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๒

๕

๕

๗

บทนา
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔
ให้เป็ นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกาหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรี ยนรู ้เป็ นเป้ าหมายและ
กรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวติ ที่ดีและมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในเวทีระดับโลก พร้อมกันนี้ได้ปรับกระบวนการพัฒนาหลักสู ตรให้มีความสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ แห่ งพระราชบัญญัติก ารศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไ ขเพิ่ม เติ ม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่มุ่ งเน้นการกระจายอ านาจทางการศึกษาให้ทอ้ งถิ่นและสถานศึกษาได้มีบทบาทและ
มีส่วนร่ วมในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของท้องถิ่น และได้มี
การประกาศใช้ ห ลั ก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑ ตามค าสั่ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๒๙๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่ อง ให้ใช้หลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ดังนั้น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการบริ หารวิชาการ โรงเรียนดงสว่างวิทยา ได้
จัด ทาหลัก สู ต รสถานศึ กษา โรงเรี ย นดงสว่า งวิท ยา พุท ธศัก ราช ๒๕๕๗ ตามหลัก สู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุ ง พุทธศักราช ๒๕๕๔ โดยมีจุดมุ่งหมาย
พัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคน ซึ่ งเป็ นกาลังของชาติให้เป็ นมนุ ษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่ างกาย ความรู ้ คุ ณธรรม
มีจิตสานึ กในความเป็ นพลเมืองไทยและเป็ นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุ ข มี ความรู ้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็ นต่ อการศึ กษาต่ อ
การประกอบอาชีพการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาเพื่อการมีงานทา โดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
บนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ในการเตรี ยมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกต่อไป

๑
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๒

๕

๕

๗

๑. วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคน ซึ่ งเป็ นกาลังของชาติให้เป็ นมนุ ษย์ที่มี ความสมดุ ลทั้งด้านร่ างกาย
ความรู ้ คุณธรรม จิตสานึก ในความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ ในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิ ปไตยอันมี พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุ ข มีความรู ้ มีทกั ษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จาเป็ นต่อ
การศึกษาต่อ การประกอบอาชี พและการศึกษาตลอดชี วิต โดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญบนพื้นฐาน
ความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ
๒. หลักการ
๑. เป็ นหลักสูตรการศึกษาเพือ่ ความเป็ นเอกภาพของชาติมีจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ เป็ นเป้ าหมายสาหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน
๒. เป็ นหลักสูตรการศึกษาเพือ่ ปวงชนที่ประชาชนทุกคนมีโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างเสมอ
ภาค และมีคุณภาพ
๓. เป็ นหลักสูตรการศึกษาที่สนองต่อการกระจายอานาจ
๔. เป็ นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุน่ ทั้งด้านสาระการเรี ยนรู ้ เวลาและการ
จัดการเรี ยนรู ้
๕. เป็ นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
๖. เป็ นหลักสูตรการศึกษา สาหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรี ยนรู ้และประสบการณ์
๓. จุดมุ่งหมาย
๑. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พงึ ประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง
๒. มีความรู ้และความสมารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมี
ทักษะชีวติ
๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสยั และรักการออกกาลังกาย
๔. มีความรักชาติ มีจิตสานึกในการเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
๕. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาไทย

๒
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๒

๕

๕

๗

๔. สมรรถนะความสาคัญของผู้เรียน
เป็ นสมรรถนะจาเป็ นพื้นฐาน ๕ ประการที่กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้พึงมี สมรรถนะเหล่ านี้ ไ ด้
สอดแทรกบูรณาการในมาตรฐานการเรี ยนรู ้ต่างๆ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการคิด
- ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง เป็ นคุณลักษณะที่
ต้องการให้เกิดแก่ผเู ้ รี ยนทุกคน โรงเรี ยนดงสว่างวิทยา ได้กาหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา ได้แก่
๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
๒) ซื่อสัตย์สุจริ ต
๓) มีวนิ ยั
๔) ใฝ่ เรี ยนรู ้
๕) อยูอ่ ย่างพอเพียง
๖) มุ่งมัน่ ในการทางาน
๗) รักความเป็ นไทย
๘) มีจิตสาธารณะ
คุณสมบัติเหล่านี้ จะสอดแทรกบูรณาการในมาตรฐานและตัวชี้วดั ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ต่างๆ และสามารถพัฒนาผ่านกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน หรื อโครงการต่างๆ ของนักเรี ยน

๓
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๒

๕

๕

๗

โครงสร้ างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

๔

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

โครงสร้ างเวลาเรียนหลักสู ตรสถานศึกษา โรงเรียนดงสว่างวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา/กิจกรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒

เวลาเรี ยน/
หน่ วย/ชม

รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์
ว๓๑๑๐๑ ฟิ สิกส์
ว๓๑๑๐๒ เคมี
ว๓๑๑๐๓ ชีววิทยา
ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา
พ๓๑๑๐๑ สุ ขศึกษา
ศ๓๑๑๐๑ ศิลปะ
ง๓๑๑๐๑ การงานอาชีพ
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ

๑๑.๕ (๔๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๒.๐ (๘๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)

รายวิชาเพิ่มเติม
ค๓๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑
อ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ส๓๐๒๔๑ อาเซี ยนศึกษา

๓.๐ (๑๒๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( ๘๐)
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรี ยน
- ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์
- ชมรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมทั้งหมด

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๖๔๐

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรี ยน/
หน่ วย/ชม

รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย
ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์
ส๓๑๑๐๓ สังคมศึกษา
พ๓๑๑๐๒ สุ ขศึกษา
ศ๓๑๑๐๒ ศิลปะ
ง๓๑๑๐๒ การงานอาชีพ
อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ

๖.๕๐ (๒๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)

รายวิชาเพิ่มเติม
ค๓๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒
อ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ส31202
อาเซี ยนศึกษา
ว๓๑๒๐๑ ฟิ สิกส์ ๑
ว๓๑๒๒๑ เคมี ๑
ว๓๑๒๔๑ ชีววิทยา ๑

๘.๐ (๓๐๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( ๘๐)
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรี ยน
- ลูกเสื อ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์
- ชมรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมทั้งหมด

๒๐
๒๐
๒๐
๘๐
๖๒๐

๕

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

โครงสร้ างเวลาเรียนหลักสู ตรสถานศึกษา โรงเรียนดงสว่างวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย
ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา
ส๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์
พ๓๒๑๐๑ สุ ขศึกษา
ศ๓๒๑๐๑ ศิลปะ
ง๓๒๑๐๑ การงานอาชีพ
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
ว๓๒๒๖๑ โลก ดาราศาสตร์ฯ
รายวิชาเพิ่มเติม
ค๓๒๒๐๓ คณิตศาสตร์เพิม่ เติม ๓
อ๓๒๒๐๓ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ว๓๒๒๐๒ ฟิ สิกส์ ๒
ว๓๒๒๒๒ เคมี ๒
ว๓๒๒๔๒ ชีววิทยา ๒

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒

เวลาเรียน/
หน่ วย/ชม
๗.๐ (๓๐๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๗.๕ (๓๐๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๐ (๔๐)
๒.๐ (๘๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( ๘๐)
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรี ยน
- ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์
- ชมรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมทั้งหมด

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๖๒๐
ชม.

รายวิชา/กิจกรรม
ท๓๒๑๐๒
ค๓๒๑๐๒
ส๓๒๑๐๓
ส๓๒๑๐๔
พ๓๒๑๐๒
ศ๓๒๑๐๒
อ๓๒๑๐๒

รายวิชาพืน้ ฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์
สุ ขศึกษา
ศิลปะ
ภาษาอังกฤษ

รายวิชาเพิ่มเติม
ค๓๒๒๐๔ คณิตศาสตร์เพิม่ เติม ๔
อ๓๒๒๐๔ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ว๓๒๒๐๓ ฟิ สิกส์ ๓
ว๓๒๒๒๓ เคมี ๓
ว๓๒๒๔๓ ชีววิทยา ๓
ง๓๐๒๑๐ การทาขนมไทย

เวลาเรียน/
หน่ วย/ชม
๕.๕ (๒๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)

๘.๕ (๓๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๐ (๔๐)
๒.๐ (๘๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๐ (๔๐)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( ๘๐)
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรี ยน
- ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์
- ชมรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมทั้งหมด

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๕๘๐
ชม.
๖

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

โครงสร้ างเวลาเรียนหลักสู ตรสถานศึกษา โรงเรียนดงสว่างวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒

รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
สุ ขศึกษา
ศิลปะ

รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
สุ ขศึกษา
ศิลปะ

เวลาเรี ยน/หน่ วย/ชม

รายวิชาเพิ่มเติม
๙.๕ (๓๘๐)
ค๓๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕
๑.๕ (๖๐)
อ๓๒๒๐๕ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
๑.๐ (๔๐)
ว๓๓๒๐๔ ฟิ สิกส์ ๔
๒.๐ (๘๐)
ว๓๓๒๒๔ เคมี ๔
๑.๕ (๖๐)
ว๓๓๒๔๔ ชีววิทยา ๔
๑.๕ (๖๐)
ง๓๐๒๐๒ การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
๑.๐(๔๐)
ง๓๐๒๐๔ งานใบตอง
๑.๐(๔๐)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( ๘๐)
กิจกรรมแนะแนว
๒๐

รายวิชาเพิ่มเติม
ค๓๓๒๐๒
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
อ๓๒๒๐๖
ว๓๓๒๐๕
ฟิ สิกส์ ๕
ว๓๓๒๒๕
เคมี ๕
ว๓๓๒๔๕
ชีววิทยา ๕
เกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ง๓๐๒๖๔

๙.๕ (๓๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๐ (๔๐)
๒.๐ (๘๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๐(๔๐)

กิจกรรมนักเรี ยน
- ลูกเสื อ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์
- ชมรมชุมนุ ม

กิจกรรมนักเรี ยน
- ลูกเสื อ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์
- ชมรมชุมนุ ม

ท๓๓๑๐๑
ค๓๓๑๐๑
ส๓๓๑๐๑
อ๓๓๑๐๑
พ๓๓๑๐๑
ศ๓๓๑๐๑

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมทั้งหมด

เวลาเรี ยน/หน่ วย/ชม

๕.๐ (๒๐๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)

๒๐
๒๐
๒๐
๖๖๐ ชม.

ท๓๓๑๐๒
ค๓๓๑๐
ส๓๓๑๐๓
อ๓๓๑๐๒
พ๓๓๑๐๒
ศ๓๓๑๐๒

๕.๐ (๒๐๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( ๘๐)
กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมทั้งหมด

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๖๒๐ ชม.

หมายเหตุ ๑. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์จดั บูรณาการในกิจกรรมเครื่ องแบบ/ ชุมนุม /ชมรม
บูรณาการใน ๘ กลุ่มสาระ
๒. กิจกรรมในระดับม.ปลาย ข้อ๓.๒ และ ๓.๓ ผูเ้ รี ยนเลือกเพียง ๑ กิจกรรม
๗

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๕

๒

๗

๕

โครงสร้ างเวลาเรียน ตามโครงสร้ างหลักสู ตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนดงสว่ างวิทยา อาเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
เวลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

ม.๔

ม.๕

ม.๖

๑

๒

๑

๒

๑

๒

๑.รายวิชาพืน้ ฐาน
- ภาษาไทย
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ฟิ สิกส์
- เคมี
- ชีววิทยา
- โลกดาราศาสตร์
- สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
- ประวัติศาสตร์
- สุ ขศึกษา
- ศิลปะ
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- ภาษาต่างประเทศ
รวม

๔๐
๔๐
๘๐
๖๐
๖๐
๔๐
๒๐
๒๐
๒๐
๔๐
๔๐

๔๐
๔๐
๔๐
๒๐
๒๐
๒๐
๔๐
๔๐

๔๐
๔๐
๖๐
๔๐
๒๐
๒๐
๒๐
๔๐
๔๐

๔๐
๔๐
๔๐
๒๐
๒๐
๒๐
๔๐
๔๐

๔๐
๔๐
๔๐
๒๐
๒๐
๔๐
๔๐

๔๐
๔๐
๔๐
๒๐
๒๐
๔๐
๔๐

๔๖๐

๒๒๐

๒๔๐

๒๔๐

๒๔๐

๒๔๐

รวมเวลาเรียนวิชาพืน้ ฐาน

๔๔๐

๔๔๐

๔๔๐

๔๔๐

๔๔๐

๔๔๐

๒. รายวิชาเพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิม่ เติม ๑
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒
ภาษาอังกฤษ

๖๐
๔๐
๖๐
๔๐

-

-

-

-

-

๘

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๕

๒

๗

๕

โครงสร้ างเวลาเรียน ตามโครงสร้ างหลักสู ตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ต่ อ)
โรงเรียนดงสว่ างวิทยา อาเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
เวลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

๒. รายวิชาเพิ่มเติม (ต่อ)
ฟิ สิกส์๑
เคมี๑
ชีววิทยา๑
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓
ภาษาอังกฤษ – อ่านเขียน๑
ฟิ สิกส์ ๒
เคมี ๒
ชีววิทยา๒
โลกดาราศาสตร์
คณิตศาสตร์เพิม่ เติม ๔
ภาษาอังกฤษ
ฟิ สิกส์ ๓
เคมี ๓
ชีววิทยา๓
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕
ภาษาอังกฤษ
ฟิ สิกส์ ๔
เคมี ๔
ชีววิทยา ๔
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖
ภาษาอังกฤษ
ฟิ สิกส์ ๕
เคมี ๕
ชีววิทยา ๕
เกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง
รวมเวลาเรียน(เพิ่มเติม)

ม.๔

ม.๕

ม.๖

๑

๒

๑

๒

๑

๒

-

๘๐
๖๐
๖๐
-

๖๐
๔๐
๘๐
๖๐
๖๐
๔๐
-

๖๐
๔๐
๖๐
๖๐
๖๐
๒๐
๒๐
-

๘๐
๖๐
๖๐
๖๐
๔๐
-

๘๐
๖๐
๖๐
๔๐

๑๘๐

๓๘๐

๔๐๐

๓๖๐

๓๘๐

๔๐๐
๙

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๕

๒

๗

๕

โครงสร้ างเวลาเรียน ตามโครงสร้ างหลักสู ตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ต่ อ)
โรงเรียนดงสว่ างวิทยา อาเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
เวลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

๓. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓.๑.กิจกรรมแนะแนว
๓.๒.กิจกรรมนักเรียน
- กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บาเพ็ญประโยชน์ /
รักษาดินแดน
๓.๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ //ชุมนุม

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาทั้งหมด

ม.๔

ม.๕

ม.๖

๑

๒

๑

๒

๑

๒

๒๐
๒๐

๒๐
๒๐

๒๐
๒๐

๒๐
๒๐

๒๐
๒๐

๒๐
๒๐

๑๐/๑๐

๑๐/๑๐

๑๐/๑๐

๑๐/๑๐

๑๐/๑๐

๑๐/๑๐

๘๐
๗๒๐

๘๐
๖๘๐

๘๐
๗๐๐

๘๐
๖๖๐

๘๐
๖๘๐

๘๐
๗๐๐

หมายเหตุ
๑. กิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์จดั บูรณาการในกิจกรรมเครื่ องแบบ/ ชุมนุม /
ชมรม/บูรณาการใน ๘ กลู่มสาระ
๒. กิจกรรมในระดับม.ปลาย ข้อ๓.๒ และ ๓.๓ ผูเ้ รี ยนเลือกเพียง ๑ กิจกรรม

๑๐

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

๑๑

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

โครงสร้ างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๓๑๑๐๑
ท๓๑๑๐๒
ท๓๒๑๐๑
ท๓๒๑๐๒
ท๓๓๑๐๑
ท๓๓๑๐๒

ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐

ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง

๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๑๒

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
อ่านออกเสี ยงร้อยแก้วและร้อยกรองได้อย่างถูกต้องไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่ องที่อา่ น ตีความ
แปลความ และขยายความเรื่ องที่อ่าน วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่ องที่อ่านในทุกๆ ด้านอย่างมีเหตุผล ตอบคาถาม
จากการอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ ภายในเวลาที่กาหนด อ่านเรื่ องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด บันทึกย่อ
ความ และรายงาน มีมารยาทในการอ่าน เขียนสื่ อสารในรู ปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษา
เรี ยบเรี ยงได้ถกู ต้อง มีขอ้ มูลและสาระสาคัญชัดเจน เขียนเรี ยงความ เขียนย่อความจากสื่ อที่มีรูปแบบและ
เนื้อหาหลากหลาย บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อนาไปพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ มีมารยาทในการเขียน สรุ ป
แนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเรื่ องที่ฟังและดู วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา และความน่าเชื่อถือจากเรื่ อง
ที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่ องที่ฟังและดู พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ
โต้แย้งโน้มน้าวใจ และเสนอแนวคิดใหม่ดว้ ยภาษาถูกต้องเหมาะสม มีมารยาทในการฟังการดู และการพูด
อธิบายธรรมชาติของภาษาพลังของภาษาและลักษณะของภาษา ใช้คาและกลุ่มคาสร้างประโยคตรงตาม
วัตถุประสงค์ ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะ และบุคคล รวมทั้งคาราชาศัพท์อย่างเหมาะสม อธิบาย
และวิเคราะห์หลักการ สร้างคาในภาษาไทย วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์
เบื้องต้น วิเคราะห์ลกั ษณะเด่นของวรรณคดี เชื่อมโยงเกี่ยวกับการเรี ยนรู้ทางประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของ
สังคมในอดีต วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็ นมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติ ท่องจาและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กาหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่า ตาม
ความสนใจและนาไปอ้างอิง
โดยใช้กระบวนการฝึ กทักษะทางภาษา ฟัง ดู อ่าน คิดวิเคราะห์ พูด และเขียน สามารถนาเสนอ
สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู้ เห็นคุณค่าของการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน มุ่งมัน่ ใน
การทางาน น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวัน มีคุณธรรมจริ ยธรรม ค่านิยมที่ดี

รักภาษาไทยและใช้ภาษาไทยได้เหมาะสมกับระดับบุคคล
รหัสตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓ ม.๔-๖/๖ ม.๔-๖/๗ ม.๔-๖/๙
ท ๑.๒ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓ ม.๔-๖/๗ ม.๔-๖/๘
ท ๓.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๔ ม.๔-๖/๕ ม.๔-๖/๖
ท ๔.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓ ม.๔-๖/๖
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓ ม.๔-๖/๖
รวมทั้งหมด ๒๔ ตัวชี้วดั
๑๓

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
อ่ านออกเสี ยงร้อ ยแก้วและร้ อ ยกรองได้อ ย่างถู กต้อ งไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่ อ งที่อ่ า น
วิเคราะห์แ ละวิจารณ์ เ รื่ อ งที่อ่ านในทุกๆ ด้านอย่างมี เหตุ ผล มี มารยาทในการอ่ าน ผลิ ตงานเขีย น
ของตนเองในรู ป แบบต่ า งๆ ประเมิ น งานเขี ย นของผูอ้ ื่ น แล้ว น ามาพัฒ นางานเขี ย นของตนเอง
มีมารยาท ในการเขียน สรุ ปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเรื่ องที่ฟังและดู ประเมินเรื่ องที่ฟังและ
ดู แล้วกาหนดแนวทางนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนิ นชีวิต มีวิจารณญาณในการเลือ กเรื่ องที่ฟังและ
ดูพูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะโต้แย้งโน้มน้าวใจ และเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถู กต้อ ง
เหมาะสม มีมารยาทในการฟั งการดู และการพูด ใช้คาและกลุ่มคาสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์
แต่งบทร้อยกรอง วิเคราะห์ล ักษณะเด่นของวรรณคดี เชื่อมโยงเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ทางประวัติศาสตร์
และวิถีชีวติ ของสังคมในอดีต วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ ของวรรณคดีและวรรณกรรม
ในฐานะที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา
ท่องจาและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กาหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนาไป
อ้างอิง
โดยใช้ก ระบวนการฝึ กทัก ษะทางภาษา ฟั ง ดู อ่ า น คิด วิเ คราะห์ พูด และเขีย น สามารถ
นาเสนอสื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู ้ เห็นคุณค่าของการนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจาวัน ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน
มุ่งมัน่ ในการทางาน น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวติ ประจาวัน มีคุณธรรมจริ ยธรรม
ค่านิยมที่ดี รักภาษาไทยและใช้ภาษาไทยได้เหมาะสมกับระดับบุคคล
รหัสตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๓ ม.๔-๖/๙
ท ๒.๑ ม.๔-๖/๔ ม.๔-๖/๕ ม.๔-๖/๘
ท ๓.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๓ ม.๔-๖/๔ ม.๔-๖/๕ ม.๔-๖/๖
ท ๔.๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๔
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓ ม.๔-๖/๕ ม.๔-๖/๖
รวมทั้งหมด ๑๗ ตัวชี้วดั
๑๔

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

๑๕

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

อ่ านออกเสี ยงร้อ ยแก้วและร้ อ ยกรองได้อ ย่างถู กต้อ งไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่ อ งที่อ่ า น
ตีความ แปลความ และขยายความเรื่ องที่อ่าน ตอบคาถามจากการอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ ภายใน
เวลาที่กาหนด อ่านเรื่ องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด บันทึกย่อความ และรายงาน มีมารยาทในการ
อ่าน เขียนสื่ อสารในรู ปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรี ยบเรี ยงได้ถูกต้องมีขอ้ มูล
และสาระสาคัญชัดเจน เขียนย่อ ความจากสื่ อ ที่มีรูปแบบและเนื้ อ หาหลากหลาย ผลิตงานเขียนของ
ตนเองในรู ปแบบต่างๆ ประเมินงานเขียนของผูอ้ ื่น แล้วนามาพัฒนางานเขียนของตนเอง มีมารยาท
ในการเขียน สรุ ปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเรื่ อ งที่ฟังและดู วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา
และความน่าเชื่อถือจากเรื่ องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่ องที่ฟังและดู พูดใน
โอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะโต้แย้งโน้มน้าวใจ และเสนอแนวคิดใหม่ดว้ ยภาษาถูกต้องเหมาะสม
มีมารยาทในการฟั งการดู และการพูด แต่งบทร้อยกรองประเภทโคลงและฉันท์ อธิบายลักษณะของ
ภาษา วิเคราะห์อิทธิ พลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น อธิบ ายและวิเคราะห์หลักการสร้างคาใน
ภาษาไทย วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์ เบื้องต้น วิเคราะห์และ
ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
ท่องจาและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กาหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนาไป
อ้างอิง
โดยใช้กระบวนการฝึ กทักษะทางภาษา ฟั ง ดู อ่ าน คิดวิเคราะห์ พูด และเขียน สามารถ
นาเสนอสื่ อ สารสิ่ ง ที่เ รี ย นรู ้ เห็ น คุ ณ ค่า ของการน าความรู ้ ไ ปใช้ป ระโยชน์ ใ นชี วิต ประจ าวัน ใฝ่ รู ้
ใฝ่ เรี ย น มุ่ ง มั่น ในการท างาน น้ อ มน าหลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ใ นชี วิ ต ประจ าวัน
มีคุณธรรมจริ ยธรรม ค่านิยมที่ดี รักภาษาไทยและใช้ภาษาไทยได้เหมาะสมกับระดับบุคคล
รหัสตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๖ ม.๔-๖/๗ ม.๔-๖/๙
ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๓ ม.๔-๖/๔ ม.๔-๖/๕ ม.๔-๖/๘
ท ๓.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๔ ม.๔-๖/๕ ม.๔-๖/๖
ท ๔.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๔ ม.๔-๖/๕ ม.๔-๖/๖
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๓ ม.๔-๖/๖
รวมทั้งหมด ๒๒ ตัวชี้วดั
๑๖

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
อ่ านออกเสี ยงร้อ ยแก้ว และร้อ ยกรองได้อ ย่างถู กต้อ งไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่ อ งที่อ่ า น
วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่ องที่อ่านในทุกๆ ด้านอย่างมีเหตุผล ตอบคาถามจากการอ่านงานเขียนประเภท
ต่างๆภายในเวลาที่กาหนด อ่านเรื่ องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด บันทึกย่อความ และรายงาน เขียน
สื่ อ สารในรู ป แบบต่ างๆ ได้ต รงตามวัต ถุ ป ระสงค์ โดยใช้ภ าษาเรี ย บเรี ย งได้ถู ก ต้อ ง มี ข ้อ มู ล และ
สาระสาคัญชัดเจน เขียนเรี ยงความ บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อ นาไปพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ
เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่ องที่สนใจตามหลักการเขียนเชิ งวิชาการ และใช้ขอ้ มู ลสารสนเทศ
อ้างอิ งอย่างถูกต้อง มีม ารยาทในการเขียน สรุ ปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเรื่ องที่ฟังและดู
วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา และความน่าเชื่อถือจากเรื่ องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล ประเมินเรื่ องที่ฟัง
และดู แล้วกาหนดแนวทางนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนิ นชีวิต มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่ องที่ฟัง
และดู มี มารยาทในการฟั งการดู และการพูด ใช้คาและกลุ่มคาสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์
ใช้ภาษาเหมาะสมแก่ โอกาส กาลเทศะ และบุคคล รวมทั้งคาราชาศัพท์อ ย่างเหมาะสม วิเคราะห์
ลักษณะเด่นของวรรณคดี เชื่อมโยงเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต
วิเคราะห์และประเมิ นคุ ณค่าด้านวรรณศิลป์ ของวรรณคดี และวรรณกรรมในฐานะที่เป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา ท่องจาและบอกคุณค่า
บทอาขยานตามที่กาหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนาไปอ้างอิง
โดยใช้กระบวนการฝึ กทักษะทางภาษา ฟั ง ดู อ่ าน คิดวิเคราะห์ พูด และเขียน สามารถ
นาเสนอสื่ อ สารสิ่ ง ที่เ รี ย นรู ้ เห็ น คุ ณ ค่า ของการน าความรู ้ ไ ปใช้ป ระโยชน์ ใ นชี วิต ประจ าวัน ใฝ่ รู ้
ใฝ่ เรี ยน มุ่งมัน่ ในการทางาน น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวัน มีคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดี รักภาษาไทยและใช้ภาษาไทยได้เหมาะสมกับระดับบุคคล
รหัสตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๑
ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑
ท ๓.๑ ม.๔-๖/๑
ท ๔.๑ ม.๔-๖/๒
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๒

ม.๔-๖/๓ ม.๔-๖/๖ ม.๔-๖/๗
ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๖ ม.๔-๖/๗ ม.๔-๖/๘
ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓ ม.๔-๖/๔ ม.๔-๖/๖
ม.๔-๖/๓
ม.๔-๖/๓ ม.๔-๖/๕ ม.๔-๖/๖ รวมทั้งหมด ๒๐ ตัวชี้วดั
๑๗

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
อ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองได้อย่างถูกต้องไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่ องที่อ่านวิเคราะห์และวิจารณ์
เรื่องที่อ่านในทุกๆ ด้านอย่างมีเหตุผล คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่ องที่อ่าน และประเมินค่าเพื่อนาความรู ้ความคิดไปใช้
ตัดสิ นใจแก้ปัญหาในการดาเนิ นชี วิต วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็ นโต้แย้งเกี่ ยวกับเรื่ องที่อ่ านและเสนอ
ความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล ตอบคาถามจากการอ่านงานเขียนประเภทต่างๆภายในเวลาที่กาหนด สังเคราะห์ความรู ้จาก
การอ่าน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ มาพัฒนาตน พัฒนาการเรี ยน และพัฒนาความรู ้ทาง
อาชีพมีมารยาทในการอ่าน เขียนสื่ อสารในรู ปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรี ยบเรี ยงได้ถูกต้อง
มีขอ้ มูลและสาระสาคัญชัดเจน ผลิตงานของตนเองในรู ปแบบต่างๆ ประเมินงานเขียนของผูอ้ ื่น แล้วนามาพัฒนางาน
เขียนของตนเอง บันทึกการศึกษาค้นค้าเพอื่ นาพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่ องที่สนใจ
ตามหลักการเขียนเชิงวิชาการและใช้ขอ้ มูลสารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง มีมารยาทในการเขียน สรุ ปแนวคิดและแสดง
ความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา และความน่ าเชื่อถือจากเรื่ องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล
ประเมินเรื่ องที่ฟังและดู แล้วกาหนดแนวทางนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนิ นชีวิต มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่ องที่ฟัง
และดู มีมารยาทในการฟั ง การดู และการพูด แต่งบทร้อยกรอง อธิ บายและวิเคราะห์หลักการสร้างคาในภาษาไทย
วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม
ตามหลักการวิจารณ์เบ้อื งต้น วิเคราะห์ลกั ษณะเด่นของวรรณคดี เชื่อมโยงเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ทางประวัติศาสตร์และวิถี
ชีวติ ของสังคมในอดีต ท่องจาและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กาหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและ
นาไปอ้างอิง
โดยใช้กระบวนการฝึ กทักษะทางภาษา ฟั ง ดู อ่ าน คิดวิเคราะห์ พูด และเขียน สามารถ
นาเสนอสื่ อ สารสิ่ ง ที่เ รี ย นรู ้ เห็ น คุ ณ ค่า ของการน าความรู ้ ไ ปใช้ป ระโยชน์ ใ นชี วิต ประจ าวัน ใฝ่ รู ้
ใฝ่ เรี ยน มุ่งมัน่ ในการทางาน น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวัน มีคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดี รักภาษาไทยและใช้ภาษาไทยได้เหมาะสมกับระดับบุคคล
รหัสตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม๔-๖/๔ ม.๔-๖/๕ ม.๔-๖/๖ ม.๔-๖/๘ ม.๔-๖/๙
ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๔ ม.๔-๖/๕ ม.๔-๖/๖ ม.๔-๖/๘
ท ๓.๑ ม๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓ ม.๔-๖/๔ ม.๔-๖/๖
ท ๔.๑ ม.๔-๖/๔ ม.๔-๖/๖ ม.๔-๖/๗
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๖
รวมทั้งหมด ๒๓ ตัวชี้วดั
๑๘

