ  และแสดงความคิดเห็น 

อยํางมีเหตุผล 

มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร แสดงความรู๎สึก และ 

ความคิดเห็นอยํางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต 1.3  น าเสนอข๎อมูลขําวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตํางๆ โดยการพูด 

และการเขียน 
 

สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.1  เข๎าใจความสัมพันธ๑ระหวํางภาษากับวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา และน าไปใช๎ได๎ 
อยํางเหมาะสมกับกาลเทศะ            

มาตรฐาน ต 2.2  เข๎าใจความเหมือนและความแตกตํางระหวํางภาษาและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา 

กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม          
 

สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

มาตรฐาน ต 3.1  ใช๎ภาษาตํางประเทศในการเชื่อมโยงความรู๎กับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่นและเป็น 

พ้ืนฐานในการพัฒนา  แสวงหาความรู๎  และเปิดโลกทัศน๑ของตน 
 

สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1    ใช๎ภาษาตํางประเทศในสถานการณ๑ตํางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

มาตรฐาน ต 4.2    ใช๎ภาษาตํางประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตํอ การประกอบอาชีพ และ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับสังคมโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

366 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

รายวิชาที่เปิดสอนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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 
จ21201 ภาษาจีน 1 2 1.0 จ21202 ภาษาจีน 2 2 1.0 
จ20201 เสริมทักษะภาษาจีน 1 2 1.0 จ20202 เสริมทักษะภาษาจีน 2 2 1.0 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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 
อ22203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 1.0 อ22204 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 2 1.0 
จ22201 ภาษาจีน 3 2 1.0 จ22202 ภาษาจีน 4 2 1.0 
จ20203 เสริมทักษะภาษาจีน 3 2 1.0 จ20204 เสริมทักษะภาษาจีน 4 2 1.0 

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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 ภาษาอังกฤษรอบรู๎ 2 1.0 
จ23201 ภาษาจีน 5 2 1.0 จ23202 ภาษาจีน 6 2 1.0 
จ20205 เสริมทักษะภาษาจีน 5 2 1.0 จ20206 เสริมทักษะภาษาจีน 6 2 1.0 
 
 
 

     
      

 
 
 



 

   

367 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

รายวิชาที่เปิดสอนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 2 1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 2 1.0 
อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 2 1.0 อ30210 ภาษาอังกฤษอํานเพื่อความบันเทงิ 2 1.0 
อ30208 ภาษาอังกฤษส าหรับอาเซียน 1 2 1.0 อ30209 ภาษาอังกฤษส าหรับอาเซียน 2 2 1.0 
จ31201 ภาษาจีน 1 2 1.0 จ31202 ภาษาจีน 2 2 1.0 
จ30201 เสริมทักษะภาษาจีน 1 2 1.0 จ30202 เสริมทักษะภาษาจีน 2 2 1.0 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 2 1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 2 1.0 
อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 2 1.0 อ30205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํองเที่ยว 2 1.0 
อ30203 ภาษาอังกฤษอําน-เขียน 2 1.0 จ32202 ภาษาจีน 4 2 1.0 
จ32201 ภาษาจีน 3 2 1.0 จ30204 เสริมทักษะภาษาจีน 4 2 1.0 
จ30203  เสริมทักษะภาษาจีน 3 2 1.0     
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 2 1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 2 1.0 
อ30204 ภาษาอังกฤษอินเทอร๑เน็ต 2 1.0 อ30206 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห๑ 2 1.0 
อ30211 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร 1 
2 1.0 อ30212 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร 2 
2 1.0 

จ33201 ภาษาจีน 5 2 1.0 จ33202  ภาษาจีน 6 2 1.0 
จ30205 เสริมทักษะภาษาจีน 5 2 1.0 จ30206 เสริมทักษะภาษาจีน 6 2 1.0 

 
     
     
       
     



 

   

368 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

อ21101  ภาษาอังกฤษ 1                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                        เวลา 60 ชั่วโมง            จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 

ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร๎อง ค าแนะน า และค าชี้แจงงํายๆ อํานออกเสียงค า วลี ข๎อความ นิทาน และ
บทร๎อยกรอง สั้นๆ ถูกต๎องตาม หลักการอําน เลือก/ระบุประโยคและข๎อความให๎สัมพันธ๑กับสื่อที่ไมํใชํความ
เรียงที่อําน ระบุหัวข๎อเรื่อง ใจความส าคัญ และตอบค าถามจากการฟังและอํานบทสนทนา ใช๎ภาษา น้ าเสียง 
และกิริยาทําทางสุภาพเหมาะสม ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา ในการสนทนา 
แลกเปลี่ยนข๎อมูล ใช๎ค าขอร๎อง ให๎ค าแนะน า ค าชี้แจง พูดและเขียนแสดงความต๎องการ ขอความชํวยเหลือ 
ตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ๑ตํางๆ อยํางเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ๑ และสถานการณ๑ตํางๆ ในชีวิตประจ าวัน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยูํ และประเพณีของเจ๎าของภาษา เข๎ารํวม/จัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ บอกความเหมือนและความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆ การใช๎
เครื่องหมายวรรคตอนและการล าดับค าตามโครงสร๎างประโยคของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตํางระหวํางเทศกาล งานฉลอง วันส าคัญ และชีวิตความเป็นอยูํของ
เจ๎าของภาษากับของไทย ค๎นคว๎า รวบรวม และสรุปข๎อมูล/ ข๎อเท็จจริงที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น  

โดยใช๎กระบวนการทางภาษา กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุํม กระบวนการสร๎างความคิด
รวบยอด กระบวนการสื่อความ กระบวนการคิดวิเคราะห๑ กระบวนการคิดเปรียบเทียบ  

เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดความสามารถในการสื่อสารได๎เหมาะสมตามศักยภาพของผู๎เรียน มีความมั่นใจในการ
ใช๎ภาษา ใฝุเรียนรู๎ มุํงม่ันในการท างาน และมีเจตคติที่ดีตํอการเรียนภาษาตํางประเทศ 
 

ตัวช้ีวัด 

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 

 

รวม  20  ตัวชี้วัด 

 
 



 

   

369 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 
อ21102  ภาษาอังกฤษ 2                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                        เวลา 60 ชั่วโมง            จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
            
 ศึกษาหลักการฟังและอํานออกเสียง ข๎อความ บทความ อํานจับใจความส าคัญวิเคราะห๑ข๎อความ 
บทความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นในรูปแบบตํางๆ โดยใช๎ภาษา น้ าเสียง และกริยาทําทาง ใน
สถานการณ๑จ าลอง กับบุคคลตามโอกาส สถานที่ เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา อธิบายเรื่อง 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ๎าของภาษา เรียนรู๎โครงสร๎างประโยคที่ใช๎ในการเขียนบรรยายเหตุการณ๑ตํางๆ 
ค๎นคว๎า สืบค๎นข๎อมูลจากสื่อและแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ  

ใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห๑และการปฏิบัติ ด๎านทักษะการฟัง การพูด การอําน และการเขียน อยํางมี
มารยาทเพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถน าไปพัฒนากระบวนการเรียนรู๎  

เห็นคุณคําของภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีความใฝุรู๎ใฝุเรียนรักความเป็น
ไทย มีจิตสาธารณะ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม มุํงม่ันในการท างาน มีความรับผิดชอบ  
 
ตัวช้ีวัด 
 

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 
 

รวม  20  ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 

 

 

 



 

   

370 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

อ22101  ภาษาอังกฤษ 3                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2                       เวลา  60  ชั่วโมง                         จ านวน 1.5  หน่วยกิต 

 

ศึกษาค าขอร๎อง ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบายงํายๆ ข๎อความ รูปแบบของค าวลีประโยค ข๎อมูล
ขําวสารที่เป็นความเรียงและไมํใชํความเรียง บทร๎อยกรอง บทสนทนาในสถานการณ๑ตํางๆเรื่องที่เป็นสารคดี
และบันเทิงคดีรํวมทั้งวิถีชีวิต ประเพณี ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา คิดวิเคราะห๑ สังเคราะห๑และ
เขียนสื่อความ ค๎นคว๎า น าเสนอข๎อมูลเรื่องราวที่เกี่ยวข๎องกับเหตุการณ๑ แสดงความคิดเห็นตํอวัฒนธรรมความ
เชื่อประเพณีของเจ๎าของภาษาและวิเคราะห๑ความเหมือนและความแตกตํางรวมทั้งวิเคราะห๑สังเคราะห๑เนื้อหา
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน การใช๎ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน เข๎าใจ
และตีความจากสื่อประเภทตํางๆและแสดงความคิดเห็นอยํางมีเหตุผลน าเสนอข๎อมูลขําวสารความคิดรวบยอด
และความเห็นในเรื่องตํางๆได๎เหมาะสม เชื่อมโยงความรู๎กับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืนและเป็นพ้ืนฐานในการ
พัฒนา แสวงหาความรู๎และเปิดโลกทัศน๑ของตนเอง 

โดยเลือกใช๎ทักษะกระบวนการฟัง พูด อําน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห๑และเขียน สื่อความ
กระบวนการท างานกลุํม/คูํ  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 

เพ่ือให๎นักเรียน เป็นผู๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ รักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ๑พลังงานและ
สิ่งแวดล๎อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น ชุมชนรํวมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ตัวช้ีวัด  
 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 ม.2/2 
 
รวม   21  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 



 

   

371 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

อ22102  ภาษาอังกฤษ 4       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2             เวลา  60  ช่ัวโมง                         จ านวน  1.5  หน่วยกิต 

 

ศึกษาการฟัง พูด สนทนาโต๎ตอบข๎อมูล เรื่องราวตํางๆใกล๎ตัว เทศกาล ขนบธรรมเนียมประเพณี การ
ขอข๎อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางชีวิตความเป็นอยูํและวัฒนธรรมของเจ๎าของ
ภาษาและของไทย การเลือกอํานสื่อข๎อมูลขําวสารทั้งเป็นความเรียงและไมํใชํความเรียงในรูปแบบตํางๆ เขียน
สรุปความรู๎/ข๎อมูลตํางจากสื่อและแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆใช๎ภาษาในการสื่อสารอยํางเหมาะสมกับระดับของ
บุคคล เวลา โอกาส ใช๎กระบวนการเรียนภาษา การแสดงความคิดเห็น น าเสนอข๎อมูลเรื่องราวที่เกี่ยวข๎องกับ
เหตุการณ๑ ทั้งเรื่องราวที่ได๎จากการอํานแสดงความคิดเห็นตํอความเชื่อ ประเพณีของเจ๎าของภาษา และ
วิเคราะห๑ความเหมือนความแตกตําง รวมทั้งวิเคราะห๑ สังเคราะห๑เนื้อหาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระ
การเรียนรู๎อ่ืนใช๎ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การศึกษาในระดับสูงขึ้น 

โดยเลือกใช๎ทักษะกระบวนการฟัง พูด อําน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห๑และเขียน สื่อความ
กระบวนการท างานกลุํม/คูํ  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการแกป๎ัญหา ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 

เพ่ือให๎นักเรียน เป็นผู๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ รักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ๑พลังงานและ
สิ่งแวดล๎อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น ชุมชนรํวมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ตัวช้ีวัด  
 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 ม.2/2 
 
รวม   21  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 



 

   

372 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

อ23101  ภาษาอังกฤษ 5       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3             เวลา  60  ช่ัวโมง                         จ านวน  1.5  หน่วยกิต 

 

ศึกษาข๎อมลูเกี่ยวกับการด าเนินชีวิต ครอบครัว อาชีพ การดูแล การให๎/ขอหรือน าเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับ
การเดินทาง และสถานที่ทํองเที่ยว การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส๑ ข๎อความจากสื่อประเภทหนังสือพิมพ๑ 
วิทยุ โทรทัศน๑ อินเตอร๑เน็ต สารคดี ละคร เพลง กีฬา ภาพยนตร๑ เทศกาลที่นํ าสนใจ รวมถึงกิจกรรมบันเทิง
ตํางๆ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ ประสบการณ๑ และเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นในอดีต สิ่งของในเรื่อง
ของรูปรํางหน๎าตา/ลักษณะที่ปรากฏ ปัญหา สิ่งแวดล๎อม สิ่งมหัศจรรย๑ของโลก การคุ๎มครองสัตว๑ปุา การบริจาค
เงิน การเลือกซื้อสินค๎าอยํางฉลาด ประเภทของอาหาร การเชิญชวน การตอบรับและการตอบปฏิเสธ การ
วางแผนในการจัดงาน การใช๎ภาษาสื่อสารในสถานการณ๑จริง/สถานการณ๑จ าลองที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม การแสดงความขอบคุณและยกยํองชมเชย และการแสดงความคิดเห็น การให๎
ค าแนะน า ค าสั่ง การแสดงเงื่อนไขตํางๆ ที่อยูํในความสนใจของนักเรียนที่ถูกต๎องเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 
และวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  

โดยเลือกใช๎ทักษะกระบวนการฟัง พูด อําน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห๑และเขียน สื่อความ
กระบวนการท างานกลุํม/คูํ  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 

เพ่ือให๎นักเรียน เป็นผู๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ รักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ๑พลังงานและ
สิ่งแวดล๎อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น ชุมชนรํวมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวช้ีวัด  
 

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.3/2 ม.3/3 
 ต 2.1  ม.3/1 ม.3/2 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 
 
รวม   21  ตัวชี้วัด 

 

 



 

   

373 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

อ23102  ภาษาอังกฤษ 6       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                        เวลา  60  ช่ัวโมง                       จ านวน  1.5  หน่วยกิต 

 

ศึกษาหลักการฟังและอํานออกเสียงข๎อความ เลือก/ระบุหัวข๎อเรื่อง ใจความส าคัญ รายละเอียด
สนับสนุน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอํานจากสื่อประเภทตํางๆ  พร๎อมทั้งให๎เหตุผล ยกตัวอยําง
ประกอบ  สนทนาและเขียนโต๎ตอบข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตํางๆ ใกล๎ตัวสถานการณ๑ ขําว เรื่องที่อยูํในความ
สนใจของสังคม และสื่อสารอยํางเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรู๎สึก ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องตํางๆ  แสดงความต๎องการ เสนอให๎ความชํวยเหลือตอบรับหรือปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือใน
สถานการณ๑ตํางๆ  อยํางเหมาะสม พูดและเขียนเพ่ือขอให๎ข๎อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออํานอยํางเหมาะสม เลือกใช๎ภาษา น้ าเสียง กิริยาทําทางเหมาะกับบุคคลโอกาส ตาม
มารยาทสังคม  และวัฒนธรรม ของเจ๎าของภาษา เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน  ความแตกตํางระหวําง
การออกเสียงประโยคชนิดตํางๆ  และการล าดับค า ตามโครงสร๎างประโยค ของ ภาษาตํางประเทศและ
ภาษาไทย รวมทั้งความเหมือนและความแตกตํางระหวํางชีวิต ความเป็นอยูํขนบธรรมเนียม  และประเพณี ของ
เจ๎าของภาษา  ค๎นคว๎า รวบรวม และสรุปข๎อมูล/ ข๎อเท็จจริงที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎ อ่ืน จากแหลํง
เรียนรู๎และน าเสนอด๎วยการพูดและการเขียน ใช๎ภาษาสื่อสารในสถานการณ๑ตํางๆ ในการสืบค๎น/ค๎นคว๎า 
รวบรวม และสรุปความรู๎/ข๎อมูลตํางๆ จากสื่อและแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ  
เผยแพรํ/ ประชาสัมพันธ๑ข๎อมูล ขําวสารของโรงเรียนชุมชน และท๎องถิ่น เป็นภาษาตํางประเทศ แสดงทักษะใน
การคิดวิเคราะห๑และการปฏิบัติด๎านการฟัง พูด อําน และเขียนอยํางเหมาะสมและมีมารยาท  

เห็นคุณคําของภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีความใฝุรู๎ใฝุเรียนรักความเป็น
ไทย มีจริยธรรม คุณธรรม จิตสาธารณะ และคํานิยมที่เหมาะสม มุํงมั่นในการท างาน มีความรับผิดชอบ โดย
เลือกใช๎ทักษะกระบวนการฟัง พูด อําน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห๑และเขียน สื่อความกระบวนการ
ท างานกลุํม/คูํ   
 

ตัวช้ีวัด  
 

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.3/2 ม.3/3 
 ต 2.1  ม.3/1 ม.3/2 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 
 
รวม   21  ตัวชี้วัด 



 

   

374 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

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

ใช๎ภาษาและทําทางสื่อสารตามมารยาทสังคม ในการสร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคล ขอและให๎
ข๎อมูล  ความชํวยเหลือและบริการอ่ืน ๆ  สื่อความหมาย โดยการถํายโอนข๎อมูลที่ได๎ฟังและอําน ฝึกทักษะการ
ฟัง พูด  อําน เขียน โดยใช๎ศัพท๑ ส านวน โครงสร๎างเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยูํ การเปลี่ยนแปลงตําง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน  เข๎าใจภาษาทําทาง น้ าเสียง ความรู๎สึกของผู๎พูด  

เพ่ือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได๎ยิน  ให๎ข๎อมูล บรรยาย เรื่องราวในชีวิตประจ าวัน ประสบการณ๑
ของตนเอง และสิ่งที่ตนสนใจ มีคุณธรรม จริยธรรม  ใช๎ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

ใช๎ภาษาทําทางในการสื่อสารตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา มีความรู๎ ความเข๎าใจ  สามารถใช๎ภาษา
ในการสื่อสารได๎คลํองแคลํวตามวัย และมีเจตคติที่ดีตํอภาษา 

ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามค าสั่ง  ค าชี้แจงที่ได๎ฟังและอําน 
2. อํานออกเสียงข๎อความ  ประโยค บทอําน  และสะกดค าได๎ถูกต๎อง  

  3. อํานบทอําน  บทความ เขียนสรุปใจความส าคัญได๎ 
4. พูดแสดงความเห็นจากสิ่งที่ได๎ฟัง/อําน และให๎เหตุผลประกอบ 

  5. พูดและเขียนเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยูํ  สถานการณ๑ที่อยูํในความสนใจ เหตุการณ๑ตํางๆ ที่ 
เกี่ยวข๎องกับวัฒนธรรมอื่น หรือวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา 

6. ฟังข๎อความ  บทสนทนา  แล๎วจับใจความส าคัญได๎ 
7. ค๎นคว๎า รวบรวม สรุปข๎อมูล และน าเสนอ โดยการเขียนและพูด ในเรื่องที่สนใจที่เกี่ยวข๎องกับกลุํม

สาระอ่ืนได๎ 
 

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

375 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

อ21202 ภาษาอังกฤษกับเกมและเพลง                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                             เวลา 40 ชั่วโมง                          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
                     

ศึกษาวิเคราะห๑ การใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยใช๎ข๎อมูลบท
สนทนาโต๎ตอบตามสถานการณ๑ตําง ๆ และเหตุการณ๑ในชีวิตประจ าวัน 

โดยใช๎กระบวนการฟัง การพูด กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุํม กระบวนการใช๎ภาษาอยําง
เพลิดเพลินด๎วยเกมและเพลง 

เพ่ือน าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ เห็นคุณคําของการใช๎ภาษาอังกฤษ มีความคิดสร๎างสรรค๑ และมี
ความมั่นใจในการใช๎ภาษามากยิ่งข้ึน 
 

ผลการเรียนรู้ 

1. อํานออกเสียงข๎อความ นิทาน และบทร๎อยกรอง (poem) สั้นๆ ถูกต๎องตามหลักการอําน 
2. เลือก/ระบุประโยคและข๎อความให๎สัมพันธ๑กับสื่อที่ไมํใชํความเรียง (non-text information) 

  3. พูดและเขียนแสดงความต๎องการ ขอความชํวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือใน
สถานการณ๑ตําง ๆ อยํางเหมาะสม 

4. พูดและเขียนแสดงความรู๎สึก และความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องตําง ๆ ใกล๎ตัว กิจกรรมตํางๆ 
พร๎อมทั้งให๎เหตุผลสั้น ๆ ประกอบอยํางเหมาะสม  
  5. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ๑ และสิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัว 

6. ใช๎ภาษา น้ าเสียง และกิริยาทําทางสุภาพเหมาะสม ตามมารยาทและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา 
7. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยูํ และประเพณีของเจ๎าของภาษา 

 8. เข๎ารํวม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
 9. บอกความเหมือนและความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆ การใช๎เครื่องหมาย
วรรคตอน และการล าดับค าตามโครงสร๎างประโยคของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย 
 10. ค๎นคว๎า รวบรวม และสรุปข๎อมูล ข๎อเท็จจริงที่เก่ียวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืนจากแหลํงเรียนรู๎ 
และน าเสนอด๎วยการพูดและเขียน 
 11. ใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎น ค๎นคว๎าความรู๎/ข๎อมูลตํางๆ จากสื่อและแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ ใน
การศึกษาตํอและประกอบอาชีพ 
  
รวม  11  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 



 

   

376 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

อ22203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2                             เวลา 40 ชั่วโมง                          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
                     

ใช๎ภาษา ทําทาง น้ าเสียง เหมาะสมกับระดับบุคคลและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา น าเสนอข๎อมูล
จากสื่อประเภทตํางๆ เรื่องราวสั้นๆ กิจวัตรประจ าวัน เหตุการณ๑ตํางๆ สรุปความคิดเห็น แสดงความรู๎สึก
เกี่ยวกับประสบการณ๑ของตนเอง โดยฝึกทักษะในการสื่อสารด๎านการฟัง และการพูด ตามสถานการณ๑ตํางๆ ฝึก
พูดโต๎ตอบในการน าเสนอข๎อมูลจากสื่อประเภทตํางๆ กิจวัตรประจ าวัน เรื่องราวสั้นๆ พร๎อมทั้งออกเสียง
เปรียบเทียบความแตกตํางของค า วลี ประโยคงํายๆ ระหวํางภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ เข๎ารํวมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรม 

เพ่ือให๎เห็นประโยชน๑และความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ ตลอดจนเข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษา  
มีความใฝุรู๎ ใฝุเรียน มีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย๑ มุํงมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ และน าความรู๎ ความ
เข๎าใจ เกี่ยวกับภาษามาประยุกต๑ในการพัฒนาตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. ใช๎ภาษาเพ่ือสื่อสาร ในสถานการณ๑ตํางๆ ภายในสถานศึกษาได๎ 
2. เข๎าใจภาษาทําทาง น้ าเสียง พูดโต๎ตอบในเรื่องค าสั่ง ค าขอร๎อง และค าแนะน าได๎ 
3. น าเสนอข๎อมูลจากสื่อประเภทตํางๆ เรื่องราวสั้นๆ ได๎ 
4. พูดเกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวัน เหตุการณ๑ตํางๆ ได๎ 
5. ใช๎ภาษา และทําทางในการสื่อสารได๎เหมาะสมกับระดับบุคคล ได๎ 
6. บอกความแตกตํางระหวํางภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในเรื่องค า ประโยคงํายๆ ได๎ 
7. ใช๎ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู๎เพิ่มเติมได๎ 
8. ใช๎ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน ท ากิจกรรมรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข 
9. ตระหนักในคุณคําของภาษา และวัฒนธรรมที่เรียน และน าความรู๎มาใช๎ในการพัฒนาตนเองได๎ 

 
รวม  9  ผลการเรียนรู้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

377 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

อ22204 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2                             เวลา 40 ชั่วโมง                          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 

 เข๎าใจน้ าเสียง ความรู๎สึกของผู๎พูด ท าตามค าสั่ง ค าขอร๎อง ค าแนะน า เข๎าใจความแตกตํางทางภาษา 
วัฒนธรรมของไทยและเจ๎าของภาษา แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข๎อมูลขําวสารในหัวข๎อตําง  ใช๎ภาษาในการให๎
ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล๎อม อาหาร เครื่องดื่ม แสดงความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคล การ
เดินทางทํองเที่ยว วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี ใช๎ภาษาตามมารยาททางสังคม ใช๎ภาษาสร๎างความสัมพันธ๑
ระหวํางบุคคล แสดงความคิดเห็น ความต๎องการ อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ใช๎ภาษาทําทางสื่อสารได๎
เหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะ และวัฒนธรรมเจ๎าของภาษา ใช๎ภาษาแสวงหาความรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับสาระ
การเรียนรู๎อ่ืนในโรงเรียน และชุมชน เข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ เห็นคุณคําของ
ภาษาอังกฤษ 
 

ผลการเรียนรู้ 
 

 1. ปฏิบัติตามค าร๎องขอ ค าแนะน า ค าชี้แจง และอธิบายงํายๆ ด๎วยการฟังและอําน 

2. อํานออกเสียงข๎อความ ขําว ประกาศ และบทร๎อยกรองสั้นๆ ถูกต๎องตามหลักการอําน 
3. ระบุ/เขียนประโยคและข๎อความให๎สัมพันธ๑กับสื่อที่ไมํใชํความเรียง 
4. เลือกหัวข๎อเรื่อง ใจความส าคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

และอําน พร๎อมทั้งให๎เหตุผลและยกตัวอยํางงํายๆ ประกอบ 
5. สนทนาแลกเปลี่ยนข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล๎ตัวตํางๆ สถานการณ๑ตํางๆ ในชีวิตประจ าวัน

อยํางเหมาะสม 
6. ใช๎ค าขอร๎อง ให๎ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายตามสถานการณ๑ 

  7. พูดและเขียนแสดงความต๎องการ ขอความชํวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือใน
สถานการณ๑ตําง ๆ อยํางเหมาะสม 
 8. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ๑ และสิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัว 

9. ใช๎ภาษา น้ าเสียง และกิริยาทําทางสุภาพเหมาะสม ตามมารยาทและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา 
10. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยูํ และประเพณีของเจ๎าของภาษา 

 11. บอกความเหมือนและความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆ การใช๎เครื่องหมาย
วรรคตอน และการล าดับค าตามโครงสร๎างประโยคของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย 
 12. ค๎นคว๎า รวบรวม และสรุปข๎อมูล ข๎อเท็จจริงที่เก่ียวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืนจากแหลํงเรียนรู๎ 
และน าเสนอด๎วยการพูดและเขียน 
 13. ใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎น ค๎นคว๎าความรู๎/ข๎อมูลตํางๆ จากสื่อและแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ ใน
การศึกษาตํอและประกอบอาชีพ 
 

รวม  13  ผลการเรียนรู้ 
 



 

   

378 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

อ23205 ภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                             เวลา 40 ชั่วโมง                          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 

 ศึกษาวิเคราะห๑การใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสารโดยการบูรณาการทักษะภาษาสัมพันธ๑ ฟัง พูด อําน และ
เขียน ค าสั่ง ค าขอร๎อง ค าอธิบาย ค าแนะน า ตลอดจนเข๎าใจภาษา ทําทาง น้ าสียง ความรู๎สึกในการสื่อสารได๎
อยํางเหมาะสมกับกาลเทศะ และวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา เข๎าใจ ตีความ ข๎อมูลขําวสารจากสื่อสิ่งพิมพ๑ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส๑ที่เกีย่วข๎องกับสาระการเรียนรู๎อื่น และใช๎ภาษาเพ่ือสื่อสารตามสถานการณ๑ตํางๆ ภายในโรงเรียน 
ชุมชน ท๎องถิ่น 
 ใช๎กระบวนการทางภาษา ฟัง พูด อําน และเขียน การสื่อสาร การสืบค๎นหาความรู๎  การค๎นคว๎าข๎อมูล 
การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ๑ตํางๆ 
 เพ่ือเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงและอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนในสังคมได๎อยํางสร๎างสรรค๑ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

 1. ปฏิบัติตามค าร๎องขอ ค าแนะน า ค าชี้แจง และอธิบายงํายๆ ด๎วยการฟังและอําน 

2. อํานออกเสียงข๎อความ ขําว ประกาศ และบทร๎อยกรองสั้นๆ ถูกต๎องตามหลักการอําน 
3. ระบุ/เขียนประโยคและข๎อความให๎สัมพันธ๑กับสื่อที่ไมํใชํความเรียง 
4. เลือกหัวข๎อเรื่อง ใจความส าคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

และอําน พร๎อมทั้งให๎เหตุผลและยกตัวอยํางงํายๆ ประกอบ 
5. สนทนาแลกเปลี่ยนข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล๎ตัวตํางๆ สถานการณ๑ตํางๆ ในชีวิตประจ าวัน

อยํางเหมาะสม 
6. ใช๎ค าขอร๎อง ให๎ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายตามสถานการณ๑ 

  7. พูดและเขียนแสดงความต๎องการ ขอความชํวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือใน
สถานการณ๑ตําง ๆ อยํางเหมาะสม 
 8. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ๑ และสิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัว 

9. ใช๎ภาษา น้ าเสียง และกิริยาทําทางสุภาพเหมาะสม ตามมารยาทและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา 
10. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยูํ และประเพณีของเจ๎าของภาษา 

 11. บอกความเหมือนและความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆ การใช๎เครื่องหมาย
วรรคตอน และการล าดับค าตามโครงสร๎างประโยคของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย 
 12. ค๎นคว๎า รวบรวม และสรุปข๎อมูล ข๎อเท็จจริงที่เก่ียวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืนจากแหลํงเรียนรู๎ 
และน าเสนอด๎วยการพูดและเขียน 
 13. ใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎น ค๎นคว๎าความรู๎/ข๎อมูลตํางๆ จากสื่อและแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ ใน
การศึกษาตํอและประกอบอาชีพ 
 

รวม  13  ผลการเรียนรู้ 
 



 

   

379 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

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

 

ศึกษาวิเคราะห๑ทักษะการฟัง การพูด เพ่ือให๎สามารถสื่อสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ บูรณาการภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น สภาพทั่วไปของชุมชน โดยใช๎ข๎อมูล บทสนทนา เรื่องเลํา ขําวสาร บทความสถานการณ๑ตํางๆ 
เหตุการณ๑ในชีวิตประจ าวัน ฝึกการตั้งค าถาม การสนทนาโต๎ตอบ การแสดงความคิดเห็น การอธิบายให๎ข๎อมูล 
การเปรียบเทียบ โดยใช๎กระบวนการฟัง การพูด กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการสื่อความ 
กระบวนการแก๎ปัญหา มีวิจารณญาณ มีเหตุผล มีมารยาทในการพูด การฟัง มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ มีความ
มั่นใจในการใช๎ภาษา เพ่ือให๎รักการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ ใช๎ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได๎ตามความเหมาะสม 
ตามศักยภาพของผู๎เรียน และสามารถประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 

ผลการเรียนรู้ 

1. อํานออกเสียงข๎อความ ขําว ประกาศ และบทร๎อยกรองสั้นๆ ถูกต๎องตามหลักการอําน 
2. ระบ/ุเขียนประโยคและข๎อความให๎สัมพันธ๑กับสื่อที่ไมํใชํความเรียง 
3. สนทนาแลกเปลี่ยนข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล๎ตัวตํางๆ สถานการณ๑ตํางๆ ในชีวิตประจ าวัน

อยํางเหมาะสม 
4. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ๑ ขําว เหตุการณ๑ ประเด็นตํางๆ ที่อยูํในความ

สนใจของสังคม 
5. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยูํ และประเพณีของเจ๎าของภาษา 
6. บอกความเหมือนและความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆ การใช๎เครื่องหมาย

วรรคตอน และการล าดับค าตามโครงสร๎างประโยคของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย 
6. ใช๎ค าขอร๎อง ให๎ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายตามสถานการณ๑ 

  7. พูดและเขียนแสดงความต๎องการ ขอความชํวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือใน
สถานการณ๑ตําง ๆ อยํางเหมาะสม 
 8. ค๎นคว๎า รวบรวม และสรุปข๎อมูล ข๎อเท็จจริงที่เก่ียวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืนจากแหลํงเรียนรู๎ 
และน าเสนอด๎วยการพูดและเขียน 
 9. ใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎น ค๎นคว๎าความรู๎/ข๎อมูลตํางๆ จากสื่อและแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ ใน
การศึกษาตํอและประกอบอาชีพ 

10. ใช๎ภาษา น้ าเสียง และกิริยาทําทางสุภาพเหมาะสม ตามมารยาทและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา 
  
รวม  10  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 



 

   

380 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

จ21201  ภาษาจีน 1      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1          เวลา 40 ช่ัวโมง          จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาทักษะการปฏิบัติตามค าสั่งงํายๆ ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอํานออกเสียง และประสมเสียง
ค างํายๆ ตามหลักการออกเสียง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ๑ ตรงตามความหมายของค า กลุํมค า และประโยค  
จากการฟังหรือการอําน พูดโต๎ตอบด๎วยประโยคสั้นๆ เพ่ือสื่อสารระหวํางบุคคล  เขียนอักษรจีนตามหลักการ
เขียน ค าศัพท๑งํายๆ บอกความเหมือน หรือความแตกตํางของเสียงตัวอักษร ค า กลุํมค า  ประโยค และข๎อความ
ของภาษาจีนกับภาษาไทย 

โดยเลือกใช๎ทักษะกระบวนการฟัง พูด อําน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห๑และเขียน สื่อความ
กระบวนการท างานกลุํม/คูํ  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ  คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 

เพ่ือให๎นักเรียน เป็นผู๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ รักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ๑พลังงานและ
สิ่งแวดล๎อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น ชุมชนรํวมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

 
1. ปฏิบัติตามค าสั่งงํายๆ  
2. ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอํานออกเสียง และประสมเสียงค างํายๆ ตามหลักการออกเสียง  
3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ๑ ตรงตามความหมายของค า กลุํมค า และประโยค จากการฟังหรือการอําน 
4. พูดโต๎ตอบด๎วยประโยคสั้นๆ เพื่อสื่อสารระหวํางบุคคล 
5. เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน ค าศัพท๑งํายๆ 
6. บอกความเหมือน หรือความแตกตํางของเสียงตัวอักษร ค า กลุํมค า ประโยค และข๎อความของ

ภาษาจีนกับภาษาไทย 
 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

381 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

จ21202  ภาษาจีน 2      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1        เวลา 40 ชั่วโมง           จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาทักษะการปฏิบัติตามค าสั่งงํายๆ ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอํานออกเสียง และประสมเสียง
ค างํายๆ ตามหลักการออกเสียง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ๑ ตรงตามความหมายของค า กลุํมค า และประโยค 
จากการฟังหรือการอําน ตอบค าถามงํายๆ จากการฟัง  พูดโต๎ตอบด๎วยประโยคสั้นๆ เพ่ือสื่อสารระหวํางบุคคล 
พูดเพ่ือขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และสิ่งใกล๎ตัว เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน 
ค าศัพท๑งํายๆบอกความเหมือน หรือความแตกตํางของเสียงตัวอักษร ค า กลุํมค า  ประโยค และข๎อความของ
ภาษาจีนกับภาษาไทย 

โดยเลือกใช๎ทักษะกระบวนการฟัง พูด อําน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห๑และเขียน สื่อความ
กระบวนการท างานกลุํม/คูํ  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ  คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 

เพ่ือให๎นักเรียน เป็นผู๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ รักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ๑พลังงานและ
สิ่งแวดล๎อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น ชุมชนรํวมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. ปฏิบัติตามค าสั่งงํายๆ  
2. ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอํานออกเสียง และประสมเสียงค างํายๆ ตามหลักการออกเสียง  
3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ๑ ตรงตามความหมายของค า กลุํมค า และประโยค จากการฟังหรือการอําน 
4. ตอบค าถามงํายๆ จากการฟัง  
5. พูดโต๎ตอบด๎วยประโยคสั้นๆ เพื่อสื่อสารระหวํางบุคคล 
6. พูดเพ่ือขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และสิ่งใกล๎ตัว 
7. เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน ค าศัพท๑งํายๆ 
8. บอกความเหมือน หรือความแตกตํางของเสียงตัวอักษร ค า กลุํมค า  ประโยค และข๎อความของ

ภาษาจีนกับภาษาไทย 
 
รวม  8  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 



 

   

382 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

จ22201  ภาษาจีน 3               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2             เวลา 40 ชั่วโมง           จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาทักษะการอํานออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท๑ กลุํมค า ประโยค ตามหลักการอํานในระบบเสียง
ภาษาจีนกลาง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ๑ ตรงตามความหมายของค า กลุํมค า และประโยค จากการฟังหรือการ
อําน ตอบค าถามจากการฟังและอํานบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบ พูดโต๎ตอบด๎วย
ประโยคสั้นๆ เพื่อสื่อสารระหวํางบุคคล พูดเพ่ือขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และสิ่งใกล๎ตัว 
เขียนให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองแบบงํายๆ บอกข๎อมูล และความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิต
ความเป็นอยูํของจีน บอกความเหมือน หรือความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆ  การใช๎
เครื่องหมายวรรคตอน  และการล าดับค า ตามโครงสร๎างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 

โดยเลือกใช๎ทักษะกระบวนการฟัง พูด อําน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห๑และเขียน สื่อความ
กระบวนการท างานกลุํม/คูํ  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ  คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 

เพ่ือให๎นักเรียน เป็นผู๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ รักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ๑พลังงานและ
สิ่งแวดล๎อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น ชุมชนรํวมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. อํานออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท๑ กลุํมค า ประโยค ตามหลักการอํานในระบบเสียงภาษาจีนกลาง 
2. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ๑ ตรงตามความหมายของค า กลุํมค า และประโยค จากการฟังหรือการอําน 
3. ตอบค าถามจากการฟังและอํานบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบ 
4. พูดโต๎ตอบด๎วยประโยคสั้นๆ เพื่อสื่อสารระหวํางบุคคล 
5. พูดเพ่ือขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และสิ่งใกล๎ตัว 
6. เขียนให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองแบบงํายๆ 
7. บอกข๎อมูล และความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยูํของจีน  
8. บอกความเหมือน หรือความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆ  การใช๎เครื่องหมาย

วรรคตอน  และการล าดับค า ตามโครงสร๎างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 
 
รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 



 

   

383 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

จ22202  ภาษาจีน 4               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2           เวลา 40 ชั่วโมง           จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาทักษะการระบุประโยคและข๎อความ หรือตอบค าถามให๎สัมพันธ๑กับสื่อที่ไมํใชํความเรียงที่อําน
ตอบค าถาม จากการฟังและอํานบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบ พูดหรือเขียนโต๎ตอบในการ
สื่อสารระหวํางบุคคล พูดหรือเขียนแสดงความต๎องการ ขอความชํวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในชีวิตประจ าวัน 
พูดเพ่ือขอและให๎ข๎อมลูเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และสิ่งใกล๎ตัว พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรม ประสบการณ๑ หรือเรื่องใกล๎ตัว บอกข๎อมูล และความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิต
ความเป็นอยูํของจีน บอกความเหมือน หรือความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆ   การใช๎
เครื่องหมายวรรคตอน  และการล าดับค า ตามโครงสร๎างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 

โดยเลือกใช๎ทักษะกระบวนการฟัง พูด อําน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห๑และเขียน สื่อความ
กระบวนการท างานกลุํม/คูํ  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ  คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 

เพ่ือให๎นักเรียน เป็นผู๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ รักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ๑พลังงานและ
สิ่งแวดล๎อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น ชุมชนรํวมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ๑ ตรงตามความหมายของค า กลุํมค า และประโยค จากการฟังหรือการอําน 
2. ตอบค าถามจากการฟังและอํานบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบ 
3. พูดหรือเขียนโต๎ตอบในการสื่อสารระหวํางบุคคล  
4. พูดหรือเขียนแสดงความต๎องการ ขอความชํวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในชีวิตประจ าวัน 
5. พูดเพ่ือขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และสิ่งใกล๎ตัว 
6. พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ๑ หรือเรื่องใกล๎ตัว       
7. บอกข๎อมูล และความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยูํของจีน  
8. บอกความเหมือน หรือความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆ  การใช๎เครื่องหมาย

วรรคตอน  และการล าดับค า ตามโครงสร๎างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 
 
รวม  8  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 



 

   

384 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

จ23201  ภาษาจีน 5               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3           เวลา 40 ชั่วโมง           จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาทักษะการพูดขอข๎อมูลและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวและบุคคลที่พบเห็นในชีวิตประจ าวันอยําง
งํายได๎ อํานออกเสียงค า วลี ข๎อความ และบทความได๎ถูกต๎องตามหลักการออกเสียง อํานและแปลความหมาย
จากประโยคสั้นๆ ที่แสดงความรู๎สึกในรูปแบบสัทอักษรภาษาจีนที่ก าหนดให๎ได๎  เขียนตัวสัทอักษรจีนเป็นค า 
กลุํมค า และประโยคอยํางงํายๆ รวมทั้งเติมวรรณยุกต๑ได๎ถูกต๎อง ใช๎ภาษาและทําทางในการสื่อสารได๎อยําง
เหมาะสมกับระดับบุคคล สถานที่ โอกาสและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาเข๎าใจความแตกตํางระหวํางภาษาจีน
กับภาษาไทยในเรื่องค า วลี ส านวน ประโยค ข๎อความตํางๆ และน าไปใช๎ในสถานการณ๑ตํางๆอยํางถูกต๎อง
เหมาะสม  สนใจและมีสํวนรํวมในกิจกรรมวันส าคัญตํางๆทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมของไทย และของ
เจ๎าของภาษา ใช๎ภาษาในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น ตามความสนใจ พร๎อมทั้ง
เสนอความคิดรวบยอดที่มีตํอเหตุการณ๑หรือเรื่องราวอยํางสร๎างสรรค๑ 

โดยเลือกใช๎ทักษะกระบวนการฟัง พูด อําน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห๑และเขียน สื่อความ
กระบวนการท างานกลุํม/คูํ  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ  คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 

เพ่ือให๎นักเรียน เป็นผู๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ รักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ๑พลังงานและ
สิ่งแวดล๎อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น ชุมชนรํวมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. พูดขอข๎อมูลและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวและบุคคลที่พบเห็นในชีวิตประจ าวันอยํางงํายได๎ 
2. อํานออกเสียงค า วล ีข๎อความ และบทความได๎ถูกต๎องตามหลักการออกเสียง  
3. อํานและแปลความหมายจากประโยคสั้นๆ ที่แสดงความรู๎สึกในรูปแบบสัทอักษรภาษาจีนที่

ก าหนดให๎ได๎  
4. เขียนตัวสัทอักษรจีนเป็นค า กลุํมค า และประโยคอยํางงํายๆ รวมทั้งเติมวรรณยุกต๑ได๎ถูกต๎อง  
5. ใช๎ภาษาและทําทางในการสื่อสารได๎อยํางเหมาะสมกับระดับบุคคล สถานที่ โอกาสและวัฒนธรรม

ของเจ๎าของภาษา 
6. เข๎าใจความแตกตํางระหวํางภาษาจีนกับภาษาไทยในเรื่องค า วล ีส านวน ประโยค ข๎อความตํางๆ 

และน าไปใช๎ในสถานการณ๑ตํางๆอยํางถูกต๎องเหมาะสม  
7. สนใจและมีสํวนรํวมในกิจกรรมวันส าคัญตํางๆทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมของไทย และของ

เจ๎าของภาษา 
8. ใช๎ภาษาในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น ตามความสนใจ พร๎อมทั้ง

เสนอความคิดรวบยอดท่ีมีตํอเหตุการณ๑หรือเรื่องราวอยํางสร๎างสรรค๑ 
 
รวม  8  ผลการเรียนรู้ 

 



 

   

385 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

จ23202  ภาษาจีน 6               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3             เวลา 40 ชั่วโมง           จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ฝึกทักษะการใช๎ค าขอร๎อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายตามสถานการณ๑   ระบุประโยคและ
ข๎อความ หรือตอบค าถามให๎สัมพันธ๑กับสื่อที่ไมํใชํความเรียงที่อําน    จับใจความส าคัญ สรุป และตอบค าถาม
งํายๆ จากเรื่องที่ฟังหรืออํานจากสื่อประเภทตํางๆสนทนา แลกเปลี่ยนและเขียนโต๎ตอบข๎อมูลเพ่ือสื่อสารอยําง
ตํอเนื่องเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ๑ตํางๆ ในชีวิตประจ าวัน  พูดและเขียนเพ่ือขอและให๎ข๎อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกล๎ตัวบอกความเหมือน หรือความแตกตํางระหวํางการออกเสียง
ประโยคชนิดตํางๆ  การใช๎เครื่องหมายวรรคตอน  และการล าดับค า ตามโครงสร๎างประโยคของภาษาจีนและ
ภาษาไทย ค๎นคว๎า รวบรวม และสรุปข๎อมูลหรือข๎อเท็จจริงที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน จากแหลํง
เรียนรู๎ และน าเสนอด๎วยการพูดหรือการเขียน 

โดยเลือกใช๎ทักษะกระบวนการฟัง พูด อําน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห๑และเขียน สื่อความ
กระบวนการท างานกลุมํ/คูํ  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ  คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 

เพ่ือให๎นักเรียน เป็นผู๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ รักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ๑พลังงานและ
สิ่งแวดล๎อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น ชุมชนรํวมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. ใช๎ค าขอร๎อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายตามสถานการณ๑ 
2. ระบุประโยคและข๎อความ หรือตอบค าถามให๎สัมพันธ๑กับสื่อที่ไมํใชํความเรียงที่อําน     
3. จับใจความส าคัญ สรุป และตอบค าถามงํายๆ จากเรื่องที่ฟังหรืออํานจากสื่อประเภทตํางๆ 
4. สนทนา แลกเปลี่ยนและเขียนโต๎ตอบข๎อมูลเพื่อสื่อสารอยํางตํอเนื่องเก่ียวกับตนเอง กิจกรรม และ

สถานการณ๑ตํางๆ ในชีวิตประจ าวัน  
5. พูดและเขียนเพ่ือขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล๎ตัว 
6. บอกความเหมือน หรือความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆ  การใช๎เครื่องหมาย

วรรคตอน  และการล าดับค า ตามโครงสร๎างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 
7. ค๎นคว๎า รวบรวม และสรุปข๎อมูลหรือข๎อเท็จจริงที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน จากแหลํง

เรียนรู๎ และน าเสนอด๎วยการพูดหรือการเขียน 
8. ใช๎ภาษาจีนในการสืบค๎น/ค๎นคว๎า รวบรวม น าเสนอและสรุปความรู๎หรือข๎อมูลตํางๆ จากสื่อและ

แหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ ในการศึกษาตํอ และประกอบอาชีพ 
 
รวม  8  ผลการเรียนรู้ 

 



 

   

386 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

จ20201   เสริมทักษะภาษาจีน 1                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                           เวลา  40 ชั่วโมง                  จ านวน  1.0  หน่วยกิต                               
 
 
ผลการเรียนรู้ 
 
 
รวม     ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

387 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

จ20202   เสริมทักษะภาษาจีน 2                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                           เวลา  40 ชั่วโมง                  จ านวน  1.0  หน่วยกิต                               
 
 
ผลการเรียนรู้ 
 
 
รวม     ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

388 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

จ20203   เสริมทักษะภาษาจีน 3                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2                           เวลา  40 ชั่วโมง                  จ านวน  1.0  หน่วยกิต                               
 
 
ผลการเรียนรู้ 
 
 
รวม     ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

389 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

จ20204   เสริมทักษะภาษาจีน 4                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2                           เวลา  40 ชั่วโมง                  จ านวน  1.0  หน่วยกิต                               
 
 
ผลการเรียนรู้ 
 
 
รวม     ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

390 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

จ20205   เสริมทักษะภาษาจีน 5                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                           เวลา  40 ชั่วโมง                  จ านวน  1.0  หน่วยกิต                               
 
 
ผลการเรียนรู้ 
 
 
รวม     ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

391 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

จ20206   เสริมทักษะภาษาจีน 6                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   3                        เวลา  40 ชั่วโมง                   จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 
 
ผลการเรียนรู้ 
 
 
รวม     ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

392 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

อ31101   ภาษาอังกฤษ  1                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  4                          เวลา 40 ช่ัวโมง                            จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 