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
อ่ านออกเสี ยงร้อ ยแก้วและร้ อ ยกรองได้อ ย่างถู กต้อ งไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่ อ งที่อ่ า น
วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่ องที่อ่านในทุกๆด้านอย่างมีเหตุผล คาดคะเนเหตุการณ์ จากเรื่ องที่อ่าน และ
ประเมินค่าเพือ่ นาความรู ้ความคิดไปใช้ตดั สิ นใจแก้ปัญหาในการดาเนิ นชีวิต วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดง
ความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่านและเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล ตอบคาถามจากการอ่าน
งานเขียนประเภทต่างๆภายในเวลาที่กาหนด สังเคราะห์ความรู ้จากการอ่ านสื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อ อิเล็กทรอนิ กส์ และ
แหล่ งเรี ยนรู ้ต่างๆ มาพัฒนาตน พัฒนาการเรี ยน และพัฒนาความรู ้ทางอาชีพ มีมารยาทในการอ่าน
เขียนสื่ อ สารในรู ปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรี ยบเรี ยงได้ถูกต้อง มีขอ้ มูลและ
สาระสาคัญชัดเจน ผลิตงานของตนเองในรู ปแบบต่างๆ ประเมินงานเขียนของผูอ้ ื่นแล้วนามาพัฒนางาน
เขียนของตนเอง มีมารยาทในการเขียน พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะโต้แย้งโน้มน้าวใจ และ
เสนอแนวคิดใหม่ดว้ ยภาษาถูกต้องเหมาะสม มีมารยาทในการฟั งการดู และการพูด แต่งบทร้อยกรอง
วิเคราะห์และประเมิน การใช้ภาษาจากสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ วิเคราะห์และประเมินคุณค่า
ด้านวรรณศิลป์ ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ สังเคราะห์
ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพือ่ นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริ งท่องจาและบอกคุณค่าบทอาขยาน
ตามที่กาหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนาไปอ้างอิง
โดยใช้กระบวนการฝึ กทักษะทางภาษา ฟัง ดู อ่าน คิดวิเคราะห์ พูด และเขียน สามารถนาเสนอ
สื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู ้ เห็นคุณค่าของการนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน มุ่งมัน่
ในการทางาน น้อมน าหลักปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพีย งมาใช้ในชี วิต ประจาวัน มี คุ ณธรรมจริ ยธรรม
ค่านิยมที่ดี รักภาษาไทยและใช้ภาษาไทยได้เหมาะสมกับระดับบุคคล
รหัสตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๓ ม.๔-๖/๔ ม.๔-๖/๕ ม.๔-๖/๖ ม.๔-๖/๘
ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๔ ม.๔-๖/๕ ม.๔-๖/๘
ท ๓.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๕ ม.๔-๖/๖
ท ๔.๑ ม.๔-๖/๔ ม.๔-๖/๗
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๓ ม.๔-๖/๔ ม.๔-๖/๖
รวมทั้งหมด ๑๘ ตัวชี้วดั
๑๙

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

๒๐

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

โครงสร้ างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
รายวิชาพืน้ ฐาน
ค๓๑๑๐๑
ค๓๑๑๐๒
ค๓๒๑๐๑
ค๓๒๑๐๒
ค๓๓๑๐๑
ค๓๓๑๐๒

คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐

ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง

๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชาเพิ่มเติม
ค๓๑๒๐๑
ค๓๑๒๐๒
ค๓๒๒๐๑
ค๓๒๒๐๒
ค๓๓๒๐๑
ค๓๓๒๐๒

คณิ ตศาสตร์เพิม่ เติม ๑
คณิ ตศาสตร์เพิม่ เติม ๒
คณิ ตศาสตร์เพิม่ เติม ๓
คณิ ตศาสตร์เพิม่ เติม ๔
คณิ ตศาสตร์เพิม่ เติม ๕
คณิ ตศาสตร์เพิม่ เติม ๖

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐

ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง

๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๒๑

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึ ก ษาและฝึ กทัก ษะการคิ ด ค านวณ การคิ ด อย่า งมี เ หตุ ผ ล การเรี ย นรู ้ จ ากการปฏิ บ ัติ จ ริ ง
การแก้ปัญหาในเรื่ อง เซตและการดาเนิ นการของเซต แผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์ การให้เหตุผลแบบ
อุปนัยและนิรนัย จานวนจริ ง สมบัติของจานวนจริ งและการนาไปใช้ ค่าสัมบูรณ์ของจานวนจริ ง
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ความเข้าใจ มีทกั ษะการคิดคานวณ การให้เหตุผล
สามารถเลือกและใช้วธิ ีการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงความรู ้หลักการ
และกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ในเนื้ อ หาคณิ ตศาสตร์ เอง และเชื่ อ มโยงกับศาสตร์ อื่ นๆ สามารถ
ทางานอย่างเป็ นระบบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวจิ ารณญาณ มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง รับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งมีความกระตือรื อร้นที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมอย่างมีความสุ ข เห็นคุณค่าและ
มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริ งด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้คลอบ
คลุมทั้งด้านความรู ้ ทักษะ/กระบวนการ น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวัน มี
คุณธรรมจริ ยธรรม ค่านิยมที่ดี
รหัสตัวชี้วัด
ค ๔.๑
ค ๔.๒
ค ๑.๑
ค ๑.๓
ค ๑.๔
ค ๖.๑

ม.๔-๖/๑
ม.๔-๖/๑
ม.๔-๖/
ม.๔-๖/๑
ม.๔-๖/๑
ม.๔-๖/๑

ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓
ม.๔-๖/๒
ม.๔-๖/
ค๑.๒

ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓

ม.๔-๖/๔

ม.๔-๖/๕ ม.๔-๖/๖

รวมทั้งหมด ๑๖ ตัวชี้วดั

๒๒

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึ ก ษาและฝึ กทัก ษะการคิ ด ค านวณ การคิ ด อย่า งมี เ หตุ ผ ล การเรี ย นรู ้ จ ากการปฏิ บ ัติ จ ริ ง
การแก้ปัญหาในเรื่ อง เซตและการดาเนิ นการของเซต แผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์ การให้เหตุผลแบบ
อุปนัยและนิรนัย จานวนจริ ง สมบัติของจานวนจริ งและการนาไปใช้ ค่าสัมบูรณ์ของจานวนจริ ง
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ความเข้าใจ มีทกั ษะการคิดคานวณ การให้เหตุผล
สามารถเลือกและใช้วธิ ีการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงความรู ้หลักการ
และกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ในเนื้ อ หาคณิ ตศาสตร์ เอง และเชื่ อ มโยงกับศาสตร์ อื่ นๆ สามารถ
ทางานอย่างเป็ นระบบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวจิ ารณญาณ มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง รับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งมีความกระตือรื อร้นที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมอย่างมีความสุ ข เห็นคุณค่าและ
มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริ งด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้คลอบ
คลุมทั้งด้านความรู ้ ทักษะ/กระบวนการ น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวัน มี
คุณธรรมจริ ยธรรม ค่านิยมที่ดี
รหัสตัวชี้วัด
ม.๔-๖/๓
ค ๔.๑
ม.๔-๖/๔
ค ๔.๒
ม.๔-๖/๑
ค ๖.๑

ม.๔-๖/๕
ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓

ม.๔-๖/๔

ม.๔-๖/๕

ม.๔-๖/๖

รวมทั้งหมด ๙ ตัวชี้วดั

๒๓

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึ ก ษาและฝึ กทัก ษะการคิ ด ค านวณ การคิ ด อย่า งมี เ หตุ ผ ล การเรี ย นรู ้ จ ากการปฏิ บ ัติ จ ริ ง
การแก้ปัญหาในเรื่ อ ง อัตราส่ วนตรี โกณมิ ติ ฟั งก์ชันตรี โกณมิ ติและการประยุกต์กราฟของฟั งก์ชัน
ตรี โกณมิติ การแก้สมการตรี โกณมิติ กฎของไซน์และโคไซน์
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ความเข้าใจ มีทกั ษะการคิดคานวณ การให้เหตุผล
สามารถเลือกและใช้วธิ ีการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงความรู ้หลักการ
และกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ในเนื้ อ หาคณิ ตศาสตร์ เอง และเชื่ อ มโยงกับศาสตร์ อื่ นๆ สามารถ
ทางานอย่างเป็ นระบบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวจิ ารณญาณ มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง รับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งมีความกระตือรื อร้นที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมอย่างมีความสุ ข เห็นคุณค่าและ
มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริ งด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้คลอบ
คลุมทั้งด้านความรู ้ ทักษะ/กระบวนการ น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวัน มี
คุณธรรมจริ ยธรรม ค่านิยมที่ดี
รหัสตัวชี้วัด
ม.๔-๖/๑
ค ๒.๑
ม.๔-๖/๑
ค ๒.๒
ม.๔-๖/๑
ค ๖.๑

ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓

ม.๔-๖/๔

ม.๔-๖/๕

ม.๔-๖/๖

รวมทั้งหมด ๘ ตัวชี้วดั

๒๔

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึ ก ษาและฝึ กทัก ษะการคิ ด ค านวณ การคิ ด อย่า งมี เ หตุ ผ ล การเรี ย นรู ้ จ ากการปฏิ บ ัติ จ ริ ง
การแก้ปัญหาในเรื่ อ ง อัตราส่ วนตรี โกณมิ ติ ฟั งก์ชันตรี โกณมิ ติและการประยุกต์กราฟของฟั งก์ชัน
ตรี โกณมิติ การแก้สมการตรี โกณมิติ กฎของไซน์และโคไซน์
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ความเข้าใจ มีทกั ษะการคิดคานวณ การให้เหตุผล
สามารถเลือกและใช้วธิ ีการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงความรู ้หลักการ
และกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ในเนื้ อ หาคณิ ตศาสตร์ เอง และเชื่ อ มโยงกับศาสตร์ อื่ นๆ สามารถ
ทางานอย่างเป็ นระบบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวจิ ารณญาณ มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง รับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งมีความกระตือรื อร้นที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมอย่างมีความสุ ข เห็นคุณค่าและ
มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริ งด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้คลอบ
คลุมทั้งด้านความรู ้ ทักษะ/กระบวนการ น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวัน มี
คุณธรรมจริ ยธรรม ค่านิยมที่ดี
รหัสตัวชี้วัด
ม.๔-๖/๑
ค ๕.๑
ม.๔-๖/๑
ค ๕.๓
ม.๔-๖/๑
ค ๖.๑

ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓
ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓

ม.๔-๖/๔

ม.๔-๖/๕

ม.๔-๖/๖

รวมทั้งหมด ๑๐ ตัวชี้วดั

๒๕

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาและฝึ กทักษะการคานวณ การคิดอย่างมีเหตุผล การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ การแก้ปัญหา
ในเรื่ อง ลาดับและอนุกรม ลาดับ ลาดับเลขาคณิ ต ลาดับเราขาคณิ ตอนุ กรมเลขคณิ ต อนุ กรมเรขาคณิ ต
ลิมิตของลาดับ การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิ ตและเรขาคณิ ต อนุกรมอนันต์
เพือ่ เสริ มสร้างการแก้ปัญหา เสริ มสร้างทักษะการให้เหตุผล การสื่ อสาร การสื่ อความหมาย
และการนาเสนอ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริ งด้วยวิธีหลากหลายของเนื้ อหาทักษะ
กระบวนการครอบคลุมทั้งด้านความรู ้ ทักษะ / กระบวนการ น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในชีวติ ประจาวัน มีคุณธรรมจริ ยธรรม ค่านิยมที่ดี
รหัสตัวชี้วัด
ม.๔-๖/๔
ค ๔.๑
ม.๔-๖/๖
ค ๔.๒
ม.๔-๖/๑
ค ๖.๑

ม.๔-๖/๕
ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓

ม.๔-๖/๔

ม.๔-๖/๕

ม.๔-๖/๖

รวมทั้งหมด ๙ ตัวชี้วดั

๒๖

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาและฝึ กทักษะการคานวณ การคิดอย่างมีเหตุผล การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ การแก้ปัญหา
ในเรื่ อ งความน่ าจะเป็ น การทดลองสุ่ ม เหตุการณ์ แซมเปิ ลสเปส กฎเกณฑ์เบื้อ งต้นเกี่ ยวกับการนับ
ความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์แฟคทอเรี ยล วิธีเรี ยงสับเปลี่ยน วิธีจดั หมู่ กฎสาคัญบางประการของความ
น่าจะเป็ น
เพือ่ เสริ มสร้างการแก้ปัญหา เสริ มสร้างทักษะการให้เหตุผลการสื่อสาร การสื่อความหมาย
และการนาเสนอ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริ งด้วยวิธีการที่หลากหลายของเนื้อหา
ทักษะกระบวนการ ครอบคลุมทั้งด้านความรู ้ ทักษะ / กระบวนการ น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวติ ประจาวัน มีคุณธรรมจริ ยธรรม ค่านิยมที่ดี
รหัสตัวชี้วัด
ม.๔-๖/๒
ค ๕.๒
ม.๔-๖/๒
ค ๕.๓
ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓
ค ๖.๑

ม.๔-๖/๔

ม.๔-๖/๕

ม.๔-๖/๖

รวมทั้งหมด ๘ ตัวชี้วดั

๒๗

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ค๓๑๒๐๑ คณิตศาสตร์ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
…………………………………………………………………………………………………………
ศึกษาความรู้ ฝึ กทักษะการคิ ดคานวณ การให้เหตุผล และฝึ กการแก้ปัญหาเพื่ อพัฒนาศักยภาพ
ของผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนาความรู้น้ นั ไปประยุกต์ใช้ในสาระต่อไปนี้
ตรรกศาสตร์ ประพจน์ การเชื่อมประพจน์ ค่าความจริ งของประพจน์ การสร้ างตารางค่าความจริ ง
การสมมูลกัน ตัวบ่งปริ มาณ ค่าความจริ งของประพจน์ที่มีตวั บ่งปริ มาณ สมมูลและนิ เสธประพจน์ที่มีตวั บ่ง
ปริ มาณ การอ้างเหตุผล
ระบบจานวนจริ ง จานวนจริ ง การเท่ากัน การบวก ลบ คูณ หาร สมบัติของระบบจานวนจริ ง
การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว สมบัติการไม่เท่ากัน ช่วงและอสมการ ค่าสัมบูรณ์ การแก้สมการ อสมการ
ในรู ปค่าสัมบูรณ์ จานวนจริ งที่อยูใ่ นรู ปเลขยกกาลังและกรณฑ์
ทฤษฎีจานวนเบื้องต้น ขอบเขตบน ขอบเขตล่าง การหารลงตัวของจานวนเต็ม
เพื่อ เสริ มสร้ างการแก้ปัญหา เสริ มสร้ างทักษะการให้เหตุผล การสื่ อสาร การสื่ อความหมายและ
การนาเสนอ ตลอดจนการวัดผล และประเมินผลตามสภาพจริ ง ด้วยวิธีที่หลากหลายของเนื้ อหา ทักษะ
กระบวนการ คลอบคลุมทั้งด้านความรู้ คุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยม
ผลการเรียนรู้
๑. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับระบบจานวนจริ ง
๒. เข้าใจสมบัติของจานวนเต็ม
๓. นาสมบัติต่างๆของจานวนจริ งและการดาเนินการที่ เกี่ยวกับการบวก การคูณ การเท่ากัน และ
การไม่เท่ากัน และนาไปใช้ได้
๔. นาสมบัติของจานวนเต็มไปใช้ในการให้เหตุผลเกี่ยงกับ การหารลงตัวได้
๕. เข้าใจสมบัติขอจานวนจริ งเกี่ยวกับการบวก การคูณ การเท่ากัน การไม่เท่ากัน และนาไปใช้ได้
๖. หาค่าความจริ งของประพจน์ได้
๗. หารู ปแบบของประพจน์ที่สมมูลกันได้
๘. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีใน การแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
๙. ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ และสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม
๑๐. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ในการสื่ อสาร การสื่ อ ความหมาย และการนาเสนอได้อย่าง
ถูกต้องและชัดเจน
๑๑. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์ และนาความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไปเชื่อมโยง
กับศาสตร์ อื่น ๆ
๑๒. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ รวมทั้งหมด ๑๒ ผลการเรียนรู้
๒๘

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ค๓๑๒๐๒ คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
…………………………………………………………………………………………………………
ศึกษาความรู ้ ฝึ กทักษะการคิดคานวณ การให้เหตุผล และฝึ กการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ความเข้าใจ และสามารถนาความรู ้น้ นั ไปประยุกต์ใช้ในสาระต่อไปนี้
ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริ กซ์ สัญลักษณ์ของเมทริ กซ์ สมบัติของเมทริ กซ์ การเท่ากัน
การบวก การคูณ ทรานสโพสของเมทริ กซ์ ดีเทอร์มินนั ต์ การใช้เมทริ กซ์แก้ระบบสมาการเชิงเส้น การ
แก้ระบบสมการโดยใช้ดีเทอร์มินนั ต์ การแก้ระบบสมการโดยใช้การดาเนินตามแถวเบื้องต้น
เรขาคณิ ต วิเคราะห์ ความรู ้พ้ืนฐานเรขาคณิ ต วิเคราะห์ เส้นตรง ระยะระหว่างจุดสองจุ ด
จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด ความชัน เส้นขนาน เส้นตั้งฉาก ความสัมพันธ์ ที่มีกราฟเป็ นเส้นตรง
ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด ภาคตัดกรวย วงกลม พาราโบลา วงรี ไฮเพอร์โบลา
เพือ่ เสริ มสร้างการแก้ปัญหา เสริ มสร้างทักษะการให้เหตุผล การสื่ อสาร การสื่ อความหมาย
และการนาเสนอ ตลอดจนการวัดผล และประเมินผลตามสภาพจริ ง ด้วยวิธีที่หลากหลายของเนื้ อหา
ทักษะ กระบวนการ คลอบคลุมทั้งด้านความรู ้ คุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยม
ผลการเรียนรู้
๑. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเมทริ กและการดาเนินการ ของเมทริ กซ์
๒. หาดีเทอร์มินนั ต์ของเมทริ กซ์ n  n เมื่อ n เป็ นจานวน เต็มไม่เกินสี่ได้
๓. หาระยะระหว่างจุดสองจุด จุดกึ่งกลาง ระยะระหว่าง เส้นตรงกับจุดได้
๔. ความชันของเส้นตรง สมการเส้นตรง เส้นขนาน เส้นตั้งฉาก และนาไปใช้ในการแก้ปัญหาได้
๕. เขียนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็ นภาคตัดกรวย เมื่อ กาหนดส่วนต่างๆของภาคตัดกรายให้ และ
เขียนกราฟ ของความสัมพันธ์น้ นั ได้
๖. นาความรู ้เรื่ องการเลื่อนแกนทางขนานไปใช้ในการเขียนกราฟได้
๗. ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยีใน การแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
๘. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม
๙. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อ ความหมาย และการนาเสนอได้
อย่างถูกต้องและชัดเจน
๑๐. เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์ และนาความรู ้ หลักการ กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ไป
เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ
๑๑. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ รวมทั้งหมด ๑๑ ผลการเรียนรู้
๒๙

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ค๓๒๒๐๑ คณิตศาสตร์ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
…………………………………………………………………………………………………………
ศึกษาความรู ้ ฝึ กทักษะการคิดคานวณ การให้เหตุผล และฝึ กการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ความเข้าใจ และสามารถนาความรู ้น้ นั ไปประยุกต์ใช้ในสาระต่อไปนี้
ฟังก์ชนั เอกซ์โพเนนเซียลและฟังก์ชนั ลอการิ ทึม ฟั งก์ชันเอกซ์ โพเนนเซี ย ล กราฟฟั ง ก์ชัน
เอกซ์โพเนนเซี ยล การแก้สมการเอกซ์โพเนนเซี ยล ฟั งก์ชนั ลอการิ ทึม กราฟฟั งก์ชนั ลอการิ ทึม การ
คานวณหาค่าประมาณโดยใช้ลอการิ ทึม การแก้สมการโดยใช้ลอการิ ทึม
เวกเตอร์ เวกเตอร์ เวกเตอร์ในสองมิติ เวกเตอร์ในสามมิติ การเท่ากันของเวกเตอร์ การบวก
การลบ เวกเตอร์หนึ่งหน่วย การคูณเวกเตอร์ดว้ ยสเกลาร์ ผูลคูณเชิงเวกเตอร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์
เพือ่ เสริ มสร้างการแก้ปัญหา เสริ มสร้างทักษะการให้เหตุผล การสื่ อสาร การสื่ อความหมาย
และการนาเสนอ ตลอดจนการวัดผล และประเมินผลตามสภาพจริ ง ด้วยวิธีที่หลากหลายของเนื้ อหา
ทักษะ กระบวนการ คลอบคลุมทั้งด้านความรู ้ คุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยม
ผลการเรียนรู้
๑. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชนั เขียนกราฟของ ฟังก์ชนั และสร้างฟังก์ชนั จากโจทย์ปัญหา
ที่กาหนดให้ได้
๒. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชนั เอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชนั ลอการิ ทึม และเขียนกราฟ
ของฟังก์ชนั ที่กาหนดให้ได้
๓. นาความรู ้เรื่ องฟังก์ชนั ไปใช้แก้ปัญหาได้
๔. นาความรู ้เรื่ องฟังก์ชนั เอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชนั ลอการิ ทึมไปใช้แก้ปัญหาได้
๕. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติ
๖. หาผลบวกเวกเตอร์ ผลคูณเวกเตอร์ดว้ ยสเกลาร์ และ ผลคูณเชิงเวกเตอร์ได้
๗. หาขนาดและทิศทางของเวกเตอร์ที่กาหนดให้ได้
๘. ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยีใน การแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
๙. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม
๑๐. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อ ความหมาย และการนาเสนอได้อย่าง
ถูกต้องและชัดเจน
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้
๓๐

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ค๓๒๒๐๒ คณิตศาสตร์ ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
…………………………………………………………………………………………………………
ศึกษาความรู ้ ฝึ กทักษะการคิดคานวณ การให้เหตุผล และฝึ กการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ความเข้าใจ และสามารถนาความรู ้น้ นั ไปประยุกต์ใช้ในสาระต่อไปนี้
จานวนเชิงซ้อน จานวนเชิงซ้อน กราฟและค่าสัมบูรณ์จานวนเชิงซ้อน จานวนเชิงซ้อนในรู ป
เชิงขั้ว การแก้สมการพหุนามโดยจานวนเชิงซ้อน
ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น กราฟ กราฟออยเลอร์ การประยุกต์ของกราฟ
ผลการเรียนรู้
๑. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจานวนเชิงซ้อน
๒. นาสมบัติต่างๆ เกี่ยวกับจานวนเชิงซ้อน การดาเนินการ ไปใช้แก้ปัญหาได้
๓. หารากที่ n ของจานวนเชิงซ้อนเมื่อ n เป็ นจานวนเต็ม บวกได้
๔ .นาความรู ้เรื่ องพื้นฐานเรขาคณิ ตวิเคราะห์ไปใช้ แก้ปัญหาได้
๕. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชนั ตรี โกณมิติและ เขียนกราฟของฟังก์ชนั ที่กาหนดให้ได้
๖. นาความรู ้เรื่ องฟังก์ชนั ตรี โกณมิติและการประยุกต์ไปใช้แก้ปัญหาได้
๗. ระบุได้วา่ กราฟที่กาหนดให้เป็ นกราฟออยเลอร์หรื อไม่
๘. นาความรู ้เรื่ องกราฟไปใช้ในการแก้ปัญหาบางประการได้
๙. ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และ เทคโนโลยีใน การแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
๑๐. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม
๑๑. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อ ความหมาย และการนาเสนอได้
อย่างถูกต้องและชัดเจน
๑๒. เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์ และนาความรู ้ หลักการ กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ
๑๓. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
รวมทั้งหมด ๑๓ ผลการเรียนรู้

๓๑

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ค๓๓๒๐๑ คณิตศาสตร์ ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
…………………………………………………………………………………………………………
ศึกษาความรู ้ ฝึ กทักษะการคิดคานวณ การให้เหตุผล และฝึ กการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ความเข้าใจ และสามารถนาความรู ้น้ นั ไปประยุกต์ใช้ในสาระต่อไปนี้
ลาดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ลาดับอนันต์ ลิมิตของลาดับอนันต์ อนุ กรมอนันต์ ผลบวก
ของอนุกรม
แคลคูลสั เบื้องต้น ลิมิตของฟังก์ชนั ความต่อเนื่องของฟังก์ชนั อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั ความ
ชันของเส้นโค้ง การหาอนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั พีชคณิ ตโดยใช้สูตร อนุพนั ธ์ฟังก์ชนั คอมโพสิท อนุพนั ธ์
อันดับสูงการประยุกต์อนุพนั ธ์ ปริ พนั ธ์ ปริ พนั ธ์ไม่จากัดเขต ปริ พนั ธ์จากัดเขตพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง
เพือ่ เสริ มสร้างการแก้ปัญหา เสริ มสร้างทักษะการให้เหตุผล การสื่ อสาร การสื่ อความหมาย
และการนาเสนอ ตลอดจนการวัดผล และประเมินผลตามสภาพจริ ง ด้วยวิธีที่หลากหลายของเนื้ อหา
ทักษะ กระบวนการ คลอบคลุมทั้งด้านความรู ้ คุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยม
ผลการเรียนรู้
๑. หาลิมิตของลาดับอนันต์โดยอาศัยทฤษฎีเกี่ยวกับลิมิตได้
๒. หาผลบวกของอนุกรมอนันต์ได้และนาความรู ้เรื่ องลาดับและอนุกรมไปใช้แก้ปัญหาได้
๓. หาลิมิตของฟังก์ชนั ที่กาหนดให้ได้
๔. บอกได้วา่ ฟังก์ชนั ที่กาหนดให้เป็ นฟังก์ชนั ต่อเนื่อง หรื อไม่
๕. หาอนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั ที่กาหนดให้ได้
๖. นาความรู ้เรื่ องอนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั ไปประยุกต์ได้
๗. หาปริ พนั ธ์ไม่จากัดเขตของฟังก์ชนั ที่กาหนดให้ได้
๘. เลือกวิธีวเิ คราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นและอธิบายผล การวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ถูกต้อง
๙. นาความรู ้เรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ มูลไปใช้แก้ปัญหา
๑0. ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และ เทคโนโลยีใน การแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
๑๑. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม
๑๒. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่อ ความหมาย และการนาเสนอได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน
๑๓. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และนาความรู้ หลักการกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น
๓๒

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

๑๔. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ รวมทั้งหมด ๑๔ ผลการเรียนรู้