อํานออกเสียงข๎อความ ขําวประกาศ โฆษณา บทร๎อยกรอง ถูกต๎องตามหลักการอําน อธิบายและเขียน
ประโยค ให๎สัมพันธ๑กับสื่อไมํใชํความเรียง จับใจความส าคัญ วิเคราะห๑ สรุป แสดงความคิดเห็น และให๎เหตุผล
ประกอบจากการฟังหรืออําน สนทนาและเขียนเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ๑ สถานการณ๑ และสื่อสารอยําง
ตํอเนื่อง ใช๎ค าขอร๎อง ค าแนะน า ค าชี้แจง เขียนแสดงความต๎องการ เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธในสถานการณ๑
ตําง ๆ พูด และเขียนเพ่ือขอ ให๎ข๎อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ ประเด็นขําว เหตุการณ๑ที่ฟัง และอําน 
วิเคราะห๑ อภิปรายวิถีชีวิต ความเชื่อ วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับของไทยได๎อยํางเหมาะสาม 

 โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ทางภาษาที่หลากหลาย การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ๑ตําง ๆ กระบวนการ
คิดวิเคราะห๑ กระบวนการศึกษาค๎นคว๎า และสืบค๎นข๎อมูล 

 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ เห็นคุณคําในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม 
 

ตัวช้ีวัด 
 

ต 1.1  ม.4-6/2   ม.4-6/3  ม.4-6/4 

ต 1.2  ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/4  ม.4-6/5 

ต 1.3  ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3 

ต 2.2  ม.4-6/2 

ต 4.1  ม.4-6/1 
 

รวม  12  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

393 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

อ31102   ภาษาอังกฤษ  2                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4                          เวลา 40 ชั่วโมง                            จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

                        

ปฏิบัติตามค าแนะน าในคูํมือ การใช๎งานตําง ๆ ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าอธิบาย ที่ฟัง และอําน และ
สามารถปฏิบัติได๎ถูกต๎องสามารถตีความวิเคราะห๑ สังเคราะห๑ อภิปราย ข๎อมูลขําวสาร บทความ บทอําน เรื่อง
สั้น สารคดี บันเทิงคดี  บทละครสั้น จากสื่อสิ่งพิมพ๑ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ ตําง ๆ แสดงความคิดเห็น ความ
ต๎องการ  ขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อม ครอบครัว ชุมชน ท๎องถิ่น ประเทศชาติ โดยใช๎ภาษาสื่อสาร ตาม
สถานการณ๑ตํางๆ ในเรื่องอาชีพ การซื้อขาย การเขียนจดหมาย โทรศัพท๑ การบริการ การทํองเที่ยว 
ประสบการณ๑ตําง ๆ และสามารถแลกเปลี่ยน ความรู๎ กับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน 

โดยใช๎กระบวนการทางภาษา คือ ฟัง พูด อํานและเขียน การสื่อสารการสืบค๎นหาความรู๎ การค๎นคว๎า
ข๎อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ๑ตํางๆ   

เพ่ือตระหนักและเห็นคุณคํา ความส าคัญของภาษาอังกฤษ ใฝุรู๎  ใฝุเรียน มีความมั่นใจ ในการใช๎ภาษา 
และกล๎าแสดงออกอยํางเหมาะสมกับกาลเทศะ และวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา สามารถบูรณาการประยุกต๑ใช๎ 
ในชีวิตประจ าวัน 

 

ตัวช้ีวัด 
 

ต 1.1  ม.4-6/1  ม.4-6/2             
ต 1.2  ม.4-6/1            
ต 1.3  ม.4-6/1          
ต 2.1   ม.4-6/1                 
ต 3.1   ม.4-6/1            
ต 4.1  ม.4-6/1             

  ต 4.2   ม.4-6/1           ม.4-6/2            
 

รวม   9  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 
 

 



 

   

394 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

อ32101   ภาษาอังกฤษ  3                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5                           เวลา 40 ชั่วโมง                           จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
 

เข๎าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอํานจากสื่อประเภทตําง ๆ ที่อําน เลือกและใช๎ค าขอร๎อง ให๎ค าแนะน า   
ค าชี้แจง อธิบายอยํางคลํองแคลํว พูดและเขียนแสดงความต๎องการ เสนอตอบรับและปฏิเสธ การให๎ความ
ชํวยเหลือในสถานการณ๑จ าลองหรือสถานการณ๑จริงอยํางเหมาะสม  อธิบาย อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความ
เชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ๎าของภาษาความแตกตํางระหวํางโครงสร๎างประโยค ข๎อความ  
ส านวน ค าพังเพย สุภาษิตและบทกลอนของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย สามารถน าเสนอข๎อมูลขําวสาร  
ความคิดรวบยอดและสรุปใจความรู๎  ข๎อมูลตําง ๆ จากสื่อและแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ ในการศึกษาตํอและประกอบ
อาชีพ 

 โดยการถํายทอดความรู๎สึก  การแสดงบทบาทสมมติ  และน าไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน ท าให๎
สามารถเห็นคุณคําทางภาษา ชื่นชมในขนบธรรมเนียมประเพณี ทั้งของเจ๎าของภาษาและภาษาใหมํ 

เพ่ือตระหนักและเห็นคุณคํา ความส าคัญของภาษาอังกฤษ ใฝุรู๎  ใฝุเรียน มีความมั่นใจ ในการใช๎ภาษา 
และกล๎าแสดงออก อยํางเหมาะสมกับกาลเทศะ และวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา สามารถบูรณาการ
ประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 

ตัวช้ีวัด 
 

ต 1.1  ม.4-6/3        
ต 1.2  ม.4-6/2  ม.4-6/3         
ต 1.3 ม.4-6/2      
ต 2.1  ม.4-6/2         

ต 2.2  ม.4-6/1 

ต 3.1  ม.4-6/1       

ต 4.1  ม.4-6/1        

ต 4.2  ม.4-6/1         ม.4-6/2 
 

รวม  10  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 



 

   

395 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

อ32102   ภาษาอังกฤษ  4                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5                              เวลา 40 ชั่วโมง                         จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 

เข๎าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอํานจากสื่อประเภทตําง ๆ ที่อําน เลือกและใช๎ค าขอร๎อง ให๎ค าแนะน า   
ค าชี้แจง อธิบายอยํางคลํองแคลํว พูดและเขียนแสดงความต๎องการ เสนอตอบรับและปฏิเสธ การให๎ความ
ชํวยเหลือในสถานการณ๑จ าลองหรือสถานการณ๑จริงอยํางเหมาะสม อธิบาย อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความ
เชื่อและท่ีมาของขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ๎าของภาษาความแตกตํางระหวํางโครงสร๎างประโยค  ข๎อความ  
ส านวน  ค าพังเพย  สุภาษิตและบทกลอนของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย  สามารถน าเสนอข๎อมูลขําวสาร  
ความคิดรวบยอดและสรุปใจความรู๎  ข๎อมูลตําง ๆ จากสื่อและแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ ในการศึกษาตํอและประกอบ
อาชีพ 

 โดยการถํายทอดความรู๎สึก การแสดงบทบาทสมมติ และน าไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน ท าให๎
สามารถเห็นคุณคําทางภาษา ชื่นชมในขนบธรรมเนียมประเพณี ทั้งของเจ๎าของภาษาและภาษาใหมํ 

เพ่ือตระหนักและเห็นคุณคํา ความส าคัญของภาษาอังกฤษ ใฝุรู๎  ใฝุเรียน มีความมั่นใจ ในการใช๎ภาษา 
และกล๎าแสดงออก อยํางเหมาะสมกับกาลเทศะ และวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา สามารถบูรณาการ
ประยุกต๑ใช๎ ในชีวิตประจ าวัน 
 

ตัวช้ีวัด 
 

ต 1.1  ม.4-6/3        
ต 1.2  ม.4-6/2       ม.4-6/3         
ต 1.3  ม.4-6/2       

  ต 2.1  ม.4-6/2         

ต 2.2  ม.4-6/1 

ต 3.1  ม.4-6/1        

ต 4.1  ม.4-6/1        

ต 4.2  ม.4-6/1        ม.4-6/2 
 

รวม  10  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 



 

   

396 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

อ33101   ภาษาอังกฤษ  5                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6                           เวลา  40 ชั่วโมง                         จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 

ฝึกทักษะ ฟัง  พูด  อําน เขียน ค าศัพท๑ ส านวน ภาษา ประโยค  และข๎อความที่ใช๎ในการขอ และให๎
ข๎อมูล แสดงความรู๎สึก และแสดงความคิดเห็น  ข๎อมูล สารคดี และบันเทิงคดี วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวิถีชีวิตสามารถตีความ วิเคราะห๑  สังเคราะห๑  อภิปราย แสดงความคิดเห็น  เปรียบเทียบ 
น าเสนอข๎อมูล 

โดยใช๎กระบวนการทางภาษา คือ ฟัง พูด อํานและเขียน การสื่อสารการสืบค๎นหาความรู๎ การค๎นคว๎า
ข๎อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ๑ตํางๆ 

เพ่ือชื่นชมและเห็นคุณคําของภาษา สามารถน าภาษาไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน ในการศึกษาตํอและการ
ประกอบอาชีพ   
 

ตัวช้ีวัด 
 

ต 1.1  ม.4-6/4         
ต 1.2  ม.4-6/4         ม.4-6/5       
ต 1.3  ม.4-6/3        
ต 2.1  ม.4-6/1         ม.4-6/3          
ต 2.2  ม.4-6/2         
ต 3.1  ม.4-6/1      
ต 4.2   ม.4-6/1         ม.4-6/2 

 

รวม  10  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

397 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

อ33102   ภาษาอังกฤษ  6                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6                             เวลา 40 ชั่วโมง                        จ านวน 1.0   หน่วยกิต 
 

ฝึกทักษะ ฟัง  พูด  อําน เขียน ค าศัพท๑ ส านวน ภาษา ประโยค  และข๎อความที่ใช๎ในการขอ และให๎
ข๎อมูล แสดงความรู๎สึก และแสดงความคิดเห็น  ข๎อมูล สารคดี และบันเทิงคดี วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวิถีชีวิตสามารถตีความ วิเคราะห๑  สังเคราะห๑  อภิปราย แสดงความคิด เห็น  เปรียบเทียบ 
น าเสนอข๎อมูล 

โดยใช๎กระบวนการทางภาษา คือ ฟัง พูด อํานและเขียน การสื่อสารการสืบค๎นหาความรู๎ การค๎นคว๎า
ข๎อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ๑ตํางๆ 

เพ่ือชื่นชมและเห็นคุณคําของภาษา สามารถน าภาษาไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน ในการศึกษาตํอและการ
ประกอบอาชีพ   
 

ตัวชี้วัด 
 

ต 1.1  ม.4-6/4         
ต 1.2  ม.4-6/4         ม.4-6/5       
ต 1.3  ม.4-6/3        
ต 2.1  ม.4-6/1         ม.4-6/3          
ต 2.2  ม.4-6/2         
ต 3.1  ม.4-6/1      
ต 4.2   ม.4-6/1         ม.4-6/2 

 

รวม  10  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

398 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

อ30201  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ           
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                        เวลา 40 ชั่วโมง                               จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
 

การใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสารหรือสื่อความหมายเข๎าใจ น้ าเสียง ทําทาง ความรู๎สึก ในการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร แสดงความคิดเห็น แนะน า สนทนาตามสถานการณ๑ตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสมกับ
บุคคลถูกต๎องตามกาลเทศะ ให๎ข๎อมูลหรือบอกความแตกตํางของวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา และวัฒนธรรม
ไทย โดยใช๎กระบวนการคิด วิเคราะห๑ กระบวนการทางภาษา กระบวนการสื่อความ กระบวนการกลุํม 
กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการฝึกปฏิบัติ มีมารยาทในการพูด  

โดยใช๎กระบวนการทางภาษา คือ ฟัง พูด อํานและเขียน การสื่อสารการสืบค๎นหาความรู๎ การค๎นคว๎า
ข๎อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ๑ตํางๆ   

เพ่ือให๎เกิดความสนุกสนาน และเห็นประโยชน๑ของการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ เพ่ือใช๎ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน  
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคูํมือการใช๎งานตํางๆ  ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟังและอํา 
2. อธิบายและเขียนประโยคและข๎อความให๎สัมพันธ๑กับสื่อที่ไมํใชํความเรียงรูปแบบตํางๆ ที่อําน 

รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไมํใชํความเรียงรูปแบบตํางๆ  ให๎สัมพันธ๑กับประโยค และข๎อความที่ฟังหรืออําน 
3. สนทนาและเขียนโต๎ตอบข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตําง ๆ  ใกล๎ตัว ประสบการณ๑  สถานการณ๑  

ขําว / เหตุการณ๑ ประเด็นที่อยูํในความสนใจของสังคม และสื่อสารอยํางตํอเนื่องและเหมาะสม 
4. พูดและเขียนแสดงความต๎องการ  เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ๑

จ าลองหรือสถานการณ๑จริงอยํางเหมาะสม   
5. พูดและเขียนเพ่ือขอและให๎ข๎อมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เรื่อง/ประเด็น/ขําว/เหตุการณ๑ท่ีฟังและอํานอยํางเหมาะสม 
6. พูดและเขียนน าเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ๑ ขําว/เหตุการณ๑ เรื่องและประเด็นตํางๆ 

ตามความสนใจของสังคม 
7. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ    และท่ีมาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของ

เจ๎าของภาษา 
8. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางโครงสร๎างประโยค ข๎อความ ส านวน  ค าพังเพย  

สุภาษิต และบทกลอนของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย 
9. ค๎นคว๎า/สืบค๎น บันทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการ

เรียนรู๎อื่น จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ และน าเสนอด๎วยการพูดและการเขียน 
10. ใช๎ภาษาสื่อสารในสถานการณ๑จริง/สถานการณ๑จ าลองที่เกิดข้ึนในห๎องเรียน สถานศึกษา  ชุมชน 

และสังคม 
11. ใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎น/ค๎นคว๎า รวบรวม วิเคราะห๑ และสรุปความรู๎/ข๎อมูลตํางๆ จาก

สื่อและแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ ในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ 
 
รวม  11  ผลการเรียนรู้ 



 

   

399 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

อ30208 ภาษาอังกฤษส าหรับอาเซียน 1                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ            
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                            เวลา 40 ชั่วโมง                            จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 

ศึกษาข๎อมูลการกํอตั้งประเทศสมาชิกอาเซียน และความรู๎พ้ืนฐาน โดยล าดับความส าคัญของประเทศ
สมาชิกอาเซียนในด๎านข๎อมูลรายประเทศ  ชื่อประเทศ  เมืองหลวง การปกครอง สกุลเงิน ธงชาติ ของแตํละ
ประเทศธงอาเซียน สัญลักษณ๑ของอาเซียน วัฒนธรรมของแตํละประเทศ ความเหมือนและความแตกตํางทาง
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน 

 โดยใช๎ทักษะกระบวนการเรียนรู๎ด๎วยภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  มีการใช๎เทคโนโลยีสื่อสารอยําง
สร๎างสรรค๑  การรวบรวมข๎อมูล การคิดวิเคราะห๑ การล าดับข๎อมูล การอธิบาย การอภิปราย การท างานกลุํ ม
และการสรุปความส าคัญ 

 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจและสามารถแก๎ปัญหาได๎อยํางสันติวิธี เกิดความตระหนักถึงความส าคัญ
ของอาเซียน มีวิถีประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลักธรรม คารวะธรรม ปัญญาธรรม  สามัคคีธรรม ด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ผลการเรียนรู้ 
 

1. พูดอธิบายข๎อมูลพ้ืนฐานของกลุํมประเทศอาเซียน  
2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกตํางระหวํางวัฒนธรรมของกลุํมประเทศอาเซียน 

3. ใช๎ภาษาตามมารยาทสังคมเพ่ือสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดีระหวํางบุคคลและสามารถด าเนินการสื่อสาร
อยํางตํอเนื่องและเหมาะสมโดยใช๎สื่อเทคโนโลยีที่มีอยูํในแหลํงการเรียนรู๎ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 

4. ใช๎ภาษาทําทางในการสื่อสารได๎อยํางเหมาะสมกับระดับบุคคลและวัฒนธรรมของกลุํมประเทศ
อาเซียน 

5. น าเสนอข๎อมูลอาเซียนในรูปแบบสื่อประเภทตํางๆได๎ 
6. เห็นคุณคําของภาษาอังกฤษในการใช๎เชื่อมโยงความเป็นอาเซียน 

 

รวม  6  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 



 

   

400 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

อ30209 ภาษาอังกฤษส าหรับอาเซียน 2                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ            
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                            เวลา 40 ชั่วโมง                            จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 

ศึกษาข๎อมูลด๎าน ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม และการด ารงชีวิตของประเทศสมาชิกอาเซียน 
และความรู๎พ้ืนฐาน โดยล าดับความส าคัญของประเทศสมาชิกอาเซียนในด๎านข๎อมูลรายประเทศ  ภาษาที่ใช๎ใน
การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  ข๎อควรปฏิบัติ  ข๎อห๎าม หรือข๎อยกเว๎นของแตํละประเทศ และการปฏิบัติตามกฎ
บัตรอาเซียน 
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการเรียนรู๎ด๎วยภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  มีการใช๎เทคโนโลยีสื่อสารอยําง
สร๎างสรรค๑  การรวบรวมข๎อมูล การคิดวิเคราะห๑ การล าดับข๎อมูล การอธิบาย การอภิปราย การท างานกลุํม
และการสรุปความส าคัญ 
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจและสามารถแก๎ปัญหาได๎อยํางสันติวิธี เกิดความตระหนักถึงความส าคัญ
ของอาเซียน มีวิถีประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลักธรรม คารวะธรรม ปัญญาธรรม  สามัคคีธรรม ด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

 
1. พูดทักทายภาษาประจ าชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนได๎ 
2. ฟังและร๎องเพลงประจ าชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนได๎ 
3. น าเสนอข๎อมูลสถานที่ส าคัญทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยใช๎สื่อเทคโนโลยีที่

ทันสมัย 
4. อํานข๎อปฏิบัติจาก กฎบัตรอาเซียน (ASEAN CHARTER) แล๎วน าเสนอในที่สาธารณะได๎ 
5. เขียนข๎อห๎ามหรือข๎อยกเว๎นทาง ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนได๎ 
6. สนทนาโต๎ตอบเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในกลุํมประเทศอาเซียนได๎ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

401 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

อ30210  ภาษาอังกฤษอ่านเพื่อความบันเทิง                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ           
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                        เวลา 40 ชั่วโมง                               จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
 
 
 
ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
รวม    ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

402 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ            
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                            เวลา 40 ชั่วโมง                            จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาวิเคราะห๑ ทักษะการฟัง การพูด เพ่ือให๎สามารถสื่อสาร ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ บูรณาการ     

ภูมิปัญญาท๎องถิ่น สภาพทั่วไปของชุมชน โดยใช๎ข๎อมูล บทสนทนา เรื่องเลํา ขําวสาร บทความ  สถานการณ๑
ตําง ๆ เหตุการณ๑ในชีวิตประจ าวัน ฝึกการตั้งค าถาม  การสนทนาโต๎ตอบ การแสดงความคิดเห็น การจับ
ใจความประเด็นส าคัญจากสิ่งที่ฟัง  การอธิบายให๎ข๎อมูล การเปรียบเทียบ โดยใช๎กระบวนการฟัง การพูด 
กระบวนการการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนสื่อความ กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุํม 
กระบวนการคิดวิเคราะห๑ กระบวนการสืบค๎น กระบวนการแก๎ปัญหา มีวิจารณญาณ มีเหตุผล มีมารยาทในการ
พูดการฟัง มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ มีความม่ันใจในการใช๎ภาษาและเห็นคุณคําของการฟังและการพูด  

โดยใช๎กระบวนการทางภาษา คือ ฟัง พูด อํานและเขียน การสื่อสารการสืบค๎นหาความรู๎ การค๎นคว๎า
ข๎อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ๑ตํางๆ   

เพ่ือให๎รักการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ ใช๎ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได๎เหมาะสม ตามศักยภาพของผู๎เรียน 
และสามารถประยุกต๑ใช๎ในการท างานและชีวิตประจ าวันได๎ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. อํานออกเสียงข๎อความ  ขําว ประกาศ โฆษณา บทร๎อยกรอง และบทละครสั้น (skit) ถูกต๎องตาม
หลักการอําน   

2. อธิบายและเขียนประโยคและข๎อความให๎สัมพันธ๑กับสื่อที่ไมํใชํความเรียงรูปแบบตํางๆ ที่อําน 
รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไมํใชํความเรียงรูปแบบตํางๆ ให๎สัมพันธ๑กับประโยค และข๎อความที่ฟังหรืออําน 

3. สนทนาและเขียนโต๎ตอบข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตําง ๆ  ใกล๎ตัว ประสบการณ๑  สถานการณ๑  
ขําว / เหตุการณ๑ ประเด็นที่อยูํในความสนใจของสังคม และสื่อสาร อยํางตํอเนื่องและเหมาะสม 

4. พูดและเขียนแสดงความต๎องการ  เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ๑
จ าลองหรือสถานการณ๑จริงอยํางเหมาะสม   

5. พูดและเขียนเพ่ือขอและให๎ข๎อมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่อง/ประเด็น/ขําว/เหตุการณ๑ท่ีฟังและอํานอยํางเหมาะสม 

6. พูดและเขียนน าเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ๑ ขําว/เหตุการณ๑ เรื่องและประเด็นตํางๆ 
ตามความสนใจของสังคม 

7. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ๑  และเหตุการณ๑ ทั้งในท๎องถิ่น  
สังคม และโลก พร๎อมทั้งให๎เหตุผลและยกตัวอยํางประกอบ 

8. เลือกใช๎ภาษา น้ าเสียง และกิริยาทําทางเหมาะกับระดับของบุคคล  โอกาส และสถานที่  ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา   

9. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ  และท่ีมาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ๎าของ
ภาษา 

10. เข๎ารํวม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยํางเหมาะสม 



 

   

403 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

11. วิเคราะห๑/อภิปราย ความเหมือนและความแตกตํางระหวํางวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของ
เจ๎าของภาษากับของไทยและน าไปใช๎อยํางมีเหตุผล 

12. ค๎นคว๎า/สืบค๎น บันทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการ
เรียนรู๎อื่น จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ และน าเสนอด๎วยการพูดและการเขียน 

13. ใช๎ภาษาสื่อสารในสถานการณ๑จริง/สถานการณ๑จ าลองที่เกิดข้ึนในห๎องเรียน สถานศึกษา  ชุมชน 
และสังคม 

14. ใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎น/ค๎นคว๎า รวบรวม วิเคราะห๑ และสรุปความรู๎/ข๎อมูลตํางๆ จาก
สื่อและแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ ในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ 
 
รวม  14  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

404 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

อ30203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ            
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                            เวลา 40 ชั่วโมง                            จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 
เข๎าใจ  ตีความ  วิเคราะห๑  หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข๎อความ  ข๎อมูล  ขําวสาร  บทความ  สาร

คดี  บันเทิงคดี  จากสื่อสิ่งพิมพ๑หรือสื่ออีเล็กทรอนิกส๑  สามารถน าเสนอข๎อมูล  เรื่องราว  หรือบทกวีได๎อยําง
สร๎างสรรค๑  เปรียบเทียบและน าความรู๎ด๎านภาษา  วัฒนธรรม  ประเพณี  ความเชื่อไปใช๎อยํางมีวิจารณญาณ  

โดยใช๎กระบวนการ อําน เขียน วิเคราะห๑ แสดงความคิดเห็น น าเสนอข๎อมูล ใช๎ภาษาเพ่ือการขอและ
ให๎ข๎อมูล อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบแลกเปลี่ยนความรู๎ การปฏิบัติงานรํวมกับผู๎อ่ืน 
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ น าไปใช๎ประโยชน๑และเห็นคุณคําของการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ 
ประยุกต๑ใช๎เพื่อพัฒนาตนเอง  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เลือก/ระบุประโยคและข๎อความ ให๎สัมพันธ๑กับสื่อที่ไมํใชํความเรียงที่อําน  
2. พูดและเขียนเพ่ือขอและให๎ข๎อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออํานอยํางเหมาะสม 
3. พูด/เขียน สรุปใจความส าคัญ/แกํนสาระ (theme)  ที่ได๎จากการวิเคราะห๑เรื่อง/เหตุการณ๑ที่ 

อยูํในความสนใจของสังคม 
4. พูดและเขียนแสดงความรู๎สึก และความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องตําง ๆ ใกล๎ตัว  กิจกรรม   

ตําง ๆ พร๎อมทั้งให๎เหตุผลสั้น ๆ ประกอบอยํางเหมาะสม 
5.  ระบุหัวเรื่อง ใจความส าคัญ และตอบค าถามจากการฟังและอํานบทสนทนา นิทาน  และเรื่องสั้น   

 
รวม  5  ผลการเรียนรู้               
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

405 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                            เวลา  40  ชั่วโมง                          จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

 ศึกษาการออกเสียง ค า ประโยค และส านวนตามสถานการณ๑ตําง ๆ เกี่ยวกับแหลํงทํองเที่ยว ใช๎ภาษา
แสดงความคิดเห็นและบอกความต๎องการของตนในการเสนอบริการแกํผู๎อ่ืน วิเคราะห๑ข๎อดี ข๎อด๎อย จากสื่อ
ตํางๆ ที่น าเสนอเกี่ยวกับการทํองเที่ยว สืบค๎นข๎อมูลเกี่ยวกับแหลํงทํองเที่ยว โดยใช๎สื่ออิเล็กทรอนิกส๑ พูด
แนะน าแหลํงทํองเที่ยวเขื่อนรัชชประภา สามารถตํอรองราคาสินค๎าของที่ระลึกในท๎องถิ่น น าชมแหลํงทํองเที่ยว
ในท๎องถิ่นในสถานการณ๑จ าลอง ผลิตสื่อประชาสัมพันธ๑แหลํงทํองเที่ยว ในท๎องถิ่นด๎วยวิธีการที่หลากหลาย 
สามารถสะท๎อนความรู๎สึกเกี่ยวกับความเชื่อ หรือ ต านานในท๎องถิ่นของตนเอง  เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความรู๎คว าม
เข๎าใจและเห็นคุณคําของแหลํงทํองเที่ยวในท๎องถิ่น  

โดยใช๎กระบวนการทางภาษา คือ ฟัง พูด อํานและเขียน การสื่อสารการสืบค๎นหาความรู๎ การค๎นคว๎า
ข๎อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ๑ตํางๆ   

เกิดจิตส านึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนภูมิปัญญาตําง ๆ โดยประยุกต๑องค๑ความรู๎ 
ให๎สอดคล๎องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ เชํน ตรงตํอเวลา กล๎าแสดงออก สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยําง
เป็นระบบ  รู๎จักกาลเทศะ ใช๎เวลาวํางอยํางมีประโยชน๑ มีเจตคติที่ดีตํอการเรียนรู๎ รักท๎องถิ่นและภูมิใจในความ
เป็นไทย 
  
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคูํมือการใช๎งานตํางๆ  ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟังและอําน 
2. อธิบายและเขียนประโยคและข๎อความให๎สัมพันธ๑กับสื่อที่ไมํใชํความเรียงรูปแบบตํางๆ ที่อําน 

รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไมํใชํความเรียงรูปแบบตํางๆ ให๎สัมพันธ๑กับประโยค และข๎อความที่ฟังหรืออําน 
3. สนทนาและเขียนโต๎ตอบข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตําง ๆ ใกล๎ตัว ประสบการณ๑  สถานการณ๑  

ขําว / เหตุการณ๑ ประเด็นที่อยูํในความสนใจของสังคม และสื่อสารอยํางตํอเนื่องและเหมาะสม 
4. พูดและเขียนแสดงความต๎องการ  เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ๑

จ าลองหรือสถานการณ๑จริงอยํางเหมาะสม   
5. พูดและเขียนเพ่ือขอและให๎ข๎อมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เรื่อง/ประเด็น/ขําว/เหตุการณ๑ท่ีฟังและอํานอยํางเหมาะสม 
6. พูดและเขียนน าเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ๑ ขําว/เหตุการณ๑ เรื่องและประเด็นตํางๆ 

ตามความสนใจของสังคม 
7. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ๑  และเหตุการณ๑ ทั้งในท๎องถิ่น  

สังคม  และโลก  พร๎อมทั้งให๎เหตุผลและยกตัวอยํางประกอบ 
8. เลือกใช๎ภาษา น้ าเสียง และกิริยาทําทางเหมาะกับระดับของบุคคล  โอกาส และสถานที่  ตามมารยาท

สังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา   
9. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ  และท่ีมาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ๎าของ

ภาษา 



 

   

406 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

10. เข๎ารํวม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยํางเหมาะสม 
11. วิเคราะห๑/อภิปราย ความเหมือนและความแตกตํางระหวํางวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของ

เจ๎าของภาษากับของไทยและน าไปใช๎อยํางมีเหตุผล 
12. ค๎นคว๎า/สืบค๎น บันทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการ

เรียนรู๎อื่น จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ และน าเสนอด๎วยการพูดและการเขียน 
13. ใช๎ภาษาสื่อสารในสถานการณ๑จริง/สถานการณ๑จ าลองที่เกิดข้ึนในห๎องเรียน สถานศึกษา  ชุมชน 

และสังคม 
14. ใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎น/ค๎นคว๎า รวบรวม วิเคราะห๑ และสรุปความรู๎/ข๎อมูลตํางๆ จาก

สื่อและแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ ในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ 
 
รวม  14  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

407 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

อ30204  ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6                        เวลา 40 ชั่วโมง                               จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาวิเคราะห๑ การใช๎ภาษาเกี่ยวกับการใช๎อินเตอร๑เน็ต ใช๎ทักษะภาษาในการสืบค๎นข๎อมูลจากสื่อ

เทคโนโลยี  ฝึกปฏิบัติวิธีการใช๎อินเตอร๑เน็ต การใช๎ Web browser : Internet Explorer, Netscape, Surfing 
the Web, Electronic mail, News Online, Web cards การสืบค๎นข๎อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่นําสนใจและเรื่อง
ทางอาชีพ 

โดยใช๎กระบวนการทางภาษา คือ ฟัง พูด อํานและเขียน การสื่อสารการสืบค๎นหาความรู๎ การค๎นคว๎า
ข๎อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ๑ตําง ๆ    

เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาทักษะทางภาษาและเปิดโอกาสของตน วางแผนการเรียน โดยใช๎สื่อ
เทคโนโลยีที่มีอยูํในและนอกสถานศึกษา บันทึก สรุปผล และแสดงหลักฐานผลการเรียนรู๎จากการศึกษาและ
สืบค๎นข๎อมูลทางอินเตอร๑เน็ตประเมินผล ความก๎าวหน๎าของตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคูํมือการใช๎งานตํางๆ  ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟังและอําน 
2. เลือกและใช๎ค าขอร๎อง ให๎ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย  อยํางคลํองแคลํว 
3. พูดและเขียนเพ่ือขอและให๎ข๎อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เรื่อง/ประเด็น/ขําว/เหตุการณ๑ท่ีฟังและอํานอยํางเหมาะสม 
4. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ๑ และเหตุการณ๑ ทั้งในท๎องถิ่น  

สังคม  และโลก  พร๎อมทั้งให๎เหตุผลและยกตัวอยํางประกอบ 
5. เลือกใช๎ภาษา น้ าเสียง และกิริยาทําทางเหมาะกับระดับของบุคคล  โอกาส และสถานที่  ตามมารยาท

สังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา   
6. เข๎ารํวม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยํางเหมาะสม 
7. วิเคราะห๑/อภิปราย ความเหมือนและความแตกตํางระหวํางวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของ

เจ๎าของภาษากับของไทยและน าไปใช๎อยํางมีเหตุผล 
8. ค๎นคว๎า/สืบค๎น บันทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการ

เรียนรู๎อื่น จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ และน าเสนอด๎วยการพูดและการเขียน 
9. ใช๎ภาษาสื่อสารในสถานการณ๑จริง/สถานการณ๑จ าลองที่เกิดข้ึนในห๎องเรียน สถานศึกษา  ชุมชน 

และสังคม 
10. ใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎น/ค๎นคว๎า รวบรวม วิเคราะห๑ และสรุปความรู๎/ข๎อมูลตํางๆ จาก

สื่อและแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ ในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ 
 
รวม  10  ผลการเรียนรู้ 
 

 



 

   

408 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

อ30206  ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6                          เวลา  40  ชั่วโมง                           จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห๑เรื่องที่ฟังและอํานจากสื่อประเภทตํางๆ และแสดงความคิดเห็นอยํางมีเหตุผล วิเคราะห๑ 
อภิปราย ความเหมือน และความแตกตําง ระหวํางวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา กับ
วัฒนธรรมไทย และน าไปใช๎อยํางมีเหตุผล ใช๎ภาษาในการสืบค๎น รวบรวมและสรุป ความรู๎และข๎อมูลตําง ๆ 
จากสื่อและแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ  

โดยใช๎กระบวนการทางภาษา คือ ฟัง พูด อํานและเขียน การสื่อสารการสืบค๎นหาความรู๎ การค๎นคว๎า
ข๎อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ๑ตํางๆ   

เพ่ือคุณคําของการใช๎ภาษาอังกฤษในการศึกษาตํอและ การประกอบอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อํานออกเสียงข๎อความ  ขําว ประกาศ โฆษณา บทร๎อยกรอง และบทละครสั้น (skit) ถูกต๎องตาม
หลักการอําน   

2. อธิบายและเขียนประโยคและข๎อความให๎สัมพันธ๑กับสื่อที่ไมํใชํความเรียงรูปแบบตํางๆ ที่อําน 
รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไมํใชํความเรียงรูปแบบตํางๆ ให๎สัมพันธ๑กับประโยค และข๎อความที่ฟังหรืออําน 

3. จับใจความส าคัญ  วิเคราะห๑ความสรุปความ ตีความ  และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอําน
เรื่องท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดี  พร๎อมทั้งให๎เหตุผลและยกตัวอยํางประกอบ 

4. พูดและเขียนเพ่ือขอและให๎ข๎อมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่อง/ประเด็น/ขําว/เหตุการณ๑ท่ีฟังและอํานอยํางเหมาะสม 

5. พูดและเขียนบรรยายความรู๎สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับ เรื่องตํางๆ  กิจกรรม 
ประสบการณ๑  และขําว/เหตุการณ๑อยํางมีเหตุผล 

6. พูดและเขียนน าเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ๑ ขําว/เหตุการณ๑ เรื่องและประเด็นตํางๆ 
ตามความสนใจของสังคม 

7. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แกํนสาระที่ได๎จากการวิเคราะห๑เรื่อง กิจกรรม ขําว  เหตุการณ๑ 
และสถานการณ๑ตามความสนใจ 

8. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ๑  และเหตุการณ๑ ทั้งในท๎องถิ่น  
สังคม  และโลก  พร๎อมทั้งให๎เหตุผลและยกตัวอยํางประกอบ 

9. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ    และท่ีมาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของ
เจ๎าของภาษา 

10. วิเคราะห๑/อภิปราย ความเหมือนและความแตกตํางระหวํางวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของ
เจ๎าของภาษากับของไทยและน าไปใช๎อยํางมีเหตุผล 

11. ค๎นคว๎า/สืบค๎น บันทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการ
เรียนรู๎อื่น จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ และน าเสนอด๎วยการพูดและการเขียน 

12. ใช๎ภาษาสื่อสารในสถานการณ๑จริง/สถานการณ๑จ าลองที่เกิดข้ึนในห๎องเรียน สถานศึกษา  ชุมชน 
และสังคม 



 

   

409 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

13. ใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎น/ค๎นคว๎า รวบรวม วิเคราะห๑ และสรุปความรู๎/ข๎อมูลตํางๆ จาก
สื่อและแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ ในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ 
 
รวม  13  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

410 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

อ30211  การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6                           เวลา  40  ชั่วโมง                          จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 
ฝึกให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการเขียนบทสนทนาและข๎อความสั้นๆ สรุปประเด็นส าคัญได๎ถูกต๎องตาม

หลักการเขียน ใช๎ภาษาและโครงสร๎างทางไวยากรณ๑ในการเขียนโต๎ตอบในสถานการณ๑ที่แตกตํางหลากหลาย 
เหมาะสมตามมารยาททางสังคม และรู๎ถึงวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา เชํน  เขียนเกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวัน 
ความสนใจสํวนบุคคล เขียนบรรยายลักษณะของบุคคล ความรู๎สึก การแสดงอารมณ๑ ซื้อขายสิ่งของ และการ
เชื้อเชิญในโอกาสตํางๆ 

โดยใช๎กระบวนการทางภาษา คือ ฟัง พูด อําน  เขียน การสื่อสาร การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎น
ข๎อมูล และการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ๑ตํางๆ 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ ได๎รับการสํงเสริมให๎เป็นผู๎ที่ซื่อสัตย๑ สุจริต มีจิตสาธารณะ ใฝุ
เรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน และเห็นคุณคําของภาษาอังกฤษในการสืบค๎นข๎อมูลจากสื่อและแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ 
เพ่ือการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. การรู๎และเข๎าใจค าศัพท๑และโครงสร๎างประโยค ชํวยในการสื่อสารเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ๑และ
สิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัว 

2. เขียนบทสนทนาโต๎ตอบ แลกเปลี่ยนข๎อมูลเกี่ยวกับความสนใจสํวนบุคคล กิจวัตรประจ าวัน อาชีพ 
และการแนะน าตัวเองและผู๎อื่นได๎ 

3. เขียนประวัติสํวนตัว จดหมายสมัครงานในรูปแบบตํางๆได๎ 
          4. เขียนสนทนาโต๎ตอบ แลกเปลี่ยนข๎อมูล เกี่ยวกับกิจกรรมในอดีต แสดงความรู๎สึกในอารมณ๑ตําง ๆ 
และตอบรับการทักทายได๎ 
          5. เขียนสนทนาโต๎ตอบในการเหตุการณ๑/สถานการณ๑ตํางๆที่อยูํในความสนใจของสังคมได๎ 
          6. เขียนถามตอบเกี่ยวกับสถานที่ และเวลาในการกระท ากิจกรรมตํางๆ เขียนเชื้อเชิญและตอบรับ/ตอบ
ปฏิเสธการเชื้อเชิญ ตลอดจนถามตอบเกี่ยวกับทิศทางและต าแหนํงที่ตั้งของสถานที่ตํางๆ ได๎ 
 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 



 

   

411 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

อ30212  การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6                           เวลา  40  ชั่วโมง                          จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 
ฝึกให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการเขียนบทสนทนาและข๎อความสั้นๆ สรุปประเด็นส าคัญได๎ถูกต๎องตาม

หลักการเขียน ใช๎ภาษาและโครงสร๎างทางไวยากรณ๑ในการเขียนโต๎ตอบในสถานการณ๑ที่แตกตํางหลากหลาย 
เหมาะสมตามมารยาททางสังคม และรู๎ถึงวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา เชํน  เขียนเกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวัน 
ความสนใจสํวนบุคคล เขียนบรรยายลักษณะของบุคคล ความรู๎สึก การแสดงอารมณ๑ ซื้อขายสิ่งของ และการ
เชื้อเชิญในโอกาสตํางๆ 

โดยใช๎กระบวนการทางภาษา คือ ฟัง พูด อําน  เขียน การสื่อสาร การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎น
ข๎อมูล และการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ๑ตํางๆ 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ ได๎รับการสํงเสริมให๎เป็นผู๎ที่ซื่อสัตย๑ สุจริต มีจิตสาธารณะ ใฝุ
เรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน และเห็นคุณคําของภาษาอังกฤษในการสืบค๎นข๎อมูลจากสื่อและแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ 
เพ่ือการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. การรู๎และเข๎าใจค าศัพท๑และโครงสร๎างประโยค ชํวยในการสื่อสารเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ๑และ
สิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัว 

2. เขียนบทสนทนาโต๎ตอบ แลกเปลี่ยนข๎อมูลเกี่ยวกับความสนใจสํวนบุคคล กิจวัตรประจ าวัน อาชีพ 
และการแนะน าตัวเองและผู๎อื่นได๎ 

3. เขียนประวัติสํวนตัว จดหมายสมัครงานในรูปแบบตํางๆได๎ 
          4. เขียนสนทนาโต๎ตอบ แลกเปลี่ยนข๎อมูล เกี่ยวกับกิจกรรมในอดีต แสดงความรู๎สึกในอารมณ๑ตําง ๆ 
และตอบรับการทักทายได๎ 
          5. เขียนสนทนาโต๎ตอบในการเหตุการณ๑/สถานการณ๑ตํางๆที่อยูํในความสนใจของสังคมได๎ 
          6. เขียนถามตอบเกี่ยวกับสถานที่ และเวลาในการกระท ากิจกรรมตํางๆ เขียนเชื้อเชิญและตอบรับ/ตอบ
ปฏิเสธการเชื้อเชิญ ตลอดจนถามตอบเกี่ยวกับทิศทางและต าแหนํงที่ตั้งของสถานที่ตํางๆ ได๎ 
 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 

 

 
 
 

 

 
 



 

   

412 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

จ31201  ภาษาจีน  1      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4           เวลา 40 ชั่วโมง           จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาทักษะการปฏิบัติตามค าสั่งงํายๆ ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอํานออกเสียง และประสมเสียง
ค างํายๆ ตามหลักการออกเสียง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ๑ ตรงตามความหมายของค า กลุํมค า และประโยค  
จากการฟังหรือการอําน พูดโต๎ตอบด๎วยประโยคสั้นๆ เพ่ือสื่อสารระหวํางบุคคล  เขียนอักษรจีนตามหลักการ
เขียน ค าศัพท๑งํายๆ บอกความเหมือน หรือความแตกตํางของเสียงตัวอักษร ค า กลุํมค า  ประโยค และข๎อความ
ของภาษาจีนกับภาษาไทย 

โดยใช๎กระบวนการฟัง การพูด การอําน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห๑ ใช๎ภาษาเป็น
เครื่องมือในการรับสารและสํงสารได๎อยํางคลํองแคลํวถูกต๎อง เข๎าถึงสารได๎อยํางชัดเจนรวมทั้งกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู๎กระบวนการกลุํม การอภิปราย และมีความสามารถในการสืบค๎นข๎อมูล  

เพ่ือให๎นักเรียน เป็นผู๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ รักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ๑พลังงานและ
สิ่งแวดล๎อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น ชุมชนรํวมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามค าสั่งงํายๆ  
2. ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอํานออกเสียง และประสมเสียงค างํายๆ ตามหลักการออกเสียง  
3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ๑ ตรงตามความหมายของค า กลุํมค า และประโยค จากการฟังหรือการอําน 
4. พูดโต๎ตอบด๎วยประโยคสั้นๆ เพื่อสื่อสารระหวํางบุคคล 
5. เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน ค าศัพท๑งํายๆ 
6. บอกความเหมือน หรือความแตกตํางของเสียงตัวอักษร ค า กลุํมค า  ประโยค และข๎อความของ

ภาษาจีนกับภาษาไทย 
 
รวม  6   ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

   

413 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

จ31202  ภาษาจีน  2      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4           เวลา 40 ชั่วโมง           จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาทักษะการปฏิบัติตามค าสั่งงํายๆ ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอํานออกเสียง และประสมเสียง
ค างํายๆ ตามหลักการออกเสียง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ๑ ตรงตามความหมายของค า กลุํมค า และประโยค 
จากการฟังหรือการอําน ตอบค าถามงํายๆ จากการฟัง  พูดโต๎ตอบด๎วยประโยคสั้นๆ เพ่ือสื่อสารระหวํางบุคคล 
พูดเพ่ือขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และสิ่งใกล๎ตัว เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน 
ค าศัพท๑งํายๆบอกความเหมือน หรือความแตกตํางของเสียงตัวอักษร ค า กลุํมค า  ประโยค และข๎อความของ
ภาษาจีนกับภาษาไทย 

โดยเลือกใช๎ทักษะกระบวนการฟัง พูด อําน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห๑และเขียน สื่อความ
กระบวนการท างานกลุํม/คูํ  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ  คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 

เพ่ือให๎นักเรียน เป็นผู๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ รักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ๑พลังงานและ
สิ่งแวดล๎อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น ชุมชนรํวมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามค าสั่งงํายๆ  
2. ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอํานออกเสียง และประสมเสียงค างํายๆ ตามหลักการออกเสียง  
3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ๑ ตรงตามความหมายของค า กลุํมค า และประโยค จากการฟังหรือการอําน 
4. ตอบค าถามงํายๆ จากการฟัง  
5. พูดโต๎ตอบด๎วยประโยคสั้นๆ เพื่อสื่อสารระหวํางบุคคล 
6. พูดเพ่ือขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และสิ่งใกล๎ตัว 
7. เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน ค าศัพท๑งํายๆ 
8. บอกความเหมือน หรือความแตกตํางของเสียงตัวอักษร ค า กลุํมค า  ประโยค และข๎อความของ

ภาษาจีนกับภาษาไทย 
 
รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 
 



 

   

414 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

จ32201  ภาษาจีน  3               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5              เวลา 40 ช่ัวโมง          จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาทักษะการอํานออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท๑ กลุํมค า ประโยค ตามหลักการอํานในระบบเสียง
ภาษาจีนกลาง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ๑ ตรงตามความหมายของค า กลุํมค า และประโยค จากการฟังหรือการ
อําน ตอบค าถามจากการฟังและอํานบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบ พูดโต๎ตอบด๎วย
ประโยคสั้นๆ เพื่อสื่อสารระหวํางบุคคล พูดเพ่ือขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และสิ่งใกล๎ตัว 
เขียนให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองแบบงํายๆ บอกข๎อมูล และความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิต
ความเป็นอยูํของจีน บอกความเหมือน หรือความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆ   การใช๎
เครื่องหมายวรรคตอน  และการล าดับค า ตามโครงสร๎างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 

โดยเลือกใช๎ทักษะกระบวนการฟัง พูด อําน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห๑และเขียน สื่อความ
กระบวนการท างานกลุํม/คูํ  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ  คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 

เพ่ือให๎นักเรียน เป็นผู๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ รักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ๑พลังงานและ
สิ่งแวดล๎อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น ชุมชนรํวมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อํานออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท๑ กลุํมค า ประโยค ตามหลักการอํานในระบบเสียงภาษาจีนกลาง 
2. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ๑ ตรงตามความหมายของค า กลุํมค า และประโยค จากการฟังหรือการอําน 
3. ตอบค าถามจากการฟังและอํานบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบ 
4. พูดโต๎ตอบด๎วยประโยคสั้นๆ เพื่อสื่อสารระหวํางบุคคล 
5. พูดเพ่ือขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และสิ่งใกล๎ตัว 
6. เขียนให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองแบบงํายๆ 
7. บอกข๎อมูล และความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยูํของจีน  
8. บอกความเหมือน หรือความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆ  การใช๎เครื่องหมาย

วรรคตอน  และการล าดับค า ตามโครงสร๎างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 
 
รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 



 

   

415 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

จ32202  ภาษาจีน  4               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5             เวลา 40 ชั่วโมง           จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาทักษะการระบุประโยคและข๎อความ หรือตอบค าถามให๎สัมพันธ๑กับสื่อที่ไมํใชํความเรียงที่อําน
ตอบค าถาม จากการฟังและอํานบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบ พูดหรือเขียนโต๎ตอบในการ
สื่อสารระหวํางบุคคล พูดหรือเขียนแสดงความต๎องการ ขอความชํวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในชีวิตประจ าวัน 
พูดเพ่ือขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และสิ่งใกล๎ตัว พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรม ประสบการณ๑ หรือเรื่องใกล๎ตัว บอกข๎อมูล และความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิต
ความเป็นอยูํของจีน บอกความเหมือน หรือความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆ   การใช๎
เครื่องหมายวรรคตอน  และการล าดับค า ตามโครงสร๎างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 

โดยเลือกใช๎ทักษะกระบวนการฟัง พูด อําน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห๑และเขียน สื่อความ
กระบวนการท างานกลุํม/คูํ  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ  คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 