๓๓

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ค๓๓๒๐๒ คณิตศาสตร์ ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
…………………………………………………………………………………………………………
ศึกษาความรู ้ ฝึ กทักษะการคิดคานวณ การให้เหตุผล และฝึ กการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ความเข้าใจ และสามารถนาความรู ้น้ นั ไปประยุกต์ใช้ในสาระต่อไปนี้
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชนั ระหว่างข้อมูล ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชนั ที่เส้นตรง ความสัมพันธ์เชิง
ฟังก์ชนั ที่เป็ นเส้นโค้ง การประมาณค่าคงตัวโดยใช้ระเบียบวิธีกาลังสองน้อยที่สุด ความสัมพันธ์เชิง
ฟังก์ชนั ของข้อมูลที่อยูใ่ นรู ปอนุกรมเวลา
กาหนดการเชิงเส้น
อสมการและกราฟ ระบบอสมการและกราฟ การสร้างแบบจาลอง
ทางคณิ ตศาสตร์ การใช้วธิ ีของกาหนดการเชิงเส้นในการแก้ปัญหา
เพือ่ เสริ มสร้างการแก้ปัญหา เสริ มสร้างทักษะการให้เหตุผล การสื่ อสาร การสื่ อความหมาย
และการนาเสนอ ตลอดจนการวัดผล และประเมินผลตามสภาพจริ ง ด้วยวิธีที่หลากหลายของเนื้ อหา
ทักษะ กระบวนการ คลอบคลุมทั้งด้านความรู ้ คุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยม
ผลการเรียนรู้ ที่
๑. นาความรู้เรื่ องค่ามาตรฐานไปใช้ในการเปรี ยบเทียบข้อมูลได้
๒. หาพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติและนาความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติไปใช้ได้
๓. เข้าใจความหมายของการสร้างความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชนั ของข้อมูลที่ประกอบด้วยสองตัวแปร
๔. สร้างความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชนั ของข้อมูลที่ประกอบด้วย สองตัวแปรที่อยูใ่ นรู ปอนุกรมเวลาโดยใช้เครื่ อ งคานวณ
๕. ใช้ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชนั ของข้อมูลทานายค่าตัวแปรตามเมื่อกาหนดตัวแปรอิสระให้
๖. เขียนกราฟเมื่อกาหนดจุด(vertex) และ เส้น (edge) ให้ และ
๗. แก้โจทย์ปัญหาโดยใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ วิธีสับเปลี่ยนและวิธีจดั หมู่
๘. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยีใน การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม
๙. ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ และสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม
๑๐. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่อ ความหมาย และการนาเสนอได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน
๑๑. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์ และนาความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์
อื่น ๆ
๑๒. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
รวมทั้งหมด ๑๒ ผลการเรียนรู้
๓๔

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

๓๕

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

โครงสร้ างกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายวิชาพืน้ ฐาน
ว๓๑๑๐๑
ว๓๑๑๐๒
ว๓๑๑๐๓
ว๓๒๑๖๑

ฟิ สิกส์พ้นื ฐาน
๔ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
เคมีพ้นื ฐาน
๓ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
ชีววิทยาพื้นฐาน
๓ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศพื้นฐาน ๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค

๒.๐ หน่วยกิต
๑.๕ หน่วยกิต
๑.๕ หน่วยกิต
๑.๐ หน่วยกิต

รายวิชาเพิ่มเติม
ว๓๑๒๐๑
ว๓๑๒๒๑
ว๓๑๒๔๑
ว๓๒๒๐๒
ว๓๒๒๒๒
ว๓๒๒๔๒
ว๓๒๒๖๑
ว๓๒๒๐๓
ว๓๒๒๒๓
ว๓๒๒๔๓
ว๓๓๒๐๔
ว๓๓๒๒๔
ว๓๓๒๔๔
ว๓๓๒๐๕
ว๓๓๒๒๕
ว๓๓๒๔๕

ฟิ สิกส์ ๑
เคมี ๑
ชีววิทยา๑
ฟิ สิกส์ ๒
เคมี ๒
ชีววิทยา ๒
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
ฟิ สิกส์ ๓
เคมี ๓
ชีววิทยา ๓
ฟิ สิกส์ ๔
เคมี ๔
ชีววิทยา ๔
ฟิ สิกส์ ๕
เคมี ๕
ชีววิทยา ๕

๒.๐ หน่วยกิต
๑.๕ หน่วยกิต
๑.๕ หน่วยกิต
๒.๐ หน่วยกิต
๑.๕ หน่วยกิต
๑.๕ หน่วยกิต
๑.๐ หน่วยกิต
๒.๐ หน่วยกิต
๑.๕ หน่วยกิต
๑.๕ หน่วยกิต
๒.๐ หน่วยกิต
๑.๕ หน่วยกิต
๑.๕ หน่วยกิต
๒.๐ หน่วยกิต
๑.๕ หน่วยกิต
๑.๕ หน่วยกิต

๔ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
๓ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
๓ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
๔ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
๓ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
๓ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
๔ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
๓ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
๓ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
๔ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
๓ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
๓ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
๓ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
๓ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
๓ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค

๓๖

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ว๓๑๑๐๑ ฟิ สิกส์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๘๐ ชั่วโมง
จานวน ๒.๐ หน่ วยกิต
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษา ทดลอง สืบค้นและอธิบายเกี่ยวกับความหมายและขอบข่ายของวิชาฟิ สิ กส์ วิธีการทาง
วิท ยาศาสตร์ ปริ มาณและหน่ ว ยในวิชาฟิ สิ ก ส์ การทดลองในวิชาฟิ สิ ก ส์ ความสัม พันธ์ร ะหว่า ง
การกระจัด เวลา ความเร็ ว ความเร่ งของการเคลื่อ นที่ในแนวตรง แรงกับการเคลื่อ นที่ของวัตถุหรื อ
อนุภาคในสนามโน้มถ่วง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ได้แก่ โพรเจกไทล์ วงกลม และฮาร์มอนิ กอย่างง่าย
รวมถึงประโยชน์ของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม และแบบฮาร์มอนิ กอย่างง่าย สมบัติ
ของคลื่นกล ความสัม พันธ์ระหว่างอัตราเร็ ว ความถี่ และความยาวคลื่ น การเกิ ดคลื่ นเสี ยง บีตส์
ของเสี ย ง ความเข้มเสี ย ง ระดับ ความเข้ม เสี ย ง การได้ยินเสี ย ง คุ ณ ภาพเสี ย ง และน าความรู ้ ไ ปใช้
ประโยชน์ มลพิษทางเสียงที่มีต่อสุขภาพของมนุ ษย์และการนาเสนอวิธีป้องกัน การเคลื่อนที่ของวัตถุ
ในสนามไฟฟ้ าและสนามแม่เหล็ก แรงระหว่างประจุในนิ วเคลียส การเกิ ดคลื่ นแม่เหล็กไฟฟ้ า ชนิ ด
และคุณสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า โพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า ปฏิกิริยานิ วเคลียร์ฟิชชัน
ฟิ วชัน ความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงาน ผลของปฏิกิริยานิ วเคลียร์ต่อสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อ ม
โรงไฟฟ้ านิ วเคลี ยร์ และการนาไปใช้ประโยชน์ การค้นพบกัมมัน ตภาพรังสี การสลายตัวของธาตุ
กัม มัน ตรั ง สี ไอโซโทป เสถี ย รภาพของนิ ว เคลี ย ส ปฏิ กิ ริ ย านิ ว เคลี ย ร์ ประโยชน์ แ ละอัน ตราย
จากกัมมันตภาพรังสี
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู ้ การสารวจตรวจสอบ การสื บค้น
ข้อมูล บันทึก จัดกลุ่มข้อมูลและการอภิปราย
เพือ่ ให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนาเสนอสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ มีความสามารถ
ในการตัดสิ นใจ เห็ นคุณค่าของการนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม
จริ ยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวติ ประจาวัน
รหัสตัวชี้วัด
ว ๔.๑ ม.๔-๖/๑-๔
ว ๔.๒ ม. ๔-๖/ ๑-๓
ว ๕.๑ ม. ๔-๖/๑-๙
ว ๘.๑ ม. ๔-๖/๑-๑๒
รวมทั้งหมด ๒๘ ตัวชี้วัด
๓๗

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๓๑๒๐๑ ฟิ สิกส์ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๒.๐ หน่ วยกิต
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษา ทดลอง สืบค้นและอธิบายเกี่ยวกับ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล
ของนิวตัน จุดศูนย์กลางมวลและจุดศูนย์กลางของความโน้มถ่วง แรงเสียดทาน การนากฎการเคลื่อนที่
ไปใช้ สภาพสมดุล โมเมนต์ของแรงหรื อทอร์ก โมเมนต์ของแรงคู่ควบ เสถียรภาพของสมดุล การนา
หลักสมดุลไปประยุกต์ สภาพยืดหยุน่ ของวัตถุ แรงที่ทาให้วตั ถุผิดรู ป ความเค้นและความเครี ยด และ
มอดูลสั ของยัง งาน กาลัง พลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงานกล การประยุกต์กฎการอนุรักษ์พลังงานกล
เครื่ องกล แรงและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม การดลและแรงดล การชน ทอร์กกับการเคลื่อนที่แบบ
หมุน โมเมนต์ความเฉื่อย พลังงานจลน์ของการหมุน
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู ้ การสารวจตรวจสอบ การสื บค้น
ข้อมูล บันทึก จัดกลุ่มข้อมูลและการอภิปราย
เพือ่ ให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนาเสนอสื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู ้ มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนาไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม
จริ ยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวติ ประจาวัน
ผลการเรียนรู้
๑. สื บค้นข้อมูล ทดลอง อภิปรายและคานวณ เกี่ยวกับแรง และกฎการ เคลื่อนที่ของนิวตัน
๒. สื บค้นข้อมูล อภิปราย และคานวณเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน และผลของแรงเกี่ยวกับจุด
ศูนย์กลางมวล และจุดศูนย์กลางความโน้มถ่วง
๓. สื บค้นข้อมูล ทดลอง อธิบาย และคานวณเกี่ยวกับแรงเสี ยดทาน
๔. สารวจตรวจสอบ อภิปราย และคานวณเกี่ยวกับสภาพสมดุลและเงื่อนไขของสมดุล
๕. สารวจตรวจสอบ อภิปราย และคานวณเกี่ยวกับสภาพยืดหยุน่
๖. อธิบาย ทาการทดลองและคานวณเกี่ยวกับ งาน กาลัง พลังงานจลน์และพลังงานศักย์ได้
๗. สามารถอธิบายถึงกฎการอนุรักษ์พลังงานและนากฎการอนุรักษ์พลังงานไปอธิบายและคานวณเกี่ยวกับเครื่ องกล
๘. อธิบาย ทาการทดลองและคานวณเกี่ยวกับโมเมนตัม การดลและแรงดลได้
๙. สามารถนากฎการอนุรักษ์โมเมนตัมไปอธิบายการชนในลักษณะต่างๆ พร้อมทั้งคานวณปริ มาณที่เกี่ยวข้องได้
๑๐. อธิบาย ทาการทดลองและคานวณเกี่ยวกับทอร์กการหมุน โมเมนต์ความเฉื่อยได้
๑๑. อธิบาย ทาการทดลองและนากฎทรงพลังงานไปคานวณเกี่ยวกับพลังงานจลน์กบั การหมุน พลังงานจลน์ในการ
กลิ้งได้
รวมทั้งหมด ๑๑ ผลการเรียนรู้
๓๘
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๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๓๒๒๐๒ ฟิ สิ กส์ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๘๐ ชั่วโมง จานวน ๒.๐ หน่ วยกิต
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษา สื บค้น ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับเรื่ อง ความหนาแน่ นและความดันในของเหลว กฎ
ของพาสคัลและเครื่ องวัดไฮโดรลิก แรงลอยตัวและหลักของ อาร์คิมิดิส ความตึงผิว ความหนื ด
พลศาสตร์ของของไหล เรื่ อง ความร้อน แก๊สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส พลังงานภายในระบบ
และการประยุกต์ใช้ การแทรกสอดของแสง การเลี้ ยวเบนของแสง เกรตติง การกระเจิงของแสง
การเคลื่ อนที่และอัตราเร็ วของแสง การสะท้อ นของแสง เลนส์บาง ปรากฏการณ์ เกี่ ยวกับแสง
ทัศนูปกรณ์ ความสว่าง การถนอมสายตา ตาและการมองเห็นแสงสีและ สี
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู ้การสารวจตรวจสอบการสื บค้น
ข้อมูล บันทึก จัดกลุ่มข้อมูลและการอภิปราย
เพือ่ ให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนาเสนอสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ มีความสามารถ
ในการตัดสิ นใจ เห็ นคุณค่าของการนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม
จริ ยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวติ ประจาวัน
ผลการเรียนรู้
๑. อธิบาย ทาการทดลองและคานวณเกี่ยวกับความดันในของเหลว ความดันเกจ ความดัน
สัมบูรณ์ เครื่ องมือวัดความดันในของเหลว และหลักการของแก้วรู ปตัวยูได้
๒. อธิบาย ทาการทดลองและคานวณเกี่ยวกับแรงลอยตัวกฎของปาสคาลและความหนืดได้
๓. อธิบาย ทาการทดลองเกี่ยวกับพลศาสตร์ของของไหล อัตราการไหล ของไหลในอุดมคติ
พร้อมทั้งคานวณหาปริ มาณต่างๆ ได้
๔. สามารถอธิบายถึงหลักการของแบร์นูลลีและนาสมการของแบร์นูลลีไปคานวณหาปริ มาณ
ต่าง ๆได้
๕. อธิบาย ทาการทดลองและคานวณเกี่ยวกับกฎของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎของก๊าซ และความ
ดันตามทฤษฎีจลน์ของก๊าซได้
๖. อธิบาย ทดลองและคานวณเกี่ยวกับความดันของก๊าซ พลังงานจลน์เฉลี่ยของก๊าซ และ
พลังงานภายในของก๊าซ การทางานของระบบพร้อมทั้งนาความรู ้ไปอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ได้
๗. อธิบาย ทาการทดลองเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ อัตราเร็วของแสง การสะท้อนของแสง การหัก
เหของแสง ดัชนีหกั เหของแสง ความลึกจริ งและลึกปรากฏ และคานวณหาปริ มาณต่างๆ ได้
๓๙
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๒

๕

๕

๗

๘. อธิบาย ทาการทดลองและคานวณเกี่ยวกับการแทรกสอดของแสง การเลี้ยวเบนของแสง
การเลี้ยวเบนของแสงผ่านช่องแคบคู่และช่องแคบเดี่ยวได้
๙. อธิบาย ทาการทดลองและคานวณเกี่ยวกับการเลี้ยวเบนผ่านเกรตติง การกระเจิงของแสง
และโพลาไรเซชัน่ ของแสงได้
๑๐. อธิบายทาการทดลองและคานวณเกี่ยวกับการเกิดภาพของกระจกนูนและกระจกเว้าได้
๑๑. อธิบาย ทาการทดลองและคานวณเกี่ยวกับการหักเหผ่านเลนส์นูน เลนส์เว้าและการเกิด
ภาพได้
๑๒. อธิบาย ทาการทดลองและคานวณเกี่ยวกับความสว่างของแสง การทางานของทัศนู ปกรณ์
ได้
๑๓. อธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบของดวงดาว การถนอมสายตา การมองเห็นสีและการผสม
แสงสีได้
รวมทั้งหมด ๑๓ ผลการเรียนรู้

๔๐
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๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๓๒๒๐๓ ฟิ สิ กส์ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษา สืบค้น ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับประจุไฟฟ้ า การเหนี่ ยวนาไฟฟ้ า แรงระหว่างประจุ
ไฟฟ้ า สนามไฟฟ้ าเส้นแรงไฟฟ้ า ศักย์ไ ฟฟ้ า ตัวเก็บประจุ ความจุ ประโยชน์ข องไฟฟ้ าสถิ ตใน
ชีวติ ประจาวัน การนาไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ านัวนา กฎของโอห์มและและความต้นทาน สภาพต้านทาน
สภาพนาไฟฟ้ า ผลของอุณหภูมิต่อความต้านทาน พลังงานไฟฟ้ า กาลังไฟฟ้ า การต่อเซลล์ไฟฟ้ า การ
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า เครื่ องวัดทางไฟฟ้ า
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู ้ การสารวจตรวจสอบ การสื บค้น
ข้อมูล บันทึก จัดกลุ่มข้อมูลและการอภิปราย
เพือ่ ให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนาเสนอสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ มี ความสามารถ
ในการตัดสิ นใจ เห็ นคุณค่าของการนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม
จริ ยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวติ ประจาวัน
ผลการเรียนรู้
๑. อธิ บ าย ท าการทดลองและคานวณเกี่ ย วกับ การเกิ ด ประจุไ ฟฟ้ า การเหนี่ ย วน าไฟฟ้ า
ปรากฏการณ์ธรรมชาติเกี่ยวกับไฟฟ้ า การอนุรักษ์ประจุไฟฟ้ าและแรงระหว่างประจุตามกฎของคูลอมบ์
ได้
๒. อธิ บ าย ท าการทดลองและค านวณเกี่ ย วกับ สนามไฟฟ้ า เส้นแรงไฟฟ้ า ศัก ย์ไ ฟฟ้ า
ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้ าและสนามไฟฟ้ าสม่าเสมอได้
๓. อธิบาย และคานวณเกี่ยวกับความจุตวั เก็บประจุ พลังงานที่สะสมในตัวเก็บประจุ การต่อตัว
เก็บประจุ และการนาความรู ้เกี่ยวกับไฟฟ้ าสถิตไปใช้ประโยชน์ได้
๔. อธิบาย ทาการทดลองและคานวณเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้ าในโลหะตัวนา กฎของโอห์มและ
ความต้านทาน สภาพต้านทาน สภาพนาไฟฟ้ าและผลของอุณหภูมิต่อความต้านทานได้
๕. อธิบาย ทาการทดลองและคานวณเกี่ยวกับพลังงานที่สิ้นเปลือง แรงเคลื่อนไฟฟ้ า ความต่าง
ศักย์ไฟฟ้ า การต่อตัวต้านทาน การต่อเซลล์ไฟฟ้ าได้
๖. อธิบาย ทาการทดลองและคานวณเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ าเบื้องต้นการสร้างแอมมิเตอร์ โอห์ม
มิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ได้
๔๑
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๒

๕

๕

๗

รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้
คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๓๓๒๐๔ ฟิ สิ กส์ ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๘๐ ชั่วโมง จานวน ๒.๐ หน่ วยกิต
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษา และสื บค้นเกี่ยวกับ ฟลักซ์แม่เหล็ก สนามแม่เหล็ก การเคลื่อนที่ของอนุ ภาคที่มีประจุ
ในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ า สนามแม่ เหล็กที่เกิ ดขึ้นในเส้นลวดและขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้ า
แรงกระท าระหว่า งเส้นลวดที่ มีก ระแสไฟฟ้ า การประยุกต์ของสนามแม่ เหล็ กที่ มี ผ ลต่ อ ตัว นาที มี
กระแสไฟฟ้ า กระแสเหนี่ ยวนา มอเตอร์และเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า หม้อแปลง ปริ มาณที่เกี่ ยวข้องกับ
ไฟฟ้ ากระแสสลับ ตัวต้านทาน ตัวเหนี่ ยวนาและตัวเก็บประจุในวงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ กาลังไฟฟ้ า
วงจรไฟฟ้ าในบ้านและการใช้ไฟฟ้ าอย่างประหยัดและปลอดภัย
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู ้ การสารวจตรวจสอบ การสื บค้น
ข้อมูล บันทึก จัดกลุ่มข้อมูลและการอภิปราย
เพือ่ ให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนาเสนอสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ มีความสามารถ
ในการตัดสิ นใจ เห็ นคุณค่าของการนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม
จริ ยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวติ ประจาวัน
ผลการเรียนรู้
๑. อธิ บ าย ท าการทดลองและค านวณเกี่ ย วกับ แม่ เ หล็ก สนามแม่ เ หล็ ก ฟลัก ซ์ แ ม่ เ หล็ ก
การเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุในสนามแม่เหล็กได้
๒. อธิบาย ทาการทดลองและคานวณเกี่ยวกับสนามแม่ เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้ าในลวด
ตัวนา แรงกระทาต่อ เส้นลวดและขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้ าเมื่ อ วางในสนามแม่ เหล็ก การประยุก ต์
ของแม่เหล็กไฟฟ้ าได้
๓. อธิบาย ทาการทดลองและคานวณเกี่ยวกับกระแสเหนี่ ยวนา มอเตอร์ เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า
หม้อแปลง และปริ มาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ ากระแสสลับได้
๔. อธิ บาย ท าการทดลองและคานวณเกี่ ยวกับวงจรไฟฟ้ ากระแสสลับซึ่ ง ประกอบด้วยตัว
ต้านทาน ตัวเหนี่ยวนาและตัวเก็บประจุ กาลังไฟฟ้ า พลังงานไฟฟ้ า วงจรไฟฟ้ า เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและ
การใช้ไฟฟ้ าอย่างประหยัดและปลอดภัยได้
รวมทั้งหมด ๔ ผลการเรียนรู้

๔๒

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๓๓๒๐๕ ฟิ สิ กส์ ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึ ก ษา สื บ ค้น ทดลองและอธิ บ ายเกี่ ย วกับ การค้น พบอิ เ ล็ ก ตรอน แบบจ าลองอะตอม
สเปกตรัมของอะตอม ปรากฏการณ์โฟโตอิเลคตริ ก ทฤษฎีอะตอมของโบร์ การทดลองของฟรังค์และ
เฮิร์ต รังสี เอกซ์ ความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีอ ะตอมของโบร์ ปรากฏการณ์คอมตัน สมมติฐานของ
เดอร์ บรอยด์ กลศาสตร์ ควอนตัม เลเซอร์ วัสดุ อิเลคทรอนิ กส์สารับการรับรู ้ วัสดุ อิเลคทรอนิ ก ส์
สาหรับการวิเคราะห์และตัดสินใจ วัสดุอิเลคทรอนิกส์สาหรับการควบคุม
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู ้ การสารวจตรวจสอบ การสื บค้น
ข้อมูล บันทึก จัดกลุ่มข้อมูลและการอภิปราย
เพื่อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนาเสนอสื่ อสารสิ่ งเรี ยนรู ้ มีความสามารถ
ในการตัดสิ นใจ เห็ นคุณค่าของการนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม
จริ ยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวติ ประจาวัน
ผลการเรียนรู้
๑. อธิบาย ทาการทดลองและคานวณเกี่ยวกับการค้นพบอิเล็กตรอน และแบบจาลองอะตอมได้
๒. อธิบาย ทาการทดลองและคานวณเกี่ยวกับสเปกตรัมของอะตอม
๓. อธิบาย ทาการทดลองและคานวณเกี่ยวกับกระแสเหนี่ ยวนา มอเตอร์ เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า
หม้อแปปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริ กได้
๔. อธิบาย ทาการทดลองและคานวณเกี่ยวกับทฤษฎีอะตอมของโบร์ และการทดลองของฟรังค์
และเฮิร์ตได้
๕. อธิบาย ทาการทดลองและคานวณเกี่ยวกับการเกิดรังสี เอกซ์ ความไม่สมบูรณ์ ของทฤษฎี
อะตอมของโบร์ได้
๖. อธิบาย ทาการทดลองและคานวณเกี่ยวกับปรากฏการณ์คอมตัน สมมติฐานของเดอร์บรอยด์
กลศาสตร์ควอนตัมได้
๗. อธิบาย ทาการทดลองและคานวณเกี่ยวกับ เลเซอร์ได้
๘. อธิ บ าย ท าการทดลองและค านวณเกี่ ย วกับ วัส ดุ อิ เ ลคทรอนิ ก ส์ ส ารั บ การรั บ รู ้ วัส ดุ
อิเลคทรอนิกส์สาหรับการวิเคราะห์และตัดสินใจ วัสดุอิเลคทรอนิกส์สาหรับการควบคุมได้
๔๓

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

รวมทั้งหมด ๘ ตัวชี้วัด

๔๔

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ว๓๑๑๐๒ เคมี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาวิเคราะห์ โครงสร้างอะตอม และสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ การจัดเรี ยงอิเล็กตรอน
ในอะตอม ความสัมพันธ์ระหว่างอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุ ด กับสมบัติของธาตุและการเกิด
ปฏิกิริยา การจัดเรี ยงธาตุ และทานายแนวโน้มสมบัติของธาตุในตารางธาตุ การเกิดพันธะเคมีในโครง
ผลึกและในโมเลกุลของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือ ดจุดหลอมเหลว และสถานะของสารกับ
แรงยึดเหนี่ ยวระหว่างอนุ ภาคของสาร เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาเคมี ทวั่ ไปที่พบในชี วิตประจาวัน
ผลของสารเคมี ที่ มี ต่ อ สิ่ ง มี ชี วิต และสิ่ ง แวดล้อ ม อัต ราการเกิ ด ปฏิกิ ริ ย าเคมี ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ อัต รา
การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ยาเคมี และ น าความรู ้ไ ปใช้ป ระโยชน์ การเกิ ด ปิ โตรเลี ย ม กระบวนการแยกก๊ า ซ
ธรรมชาติ และการกลัน่ ลาดับส่ วนน้ ามันดิบ การใช้ประโยชน์และผลกระทบจากผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
การแยกแก็สธรรมชาติ และการกลัน่ ล าดับส่ วนน้ ามันดิ บ การเกิ ดพอลิ เมอร์ สมบัติของพอลิเมอร์
ประโยชน์ แ ละผลกระทบที่ เ กิ ด จากการผลิ ต และใช้ พ อลิ เ มอร์ ต่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้ อ ม
องค์ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยาบางชนิ ดของคาร์ โบไฮเดรต ไขมันและน้ ามัน โปรตีนและ
กรดนิวคลีอิก
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู ้ การสารวจตรวจสอบการสื บค้น
ข้อมูล และการอภิปราย
เพื่อ ให้เกิ ดความรู ้ความเข้าใจ สามารถสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ นาความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมจริ ยธรรม และค่านิ ยมที่เหมาะสม น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในชีวติ ประจาวัน
รหัสตัวชี้วัด
ว ๓.๑ ม. ๔ - ๖/๑ - ๕
ว ๓.๒ ม. ๔ - ๖/๑ - ๙
ว ๘.๑ ม.๔ - ๖/๑ - ๑๒
รวมทั้งหมด ๒๖ ตัวชี้วัด

๔๕

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๓๑๒๒๑ เคมี๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้างอะตอม ชนิ ดและจานวนอนุ ภาคมูลฐานของอะตอม การจัดเรี ยง
อิเล็กตรอนในระดับพลังงานต่างๆ พลังงานไอออไนเซชัน การจัดเรี ยงธาตุ และทานายแนวโน้มสมบัติ
ของธาตุตามตารางธาตุ แรงยึดเหนี่ ยวระหว่างอนุ ภาคของสาร สมบัติของสารประกอบ ปฏิกิริย า
ของธาตุและสารประกอบ และการนาไปใช้ประโยชน์ ตาแหน่ ง ของธาตุไ ฮโดรเจนในตารางธาตุ
สมบัติของธาตุแทรนซิชนั ธาตุก่ ึงโลหะ ธาตุกมั มันตรังสี การใช้ธาตุกมั มันตรังสี อย่างถูกต้อง การเกิด
โครงสร้าง และสมบัติบางประการของพันธะไอออนิก พันธะโคเวเลนต์ พันธะโลหะ
โดยใช้ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ สื บ ค้น ข้อ มู ล ส ารวจ ทดลอง วิ เ คราะห์ และ
การอภิปรายเพือ่ ให้เดาความรู ้ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู ้ นาความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมจริ ยธรรม และค่านิ ยมที่เหมาะสม น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในชีวติ ประจาวัน
ผลการเรียนรู้
๑. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับแบบจาลองอะตอมของนักวิทยาศาสตร์สมัย
ต่างๆได้
๒. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับวิวฒั นาการของการสร้างตารางธาตุ ศึกษา
สมบัติและปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบตามหมู่และตามคาบได้
๓. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับการเกิด การเขียนสูตร การเรี ยกชื่อ สมบัติและ
ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก
๔. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับการเขียนสูตร การเรี ยกชื่อ ชนิด รู ปร่ างโมเลกุล
ความยาวพันธะ และสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ได้
๕. ศึกษาค้นคว้า และอธิบายเกี่ยวกับการเกิดพันธะและสมบัติบางประการของโลหะได้
๖. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับสมบัติและปฏิกิริยาของธาตุและ
สารประกอบของธาตุตามคาบและตามหมู่ได้
7. ศึกษาค้นคว้า อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับตาแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุและ
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสมบัติของธาตุแทรนซิชนั ธาตุก่ ึงโลหะและธาตุกมั มันตรังสีได้
8. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับตาแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ
๔๖