เพ่ือให๎นักเรียน เป็นผู๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ รักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ๑พลังงานและ
สิ่งแวดล๎อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น ชุมชนรํวมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ๑ ตรงตามความหมายของค า กลุํมค า และประโยค จากการฟังหรือการอําน 
2. ตอบค าถามจากการฟังและอํานบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบ 
3. พูดหรือเขียนโต๎ตอบในการสื่อสารระหวํางบุคคล  
4. พูดหรือเขียนแสดงความต๎องการ ขอความชํวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในชีวิตประจ าวัน 
5. พูดเพ่ือขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และสิ่งใกล๎ตัว 
6. พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ๑ หรือเรื่องใกล๎ตัว       
7. บอกข๎อมูล และความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยูํของจีน  
8. บอกความเหมือน หรือความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆ  การใช๎เครื่องหมาย

วรรคตอน  และการล าดับค า ตามโครงสร๎างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 
 
รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 



 

   

416 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

จ33201  ภาษาจีน  5               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6              เวลา 40 ชั่วโมง          จ านวน 1.0 หน่วยกติ 
 

ศึกษาทักษะการพูดขอข๎อมูลและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวและบุคคลที่พบเห็นในชีวิตประจ าวันอยําง
งํายได๎อํานออกเสียงค า วลี ข๎อความ และบทความได๎ถูกต๎องตามหลักการออกเสียง อํานและแปลความหมาย
จากประโยคสั้นๆ ที่แสดงความรู๎สึกในรูปแบบสัทอักษรภาษาจีนที่ก าหนดให๎ได๎  เขียนตัวสัทอักษรจีนเป็นค า 
กลุํมค า และประโยคอยํางงํายๆ รวมทั้งเติมวรรณยุกต๑ได๎ถูกต๎อง ใช๎ภาษาและทําทางในการสื่อสารได๎อยําง
เหมาะสมกับระดับบุคคล สถานที่ โอกาสและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาเข๎าใจความแตกตํางระหวํางภาษาจีน
กับภาษาไทยในเรื่องค า วลี ส านวน ประโยค ข๎อความตํางๆ และน าไปใช๎ในสถานการณ๑ตํางๆอยํางถูกต๎อง
เหมาะสม  สนใจและมีสํวนรํวมในกิจกรรมวันส าคัญตํางๆทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมของไทย และของ
เจ๎าของภาษา ใช๎ภาษาในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น ตามความสนใจ พร๎อมทั้ง
เสนอความคิดรวบยอดที่มีตํอเหตุการณ๑หรือเรื่องราวอยํางสร๎างสรรค๑ 

โดยเลือกใช๎ทักษะกระบวนการฟัง พูด อําน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห๑และเขียน สื่อความ
กระบวนการท างานกลุํม/คูํ  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ  คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 

เพ่ือให๎นักเรียน เป็นผู๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ รักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ๑พลังงานและ
สิ่งแวดล๎อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น ชุมชนรํวมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. พูดขอข๎อมูลและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวและบุคคลที่พบเห็นในชีวิตประจ าวันอยํางงํายได๎ 
2. อํานออกเสียงค า วล ีข๎อความ และบทความได๎ถูกต๎องตามหลักการออกเสียง  
3. อํานและแปลความหมายจากประโยคสั้นๆ ที่แสดงความรู๎สึกในรูปแบบสัทอักษรภาษาจีนที่

ก าหนดให๎ได๎  
4. เขียนตัวสัทอักษรจีนเป็นค า กลุํมค า และประโยคอยํางงํายๆ รวมทั้งเติมวรรณยุกต๑ได๎ถูกต๎อง  
5. ใช๎ภาษาและทําทางในการสื่อสารได๎อยํางเหมาะสมกับระดับบุคคล สถานที่ โอกาสและวัฒนธรรม

ของเจ๎าของภาษา 
6. เข๎าใจความแตกตํางระหวํางภาษาจีนกับภาษาไทยในเรื่องค า วล ีส านวน ประโยค ข๎อความตํางๆ 

และน าไปใช๎ในสถานการณ๑ตํางๆอยํางถูกต๎องเหมาะสม  
7. สนใจและมีสํวนรํวมในกิจกรรมวันส าคัญตํางๆทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมของไทย และของ

เจ๎าของภาษา 
8. ใช๎ภาษาในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น ตามความสนใจ พร๎อมทั้ง

เสนอความคิดรวบยอดท่ีมีตํอเหตุการณ๑หรือเรื่องราวอยํางสร๎างสรรค๑ 
 
รวม  8  ผลการเรียนรู้ 

 



 

   

417 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

จ33202  ภาษาจีน  6               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6           เวลา 40 ชั่วโมง           จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ฝึกทักษะการใช๎ค าขอร๎อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายตามสถานการณ๑   ระบุประโยคและ
ข๎อความ หรือตอบค าถามให๎สัมพันธ๑กับสื่อที่ไมํใชํความเรียงที่อําน    จับใจความส าคัญ สรุป และตอบค าถาม
งํายๆ จากเรื่องที่ฟังหรืออํานจากสื่อประเภทตํางๆสนทนา แลกเปลี่ยนและเขียนโต๎ตอบข๎อมูลเพ่ือสื่อสารอยําง
ตํอเนื่องเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ๑ตํางๆ ในชีวิตประจ าวัน  พูดและเขียนเพ่ือขอและให๎ข๎อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกล๎ตัวบอกความเหมือน หรือความแตกตํางระหวํางการออกเสียง
ประโยคชนิดตํางๆ  การใช๎เครื่องหมายวรรคตอน  และการล าดับค า ตามโครงสร๎างประโยคของภาษาจีนและ
ภาษาไทย ค๎นคว๎า รวบรวม และสรุปข๎อมูลหรือข๎อเท็จจริงที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน จากแหลํง
เรียนรู๎ และน าเสนอด๎วยการพูดหรือการเขียน 

โดยเลือกใช๎ทักษะกระบวนการฟัง พูด อําน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห๑และเขียน สื่อความ
กระบวนการท างานกลุํม/คูํ  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ  คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 

เพ่ือให๎นักเรียน เป็นผู๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ รักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ๑พลังงานและ
สิ่งแวดล๎อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น ชุมชนรํวมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใช๎ค าขอร๎อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายตามสถานการณ๑ 
2. ระบุประโยคและข๎อความ หรือตอบค าถามให๎สัมพันธ๑กับสื่อที่ไมํใชํความเรียงที่อําน     
3. จับใจความส าคัญ สรุป และตอบค าถามงํายๆ จากเรื่องที่ฟังหรืออํานจากสื่อประเภทตํางๆ 
4. สนทนา แลกเปลี่ยนและเขียนโต๎ตอบข๎อมูลเพื่อสื่อสารอยํางตํอเนื่องเก่ียวกับตนเอง กิจกรรม และ

สถานการณ๑ตํางๆ ในชีวิตประจ าวัน  
5. พูดและเขียนเพ่ือขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล๎ตัว 
6. บอกความเหมือน หรือความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆ  การใช๎เครื่องหมาย

วรรคตอน  และการล าดับค า ตามโครงสร๎างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 
7. ค๎นคว๎า รวบรวม และสรุปข๎อมูลหรือข๎อเท็จจริงที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน จากแหลํง

เรียนรู๎ และน าเสนอด๎วยการพูดหรือการเขียน 
8. ใช๎ภาษาจีนในการสืบค๎น/ค๎นคว๎า รวบรวม น าเสนอและสรุปความรู๎หรือข๎อมูลตํางๆ จากสื่อและ

แหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ ในการศึกษาตํอ และประกอบอาชีพ 
 
รวม  8  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 



 

   

418 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

จ30201   เสริมทักษะภาษาจีน 1                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                           เวลา  40 ชั่วโมง          จ านวน  1.0  หน่วยกิต                               
 

ศึกษาค าสั่ง ค าขอร๎อง ภาษาทําทาง และประโยคที่ใช๎ในสถานการณ๑ใกล๎ตัว การอํานออกเสียง       
สัทอักษร  ค า  กลุํมค า ประโยคได๎ถูกต๎องคลํองแคลํวชัดเจน และเข๎าใจหลักการใช๎สัทอักษรได๎ถูกต๎อง    
หลักการอํานออกเสียงค า กลุํมค า  ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งตําง ๆ  รอบตัว วิธีการเรียนภาษาจีน   ข๎อมูล
กิจวัตรประจ าวัน กิจกรรมทางภาษา ความแตกตํางระหวํางภาษาจีน กับภาษาไทยในเรื่อง เสียง สระ พยัญชนะ 
ค า วลี ประโยค และข๎อความ ประโยชน๑ของการรู๎ภาษาจีน กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ถํายทอด 
ความหมายของค า และกลุํมค าที่เกี่ยวกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน ใช๎ภาษาตํางประเทศตามสถานการณ๑ตําง ๆ 
เข๎าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และน าเรื่องการใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอําน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได๎ 
 2. เขียนภาษาจีนได๎ถูกต๎องตามหลักการเขียน 
 3. ใช๎ประโยคภาษาจีนเบื้องต๎นในการฟัง  พูดอํานเขียนได๎ 
 4. เรียนรู๎และเข๎าใจความแตกตํางและเหมือนวัฒนธรรมไทย จีน 
 5. สามารถถํายทอดกิจกรรมทางภาษา เป็นภาษาพูดและเขียนได๎ 
 6. ใช๎ประโยคสนทนาได๎อยํางถูกต๎องไวยากรณ๑และเหมาะสมตามสถานการณ๑ได๎ 
 
รวม  6   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

   

419 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

จ30202   เสริมทักษะภาษาจีน 2                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                           เวลา  40 ชั่วโมง          จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

อําน   เขียน   สัทอักษรโดยออกเสียงสระ   กลุํมค า   และประโยคงําย ๆ ได๎ถูกต๎อง  เขียนอักษรจีน
ถูกต๎องตามหลักการเขียน  ใช๎ทักษะภาษาจีนในการฟัง  พูด  อําน   ค าอธิบาย   บทสนทนา   ข๎อความที่เป็น
ความเรียงและไมํเป็นความเรียง    ตลอดจนเข๎าใจภาษาทําทางในการสื่อสารตามสถานการณ๑ตําง ๆแลกเปลี่ยน
น าเสนอข๎อมูลขําวสาร   ใช๎ประโยคตามโครงสร๎างไวยากรณ๑ท่ีใช๎สื่อความหมายตามบริบทตําง ๆ ในการสนทนา   
ทั้งที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการ    และใช๎ประโยคงําย ๆ ได๎ถูกต๎อง  รู๎และเข๎าใจวัฒนธรรมของเจ๎าของ
ภาษา   เข๎าใจ   ตีความ   ตํอข๎อความ   ข๎อมูล   เกี่ยวกับเรื่องที่อยูํในความสนใจเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ    เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  นักเรียนสามารถอําน   เขียนและออกเสียงสัทอักษรได๎ 
 2.  เขียนอักษรจีนได๎ถูกต๎องตามหลักการเขียน 
 3.  ใช๎ภาษาจีนเบื้องต๎นในการฟัง   พูด   อําน   เขียน   ได๎ถูกต๎องตามหลัก 
 4.  เรียกชื่อขีดพ้ืนฐานในอักษรจีนได๎ถูกต๎อง 
  
รวม  4   ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

420 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

จ30203   เสริมทักษะภาษาจีน 3                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                           เวลา  40 ชั่วโมง          จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

อําน  เขียน  สัทอักษรโดยออกเสียงสระ กลุํมค า และประโยคงําย ๆ ได๎ถูกต๎อง  ใช๎ทักษะภาษาจีนใน
การฟัง พูด อําน เขียนค าอธิบาย บทสนทนา ข๎อความที่เป็นความเรียงและไมํเป็นความเรียง ตลอดจนเข๎าใจ
ภาษาทําทางในการสื่อสารตามสถานการณ๑ตําง ๆ โต๎ตอบใช๎ประโยคตามโครงสร๎างไวยากรณ๑ที่ใช๎สื่อความหมาย
ตามบริบทตําง ๆ ในการสนทนา ทั้งที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการ และใช๎ประโยคงําย ๆ ได๎ถูกต๎อง รู๎และ
เข๎าใจวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  เข๎าใจ ตีความ และแสดงความคิดเห็นตํอข๎อความ ข๎อมูล เกี่ยวกับเรื่องที่อยูํ
ในความสนใจในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ และวัฒนธรรมของ
เจ๎าของภาษา 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถอําน  เขียนและออกเสียงสัทอักษรได๎ 
2. เขียนอักษรจีนได๎ถูกต๎องตามตามหลักการเขียน 

3. ใช๎ประโยคสนทนาได๎อยํางถูกต๎องไวยากรณ๑และเหมาะสมตามสถานการณ๑ได๎ 
4. รู๎และเข๎าใจวัฒนธรรมไทย - จีน 

5. เรียกชื่อขีดพ้ืนฐานในอักษรจีนได๎ถูกต๎อง 
  

รวม  5   ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

421 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

จ30204   เสริมทักษะภาษาจีน 4                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                           เวลา  40 ชั่วโมง          จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาทักษะการปฏิบัติตามค าสั่งงํายๆ ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอํานออกเสียง และประสมเสียง
ค างํายๆ ตามหลักการออกเสียง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ๑ ตรงตามความหมายของค า กลุํมค า และประโยค  

จากการฟังหรือการอําน พูดโต๎ตอบด๎วยประโยคสั้นๆ เพ่ือสื่อสารระหวํางบุคคล  เขียนอักษรจีนตามหลักการ
เขียน ค าศัพท๑งํายๆ บอกความเหมือน หรือความแตกตํางของเสียงตัวอักษร ค า กลุํมค า  ประโยค และข๎อความ
ของภาษาจีนกับภาษาไทย 

โดยเลือกใช๎ทักษะกระบวนการฟัง พูด อําน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห๑และเขียน สื่อความ
กระบวนการท างานกลุํม/คูํ  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ  คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 

เพ่ือให๎นักเรียน เป็นผู๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ รักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ปฏิบัติตามค าสั่งงํายๆ  
2. ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอํานออกเสียง และประสมเสียงค างํายๆ ตามหลักการออกเสียง  
3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ๑ ตรงตามความหมายของค า กลุํมค า และประโยค จากการฟังหรือการอําน 
4. พูดโต๎ตอบด๎วยประโยคสั้นๆ เพื่อสื่อสารระหวํางบุคคล 
5. เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน ค าศัพท๑งํายๆ 
6. บอกความเหมือน หรือความแตกตํางของเสียงตัวอักษร ค า กลุํมค า  ประโยค และข๎อความของ

ภาษาจีนกับภาษาไทย 
 

รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

   

422 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

จ30205   เสริมทักษะภาษาจีน 5                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                          เวลา  40 ชั่วโมง          จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาทักษะการอํานออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท๑ กลุํมค า ประโยค ตามหลักการอํานในระบบเสียง
ภาษาจีนกลาง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ๑ ตรงตามความหมายของค า กลุํมค า และประโยค  จากการฟังหรือการ
อําน ตอบค าถามจากการฟังและอํานบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบ พูดโต๎ตอบด๎วยประโยค
สั้นๆ เพื่อสื่อสารระหวํางบุคคล พูดเพ่ือขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และสิ่งใกล๎ตัว เขียนให๎
ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองแบบงํายๆ บอกข๎อมูล และความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยูํ
ของจีน บอกความเหมือน หรือความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆ  การใช๎เครื่องหมายวรรค
ตอน  และการล าดับค า ตามโครงสร๎างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 

โดยเลือกใช๎ทักษะกระบวนการฟัง พูด อําน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห๑และเขียน สื่อความ
กระบวนการท างานกลุํม/คูํ  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ  คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 

เพ่ือให๎นักเรียน เป็นผู๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ รักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อํานออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท๑ กลุํมค า ประโยค ตามหลักการอํานในระบบเสียงภาษาจีนกลาง 
2. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ๑ ตรงตามความหมายของค า กลุํมค า และประโยค จากการฟังหรือการอําน 
3. ตอบค าถามจากการฟังและอํานบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบ 
4. พูดโต๎ตอบด๎วยประโยคสั้นๆ เพื่อสื่อสารระหวํางบุคคล 
5. พูดเพ่ือขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และสิ่งใกล๎ตัว 
6. เขียนให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองแบบงํายๆ 
7. บอกข๎อมูล และความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยูํของจีน  
8. บอกความเหมือน หรือความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆ  การใช๎เครื่องหมาย

วรรคตอน  และการล าดับค า ตามโครงสร๎างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 
 

รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 
 
 



 

   

423 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

จ30206   เสริมทักษะภาษาจีน 6                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                           เวลา  40 ชั่วโมง          จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาทักษะการอํานออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท๑ กลุํมค า ประโยค ตามหลักการอํานในระบบเสียง
ภาษาจีนกลาง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ๑ ตรงตามความหมายของค า กลุํมค า และประโยค  จากการฟังหรือการ
อําน ตอบค าถามจากการฟังและอํานบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบ พูดโต๎ตอบด๎วยประโยค
สั้นๆ เพื่อสื่อสารระหวํางบุคคล พูดเพ่ือขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และสิ่งใกล๎ตัว เขียนให๎
ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองแบบงํายๆ บอกข๎อมูล และความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยูํ
ของจีน บอกความเหมือน หรือความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆ  การใช๎เครื่องหมายวรรค
ตอน  และการล าดับค า ตามโครงสร๎างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 

โดยเลือกใช๎ทักษะกระบวนการฟัง พูด อําน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห๑และเขียน สื่อความ
กระบวนการท างานกลุํม/คูํ  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ  คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 

เพ่ือให๎นักเรียน เป็นผู๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ รักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อํานออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท๑ กลุํมค า ประโยค ตามหลักการอํานในระบบเสียงภาษาจีนกลาง 
2. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ๑ ตรงตามความหมายของค า กลุํมค า และประโยค จากการฟังหรือการอําน 
3. ตอบค าถามจากการฟังและอํานบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบ 
4. พูดโต๎ตอบด๎วยประโยคสั้นๆ เพื่อสื่อสารระหวํางบุคคล 
5. พูดเพ่ือขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และสิ่งใกล๎ตัว 
6. เขียนให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองแบบงํายๆ 
7. บอกข๎อมูล และความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยูํของจีน  
8. บอกความเหมือน หรือความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆ  การใช๎เครื่องหมาย

วรรคตอน  และการล าดับค า ตามโครงสร๎างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 
 

รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 



 

   

424 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

(Independent Study : IS) 

 

 

 

 
 



 

   

425 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

รายวิชาที่เปิดสอนกลุม่สาระการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

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

 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

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

องค๑ความรู๎ 
2 1.0 I20202 การสื่อสารและการน าเสน 2 1.0 

    I20903 การน าความรู๎ไปใช๎บริการสังคม *  
* บูรณาการกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน๑ 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

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

 
 

 

 

 

 



 

   

426 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

รายวิชาที่เปิดสอนกลุม่สาระการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

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

 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
I30201 การศึกษาค๎นคว๎าและสร๎าง

องค๑ความรู๎ 
2 1.0 I30202 การสื่อสารและการน าเสน 2 1.0 

    I30903 การน าความรู๎ไปใช๎บริการสังคม *  
* บูรณาการกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน๑ 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

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

 

 

 
 



 

   

427 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)      กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2                            เวลา  40 ชั่วโมง          จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห๑ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา /ตั้งค าถามในเรื่องที่สนใจโดยเริ่มจากตนเองเชื่อมโยงกับ
ชุมชนท๎องถิ่นและประเทศ ตั้งสมมติฐานและให๎เหตุผลโดยใช๎ความรู๎จากศาสตร๑สาขาตําง ๆ ค๎นคว๎าแสวงหา
ความรู๎เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว๎จากแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย 

ออกแบบ วางแผน รวบรวมข๎อมูล วิเคราะห๑ข๎อมูล โดยใช๎วิธีการที่เหมาะสมท างานบรรลุผลต าม
เปูาหมายภายในกรอบการด าเนินงานที่ก าหนดโดยการก ากับดูแลชํวยเหลือของครูอยํางตํอเนื่อง สังเคราะห๑ 
สรุปองค๑ความรู๎ และรํวมกันเสนอแนวคิดวิธีการแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบด๎วยกระบวนการคิดกระบวนการ
สืบค๎นข๎อมูล กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุํมในการวิพากษ๑ 

เพ่ือให๎เกิดทักษะในการค๎นคว๎าแสวงหาความรู๎ เปรียบเทียบเชื่อมโยงองค๑ความรู๎ สังเคราะห๑ สรุป
อภิปรายเพื่อให๎เห็นประโยชน๑และคุณคําของการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ตั้งประเด็นปัญหาโดยเลือกประเด็นที่สนใจเริ่มจากตนเองชุมชนท๎องถิ่นประเทศ 
2. ต้ังสมมติฐานประเด็นปัญหาที่ตนเองสนใจ 
3. ออกแบบวางแผนใช๎กระบวนการรวบรวมข๎อมูลอยํางมีประสิทธิภาพ 
4. ศึกษาค๎นคว๎าแสวงหาความรู๎เกี่ยวกับประเด็นที่เลือกจากแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย 
5. ตรวจสอบความนําเชื่อถือของแหลํงที่มาของข๎อมูลได๎ 
6. วิเคราะห๑ข๎อค๎นพบด๎วยสถิติที่เหมาะสม 
7. สังเคราะห๑สรุปองค๑ความรู๎ด๎วยกระบวนการกลุํม 
8. เสนอแนวคิดการแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบด๎วยองค๑ความรู๎จากการค๎นพบ 
9. เห็นประโยชน๑และคุณคําของการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง 

 
รวม  9  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

428 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

I20202 การสื่อสารและการน าเสนอ (IS2)                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2                            เวลา  40 ชั่วโมง          จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

เขียนรายงานเชิงวิชาการ จ านวนไมํน๎อย 2,500 ค า มีการอ๎างอิงแหลํงข๎อมูลที่ถูกต๎องและหลากหลาย  
น าเสนอผลงานในรูปแบบเดี่ยว (Oral individual) หรือกลุํม (Oral panel presentation) โดยใช๎สื่อ

ประสม 
เพ่ือให๎เกิดทักษะ การสื่อสารอยํางมีประสิทธิภาพ เห็นประโยชน๑และคุณคําในการสร๎างสรรค๑และ

ถํายทอดผลงานตํอสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เขียนรายงานการศึกษาค๎นคว๎าองค๑ความรู๎เชิงวิชาการภาษาไทย ความยาว 2,500 ค า 
2. น าเสนอข๎อค๎นพบ ข๎อสรุปจากองค๑ความรู๎ที่ศึกษาในรูปแบบกลุํมหรือรายบุคคล โยใช๎สื่อ อุปกรณ๑ใน

การน าเสนอได๎อยํางเหมาะสม 
3. มีทักษะการเขียนรายงานเชิงวิชาการและการสื่อสารโยใช๎สื่อประสมในการน าเสนอได๎อยําง

เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
4. เผยแพรํผลงานการศึกษาค๎นคว๎าในรูปแบบบทความเชิงวิชาการ บทความวิจัย แสดงนิทรรศการ

ผลงาน ตีพิมพ๑ในเอกสารวารสารทางวิชาการ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. บอกประโยชน๑และคุณคําในการสร๎างสรรค๑งานและถํายทอดสิ่งที่เรียนรู๎แกํสาธารณะ 

 
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

429 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

I30901 การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3)         กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2                             เวลา  8 ชั่วโมง          จ านวน  -  หน่วยกิต 

 
เป็นกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่มุํงเน๎นให๎นักเรียนน าความรู๎หรือที่ได๎จากการศึกษาค๎นคว๎า และเรียนรู๎จาก

รายวิชาเพ่ิมเติม การศึกษาค๎นคว๎าและการสร๎างองค๑ความรู๎ (Research and Knowledge Formation-IS1) 
และการสื่อสารและการน าเสนอ (Communication and Presentation-IS2) ไปสูํการปฏิบัติในการ
สร๎างสรรค๑ โครงงาน/โครงการตํางๆ ที่กํอให๎เกิดประโยชน๑ตํอสาธารณะหรือบริการสังคม ชุมชน ประเทศหรือ
สังคมโลก มีการก าหนดเปูาหมาย วัตถุประสงค๑ วางแผน การท างาน และตรวจสอบความก๎าวหน๎า วิเคราะห๑ 
วิจารณ๑ผลที่ได๎จากการปฏิบัติกิจกรรมหรือโครงงาน/โครงการโดยใช๎กระบวนการกลุํมเพื่อให๎ผู๎เรียนมีทักษะ การ
คิดสร๎างสรรค๑ เป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ไมํมีคําจ๎างตอบแทน เป็นกิจกรรมที่ให๎ มีความตระหนักรู๎ มีส านึกความ
รับผิดชอบตํอตนเองและตํอสังคม 
 