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

รวมทั้งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับธาตุและสารประกอบบางชนิดในสิ่งมีชีวติ และสิ่งแวดล้อมได้
รวมทั้งหมด

๘ ผลการเรียนรู้

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๓๒๒๒๒ เคมี ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษา วิเคราะห์ มวลของธาตุ ๑ อะตอม มวลอะตอม และมวลอะตอมเฉลี่ย มวลโมเลกุลและ
มวลของสาร ๑ โมเลกุล ความสัมพันธ์ระหว่างจานวนโมลกับจานวนอนุภาค มวลของสาร และปริ มาตร
ของก๊าซที่ STP ความเข้มข้นของสารละลาย และเตรี ยมสารละลาย จุดเดื อด จุดหลอมเหลวหรื อ
จุดเยือกแข็งของสารละลาย สูตรเอมพิริคลั สูตรโมเลกุลของสาร มวลเป็ นร้อยละของธาตุองค์ประกอบ
ปฎิ กิริ ยาเคมี การเขียนและดุ ล สมการเคมี ระบบปิ ดและระบบเปิ ด กฎทรงมวล กฎสัดส่ ว นคงที่
กฎเกย์-ลู ส แซกและกฎของอาโวกาโดร ผลได้ร้อ ยละ สมบัติ ของของแข็ง เหตุผลที่ธาตุบางชนิ ด
ปรากฏเป็ นรู ปต่างๆ การระเหิ ด สมบัติของของเหลว การระเหย และการเกิ ดความดันไอ และก๊าซ
กฎของก๊าซ ทฤษฎีจลน์ของก๊าซและการนาไปอธิบายสมบัติต่างๆของสารทั้ง ๓ สถานะ เทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับของแข็ง ของเหลว และก๊าซโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู ้
การสารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพือ่ เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู ้ มีความสามารถในการตัดสิ นใจ นาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรมและค่านิ ยมที่เหมาะสม น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในชีวติ ประจาวัน มีคุณธรรมจริ ยธรรม ค่านิยมที่ดี
ผลการเรียนรู้
๑. ศึกษาค้นคว้า อภิปราย อธิบายและคานวณเกี่ยวกับมวลอะตอมของธาตุได้
๒. สืบค้นข้อมูล อธิบายและคานวณหามวลโมเลกุลของสารได้
๓. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับจานวนโมลกับมวลของสารและอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างจานวนโมล อนุภาค มวลและปริ มาตรของก๊าซได้
๔. ศึกษาค้นคว้า อภิปราย อธิบายและสามารถเตรี ยมสารละลายให้มีความเข้มข้นและ
ปริ มาตรตามที่ตอ้ งการ รวมทั้งบอกสมบัติบางประการของสารละลายได้
๕. สืบค้นข้อมูลและคานวณหามวลเป็ นร้อยละจากสูตร และคานวณหาสูตรเอมพิริคลั
และสูตรโมเลกุลได้
๔๗

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

๖. ศึกษาค้นคว้าและอธิบายเกี่ยวกับสมการเคมีและสามารถเขียนสมการเคมีได้
๗. ศึกษาค้นคว้าวิธีการคานวณและสามารถคานวณหาปริ มาณสารในปฏิกิริยาเคมีได้
๘. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับสถานะของสารและการเปลี่ยนสถานะของสารได้
๙. ศึกษาค้นคว้า ทาการทดลอง อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับสมบัติของก๊าซ ของเหลว ของแข็ง
และทฤษฎีจลน์ของก๊าซได้
๑๐. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับก๊าซ ของเหลว ของแข็งได้
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้

๔๘

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

๔๙

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

๕๐

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๓๒๒๒๓ เคมี๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษา วิเคราะห์ ทดลองหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิว อุณหภูมิ
ตัวเร่ งและตัวหน่ วงปฏิกิริยาต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี พลังงานกับการดาเนิ นไปของของปฏิกิริยา
การใช้ ท ฤษฎี จ ลน์ อ ธิ บ ายผลของปั จ จัย ต่ า ง ๆ ที่ มี ผ ลต่ อ อัต ราการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ยาเคมี ทดลอง
การเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้า การเปลี่ยนแปลงย้อนกลับ การเปลี่ยนแปลงที่ผนั กลับได้ สมบัติของ
ระบบที่ มี ภ าวะสมดุ ล ระหว่า งสถานะ สมดุ ล ในสารละลายอิ่ ม ตัว สมดุ ล ในปฏิ กิ ริ ยาเคมี ทิศ ทาง
การดาเนิ นเข้าสู่ ภาวะสมดุล หลักของเลอชาเตอลิเอ และการนาไปใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงภาวะ
สมดุล คานวณหาค่าคงที่ของสมดุลและหาความเข้มข้นของสารในปฏิกิริยา ณ ภาวะสมดุล ปั จจัยที่มี
ผลต่อค่าคงที่สมดุล สมบัติบางประการของสารอิเล็กโทรไลต์ ไอออนในสารละลายกรด-เบส ทฤษฎี
กรด-เบส คู่กรด-เบส คานวณการแตกตัวของกรด-เบส การแตกตัวของน้ าบริ สุทธิ์ pH ของสารละลาย
สมบัติและการแตกตัวของอินดิเคเตอร์ ทดลองการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ชนิ ดต่าง ๆ ในสารละลาย
สารละลายกรด-เบสในชีวติ ประจาวันและในสิ่งแวดล้อม และคานวณหาความเข้มข้นของไฮโดรเนี ยม
ไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนในน้ าโดยการไทเทรต เลือกใช้อินดิเคเตอร์สาหรับไทเทรตสารละลาย
ศึกษาองค์ประกอบและทดสอบสมบัติของสารละลายบัพเฟอร์
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู ้ การสารวจตรวจสอบ การสื บค้น
ข้อมูลและการอภิปราย
เพื่อ เกิ ดความรู ้ ความคิด ความเข้า ใจ สามารถสื่ อ สารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ มี ค วามสามารถในการ
ตัดสิ นใจ นาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชี วิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุ ณธรรมและ
ค่านิยมที่เหมาะสม น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวติ ประจาวัน
ผลการเรียนรู้
1. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี ความหมายของอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี และหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้
2. สืบค้นข้อมูล ทดลอง วิเคราะห์ อภิปราย และสรุ ปปั จจัยที่มีผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีได้
3. สืบค้นข้อมูล และนาเสนอเกี่ยวกับการควบคุมอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันและในอุตสาหกรรมได้
๕๑

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

๔. สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับความหมาย และบอกประเภทของภาวะสมดุลได้
๕. สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีไปข้างหน้า
และอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมียอ้ นกลับได้
๖. สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับความหมาย และคานวณค่าคงที่สมดุลได้
๗. สืบค้นข้อมูล ทดลอง วิเคราะห์ อภิปรายและสรุ ปปั จจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลได้
๘. สืบค้นข้อมูล ทดลอง วิเคราะห์ และอภิปรายเกี่ยวกับสารละลายกรด-เบสได้
๙. สืบค้นข้อมูล ทดลอง วิเคราะห์ และอภิปรายเกี่ยวกับทฤษฎีกรด-เบส,คู่กรด-เบสได้
๑0. สืบค้นข้อมูล ทดลอง วิเคราะห์ และอภิปรายเกี่ยวกับ pH ของสารละลายและ
อินดิเคเตอร์สาหรับกรด-เบส ได้
๑๑. สืบค้นข้อมูล ทดลอง วิเคราะห์ และอภิปรายเกี่ยวกับสารละลายกรด-เบสใน
ชีวติ ประจาวันและในสิ่งมีชีวติ รวมทั้งปฏิกิริยาของกรดและเบสได้
รวมทั้งหมด ๑๑ ผลการเรียนรู้

๕๒

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๓๓๒๒๔ เคมี๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ ยวกับ ปฏิกิริย ารี ดอกซ์ ประโยชน์ ของปฏิ กิริยารี ดอกซ์ การดุ ล สมการ
รี ดอกซ์โดยใช้เลขออกซิ เดชันและโดยใช้ครึ่ งปฏิกิริยา เซลล์ไฟฟ้ าเคมี เซลล์กัลป์ วานิ ก ศักย์ไ ฟฟ้ า
ของเซลล์ ศักย์ไฟฟ้ ามาตรฐานของครึ่ งเซลล์ แผนภาพของเซลล์ไฟฟ้ า เซลล์อิเล็กโทรไลต์ ธาตุและ
สารประกอบในอุตสาหกรรมเคมีทอ้ งถิ่น อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมการผลิตและการใช้
ประโยชน์จากโซเดี ยมคลอไรด์ การผลิ ตโซเดี ยมคลอไรด์ การผลิ ตโซเดี ยมไฮดรอกไซด์และก๊าซ
คลอรี น
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู ้ การทดลอง การสารวจตรวจสอบ
การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย
เพื่อ ให้เกิ ดความรู ้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่ อ สารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ มี ความสามารถในการ
ตัดสิ นใจ นาความรู ้ ไ ปใช้ใ นชี วิตประจาวัน มี จิ ตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุ ณธรรม และค่า นิ ย ม
ที่เหมาะสม น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวติ ประจาวัน
ผลการเรียนรู้
๑. ศึกษาค้นคว้า อธิบายและสามารถหาเลขออกซิเดชันของสาร รวมทั้งอธิบาย
เกี่ยวกับ ปฏิกิริยารี ดอกซ์และการดุลสมการรี ดอกซ์
๒. ทดลอง อภิปรายและอธิบายการถ่ายโอนอิเล็กตรอนในเซลล์กลั วานิก วิเคราะห์
ส่วนประกอบและเขียนแผนภาพของเซลล์กลั วานิก การหาค่าศักย์ไฟฟ้ าของเซลล์
ศักย์ไฟฟ้ ามาตรฐานของครึ่ งเซลล์ รวมทั้งบอกประโยชน์ของค่าศักย์ไฟฟ้ ามาตรฐาน
ของครึ่ งเซลล์
๓. สืบค้นข้อมูลและอธิบายลักษณะ หลักการและการเกิดปฏิกิริยาของเซลล์กลั วานิก
ประเภท ปฐมภูมิและประเภททุติยภูมิ
๔. สืบค้นข้อมูล สารวจตรวจสอบ อภิปรายและอธิบายหลักการและปฏิกิริยาของ
เซลล์อิเล็กโทรไลต์ รวมทั้งอธิบายการนาหลักการของเซลล์อิเล็กโทรไลต์ไปใช้
ประโยชน์
๕. สารวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายและสรุ ปหลักการสึกกร่ อนของ
โลหะ การป้ องกันการสึกกร่อนของโลหะด้วยวิธีต่างๆ และนาเสนอข้อมูล
๕๓

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล์ไฟฟ้ าเคมีและการนาหลักการของ
เซลล์ไฟฟ้ าเคมีไปใช้ประโยชน์
๖. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับสารประกอบที่สาคัญในประเทศไทย แร่
เศรษฐกิจ และการนามาใช้ในอุตสาหกรรมเคมีในประเทศไทยได้
๗. ศึกษาค้นคว้า อภิปรายและบอกความหมายของเซรามิก และสมบัติของผลิตภัณฑ์
เซรามิก พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบได้
๘. ศึกษาค้นคว้า อภิปรายและอธิบายหลักการของอุตสาหกรรมเคมีในประเทศ
ไทย อุตสาหกรรมการผลิตและการใช้ประโยชน์จากโซเดียมคลอไรด์และ
อุตสาหกรรมปุ๋ ย
รวมทั้งหมด

๘ ผลการเรียนรู้

๕๔

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๓๓๒๒๕ เคมี ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษา วิเคราะห์ ชนิ ดของพันธะระหว่างคาร์ บอน สู ตรเคมี ไอโซเมอร์ ของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน และทดลองการจัดตัวของคาร์บอนในสารประกอบ ทดลองสมบัติของสาร ประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน แบบสายตรง แบบวงแหวนอะโรมาติก มลพิษที่อาจเกิดขึ้นและการแก้ไข ศึกษาหมู่
ฟังก์ชนั สูตรเคมีของสารประกอบคาร์บอน ศึกษาและทดลองสมบัติปฏิกิริยาของแอลกอฮอล์ แอลดีไฮด์
คีโตน กรดอินทรี ย ์ เอสเทอร์ เอมีน เอไมด์ ศึกษาแหล่งกาเนิ ดและองค์ประกอบของปิ โตรเลียม วิธี
แยกน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ กระบวนการผลิตและประโยชน์ของผลิ ตภัณฑ์ปิโตรเคมี บางชนิ ด
ชนิ ด และปฏิกิ ริย าของพอลิ เมอร์ ชนิ ด สมบัติ และประโยชน์ข องพลาสติ ก เส้น ใย ยาง ซิ ลิ โคน
รวมทั้งมลพิษที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางในการป้ องกัน ศึกษาความก้าวหน้าของผลิตภัณฑ์พอลิ เมอร์
สังเคราะห์ ความสาคัญของอาหารต่อชีวติ และสุขภาพ อาหารกับสารชีวโมเลกุล ซึ่ งได้แก่ ไขมันและ
น้ ามัน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต องค์ประกอบ โครงสร้าง แหล่งที่เกิดในธรรมชาติของสารชีวโมเลกุล
ทดลอง สมบัติ ปฏิกิริยาเคมี บางประเภทของไขมันและน้ ามัน โปรตีน คาร์ โบไฮเดรต สมบัติและ
การทางานของเอนไซม์ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสารชีวโมเลกุล
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู ้ การสารวจตรวจสอบ การสื บค้น
ข้อมูลและการอภิปราย
เพื่อ เกิ ดความรู ้ ความคิ ด ความเข้า ใจ สามารถสื่ อ สารสิ่ ง ที่เรี ยนรู ้ มี ค วามสามารถในการ
ตัดสิ นใจ น าความรู ้ไปใช้ประโยชน์ใ นชี วิตประจ าวัน มี จิตวิท ยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุ ณธรรมและ
ค่านิยมที่เหมาะสม น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวติ ประจาวัน
ผลการเรียนรู้
๑. สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายและทาการทดลองเกี่ยวกับสารประกอบไฮโดรคาร์บอนได้
๒. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับการเรี ยกชื่อสารประกอบอินทรี ย ์ พร้อมทั้ง
เรี ยกชื่อสารประกอบอินทรี ยท์ ี่กาหนดให้ได้
๓. สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบาย ทดลองและจาแนกประเภทของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน พร้อมทั้งระบุหมู่ฟังก์ชนั หรื อหมู่อะตอมที่แสดงสมบัติเฉพาะได้ถูกต้อง

๕๕

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

๔. สืบค้นข้อมูล สารวจ ตรวจสอบ อภิปรายและอธิบายองค์ประกอบ สมบัติ ประโยชน์
และปฏิกิริยาของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน กรดไขมัน โปรตีนและกรดอะมิโนได้
๕. สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายและทาการทดลองเกี่ยวกับสมบัติบางประการของ
คาร์โบไฮเดรตไขมันและโปรตีนได้
๖. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ การกลัน่ ลาดับ
ส่ วนน้ ามันดิบ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการต่างๆ
๗. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับประโยชน์และอันตรายหรื อมลภาวะที่อาจเกิดขึ้น
จากสารผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติท้งั ก่อนและหลังการนาไปใช้
ในชีวติ ประจาวัน
๘. สังเกต สารวจ ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายการเกิด สมบัติและการนา
พอลิเมอร์ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
รวมทั้งหมด ๘ ผลการเรียนรู้

๕๖

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ว ๓๑๑๐๓ ชีววิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
............................................................................................................................................................
ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับลักษณะสาคัญของสิ่งมีชีวติ อธิบายและสรุ ปเกี่ยวกับกระบวนการ
ทางชีววิทยาที่เป็ นประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ศึกษาขอบข่ายของวิชาชีววิทยา ฝึ กวิเคราะห์
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของเซลล์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ ศึกษา
องค์ประกอบทางเคมีของเซลล์ หน้าที่ของส่วนห่อหุม้ เซลล์ นิวเคลียส และออร์แกเนลล์ที่สาคัญ
ในไซโตพลาซึม ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของสารเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวติ ศึกษาเกี่ยวกับ
การลาเลียงสารผ่านเซลล์และการสื่อสารระหว่างเซลล์ ทดลอง สรุ ป เปรี ยบเทียบการแบ่งเซลล์แบบ
ไมโทซีสและไมโอซีส การชราภาพของเซลล์ การเปลี่ยนสภาพเซลล์และความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์
เนื้อเยือ่ อวัยวะและระบบต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู ้
การสารวจตรวจสอบ การสังเกต การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย สรุ ป เพือ่ ให้เกิดความรู ้ ความคิด
ความเข้าใจ สื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู ้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นาความรู ้ไปใช้ในชีวติ ของตนเอง
ดูแลรักษาสิ่งมีชีวติ อื่น เฝ้ าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวติ ประจาวัน
รหัสตัวชี้วัด
ว๑.๑ ม. ๔ - ๖/๑
รวมทั้งหมด ๑ ตัวชี้วัด

๕๗

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว ๓๑๒๔๑ ชีววิทยา๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
.............................................................................................................................................................
สารวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อภิปรายและสรุ ปเกี่ยวกับโครงสร้างและการทางานของระบบ
ย่อ ยอาหารและการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงานในร่ างกายสัตว์และมนุ ษย์ สารวจตรวจสอบ
สืบค้นข้อมูล อภิปรายและสรุ ปเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของร่ างกายสัตว์และมนุ ษย์ โดยการทางาน
ของระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ าเหลืองและการสร้างภูมิคุม้ กัน สื บค้น
ข้อ มู ล อภิปราย และสามารถนาความรู ้ เรื่ อ ง การย่อ ยอาหารและการสลายสารอาหารเพื่อ ให้ไ ด้
พลังงานและการรักษาดุลยภาพของสัตว์และมนุษย์มาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ การสารวจตรวจสอบ การสังเกต การสื บค้นข้อมูล
การอภิปราย สรุ ป เพือ่ ให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ มีความสามารถในการ
ตัดสิ นใจ นาความรู ้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง ดูแลรักษาสิ่ งมีชีวิตอื่น เฝ้ าระวังและพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
อย่างยัง่ ยืน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรม และค่านิ ยมที่เหมาะสม น้อมนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวติ ประจาวัน
รหัสตัวชี้วัด
ว๑.๑ ม. ๔ - ๖/๓
รวมทั้งหมด ๑ ตัวชี้วัด

๕๘

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๓๒๒๔๒ ชีววิทยา ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
……………………………………………………………………………………………………….
ศึกษาวิเคราะห์ ระบบโครงร่ างและการเคลื่อนทีข่ องสิ่งมีชีวติ การรับรู ้และตอบสนอง
เซลล์ประสาท การทางานของเซลล์ประสาท โครงสร้างและการทางานของระบบประสาท อวัยวะ
รับความรู ้สึก ต่อมไร้ท่อ ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สาคัญ การรักษาดุลยภาพของร่ างกาย
ด้วยฮอร์โมน ฟี โรโมน กลไกการเกิดและประเภทพฤติกรรมของสัตว์ การสื่ อสารระหว่างสัตว์ การ
สืบพันธุ์ และการเจริ ญเติบโตของสัตว์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสื บเสาะหา
ความรู ้ การสารวจตรวจสอบ การสังเกต การสื บค้นข้อ มูล การอภิปรายสรุ ป เพื่อให้เกิ ดความรู ้
ความคิ ด ความเข้า ใจ สื่ อ สารสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู ้ มี ค วามสามารถในการตัด สิ น ใจ น าความรู ้ ไ ปใช้ใ น
ชีวติ ประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรม และค่านิยม น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในชีวติ ประจาวัน
รหัสตัวชี้วัด
ว ๑.๑ ม. ๔-๖/๔
รวมทั้งหมด ๑ ตัวชี้วัด

๕๙

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๓๒๒๔๓ ชีววิทยา ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
……………………………………………………………………………………………………….
ศึกษา วิเคราะห์ สารวจตรวจสอบ อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่
กระบวนการลาเลียงและการคายน้ าของพืชมีดอก กระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง และปั จจัยต่างๆ
ที่มีผลต่อการสังเคราะห์ดว้ ยแสง กระบวนการเจริ ญเติบโต และกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ การ
เกิดผล และเมล็ดของพืชดอก สารที่พชื สร้างขึ้นมีผลต่อสรี ระและการตอบสนองของพืชดอก การ
ดารงชีวติ ของพืชดอก โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางเทคโนโลยี การสื บเสาะ
หาความรู ้ สืบค้นข้อมูลเพือ่ ให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
สามารถนาไปใช้ในการดารงชีวิตอย่างมีความสุข โดยคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งมีชีวติ และสิ่งแวดล้อม
น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวติ ประจาวัน มีคุณธรรมจริ ยธรรม ค่านิยมที่ดี
รหัสตัวชี้วัด
ว ๑.๑ ม.๔-๖/๒
ว ๑.๑ ม.๔-๖/๓
รวมทั้งหมด ๒ ตัวชี้วัด

๖๐

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๓๓๒๔๔ ชีววิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
……………………………………………………………………………………………………….
ศึกษาวิเคราะห์ การศึกษาพันธุศาสตร์ ของเมนเดล ความน่ าจะเป็ นและกฎแห่ งการแยก กฎ
แห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ การผสมเพื่อทดสอบ ลักษณะทางพันธุกรรมที่นอกเหนื อกฏของเมนเดล
การถ่ายทอดยีนและโครโมโซม การค้นพบสารพันธุกรรม โครมโมโซม องค์ประกอบทางเคมีของDNA
โครงสร้างของ DNA สมบัติของสารพันธุกรรม มิวเทชัน่ พันธุ วิศกรรม การโคลนยีน การวิเคราะห์
DNAและการศึกษาจีโนม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA ความปลอดภัยของเทคโนโลยีท าง
DNA และมุ มมองทางสังคมและจริ ย ธรรม หลักฐานที่บ่งบอกถึ งวิว ฒ
ั นาการของสิ่ งมี ชีวิต แนวคิ ด
เกี่ยวกับวิวฒั นาการของสิ่ งมีชีวิต พันธุศาสตร์ประชากร ปั จจัยที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของ
แอลลีล กาเนิดสปี ชีส์ ความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ กาเนิ ดของ
ชีวติ อาณาจักรของสิ่งมีชีวติ ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย การสู ญเสี ยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู ้ การสารวจตรวจสอบ การสื บค้น
ข้อมูล และการอภิปรายเพือ่ เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู ้ มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ นาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรมและ
ค่านิยมที่เหมาะสม น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวติ ประจาวัน
รหัสตัวชี้วัด
ว ๑.๒
ว ๑.๒
ว ๑.๒
ว ๑.๒

ม.๔-๖/๑
ม.๔-๖/๒
ม.๔-๖/๓
ม.๔-๖/๔

รวมทั้งหมด ๔ ตัวชี้วัด

๖๑

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๓๓๒๔๕ ชีววิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
*****************************************************************
ศึกษาวิเคราะห์ ไบโอม ความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ
การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ
ความหนาแน่นและการแพร่ กระจายของประชากร ขนาดของประชากร รู ปแบบการเพิม่ ของประชากร
การรอดชีวติ ของประชากร ประชากรมนุษย์ ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ปั ญหาและการจัดการ หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ชนิดพันธุต์ ่างถิ่นที่
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู ้ การสารวจตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูลและการอภิปรายเพือ่ เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู ้มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ นาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรม
และค่านิยมที่เหมาะสม น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวติ ประจาวัน
รหัสตัวชี้วัด
ว ๒.๑ ม.๔-๖/๑
ว ๒.๑ ม.๔-๖/๒
ว ๒.๑ ม.๔-๖/๓
ว ๒.๒ ม.๔-๖/๑
ว ๒.๒ ม.๔-๖/๒
ว ๒.๒ ม.๔-๖/๓
รวมทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด

๖๒

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ว๓๒๑๖๑ โลก ดวงดาว ดาราศาสตร์ และอวกาศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษา สื บค้น ทดลองและอธิ บายเกี่ ยวกับ โครงสร้างของโลก ปรากฏการณ์ทางธรณี วิทยา
ธรณี ภาค ธรณี ประวัติ เอกภพ ดาราจักร ดาวฤกษ์ ระบบสุ ริยะ ดาวเทียมและยานอวกาศ การใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู ้ การสารวจตรวจสอบ การสื บค้น
ข้อมูล บันทึก จัดกลุ่มข้อมูลและการอภิปราย
เพือ่ ให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนาเสนอสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ มีความสามารถใน
การตัด สิ นใจ เห็ น คุ ณค่า ของการนาไปใช้ป ระโยชน์ในชี วิตประจาวัน มี จิตวิทยาศาสตร์ คุ ณธรรม
จริ ยธรรมและค่านิ ยมที่เหมาะสม น้อ มนาหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในชี วิตประจาวัน มี
คุณธรรมจริ ยธรรม ค่านิยมที่ดี
รหัสตัวชี้วัด
ว ๘.๑ ม. ๔-๖/๑ -๑๒
ว๖.๑ ม.๔-๖/๑-๖
ว ๗.๑ ม.๔-๖/๑-๒
ว ๗.๒ ม.๔-๖/๑-๓
รวมทั้งหมด ๒๓ ตัวชี้วัด

๖๓

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๖๔

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

โครงสร้ างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายวิชาพืน้ ฐาน
ส๓๑๑๐๑
ส๓๑๑๐๒
ส๓๒๑๐๑
ส๓๒๑๐๒
ส๓๒๑๐๓
ส๓๒๑๐๔
ส๓๓๑๐๑
ส๓๓๑๐๒
ส๓๓๑๐๓
ส๓๓๑๐๔

สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๔๐ ชัว่ โมง
๔๐ ชัว่ โมง
๔๐ ชัว่ โมง
๒๐ ชัว่ โมง
๔๐ ชัว่ โมง
๒๐ ชัว่ โมง
๔๐ ชัว่ โมง
๒๐ ชัว่ โมง
๔๐ ชัว่ โมง
๒๐ ชัว่ โมง

๑.๐
๑.๐
๑.๐
๐.๕
๑.๐
๐.๕
๑.๐
๐.๕
๑.๐
๐.๕

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๖๕

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ส๓๑๑๐๑ สั งคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

............................................................................................................................................................
ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะของชมพูทวีปและคติความเชื่อ ทางศาสนาสมัยก่ อนพระพุทธเจ้า
พระพุทธศาสนา มีทฤษฎีและวิธีการที่เป็ นสากล และมีขอ้ ปฏิบตั ิที่ยดึ สายกลาง การพัฒนา ศรัทธา และ
ปั ญญาที่ถูกต้อ งในพระพุทธศาสนา พระเจ้าในฐานะเป็ นมนุ ษย์ผูฝ้ ึ กตนได้อ ย่างสู งสุ ดในการตรัส รู ้
การก่ อตั้งวิธีการสอน และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พุทธประวัติดา้ นการบริ หาร และการธารงวิชา
ศาสนา ข้อคิด และแบบอย่างการดาเนินชีวติ จากประวัติพทุ ธสาวก สาวิกา พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง และ
ตัวอย่างชาดก วิเคราะห์และปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม ของพระพุทธศาสนา พระรั ตนตรัย หลักธรรม
ในกรอบอริ ยสัจ ๔ พุทธศาสนสุ ภาษิต การสังคายนาพระไตรปิ ฎก การปฏิบตั ิตนเป็ นชาวพุทธที่ดีต่อ
พระภิ กษุ การปฏิ บตั ิ ต นเป็ นสมาชิ ก ที่ดี ของครอบครั วและสังคม ศาสนพิธี คติ ธรรมที่ เกี่ ยวเนื่ อ ง
กับวันสาคัญ และเทศกาลสาคัญในพระพุทธศาสนา การบริ หารจิต และเจริ ญปั ญญาตามหลักสติปัฏฐาน
การพัฒนาการเรี ยนรู ้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิ โสมนสิ การ การสัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการธารง
รักษาพระพุทธศาสนา อันส่งผลถึงการพัฒนาตน พัฒนาชาติและโลก ประวัติของศาสดาของศาสนาอื่น
และหลักคาสอนพื้นฐาน
โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสื บค้นข้อ มูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบตั ิ
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม
เพือ่ ให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ สามารถนาไปปฏิบตั ิในการดารงชีวติ นาไปแก้ปัญหาของตนเอง
และครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีวินัย
ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง มุ่งมัน่ ในการทางาน รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถอยูใ่ นสังคมได้
อย่างสันติสุข
รหัสตัวชี้วัด
ส.๑.๑ ม.๔/๑ ม.๔/๒ ม.๔/๔ ม.๔/๕ ม.๔/๑๒ ม.๔//๑๓ ม.๔/๑๔ ม.๔/๑ ม.๔/๑๗ ม.๔/๑๙
ม.๔/๒๐
ส.๑.๒ ม.๔/๑ ม.๔/๒ ม.๔/๓ ม.๔/๔ ม.๔/๕
รวมทั้งหมด ๑๖ ตัวชี้วัด
๖๖