เป้าหมายการด าเนินกิจกรรม 

1. วิเคราะห๑องค๑ความรู๎หรือประสบการณ๑จากการเรียนในสาระ IS1 และ IS2 เพ่ือก าหนดแนวทางไปสูํ
การปฏิบัติให๎เกิดประโยชน๑ตํอสังคม (Public Service) 

2. เขียนเปูาหมาย/วัตถุประสงค๑ เค๎าโครง กิจกรรม/โครงงานและแผนปฏิบัติ โครงงาน/โครงการ 
3. ปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบความก๎าวหน๎าทางการปฏิบัติโครงงาน/โครงการ 
4. รํวมแสดงความคิดเห็น วิเคราะห๑ วิพากษ๑ การปฏิบัติโครงงาน/ โครงการ 
5. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงงาน/โครงการ และแสดงความรู๎สึกความคิดเห็นตํอผลการ

ปฏิบัติงานหรือกิจกรรม ซึ่งแสดงถึงการตระหนักรู๎ มีส านึกความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม 
 
รวม  5  เป้าหมายการด าเนินกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

430 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้         กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                            เวลา  40 ชั่วโมง          จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษา  วิเคราะห๑  ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา/ตั้งค าถามเกี่ยวกับสถานการณ๑ปัจจุบันและสังคมโลก 
ตั้งสมมติฐานและให๎เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต๎แย๎งประเด็นความรู๎  โดยใช๎ความรู๎จากศาสตร๑สาขาตํางๆ  และมี
ทฤษฏีรองรับ ออกแบบวางแผน รวบรวมข๎อมูล ค๎นคว๎าแสวงหาความรู๎เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว๎จากแหลํง
เรียนรู๎ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ และสารสนเทศอยํางมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความนําเชื่อถือของแหลํง
เรียนรู๎อยํางมีวิจารณญาณ  เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่ครบถ๎วนสมบูรณ๑  

วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎วิธีการที่เหมาะสม สังเคราะห๑สรุปองค๑ความรู๎รํวมกัน มีกระบวนการกลุํมในการ
วิพากษ๑ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช๎ความรู๎จากสาขาวิชาตําง ๆ เสนอแนวคิด วิธีการแก๎ปัญหาอยํางเป็น
ระบบ ด๎วยกระบวนการคิด กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ   

เพ่ือให๎เกิดทักษะในการค๎นคว๎าแสวงหาความรู๎  สังเคราะห๑สรุป อภิปราย ผลเปรียบเทียบเชื่อมโยง
ความรู๎ ความเป็นมาของศาสตร๑  เข๎าใจหลักการและวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษา เห็นประโยชน๑และคุณคําของการศึกษา
ค๎นคว๎าด๎วยตนเอง  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ตั้งประเด็นความรู๎จากสถานการณ๑ปัจจุบันและสังคมโลก 
2. ตั้งสมมติฐานและให๎เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต๎ยังประเด็นความรู๎ โดยใช๎ความรู๎จากสาขาวิชาตําง ๆ 

และมีทฤษฎีรองรับ 
3. ออกแบบ วางแผน ใช๎กระบวนการรวบรวมข๎อมูลอยํางมีประสิทธิภาพ 
4. ศึกษา ค๎นคว๎า แสวงหาความรู๎เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก จากแหลํงเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพ 
5. ตรวจสอบความนําเชื่อถือของแหลํงที่มาของข๎อมูล 
6. วิเคราะห๑ข๎อค๎นพบด๎วยสถิติที่เหมาะสม 
7.  สังเคราะห๑สรุปองค๑ความรู๎ด๎วยกระบวนการกลุํม 
8.  เสนอแนวคิด การแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบด๎วยองค๑ความรู๎จากการค๎นพบ 

 

รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                            เวลา  40 ชั่วโมง          จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษา  เรียบเรียง  และถํายทอดความคิดอยํางสร๎างสรรค๑จากรายวิชา  การศึกษาค๎นคว๎าและสร๎าง
องค๑ความรู๎ (Research and Knowledge Formation) เกี่ยวกับสถานการณ๑ปัจจุบันและสังคมโลก  

 เขียนโครงรําง  บทน า  เนื้อเรื่อง  สรุป  ในรูปของรายงานการศึกษาค๎นคว๎าเชิงวิชาการเป็นภาษาไทย
จ านวน 4,000 ค า หรือเป็นภาษาอังกฤษ จ านวน 2,000 ค า มีการอ๎างอิงแหลํงความรู๎ที่เชื่อถือได๎อยําง
หลากหลาย  ทั้งในประเทศและตํางประเทศ เรียบเรียงและถํายทอดสื่อสาร น าเสนอความคิดอยํางชัดเจนเป็น
ระบบ มีการน าเสนอในรูปแบบเดี่ยว (Oral Individual Presentation) หรือกลุํม (Oral Panel 
Presentation) โดยใช๎สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย และมีการเผยแพรํผลงานสูํสาธารณะ   
  เพ่ือให๎เกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารอยํางมีประสิทธิภาพ เห็น
ประโยชน๑และคุณคําในการสร๎างสรรค๑งานและถํายทอดสิ่งที่เรียนรู๎ให๎เป็นประโยชน๑แกํสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. วางโครงรํางการเขียนตามหลักเกณฑ๑ องค๑ประกอบและวิธีการเขียนโครงรําง 
2. เขียนรายงานการศึกษาค๎นคว๎าเชิงวิชาการ ภาษาไทยความยาว 4,000 ค า หรือภาษาอังกฤษความ

ยาว 2,500 ค า 
3. น าเสนอข๎อค๎นพบ ข๎อสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว (Oral Individual Presentation) 

หรือกลุํม (Oral Panel Presentation) 
4. เผยแพรํผลงานสูํสาธารณะ โดยใช๎การสนทนา/วิพากษ๑ผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ เชํน e-conference, 

social media online 
5. บอกประโยชน๑และคุณคําในการสร๎างสรรค๑งานและถํายทอดสิ่งที่เรียนรู๎ให๎เป็นประโยชน๑ 

 

รวม 5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

I30901 การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3)         กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                             เวลา  10 ชั่วโมง          จ านวน  -  หน่วยกิต 

 
เป็นกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่มุํงเน๎นให๎นักเรียนน าความรู๎หรือที่ได๎จากการศึกษาค๎นคว๎า และเรียนรู๎จาก

รายวิชาเพ่ิมเติม การศึกษาค๎นคว๎าและการสร๎างองค๑ความรู๎ (Research and Knowledge Formation-IS1) 
และการสื่อสารและการน าเสนอ (Communication and Presentation-IS2) ไปสูํการปฏิบัติในการ
สร๎างสรรค๑ โครงงาน/โครงการตํางๆ ที่กํอให๎เกิดประโยชน๑ตํอสาธารณะหรือบริการสังคม ชุมชน ประเทศหรือ
สังคมโลก มีการก าหนดเปูาหมาย วัตถุประสงค๑ วางแผน การท างาน และตรวจสอบความก๎าวหน๎า วิเคราะห๑ 
วิจารณ๑ผลที่ได๎จากการปฏิบัติกิจกรรมหรือโครงงาน/โครงการโดยใช๎กระบวนการกลุํมเพื่อให๎ผู๎เรียนมีทักษะ การ
คิดสร๎างสรรค๑ เป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ไมํมีคําจ๎างตอบแทน เป็นกิจกรรมที่ให๎ มีความตระหนักรู๎ มีส านึกความ
รับผิดชอบตํอตนเองและตํอสังคม 
 
เป้าหมายการด าเนินกิจกรรม 

1. วิเคราะห๑องค๑ความรู๎หรือประสบการณ๑จากการเรียนในสาระ IS1 และ IS2 เพ่ือก าหนดแนวทางไปสูํ
การปฏิบัติให๎เกิดประโยชน๑ตํอสังคม (Public Service) 

2. เขียนเปูาหมาย/วัตถุประสงค๑ เค๎าโครง กิจกรรม/โครงงานและแผนปฏิบัติ โครงงาน/โครงการ 
3. ปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบความก๎าวหน๎าทางการปฏิบัติโครงงาน/โครงการ 
4. รํวมแสดงความคิดเห็น วิเคราะห๑ วิพากษ๑ การปฏิบัติโครงงาน/ โครงการ 
5. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงงาน/โครงการ และแสดงความรู๎สึกความคิดเห็นตํอผลการ

ปฏิบัติงานหรือกิจกรรม ซึ่งแสดงถึงการตระหนักรู๎ มีส านึกความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม 
 
รวม  5  เป้าหมายการด าเนินกิจกรรม 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน มุํงให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยํางรอบด๎านเพ่ือความเป็น
มนุษย๑ที่สมบูรณ๑ ทั้งรํางกาย สติปัญญา อารมณ๑ และสังคม เสริมสร๎างให๎เป็นผู๎มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ปลูกฝังและสร๎างจิตส านึกของการท าประโยชน๑เพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได๎ และอยูํรํวมกับผู๎อ่ืน
อยํางมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน แบํงเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 
1. กิจกรรมแนะแนว 

เป็นกิจกรรมที่สํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนให๎รู๎จักตนเอง รู๎รักษ๑สิ่งแวดล๎อม สามารถคิดตัดสินใจ คิด
แก๎ปัญหา ก าหนดเปูาหมาย วางแผนชีวิตทั้งด๎านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได๎อยํางเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังชํวยให๎ครูรู๎จักและเข๎าใจผู๎เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ชํวยเหลือและให๎ค าปรึกษาแกํผู๎ปกครองใน
การมีสํวนรํวมพัฒนาผู๎เรียน 
 โรงเรียนได๎ก าหนดหลักการและวิธีการด าเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
  1.1 เป็นกิจกรรมบังคับแตํละภาคเรียน  ผู๎เรียนจะได๎รํวมกิจกรรมแนะแนว โดยใช๎เวลา 1 
ชั่วโมงตํอสัปดาห๑  
  1.2 ครูผู๎รับผิดชอบกิจกรรมเป็นครูที่ปรึกษา ศึกษาและรวบรวมข๎อมูลของผู๎ เรียนเป็น
รายบุคคล 
  1.3 ให๎ขําวสารความรู๎ที่จ าเป็นในด๎านการศึกษา  การประกอบอาชีพ  การปรับตนในสังคม
และการพัฒนาบุคลิกภาพ 
  1.4 ให๎ค าปรึกษาเพ่ือให๎ผู๎เรียนสามารถตัดสินใจและแก๎ปัญหาได๎ด๎วยตนเอง 
  1.5 ติดตาม ประเมินผลงาน และพัฒนาการแตํละด๎านของผู๎เรียน 
  1.6 การผํานกิจกรรม ผู๎เรียนจะต๎องมีเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 80 ของเวลา
เรียนทั้งหมด 
 
2. กิจกรรมนักเรียน 

เป็นกิจกรรมที่มุํงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู๎น าผู๎ตามที่ดี ความรับผิดชอบการท างาน
รํวมกัน การรู๎จักแก๎ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การชํวยเหลือแบํงปันกันเอ้ืออาทร และ
สมานฉันท๑ โดยจัดให๎สอดคล๎องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู๎เรียนให๎ได๎ปฏิบัติด๎วยตนเอง
ในทุกขั้นตอน ได๎แกํ การศึกษาวิเคราะห๑วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างาน เน๎นการ
ท างานรํวมกันเป็นกลุํม ตามความเหมาะสมและสอดคล๎องกับวุฒิภาวะของผู๎เรียน บริบทของสถานศึกษาและ
ท๎องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด๎วย กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  และนักศึกษาวิชาทหาร และกิจกรรมชุมนุม  
 โรงเรียนได๎ก าหนดหลักการและวิธีการด าเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

2.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  
      2.1.1 กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมบังคับแตํละภาคเรียน   โดยใช๎เวลา 1  ชั่วโมงตํอสัปดาห๑  
      2.1.2 การเข๎ารํวมกิจกรรม จะต๎องประเมินผล ผําน หรือ ไมํผําน โดยผู๎เรียนต๎องมีเวลาเข๎า
รํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด และต๎องผํานจุดประสงค๑การปฏิบัติกิจกรรม มีผลงาน 
ชิ้นงาน คุณลักษณะส าคัญของกิจกรรมตามที่โรงเรียนก าหนดและมีผลตํอการจบหลักสูตรของผู๎เรียน 
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2.2 กิจกรรมชุมนุม  
     2.2.1  เป็นกิจกรรมที่มุํงสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีเสรีภาพในการตัดสินใจ เลือก และท ากิจกรรม
ด๎วยตนเอง  เป็นกิจกรรมบังคับแตํละภาคเรียน  โดยใช๎เวลา 1 ชั่วโมงตํอสัปดาห๑  
     2.2.2 ผู๎เรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรม จะต๎องประเมินผล ผําน หรือ ไมํผําน โดยผู๎เรียนต๎องมีเวลา
เข๎ารํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด  มีการปฏิบัติกิจกรรม มีผลงาน ชิ้นงาน คุณลักษณะ
ตามท่ี  ตกลงในแตํละกิจกรรมชุมนุม และผลการประเมินมีผลตํอการจบหลักสูตรของผู๎เรียน     
 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

เป็นกิจกรรมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนบ าเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน๑ตํอสังคม ชุมชน และท๎องถิ่นตามความ
สนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตํอสังคมมีจิตสาธารณะ 
เชํน กิจกรรมอาสาพัฒนาตําง ๆ   กิจกรรมสร๎างสรรค๑สังคม 
 โรงเรียนได๎ก าหนดหลักการและวิธีการด าเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 3.1 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น  ก าหนดเวลาเข๎ารํวมกิจกรรม ภาคเรียนละ 7-8 ชั่วโมง รวม
ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต๎น 45 ชั่วโมง  ด าเนินการโดยครูที่ปรึกษานักเรียน รํวมกับนักเรียนในการดูแล
รับผิดชอบเขตพ้ืนที่รับผิดชอบที่ทางโรงเรียนก าหนดมอบหมายให๎  หรือรํวมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน๑กับชุมชน
และท๎องถิ่นตามที่ท๎องถิ่นขอความรํวมมือ หรือโรงเรียนเห็นเหมาะสมให๎นักเรียนเข๎ารํวม 
 3.2 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ก าหนดเวลาเข๎ารํวมกิจกรรม ภาคเรียนละ 10 ชั่วโมง รวม
ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 60 ชั่วโมง  ด าเนินการโดยครูที่ปรึกษานักเรียน รํวมกับนักเรียนในการ
ดูแลรับผิดชอบเขตพ้ืนที่รับผิดชอบที่ทางโรงเรียนก าหนดมอบหมายให๎  หรือรํวมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน๑กับ
ชุมชนและท๎องถิ่นตามที่ท๎องถิ่นขอความรํวมมือ หรือโรงเรียนเห็นเหมาะสมให๎นักเรียนเข๎ารํวม  

3.3  กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมบังคับแตํละภาคเรียน     
3.4  การเข๎ารํวมกิจกรรม จะต๎องประเมินผล ผําน หรือ ไมํผําน และมีผลตํอการจบหลักสูตรของ

ผู๎เรียน และต๎องผํานกิจกรรมตามท่ีโรงเรียนก าหนดโดยผู๎เรียนต๎องมีเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 
ของเวลาทั้งหมด  
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หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ๎านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน เป็นกิจกรรมที่มุํงให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาตนเองตามศักยภาพ  พัฒนาอยํางรอบด๎าน เพ่ือความเป็นมนุษย๑ที่
สมบูรณ๑ ทั้งทางรํางกาย  สติปัญญา อารมณ๑ และสังคม  เสริมสร๎างให๎เป็นผู๎มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ปลูกฝังและสร๎างจิตส านึกของการท าประโยชน๑เพื่อสังคม สามารถจัดการกับตนเองได๎ และอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนอยําง
มีความสุข ให๎ผู๎ เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ  ได๎แกํ  ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด  
ความสามารถในการแก๎ปัญหา  ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 
พร๎อมทั้งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑  8 ประการ  คือ  รักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ 
อยูํอยํางพอเพียง  มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไทยและ
พลโลก โรงเรียนได๎ก าหนดให๎ผู๎เรียนทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนตามโครงสร๎างเวลาดังนี้ 

   
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. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑ 15* 15* 15* 
เวลาเรียนรวม 120 120 120 

 
หมายเหตุ    * กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑เป็นกิจกรรมบูรณาการในกิจกรรมอ่ืนๆ  และสามารถ   
                  ปฏิบัติได๎ท้ังในและนอกสถานศึกษา 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ระดับชั้น 

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

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑ 20* 20* 20* 
เวลาเรียนรวม 120 120 120 

 
หมายเหตุ    *กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน๑เป็นกิจกรรมบูรณาการในกิจกรรมอ่ืนๆ  และสามารถ
ปฏิบัติได๎ท้ังในและนอกสถานศึกษา 
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รายวิชาที่เปิดสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน๑ 1  ก21906 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน๑ 2  

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน๑ 3  ก22904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน๑ 4  

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน๑ 5  ก23907 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน๑ 6  
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รายวิชาที่เปิดสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. รหัสวิชา รายวิชา ชม. 
ก31901 แนะแนว 1 1 ก31904 แนะแนว 2 1 
ก31903 กิจกรรมชุมนุม 1 1 ก31906 กิจกรรมชุมนุม 2 1 
ก31902 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน๑ 1  ก31905 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน๑ 2  

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. รหัสวิชา รายวิชา ชม. 
ก32901 แนะแนว 3 1 ก32904 แนะแนว 4 1 
ก32903 กิจกรรมชุมนุม 3 1 ก32906 กิจกรรมชุมนุม 4 1 
ก32902 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน๑ 3  ก32905 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน๑ 4  

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. รหัสวิชา รายวิชา ชม. 
ก33901 แนะแนว 5 1 ก33904 แนะแนว 6 1 
ก33902 กิจกรรมชุมนุม 5 1 ก33905 กิจกรรมชุมนุม 6 1 
ก33903 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน๑ 5  ก33906 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน๑ 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

439 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
 

 
 

การวัดและ 
ประเมินผลการเรียน 
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องคป์ระกอบของการวัดและประเมินผลการเรยีนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดจุดหมาย สมรรถนะส าคัญของ

ผู๎เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ และมาตรฐานการเรียนรู๎ เป็นเปูาหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนา
ผู๎เรียนให๎เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีขีดความสามารถในการแขํงขันในเวทีระดับโลก ก าหนดให๎
ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ตามมาตรฐานการเรียนรู๎/ตัวชี้วัดที่ก าหนดในสาระการเรียนรู๎ 8 กลุํมสาระ มีความสามารถใน
การอําน คิดวิเคราะห๑ และเขียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ และเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

 
แผนภาพท่ี 1 แสดงความสัมพันธ๑ขององค๑ประกอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ 

 
การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามกลุ่มสาระการเรียนรู 

ผู๎สอนวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ผู๎เรียนเป็นรายวิชาบนพื้นฐานของตัวชี้วัดในรายวิชาพ้ืนฐานและผล
การเรียนรู๎ในรายวิชาเพ่ิมเติมตามที่ก าหนดในหนํวยการเรียนรูผู๎สอนใช๎วิธีการที่หลากหลายจากแหลํงข๎อมูล
หลาย ๆ แหลํง เพ่ือให๎ได๎ผลการประเมินที่สะท๎อนความรู๎ความสามารถที่แท๎จริงของผู๎เรียน โดยวัดและประเมิน
การเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องไปพร๎อมกับการจัดการเรียนการสอน สังเกตพัฒนาการและความประพฤติของผู๎เรียน 
สังเกตพฤติกรรมการเรียน การรํวมกิจกรรม ผู๎สอนควรเน๎นการประเมินตามสภาพจริง เชํน การประเมินการ
ปฏิบัติงาน การประเมินจากโครงงาน หรือการประเมินจากแฟูมสะสมงาน ฯลฯ ควบคูํไปกับการใช๎การทดสอบ
แบบตํางๆ อยํางสมดุล ต๎องให๎ความส าคัญกับการประเมินระหวํางเรียนมากกวําการประเมินปลายปี/ปลายภาค 
และใช๎เป็นข๎อมูลเพื่อประเมินการเลื่อนชั้นเรียนและการจบการศึกษาระดับตํางๆ 

 
แผนภาพท่ี 2 แสดงการวดัและประเมินผลการเรยีนรู๎ตามรายกลุมํสาระการเรียนรู๎ 
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การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

การประเมินการอําน คิดวิเคราะห๑ และเขียน เป็นการประเมินศักยภาพของผู๎เรียนในการอํานหนังสือ
เอกสารและสื่อตํางๆเพ่ือหาความรู๎เพิ่มพูนประสบการณ๑ความสุนทรีย๑และประยุกต๑ใช๎แล๎วน าเนื้อหาสาระที่อําน
มาคิดวิเคราะห๑ น าไปสูํการแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห๑สร๎างสรรค๑การแก๎ปัญหาในเรื่องตําง ๆ และ
ถํายทอดความคิดนัน้ด๎วยการเขียนที่มีส านวนภาษาถูกต๎อง มีเหตุผลและล าดับขั้นตอนในการน าเสนอ สามารถ
สร๎างความเข๎าใจแกํผู๎อํานได๎อยํางชัดเจนตามระดับความสามารถในแตํละระดับชั้น 

กรณีผู๎เรียนมีความบกพรํองในกระบวนการด๎านการเห็นหรือที่เกี่ยวข๎องท าให๎เป็นอุปสรรคตํอการอําน 
สถานศึกษาสามารถปรับวิธีการประเมินให๎เหมาะสมกับผู๎เรียนกลุํมเปูาหมายนั้น 

การประเมินการอําน คิดวิเคราะห๑ และเขียน สถานศึกษาต๎องด าเนินการอยํางตํอเนื่องและสรุปผลเป็น
รายปี/รายภาค เพ่ือวินิจฉัยและใช๎เป็นข๎อมูลในการพัฒนาผู๎เรียน และประเมินการเลื่อนชั้นตลอดจนการจบ
การศึกษาระดับตาํง ๆ 
 

 
 

แผนภาพท่ี 3 แสดงการประเมินการอําน คิดวิเคราะห๑ และเขยีน 
 
 

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ เป็นการประเมินคุณลักษณะที่ต๎องการให๎เกิดขึ้นกับผู๎เรียน อัน
เป็นคุณลักษณะที่สังคมต๎องการในด๎านคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม จิตส านึก สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนในสังคม
ได๎อยํางมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  
2551 ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ 8 คุณลักษณะ ในการประเมินให๎ประเมินแตํละคุณลักษณะ แล๎ว
รวบรวมผลการประเมินจากผู๎ประเมินทุกฝุาย และแหลํงข๎อมูลหลายแหลํงเพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลน ามาสูํ การสรุปผล
เป็นรายปี/รายภาค และใช๎เป็นข๎อมูลเพื่อประเมินการเลื่อนชั้นและการจบการศึกษาระดับตําง ๆ 
 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน เป็นการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู๎เรียน  และ
เวลาในการเข๎ารํวมกิจกรรมตามเกณฑ๑ที่ก าหนดไว๎ในแตํละกิจกรรม และใช๎เป็นข๎อมูลประเมินการเลื่อนชั้นและ
การจบการศึกษาระดับตําง ๆ 
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

1. การตัดสินผลการเรียน  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดหลักเกณฑ๑การวัดและประเมินผล

การเรียนรู๎ เพื่อตัดสินผลการเรียนของผู๎เรียน ดังนี้ 
     1) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู๎เรียนต๎องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของ
เวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ 
     2) ผู๎เรียนต๎องได๎รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผํานตามเกณฑ๑ ที่สถานศึกษาก าหนด 
       3) ผู๎เรียนต๎องได๎รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
     4) ผู๎เรียนต๎องได๎รับการประเมินและมีผลการประเมินผํานตามเกณฑ๑ที่สถานศึกษาก าหนดในการ
อําน คิดวิเคราะห๑ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
 

2. การให้ระดับผลการเรียน 
การตัดสินเพ่ือให๎ระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุํมสาระการเรียนรู๎ให๎ใช๎ตัวเลขแสดงระดับผลการ

เรียนเป็น 8 ระดับ การตัดสินผลการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใช๎ระบบผํานและไมํผําน โดยก าหนด
เกณฑ๑การตัดสินผํานแตํละรายวิชาที่ร๎อยละ 50 จากนั้นจึงให๎ระดับผลการเรียนที่ผํานแนวการให๎ระดับ 
ผลการเรียน 8 ระดับ และความหมายของแตละระดับดังแสดงในตาราง ดังนี้ 

ระดับผลการเรียน ช่วงคะแนน ความหมาย 
4 80-100 ดีเยี่ยม 

3.5 75-79 ดีมาก 
3 70-74 ดี 

2.5 65-69 คํอนข๎างดี 
2 60-64 ปานกลาง 

1.5 55-54 พอใช๎ 
1 50-54 ผํานเกณฑ๑ขั้นต่ า 
0 0-49 ต่ ากวําเกณฑ๑ 

ในกรณีที่ไมํสามารถให๎ระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับได๎ให๎ใช๎ตัวอักษรระบุเงื่อนไขของผลการเรียน ดังนี้ 
“มส” หมายถึง ผู๎เรียนไมํมีสิทธิเข๎ารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากผู๎เรียนมีเวลาเรียนไมํถึงร๎อย

ละ 80 ของเวลาเรียนในแตํละรายวิชา และไมํได๎รับการผํอนผันให๎เข๎ารับการวัดผลปลายภาคเรียน 
  “ร” หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไมํได๎ เนื่องจากผู๎เรียนไมํมีข๎อมูลผลการเรียน
รายวิชานั้นครบถ๎วน ได๎แกํ ไมํได๎วัดผลระหวํางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไมํได๎สํงงานที่มอบหมายให๎ท า ซึ่งงาน
นั้นเป็นสํวนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ท าให๎ประเมินผลการเรียนไมํได๎ 
 

การประเมินการอําน คิดวิเคราะห๑ และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค๑นั้นให๎ผลการประเมินเป็น
ผํานและไมํผําน กรณีท่ีผํานให๎ระดับผลการประเมินเป็นดีเยี่ยม ดีและผําน 

 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎ เรียน จะต๎องพิจารณาทั้งเวลาการเข๎ารํวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม 

และผลงานของผู๎เรียนตามเกณฑ๑ท่ีสถานศึกษาก าหนด และให๎ผลการประเมินเป็นผํานและไมํผําน 
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3. เกณฑ์การจบการศึกษา 
หลักสูตรโรงเรียนบ๎านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ก าหนดเกณฑ๑ส าหรับการจบ
การศึกษาเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

1. ผู๎เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หนํวยกิต และรายวิชา
เพ่ิมเติมตามที่สถานศึกษาก าหนด 

2. ผู๎เรียนต๎องได๎หนํวยกิตตลอดหลักสูตรไมํน๎อยกวํา 77  หนํวยกิต  โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 66 
หนํวยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติม ไมํน๎อยวํา 11 หนํวยกติ 

3. ผู๎เรียนมีผลการประเมิน การอําน  คิดวิเคราะห๑ และเขียน  จะต๎องได๎รับผลการประเมินเป็น     
“ดีเยี่ยม”  “ดี” และ “ผําน”  ถ๎านักเรียนได๎รับผลการประเมินเป็น “ไมํผําน”  ในการประเมิน
ระดับชั้นใด ถือวําไมํจบหลักสูตร 

4. ผู๎เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ของสถานศึกษา จะต๎องได๎รับผลการประเมิน
เป็น “ดีเยี่ยม”  “ดี” และ “ผําน”  ถ๎านักเรียนได๎รับผลการประเมินเป็น “ไมํผําน”  ในการ
ประเมินระดับชั้นใด  ถือวําไมํจบหลักสูตร 

5. ผู๎เรียนเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนและมีผลการประเมินผํานเกณฑ๑การประเมินเป็น  “ผ”  ซ่ึง
ถือวําผํานการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน แตํถ๎าได๎รับผลการเรียนเป็น “มผ”  แม๎กิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่ง  ถือวําไมํจบหลักสูตร 

 
เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
1. ผู๎เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน  41  หนํวยกิต และรายวิชา

เพ่ิมเติมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2. ผู๎เรียนต๎องได๎หนํวยกิตตลอดหลักสูตรไมํน๎อยกวํา  77  หนํวยกิต  โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 41 

หนํวยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติม ไมํน๎อยวํา 36 หนํวยกิต 
3. ผู๎เรียนมีผลการประเมิน  การอําน  คิดวิเคราะห๑และเขียน  จะต๎องได๎รับผลการประเมินเป็น     

“ดีเยี่ยม”  “ดี” และ “ผําน”  ถ๎านักเรียนได๎รับผลการประเมินเป็น “ไมํผําน”  ในการประเมิน
ระดับชั้นใด  ถือวําไมํจบหลักสูตร 

4. ผู๎เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ของสถานศึกษา จะต๎องได๎รับผลการประเมิน
เป็น “ดีเยี่ยม”  “ดี” และ “ผําน”  ถ๎านักเรียนได๎รับผลการประเมินเป็น “ไมํผําน”  ในการ
ประเมินระดับชั้นใด  ถือวําไมํจบหลักสูตร 

5. ผู๎เรียนเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนและมีผลการประเมินผํานเกณฑ๑การประเมินเป็น  “ผ”   ซ่ึง
ถือวําผํานการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน แตํถ๎าได๎รับผลการเรียนเป็น “มผ”  แม๎กิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่ง  ถือวําไมํจบหลักสูตร 

 



 

   

444 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

4. การเปลี่ยนผลการเรียน 

 4.1 การเปลี่ยนผลการเรียน “0” 

สถานศึกษาจัดให๎มีการสอนซํอมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู๎/ตัวชี้วัดที่ผู๎เรียนสอบไมํผํานกํอน แล๎วจึง
สอบแก๎ตัวได๎ไมํเกิน 2 ครั้ง ถ๎าผู๎เรียนไมํด าเนินการสอบแก๎ตัวตามระยะเวลาที่สถานศึกษาก าหนดให๎อยูํในดุลย
พินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก 1 ภาคเรียน ส าหรับภาคเรียนที่ 2 ต๎องด าเนินการให๎
เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น 

การสอบแก๎ตัวให๎ได๎ระดับผลการเรียนไมํเกิน “1” 
  ถ๎าสอบแก๎ตัว 2 ครั้งแล๎ว ยังได๎ระดับผลการเรียน “0” อีก ให๎สถานศึกษาแตํงตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผลการเรียนของผู๎เรียน โดยปฏิบัติดังนี้ 

1) ถ๎าเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ให๎เรียนซ้ ารายวิชานั้น 
   2) ถ๎าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ให๎เรียนซ้ าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหมํ ทั้งนี้ให๎อยูํในดุลยพินิจของ
สถานศึกษา 

ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหมํ ให๎หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวําเรียนแทนรายวิชาใด 
 

4.2 การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” 

การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” มี 2 กรณี ให๎ด าเนินการดังนี้ 
  1. มีเหตุสุดวิสัย ท าให๎ประเมินผลการเรียนไมํได๎ เชํน เจ็บปุวย เมื่อผู๎เรียนได๎เข๎าสอบหรือสํงผลงานที่
ติดค๎างอยูํเรียบร๎อยแล๎ว ให๎ได๎ระดับผลการเรียนตามปกติ (ตั้งแตํ 0-4) 
 2. ถ๎าสถานศึกษาพิจารณาเห็นแล๎ววําไมํใชํเหตุสุดวิสัย เมื่อผู๎เรียนได๎เข๎าสอบหรือสํงผลงานที่ติดค๎างอยูํ
เรียบร๎อยแล๎ว ให๎ได๎ระดับผลการเรียนไมํเกิน “1” 
ถ๎าผู๎เรียนไมํด าเนินการแก๎ไข “ร” กรณีท่ีสํงงานไมํครบ แตํมีผลการประเมินระหวํางภาคเรียนและปลายภาค ให๎
ผู๎สอนน าข๎อมูลที่มีอยูํตัดสินผลการเรียน ยกเว๎นมีเหตุสุดวิสัย ให๎อยูํในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลา
การแก๎ “ร” ออกไปอีกไมํเกิน 1 ภาคเรียน ส าหรับภาคเรียนที่ 2 ต๎องด าเนินการให๎เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา
นั้น เมื่อพ๎นก าหนดนี้แล๎ว ให๎ปฏิบัติดังนี้ 

1) ถ๎าเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ให๎เรียนซ้ ารายวิชานั้น 
   2) ถา๎เป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ให๎เรียนซ้ าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหมํ ทั้งนี้ให๎อยูํในดุลยพินิจของ
สถานศึกษา 

ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหมํ ให๎หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวําเรียนแทนรายวิชาใด 
 
4.3 การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”  

การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” มี 2 กรณีดงันี้ 
1) กรณีผู๎เรียนได๎ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไมํถึงร๎อยละ 80 แตํมีเวลาเรียนไมํน๎อยกวํา   

ร๎อยละ 60 ของเวลาเรียนในรายวิชานั้นๆ ให๎สถานศึกษาจัดให๎เรียนเพ่ิมเติม โดยใช๎ชั่วโมงสอนซํอมเสริม หรือ
ใช๎เวลาวําง หรือใช๎วันหยุด หรือมอบหมายงานให๎ท า จนมีเวลาเรียนครบตามที่ก าหนดไว๎ส าหรับรายวิชานั้น 
แล๎วจึงให๎วัดผลปลายภาคเป็นกรณีพิเศษ ผลการแก๎ “ มส” ให๎ได๎ระดับผลการเรียนไมํเกิน “1” 
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การแก๎ “มส” กรณีนี้ให๎กระท าให๎เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้นๆ ถ๎าผู๎เรียนไมํมาด าเนินการแก๎ “มส” 
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว๎นี้ให๎เรียนซ้ า ยกเว๎นมีเหตุสุดวิสัย ให๎อยูํในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลา
การแก๎ “มส” ออกไปอีกไมํเกิน 1 ภาคเรียน แตํเมื่อพ๎นก าหนดนี้แล๎ว ให๎ปฏิบัติดังนี้ 

(1) ถ๎าเป็นรายวิชาพ้ืนฐานให๎เรียนซ้ ารายวิชานั้น 
   (2) ถ๎าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมให๎อยูํในดุลยพินิจของสถานศึกษา ให๎เรียนซ้ าหรือเปลี่ยนรายวิชา
เรียนใหม ํ

2) กรณีผู๎เรียนได๎ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนน๎อยกวําร๎อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด ให๎
สถานศึกษาด าเนินการดังนี ้
   (1) ถ๎าเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ให๎เรียนซ้ ารายวิชานั้น 

(2) ถ๎าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ให๎อยูํในดุลยพินิจของสถานศึกษา ให๎เรียนซ้ าหรือเปลี่ยนรายวิชา 
เรียนใหมํ  

ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหมํ ให๎หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวําเรียนแทนรายวิชาใด 
 

การเรียนซ้ ารายวิชา ผู๎เรียนที่ได๎รับการสอนซํอมเสริมและสอบแก๎ตัว 2 ครั้งแล๎วไมํผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน ให๎เรียนซ้ ารายวิชานั้น ทั้งนี้ให๎อยูํในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดให๎เรียนซ้ าในชํวงใดชํวงหนึ่งที่
สถานศึกษาเห็นวําเหมาะสม เชํน พักกลางวัน วันหยุด ชั่วโมงวํางหลังเลิกเรียน ภาคฤดูร๎อน เป็นต๎น 

ในกรณีภาคเรียนที่ 2 หากผู๎เรียนยังมีผลการเรียน “0” “ร” “มส” ให๎ด าเนินการให๎เสร็จสิ้นกํอนเปิด
เรียนปีการศึกษาถัดไป สถานศึกษาอาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร๎อนเพ่ือแก๎ไขผลการเรียนของผู๎เรียนได๎
ทั้งนี้ หากสถานศึกษาใดไมํสามารถด าเนินการเปิดสอนภาคฤดูร๎อนได๎ ให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ต๎นสังกัด
เป็นผู๎พิจารณาประสานงานให๎มีการด าเนินการเรียนการสอนในภาคฤดูร๎อนเพ่ือแก๎ไขผลการเรียนของผู๎เรียน 
 

4.4 การเปลี่ยนผล “มผ” 

กรณีท่ีผู๎เรียนได๎ผล “มผ” สถานศึกษาต๎องจัดซํอมเสริมให๎ผู๎เรียนท ากิจกรรม ในสํวนที่ผู๎เรียนไมํได๎เข๎า
รํวมหรือไมํได๎ท าจนครบถ๎วน แล๎วจึงเปลี่ยนผลจาก “มผ” เป็น “ผ” ได๎ทั้งนี้ด าเนินการให๎เสร็จสิ้นภายในภาค
เรียนนั้น ๆ ยกเว๎นมีเหตุสุดวิสัยให๎อยูํในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไมํเกิน 1 
ภาคเรียน ส าหรับภาคเรียนที่ 2 ต๎องด าเนินการให๎เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น 
 
5. การเลื่อนชั้น 

เมื่อสิ้นปีการศึกษา ผู๎เรียนจะได๎รับการเลื่อนชั้น เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ๑ดังตํอไปนี้ 
5.1 รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมได๎รับการตัดสิ้นผลการเรียนผํานตามเกณฑ๑ ที่สถานศึกษา

ก าหนด 
5.2 ผู๎เรียนต๎องได๎รับการประเมินและมีผลการประเมินผํานตามเกณฑ๑ ที่สถานศึกษาก าหนด ในการ

อําน คิดวิเคราะห๑ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
5.3 ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นควรได๎ไมํต่ ากวํา 1.00 

  ทั้งนี้รายวิชาใดที่ไมํผํานเกณฑ๑การประเมิน สถานศึกษาสามารถซํอมเสริมผู๎เรียนให๎ได๎รับการแก๎ไขใน
ภาคเรียนถัดไป ทั้งนี้ส าหรับภาคเรียนที่ 2 ต๎องด าเนินการให๎เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น 
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6. การสอนซ่อมเสริม 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดให๎สถานศึกษาจัดสอนซํอมเสริม

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนเต็มตามศักยภาพ 
การสอนซํอมเสริม เป็นการสอนเพ่ือแก๎ไขข๎อบกพรํอง กรณีที่ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะ กระบวนการ หรือ

เจตคติ/คุณลักษณะ ไมํเป็นไปตามเกณฑ๑ที่สถานศึกษาก าหนด สถานศึกษาต๎องจัดสอนซํอมเสริมเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือไปจากการสอนตามปกติเพ่ือพัฒนาให๎ผู๎เรียนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดที่ก าหนด
ไว๎เป็นการให๎ โอกาสแกํ ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎และพัฒนาโดยจัดกิกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลาย และตอบสนองความ
แตกตํางระหวํางบุคคล การสอนซํอมเสริมสามารถด าเนินการได๎ในกรณีดังตํอไปนี้ 
   1) ผู๎เรียนมีความรู๎/ทักษะพ้ืนฐานไมํเพียงพอที่จะศึกษาในแตํละรายวิชานั้น ควรจัดการสอน
ซํอมเสริม ปรับความรู๎/ทักษะพ้ืนฐาน 

2) ผู๎เรียนไมํสามารถแสดงความรู๎ ทักษะ กระบวนการ หรือเจตคติ/คุณลักษณะที่ก าหนดไว๎
ตามมาตรฐานการเรียนรู๎/ตัวชี้วัดในการประเมนผลระหวํางเรียน 

3) ผู๎เรียนที่ได๎ระดับผลการเรียน “0” ให๎จัดการสอนซํอมเสริมกํอนสอบแก๎ตัว 
   4) กรณีผู๎เรียนมีผลการเรียนไมํผําน สามารถจัดสอนซํอมเสริมในภาคฤดูร๎อนเพ่ือแก๎ไขผลการ
เรียน ทั้งนี้ให๎อยูํในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
   
7. การเรียนซ้ าชั้น 

ผู๎เรียนที่ไมํผํานรายวิชาจ านวนมากและมีแนวโน๎มวําจะเป็นปัญหาตํอการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให๎เรียนซ้ าชั้นได๎ทั้งนี้ให๎ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู๎ความสามารถ
ของผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

การเรียนซ้ าชั้น มี 2 ลักษณะ คือ 
   1) ผู๎เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต่ ากวํา 1.00 และมีแนวโน๎มวําจะเป็น
ปัญหาตํอการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
   2) ผู๎เรียนมีผลการเรียน 0, ร, มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา
นั้น 
  ทั้งนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือทั้ง 2 ลักษณะ ให๎สถานศึกษาแตํงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณา หากเห็นวําไมํมีเหตุผลอันสมควรก็ให๎ซ้ าชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและให๎ใช๎ผลการเรียนใหมํแทน 
หากพิจารณาแล๎วไมํต๎องเรียนซ้ าชั้น ให๎อยูํในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแก๎ไขผลการเรียน 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
ที ่  095/2563 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศกึษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
***************************************************** 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได๎ออกค าสั่งที่ สพฐ.1234/2560 เรื่องการใช๎มาตรฐานการเรียนรู๎ และตัวช้ีวัด กลุํมสาระ
การเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑ และสาระภูมิศาสตร๑ในกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560 เพื่อให๎
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล๎อมและความก๎าวหน๎า
ทางวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี เป็นการเสริมสร๎าง ศักยภาพคนของชาติ ยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับสากล สอดคล๎อง
กับประเทศไทย 4.0 โลกในศตวรรษที่ 21 และทัดเทียมกับนานาชาติ ผู๎เรียนมีศักยภาพในการแขํงขันและด ารงชีวิตอยําง
สร๎างสรรค๑ในประชาคมโลก ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก าหนดให๎ทุกโรงเรียนใช๎ครบทุกระดับช้ันในปีการศึกษา 2563 
นั้น ประกอบกับโรงเรียนมีความประสงค๑จะเปิดห๎องเรียนเฉพาะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด๎านกีฬา ดนตรี ทัศนศิลป์ 
และนาฏศิลป์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จึงมีการปรับปรุงรายวิชาเรียน (วิชาเพิ่มเติม) ให๎สอดคล๎องกับ
ความสามารถพิเศษของนักเรียน โดยเริ่มใช๎ในปีการศึกษา 2563 เป็นต๎นไป และจัดรายวิชาใหมํเพื่อให๎สอดคล๎องกับเหตุการณ๑
ที่นักเรียนโรงเรียนบ๎านตาขุนวิทยาประสบเหตุมา (จมน้ าเสียชีวิต) เพื่อให๎โรงเรียนบ๎านตาขุนวิทยา สามารถใช๎หลักสูตร
สถานศึกษาที่สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลาง และตามสถานการณ๑ดังกลําว จึงแตํงตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนบ๎านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังตํอไปนี้ 
 
1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด๎วย 

1.1 นายบุญเลิศ ทองชล  ผู๎อ านวยการโรงเรียน            ประธานกรรมการ 
1.2 นายสัญญา เจริญ  หัวหน๎ากลุํมบริหารงานงบประมาณ                     กรรมการ     
1.3 นายสุนทร เพชรชู  หัวหน๎ากลุํมบริหารงานท่ัวไป                                 กรรมการ 
1.4 นางจงกล รจนา  หัวหน๎ากลุํมบริหารงานบุคคล                           กรรมการ 
1.5 นางสาวกิ่งดาว ชํวยชนะ  หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย                                กรรมการ 
1.6 นางสาวปริฉัตร๑ จันทร๑หอม หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรูค๎ณิตศาสตร๑                               กรรมการ 
1.7 นางนริศา บุระชัด           หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี             กรรมการ 
1.8 นางสาวอมรรัตน๑ วิจารณ๑  หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   กรรมการ 
1.9 นางสาวมณีรัตน๑ ศิริมาศ  หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ                     กรรมการ             
1.10 นายโยธิน นวลมุสิก          หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา                   กรรมการ 
1.11 นายพีรพงศ๑ ฤทธิเพชร๑     หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ                    กรรมการ 
1.12 นายสุภาพร พัฒนรักษา  หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ                        กรรมการ 
1.13 นางสาวคณาทิพ เบําลําย หัวหน๎างานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน                     กรรมการ 
1.14 นางกัญจนา  สมชาติ  หัวหน๎ากลุํมบริหารงานวิชาการ                    กรรมการและเลขานุการ 
1.15 นายนพดล  ศรีสุข  หัวหน๎างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา        กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

 
 
มีหน้าที่  

1. ให๎ค าปรึกษา และอ านวยการให๎การจัดท าหลักสูตรกลุํมสาระ ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดแกํทางราชการ 
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2. ให๎ค าปรึกษา และอ านวยการให๎การจัดท าหลักสูตรกลุํมสาระ ส าเร็จตามวัตถุประสงค๑ 
3. สนับสนุน ตัดสินใจ แก๎ปัญหา ให๎ความเห็นชอบในการจัดท าหลักสูตรกลุํมสาระ 
4. ประสานแก๎ไขปัญหาตํางๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

 
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร การประกอบด๎วย 

2.1 นางกัญจนา  สมชาติ  หัวหน๎ากลุํมบริหารงานวิชาการ                                ประธานกรรมการ 
2.2 นางสาวกิ่งดาว ชํวยชนะ  หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย                                กรรมการ 
2.3 นางสาวปริฉัตร๑  จันทร๑หอม หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรูค๎ณิตศาสตร๑                               กรรมการ 
2.4 นางนริศา บุระชัด           หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี             กรรมการ 
2.5 นางสาวอมรรัตน๑  วิจารณ๑ หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรูส๎ังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม    กรรมการ 
2.6 นางสาวมณีรัตน๑ ศิริมาศ  หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ                     กรรมการ 
2.7 นายโยธิน  นวลมุสิก          หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา                   กรรมการ 
2.8 นายพีรพงศ๑ ฤทธิเพชร๑      หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ                    กรรมการ 
2.9 นางสุภาพร พัฒนรักษา  หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ                        กรรมการ 
2.10 นางสาวคณาทิพ เบําลําย หัวหน๎ากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน                                 กรรมการ 
2.11 นางสุภาภรณ๑  ศรีสวัสดิ์     นายทะเบียน                                  กรรมการ 
2.12 นางสาวมณีรัตน๑  ศิริมาศ    หัวหน๎างานวัดและประเมินผล ม.ต๎น          กรรมการ 
2.13 นางสาววิภาวรรณ ขันพระแสง  ผู๎ชํวยงานวัดและประเมินผล ม.ต๎น          กรรมการ 
2.14 นางนริศา  บุระชัด           หัวหน๎างานวัดและประเมินผล ม.ปลาย                     กรรมการ 
2.15 นางสาวอโณทัย หนักแดง      ผู๎ชํวยงานวัดและประเมินผล ม.ปลาย                                   กรรมการ 
2.16 นางสาวณิชาภัทร หนูพรหม หัวหน๎างาน GPA และ SGS                                 กรรมการ 
2.17 นายสมศักดิ์  บัวหนุน         งาน GPA และ SGS                                                       กรรมการ 
2.18 นายปุณณมา ทองดีเพ็ง   งาน GPA และ SGS                                                       กรรมการ 
2.19 นางสาวรัฐนูญ๑ จันทบูรณ๑   หัวหน๎างานสํงเสริมการเรียนการสอน                                กรรมการ 
2.20 นายนพดล ศรีสุข           หัวหน๎างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา               กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่  

1. ศึกษา วิเคราะห๑สาระการเรียนรู๎แกนกลางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
2. ศึกษา วิเคราะห๑ข๎อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต๎องการของโรงเรียน สังคม ชุมชน และท๎องถิ่น 

และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. รวบรวมจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู๎ ก าหนดโครงสร๎างวิชา รหัสวิชา ให๎สอดคล๎อง

กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามความต๎องการของท๎องถิ่น 
4. จัดท าคูํมือการใช๎หลักสูตรสถานศึกษา น าหลักสูตรไปใช๎ในการเรียนการสอนและบริหารจัดการการใช๎หลักสูตรให๎