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ส๓๑๑๐๒ สั งคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

............................................................................................................................................................
ศึกษา วิเคราะห์ความสาคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคมและการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม การแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาสังคม การปฏิบตั ิตนและสนับสนุ นให้ผอู ้ ื่นประพฤติ
ปฏิ บ ัติ ต นเป็ นพลเมื อ งดี ข องประเทศชาติ แ ละสัง คมโลก วัฒ นธรรมไทยที่ ส าคัญ การปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงและการอนุ รักษ์วฒั นธรรมไทย และเลือกรับวัฒนธรรมสากล สถานการณ์สิทธิมนุ ษยชน
ในประเทศไทย และแนวทางการพัฒนา บทบัญญัติรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทยฉบับปั จจุบนั
เกี่ยวกับสิ ทธิมนุ ษยชน ปั ญหาการเมื องที่สาคัญในประเทศไทย การเมื อง การปกครอง การประสาน
ประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนเพือ่ ช่วยเหลือและส่ งเสริ มด้านวัฒนธรรม การศึกษา
เศรษฐกิ จ สั ง คม ความส าคัญ และความจ าเป็ นที่ ต ้อ งธ ารงรั ก ษาไว้ซ่ ึ งการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข การมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบ การใช้อานาจรัฐ
กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา กฎหมายอาญาในเรื่ อง
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับชีวติ และร่ างกายกฎหมายอื่นที่สาคัญ ข้อตกลงระหว่างประเทศ
โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสื บค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบตั ิ
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม
เพือ่ ให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ สามารถนาไปประยุกต์ปฏิบตั ิในการดาเนินชีวติ มีคุณธรรม
จริ ยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ซื่อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ใฝ่
เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง มุ่งมัน่ ในการทางาน รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดาเนินชีวติ อย่าง
สันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
รหัสตัวชี้วัด
ส ๒.๑ ม. ๔/๑ ม.๔/๒ ม.๔/๓ ม.๔/๔ ม.๔/๕
ส ๒.๒ ม. ๔/๑ ม.๔/ ๒ ม. ๔/๓ ม.๔/ ๔
รวมทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ส๓๒๑๐๑ สั งคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
............................................................................................................................................................
ศึกษา วิเคราะห์ ฝึ กปฏิบตั ิ สร้างความคิดรวบยอด นาภูมิปัญญาท้อ งถิ่ น สภาพปั ญหาชี วิต
สภาพแวดล้อม เข้ามา เป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการเรี ยนรู ้ เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจ ตระหนัก
และเห็นคุณค่าในเรื่ องต่อไปนี้
พระพุทธ เกี่ยวกับประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา เรื่ องลักษณะประชาธิปไตย
ในพระพุทธศาสนา หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ พระพุทธศาสนาเน้นการฝึ กหัด
อบรมตน การพึ่งตนเอง และการมุ่ งอิ สรภาพ การคิ ดตามนัย แห่ งพระพุทธศาสนาและการคิดแบบ
วิทยาศาสตร์ พุทธประวัติิ วิเคราะห์พุทธประวัติ ด้านการสอน และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตาม
แนวพุทธจริ ยา ชาดก เรื่ องมโหสถชาดก วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เรื่ อ ง หลักธรรม คติธรรม
ที่เกี่ยวเนื่องในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา วันธรรมสวนะและเทศกาลสาคัญ
ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าผลงานภูมิ ปัญญาท้องถิ่นด้านพระพุทธศาสนา มุ่งอนุ รักษ์ศาสนวัตถุ
และศาสนสถานในท้องถิ่ น พระธรรม เกี่ ยวกับ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่ อ ง พระรัตนตรัย
(วิเคราะห์ความหมายและคุณค่าของธรรมะ) อริ ยสัจ ๔ ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู ้) : ขันธ์ ๕ - โลกธรรม ๘,
สมุทยั (ธรรมที่ควรละ) : กรรมนิยาม-กรรม ๑๒ มิจฉาวณิ ชชา ๕, นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) : วิมุตติ ๕,
มรรค (ธรรมที่ควรเจริ ญ) : อปริ หานิยธรรม ๗ ปาปณิ กธรรม ๓ ทิฏฐธัมมิกตั ถสังวัตตนิ กธรรม ๔ โภค
อาทิยะ ๕ อริ ยวัฑฒิ ๕ มงคล ๓๘ ในเรื่ อง เมื่อถูกโลกธรรมจิตไม่หวัน่ ไหว จิตไม่เศร้าโศก จิตไม่มวั
หมอง จิตเกษม พุทธศาสนสุ ภาษิต คือ ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฺฐาตา วินฺทเต ธน (คนขยันเอาการเอางาน
กระทาเหมาะสม ย่อมหาทรัพย์ได้) วาเมเถว ปุรโส ยาว อตฺ ถสฺ ส นิ ปฺปทา (เกิดเป็ นคนควรจะพยายาม
จนกว่าจะประสบความสาเร็จ) สนฺ ตุฏฺฐี ปรม ธน (ความสันโดษเป็ นทรัพย์อย่างยิง่ ) อิณาทาน ทุกฺข โลเก
(การเป็ นหนี้เป็ นทุกข์ในโลก) พระไตรปิ ฎก วิเคราะห์การสังคายนาและการเผยแผ่พระไตรปิ ฎก เรื่องน่ า
รู้ จากพระไตรปิ ฎก คนครองเรื อ นที่ ร้ า ยและที่ ดี ๑๐ ประเภท ศั พ ท์ ท างพระพุ ท ธศาสนา คื อ
โพธิปักขิยธรรม วาสนา-บารมี การบริ หารจิตและเจริ ญ ปัญญา สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา วิธีปฏิบตั ิ
และประโยชน์ ข องการบริ ห ารจิ ต และเจริ ญ ปั ญ ญา ฝึ กการบริ ห ารจิ ต และเจริ ญ ปั ญ ญาตามหลัก
สติปัฏฐาน นาวิธีการบริ หารจิตและเจริ ญปั ญญาไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้คุณภาพชีวิตและสังคม
พัฒนาการเรี ยนรู ้ ด้วยวิธีคิ ดแบบโยนิ โสมนสิ การ ๒ วิธีคื อ วิธีคิด แบบแยกแยะส่ วนประกอบ และ
ความคิดแบบวิภชั ชวาท ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนาหลักธรรมไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
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พระสงฆ์ เกี่ ยวกับ ประวั ติ พุ ทธสาวก พุ ท ธสาวิ ก า ได้แ ก่ พระอนุ รุ ท ธะ พระองคุ ลิ ม าล
พระธัมมทินนาเถรี และจิตตคหบดี ชาวพุทธตัวอย่ าง ได้แก่ สมเด็จพระนารายณ์ มหาราช พระธรรม
โกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) พระธรรมโกศาจารย์ (ปั ญญานันทะภิกขุ) และดร.เอ็มเบดการ์ หน้ าที่ชาว
พุทธ เรื่ องการบรรพชาอุ ปสมบท ในพระพุทธศาสนา ประโยชน์ข องการบรรพชาและอุ ปสมบท
การบวชเป็ นแม่ ชี ธรรมจาริ ณี หรื อ เนกขัมมนารี การศึก ษาพุทธศาสนาวัน อาทิ ตย์แ ละธรรมศึกษา
การปลูกจิตสานึ กและการมีส่วนร่ วมในสังคมพุทธ การปฏิบตั ิตนที่เหมาะสมในฐานะผูป้ กครองและ
ผูอ้ ยู่ใ นปกครอง ตามหลัก ทิ ศ เบื้ อ งบนในทิ ศ ๖ การเข้า ค่ า ยพุ ท ธบุ ต ร การเข้า ร่ ว มพิ ธี ก รรมทาง
พระพุทธศาสนา การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ มรรยาทชาวพุท ธและการปฏิ บ ัติ ตนต่ อ พระภิ ก ษุ
เรื่ อ งการแสดงความเคารพตามหลักพระพุทธศาสนาต่อพระรัตนตรัย ปูชนี ยสถาน ปูชนี ยวัตถุ และ
ปูชนี ยบุคคล การปฏิสันถารตามหลักปฏิสันถาร ๒ ศาสนพิธ ิี เรื่ อง ความหมายและความสาคัญคติ
ธรรมในพิธี กรรม บทสวดมนต์ข องนัก เรี ยน งานพิธี คุ ณค่ าและประโยชน์พิธีบ รรพชา อุ ป สมบท
คุณสมบัติของผูข้ อบรรพชาอุปสมบท เครื่ องอัฏฐบริ ขาร สั มมนาพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและ
การพัฒนา เรื่ อง พระพุทธศาสนากับการเมืองและสันติภาพ
เพื่อ ให้เกิ ดศรั ทธาอย่า งยิ่ง ต่อ พระรั ตนตรัย และรักการเรี ยนรู ้พระพุท ธศาสนา ประพฤติ
ปฏิ บ ัติ ต นเป็ นพุท ธศาสนิ ก ชนที่ ดี มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในการอยู่ร่ ว มกัน ในสัง คม และสามารถ
นาหลัก ธรรมไปใช้เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเรี ย นรู ้ การทางานอย่างมี คุ ณค่ า ต่ อ ชี วิตตนเองและสัง คม
โดยส่วนรวม
รหัสตัวชี้วัด
ส ๑.๑ ม.๕/๒ ม.๕/๖ ม.๕/๗ ม.๕/๘ ม.๕/๑๓ ม.๕/๑๔ ม.๕/๑๕ ม.๕/๑๖ ม. ๕/๑๙ ม. ๕/๒๐
ม.๕/๒๑ ม. ๕/๒๒
ส ๑.๒ ม.๕/๑ ม.๕/๒ ม. ๕/๓ ม.๕/๔ ม.๕/๕
รวมทั้งหมด ๑๗ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ส๓๒๑๐๓ สั งคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
............................................................................................................................................................
ศึกษา และอภิปรายการกาหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ แบบต่างๆ และบทบาท
ของรัฐ ในการ แทรกแซงราคาและการควบคุ ม ราคาเพื่อ การแจกจ่า ยและจัก สรรในทางเศรษฐกิ จ
ความสาคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมของประเทศชาติและประยุกต์ใช้
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในการด าเนิ น ชี วิต ของตนเองและครอบครั ว และเห็ น ความส าคัญ ในการน า
ความสาคัญของปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมฉบับ
ปั จจุบนั
ศึกษา ความหมาย วิวฒั นาการของสหกรณ์ ในประเทศไทย ตระหนักถึ งความสาคัญของ
ระบบสหกรณ์ ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิ จใน
ชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข บทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจ และบอกแนวทางในการแก้ไ ข
ปั ญหาโดยใช้นโยบายการเงิน การคลัง ศึกษาวิเคราะห์ววิ ฒั นาการของการเปิ ด เสรี ทางเศรษฐกิจ
โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสื บค้น ข้อ มู ล กระบวนการ
ปฏิบตั ิกระบวนการทางสังคม เพือ่ ให้มีความรู ้ความเข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์ ปั ญหาที่เกิด แนวทางการ
แก้ไขรู ้จกั ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด เป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพเพือ่ ให้ประชาชนมีชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ดีและส่งผลให้ประเทศชาติเจริ ญก้าวหน้า
เพือ่ วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิ ดเสรี ทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวตั น์ที่มีผลต่อสังคมไทย
วิเคราะห์ผลดีผลเสียของความร่ วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรู ปแบบต่างๆที่นาไปสู่ การพึ่งพา
การแข่งขัน การขัดแย้งและการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ
รหัสตัวชี้วัด
ส. ๓.๑ ม. ๕/๑ ม. ๕/๒ ม. ๕/๓ ม.๕/๔
ส. ๓.๒ ม. ๕/๑ ม. ๕/๒ ม. ๕/๓
รวมทั้งหมด ๗ ตัวชี้วัด

๗๐

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ส๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต
............................................................................................................................................................
ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ความส าคัญ ของเวลาและยุค สมั ย ทางประวัติ ศ าสตร์ ที่ แ สดงถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษา ทางประวัติศาสตร์ ประเด็นสาคัญทางประวัติศาสตร์ต้ งั แต่ความเป็ นมา
ของชาติไ ทยสมัยก่อ นอาณาจักรสุ โขทัยจนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ความสาคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริ ยต์ ่อชาติไทย บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริ ยใ์ น การพัฒนาชาติไทย ในด้านต่างๆ
อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกที่มีต่อสังคมไทย
โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสื บค้นข้อมูล กระบวนการ
ปฏิบตั ิ กระบวนการทางสังคม การแก้ไขปั ญหาและกระบวนการกลุ่ม
เพือ่ ให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจตระหนักในความสาคัญ ของการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย เกิด
ความรัก ความภาคภูมิ ใจและธารงความเป็ นไทย มี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์
กษัตริ ย ์ ซื่อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ รักความเป็ นไทยมุ่งมัน่ ในการทางาน
รหัสตัวชี้วัด
ส. ๔.๑ ม. ๕/๑ ม. ๕/๒
ส. ๔.๓ ม. ๕/๑ ม. ๕/๒
รวมทั้งหมด ๔ ตัวชี้วัด

๗๑

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต
............................................................................................................................................................
ศึกษา วิเคราะห์ ผลงานของบุคคลสาคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มี ส่วนสร้างสรรค์
วัฒนธรรมไทยปั จจัยที่ส่งเสริ มการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยซึ่ งมีผลต่อสังคมไทย
ในยุคปั จจุบนั สภาพแวดล้อมที่มี ผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย การกาหนด
แนวทางและการมีส่วนร่ วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย
โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสื บค้นข้อมูล กระบวนการ
ปฏิบตั ิ กระบวนการเผชิญหน้าสถานการณ์ การแก้ปัญหาและกระบวนการกลุ่ม
เพือ่ ให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจตระหนักในความสาคัญ ของการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย มี
บทบาทใน การตัดสินใจ การสร้างองค์ความรู ้ใหม่ เห็นคุณค่ามีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์และสามารถนา
ความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้มีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ส. ๔.๓ ม. ๕/๓ ม. ๕/๔
รวมทั้งหมด ๒ ตัวชี้วัด

๗๒

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ส๓๓๑๐๑ สั งคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
............................................................................................................................................................
ศึ ก ษาวิธี ก ารใช้เ ครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ที่ ใ ห้ ข ้อ มู ล ทางภู มิ สัง คมของไทยและภู มิ ภ าค
ต่างๆ ทัว่ โลก เพื่อ การนาไปใช้ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้อ มู ลภูมิ สารสนเทศ อย่างมี
ประสิทธิภาพ อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ ซึ่งทาให้เกิดปั ญหาทางกายภาพหรื อภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
ในประเทศไทยของภาคต่าง ๆ ของโลก รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ซึ่ งได้รับอิทธิพลจากปั จจัย
ทางภู มิ ศ าสตร์ ใ นประเทศไทยและทวีปต่ า ง ๆ การเปลี่ ย นแปลงทางธรรมชาติที่ เ กิ ด ขึ้น ในโลกว่า
เป็ นผลสืบเนื่องมาจากการกระทาของมนุษย์ หรื อเกิดจากธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์และ
ประเมิ นสถานการณ์ และวิกฤตการณ์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อ มของประเทศไทยและ
โลก การหามาตรการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา บทบาทขององค์การและการประสานความร่ วมมือทั้ง
ในประเทศและนอกประเทศเกี่ ย วกับ กฎหมายสิ่ ง แวดล้อ ม การจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม โดยระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
ได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ สืบเสาะหาความรู ้ขอ้ มูล อภิปราย กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการเผชิญสถานการณ์
เพื่อ ให้เ กิ ด ความตระหนัก มี จิต สานึ ก และประเมิ นค่ าการใช้ประโยชน์ จากสิ่ ง แวดล้อ ม
ในการสร้างสรรค์วฒั นธรรม อันเป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและโลก โดยมีส่วนร่ วม
ในการแก้ปัญหาและดาเนิ นชี วิตตามแนวทางการอนุ รักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม เพื่อ การพัฒนา
ที่ยงั่ ยืน
รหัสตัวชี้วัด
ส ๕.๑ ม. ๖/๑ ม. ๖/๒ ม. ๖/๓ ม. ๖/๔
ส ๕.๒ ม. ๖/๑ ม.๖/๒ ม.๖/๓ ม.๖/๔ ม.๖/๕
รวมทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด

๗๓

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ส๓๓๑๐๓ สั งคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
............................................................................................................................................................
ศึกษา วิเคราะห์ ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา เรื่ อ ง พระพุทธศาสนาเป็ น
ศาสตร์ แห่ งการศึกษา พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยและวิธีการแก้ปัญหา พุทธ
ศาสนาฝึ กคนไม่ให้ประมาท พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์และสันติสุขแก่บุคคล สังคม และโลก
หลัก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนา เรื่ อ ง พระรั ต นตรั ย อริ ย สั จ ๔ ขัน ธ์ ๕ พุ ท ธศาสนสุ ภ าษิ ต
พระไตรปิ ฎก คาศัพท์ทางพระพุทธศาสนา การบริ หารจิตและเจริ ญปั ญญา ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนา
หลักธรรมไปใช้ในชีวติ ประจาวัน ศึกษาประวัติพทุ ธสาวก สาวิกา เรื่ อง พระอานนท์ พระปฏาจาราเถรี
จูฬสุภทั ทา สุมนมาลาการ ชาวพุทธตัวอย่าง หน้าที่ชาวพุทธเรื่ อง วิเคราะห์หน้าที่พระภิกษุในฐานะพระ
นักเทศน์ บทบาทของอุ บาสก อุบาสิ กา มารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี สัมมนาพระพุทธศาสนากับการ
แก้ปัญหาและการพัฒนาแบบยัง่ ยืน
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ กระบวนการสื บค้นข้อมูล อภิปราย ฝึ กปฏิบตั ิ
เพือ่ ให้เกิดความรู ้ความคิดความเข้าใจ นาความรู ้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันให้เป็ นมนุ ษย์ที่
สมบูรณ์ สามารถดารงอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุข
เพือ่ ให้เกิดความศรัทธาอย่างยิง่ ต่อพระรัตนตรัย และรักการเรี ยนรู ้พระพุทธศาสนา ประพฤติ
ปฏิบตั ิตนเป็ นพุทธศาสนิ กชนที่ดี มี คุณธรรม จริ ยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคมและสามารถนา
หลักธรรมไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้ การทางานอย่างมีคุณค่าต่อชีวติ ตนเองและสังคม
รหัสตัวชี้วัด
ส.๑.๑ ม.๔/๙ ม.๔/๑๐ ม.๔/๑๓ ม.๔/๑๔ ม.๔/๑๕ ม.๔//๑๙ ม.๔/๒๑ ม.๔/๒๒
ส.๑.๒ ม.๔/๑ ม.๔/๒ ม.๔/๔ ม.๔/๕
รวมทั้งหมด ๑๒ ตัวชี้วัด

๗๔

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

๗๕

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

โครงสร้ างกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายวิชาพืน้ ฐาน
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา
พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษา
พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา
พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา
พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษา

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐

ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง

๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

๗๖

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
พ๓๑๑๐๑ สุ ขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต
............................................................................................................................................................
ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการสร้างเสริ มและดารงประสิ ทธิภาพการทางานของระบบอวัยวะ
ต่ า งๆ การวางแผนดู แ ลสุ ข ภาพตามภาวการณ์ เ จริ ญเติ บ โตและพัฒ นาการของตนเองและบุ ค คล
ในครอบครัว อิ ทธิ พลของครอบครัว เพื่อ น สังคม และวัฒนธรรมที่มี ต่อ พฤติกรรมทางเพศและ
การดาเนินชีวติ ค่านิยมในเรื่ องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่นๆ
ศึกษาสาเหตุและผลของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างนักเรี ยนหรื อเยาวชนในชุมชน เพื่อหา
แนวทางและเลือกใช้ทกั ษะที่เหมาะสมในการป้ องกัน ลดความขัดแย้ง และการแก้ปัญหาเรื่ องเพศและ
ครอบครัว บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อ การสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค
ในชุมชน อิทธิพลของสื่ อ โฆษณาเกี่ยวกับสุ ขภาพเพื่อ การเลือ กบริ โภค และการปฏิบตั ิตนตามสิ ทธิ
ของผูบ้ ริ โภค
เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจ นาหลักการ แนวคิดไปปรับปรุ งและปฏิบตั ิในการดูแลรักษา
สุขภาพ เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในชีวติ ประจาวัน มีคุณธรรมจริ ยธรรม ค่านิยมที่ดี
รหัสตัวชี้วัด
พ๑.๑ ม. ๔-๖ /๑ ม. ๔-๖/๒
พ ๒.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓ ม.๔-๖/๔
พ ๔.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓
รวมจานวน ๙ ตัวชี้วัด

๗๗

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
พ๓๑๑๐๒ สุ ขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต
..........................................................................................................................................................
ศึกษาสาเหตุและเสนอแนวทางการป้ องกันการบาดเจ็บและการตายของคนไทย การวางแผน
การพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว แผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทาง
กลไก การมี ส่ว นร่ วมในการป้ องกันความเสี่ ยงต่อ การใช้ยา การใช้สารเสพติด และความรุ นแรง
เพื่อ สุ ข ภาพของตนเอง ครอบครัว และสัง คม ผลกระทบที่เ กิ ดจากการครอบครอง การใช้แ ละ
การจาหน่ายสารเสพติด วิธีการช่วยฟื้ นคืนชีพอย่างถูกต้อง
เพือ่ เพือ่ ให้มีความรู ้ ความเข้าใจ นาหลักการ แนวคิดไปปรับปรุ งและปฏิบตั ิในการดูแลรักษา
สุ ขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว และสังคม น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวติ ประจาวัน มีคุณธรรมจริ ยธรรม ค่านิยมที่ดี

รหัสตัวชี้วัด
พ ๔.๑ ม. ๔-๖/๔ ม. ๔-๖/๕ ม. ๔-๖/๗
พ ๕.๑ ม. ๔-๖/๑ ม. ๔-๖/๒ ม. ๔-๖/๗
รวมทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด

๗๘

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

อธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
พ๓๒๑๐๑ สุ ขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต
.............................................................................................................................................................
ศึกษากระบวนการสร้างเสริ ม และดารงประสิ ท ธิ ภ าพการทางานของระบบอวัยวะต่ างๆ
การดูแลสุ ขภาพตามภาวะการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว อิทธิพล
ของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มี ผลต่อพฤติกรรมทางเพศและการดาเนิ นชีวิต ค่านิ ยม
ในเรื่ องเพศ ตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่น ๆ การใช้ทกั ษะที่เหมาะสมในการป้ องกัน ลดความ
ขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่ องเพศและครอบครัว บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคในชุมชน สาเหตุและแนวทางการป้ องกันการเจ็บป่ วยและการตาย
ของไทย
โดยนากระบวน การสื บค้นข้อ มูล การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม แสดงบทบาทสมมุ ติ
กระบวนการเรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์
เพือ่ ให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ นาหลักการ แนวคิดไปปรับปรุ งและปฏิบตั ิในการดูแลรักษา
สุ ขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว และสังคม น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวติ ประจาวัน มีคุณธรรมจริ ยธรรม ค่านิยมที่ดี
รหัสตัวชี้วัด
พ ๑.๑ ม. ๔-๖/๑ ม. ๔-๖/๒
พ ๒.๑ ม. ๔-๖/๑ ม. ๔-๖/๒ ม. ๔-๖/๓
พ ๔.๑ ม. ๔-๖/๑ ม. ๔-๖/๔
รวมทั้งหมด ๗ ตัวชี้วัด

๗๙

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
พ๓๒๑๐๒ สุ ขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต
..........................................................................................................................................................
ศึกษาแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว การมีส่วนร่ วมและพัฒนาสุขภาพของ
บุคคลในชุมชน แผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก การมีส่วนร่ วมในการ
ป้ องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา การใช้สารเสพติด และความรุ นแรง เพือ่ สุ ขภาพของตนเอง ครอบครัว
และสัง คม การก าหนดแนวทางลดอุ บ ัติ เ หตุ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มในการสร้ างเสริ ม ความปลอดภัย
ในชุมชน ทักษะการตัดสิ นใจและแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ ยงต่อสุ ขภาพความรุ นแรง และวิธีการ
ช่วยฟื้ นคืนชีพอย่างถูกต้อง
เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจ นาหลักการ แนวคิดไปปรับปรุ งและปฏิบตั ิในการดูแลรักษา
สุ ขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว และสังคม น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวติ ประจาวัน มีคุณธรรมจริ ยธรรม ค่านิยมที่ดี

รหัสตัวชี้วัด
พ ๔.๑ ม. ๔-๖/๕ ม. ๔-๖/๖ ม. ๔-๖/๗
พ ๕.๑ ม. ๔-๖/๑ ม. ๔-๖/๔ ม. ๔-๖/๕ ม. ๔-๖/๖ ม. ๔-๖/๗
รวมทั้งหมด ๘ ตัวชี้วัด

๘๐

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
พ๓๓๑๐๑ สุ ขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต
............................................................................................................................................................
ศึกษากระบวนการสร้างเสริ ม และดารงประสิ ท ธิ ภ าพการทางานของระบบอวัยวะต่ างๆ
การดูแลสุ ขภาพตามภาวะการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว อิทธิพล
ของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มี ผลต่อพฤติกรรมทางเพศและการดาเนิ นชีวิต ค่านิ ยม
ในเรื่ องเพศ ตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่น ๆ บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการ
สร้างเสริ มสุขภาพและการป้ องกันโรคในชุมชน สิทธิผบู ้ ริ โภค แผนการพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและ
ครอบครัวและการมีส่วนร่ วมในการสร้างเสริ มพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน
โดยนากระบวน การสื บค้นข้อ มูล การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม แสดงบทบาทสมมุ ติ
กระบวนการเรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์
เพือ่ ให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ นาหลักการ แนวคิดไปปรับปรุ งและปฏิบตั ิในการดูแลรักษา
สุ ขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว และสังคม น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวติ ประจาวัน มีคุณธรรมจริ ยธรรม ค่านิยมที่ดี
รหัสตัวชี้วัด
พ ๑.๑ ม. ๔-๖/๑ ม. ๔-๖/๒
พ ๒.๑ ม. ๔-๖/๑ ม. ๔-๖/๒
พ ๔.๑ ม. ๔-๖/๑ ม. ๔-๖/๓ ม. ๔-๖/๕ ม. ๔-๖/๖
รวมทั้งหมด ๘ ตัวชี้วัด

๘๑

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
พ ๓๓๑๐๒ สุ ขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จานวน ๑ หน่ วยกิต
.............................................................................................................................................................
ศึกษาแผนการพัฒนาสุ ขภาพทางกายและสุ ขภาพทางกลไก การมีส่วนร่ วมในการป้ องกัน
ความเสี่ยงต่อการใช้ยา การใช้สารเสพติด และความรุ นแรง เพื่อสุ ขภาพของตนเอง ครอบครัว และ
สังคม ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช้ และการจาหน่ายสารเสพติด ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อ
สุ ข ภาพหรื อ ความรุ น แรงของคนไทยและแนวทางป้ องกัน ทัก ษะการตัด สิ น ใจและแก้ปั ญ หา
ในสถานการณ์ที่เสี่ ยงต่อสุ ขภาพความรุ นแรง การกาหนดแนวทางลดอุบตั ิเหตุและการมีส่วนร่ วมใน
การสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน และวิธีการช่วยฟื้ นคืนชีพอย่างถูกต้อง
เพือ่ เพือ่ ให้มีความรู ้ ความเข้าใจ นาหลักการ แนวคิดไปปรับปรุ งและปฏิบตั ิในการดูแลรักษา
สุขภาพ เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของตนเองและครอบครัว และสังคม น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวติ ประจาวัน มีคุณธรรมจริ ยธรรม ค่านิยมที่ดี
รหัสตัวชี้วัด
พ ๔.๑ ม.๔-๖/๗
พ๕.๑ ม. ๔-๖/๑ ,พ ๕.๑ ม. ๔-๖/๒ , พ๕.๑ ม. ๔-๖/๓ , พ๕.๑ ม. ๔-๖/๔ ,พ๕.๑ ม. ๔-๖/๕ ,
พ๕.๑ ม. ๔-๖/๖ พ๕.๑ ม. ๔-๖/๗
รวม ๘ ตัวชี้วัด

๘๒

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

๘๓

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

โครงสร้ างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
รายวิชาพืน้ ฐาน
ศ๓๑๑๐๑
ศ๓๑๑๐๒
ศ๓๒๑๐๑
ศ๓๒๑๐๒
ศ๓๓๑๐๑
ศ๓๓๑๐๒

ศิลปะ
ศิลปะ
ศิลปะ
ศิลปะ
ศิลปะ
ศิลปะ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐

ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง

๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๘๔

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ศ๓๑๑๐๑ ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต
.............................................................................................................................................................
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์ มาตรฐาน ๑.๑ และ ๑.๒
ศึกษา บรรยาย วิเคราะห์ การใช้ท ัศนธาตุ และหลัก การออกแบบในการสื่ อ ความหมาย
ในรู ปแบบต่าง ๆ จุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ โดยใช้ศพั ท์ทางทัศนศิลป์ และการเลือกใช้
วัสดุ อุปกรณ์และเทคนิคของศิลปิ นในการแสดงออกทางทัศนศิลป์
โดยการใช้ทกั ษะและเทคนิคในการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ กระบานการในการสร้างงานทัศนศิลป์
เพื่อสามารถวิเคราะห์เปรี ยบเทียบงานทัศนศิลป์ ในรู ปแบบตะวันออกและรู ปแบบตะวันตก
ได้อย่างเห็นคุณค่า
รหัสตัวชี้วัด
ศ๑.๑ม๔-๖/๑,ศ๑.๑ม๔-๖/๒,ศ๑.๑ม.๔-๖/๓,ศ๑.๑ม.๔-๖/๔,ศ๑.๒ม.๔-๖/๑
รวมทั้งหมด

๖ ตัวชี้วัด

๘๕

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ศ๓๑๑๐๒ ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต
.............................................................................................................................................................
สาระที่ ๒ ดนตรี มาตรฐาน ศ๒.๑ และ ศ๒.๒
เปรี ยบเทียบรู ปแบบของบทเพลง และวงดนตรี สากลแต่ละประเภท จาแนกประเภทและ
รู ปแบบของวงดนตรี ท้งั ไทยและสากล อธิบายเหตุผลที่คนต่างวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานดนตรี
แตกต่างกัน อ่านเขียน โน้ตดนตรี ไทยและสากลในอัตราจังหวะต่างๆกัน
วิเคราะห์รูปแบบของดนตรี ไทย และดนตรี ในยุคสมัยต่างๆวิเคราะห์สถานะสร้างสังคม
นักดนตรี ในวัฒนธรรมต่างๆ
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์ มาตรฐาน ศ๓.๑ และ ศ๓.๒
มีทกั ษะในการแสดงหลากหลายรู ปแบบ สร้างสรรค์ละครสั้นในรู ปแบบที่ชื่นชอบ
ใช้ความคิดริ เริ่ มในการแสดงนาฏศิลป์ เป็ นคู่และหมู่
เปรี ยบเทียบการนาการแสดงไปใช้ในโอกาสต่างๆ อภิปรายบทบาทของบุคคลสาคัญ
ในวงการนาฏศิลป์ และการละครของประเทศไทยในยุคสมัยต่างๆ
รหัสตัวชี้วัด
ศ๒.๑ม๔-๖/๑,ศ๒.๑ม๔-๖/๒,ศ๒.๒ม.๔-๖/๑,ศ๒.๒ม.๔-๖/๒ศ๓.๑ม๔-๖/๑,ศ๓.๑ม๔-๖/๒,
ศ๓.๑ม.๔-๖/๓,ศ๓.๒ม.๔-๖/๑,ศ๓.๒ม.๔-๖/๒
รวมทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด

๘๖

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ศ๓๑๒๐๑ เครื่องปั้นดินเผา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
.............................................................................................................................................................
ศึก ษาเกี่ ย วกับ งานเครื่ อ งปั้ นดิ น เผาทัว่ ไปประเภทอุ ณ หภู มิ ต่ า ดิ น ปั้ นธรรมชาติ ใ นท้อ งถิ่ น
การผสมดิ น ปั้ นกับ วัต ถุ ดิ บ เครื่ อ งมื อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ การสร่ า งเตาอย่า งง่ าย ความปลอดภัย ในการ
ปฏิบตั ิงาน การเตรี ยมดิ นปั้ น การออกแบบผลิ ตภัณฑ์ การขึ้นรู ปและตกแต่งผลิ ตภัณฑ์ด้วยวิธีต่างๆ
การเผาอุณหภูมิต่าอย่างง่าย ในเตาที่สร้างขึ้นเองเช่นปี๊ บ กระป๋ อง ฯลฯ เทคนิควิธีเผา
ปฏิบตั ิงานออกแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ เตรี ยมดินปั้ นขึ้นรู ปและตกแต่งผลิตภัณฑ์ดว้ ยวิธี
ต่างๆ เผาผลิตภัณฑ์อุณหภูมิในเตาที่สร้างขึ้นเองสารวจแหล่งวัสดุ และแหล่งจาหน่ายในท้องถิ่น คานวณ
ค่าใช้จ่ายกาหนดราคาขาย และจัดจาหน่าย
เพือ่ ให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของเครื่ องปั้ นวิธีการปั้ นและเผา สามารถออกแบบ
ขึ้นรู ปและเผาผลิตภัณฑ์อุณหภูมิต่าในเตาที่สร้างขึ้นเองและจาหน่ายได้

ผลการเรียนรู้
๑. ศึกษาเกี่ยวกับงานปั้ นดินเผาทัว่ ไปประเภทอุณหภูมิต่าและการผสมดินปั้ นกับวัตถุดิบ
๒. ศึกษาเกี่ยวกับ เครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ การสร้างเตาเผาอย่างง่าย
๓. ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานปั้ น การเตรี ยมดินปั้ น
๔. ปฏิบตั ิงานออกแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆและตกแต่งผลิตภัณฑ์ดว้ ยวิธีการต่างๆ
๕. ปฏิบตั ิการเผาผลิตภัณฑ์ อุณหภูมิต่าในเตาที่สร่ างขึ้นเอง
๖. สารวจแหล่งวัสดุ และแหล่งจาหน่ายในท้องถิ่น คานวณค่าใช้จ่าย กาหนดราคาขาย
และจาหน่าย
๗. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของดินปั้ น วิธีการปั้ นและเผาและจาหน่ายได้

รวมทั้งหมด ๗ ผลการเรียนรู้
๘๗

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

ศ๓๒๑๐๑ ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

.............................................................................................................................................................
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ๑.๑ และ ๑.๒
ศึกษา วิเคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปิ นในการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เทคนิ ค และ
เนื้ อ หาเพื่อ การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ และระบุงานทัศนศิล ป์ ของศิล ปิ นที่มี ชื่อ เสี ยง และบรรยาย
ผลตอบรับทางสังคม
โดยการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเน้นหลักการออกแบบและการจัด
องค์ประกอบศิลป์ และออกแบบงานทัศนศิล ป์ ได้เหมาะกับโอกาสและสถานที่ เพื่อ ประเมิ นและ
วิจารณ์งานทัศนศิลป์ โดยใช้ทฤษฏีการวิจารณ์ศิลปะอย่างเห็นคุณค่า
รหัสตัวชี้วัด
ศ๑.๑ม.๔-๖/๕,ศ๑.๑ม.๔-๙/๖,ศ๑.๑ม.๔-๖/๗,ศ๑.๑ม.๔-๖/๘,ศ๑.๒ม.๔-๖/๒
รวมทั้งหมด ๕ ตัวชี้วัด

๘๘

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ศ๓๒๑๐๒ ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต
.............................................................................................................................................................
สาระที่ ๒ ดนตรี
มาตรฐาน ศ๒.๑ และ ศ๒.๒
อธิบายเหตุผลที่คนต่างวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานดนตรี แตกต่างกัน อ่าน เขียน โน้ตดนตรี
ไทยและสากลในอัตราจังหวะต่างๆ ร้องเพลง หรื อเล่นดนตรี เดี่ยวและรวมวง โดยเน้นเทคนิคการ
แสดงออกและคุณภาพของการแสดงออก
วิเคราะห์สถานะทางสังคมของนักดนตรี ในวัฒนธรรมต่างๆ เปรี ยบเทียบลักษณะเด่น
ของดนตรี ในวัฒนธรรมต่างๆ
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์
มาตรฐาน ศ๓.๑ และ ศ๓.๒
วิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์ และการละคร วิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์ และ
การละครที่ตอ้ งการสื่อความหมายในการแสดง บรรยายและวิเคราะห์อิทธิพลของเครื่ องแต่งกาย แสง สี
เสียง ฉาก อุปกรณ์ และสถานที่ที่มีผลต่อการแสดง
บรรยายวิวฒั นาการของนาฏศิลป์ และการละครไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั นาเสนอแนวคิด
ในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ ไทย
รหัสตัวชี้วัด
ศ.๒.๑ม๔-๖/๓,ศ๒.๑ม๔-๖/๔,ศ๒.๑ม.๔-๖/๕,ศ๒.๒ม.๔-๖/๒,ศ๒.๒ ม.๔-๖/๓
ศ๓.๑ม๔-๖/๔, ศ๓.๑ม๔-๖/๕,ศ๓.๑ม.๔-๖/๖,ศ๓.๒ม.๔-๖/๓,ศ๓.๒ม.๔-๖/๔
รวมทั้งหมด ๑๐ ตัวชี้วัด

๘๙

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ศ๓๓๑๐๑ ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต
.............................................................................................................................................................
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ๑.๑ และ ๑.๒
ศึกษา เปรี ยบเทียบความแตกต่างของจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ของ
วัฒนธรรมไทยและสากล
โดยการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ไทย สากลโดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสร้างงาน
ของศิลปิ นที่ตนชื่นชอบ และวาดภาพระบายสีเป็ นภาพล้อเลียนหรื อภาพการ์ตูนเพือ่ แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพสังคมในปั จจุบนั
เพือ่ จัดกลุ่มงานทัศนศิลป์ เพือ่ สะท้อนพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเองอย่างชื่นชม
และเห็นคุณค่า
รหัสตัวชี้วัด
ศ๑.๑ม.๔-๖/๙ ,ศ๑.๑ม.๔-๖/๑๐,ศ๑.๑ม.๔-๖/๑๑,ศ๑.๒ม.๔-๖/๓
รวมทั้งหมด ๔ ตัวชี้วัด

๙๐

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ศ๓๓๑๐๒ ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต
.............................................................................................................................................................
สาระที่ ๒ ดนตรี
มาตรฐาน ศ๒.๑ และ ศ๒.๒
สร้างเกณฑ์สาหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์และการเล่นดนตรี ของตนเองและผูอ้ ื่นได้
อย่างเหมาะสม เปรี ยบเทียบอารมณ์ และความรู ้สึกที่ได้รับจากงานดนตรี ที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน
นาดนตรี ไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆ
อธิ บ ายบทบาทของดนตรี ใ นการสะท้อ นแนวความคิ ด และค่ า นิ ย มที่ เ ปลี่ ย นไปของคน
ในสังคม นาเสนอแนวทางในการส่งเสริ มและอนุรักษ์ดนตรี ในฐานะมรดกของชาติ
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์
มาตรฐาน ศ๓.๑ และ ศ๓.๒
พัฒ นาและใช้ เ กณฑ์ ก ารประเมิ น ในการประเมิ น การแสดง วิ เ คราะห์ ท่ า ทาง และ
การเคลื่อนไหวของผูค้ นในชีวติ ประจาวันและนามาประยุกต์ใช้ในการแสดง
บรรยายวิวฒั นาการของนาฏศิลป์ และการละครไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั นาเสนอแนวคิด
ในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ ไทย
รหัสตัวชี้วัด
ศ๒.๑ม๔-๖/๖,ศ๒.๑ม๔-๖/๗,ศ๒.๑ม.๔-๖/๘,ศ๒.๒ม.๔-๖/๔,ศ๒.๒ ม.๔-๖/๕,
ศ๓.๑ม๔-๖/๗,ศ๓.๑ม๔-๖/๘,ศ๓.๒ม.๔-๖/๓,ศ๓.๒ม.๔-๖/๔
รวมทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด

๙๑

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๙๒

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

โครงสร้ างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชาพืน้ ฐาน
ง๓๑๑๐๑
ง๓๑๑๐๒
ง๓๒๑๐๑
ง๓๒๑๐๒
ง๓๓๑๐๑
ง๓๓๑๐๒

การงานอาชีพ
การงานอาชีพ
การงานอาชีพ
การงานอาชีพ
การงานอาชีพ
การงานอาชีพ

รายวิชาเพิ่มเติม
ง๓๐๒๔๒
ง๓๐๒๔๓
ง๓๐๒๔๔
ง๓๐๒๔๕
ง๓๐๒๖๒
ง๓๐๒๖๑

วิชาแอนิเมชัน่
วิชาการสร้างเว็บไซต์
วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
วิชาภาษาซี
วิชาการแปรรู ปผลิตภัณฑ์
วิชาเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง

๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค

๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค

๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐

หน่วยกิต
หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๑.๐ หน่วยกิต
๑.๐ หน่วยกิต
๑.๐ หน่วยกิต
๑.๐ หน่วยกิต
๑.๐ หน่วยกิต
๑.๐ หน่วยกิต

๙๓

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ง๓๑๑๐๑ การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
.............................................................................................................................................................
ผูเ้ รี ยนศึกษาค้นคว้าและมีความรู ้ ความเข้าใจ ความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์การปลูกพืช
ประเภทและชนิดของพืช รู ้จกั การสารวจและวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ การปลูกพืช ปั จจัยสาคัญในการปลูก
พืช เครื่ องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกพืช หลักการ วิธีการ ขั้นตอนหรื อกระบวนการการปลูกพืช
ไร่ การปลูกพืชสวน การปฏิบตั ิดูแลบารุ งรักษาพืช การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืช
ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิการปลู กพืชตามข้อ มู ลจากการสารวจ โดยดาเนิ นการตามหลักการ
วิธีการ ขั้นตอนหรื อกระบวนการการปลูกพืช เพื่อการฝึ กทักษะกระบวนการในการทางาน รู ้จกั การ
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างมีความสุ ข การวางแผนหรื อใช้กระบวนการในการทางาน เป็ นการแสวงหา
ความรู ้และประสบการณ์จากการปลูกพืช เพือ่ การบริ โภคในครัวเรื อนหรื อการค้า
ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม มีลกั ษณะนิสยั ที่ดีในการทางาน มีความขยัน อดทน รั บผิดชอบ
ตรงต่อ เวลา ซื่ อสัตย์ เสี ยสละและมีจิตสาธารณะ รู ้จกั ใช้เวลา ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
และยัง่ ยืนเพือ่ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รหัสตัวชี้วัด
ง๑.๑ ม.๔-๖/๑
ง๔.๑ ม.๔-๖/๑

ม.๔-๖/๒
ม.๔-๖/๒

ม.๔-๖/๓
ม.๔-๖/๓

รวมทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด

๙๔

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ง๓๑๑๐๒ การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑ หน่ วยกิต
.............................................................................................................................................................
ผูเ้ รี ยนศึกษาค้นคว้าและมี ความรู ้ ความเข้าใจ ความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์ ประเภท
และชนิ ดการวัสดุ เหลื อใช้ เครื่ องมื อและวัสดุ อุปกรณ์ ในการงานประดิ ษฐ์แต่ล ะประเภท หลักการ
วิธีการออกแบบสิ่ งประดิษฐ์ ขั้นตอนการประดิ ษฐ์ชิ้นงานได้แก่ การประดิ ษฐ์ของเล่น การประดิ ษฐ์
ของใช้ การจัดการ การดูแลบารุ งรักษาหรื อ การจัดจาหน่ายและการขนส่ง
ผูเ้ รี ยนสามารถประดิษฐ์ของเล่ น การประดิ ษฐ์ของใช้ โดยการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มและ
สามารถทางานกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข มีการวางแผนหรื อมีกระบวนการในการทางานเพื่อให้เกิ ด
ทัก ษะการแสวงหาความรู ้ แ ละประสบการณ์ ใ นการประดิ ษ ฐ์ ข องเล่ น การประดิ ษ ฐ์ ข องใช้ไ ด้
เต็มความสามารถ
ผูเ้ รี ย นมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมหรื อ มี ลัก ษณะนิ สั ย ในการท างานที่ ดี มี ค วามขยัน อดทน
รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่ อสัตย์ เสี ยสละและมีจิตสาธารณะ รู ้จกั ใช้เวลา ใช้พลังงานและทรัพยากร
อย่างคุม้ ค่าและยัง่ ยืนเพือ่ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รหัสตัวชี้วัด
ง๑.๑ ม.๔-๖/๑
ง๔.๑ ม.๔-๖/๑

ม.๔-๖/๒
ม.๔-๖/๒

ม.๔-๖/๓
ม.๔-๖/๓

รวมทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด

๙๕

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ง๓๒๑๐๑ การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑ หน่ วยกิต
.............................................................................................................................................................
ผูเ้ รี ยนศึกษาค้นคว้าและมีความรู ้ ความเข้าใจ ความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์ ประเภทและ
ชนิ ดของงานช่างที่มีความจาเป็ นต่อชี วิตประจาวัน เครื่ อ งมือและวัสดุอุปกรณ์ในการงานช่างพื้นฐาน
แต่ละประเภท หลักการ วิธีการออกแบบเกี่ยวกับงานช่าง ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน กระบวนการทางาน
การจัดการ การดูแลบารุ งรักษาหรื อ การจัดจาหน่ายและการขนส่ง
ผูเ้ รี ย นสามารถปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ งานช่ า งที่ จ าเป็ นต่ อ ชี วิต ประจ าวัน โดยการท างานร่ ว มกัน
เป็ นกลุ่มและสามารถทางานกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข มีการวางแผนหรื อมีกระบวนการในการทางาน
เพือ่ ให้เกิดทักษะการแสวงหาความรู ้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานช่างที่จาเป็ นต่อชีวิตประจาวันได้เต็ม
ความสามารถ
ผู ้เ รี ย นมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมหรื อ มี ลัก ษณะนิ สั ย ในการท างานที่ ดี มี ค วามขยัน อดทน
รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่ อสัตย์ เสี ยสละและมีจิตสาธารณะ รู ้จกั ใช้เวลา ใช้พลังงานและทรัพยากร
อย่างคุม้ ค่าและยัง่ ยืนเพือ่ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รหัสตัวชี้วัด
ง๑.๑ ม.๔-๖/๑
ง๔.๑ ม.๔-๖/๑

ม.๔-๖/๒
ม.๔-๖/๒

ม.๔-๖/๓
ม.๔-๖/๓

รวมทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด

๙๖

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ง๓๒๑๐๒ การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑ หน่ วยกิต
.............................................................................................................................................................
ผูเ้ รี ยนศึกษาค้นคว้าและมีความรู ้ ความเข้าใจ ความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์ ประเภทและ
ชนิ ดของงานอาชี ที่ป ระสบความสาเร็ จ เครื่ อ งมื อ และวัส ดุ อุ ปกรณ์ ที่ใช้กับงานอาชี พ ที่สนใจแต่ล ะ
ประเภท หลักการ วิธีการออกแบบเกี่ ยวกับงานอาชี พ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน กระบวนการทางาน
การจัดการ การดูแลบารุ งรักษาหรื อ การจัดจาหน่ายและการขนส่งที่เกี่ยวกับอาชีพ
ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับอาชีพที่สนใจ และอาชีพที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิตประจาวัน
โดยการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ มและสามารถทางานกับผูอ้ ื่ นได้อ ย่า งมี ความสุ ข มี การวางแผนหรื อ
มีกระบวนการในการทางานเพื่อให้เกิดทักษะการแสวงหาความรู ้และประสบการณ์ เกี่ยวกับงานอาชีพ
ที่สนใจ และอาชีพที่จาเป็ นต่อชีวติ ประจาวันได้เต็มความสามารถ
ผู ้เ รี ย นมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมหรื อ มี ลัก ษณะนิ สั ย ในการท างานที่ ดี มี ค วามขยัน อดทน
รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่ อสัตย์ เสี ยสละและมีจิตสาธารณะ รู ้จกั ใช้เวลา ใช้พลังงานและทรัพยากร
อย่างคุม้ ค่าและยัง่ ยืนเพือ่ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รหัสตัวชี้วัด
ง๑.๑ ม.๔-๖/๑
ง๔.๑ ม.๔-๖/๑

ม.๔-๖/๒
ม.๔-๖/๒

ม.๔-๖/๓
ม.๔-๖/๓

รวมทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด

๙๗

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ง๓๓๑๐๑ การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จานวน ๑ หน่ วยกิต
.............................................................................................................................................................
ผูเ้ รี ยนศึกษาค้นคว้าและมีความรู ้ ความเข้าใจ ความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์ ประเภทและ
ชนิ ดของงานอาชี ที่ป ระสบความสาเร็ จ เครื่ อ งมื อ และวัส ดุ อุ ปกรณ์ ที่ใช้กับงานอาชี พ ที่สนใจแต่ล ะ
ประเภท หลักการ วิธีการออกแบบเกี่ ยวกับงานอาชี พ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน กระบวนการทางาน
การจัดการ การดูแลบารุ งรักษาหรื อ การจัดจาหน่ายและการขนส่งที่เกี่ยวกับอาชีพ
ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับอาชีพที่สนใจ และอาชีพที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิตประจาวัน
โดยการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มและสามารถทางานกับผูอ้ ื่นได้อย่างมี ความสุ ข มีการวางแผนหรื อ มี
กระบวนการในการทางานเพื่อให้เกิดทักษะการแสวงหาความรู ้และประสบการณ์ เกี่ยวกับงานอาชี พ
ที่สนใจ และอาชีพที่จาเป็ นต่อชีวติ ประจาวันได้เต็มความสามารถ
ผู ้เ รี ย นมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมหรื อ มี ลัก ษณะนิ สั ย ในการท างานที่ ดี มี ค วามขยัน อดทน
รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่ อสัตย์ เสี ยสละและมีจิตสาธารณะ รู ้จกั ใช้เวลา ใช้พลังงานและทรัพยากร
อย่างคุม้ ค่าและยัง่ ยืนเพือ่ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รหัสตัวชี้วัด
ง๑.๑ ม.๔-๖/๑
ง๔.๑ ม.๔-๖/๑

ม.๔-๖/๒
ม.๔-๖/๒

ม.๔-๖/๓
ม.๔-๖/๓

รวมทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด

๙๘

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ง๓๓๑๐๒ การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จานวน ๑ หน่ วยกิต
.............................................................................................................................................................
ผูเ้ รี ยนศึกษาค้นคว้าและมีความรู ้ ความเข้าใจ ความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์ ประเภทและ
ชนิ ดของงานอาชี ที่ป ระสบความสาเร็ จ เครื่ อ งมื อ และวัส ดุ อุ ปกรณ์ ที่ใช้กับงานอาชี พ ที่สนใจแต่ล ะ
ประเภท หลักการ วิธีการออกแบบเกี่ ยวกับงานอาชี พ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน กระบวนการทางาน
การจัดการ การดูแลบารุ งรักษาหรื อ การจัดจาหน่ายและการขนส่งที่เกี่ยวกับอาชีพ
ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับอาชีพที่สนใจ และอาชีพที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิตประจาวัน
โดยการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ มและสามารถทางานกับผูอ้ ื่ นได้อ ย่า งมี ความสุ ข มี การวางแผนหรื อ
มีกระบวนการในการทางานเพื่อให้เกิดทักษะการแสวงหาความรู ้และประสบการณ์ เกี่ยวกับงานอาชีพ
ที่สนใจ และอาชีพที่จาเป็ นต่อชีวติ ประจาวันได้เต็มความสามารถ
ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมหรื อมีลกั ษณะนิสยั ในการทางานที่ดี มีความขยัน อดทน
รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ เสี ยสละและมีจิตสาธารณะ รู ้จกั ใช้เวลา ใช้พลังงานและทรัพยากร
อย่างคุม้ ค่าและยัง่ ยืนเพือ่ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รหัสตัวชี้วัด
ง๑.๑ ม.๔-๖/๑
ง๔.๑ ม.๔-๖/๑

ม.๔-๖/๒
ม.๔-๖/๒

ม.๔-๖/๓
ม.๔-๖/๓

รวมทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด

๙๙

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง๓๐๒๐๔ วิชาเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
.............................................................................................................................................................
ศึกษาสภาพของอาชีพทางด้านการปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ทวั่ ๆ ไป ความสัมพันธ์ระหว่างพืช
สั ต ว์ และพื ช กับ สั ต ว์ การจัด ระบบเกษตรแบบผสมผสาน การจัด การฟาร์ ม การวางแผน
การจัดระบบเกษตรแบบผสมผสาน ศึกษาความหมาย ความสาคัญและประโยชน์ของการถนอม และ
แปรรู ปผลผลิ ตเกษตร หลักการถนอมและแปรรู ปอาหาร การเตรี ยม ใช้สารปรุ งแต่ง อุปกรณ์ ภาชนะ
เครื่ องมือในการถนอมอาหารและแปรรู ป วิธีการถนอมและแปรรู ปผลผลิตเกษตร การใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นถนอมและแปรรู ปแบบต่าง ๆ การเก็บรักษา การบรรจุ การปรุ งและบริ โภคอย่างถูกสุขอนามัย
วิเคราะห์ขอ้ มู ลของตลาดพืชและหรื อ สัตว์ที่จะทาเกษตรแบบผสมผสาน วางแผนจัดระบบ
ทาเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่ที่กาหนด ปฏิบตั ิและดาเนิ นงานตามแผน คานวณค่าใช้จ่าย กาหนด
ราคาขาย จัดจาหน่ายผลิตผล จดบันทึกการปฏิบตั ิงาน ทาบัญชีรายรับรายจ่าย และประเมินผล
ผลการเรียนรู้
๑. บอกถึงสภาพของ อาชีพทางด้านการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ทวั่ ๆ ไปได้
๒. สามารถวางแผน จัดระบบเกษตรแบบผสมผสาน การจัดการฟาร์มได้
๓. สามารถคิดวิเคราะห์ตลาดพืชสัตว์ โดยวางแผนคิดค่าใช้จ่าย กาหนดราคาขาย จัดจาหน่าย
ผลิตผล
๔. บอกความหมาย ตระหนักถึงความสาคัญ และเห็นประโยชน์ ของการถนอม และแปรรู ป
ผลิตผลเกษตร
๕. เข้าใจหลักการถนอม และแปรรู ปอาหาร และเห็นช่องทางในการสร้างผลิตภัณฑ์
๖. ปฏิบตั ิการถนอมและแปรรู ปผลผลิตเกษตร และนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการถนอม
และแปรรู ปผลิตผลในท้องถิ่นได้
๗. รู ้วธิ ีเก็บรักษา และมีแนวคิดในการทาบรรจุผลิตภัณฑ์ ได้เป็ นที่น่าสนใจ
๘. สามารถกาหนดราคาขาย และจัดจาหน่ายผลิตผลได้
๙. จดบันทึกทาบัญชีรายรับ – รายจ่าย และประเมิลผลได้
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้
๑๐๐

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ

๑๐๑

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

โครงสร้ างรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศ
รายวิชาพืน้ ฐาน
อ๓๑๑๐๑
อ๓๑๑๐๒
อ๓๒๑๐๑
อ๓๒๑๐๒
อ๓๓๑๐๑
อ๓๓๑๐๒