เหมาะสม 
5. นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการใช๎หลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามความเหมาะสม

กับการเปลี่ยนแปลง 
6. จัดท าข๎อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา พร๎อมให๎บริการแกํครูและผู๎สนใจ 
7. ประเมินผลการใช๎หลักสูตรสถานศึกษา รายงานตํอผู๎บริหารสถานศึกษา 

 
3. คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มวิชา ประกอบด๎วย 
     3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 3.1.1 นางสาวกิ่งดาว ชํวยชนะ  ครูช านาญการ                      กรรมการ 
 3.1.2 นางเรณู ผดุงฤกษ๑   ครูช านาญพิเศษ                         กรรมการ 
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 3.1.3 นางสาวนันทญา บรรณราช  ครู                                       กรรมการ 
 3.1.4 นางสาวสาวิตรี รักษาพราหมณ๑  ครู                                    กรรมการ 
 3.1.5 นางสาวชํอทิพย๑ ทองมีสุข  ครู                                    กรรมการ 
 3.1.6 นางสาววิภาวรรณ ขันพระแสง  ครูผู๎ชํวย                                กรรมการ 
 3.1.7 นางสาวอโณทัย หนักแดง  ครูผู๎ชํวย                                 กรรมการ 
 3.1.8 วําท่ีร๎อยตรีหญิงจิราภรณ๑ สีด า  พนักงานราชการ                    กรรมการ 
 
     3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 3.2.1 นางสาวปริฉัตร๑ จันทร๑หอม  ครูช านาญการ                กรรมการ 
 3.2.2 นางจงกล รจนา   ครูช านาญการพิเศษ                    กรรมการ 
 3.2.3 นางกมลรัตน๑ คะตะโต   ครูช านาญการพิเศษ                     กรรมการ 
 3.2.4 นางธิดารัตน๑ แซํเลี้ยว   ครูช านาญการ                          กรรมการ 
 3.2.5 นางศิรินทิพย๑ เพชรหนองชุม  ครู                                          กรรมการ 
 3.2.6 นางสาวอาทิตยา เกตุแก๎ว  ครู                                         กรรมการ 
 3.2.7 นางจุฬาลักษณ๑ หนูหวาน  ครู                                          กรรมการ 
 
     3.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3.3.1 นางนริศา บุระชัด            ครูช านาญการ                           กรรมการ 
 3.3.2 นางสุภาภรณ๑ ศรีสวัสดิ์   ครูช านาญการ                    กรรมการ 
 3.3.3 นางสาวรัฐนูญ๑ จันทบูรณ๑  ครู                                        กรรมการ 
 3.3.4 นางพรพณา ฤทธิ์ชู   ครู                                          กรรมการ 
 3.3.5 นางสาวขวัญชนก สังข๑เทพ  ครู                                       กรรมการ 
 3.3.6 นางสาวคณาทิพ เบําลําย  ครู                                         กรรมการ 
 3.3.7 นางสาวสิตานัน นาคะสรรค๑  ครู                                         กรรมการ 
 3.3.8 นายนพดล ศรีสุข   ครู                                          กรรมการ 
 3.3.9 นางสาวศันสนีย๑ สวํางจนัทร๑  ครู                                          กรรมการ 
 3.3.10 นางศศิพิมพ๑ กองสุข   ครู                                        กรรมการ 
 3.3.11 นางสาวณิชาภัทร หนูพรหม  ครูผู๎ชํวย                                  กรรมการ 
 3.3.12 นางสาวนวนาท กลิ่นเมฆ  ครูอัตราจ๎าง                             กรรมการ 
 3.3.13 นางสาวพิไลวรรณ ธารายศ  ครูอัตราจ๎าง                              กรรมการ 
 
     3.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

3.4.1 นางสาวอมรรัตน๑ วิจารณ๑  ครูช านาญการ                          กรรมการ 
 3.4.2 นายสุนทร เพชรชู   ครูช านาญการพิเศษ                     กรรมการ 
 3.4.3 นายสัญญา เจริญ   ครูช านาญการ                             กรรมการ 
 3.4.4 นางปฐมา ชูศักดิ์   ครูช านาญการ                           กรรมการ 

3.4.5 นายสมศักดิ์ บัวหนุน   ครู                                          กรรมการ 
 3.4.6 นางสาวอรวลี เทพนุรักษ๑  ครู                                         กรรมการ 
 3.4.7 นายปุณณมา ทองดีเพ็ง   ครูผู๎ชํวย    กรรมการ 
 3.4.8 นางสาวสุภัคศร ปากลาว  ครูอัตราจ๎าง   กรรมการ 
  
     3.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 3.5.1 นายโยธิน นวลมุสิก   ครู                                   กรรมการ 
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 3.5.2 นายนราธิป นาเจริญ   ครูผู๎ชํวย                                   กรรมการ 
 3.5.3 นายนพดล ทองนา   พนักงานราชการ                           กรรมการ 
 3.5.4 นายเกรียงศักดิ์ นิลนิยม   ครูอัตราจ๎าง                                 กรรมการ 
  
     3.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 3.6.1 นางสาวมณีรัตน๑ ศิริมาศ  ครู                                          กรรมการ 
 3.6.2 นายวีรยุทธ อนุกูล   ครูช านาญการ                             กรรมการ 
 3.6.3 นางอรณ๑สิริ แก๎วปลอด   ครู                                           กรรมการ 
 3.6.4 นางสาวกฤติมา แสงทองล๎วน  ครู                                            กรรมการ 
 
     3.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 3.7.1 นายพีรพงศ๑ ฤทธิเพชร๑   ครู                                           กรรมการ 
 3.7.2 นายธีรเทพ มุกดา   ครูช านาญการ                             กรรมการ 
 3.7.3 นางสาวธีรนันท๑ ปานเพชร  ครู                                           กรรมการ 
 3.7.4 นายธีระพล เกิดเนตร   ครูอัตราจ๎าง                                กรรมการ 
 
     3.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 3.8.1 นางสุภาพร พัฒนรักษา   ครูช านาญการ                            กรรมการ 
 3.8.2 นางกัญจนา สมชาติ   ครูช านาญการพิเศษ                       กรรมการ 
 3.8.3 นางสุดา เอ๎งฉ๎วน   ครูช านาญการ                              กรรมการ 
 3.8.4 นางสาวนุชนาฏ พรหมทอง  ครู                                           กรรมการ 
 3.8.5 นางสาวคณิตา บํวงราชบพิตร  ครู                                            กรรมการ 
 3.8.6 นางสาวสมฤดี กลับรินทร๑  ครู                                            กรรมการ 
 3.8.7 นางสาวนภิสา เส็นติระ   ครูผู๎ชํวย                                     กรรมการ 
 3.8.8 นางสาวบุญฑริกา เจียมทิพย๑  ครูอัตราจ๎าง                                 กรรมการ 
 3.8.9 นางสาวศรีสุดา แก๎วสุข   ครูอัตราจ๎าง                                 กรรมการ 
 3.8.10 Mr.Epie Paul   ครูอัตราจ๎าง                                กรรมการ 
 
     3.9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 3.9.1 นางสาวคณาทิพ เบําลําย  ครู                                          กรรมการ 
 3.9.2 นางปฐมา ชูศักดิ์   ครูช านาญการ                             กรรมการ 
 3.9.3 นายประเสริฐ จันทร๑ทัน   ครูช านาญการ                              กรรมการ 
  
 
มีหน้าที่  

1. ด าเนินการจัดท าหลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู๎/กลุํมวิชา ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. ก าหนดวิสัยทัศน๑ สาระการเรียนรู๎ สมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ 
3. ก าหนดโครงสร๎างหลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู๎ รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนา

ผู๎เรียน 
4. ก าหนดค าอธิบายรายวิชา ก าหนดเวลาเรียน และเกณฑ๑การวัดและประเมินผล 
5. ติดตามประเมินผลการใช๎หลักสูตร 
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ทั้งนี้ ให๎คณะกรรมการที่ได๎รับค าสั่งแตํงตั้ง ปฏิบัติหน๎าที่ตามที่ได๎รับมอบหมายเต็มความสามารถเพื่อให๎งาน 
ด าเนินไปอยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
               สั่ง ณ วันที่ 11 มิถุนายน  พ.ศ. 2563  
       

                            
                (นายบุญเลิศ ทองชล)                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                 ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านตาขุนวิทยา 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
ที ่ 094/2563 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  ปีการศึกษา 2563 

********************************* 
   เพื่อให๎การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สอดคล๎องกับค าสั่ง ให๎ใช๎มาตรฐานการเรียนรู๎ 
และตัวช้ีวัด กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑ และสาระภูมิศาสตร๑ ในกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ลงวันที่  7 สิงหาคม 2560 และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ค าสั่งให๎เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวช้ีวัด กลุํมสาระการเรียนรู๎ คณิตศาสตร๑และวิทยาศาสตร๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ลงวันท่ี 5 มกราคม 2561 รวมทั้งประกาศเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ 
และวิทยาศาสตร๑  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพสอดคล๎องกับตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวํา
ด๎วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ซึ่งก าหนดให๎มี “คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา”  
              จึงขอแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา โรงเรียนบ๎านตาขุนวิทยา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  ดังนี ้
 
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด๎วย  

1.1 นายบุญเลิศ  ทองชล  ผู๎อ านวยการโรงเรียน            ประธานกรรมการ 
1.2 นายสัญญา  เจริญ  หัวหน๎ากลุํมบริหารงานงบประมาณ                     กรรมการ     
1.3 นายสุนทร  เพชรชู  หัวหน๎ากลุํมบริหารงานท่ัวไป                                 กรรมการ 
1.4 นางจงกล  รจนา  หัวหน๎ากลุํมบริหารงานบุคคล                                 กรรมการ 
1.5 นางกัญจนา  สมชาติ  หัวหน๎ากลุํมบริหารงานวิชาการ                        กรรมการและเลขานุการ 
1.6 นายนพดล  ศรีสุข  หัวหนา๎งานพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา        กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่  

ให๎ค าปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ๎านตาขุนวิทยา 
 
2. คณะกรรมการด าเนินการ ประกอบด๎วย 

2.1 นางกัญจนา  สมชาต ิ  หัวหน๎ากลุํมบริหารงานวิชาการ                                ประธานกรรมการ 
2.2 นางสาวกิ่งดาว ชํวยชนะ  หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย                                กรรมการ 
2.3 นางสาวปริฉัตร๑  จันทร๑หอม หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎คณติศาสตร๑                                กรรมการ 
2.4 นางนริศา บุระชัด           หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี             กรรมการ 
2.5 นางสาวอมรรัตน๑  วิจารณ๑ หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    กรรมการ 
2.6 นางสาวมณีรตัน๑ ศิริมาศ  หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ                     กรรมการ             
2.7 นายโยธิน  นวลมุสิก          หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา                   กรรมการ 
2.8 นายพีรพงศ๑ ฤทธิเพชร๑      หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ                    กรรมการ 
2.9 นางสุภาพร พัฒนรักษา  หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ                        กรรมการ 
2.10 นางสาวคณาทิพ เบําลําย หัวหน๎ากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน                                 กรรมการ 
2.11 นางสุภาภรณ๑  ศรีสวสัดิ์     นายทะเบียน                                  กรรมการ 
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2.12 นางสาวมณีรัตน๑  ศริิมาศ    หัวหน๎างานวัดและประเมินผล ม.ต๎น          กรรมการ 
2.13 นางสาววิภาวรรณ ขันพระแสง  ผู๎ชํวยงานวัดและประเมินผล ม.ตน๎          กรรมการ 
2.14 นางนริศา  บุระชัด           หัวหน๎างานวัดและประเมินผล ม.ปลาย                     กรรมการ 
2.15 นางสาวอโณทยั หนักแดง      ผู๎ชํวยงานวัดและประเมินผล ม.ปลาย                                   กรรมการ 
2.16 นางสาวณิชาภัทร หนูพรหม หัวหน๎างาน GPA และ SGS                                 กรรมการ 
2.17 นายสมศักดิ์  บัวหนุน         งาน GPA และ SGS                                                       กรรมการ 
2.18 นายปุณณมา ทองดีเพ็ง   งาน GPA และ SGS                                                       กรรมการ 
2.19 นางสาวรัฐนูญ๑ จันทบรูณ๑   หัวหน๎างานสํงเสริมการเรยีนการสอน                                กรรมการ 
2.20 นายนพดล ศรีสุข           หัวหน๎างานพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา               กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่และด าเนินการจัดการตามขั้นตอนที่ก าหนด ดังนี ้
      1. วางแผนการด าเนินงานวิชาการ ก าหนดสาระรายละเอียดของหลกัสูตรระดบัสถานศึกษาและแนวทางการจัด
สัดสํวนสาระการเรียนรู๎ และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนของสถานศึกษาให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
      2. จัดท าคูํมือการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให๎ค าปรึกษา เกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสตูร การจดักระบวนการเรยีนรู๎ การวดัและประเมินผลและการแนะแนวให๎สอดคล๎องและเป็นไปตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
      3. สํงเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสตูร การจดักระบวน การเรยีนรู๎ การวัดและประเมินผล
และการแนะแนวให๎เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการด าเนินการของหลักสูตร 
      4. ประสานความรํวมมือจากบุคคล หนํวยงาน องค๑กรตําง ๆ และชุมชน เพื่อให๎การใช๎หลักสูตรเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพและมีคณุภาพ 
      5. ประชาสัมพันธ๑หลักสตูรและการใช๎หลักสูตรแกํนักเรียน ผู๎ปกครอง ชุมชนและผู๎เกี่ยวข๎องและน าข๎อมูลปูอนกลับ
จากฝุายตําง ๆ มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
      6. สํงเสรมิสนับสนุนการวิจยัเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู๎ 
      7. ติดตามผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล ระดับช้ัน และชํวงช้ัน ระดับวิชา กลุํมวิชา ในแตํละปีการศึกษา 
เพื่อปรับปรุงแก๎ไข และพัฒนาการด าเนินงานด๎านตําง ๆ ของสถานศกึษา 
      8. ตรวจสอบทบทวน ประเมินมาตรฐาน การปฏิบัติงานของครู และการบรหิารหลักสตูรระดับสถานศึกษาในรอบปีท่ี
ผํานมา แล๎ว ใช๎ผลการประเมิน เพือ่วางแผนพัฒนาการปฏิบตัิงานของครูและการบริหารหลักสตูรปีการศึกษาตํอไป 
      9. รายงานผลการปฏิบตัิงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศกึษา  โดยเน๎นผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตํอ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสตูรระดับเหนือสถานศึกษา สาธารณชน และผู๎เกี่ยวข๎อง 
      10. ให๎ด าเนินการประชุมคณะกรรมการอยํางน๎อยภาคเรยีนละ 2 ครัง้ 
 
3. คณะอนุกรรมการกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด๎วย 
       3.1 นางสาวคณาทิพ เบําลําย            หัวหน๎ากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน                 ประธานอนุกรรมการ 

3.2 นางปฐมา  ชูศักดิ ์  หัวหน๎างานแนะแนว                                                  อนุกรรมการ 
3.3 นายประเสริฐ  จันทร๑ทัน    หัวหน๎างานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี                               อนุกรรมการ 

       3.4 นางสาวสาวิตรี รักษาพราหมณ๑      หัวหน๎างานนักศึกษาวิชาทหาร                                       อนุกรรมการ 
3.5 นางสาววิภาวรรณ ขันพระแสง      หัวหน๎างานกิจกรรมสาธารณประโยชน๑                             อนุกรรมการ 

       3.6 นางสาวอโณทัย หนักแดง      หัวหน๎างานกิจกรรมชุมนุม                          อนุกรรมการและเลขานุการ 
 
มีบทบาทและหน้าท่ี ดังนี ้
      1. ก าหนดแนวทางการจัดการเรยีนรู๎ของกลุํมสาระการเรยีนรูต๎ําง ๆ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรยีน พรอ๎มแนวทางการ
วัดผล และประเมินผลผลการเรียนรู๎  
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      2. สนับสนุนการจัดการเรียนรู๎ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรยีน การวัดผลและประเมินผลผลการเรียนรู๎ และการตัดสิน
ผล การเรียน ตามแนวทางที่ก าหนดไว ๎ 
      3. พิจารณาให๎ความเห็นชอบผลการวัดและประเมินการเรียนรู๎ สาระการเรียนรูร๎ายป/ีรายภาค และกจิกรรมพัฒนา
ผู๎เรยีน อยํางเป็นระบบ  
 
4. คณะอนุกรรมการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด๎วย 
       4.1 นายสุนทร  เพชรชู  หัวหน๎ากลุํมบริหารงานท่ัวไป                               ประธานอนุกรรมการ  
       4.2 นายสมศักดิ์  บัวหนุน         หัวหน๎าระดับชั้น ม.1                                                  อนุกรรมการ 

4.3 นางธิดารัตน๑ แซํเลีย้ว  หัวหน๎าระดับชั้น ม.2                                                  อนุกรรมการ    
4.4 นางอรณ๑สิริ  แก๎วปลอด            หัวหน๎าระดับชั้น ม.3                                                  อนุกรรมการ 

       4.5 นางสาวมณีรตัน๑ ศิริมาศ              หัวหน๎าระดับชั้น ม.4                                                  อนุกรรมการ    
       4.6 นางสุดา  เอ๎งฉ๎วน            หัวหน๎าระดับชั้น ม.5                                                  อนุกรรมการ    
       4.7 นางสุภาพร  พัฒนรักษา       หัวหน๎าระดับชั้น ม.6                                                  อนุกรรมการ    
       4.8 นางสาวกิ่งดาว  ชํวยชนะ    หัวหน๎างานกิจการนักเรียน                         อนุกรรมการและเลขานุการ 
 
มีบทบาทและหน้าท่ี ดังนี ้ 
      1. ก าหนดแนวทางการพัฒนาและการประเมิน เกณฑ๑การประเมินและแนวทางการปรับปรุงแก๎ไขคณุลักษณะอันพึง
ประสงค๑ 
      2. พิจารณาตดัสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค๑รายปีรายภาค และการจบการศึกษาแตํละระดับชั้น   
      3. จัดระบบการปรับปรุงแก๎ไขคณุลักษณะอันพึงประสงค๑ด๎วยวิธีการอันเหมาะสมและสํงตํอข๎อมูลเพื่อการพัฒนาอยําง
ตํอเนื่อง 
          
5. คณะอนุกรรมการ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  
  5.1 นางสาวกิ่งดาว ชํวยชนะ       หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย                    ประธานอนุกรรมการ 

5.2 นางสาวปริฉัตร๑  จันทร๑หอม หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎คณติศาสตร๑                            อนุกรรมการ 
  5.3 นางนริศา บุระชัด              หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี         อนุกรรมการ 
  5.4 นางสาวอมรรัตน๑  วิจารณ๑   หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาฯ                อนุกรรมการ 
  5.5 นางสาวมณีรตัน๑ ศิริมาศ       หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ                      อนุกรรมการ             
  5.6 นายโยธิน  นวลมุสิก          หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา               อนุกรรมการ 
  5.7  นายพีรพงศ๑ ฤทธิเพชร๑       หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ                         อนุกรรมการ 
  5.8  นางสุภาพร พัฒนรักษา       หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ                    อนุกรรมการ 
  5.9  นางสาวนันทญา บรรณราช ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย                                    อนุกรรมการ 
  5.10 นางสาวชํอทิพย๑ ทองมีสุข    ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย                                    อนุกรรมการ 
 5.11 นางสาววิภาวรรณ ขันพระแสง    ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย                                    อนุกรรมการ 
 5.12 นางสาวอโณทยั หนักแดง ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย                                    อนุกรรมการ 
  5.13 วําท่ี ร.ต.หญิงจิราภรณ๑  สีด า ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย                                    อนุกรรมการ 
  5.14 นางสาวสาวติรี  รักษาพราหมณ๑   ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย                  อนุกรรมการและเลขานุการ 
 
มีบทบาทและหน้าท่ี ดังนี ้ 
      1. ก าหนด แนวทางในการพัฒนา การประเมิน การปรับปรุงแกไ๎ข และการตัดสิน ความสามารถในการอําน คิด
วิเคราะห๑ และเขยีนของผู๎เรยีน  
      2. ด าเนินการประเมินความสามารถในการอําน คิดวิเคราะห๑ และเขียน  
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      3. ตัดสินผลการพัฒนาความสามารถในการอําน คิดวิเคราะห๑ และเขียน รายปีรายภาค และการจบการศึกษา  แตํละ
ระดับชั้น 
 
6. คณะอนุกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ประกอบด๎วย 

6.1 นางสาวณิชาภัทร หนูพรหม         หัวหน๎างาน GPA  และ SGS                               ประธานอนุกรรมการ 
6.2 นายสมศักดิ์  บัวหนุน           งาน GPA  และ SGS                                                  อนุกรรมการ 
6.3 นายปุณณมา ทองดีเพ็ง      งาน GPA  และ SGS                                                  อนุกรรมการ 
6.4 นางสุภาภรณ๑  ศรสีวัสดิ์    นายทะเบียน                                          อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
มีบทบาทและหน้าท่ี ดังนี ้ 
      1. จัดท าสาระ เครื่องมือ และวิธีการเทียบโอน ให๎เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเข๎าสูํ
การศึกษา ในระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งจัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      2. ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนให๎กับผู๎เรยีนที่ร๎องขอ  
      3. ประมวลผลและตัดสินผลการเทียบโอน  
      4. เสนอผลการเทียบโอนตํอคณะกรรมการบริหารหลักสตูรและวิชาการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อใหค๎วามเห็นชอบ 
และเสนอผู๎บริหารสถานศึกษาตดัสินอนุมัติการเทียบโอน  
 
7. คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระ ประกอบด๎วย 

7.1 นางกัญจนา สมชาติ                หัวหน๎ากลุํมบริหารงานวิชาการ                            ประธานอนุกรรมการ 
7.2 หัวหน๎ากลุํมสาระฯ ทุกสาระ                                                                                    อนุกรรมการ 
7.3 ครูผู๎สอนทุกกลุํมสาระ                                                                                             
7.4 นางสาววิภาวรรณ ขันพระแสง                                                               อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
มีบทบาทและหน้าท่ี ดังนี ้ 
      1. จัดท าหนํวยการเรียนรู๎ แผนการเรียนรู๎ แผนการประเมินผลการเรียนรู๎ในรายวิชาหรือกิจกรรมที่รับผิดชอบ  
      2. ด าเนินการจดักระบวนการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรยีนเป็นส าคัญ  
      3. วัดและประเมินผลกํอนเรียนและให๎ผู๎เรียนรํวมท าบันทึกข๎อตกลง “ทิพยสัญญา” กํอนเรียน ประเมนิระหวํางเรยีน
ควบคูํกับการจัดกจิกรรมการเรียนรู๎ตามแผนท่ีก าหนดพร๎อมปรับปรุงแก๎ไขผู๎เรียนท่ีมีข๎อบกพรํอง 
      4. สร๎างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรยีนการสอนอยํางตํอเนื่อง  
      5. ศึกษาและวิจัยสภาพทั่วไปในช้ันเรียน ท้ังด๎านการเรียนการสอน ด๎านพฤติกรรม และสิ่งแวดล๎อม  
      6. รํวมนิเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ กับครูในกลุํมสาระการเรียนรู๎ เพื่อการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง  
      7. เข๎ารํวมประชุม อบรม สมัมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอยํางตํอเนื่อง  
      8. เข๎ารํวมประชุมปรึกษา และแลกเปลี่ยนประสบการณ๑ระหวํางครผูู๎สอนในกลุมํสาระ  
      9. น าผลการประเมินไปวเิคราะห๑เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
      10. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย  
 
ขอให๎ผู๎ที่ได๎รับการแตํงตั้ง ปฏบิัติหน๎าท่ีตามที่ได๎รับมอบหมายอยํางเต็มความสามารถ เพื่อให๎การด าเนนิงาน เป็นไปด๎วยความ
เรียบร๎อยและมีประสิทธิภาพ  
               สั่ง ณ วันที่  11 มิถุนายน  พ.ศ. 2563  
       
              
                                                                                                         (นายบุญเลิศ ทองชล)                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                     ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านตาขุนวิทยา 