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐

ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง

รายวิชาเพิ่มเติม
อ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๑
จานวน ๔๐ ชัว่ โมง
อ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๒
จานวน ๔๐ ชัว่ โมง
อ๓๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๑ จานวน ๔๐ ชัว่ โมง
อ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๒ จานวน ๔๐ ชัว่ โมง
อ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร ๑ จานวน ๔๐ ชัว่ โมง
อ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร ๒ จานวน ๔๐ ชัว่ โมง

๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๑๐๒

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………
อ่ านออกเสี ยงข้อ ความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อ ยกรอง จับใจความสาคัญ สรุ ปความ
ตีความเรื่ องที่เป็ นสารคดี / เลื อกและใช้คาขอร้อง ปฏิบตั ิตามและให้คาแนะนา คาชี้ แจง คาอธิ บาย
ในคู่มือการใช้งาน อธิบายและเขียนประโยคข้อความให้สัมพันธ์กบั สื่ อที่ไม่ใช่ความเรี ยง เปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สานวน คาพังเพย สุ ภาษิต และบทกลอนระหว่าง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย สนทนา เขียนบรรยายโต้ตอบ แสดงความต้องการ ความรู ้สึก ตอบรับและ
ปฏิเสธ ขอและให้ขอ้ มูล เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว และเหตุการณ์ในท้องถิ่น เข้าร่ วม
กิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมในสถานการณ์ จริ ง หรื อจาลองในห้อ งเรี ยน โดยใช้ภาษาสื่ อสาร
น้ าเสี ยง กิ ริยาท่าทาง เหมาะสมตามมารยาทสังคม ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า บันทึก รวบรวม
แสดงความคิดเห็น สรุ ปข้อมูล และการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ มีวินัย ใฝ่ เรี ยนรู ้
มุ่งมัน่ ในการทางาน และรักความเป็ นไทย
รหัสตัวชี้วัด
อ๑.๑ ม.๔/๑ ม.๔/๒ ม.๔/๓ ม.๔/๔
อ๑.๒ ม.๔/๑ ม.๔/๒ ม.๔/๓ ม.๔/๔ ม.๔/๕
อ๑.๓ ม.๔/๑ ม.๔/๒ ม.๔/๓
อ๒.๑ ม.๔/๑ ม.๔/๒ ม.๔/๓
อ๒.๒ ม.๔/๑ ม.๔/๒
อ๓.๑ ม.๔/๑
อ๔.๑ ม.๔/๑
อ๔.๒ ม.๔/๑ ม.๔/๒
รวมทั้งหมด ๒๑ ตัวชี้วัด

๑๐๓

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
…………………………………………………………………………………………………………
อ่ านออกเสี ยงข้อ ความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อ ยกรอง จับใจความสาคัญ สรุ ปความ
ตีความเรื่ องที่เป็ นสารคดี / เลื อกและใช้คาขอร้อง ปฏิบตั ิตามและให้คาแนะนา คาชี้ แจง คาอธิ บาย
ในคู่มือการใช้งาน อธิบายและเขียนประโยคข้อความให้สัมพันธ์กบั สื่ อที่ไม่ใช่ความเรี ยง เปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สานวน คาพังเพย สุ ภาษิต และบทกลอนระหว่าง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย สนทนา เขียนบรรยายโต้ตอบ แสดงความต้องการ ความรู ้สึก ตอบรับและ
ปฏิเสธ ขอและให้ขอ้ มูล เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว และเหตุการณ์ในท้องถิ่น เข้าร่ วม
กิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมในสถานการณ์ จริ ง หรื อจาลองในห้อ งเรี ยน โดยใช้ภาษาสื่ อสาร
น้ าเสี ยง กิ ริยาท่าทาง เหมาะสมตามมารยาทสังคม ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า บันทึก รวบรวม
แสดงความคิดเห็น สรุ ปข้อมูล และการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ มีวินัย ใฝ่ เรี ยนรู ้
มุ่งมัน่ ในการทางาน และรักความเป็ นไทย
รหัสตัวชี้วัด
อ๑.๑ ม.๔/๑ ม.๔/๒ ม.๔/๓ ม.๔/๔
อ๑.๒ ม.๔/๑ ม.๔/๒ ม.๔/๓ ม.๔/๔ ม.๔/๕
อ๑.๓ ม.๔/๑ ม.๔/๒ ม.๔/๓
อ๒.๑ ม.๔/๑ ม.๔/๒ ม.๔/๓
อ๒.๒ ม.๔/๑ ม.๔/๒
อ๓.๑ ม.๔/๑
อ๔.๑ ม.๔/๑
อ๔.๒ ม.๔/๑ ม.๔/๒
รวมทั้งหมด ๒๑ ตัวชี้วัด

๑๐๔

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
…………………………………………………………………………………………………………
อ่านออกเสียงข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้นถูกต้องตามหลักการอ่าน
ปฏิบตั ิตามคาอธิบาย และคาบรรยายที่ฟังและอ่าน เลือกและใช้คาขอร้อง คาชี้แจง คาอธิบาย และให้
คาแนะนา อธิบายและเขียนประโยคและข้อความสัมพันธ์กบั สื่ อที่ไม่ใช่ความเรี ยงรู ปแบบต่างๆ ที่อ่าน
สื่ อสารแสดงความต้อ งการ เสนอและให้ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์
จาลองหรื อ สถานการณ์ จริ งอย่างเหมาะสม อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่ อ เปรี ยบเทียบความ
แตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สานวน คาพังเพย สุ ภาษิต บทกลอน ความเชื่อและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้า รวบรวม บันทึก สรุ ปใจความสาคัญ วิเคราะห์ความ
นาเสนอข้อมูลเรื่ อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ ประสบการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ตามความสนใจ
และแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบในการฟั งและอ่านสารคดี บันเทิงคดี
และเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่นจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพ โดยใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางในการสื่อสารในสถานการณ์จริ งและสถานการณ์จาลอง
อย่างเหมาะสมกับระดับของบุคคล เวลา โอกาส และสถานที่ ถูกต้องตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา เป็ นผูท้ ี่มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีวินัย ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง
มุ่งมัน่ ในการทางาน รักความเป็ นไทย และมีจิตสาธารณะ
รหัสตัวชี้วัด
อ๑.๑ ม.๕/๑ ม.๕/๒ ม.๕/๓ ม.๕/๔
อ๑.๒ ม.๕/๑ ม.๕/๒ ม.๕/๓ ม.๕/๔ ม.๕/๕
อ๑.๓ ม.๕/๑ ม.๕/๒ ม.๕/๓
อ๒.๑ ม.๕/๑ ม.๕/๒ ม.๕/๓
อ๒.๒ ม.๕/๑ ม.๕/๒
อ๓.๑ ม.๕/๑
อ๔.๑ ม.๕/๑
อ๔.๒ ม.๕/๑ ม.๕/๒
รวมทั้งหมด ๒๑ ตัวชี้วัด
๑๐๕

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
…………………………………………………………………………………………………………
อ่านออกเสียงข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้นถูกต้องตามหลักการอ่าน
ปฏิบตั ิตามคาอธิบาย และคาบรรยายที่ฟังและอ่าน เลือกและใช้คาขอร้อง คาชี้แจง คาอธิบาย และให้
คาแนะนา อธิบายและเขียนประโยคและข้อความสัมพันธ์กบั สื่ อที่ไม่ใช่ความเรี ยงรู ปแบบต่างๆ ที่อ่าน
สื่ อสารแสดงความต้อ งการ เสนอและให้ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์
จาลองหรื อ สถานการณ์ จริ งอย่างเหมาะสม อภิปรายวิถี ชีวิต ความคิด ความเชื่ อ เปรี ยบเทียบความ
แตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สานวน คาพังเพย สุ ภาษิต บทกลอน ความเชื่อและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้า รวบรวม บันทึก สรุ ปใจความสาคัญ วิเคราะห์ความ
นาเสนอข้อมูลเรื่ อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ ประสบการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ตามความสนใจ
และแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบในการฟั งและอ่านสารคดี บันเทิงคดี
และเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่นจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพ โดยใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางในการสื่อสารในสถานการณ์จริ งและสถานการณ์จาลอง
อย่างเหมาะสมกับระดับของบุคคล เวลา โอกาส และสถานที่ ถูกต้องตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา เป็ นผูท้ ี่มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีวินัย ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง
มุ่งมัน่ ในการทางาน รักความเป็ นไทย และมีจิตสาธารณะ
รหัสตัวชี้วัด
อ๑.๑ ม.๕/๑ ม.๕/๒ ม.๕/๓ ม.๕/๔
อ๑.๒ ม.๕/๑ ม.๕/๒ ม.๕/๓ ม.๕/๔ ม.๕/๕
อ๑.๓ ม.๕/๑ ม.๕/๒ ม.๕/๓
อ๒.๑ ม.๕/๑ ม.๕/๒ ม.๕/๓
อ๒.๒ ม.๕/๑ ม.๕/๒
อ๓.๑ ม.๕/๑
อ๔.๑ ม.๕/๑
อ๔.๒ ม.๕/๑ ม.๕/๒
รวมทั้งหมด ๒๑ ตัวชี้วัด
๑๐๖

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
………………………………………………………………………………………………………
อ่ า นออกเสี ย งข้อ ความ ข่ า ว ประกาศ โฆษณา บทร้ อ ยกรอง และบทละครสั้ นถู ก ต้อ ง
ตามหลักการอ่ าน ปฏิ บตั ิ ตามคาแนะนาในคู่ มือ การใช้งานต่า งๆ เลื อ กและใช้ค าขอร้อ ง ค าชี้ แจง
คาอธิบาย และคาบรรยาย ให้คาแนะนา พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ ตอบรับและ
ปฏิเสธ การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ จาลองหรื อ สถานการณ์จริ งอย่างเหมาะสม อธิบาย
ระบุและเขียนประโยค ข้อความให้สัมพันธ์กบั สื่ อ ที่ไ ม่ ใช่ ความเรี ยงรู ปแบบต่างๆ ที่อ่ าน วิเคราะห์
เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สานวน คาพังเพย สุ ภาษิต บทกลอน
วิถีชีวติ ความคิด ความเชื่อ ที่มาของขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของ
ไทย และนาไปใช้อ ย่างมีเหตุผล สื บค้น ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ บันทึกสรุ ป นาเสนอความรู ้ /
ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่นจากสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชี พ เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ ข้อ มู ล ข่าวสารของโรงเรี ย น ชุ ม ชน และท้อ งถิ่ น /
ประเทศชาติเป็ นภาษาต่างประเทศ สื่ อ สารอย่างต่อเนื่ อง เหมาะสมในสถานการณ์จริ ง /สถานการณ์
จาลองที่เกิ ดขึ้น ในห้องเรี ยน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม เพื่อขอและให้ และนาเสนอข้อ มู ล
เกี่ ย วกับ ตนเอง และเรื่ อ งต่ า งๆ ใกล้ต ัว บรรยาย อธิ บ าย เปรี ย บเที ย บ วิเ คราะห์ตี ค วาม สะท้อ น
ความรู ้สึก และแสดงความคิดเห็นของตนเอง พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ รวมทั้งสรุ ป
ใจความสาคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่ องที่เป็ นสารคดี และบันเทิงคดี กิจกรรม ประเด็น /
ข่าว/เหตุการณ์ ประสบการณ์ สถานการณ์ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม
โดยเลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล เวลา โอกาส และสถานที่
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เป็ นผูท้ ี่มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ซื่ อสัตย์สุจริ ต
มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง มุ่งมัน่ ในการทางาน รักความเป็ นไทย และมีจิตสาธารณะ
รหัสตัวชี้วัด
อ๑.๑ ม.๖ /๑ ม.๖ /๒ ม.๖ /๓ ม.๖ /๔
อ๑.๒ ม.๖ /๑ ม.๖ /๒ ม.๖ /๓ ม.๖ /๔ ม.๖ /๕
อ๑.๓ ม.๖ /๑ ม.๖ /๒ ม.๖ /๓
อ๒.๑ ม.๖ /๑ ม.๖ /๒ ม.๖ /๓
อ๒.๒ ม.๖ /๑ ม.๖ /๒
อ๓.๑ ม.๖ /๑ อ๔.๑ ม.๖ /๑
อ๔.๒ ม.๖ /๑ ม.๖ /๒
รวมทั้งหมด ๒๑ ตัวชี้วัด
๑๐๗

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
……………………………………………………………………………………………………
อ่ านออกเสี ยงข้อ ความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อ ยกรอง และบทละครสั้นถู กต้อ งตาม
หลักการอ่าน ปฏิบตั ิตามคาแนะนาในคู่มือการใช้งานต่างๆ เลือกและใช้คาขอร้อง คาชี้แจง คาอธิบาย
และคาบรรยาย ให้คาแนะนา พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ ตอบรับและปฏิเสธการ
ให้ความช่ วยเหลือ ในสถานการณ์ จาลองหรื อ สถานการณ์จริ งอย่างเหมาะสม อธิบาย ระบุและเขียน
ประโยค ข้อความให้สมั พันธ์กบั สื่อที่ไม่ใช่ความเรี ยงรู ปแบบต่างๆ ที่อ่าน วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบความ
แตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สานวน คาพังเพย สุ ภาษิต บทกลอน วิถีชีวิต ความคิด
ความเชื่อ ที่มาของขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และนาไปใช้
อย่า งมี เ หตุ ผล สื บค้น ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ บัน ทึกสรุ ป นาเสนอความรู ้ /ข้อ มู ล ต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่นจากสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรี ยน ชุมชน และท้องถิ่น /ประเทศชาติเป็ น
ภาษาต่างประเทศ สื่ อ สารอย่างต่อเนื่ อ ง เพื่อขอและให้ และนาเสนอข้อ มูลเกี่ ยวกับตนเอง และเรื่ อ ง
ต่างๆ ใกล้ตวั บรรยาย อธิ บาย เปรี ยบเทียบ วิเคราะห์ตีความ สะท้อ นความรู ้สึ ก และแสดงความ
คิดเห็นของตนเอง พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ รวมทั้งสรุ ปใจความสาคัญ แก่นสาระ
ที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์ เ รื่ อ งที่ เ ป็ นสารคดี และบัน เทิ ง คดี กิ จ กรรม ประเด็ น /ข่ า ว /เหตุ ก ารณ์
ประสบการณ์ สถานการณ์ ในสังคมและโลก ประเด็นที่อ ยู่ในความสนใจอย่างมี เหตุผล เข้าร่ วม
แนะนา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสมโดยเลือกใช้ภาษา น้ าเสี ยงและกิริยา
ท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล เวลา โอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา เป็ นผูท้ ี่มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มี วินัย ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยู่อ ย่างพอเพียง
มุ่งมัน่ ในการทางาน รักความเป็ นไทย และมีจิตสาธารณะ
รหัสตัวชี้วัด
อ๑.๑ ม.๖ /๑ ม.๖ /๒ ม.๖ /๓ ม.๖ /๔
อ๑.๒ ม.๖ /๑ ม.๖ /๒ ม.๖ /๓ ม.๖ /๔ ม.๖ /๕
อ๑.๓ ม.๖ /๑ ม.๖ /๒ ม.๖ /๓
อ๒.๑ ม.๖ /๑ ม.๖ /๒ ม.๖ /๓
อ๒.๒ ม.๖ /๑ ม.๖ /๒
อ๓.๑ ม.๖ /๑
อ๔.๑ ม.๖ /๑ อ๔.๒ ม.๖ /๑ ม.๖ /๒ รวมทั้งหมด ๒๑ ตัวชี้วัด
๑๐๘

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
อ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
………………………………………………………………………………………………………
ศึกษาเกี่ยวกับน้ าเสี ยง ความรู ้สึกของผูพ้ ูดคาสั่งคาขอร้องคาแนะนา ความแตกต่างด้านภาษา
วัฒนธรรมขนบธรรมเนี ยมประเพณี สามารถคิด ความวิเ คราะห์ข ้อ ความ ข้อ มู ล ข่ าวสาร บทความ
สารคดี บัน เทิ ง คดี สื่ อ ที่ เ ป็ นความเรี ย งและไม่ ใ ช่ ค วามเรี ย งในแบบต่ า งๆจากสื่ อ สิ่ ง พิม พ์ห รื อ สื่ อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ น าเสนอบทกวีห รื อ บทละครสั้น การศึ ก ษา อาชี พ จิ น ตนาการ วิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี อาหารและเครื่ องดื่ม โดยใช้ทกั ษะกระบวนฟั ง พูด ฝึ กปฏิ บตั ิและนาเสนอข้อมูล ความคิด
รวบยอด ความคิดเห็ น ความต้องการ อธิบายบรรยาย แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ด้วยวิธีการที่หลากหลายให้
เหตุผลอย่างมีวจิ ารณญาณ เพือ่ ให้เกิดความรู ้ความเข้าใจทักษะทางภาษา มีความสนุ กสนานเพลิดเพลิน
เห็นประโยชน์ของการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ ในการแสวงหาความรู ้เพื่อขยายโลกทัศน์จากแหล่งข้อมู ล
ที่หลากหลาย เพื่อการเข้าสู่ สังคม อาชี พ และการศึกษาต่อ สามารถใช้ภาษาสื่ อสารในรู ปแบบต่างๆ
ตามสถานการณ์ในสถานศึกษาและชุมชน
ผลการเรียนรู้
๑. พูดบทสนทนาเกี่ยวกับการแนะนาตนเองและบุคคลอื่นได้
๒. ฟั งบทสนทนาเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวแล้วจับประเด็นสาคัญและนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
๓. ฟั ง-พูดสนทนาโต้ตอบเกี่ ยวกับการซื้ อ -ขายได้ถูกต้องตามหลักภาษาและเหมาะสมกับ
สถานการณ์
๔. ฟั ง-พูดสนทนาเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร การสั่งอาหารได้ถูกต้องเหมาะสม
๕. ฟั ง-พูดบทสนทนาเกี่ ยวกับการเชิญชวนและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
๖. พูดล่าเรื่ องหรื อบรรยายโดยใช้ภาษาง่ายๆเพื่อนาเสนอข้อมูล เรื่ อ งราวสั้นๆ หรื อกิ จวัตร
ประจาวันของตนเองได้
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้

๑๐๙

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
อ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
………………………………………………………………………………………………………
ศึกษาเกี่ยวกับน้ าเสี ยง ความรู ้สึกของผูพ้ ูดคาสั่งคาขอร้องคาแนะนา ความแตกต่างด้านภาษา
วัฒนธรรมขนบธรรมเนี ยมประเพณี สามารถคิด ความวิเ คราะห์ข ้อ ความ ข้อ มู ล ข่ าวสาร บทความ
สารคดี บัน เทิ ง คดี สื่ อ ที่ เ ป็ นความเรี ย งและไม่ ใ ช่ ค วามเรี ย งในแบบต่ า งๆจากสื่ อ สิ่ ง พิม พ์ห รื อ สื่ อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ น าเสนอบทกวีห รื อ บทละครสั้น การศึ ก ษา อาชี พ จิ น ตนาการ วิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี อาหารและเครื่ องดื่ม โดยใช้ทกั ษะกระบวนฟั ง พูด ฝึ กปฏิ บตั ิและนาเสนอข้อมูล ความคิด
รวบยอด ความคิ ด เห็ น ความต้อ งการ อธิ บ ายบรรยาย แลกเปลี่ ยนเรี ย นรู ้ด้ว ยวิธี ก ารที่ หลากหลาย
ให้เ หตุ ผ ลอย่า งมี วิ จ ารณญาณ เพื่อ ให้ เ กิ ด ความรู ้ ค วามเข้า ใจทัก ษะทางภาษา มี ค วามสนุ ก สนาน
เพลิ ด เพลิ น เห็ นประโยชน์ข องการเรี ยนรู ้ ภาษาอังกฤษ ในการแสวงหาความรู ้เพื่อ ขยายโลกทัศ น์
จากแหล่งข้อมูล ที่หลากหลาย เพื่อการเข้าสู่ สังคม อาชีพ และการศึกษาต่อ สามารถใช้ภาษาสื่ อสาร
ในรู ปแบบต่างๆ ตามสถานการณ์ในสถานศึกษาและชุมชน
ผลการเรียนรู้
๑. พูดบทสนทนาเกี่ยวกับการแนะนาตนเองและบุคคลอื่นได้
๒. ฟั งบทสนทนาเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวแล้วจับประเด็นสาคัญและนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
๓. ฟั ง-พูดสนทนาโต้ตอบเกี่ ยวกับการซื้ อ -ขายได้ถูกต้องตามหลักภาษาและเหมาะสมกับ
สถานการณ์
๔. ฟั ง-พูดสนทนาเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร การสั่งอาหารได้ถูกต้องเหมาะสม
๕. ฟั ง-พูดบทสนทนาเกี่ ยวกับการเชิญชวนและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
๖. พูดล่าเรื่ องหรื อบรรยายโดยใช้ภาษาง่ายๆเพื่อนาเสนอข้อมูล เรื่ อ งราวสั้นๆ หรื อกิ จวัตร
ประจาวันของตนเองได้
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้

๑๑๐

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
อ๓๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษอ่ าน-เขียน ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………
…
อ่านและเขียนประโยคคาสั่ง คาขอร้อง ข้อ ความสั้นๆ บทสนทนา เรื่ อ งสั้น เรื่ องเล่ า นิ ทาน
เขี ย นขอและให้ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ ตนเอง สิ่ ง แวดล้อ มและสังคมใกล้ตวั พร้อ มทั้ง ให้เ หตุผ ล น าเสนอ
ความคิ ด รวบยอด บทเพลง บทกวี ข้อ มู ล จากสิ่ ง ต่ า งๆ โดยการเขี ย น เขี ย นความเหมื อ นและ
ความแตกต่างของวัฒนธรรมและภาษาต่างประเทศกับวัฒนธรรมและภาษาไทย จากข้อ ความที่อ่ าน
เข้าร่ ว มกิ จกรรมทางภาษาและ วัฒนธรรม แสวงหาความรู ้ ความเพลิ ดเพลิ นจากภาษาต่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระอื่นๆ
ผลการเรียนรู้
๑. เข้าใจกระบวนการฟังและการอ่าน สามารถตีความเรื่ องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆและนา
ความรู ้มาใช้อย่างมีวจิ ารณญาณ
๒. มีทกั ษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู ้สึก และความคิดเห็น
โดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมเพือ่ การเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
๓. เข้าใจกระบวนการพูด การเขียน และสื่อสารข้อมูล ความคิดเห็น และความคิดรวบยอดในเรื่ อง
ต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพและมีสุนทรี ยภาพ
๔. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
กับกาลเทศะ
๕. เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษากับภาษา
และวัฒนธรรมไทย และนาไปใช้อย่างมีวจิ ารณญาณ
๖. ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู่ กบั กลุ่มสารการเรี ยนรู ้อื่น และเป็ นพื้นฐานใน
การพัฒนาและเปิ ดโลกทัศน์ของตน
๗. สามารถใช้ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่างๆทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
๘. สามารถใช้ภาษาต่างประเทศเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้ การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ
การสร้างความร่ วมมือ และการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
รวมทั้งหมด ๘ ผลการเรียนรู้
๑๑๑

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
อ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษอ่ าน-เขียน ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
…………………………………………………………………………………………………………
อ่านและเขียนประโยคคาสั่ง คาขอร้อง ข้อความสั้นๆ บทสนทนา เรื่ องสั้น เรื่ องเล่ า
นิทาน เขียนขอและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเอง สิ่งแวดล้อมและสังคมใกล้ตวั พร้อมทั้งให้เหตุผล นาเสนอ
ความคิ ด รวบยอด บทเพลง บทกวี ข้อ มู ล จากสิ่ ง ต่ า งๆ โดยการเขี ย น เขี ย นความเหมื อ นและ
ความแตกต่างของวัฒนธรรมและภาษาต่างประเทศกับวัฒนธรรมและภาษาไทย จากข้อ ความที่อ่ าน
เข้าร่ ว มกิ จกรรมทางภาษาและ วัฒนธรรม แสวงหาความรู ้ ความเพลิ ดเพลิ นจากภาษาต่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระอื่นๆ
ผลการเรียนรู้
๑. เข้าใจกระบวนการฟังและการอ่าน สามารถตีความเรื่ องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆและนา
ความรู ้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณ
๒. มีทกั ษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู ้สึก และความคิดเห็น
โดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมเพือ่ การเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
๓. เข้าใจกระบวนการพูด การเขียน และสื่อสารข้อมูล ความคิดเห็น และความคิดรวบยอดในเรื่ อง
ต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพและมีสุนทรี ยภาพ
๔. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
กับกาลเทศะ
๕. เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษากับภาษา
และวัฒนธรรมไทย และนาไปใช้อย่างมีวจิ ารณญาณ
๖. ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู่ กบั กลุ่มสารการเรี ยนรู ้อื่น และเป็ นพื้นฐานในการ
พัฒนาและเปิ ดโลกทัศน์ของตน
๗. สามารถใช้ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่างๆทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
๘. สามารถใช้ภาษาต่างประเทศเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้ การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ การ
สร้างความร่ วมมือ และการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
รวมทั้งหมด ๘ ผลการเรียนรู้
๑๑๒

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
อ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
………………………………………………………………………………………………………
ฝึ กการใช้ภาษาและท่าทางสื่ อ สารตามมารยาททางสังคม ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ให้ขอ้ มูลสื่ อความหมาย ถ่ายโอนข้อมูลที่ได้ฟังและอ่าน อ่านออกเสี ยงคา วลี สานวน ประโยค
ข้อความ ข้อมูล บทอ่านทั้งที่เป็ นความเรี ยงและไม่ใช่ความเรี ยง แล้วถ่ายโอนเป็ นถ้อยคาของตนเองใน
รู ปแบบต่างๆ สรุ ปแสดงความคิดเห็น ความรู ้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ ของตนเองเหตุการณ์สาคัญใน
ชีวติ ประจาวัน การทางานการศึกษา เทคโนโลยี วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม การรวบรวมข้อมูล การใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสต่างๆของการสื่ อสาร
การแสวงหา ความเข้าใจและการนาไปใช้ เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจในการสื่อสาร เห็นคุณค่าและประโยชน์
ของการเรี ยนภาษา ใช้ภาษาเพือ่ แสวงหาความรู ้เพือ่ ขยายโลกทัศน์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อการ
เข้าสู่สงั คมและอาชีพ สามารถใช้ภาษาสื่ อสารในรู ปแบบต่างๆตามสถานการณ์ในชีวิตประจาวันทั้งใน
สถานศึกษา ชุมชนและสังคม
ผลการเรียนรู้
๑. ใช้ภาษา ท่าทาง น้ าเสียงในการสื่อสารได้เหมาะสมตามมารยาททางสังคม
๒. อ่านออกเสียงคา วลี สานวนง่ายๆ ประโยค ข้อความ ข้อมูล บทอ่าน ทั้งที่เป็ นความเรี ยงและ
ไม่ใช่ความเรี ยง แล้วถ่ายโอนเป็ นถ้อยคาของตนเองในรู ปแบบต่างๆ
๓. สรุ ปแสดงความคิดเห็น ความรู ้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง เหตุการณ์สาคัญในชีวติ
ประจาวัน การทางาน การศึกษาเทคโนโลยีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
๔. ถ่ายโอนข้อมูลที่ได้จากการฟังและอ่านเป็ นสานวนของตนเองได้
รวมทั้งหมด ๔ ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
อ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
………………………………………………………………………………………………………
ศึกษาวิเคราะห์ น้ าเสียง ความรู ้สึกของผูพ้ ดู ปฏิบตั ิตามคาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา เปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ของเจ้าของภาษาและของไทย ฟั ง พูด อ่ านและเขียน
ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี สื่ อที่เป็ นความเรี ยงและไม่ใช่ความเรี ยงแบบต่างๆ เกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครั ว โรงเรี ย น สิ่ งแวดล้อ ม อาหาร เครื่ อ งดื่ ม ความสัมพันธ์ร ะหว่างบุคคล เวลาว่า ง
สวัสดิการ การศึกษา อาชีพ การซื้อขาย การเดินทางและการท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษา
มารยาททางสังคมเกี่ยวกับเรื่ องราวต่างๆแล้วถ่ายโอนเป็ นสานวนของตนเอง โดยใช้กระบวนการ ทักษะ
ทางภาษา ตีความ วิเคราะห์ ปฏิบตั ิ คิดเปรี ยบเทียบ แสดงความคิดเห็นความต้องการ อธิบาย บรรยาย
แลกเปลี่ยนความรู ้ และให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่ อ งราวต่างๆ แสวงหาวิธีการเรี ยนที่เหมาะสมกับตนเอง
นาเสนอข้อมูล และนาความรู ้ดา้ นภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ไปใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิด การเรี ยนรู ้
อย่างเป็ นระบบ นอกจากจะทาให้ผเู ้ รี ยนภาษาอังกฤษได้อย่างเพลิดเพลินแล้ว ยังจะส่ งผลทาให้ผเู ้ รี ยน
สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสังคม ในสภาพความเป็ นจริ ง นอกจากนั้นทาให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรี ยน
ภาษาอังกฤษอีกด้วย
ผลการเรียนรู้
๑. ศึกษาวิเคราะห์ น้ าเสียง ความรู ้สึกของผูพ้ ดู
๒. ปฏิบตั ิตามคาสัง่ คาขอร้อง คาแนะนา
๓. เปรี ยบเทียบความแตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ของเจ้าของภาษาและของไทย
๔. ฟัง พูด อ่านและเขียนข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี สื่อที่เป็ นความเรี ยงและ
ไม่ใช่
ความเรี ยงแบบต่างๆ เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรี ยน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่ องดื่ม ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล เวลาว่าง สวัสดิการ การศึกษา อาชีพ การซื้อขาย การเดินทางและการท่องเที่ยว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษามารยาททางสังคมเกี่ยวกับเรื่ องราวต่างๆ แล้วถ่ายโอนเป็ นสานวนของ
ตนเอง
รวมทั้งหมด ๔ ผลการเรียนรู้
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๕

โครงสร้ างเวลาเรียน ตามโครงสร้ างหลักสู ตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย
โรงเรียนดงสว่างวิทยา อาเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
เวลาเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ /กิจกรรม

ม.๑
๑

๓. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓.๑.กิจกรรมแนะแนว
๓.๒ Pisa
๓.๒.กิจกรรมนักเรี ยน
- กิจกรรมลูกเสื อ/เนตรนารี /
ยุวกาชาด/ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์/
รักษาดินแดน
๓.๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์//ชุมนุ ม
รวมเวลา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หมายเหตุ

ม.๒
๒

๑

ม.๓
๒

๑

ม.๔
๒

๑

ม.๕
๒

๑

ม.๖
๒

๑

๒

๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐
๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐
๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐

๑๐/ ๑๐/ ๑๐/ ๑๐/ ๑๐/ ๑๐/ ๑๐/ ๑๐/ ๑๐/ ๑๐/ ๑๐/ ๑๐/
๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐
๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๑. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์จดั บูรณาการในกิจกรรมเครื่ องแบบ/ ชุมนุ ม /ชมรม/
บูรณาการใน ๘ กลู่มสาระ
๒. กิจกรรมในระดับม.ปลาย ข้อ๓.๒ และ ๓.๓ ผูเ้ รี ยนเลือกเพียง ๑ กิจกรรม
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนดงสว่ างวิทยา
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
------------------------------------------------กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งให้
ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่ างกาย
สติปัญญา อารมณ์และสังคม เสริ มสร้างให้เป็ นผูม้ ีศีลธรรม จริ ยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้าง
จิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างมีความสุ ข
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ใช้องค์ความรู ้ ทักษะ และเจตคติจากการเรี ยนรู ้ ๘ กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ และประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนมาปฏิบตั ิกิจกรรม เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดสมรรถนะสาคัญได้แก่
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถใน
การใช้ท ัก ษะชี วิต และความสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี ซึ่ งจะส่ งผลในการพัฒนาผูเ้ รี ย นให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทกั ษะในการทางานและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่ นในสังคมได้อย่างมีความสุ ข ใน
ฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก อันได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีวินัย ใฝ่ เรี ยนรู ้
อยูอ่ ย่างพอเพียง มุ่งมัน่ ในการทางาน รักความเป็ นไทย และมีจิตสาธารณะ
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนโรงเรี ยนดงสว่างวิทยา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประกอบด้วยกิจกรรม ๓ ลักษณะดังนี้
๑. กิจกรรมแนะแนว เป็ นกิ จกรรมที่ส่งเสริ มพัฒนาผูเ้ รี ยนให้รู้จกั ตนเอง รู ้รักษ์สิ่งแวดล้อ ม
สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กาหนดเป้ าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรี ยนและอาชีพ สามารถ
ปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยงั ช่วยให้ครู รู้จกั และเข้าใจผูเ้ รี ยน ทั้งยังเป็ นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ
และให้คาปรึ กษาแก่ผปู ้ กครองในการมีส่วนร่ วมพัฒนาผูเ้ รี ยน
๒. กิจกรรมนักเรียน เป็ นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็ นผูน้ า ผูต้ ามที่ดี มี
ความรับผิดชอบ การทางานร่ วมกัน การรู ้จกั แก้ปัญหา การตัดสิ นใจที่เหมาะสม การช่วยเหลือแบ่งปั น
เอื้ออาทรและสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้ รี ยน
ให้ได้ปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง กิจกรรมนักเรี ยนประกอบด้วย
๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์ และ นักศึกษาวิชาทหาร
๒.๒ กิจกรรมชุมนุม ชมรม
ทั้งนี้นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะต้องเข้าร่ วมกิจกรรม
ทั้งข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒
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๓. กิจกรรมเพื่อสั งคมและสาธารณะประโยชน์ เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบาเพ็ญตนให้
เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความ
รับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละ และการมีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนา ต่างๆ กิจกรรม
สร้างสรรค์สงั คม
หลักการ
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน มีหลักการสาคัญ ดังนี้
๑. มี การกาหนดเป้ าหมายของการจัดกิ จกรรมที่ชัดเจน เป็ นรู ปธรรม และครอบคลุ มผูเ้ รี ยน
ทุกคน
๒. เป็ นกิจกรรมที่ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาตนเองอย่างรอบด้าน เต็มตามศักยภาพตามความสนใจ ความ
ถนัด ความต้องการ และเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ
๓. เป็ นกิจกรรมที่ปลูกฝังและส่งเสริ มจิตสานึ กในการบาเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์ต่อสังคมใน
ลักษณะต่างๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวติ ประเพณี และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
๔. เป็ นกิจกรรมที่ยดึ หลักการมีส่วนร่ วม โดยเปิ ดโอกาสให้ครู พ่อแม่ ผูป้ กครอง ผูน้ าชุมชน
ปราชญ์ชาวบ้าน องค์กร และหน่วยงานอื่น มีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรม
แนวการจัดกิจกรรม
๑. ให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยความสมัครใจ
๒. ให้ผเู ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิกิจกรรมผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย ฝึ กการทางานที่สอดคล้องกับ
ชีวติ จริ ง ตลอดจนสะท้อนความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน
๓. จัด กิ จ กรรมอย่า งสมดุ ล ทั้ง ๓ กิ จ กรรม คื อ กิ จ กรรมแนะแนว กิ จ กรรมนัก เรี ย น และ
กิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์ มีความสมดุลในการจัดกิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมในและนอกสถานศึกษา
๔. จัดกิ จกรรมโดยให้ผูเ้ รี ยนเป็ นผูด้ าเนิ นการ โดยมี การส ารวจและใช้ขอ้ มู ล ประกอบการ
วางแผนอย่างเป็ นระบบ เน้นการคิดวิเคราะห์และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการดาเนินกิจกรรม
๕. ใช้กระบวนการมีส่วนร่ วมและการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือมากกว่าเน้นการแข่งขัน บนพื้นฐาน
การปฏิบตั ิตามวิถีประชาธิปไตย
เวลาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เวลาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน หลักสู ตรสถานศึกษา โรงเรี ยนดงสว่างวิทยา ตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีดงั นี้
๑๑๗

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

๑. กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ภาคเรี ยนละ ๒๐ ชัว่ โมง
๒. กิ จ กรรมนั ก เรี ย น (ลู ก เสื อ /เนตรนารี / ยุ ว กาชาด/ผู้ บ าเพ็ ญ ประโยชน์ /รั ก ษาดิ น แดน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ภาคเรี ยนละ ๒๐ ชัว่ โมง
๓. กิจกรรมเพื่อสั งคมและจิตสาธารณะประโยชน์ (ชุมนุ ม/จิตอาสา) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลาย ภาคเรี ยนละ ๒๐ ชัว่ โมง

๑๑๘

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

เกณฑ์ การจบการศึกษา

๑๑๙

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

แผนภูมกิ ารวัดและประเมินผลการเรียน

๑๒๐

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

เกณฑ์ การจบการศึกษาภาคบังคับ :

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
๑) ผูเ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาพื้นฐานและเพิม่ เติม โดยเป็ นวิชาพื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต และรายวิชา
เพิม่ เติมตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ผูเ้ รี ยนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็ นรายวิชาพื้นฐาน
๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพิม่ เติมไม่นอ้ ยกว่า ๑๑ หน่วยกิต
๓) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษากาหนด
๔) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากาหนด
๕) ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากาหนด

เกณฑ์ การจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน :
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑) ผูเ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาพื้นฐานและเพิม่ เติม โดยเป็ นวิชาพื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชา
เพิม่ เติมตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ผูเ้ รี ยนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็ นรายวิชาพืน้ ฐาน
๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพิม่ เติมไม่นอ้ ยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
๓) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษากาหนด
๔) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากาหนด
๕) ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากาหนด
๑๒๑

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

เกณฑ์ การวัดและประเมินผลการเรียน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรี ยนนักเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ตอนปลาย กาหนดให้มี
การสอบวัดและประเมินผลการเรี ยน จานวน ๒ ครั้ง ในแต่ละปี การศึกษา ดังนี้
๑. การสอบปลายภาคเรี ยนที่ ๑
๒. การสอบปลายภาคเรี ยนที่ ๒
โดยกาหนดอัตราส่วนในการวัดและประเมินผลการเรี ยน ดังนี้
๗๐ : ๓๐ (ยกเว้ นกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพฯ, ศิลปะ. สุ ขศึกษาและพลศึกษา เป็ น ๘๐:๒๐)
๗๐ หมายถึ ง คะแนนการประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ ระหว่า งเรี ยน มี ก ารประเมิ น ด้านความรู ้
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม จริ ยธรรม และทักษะกระบวนการ โดยใช้เครื่ องมือการประเมินที่
หลากหลาย เช่ น แบบทดสอบ แบบประเมินการปฏิบตั ิงาน และประเมินแฟ้ มสะสมงาน แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์ และได้กาหนดการวัดและประเมินผล ดังนี้
- การประเมินผลก่อนเรี ยน
- การประเมินผลระหว่างเรี ยน
- การประเมินด้านความรู ้โดยใช้แบบทดสอบ
- การประเมินผลตามสภาพจริ ง
- การประเมินผลด้วยแฟ้ มสะสมงาน
๓๐ หมายถึ ง คะแนนการประเมินการเรี ยนรู ้ปลายปี โดยใช้แบบทดสอบ การประเมิ นการ
ปฏิบตั ิงาน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการประเมินทักษะกระบวนการ

๑๒๒

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

การตัดสิ นผลการเรียน
การตัด สิ นเพื่อ ให้ระดับผลการเรี ยนรายวิชาของกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ใ ช้ตวั เลขแสดงระดับ
ผลการเรี ยนเป็ น ๘ ระดับดังนี้
การตัดสิ นผลการเรี ยนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้ระบบผ่านและไม่ ผ่าน โดยกาหนด
เกณฑ์การตัดสิ นผ่านแต่ล ะรายวิชาที่ร้อ ยละ ๕๐ จากนั้นจึงให้ระดับผลการเรี ยนที่ผ่านสาหรับระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ใช้ตวั เลขแสดงระดับผลการเรี ยนเป็ น ๘ ระดับ แนวการให้ระดับผล
การเรี ยน ๘ ระดับและความหมายของแต่ละระดับดังแสดงในตารางดังนี้
การประเมินผลการเรี ยนตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ๘ กลุ่ม ให้แจ้งผลเป็ นระดับผลการเรี ยน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
ความหมาย
ช่ วงคะแนนเป็ นร้ อยละ
๔
ดีเยีย่ ม
๘๐-๑๐๐
๓.๕
ดี
๗๕-๗๙
๓
ดี
๗๐-๗๔
๒.๕
ค่อนข้างดี
๖๕-๖๙
๒
ปานกลาง
๖๐-๖๔
๑.๕
พอใช้
๕๕-๕๙
๑
ผ่านเกณฑ์ข้นั ต่า
๕๐-๕๔
๐
ต่ากว่าเกณฑ์
๐-๔๙
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ให้ระดับผลการประเมิน เป็ นผ่านและไม่ผา่ น
๒. กรณี ให้ผา่ นการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้
ดีเยี่ยม หมายถึง
ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะในการปฏิบตั ิจนเป็ นนิสยั และนาไปใช้
ในชีวติ ประจาวันเพือ่ ประโยชน์สุขของตนเองและสังคม
ดี
หมายถึง
ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะในการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
เพือ่ ให้เป็ นที่ยอมรับของสังคม
ผ่ าน หมายถึง
ผูเ้ รี ยนรับรู ้และปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่สถานศึกษากาหนด
๑๒๓

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

๓. กรณี ไม่ผา่ น ผูเ้ รี ยนรับรู ้แต่ไม่ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศึกษากาหนด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ ใช้ ตัวหนังสื อแสดงผลดังนี้
ผ่ าน

หมายถึง

ไม่ ผ่าน หมายถึง

มีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนผ่านการประเมินจุดประสงค์
สาคัญตามเกณฑ์ทกี่ าหนด
มีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนและผ่านการประเมินจุดประสงค์
สาคัญไม่ครบตามเกณฑ์ที่กาหนด

การประเมินการอ่ าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ
๑. ให้ระดับผลการประเมิน เป็ นผ่านและไม่ผา่ น
๒. กรณี ให้ผา่ นการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ดังนี้
ดีเยี่ยม หมายถึง
สามารถจับใจความสาคัญได้ครบถ้วน เขียนวิพากษ์วจิ ารณ์
เขียนสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นประกอบอย่างมีเหตุผล
ได้ถูกต้องและสมบูรณ์ ใช้ภาษาสุภาพและเรี ยบเรี ยงได้
สละสลวย
ดี
หมายถึง
สามารถจับใจความสาคัญได้ เขียนวิพากษ์วจิ ารณ์
และเขียนสร้างสรรค์ได้โดยใช้ภาษาสุภาพ
ผ่ าน หมายถึง
สามารถจับใจความสาคัญได้และเขียนวิพากษ์วจิ ารณ์ได้บา้ ง
การพิจารณาเลื่อนชั้นปลายปี ทุกชั้น
ให้พิจ ารณาจากผลการเรี ย นรู ้ ท้ งั ๘ กลุ่ ม สาระ ครบทุ ก รายวิช า การประเมิ น การอ่ า น คิ ด
วิเคราะห์และเขียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน

๑๒๔

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

เกณฑ์ การตัดสิ นผลการเรียน
๑. เกณฑ์การตัดสินการเลื่อนชั้นปลายปี
นักเรี ยนที่จะได้รับการพิจารณาให้เลื่อนชั้นได้ จะต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
๑. ๑ มี เวลาเรี ยนทั้ง ๘ กลุ่ มสาระ และเวลาในการเข้าร่ วมกิ จกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรี ยนทั้งหมด
๑.๒ ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วดั ไม่ น้อยกว่าร้อ ยละ ๗๐ ของจานวน
ตัวชี้วดั ของแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
๑.๓ ต้องได้ระดับผลการเรี ยนรู ้ท้งั ๘ กลุ่มสาระ ตั้งแต่ระดับ “๑” ขึ้นไป
๑.๔ ผ่า นเกณฑ์การประเมิ น การอ่ าน คิ ดวิเ คราะห์แ ละเขี ยน การประเมิ น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน

๑๒๕

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

ภาคผนวก

๑๒๖

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา พุทธศักราช ๒๕๕๗
(ฉบับปรับปรุ ง ๒๕๕๔) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑

สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
๑๒๗

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

ประกาศโรงเรียนดงสว่างวิทยา
เรื่อง ให้ ใช้ หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยาพุทธศักราช ๒๕๕๗ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๔)
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
............................................. .........................................
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้
สถานศึกษาใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยให้เริ่ มใช้ต้ งั แต่ภาค
เรี ยนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๒ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ เป็ นต้นไป
และโรงเรี ยนได้ดาเนินการปรับปรุ งหลักสูตรโรงเรี ยนดงสว่างวิทยา พุทธศักราช ๒๕๕๖ ตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ เรี ยบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ หลักสู ตรโรงเรี ยนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่ อ
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรี ยนตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

( นายเลี่ยม ฝากกลาง )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

( นางบัณฑิต พลอาษา )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนดงสว่างวิทยา

๑๒๘

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

บทนา
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ให้เป็ นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกาหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรี ยนรู ้เป็ นเป้ าหมายและ
กรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวติ ที่ดีและมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในเวทีระดับโลก พร้อมกันนี้ได้ปรับกระบวนการพัฒนาหลักสู ตรให้มีความสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ แห่ งพระราชบัญญัติก ารศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไ ขเพิ่ม เติ ม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจทางการศึกษาให้ทอ้ งถิ่นและสถานศึกษาได้มีบทบาทและมี
ส่วนร่ วมในการพัฒนาหลักสูตร เพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของท้องถิ่น และได้มีการ
ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามคาสัง่ กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สพฐ. ๒๙๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่ อง ให้ใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึก ษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
ดังนั้น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการบริ หารวิชาการ โรงเรี ยนดงสว่างวิทยาได้
ดาเนินการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ เพื่อนาไปสู่ การจัดทาหลักสู ตร
สถานศึกษา โรงเรี ยนดงสว่างวิทยา พุทธศักราช ๒๕๕๒ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และได้ดาเนิ นการปรับปรุ งหลักสู ตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยมี
จุดมุ่ งหมายเพื่อ ให้สอดคล้อ งกับบริ บทของผูเ้ รี ยน ชุ ม ชนให้มากยิ่งขึ้นและเพื่อ เป็ นการเตรี ยมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคน ซึ่งเป็ นกาลังของชาติให้เป็ นมนุ ษย์
ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่ างกาย ความรู ้ คุณธรรม มี จิตสานึ กในความเป็ นพลเมืองไทยและเป็ นพลโลก ยึด
มัน่ ในการปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มี ความรู ้และทักษะ
พืน้ ฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จาเป็ นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

๑๒๙

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คานา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการบริ หารวิชาการ โรงเรียนดงสว่างวิทยา ได้
ดาเนินการพัฒนา ปรับปรุ ง หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรี ยนดงสว่างวิทยา พุทธศักราช ๒๕๕๒
เพือ่ ให้สอดคล้องกับบริ บทของผูเ้ รี ยน ชุมชนให้มากยิง่ ขึ้นและเพือ่ เป็ นการเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคน ซึ่งเป็ นกาลังของชาติให้เป็ นมนุษย์ที่มีความ
สมดุลทั้งด้านร่ างกาย ความรู ้ คุณธรรม มีจิตสานึ กในความเป็ นพลเมืองไทยและเป็ นพลโลก ยึดมัน่ ใน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข โดยเน้นให้มีความสอดคล้อง
กับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในเล่มประกอบด้วย
วิสยั ทัศน์ หลักการ จุดหมาย สมรรถนะที่สาคัญของผูเ้ รี ยน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สาระและ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา คาอธิบายรายวิชา เกณฑ์การวัด
ประเมินผล และการจบหลักสูตร
ขอขอบคุ ณ คณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้นฐาน สานัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยม
เขต ๒๙ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครู โรงเรี ยนดงสว่างวิทยาทุกคน ที่ได้มีส่วน
ร่ วมในการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ไปสู่ หลักสู ตรโรงเรี ยน
ดงสว่างวิทยา พุทธศักราช ๒๕๕๒ (ฉบับปรับปรุ ง พุทธศักราช ๒๕๕๗) ให้มีความสาบูรณ์และสาเร็ จ
ลุล่วงไปด้วยดี
หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า หลักสู ตรโรงเรี ยนดงสว่างวิทยาเล่มนี้ จะเป็ นกรอบเป็ นทิศทางในการ
จัดการเรี ยนการสอนเพือ่ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ มีทกั ษะพื้นฐานที่จาเป็ นสาหรับใช้เป็ นเครื่ องมือใน
การดารงชีวติ ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ

( นายบัณฑิต พลอาษา )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนดงสว่างวิทยา

๑๓๐

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

สารบัญ
หน้ า
คานา
คาสัง่ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ ๒๙๓/๒๕๕๑ เรื่ อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
ประกาศโรงเรี ยนดงสว่างวิทยา ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่ อง ให้ใช้หลักสูตร
โรงเรี ยนดงสว่างวิทยา พุทธศักราช ๒๕๕๗ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
วิสยั ทัศน์
หลักการ
จุดหมาย
สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรี ยนดงสว่างวิทยา
คาอธิบาย/โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
คาอธิบาย/โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
คาอธิบาย/โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
คาอธิบาย/โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คาอธิบาย/โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
คาอธิบาย/โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ
คาอธิบาย/โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คาอธิบาย/โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
เกณฑ์การจบหลักสู ตร
ภาคผนวก

๑
๑
๑
๒
๒
๓
๑๕
๓๖
๖๓
๑๐๑
๑๒๗
๑๕๔
๑๖๙
๑๙๖
๒๑๗
๒๒๒

๑๓๑

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา

๒

๕

๕

๗

คาสั่ งโรงเรียนดงสว่ างวิทยา
ที่ ………/๒๕๕๗
เรื่อง แต่ งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและงานวิชาการสถานศึกษาโรงเรียนดงสว่ างวิทยา
ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๗
ด้ว ยกระทรวงศึก ษาธิ การ ได้ประกาศให้ใ ช้ห ลัก สู ต รแกนกลางขั้นพื้น ฐาน พุท ธศักราช
๒๕๕๑ เพื่อให้การบริ หารหลักสู ตรและวิชาการสถานศึกษาโรงเรี ยนดงสว่างวิทยา เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพเป็ นไปตามเจตนารมณ์มาตรา ๘๐ ของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่กาหนดให้สถานศึกษามีหน้าที่จดั ทาสาระของหลักสู ตรเพื่อ ความเป็ นไทย ความเป็ น
พลเมื อ งดี ของชาติ การดารงชีวิต การประกอบอาชี พ ตลอดจนเพื่อ การศึกษาต่อ ในส่ วนที่เกี่ ยวข้อ ง
สภาพของปั ญหาในชุมชน และสังคม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์เพือ่ เป็ นสมาชิกทีดี
ของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ
เพื่อให้การบริ หารหลักสู ตรและงานวิชาการสถานศึกษาโรงเรี ยนดงสว่างวิทยา บรรลุ ตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ จึ ง แต่ ง ตั้ง ครู ป ฏิบ ัติ ห น้า ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต รและวิช าการสถานศึ ก ษา
โรงเรี ยนดงสว่างวิทยา ดังนี้
๑. นายบัณฑิต พลอาษา
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวทิฆมั พร กอมณี
หัวหน้ากลุ่มบริ หารวิชาการ
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวหนูพลู เกตุโสระ
ประธานอนุกรรมการกลุ่มสาระ กรรมการ
การเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
๔. นางสาววลัยลักษณ์ คตะวงศ์ ประธานอนุกรรมการกลุ่มสาระ กรรมการ
การเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
๕. นางปนัสยา กุลการี
ประธานอนุกรรมการกลุ่มสาระ กรรมการ
การเรี ยนรู ้ภาษาไทย
๖. นางสาวดรุ วรรณ์ วงษ์ศรี แก้ว ประธานอนุกรรมการกลุ่มสาระ กรรมการ
การเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
๗. นายไพฑูรย์ กะมุล
ประธานอนุกรรมการกลุ่มสาระ กรรมการ
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การเรี ยนรู ้วชิ าสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประธานอนุกรรมการกลุ่มสาระ
กรรมการ
การเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
๙. นายตะวันเพลิง วิเวกวรณ์
ประธานอนุกรรมการกลุ่มสาระ
กรรมการ
การเรี ยนรู ้ศิลปะ
๑๐. นายณัฐพงศ์พนั ธุ์ จันทร์ธรรมพรประธานอนุกรรมการกลุ่มสาระ
กรรมการ
การเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑๑. นายตะวันเพลิง วิเวกวรณ์ ประธานอนุกรรมการกิจกรรม
กรรมการ
พัฒนาผูเ้ รี ยน
๑๒. นางสาวพลอยไพลิน ใจใส หัวหน้างานแนะแนว
กรรมการ
๘. นายทรงพล จดจา

๑๓. นางสาวพัชราภรณ์ ช่วงหาราช หัวหน้างานจัดการเรี ยนการสอน กรรมการและ
เลขานุการ
๑๕.นางอรทัย กุลบุตร
หัวหน้างานวัดผลประเมินผล กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
มีหน้ าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) วางแผนการดาเนินงานวิชาการ กาหนดสาระรายละเอียดของหลัดสูตรระดับสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๒) จัดทาคู่มือ การบริ หารหลักสู ตรและงานวิชาการขอสถานศึกษานิ เทศ กากับติดตาม ให้
คาปรึ กษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดการะบวนการเรี ยนการรู ้ การวัดและประเมินผล และการ
แนะแนวให้สอดคล้องและเป็ นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
(๓) ส่งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสู ตรการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผลและการแนะแนวให้เป็ นไปตามจุดหมายและแนวทางการดาเนิ นการของ
หลักสูตร
(๔) ประสานความร่ วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่างๆ และชุมชนเพือ่ ให้การใช้หลักสู ตร
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
(๕) ประชาสัมพันธ์หลักสู ตรและการใช้หลักสู ตรแก่ นัก เรี ยน ผูป้ กครอง ชุ มชน และผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง และนาข้อมู ลป้ อนกลับจากฝ่ ายต่างๆมาพิจารณาเพื่อ การปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรของ
สถานศึกษา
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(๖) ส่ ง เสริ ม และสนับสนุ นการวิจยั เกี่ ย วกับ การพัฒ นาหลักสู ต รและกระบวนการเรี ย นรู ้
(๗) ติดตามผลการเรี ยนของนักเรี ยนรายบุคคล ระดับชั้น ระดับช่วงชั้นและระดับกลุ่มวิชาในแต่
ละปี การศึกษา เพือ่ ปรับปรุ ง แก้ไขและพัฒนาการดาเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษา
(๘) ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบตั ิของครู และการบริ หารหลักสู ตรระดับ
สถานศึกษาในรอบปี ที่ผา่ นมา แล้วใช้ผลการประเมินเพื่อวางแผนพัฒนาการปฏิบตั ิงานของครู และการ
บริ หารหลักสูตรระดับเหนือสถานศึกษา สาธารณชนและผูเ้ กี่ยวข้อง
(๙) รายงานผลการปฏิบตั ิงานและผลการบริ หารหลักสู ตรของสถานศึกษา โดยเน้นการพัฒนา
คุณภาพนักเรี ยนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรระดับเหนื อ
สถานศึกษา สาธารณชนและผูเ้ กี่ยวข้อง
ขอให้ผทู ้ ี่ได้รับคาสัง่ ปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมาย ก่อให้เกิดผลดีต่อราชการ
สัง่ ณ วันที่ ๑๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗

(นายบัณฑิต พลอาษา)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนดงสว่างวิทยา
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เอกสารอ้ างอิง
ศึ ก ษาธิ ก าร, กระทรวง. . หลั ก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑.
กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๕๑.
. แนวทางการตรวจสอบองค์ ป ระกอบหลั ก สู ตรสถานศึ กษา ตามหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ออนไลน์) . เข้าถึงได้จาก :http://www.curriculum
๕๑.net. (วันที่คน้ ข้อมูล : ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓).
สถิ ตย์ จันทร์ น วล. การจั ดท าหลั กสู ตรสถานศึ ก ษา ตามหลัก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้ นพื้นฐาน
พุท ธศั ก ราช ๒๕๕๑ (ออนไลน์ ) . เข้า ถึ งได้จาก :http://www.yala๑.go.th.super_v/satit0๓.
(วันที่คน้ ข้อมูล : ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓).
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๑๓๗

